העדה החכם השלם ריש' מתיבתא
הגאון
בקרית כ £ת כמהר״ר יוסף קארו זל תה:
י °מרוע עיונו קבץ כל הדעות ותיליחלים של הלכות חדשות גםישינות אשר שגבה ממנה את הכל העלה על
ספר סביבות החיבור הלז
וקראהו HO
והטעם חיך המעייןיטעםבהקדמתווכאשרזיכה את
הרבים ללגזד דעת את העם בלתי ספק זוכה לחזות בנועם הי באור החיים מש□ ביתו ואופןוסדרביאורו
וחדושיו על מה אדניהם הטבעו הכל רשום בהקדמתו וממנה ישמע חכם ויוסף לקח
היות יכ סיב המשכר הפלילו לצפות וליו הניח לנו מקום להתנדר כו מכל מקום להיות מנהג כעלי הדפוס ליפות המלאכה שעור מה שאפס ר לכן להילוות
לכל גודל מפעלות• פעולות נפלאות כפאר הדרת קדש אסר נתחדשו כיסינו כחידושים רכים כספר ארבעה טוריש יותר ממה שנדפסו מלפנים על כן
■ העברים הכיטו נא וראו את יקר תפארת יופי הספר הזה אסר כעשה ונתעלה כעלוי הקדש עם כמה מעלות טוהח:

 jTהא׳ .שנדפסו'כאותיותאמשטרדם בכל יפוי כח ובכל מיני הידור בעולם ונייר גדול ויפה לדי״ו לבא מן הרין בכתיבה
תמה יפח וכרה . :
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המעלה הג׳

הנחחד• ררכי משה

עדיין

שהועחד סביב הגליון ספר
והוא חיבור הגדול שחיבר הגאון מוה׳רר קשה איסרלס אשר
לא זכינו לאור כי א  °חלקי* בדסיס
ואשר המה עדיין בכתב נתברר ההעתק היותר אמיתית ונכונה להעמידה:
״ך״* ,באשר שידי ע י חפ! יסס ספד
אשר חיבר הגאון הגדול בעל ב״י בעצמו אחר הדפסת הטורים שנדפסו בחייו והובא
׳"
י'
בתוכו כמה הגהות אשן
הגיה
י הגאון בעצתוונקה! חדושי דיניס אשר העלה בספר זה ובהקדמת ספרוח?קש
לכל מי שידפיסעוד הספריו ד טורים עס ג' י להכניס בתוכו דברים אלו כל דבור ודבור על מקומו הראוי ול הן מה שהגיה בטור עצמו והן תה שהגיה3ב״י והכה נתקיים
ותגזור אומר ויקס וגומר :
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גיתוסף מראה מחום
מקומות

שגיגזמטו

הרפים כפיאעזר נדפס
בק״קקראקא  :ועור זאת סימני הקואלות
ותגובות#הובא בכיירגם זולת זה
מראה
בדפוס־קק״ק הג יל הכל נעשה נכי  .טוב באופן שגדול ירוי בבור הבית הזד^ מן הראשון:

נדפס פה קק
המהולל והאדר  .פריררי

קרים

מלך רכלש אדונינו הגדול המיוחס מאד
מלכותו מעלה מעלהאמן :
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הסכמה וחרם מהגאון הגדול המפורסם מוהר״ר שמואל נר׳ ו אב״ר
יר״ם כק״ק פרנקפורט דמיין

הסכמה וחרם מהגאון הנדרל* המפורסם מוהר״ר דוד נרו אניד
רר״מ דק״ק ניקל שפות ובכל מדינות מעהררין ומצורתו פרוסה
כק״קיפראג < א :

האלוף
מסר״ר זאב וואלף יצר מק״ק ברלין בהרב המופלג ר״מ ואכ״ד דק״ק
אלטני סם נפשו בכפו להדפיס ספי דיסוריס עס ב״י ובדק הבית
ודרכי מסה לזכו׳כהס את הרכי׳כי אינס נסצאי׳רק אחד כעיר ושנים במשפחה ויען
כי ההוצא׳יעלה לסך עצוס ורב ומדאגה מדבר פן יבא אחי ויסיג גבולו וירצה ג' כ
להדפיס הטורים כולם אומקצת' ויגמ׳היזק גדול לה״המהר״ר וואלף הכ״ל וכי זו
מורה וזו שכרה בכן הנני נותן רסותוהרמנאלהיי׳ה עוהר״רוואלףהנ״ל לגמור
הדפסת ד' סוריס בסג״ה מכל טעות והנני בתוקף גזירתי גוזר בנידוי בו איור
ושמתא סאל יעלה על לב שוס אדם בעולס יהיה מי שיהיה בן ברית או שאיט כעל
ברית עי׳י עצמי או ע״י אחר או ע״י גירי גירי דילים להדפיס טוריס עס ב״י כולס

ויוסףהוא המסגיר כר ומזין מזץ זיקזיינא וספרא אחר
 .סיסביהיכ ומשקל לסקיל ומגיח בסמעתתי ' וממילא מוחא ביתא
סעלאירווח רווסאוקרכי׳דמורהבי׳קבירוגבורסיל להיות סובר סגר וייא ני יש
סבי סגר על סער יחדיו יוובקו דבק לשונו לפון רכה תסבר גיס המעלת בסולם
סל סבח וסל עלי ומרפסת ואסעלירא ותרביני ובית סעי ואכסדרה דכי רב ויבא
יוסף הבימה בית גדול סגדלו כסם כסס הגדולים אשי בארן המה הסייס סס
למוצאיהס בפה פיו מפיק סיגליות ואמאטבא שוהם וישפה ונהר יוצא להשקות
את ביס המלחין ובית הבעל מעיין פתוח מתסת מפתן כית-קדשי קדשים וססם
יעיד לארבע ראשיה כסלי אפרסמון ופלייסן ומרי דכי׳ונהי דינור וכדוד אש
ולהבה בית יוסף אש לבינה פ׳ג אש סחורה סקוקה בלוחות אכן חקקו ולבסוף
•קבעוה במסעור ת כ! טעים נסע שעשועים נסע רבעי ואיר״לו בציון כי מציון תנא
תורה ויציאה עושה רושס רישומו ני  :י הכרת פניס מנתו ' 3צדקתו צדקות עסה
פס ישראל להורות חוקים ומשפטים ושמעתמא דבעיזצלות fמבררין בעלמא
דכולי' קסוס עצמי־ בכ״ד מיני דקשוס תכסיסן הן לו ולנוי ולמשא את עכורות
הקדש בכתב ויוצא ברצוע׳סכין קרניו קרני הוד והדר לקול חסיויו קול ההולך על,
ארבע כנפות הארןבאיבע סירים פצינו יב גוירי׳ורב ח־לי לאורייתא מקיף
ונתנה תוקף תקיפה אחת חיבר לאוהל אחד אוהל העשזי׳ב״די סמים אוהל י סף
דפת והבונה קנה בינה מולה וקנה חכמה יורד אמרינן לבוד סביסיעידקלא
דדהבא חקיף גדול וקטן סס הוא • ויש סס מכבד של תערי׳ופרכילי ענגי׳ועטמת
סל שבלים ועסרה של קרעים מוי׳עופלגים בצל מיני 5פלגה וכיון דאפליג אפליג»
ותנא גופי׳ססוקי׳עספקי לי ' והכל בכריעה ופישסא אפילו בשוק הפליק ומפשס
פסיטא לי׳כל מקום שנמנוסנמיס עיניהס עין רואה הווייות ראביי ורבא קא סזינא
הכי ופתחון ס* יס כאן ופי מקרא יורד וסותם סמוס וקמו בלימודו ונר׳כפניס ופוס
מבחוץ או נראה מבחוץ וסוה מבפנים ונסי־ץ פצימיו ויש לו צורת פי״זך וגור אסיק
מחיצתאוהלכמאוגודאחית תביט לבוד כיון שנעשה הסל כחדשין פותח הוא
ויורד כיון ומצאו פתוח וזהו כבודו כבוד חכמיס ינחלו נחלה שאין לס הפסק
כמעיין המתגבר וכנחל שאינו פוסק  :אשר מכיפי׳מתברך ופגריכה עליונה כמין
קובה יס כיקיע פבי סחקיס ססוחקיס מן ומזון לכל חי חי יודו בהודאה והלל הגדול י
אפר מקלי׳נשמע ברמה עד דפק ע איגרא ימא ובית׳לעלי׳משתעכר ית דמיעכודא
לאורייתא משלחן גבוה קא זכי ס״ה הרב כגאון המפורסם אסר מימיו אנו שוחץ
סתי׳כדי גמיעה גמיעות חלב ו־דבס מחת לשונו לשון זהב וכסף משנה כמ׳הנסתוון
ווי העמודים עמודי הכתב פסל לך ארבע דיומדין סביב לבאר פיס חים ובו מטפס
ועולה מטפס ויורד לפומק הלכה  :פסלת ארבע טורי בעל המחבר ספר הגדול אסר
קרא פמו ביה יוסףאסר חיבר בגאון המפורסם מוהר״ר יוסף קארו ואח״כ קם
הגאון לעצמו ובכבודו לטססס צדק ולהחזיק בדק וכל סדקומיוהא אסר חזי׳
בשעמאה בביתו אשר בנס .מייל ספא ואפיה ספה כי סיני דלקבלסודס׳ליראיו

אי מקצתם עכ״ס מסך שנים עשר שכיס אחר שיוגמרו כדפוס הטורים שמדפיס
בעתה״המהר״רזאבוואלף סנ״לבלתי רצץ והסכמת ה״ה מהר״רץואלף הנ״ל
והעובר על דברינו יחולו עליו אלות וקללות ככתובת במורה והשומע לדברינו
יבא עליו ברכות טוב כ״דייסו' ך"ו אלולת״סלפ״ק :
נאס הקטן יוסף שמואל מקראקא בא״א מ״ר מוהר״ר צבי סירק זנ״ל ה״ה קו'
פה ק״ק פמקפורט דמיין :

הסכמה וחרם מהגאון הגדול המפורסם מוהר׳יר אברהם נר״ו
ריש מתיבתא בק״ק פראג ואב״ררמדינתפיהם
העירה' את רוח האלוף התורני בכן סל קדוסיס מכר״רזאב וואלףכן
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הרב כמאור הגדול זקן ויושב בישיבה מוהר״ר זלמן נר״ו אכ״ד ויק״ק
המבורג יצו שלשלת היוחסין נכד קמי זקיני המפויסס בתורה וביראה כבוד
מוכר״רדוד מירליש זצ״ל זמק חוטראאעיקראקאי זכה וזיכה רבים 1תו פלאי
וממאי ברישא בצפאה דברי הגאונים הטור ול׳מקפר ב״י ממס שסה תלמידים
מתכסיס בטלית אחד' מחמת הלחץ זו הדחק ספרי טוריס הנמצאות
בפיר אחד מאי אחד אחד אחד כמשפחה יכל בית נפק מליו ראסס ורובם יד הכל
ווסמשיס בו איתחולק לסלי ' במקום בנין הא והא תניא ועיקר חסר מן הספר •
וכעת אטר עבר מליו רוח טהרה על ההוא גברא הכ״ל כרכות יחולו על ראשו על
זאת מכלל דאיכא אחריתי משני גריא לגברא תנאי שקיל מעלמא ספרי דרכי
מסה אסר חיבר הגאון מהר״ס איסרליס ז״ל קבמוכניון ועשצוס בדפוס ולא
סיירי בחיטי כל סהוא מכן כסס והנא אסוקי מילתא מסיק אליבא דהלכמא תני
והדר מפרס ריס סחסי כאן בספר בית יוסף כאן נמצא בספר בדק הבית בצידו
סס שסמקומפפט כתב שידוד מצוה עד קלים פלגיו והספרי דרכי פשה מלבר על
הגליוטת שגא יהא המקום פנוי מכלום  :ודאי למצבה יחשב לו וכדי שלא יכא
זריז ונפסד ע״י אחר שלא יפיג גבולו גזירמעו מלא יודפסו עוד מהיום

כ״ד

מוך חמשה מסר סכים מהיום בלי רסיון המדפיס הנ״ל וסאן
לעבר לטיקא סווי׳ דרבנן והשומע
מבא עליו
ברכה:
הקטן צברהס נא״א מהר״ר פאול זצ״ל ה״ה במדא מפראג :
ן״ס עבת מס״ב לפ״ק

ירד סןהסמים

ומחזי׳כאודימא דיהא יס הגדול ובין גל נגל מנענו ראסו במודים דרבנן חריף
וסנון • אחריתו מנין ומסדר כבפטחוי וקנון  :ועשה חיבר באיסור מוס־ף יאיסוד
כולל כללות כרניצת לתקן תיקוני הבית ככל אמר ואסר ומקום אשי מכבד האדת
סוס ולא שפיץ וקיא פס הסער בדק הביתלכל מקו׳אסה דת מגיע והדת ניתן
בסיסן עדות לכליבא ' עולס שאפת יהגו' חיכו וקורא מסוס סיכרא ומשוס מחיצה
הפוסד ברוח הצד׳דיכסה ויס התלמוד ומחיצה הפסדן כידי סמים  :להגן סלכל
דבר החוצץ מבא ומקפיד מליו  :ונפיצין וחריצין שיצץ והוצין היורדץ סיך עסיס
 1 :יוה זרוקה זרק ופרם ביס הגדול וממיס עליונים הוא שומה מיס לצמאו הרי זס
מכרך .
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ס 3דך 3יכמ הנסנין היאה הבאה מאליו הכאה אפשר ונמת  :רןב  :מנה דליבא תלי׳
סילתאאלבפייסויקירא לביש א־ר היקר יקי יתנו לבעליהן בעליו א  xאתו
במלאכה מלאכת שמיס מן שמיס ייכיתו כפלי בית סירסו יוכיחו ואמת המי אשר
יוצא משדה הקרש הוא העד אשר יעלה מן האיש אישת שפתיו שפתי דעת :והכה
זכה וזיכה את סיבים ה״ס הגאץ העשביר מופת הדור פרי עץ הדר שפעייניו היה
פיכן חוצה וכפטיש ייפויןסלס מלה בסלה מ זתוקא כמיי׳שהי לשוס רהיט׳ מחילקץ
בשער כת רבים הוא ה שוס את העירות בו כיוס גדשו מדס במרס שאדם מורד •
סוכיינא לחכימא שאושר ופשו אשורו ככל ישראל ויהללו איתי אס־־י הודיע אותו
אלקיס את כל זאת אין נכון וחכס כמוהו מי כ זוהו יורה ריעס ובינה לעיתים עת
לעקור ופת לטעת פד שידו מגע ומעיינונוכע  :ובא בדפים שלישי׳ורבעיס נספרו
ראתך וסקני להיות מניף המקצי על המאריך אשר הונף ואשר הורס אימייס
לגבוס ס  :קא ידיו תביאנו ביאה מלא ולא ביאה ר קנית וישליכהו אל
אחד סבורות ומערת המכפלה עע ־ה לפניס ממעיה ובית ועלי׳מל גביו בנם
עלד׳עמידין ונעץ ד ' קונדשיןעל האין אמיי׳פי מקרא .יורד וסותם סתם ואס״ב
מחלוקת מחלק שללשלולי׳ונפל ונסר גדול וששש יעיד לארבע ראשי מיני בשמים
וכיון שנתמלא כל העולם בשמיס והנכנס לחניית מזוינות של בפשעבי־ךעל
הבשמים והדר על סיר אבוקה דלוקה ואור של כוכבים המאירים איכע משיבי לכת
מהלך כוכבים המאירי׳המאי׳לארץולדריס דירת קבע קבעוהו בבית מדרשא ללמד
©עריו שנתנו בהן עיניהם ונושאים חן כעיני כל תאיהם והיו עחביין בלשכת
הגזית ולשכת פיהדרין ככהניס הללו וקונים ה:ו חוטשיס חטף קמץ המקמץ
מפיסתו הנפשה בטהרה וחטף פתח פתיח לבעלי חשוכה וכדיקי׳גמורים יכולים.
לעמוד ני תשובתן בנידן ודכי ה׳יקר כעת ההיא ע״כ לא נמצא ספרי הט וייס עס
פי׳סב״י רק אחד בעיר ושנים במשפחה זה לבית ואם ימעט הבית מזה כי איידי
דחכינת ידי דאינפי ממס עשי כהו ונתרי טרפייהו וקרעים תלבש וכתב ושטי נקרע
ב נהליו וכמה פפמי'םעחריך בהו נור ' לי בית יוסף לאש באשר ותבע׳בהן מבעים
וגבורות סתאוה אשי מתאוים סעס לסתות שתי׳ בכלל אכילה געש וצכילו׳בית
הפיס שנירש וענעח לי׳רוח נשמת חיים מבינם הוא מתגבר על הארס בכל יום
ומריצוי אצל השולחני מעות לרצות מיד ליד ולו ינקה ואץ לו פורש ופיוס לרעב
וסנה קח סעס חני עיניהם בעראה
לחמו לחס הפנים וצמא לפיס זו תורה :
אספקלריא המאייה בחליטת שקיפים ואטומים המאור הנעשה בידי שמי׳וכראש
אדם גמל ולאירו הלכומלתא פרסי ' גקלא ולו אליכא אדרכמא אניכסידאית
להון אחרית סוב ומטיב שנתנו לגבור' של מורס ושלו הזרימו זרחהשמש  :וסויה
לא ימיש • בוקר ורעש  :כל ציפוי כנף עמף ארץ זמירות פי׳חיקו גמרא גמיר
זסויתא תהא  :והמתמיד מוציא יותר מכדי מדתי לע תור אכילה ממכ׳מפסולת
סל לוחות אבן כתיב משני עבריהם סק סוכות ויריכית ירך מתוכו פזרסת ויצא
0ן סעס ללקט אורות ולא מצאו כי מבקש לימודו ואינו מוצא לבסיףמלסטין
למורו ס״ו  ' :ועקדו על תקמח בכי יסיאל שלמים וכן הנה יביס ובקשו לעשות
י סניות מדברי סופרים ולקבוע כדפוס ויעשה ברי' אחרת ולעשות דפי לפי ספרי
לסורים אס פייהב״י  :אכל לא עלתה בידם ביקש להלמתן ולא הלמתן עד פתה
סקס לסעדו וליעדו ה״ה האלוף מיסר״ר זאב וואלף בן הרב הגדול מוהרי משולם
זלמן אב״ד ור״סקד " ! המבורג והיא איתן מושכו ומזלי קבוע בק״ק ברלין לזכות
את הרבים כטל יכיביביס טל פל ברכ׳ לא מעציי־ ולהביא על משבח הדפוס אפשר
לקבוע בדסיס ויעסה כיין כעס מכוון סמעשתא ולהביא ספרי הטורים עס פי ' סל'
הנ״י לדפוס םע כל הגהותיו יכתוב לאמי בספרו ברק הבית עתנס עוקר מעיקרא
ומצא פ; ;ר לתיבה מצדי תשים במקום סהואסחסוראויתיראו חליף או תוססת
ודובסוגס שינוי קונס דברי פויהגהג3ה" סלמטןלאיחסרכלבולהכוס .מפריו
ולשבוע מטיבו להיות ספיו בשלימוש לסוס שלו׳בין התלמידים  :ונברשמא דדהבא
לע פה זך ומתח ההיכל לידע זמן קריאות הגכי אף למאן דגני׳ בבית אפל לאער
הסכת ושמע ישראל גלי דרעי' ונפל נסורא בכי׳סדרשא ועליהם ארבע ספלים סל
סמן זית ומרי דכי׳למרי דכי■ זאת ועוד אסרת מסנ׳טובס שהית׳גנוזס וזאת הברכה
אסר כירך מסה כשגם היא פותר את ההעלם במחילה וידיעה לבסוף וסי' ימיו
מאה ועשרים שנס שהי' נעלם ושמיר הספר המופלא דרכי מסס כי זהו משס האיש
ולא ידענו פה הי׳לו סינן הוא סי׳צסון  :ותרם בעין יפס מן המוקצה ומן הרחבה
שאחורי הכתים מן המשומר ולא סלט בי' עין מאה בספר הנפלא אשר חיבר הגאון
המפורסם אכ״דוי״מ דק״ק קראקא אשר מימיו אנושומין סוהר״ר פשה אי ^רלש
פשה ספיר קאער רישא חזיתא ביני עמודי הכתב כשב כבתי לשון צדיק לשון של
זהורית בראש סר המשלח מעיינו חוצה מעיין פתוח לבו כסשח ^של אולם והיכל
ובינה וסותר ואין כופקפסכסי מפרק הרי בתי ולדרכו מהלך דיך היחיד ודרך
הדני ס דרכים דרתיס רבנן סביל היחיד ושביל הרבים נעשה הסל כמישור לסכין
ורבים דסין בו ורבים חסכסמין בו* וכל הדרכים בחזקת מקנה לתקן תיקון גלול
א&ר תיקן בעזרה לעשות סטי< לפנים מסטיו• סטיו כפול ורבודין של אבנים מוקף
הקיף ג מיל וגזית ימקיף מאוזן לאוזן שימשת לכ השומע לו יצחק בשמחת מורה
ושמח׳של מצוסלא פסיק פומי׳חוכי׳כל יומא ויומ׳זמנו הוא זמן נקט ומלק׳סוממוי׳
ומלקט ברהיטנא יאזיל ועיני׳מטייפי מטייפין טיף להדי טיף כנחל שוטף סיטפא
דגיסאי ויהיטת' דסמעתת ' :אף הוא עסה מוכני לכיור וציור מלאכ׳מחשב' אצרה
קורס מעשה חוטב ימעשס מקם מרוקם יקמי בהוד והדד סדרץ טלי׳וסביב הכית
חונה על דגלו דגל אהבה יבה ייסביביו נשערה בשיעור לרבנן ואנשים אשר
סביבות הבית יח ו מחנה הסבי ®,על סר העברים סזס ומזה הס כתובים מעשם
אצבע אלקי׳על לויסות תרות למשמרת לדורות חקקום כינור הממלא עיס לכרכים

וסילן סל מיס סייס י תיך אמת המיס המיס חמי טירי׳למיכ יי כהת* יבם כטורי
דרדיסא מיא ומצי■קא י דאי ליה חדיר ויאפו חד חד נסיר! והאימא רשפכי לי׳נהי
גמרא נהר אי ק מושבו ישב הבית ולכס ף הוקף ונגיי דבייית  tדייש אמצרי
וייככא דרקלא ואסא דעצרא׳דאי׳לי׳םבפה קני חנזה בקני ' וענף פץ אבות יא :ל
כשי מאוס ולשלאית כייסו זינא טכא וכל פילי למיטיב  :והי ' לבית אחד בית אחד
בונה סי־הס כדק■' יחדיו מגזיס שיה לכל נפש וכשמה יחידה חי׳הי־ש׳ואוללת נפש
יעה סויסה סי ח־יס הס לפצאיהס  :והנה דייסת זאב שנכנס בעדרי צאן קדשים
א־־נהו מקיק׳יאיסו שזיק הוא מבעי׳קדת והאי גבי׳בהאי פתדייפיב ופשר מסלק
דמי׳שיהייבייא הזיקו והיזק ניני ואיי׳איבע אמיצי שהחזיק בו רביס -ספן ואולי
אחי שהוא בנה הכית ואיש אחי יחנכנו  :איש אשי לא עמל בו • ובדק הוא שיטול
שניו וק״ו בן בגו פל ק״וסמן הראוי׳שלא להיות שלוחא סצוה נזוקן בהליכתן
בדרכי משס לבית זה שהוא נכנס ויוצא שלא לצאת נקי שנכסיו • א״כ אמיתי עס
הסשי האי גביא דלרבי מציה קאזיל דיך מציה ולו דיך רשות נתונה סכמי ימיני
קששאי ומופלגים ס  :מה וזקנה יש כאן להביא על סזכחסדפום להיות כולה כציל
מכלית עלאי* כעכ :פוש סאק ואלמלא דכי זה פוק חזי כמי בטלנים איכיבשוקא
וכמה כתי מדיש* ס בטלי'  :אכן מה נענה יתיייהו כי אנן כאצכע לביזרא ולכירא
עמיקתאוססתיתא להיות מסתתי עמסה כפטדות ציון לשטיינים בהלכה
ולהסכים עס אותן אשי הסכימו כבי ואופיין לפופיליטכא יישיכחו וחילו
לאורייתא תקיף ונמט י׳לי׳אפייון ובתשואות חן ןס ובתנאי קודם למעשה סשיוס
גמי הרפוס של ספיי ארבע טורים עס פי׳סגאין המסביר בעל הכית בית יוסף'
ותיקן הבית תקיני בדק וסדק וספרי סדיכי משה סן הגאון בעל המשה אשי פיס
מפה על השלחן ותקדש קדופיא יבא  :בכלות הדפיס עד בלית שנים עשי שנים
יהי׳בגזירת עיין פתגמא בגזירות נח שא יהי׳כיוך על עקיבו עקב רסי׳ותס
אחית אשי משנה מרעת בעלים להדפיס שנית בלתי ידיעת ורשות והימנא■של
כאלוף סוהי״י זאב וואלף ניו ואחוזת סרעיהןעמואשר אתו במלאכת שמים
יכנס הנחשא כהעובי כבוכנא כאיסתא ולא יהי׳למכתו תרופה ואס!ית':ולא יוגיס
לסאלוף מוסדר מאלף וסמפו סוס כיזקיגרמא וגרתי דגיסי ועל המזיק להרחיק
את עצמי כשסחף קסת סיפר מרחוק • וכל קציני׳והרנסים ופנהיגי׳ומכהלי עדה
יהיו כמצווין ועושץ בכל מדינה ^ מדינה להשגיח כפין פרטי על זס שלא ישנו אס
תפקידם מפקירה לפקיד ' וממונה לעונה עד כלות זמן הנ״ל :וכל השומע לדברינו
ומכ״ש כל מי שמסייע ינטפל לעוסה מציה לסייע בסיועה שישבו שמש  :זנות
כתורה יגין עליו במגן אבות בפידנא דפסק בי׳ובעידנא דלא פסיק בי׳בוקר ורמש
ויסי׳גכורתו כצאת השמש ויתברך בתשלומי כסל וארבע ולהוסיף חומש • כ"ד פי
המדבר א׳ליכס כקצירת אומר מהחיל החיסש  .ערוגה קטנה שסכל דשין כה ואין
סכל עתנסמין גוש עפר סבא מחיצה לארס ארשת שפתי אשי מרחשיןוסרתתן
מסאי פלפולא היום יום לאסרו חג סלסמיני עצרתסנת בי״סן לפק :
נא׳חד הקטן איפצסייס בן המנוס המפורסם מוהרר אברהם סופנהייס זצ״ל ס״ה:
תוך םע אני יישב עדתייסודן  :הסונה כקק ניקל שפורג
ובכל מדינות ספסירין • וכומ׳וסומספסעיר
מולדתי ומקום גדולי ק״ק ווירסיישא
סושנת פמקי׳חבצלת
השמן:

הסכמה וחרם מה״ה המופלג מוהר״רכערמן נר״ואב׳יד ור״מ,
דמדינות אנשבךושנייטך
בחךה' אסר לא השבית לנוגואל • מקיס ככל דור דורשיו כאי זאיבדורש
ומאכיל רב טוב לביתישראל‘  :כסיל ליס ארבע טורים וסב אם בית יוסף
בי״ת מאיטכאל • וסביב למשכנותיו ,יחנה בד״קהבי״ת ודרכי מסה כאי היאל :
•מי לנו גדול מיעקב ויוסף ומשה אסר זכה האלוף מחוסגי מוכר״ר זאב מיק״ק ברלין
להתעסק סב ויקרא סס הבאר נוסק כי הפעסקו עמס בדרישה וחקירה • להתיצב
על דרך טוב ורע ימאס כסקייה  :קדש בכספא ומסך טורי אבן יקרה  :ואפס
קצתו ראי עיט שמוביר לו לאדם דיך יסיה :חפאית לעושיהס ותפארת לו מכל
האד׳כי זה כל האדם' עד בית אלוקים ידדס  :ועד רפגיפי גיסי באחרונים  :יציבו
תחלה גבולית אשר גבלו ראשוני '  :אשר ספו חמו מן בלא״ת ותלאו״ת לומדים
קדמיטס  :ויש שיש לו ואינו רוצה להשאיל מפיס פפירא דלא הדרי לברייתן :
ואס יכלו לא תמצא ידו לקנות דוגמתן • וילך יוסף אחי אחיו ולא מצאם בדמן :
וסנה ימים כאו יבים סוטטיס לבק tדבר ה ' זו הלכה ברורה  :אשר בארבע טורי
אבן סדורה  :ולא ימצאם במקיס אחד  :ויען העיר ס׳מס מוהר״ר זאב הנ״ל למות
שלשמן יתד ; בית יעקב ובית יוסף ובדקו ודרכי מסס לזכות את הרכים :
ולא פנה אל רהבים  :אן עלי ס׳סשל -ךיכביס  :ראוי הוא לעפוח אמו קטיביס :
בענין שלא יסיגו גבולו חוקקי ישראל וחוטכיס  :תוך חמשה עסי׳סנה מבואו הכית,
מעסות מלאכתו מלאכת הקידש  :והעובי ח״ו והמסייע לעבריינס יאכל חלקי
ומאב שכול וכמקל סקד ישקוד רני תו
:
בחודש נכנס ויוצא חורש
בגודש• וכבי קדסכי רבני ארץ ומרו כגזירת נחס ילא יתבוששו  :ולהפסד ערוכה
כזה חששו • אמיתי אענה גס אני 'מלקי עמקם בדבר הלכה • והשופע אסרי סלו
ככה  :וסאלקיוישא ברכס  :כ״ד סייס יום ו׳ך׳ט־ח מס״ב :
הקטן יששכר בערמן בא״א החסיד והכייב הי״ר ויד יצחק זעקיל סג״ל זצ״ל לה״ס
סס " ! פירלא וחק תמת משא בני מדינות אנשבן וק״ק שנייסך ואגפי׳יצו :
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ישראל אפיילו הגדולה והגבורה  :לו נאה סיר וסכחס הלל
וזמרה  :עוזוממשלה י על כל אלהיס חאוד נעלה •:
אס אומר אשמיע לכ תהלפו ואהללס לא אוכל
כי
אין
בלשוני מלה *
וכי
הוא מחמס על כל ביכה ותסלה  :ולודומיה הת לס •
סליטבכל דרי
סט׳וסעלה־כלס
איש איש ממקומו ישתחוו לובחילה :ראסוןלראסוני'
אין לראשיתו
ראש
ותתלה:
וגס את אסייני הוא ואין לו ץק ותכלה* בראשית ברא
את השמים
ואת
הארץ
עפר מאדמתו את ובשש׳ימיס עשה את מלאכתו דע אם כלס י ויצר צת האדם
הכל
עשה
יפה
בעתו
:
במכיר
ישראל
ראשית חביצתו •ובעבורי
מורת קנינו ראשית נסיכתי
טוב אחריה דבר מראשיתו • להנחיל׳לעס קרשו יעקב חבל נחלתו :וזווג ראשיתי
 :זווגו
יפה
עלה
;
כי
אמרת
ה
'
צרופה
מקושטת
בעשרים
וארבע ככלה  :וימן לנו מל
יד נאמן ביתו  :חיקי דתו ומורתו  :ויברילנו מטומאת
גויי הארצו'ויקרבנו
צפבודסחויכוהענינושיקיס
גוייהארצו׳ויקימו־
ללמדנו ויעש
לפבודסמויצוסעלינוחוקיס רע״״;~! ׳״
־■
כאש׳צוה
־ '
ומססטיס ־1
—האל
וילמד חוק ומשפט לישראל
לא משה כן לכל גוי ומספטיס בל ידעום י וחוקי האל
ותיר׳ אסרקבל מסס
מסיני
לאפשימסת הגדול׳יהס ומסי׳ליהושע ויפוס׳לזקני הקניםלנביאי׳ונביאי׳מסיו׳
החזירו
העטר׳ליוסנ׳ובימ
במורא
:
האל
הגדול הגבוי
והנורא י יתקנו צל פדר
וערבית פתים לפניה הברכות קייאת שמע סחרי שתים לפניה ואחת לאחרי ?
ופתי׳צאחרי׳וסמסס טל כמקיא פבע ביום הללתיך וכן
O 1
י״ס בינות JV
טל ׳v״׳ / fcי
הסדר וססכוס '׳*
לעי־ < ׳•״ ׳ן
.
"1־
המקראות*־־ ן
ותקנו  -־t
לברך -
ולברך
ק׳ברכות*“•
בכליי«יזס •
על לכ
דבר
ודכ׳מעץ
ברכתי
ולס
מסיום
לחלסיריסס וכן דור אחי דור עד היוס:
וישן כי ארכו לנו הימים
עינינו* וכבדו אונינו* בגלותיכו  :ותשש כחיכו  :ושמם לבנו• ורפו ידינו  :וכהי
ונאלח
לעוגינמונטל
מדביינסונסממו
מעיינות חכמתינו *
ונסתכשו כס 3מ’ :וגדלו
המחלוקת :ורבו הדעואולא כשאיה הלכה פסוקה שאין בס
צי
דעות שונות ־ :כי
רכיס
רכים
מוטלים
שועכיט ^ uj jj
בסנאתן מן
,
העול' 1-״״
בלא ׳-־ י
כרכה■- —1
ואמרו!  -־ _
רבותינו _־
ז״ל
ילך אדם אצל סכס וילמדינו
סדר כרכו׳ כדי שלא יבא לידי מעילס  :על כן הפירוט
רעיוני ומססבותיוסס לבבי
אשיחס
אמרים
:
אקוע נא ואסובב׳ בבתי יעכץ פרפתי'
סמעתי׳סוכתיס סופרים
ואבינה
בספרים
•
ואלקטה
ב
ג' גרגרי׳בראפי האמרים
מדברי פמחביים :
ואחבר
ספר
כענין
התפילות
והברכות
ואסדרס כל דבר ודכי
ברכתו הראויה ול
תחלה
וסוף ואכריס בענץ פלא ישאר בהן ספק  :וישיכוד
סעיפי סלא ימי
ידברו
ויו׳שני׳יודיעו חכס'* ואתה בשר וצעיר לימים אהה יאי! V
לעת ומזיע •
ולא
אחה
יודע
־ש
מהנלכן
סדלךל מססשבותיףקסה מעש באחרימך
ואל יכליפון
רעיך־ואסיבסדכר
לצע׳אקומה
גא ויהי מה כי סיא מלאכת שמיס :
ואפאל׳פזר
שאמו
ויהי
לי
לעימ׳
ולססו׳בלמודי
יעיר
לי
אזני׳:ולדברסישרי׳יפמח
*
יל שפתים ויוצא לפועל
ממסבותי  :ותעלחנ׳כליותי * וראיתי לחבר פוד הלכות
סכת ופועדי׳מגילס
וסבוה׳יורי״יק וחפניו׳כי סס דברים ההדס ובאי׳לעימיס ידועים
ואין רצוני להאריך בראיות
אלא להביא דכדי׳ססוקים ובמקום סיש דמית שיטי*
אכתב׳ואכתוב אחרי ק
מסקכ׳א״א
הרא״ס
ז״ל  :וקראתי ספר זה
אורח
ך? ( ( Q
 wכי פואיסיעפוקשי פות לפולני׳ באורחותיו וסלקתיו
ו1
לסלשס חלקים *

בוסדרהיוסאץ־יתנהג האדם מעת קומי פד שככר
בפנין קש שחרית וערביגו ובעכין התכלית כלאחת־
סמנה והלכותיה ושאי
המפלות כגון הפלת הדר׳והדוסיןלה ואיך יתנהג
במאכליו ובספקיו במשאו
ונסמכו כל צקדבטמו  :ואפרש הלכות ציציתבעת■
התעטפו כבקר * ואחי־יו
הלכות
תפילין
כעת
הנקמן ובכל ברכס וכיבס מעמנם
עשרה כרמת סדיפי כה
עניבה כגון הוכרה בגבורת  -ושאלה כביכת השט©•
ונשיאות כסיס בברכת
ססלו׳וכן
כולם
:
ואסר שמנה עשר׳סדרת' קריאת התורה
וברכומי׳ואתר כן
קדום׳
בית
המסת
ומכירתו ובעת כספוד׳סדיתי דין ננוילת
ידיס מיס ראשונים בתקלת
הסעודה
י
ומיס
אמצעיים
באמצעיתה
ואתרוניבשופ"
ודיןהבציעה ועל מה ראוי
לבצוע  :וכל הלכות הסעודה  :ודין כוס סל ביכה :
וברכת המזון וכלמה
פמוסיפין בכל ברכס ובינה י ואס סכח ולא הזכירו וכל
דיניו והזימק סי
יצטרף
ומתי
נחלקים וכל דיניו וברכת מהנין מחלה וסיףושיפורן
איהז קודם
לסבירו
ופוט
'
סבירו
וכל מפפסן  ,וברכת הריס ומס וההוראה
ושארלכ
ה
3
רמ
'
ושינת
הצהרים
וכונת
האדם
במאותיו
מן העולסהזה ;

החלק השני
סדר

יוס הסכת
איך יתנהג כככודו ומיום הראשון ואייל׳והלחות כל
פנין
ועני׳בזימנו
כגון
קנולת
ושכירות מרחץ שלפני שבת ושותפו!
__
טס הגוי :והפלגתי ספינה
ופילומאיגית סלסה" ימים לפניי הסכת " 7י; י3ר:7
הנוהגיס בערב סבת
כגון
איסור
מלאכה ושהיית והטמנה ־ והדלה׳כל6״• "
ואיז׳מלאכט ממחילין פיב
סבת
פס
חשכה
;
מן
שהחשיך
לו
בדיד
ואחר
r
סדי
היו' בעצמו והלכותיו
הסותרין והאסורי׳אבל חיוב חטאת לא רציתי לכארידיו *
כלt
י
*?*****1׳ ^ nW

סדר

והתחלתי

מועדות
ראשוהלכותיהם ומגילה וחנוכ׳ורא׳סדש והתעניות
בהלכו
חדש
ופירשתיכו ביכה הלבנה ושעט מהעיבו׳צידע המולד
והתקופות
וקביטו׳השנ׳ואחר כך הלכו הפסח׳ ' ני לרגלים מוניץמניסן וספימו
העוס׳והלכו׳י״ם וחול המועד
וחסע׳באב ושארתעניו׳והאססוי־ו לפני ראש השנה:
וראש הסנה ומסרת ימי
משוכה • ויוס וכפורים  :וסוכה ולולב וחנוכה
וסדר הפרסיות ומגילה
:
וראיתי
עוד
לעשות
סימנים לכלול כל ענין וענץ
במלות קציותולכחכס
כתחילת כספר כמספר במנץ למען היו׳נקל לבקש כל
ענין וענין ואל אלהים
יודעויסראל הוא ידע יכ לא בעבור מעלה עשיתי ואת
כי לא עשיתי דבר
שיהא
בי
כרי
עילוי סאיני אלא כתלמידהלומד ספי המלמד
וכותב דבריו
להתלמד
ובלוקט
המלק׳מאסרי הקוציי׳וכסאסף בין סעמרי׳אחת
הנה
ואס׳מס
לביני
חסי
לקוסי
כתי
לקוטי
נעלמות  :ויקרבנו לעבודתו וסיוד׳כל מעלוסו׳יטזמי להוציאלאו׳כל
ויא׳פנינו
במאו׳תורחו
*
«
י
*
יי
*
ויצילנו
י
*
י*
1
ייי־יי
*
»
*
»
:
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»
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משגיאות  :ויראנו בתורתו נפלאו'  :ויזכנו כביאת הגואל
לראו'• ויורני דרכיו וגלב'באורחותיו :כדכתיב לכו
ונלכ׳אל הר ס׳אלכי׳אלהי<
!
כיסציון תצא מורס
;
ודברה׳מירושלי'  :בית

החלק
הראשון*" 1י -,־' * "־‘
תם
ונשלם הקדמת המחבר רבינו יעקב בעל הטורים
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mfmm
אלהי ישראל א שי ביא עולמו לתכלית הארס ומכל מין האדם בסר לו עם
• סגולה יעקב חבל נחלתו וערוב אהבתו לפס קרובו קרמו לפני הר סיני
והנחילנו על ידי עבסי המין האנושי משה יבינו ע״ה תורה ומצית חקי׳וסספשי׳
צדיקים לטוב לכו לממן כלן בדרכיו ונמצא חן בעיניו • ויהי כי ארכו לנו הימים
הידקנו מכלי אל כלי ובגולה הלכנו וכמס ציות ציומת תכופות וכרות זו לזו
באי עלינוער כי נתקיים בכו כעונותינו ואבדה חכמת חכמיו וגו׳ראזלת יד התור׳
ולומדים כי לא כפשיתהתויס כשתי תומת אלא כמויות אין מספר לסבת רוב
השפייס הנמצאים בביאור משפטיה ודיניה וגס כי הס ע״ס כוונתם סיתה להאיר
מסשכנו נמשך לנו מתץ סאור הטוב שנהנינו מהם ע״ס ספק ומבוכה רבה בהיות
כל אחד מעיר ספי לעצמו וכופל מס שכבר כתב וחיבר מי שקדמו או כותב הדין
בהפך מה שכתבו שירו ולא תכי דבריו כי ממצא סצמ פוסקים מביאים דין אח׳
סתם כאלו הוא מוסכם בלי שום חולק וכשתסקוי בדבר תמצא שגדולים חלוקים
בו כמו שזה ברור במקומות אץ מספר לסי שעיין בספרי הפוסקים ופיין מקום
דבריהם בגמ׳ובעוסקיס סקוימיס  :ואם יאמי אדם בכל דין שיצטרך לחקור
שישו ומיצאו־ בדברי סגמ׳וסמפישיס וספוסקיס כלס יכבד הדבר עליו מאד כל שכן
כי ילאה למצו׳הפתח לדעת מי ^ תדין בתלמוד כי עס היות שזיכנו הקל' ס לביאור
ס״ס ז״ל ולחיבור רכינוירוחם המורים לנו מקימות סדינים בתלמוד המעיין בסס
יבחין ויכיר חשיונו אם לא יהיה לו היקף גדול כתלמוד וגס כמקומות רבים
יחפש ולא ימצא כדבריהם מורס מקום לאותו הרין אס מגיד המשכה להיות הדין
ההוא שלא ע" פ גירס־ן הימי״וז ז״ל או חסיתו ואם רכינו ירוחם להיותו מקצר
לפעמים מלהביא כל סיעות סנאממת בדין ססוא ואס להיותו כותב סחור ' מקום
בקצת מקומות דרך כלל והמקום שמויס אליו הדין ססוא אינו עיזר אלא לחלק
או חלקים מהכלל היא ולא לשאר וילאה המעיין לבקש כל החלקים כמקום ההיא
אשי הייה אליו ילא ימצא וסגם כי ידע מקום סדין כגמ' יצטרך לעיין כל הסוגייא
ההיאעשפרש״יותישזוות  :ואח״כ לעיין כדברי סרי״ף והרא״ש והר״ן וסערדכי
ואח״י לעיין כסימב״ס ושאר פוסקים  «:וגם כדברי תשובות הגדולי׳הנמצאות
אצלו לדעת אם סדין ההוא מוסכם מסכל או אם יש בו מחלוקת וכפה מחליקות
בדכי וכדברי מי ראוי להכי־יע  :וזה דבי מבואר כעצמו שהוא דבר שאין לו קצבם
<אם כדין הבא ליד האדם כך במי סיוצס לידע שיפי כל הדינים על בוריים ולהקיף
וציי כל החולקים בהם וחלוקי־ דברי כל אחד ואחד מסם על אח׳כמס וכמס שיכצר
ממנו שאפי' יעיין בכל דין ודין דברי סגמר׳וסמפיפיס ודברי כל הפוסקים עהוא
טורח גדול מאד השכחה סצויס באדם ומס גם בדבריו רבי ' ההסתעפות :ונמצא
 :ואם יאמי אדם לבחור כספיי הקצורים כסמ״ק והאגור
יגע לריקח׳״ו
וסכלס באמת שזו דרך קצים ואמנה כי מפולס לא יוכל לדעת אום דין כהלכתו
ובפיט בספ' האגוד כי בסרכ׳מקיעות מביא לשון הטור כסוייתו והלשון ההוא צרי,
נגר ובי נגי דיפייק־ניס והוא ז׳ל ממתיקו כמו שמצאו  :גס במקומות מבי׳סוסק
אח׳להיתי בלי שוס סולק במקום סכל גדולי ישראל חולקים ואוסרים וגס הפוסק
ההוא שמביא אותו הדין להתיר כ׳סיש לגמגם פו והוא ז״ל כתב דברי ההיתר ולא
זכר לברי הגמגום הנזכר בדברי הפוסקהסיא עצמו דוק במס שכתב כסי ' תל״ד
על גלגל המגלגל מיס וכגלגל קבועים כלים קטניס נקובים ככונס משקם ועיין
במה שכתבתי עליו בטוי י״ד סי׳ר״א ותשכח דהכי היא כמו דאמינא  :על כן אני
הדל באלפי יוסף במסר״ר אפיים כמסר״ר יוסף קאר״ו ז״ל ס״ה קנאתי לס׳צכאות
ונעיחי חמי לסקל המסילה והסכמתי לחבר ספי כולל כל סדיני׳סינוסגים בביאור
שיסיהס ומוצאיהם מהגמ׳עם כל חילוקי שכיות הפוסקים איש לא נעדר ולא
ראיתי לעסות ספי זה חיבור בפני עצמו כדי שלא אצטרך לכפול ולכתוב דבריימ
סקדמני ולכן הסכמתי לסמכו לא׳מהפוסקי׳המפורססי׳ועלה בדעתי לסמכו לסם
הרעב״ס ז״ל להיותו כפוסק היותי מפורסם בעולם וחזיתי בי מפני שאינו מביא
אלא סברא א׳והייתי צריך לסאי״יך ולכתוב סכמת שאי הפוסקים וטעמם :
ולכן הסכמתי לסמכו לספר ארבעה טורים שחבר היב רבינו יעקב בן היא״ש ז״ל
כי הוא כולל מכ׳דעות הפוסקים  :וזסמפפט הספי ומעשהו לבאר הדין שכתב
בעל הטורים אס היא מפנה או ברייתא או תוספתא או מימרא בתלמוד כבלי אד
ירושלמי או בסיפיא או בסיפרי או במגילת' ואם הוא מוסכם או אס הוא מחלוקת
תנאיה או אמוראים וסמחבי פסק כא׳מסם ומאי זה טעה פסק כמותו ואס מביא
המחיר סברות פוסקים חולקים בדין ההוא יבאי טעם כל א מהסביות שרשם
ומוצא© מהתלמוד ואם המחבי ישמיט סברת איום פוסק כמו שתמצא פעמים
סיכה שמשמיט סברת הרי״ף או סברת הרמב״ס או סברת פוסקים אחרים יביא
סברת הפוסקים סנפמסיס ומעשם ואס לברי איזה מהפוסקים סהס בין סעכיא®
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המחכרינץ שאינו מכיאס איכס מוכנים ינאי דבריהםוכפרט דברי סימנ״ם*" $כי
כסיכה מקומית דכריו סתומים וחתומים וסם מתבארים בספר הזהע׳יפ מ®
ספירשו בו מגיד משנס והר״ןולפעמיס יקשה על פירושם ויסרס בדרך אחרת
ובקצת מקומות סיס בדברי הימנים
והמעיין תא אסר יבחר ירצה ויקרב :
סנריכיס ביאר והמפרפיס הסכרים לא דברו בו יפרס דבריו * ואס הסק בר הזס
בעל הפורים מקסם לע אי זה מהפוסקים יתרן קופייתו וא תמיהתו ואס נמצא
אי זס דין מחודש בדברי אי זה פוסק או מפ׳ולא הביאו המחבר יביאנו ויבאר
■מעמו  :נמצא סמי שיהיה ספר זה לפניו יהיו סדורים לפניו דברי התלמוד עם
והר״ן וספקי היי״ף והרא״ס והמרדני וסרמכ״ס
פרש״י והתוספות :
והגהותיו ומגיד משנס ורבעו ירוחם יספר המרוחה ושבלי הלקט והרוקח
ועערי דורא וספר התשב״ץ וספר העיטור ונ״י וסמ״ג וסמ״ק ואורחות סייס
ותורת הכית והגהות אשירי וספר המנהיג והאגור וספר בעלי הנפש לסראב״ד
ותשובות הרא״ש והרשב״א והר״י רב ששת וה״ר שמעון בר צמח ומהד״י קילון
ותרומת הדשן  :כל דבריהם מבוארים היטב ובקצת מקומית מאמרי הזוהר :
ולהיות כי כבר מדע שהרא״ס והמרדני וסמ״ג וסמ״ק וספי המיומה והגהות
מימון כולם כמסכים אחר דברי התוספות על הרוב לכן אס בקצת מקומות לאי
אכתוב דעתם אל יחשדנישומע כי כסאני כותב דעת המיססו׳ אינו צריך לכתוב
דפת הקדושים הללו שסמסם כפירושם  :והנה בא לידי קצת תשובות הרסב״א
כתובות בעט ברזל ועופרת בדפוס וכתוב במחלחן סהס תסובוס הימב״ן וכשאני
כותב מאותם משונית אפ״ס שאני יודע שהיא תשובת הרשב״א אני כותב כתוב
בתשובות להרמב״ן לכי שספרי הדפוס מצויי׳ כיד כל אדם ימי שירצה לעיץ מיסוך
התשוב עצמה יכול לעמוד עליה  :והנה בא לידי ביאיר רוב בספר אח ליבי׳כגדול
וביאור החלת ספר א״ח ומחלת ספר יורם
.
כמהר״ריצחקאבוהבז״ל
דעה לרב כמהר־׳ר יעקב בן חביב ז״ל והסכמתי לכחוב דבריהם בשמם וכמקום
סכ״ל לחלוק עליהם אכתיב סהשקסהליעל דבריהם יאכתיב דעתי והמעיין
יבחר הטוב בעיניו  :ולהיות ספר ארבע גיורים מלא טעיות סופי ככמה מקומות
אעיר על מקומות הטעות ואכתוב הלשון המחוקן כהלכתו טיס ספריםמוגה־©
ונכונים שהגהתי מהם  :ועלה בדעתי שאחר כל הדברים אפסיק הלכה ואכריע
בין השכמת כי זהו התכלית להיות לנו חורה א׳ימחפט א וראיתי שאס באנו לוע׳
סנכייע הדין בין הפוסקים בספנות וראיות מלמודיו׳הנה החיס׳וחידוסי כרמכ״ן
והרשב״א והי״ן ז״ל מלאים טענות וראיות לכל א מהדעות ומי זה אשר יערב לכו
לגשת להוסיף טענות וראיות ואיזהו א  !:ר י״לאהו לבו להכניס ראשי כץ הכייס
הירי לא להכריע ביניהם ע״ס טענות וראיות לסתור מה־סביררו הס אי להכריע
כמה שלא הכריעו הס כי בעונותינו הרבי ס קצר מצע טכלייו להבין דכייהס כיס
להתחכם עליהם ולא עוד אלא שאסי׳היה אפסי לנו לדרוך ז־יך זה לא היה יאוי
להחזיק כס לפי שהיא דרך ארוכה ביותר  :ולכן הסכמתי בדסתי כי להיות שלכת
עמודי ססויאה אפר הבית בית ישראל נשען עליהם בהוראותיה' הלא המה הי׳־׳ן
והימב״ס וסרא״ס ז״ל אמיתי אל לבי שבמקום ששנים מהם ססכיתיס לדעת אקת
נפשיק הלכה כמותם אס לא במקצת מקומית פכל סכמי ישראל או יובס סינקץ
על הדעת ההוא ולכן פשוט כמנהג כספך • ובמקום סאחד מן לג׳ר -סמידיס מזב'
לא גילה דעתו כדין ססוא והשני עמודים הנסאיין ח יל קי ן בדגי הנה סימב״ן
והישלא והא והמי־דכי וסמ״גז״ל לפנינו אל מקים אסר יהיה סהה המח יוח
אלדי״ן קדישין ללכת נלך כי אל הדפת אשי יטו יוק כן כפסוק הלכה  :ובמקום
שלא גילה דעתו שוס אחרמן הג׳טמודיסהנזירי נפסוק כדברי החכמי׳המפורסמי*
סכתבו דעתם בדין ההוא וריך\ זו דרך המלך נכונה וקרובה׳ מל הדעת להייס
מכשול  :ואס בקצת ארצית נהגו איפור בקצת דבריס אע״ס סאני נכריע בהפך
יחזיקו במנהגם כי כבר קבלן עליהם דברי החכם האוסר ואסור להס לנהיג היתר
כדאיתא בפ׳מקים שנהגו  .ולהיות סימני מפחמיתספד הטורים קצרות ביותר
והמצה לבקש דין אח' לפעמים לא יוכל להבחין אס הוא בסי׳זה אובסי׳אחר או אם
סכיא איתו דקכפל הפקר לכן ראיתי לעסות מפתחות | 0יוס שמזכירים
בל הדינים הבאים בסימן ההוא כפיס ואס"כ כתבתי רמזי כל הדינים המחודשים
שהבאתי בביאורי זה הנקרא ספר־:
כדי שימצא כל אדם הדין שירצה כנקלהתו וטלת ספי זס
ל* ( ר ?
לחכמים מבואר ולבוחרים כקיצור זו היא דרך אמנה
• »י י •י
וקצרה ואשי אץ בו כס לעמוד יעיין בו להבין כוונת דברי המחבר ססר ארבעס
שורים לע בוריין :נמצא שספי זה מזון לכלא ביה על כן קראתיו בית יוסף כי כשם
שמבית יוסף היו נזינין הכל מזון הגוף כך יהיו סוכץ מספ׳זה מזון הנפש וטור םע 0ו
שני כי זה חלקי סכל עמלי והו׳ביתי כעולם הזה ובעילם הבא ומהס״י אסא 5
מנזמי על דבי ככודסמו לסדר ספי זה מנוקה ומסופה
מכל טעות ושגיאה בו יתברך בטח לבי ונפזרתי
ירחם עלי ויחנני מתנת חנם כי חנוניו סס
חנונים וממסמיו כס מרוחמים
כדכתיב וחנותי את אשר
אסון ורסמתי את
אסר ארחם t
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בןחימאאומר הוימז
ממי־ וכר׳ פיט ד
דברים כעבודת הבור׳ית׳משו׳דלכאור'
א (א ) גיגג
הרח*3ם נר סאלו הדברי׳ד סהס ר׳דקל כנער היינו
נשמר! מורה רץ כצי י ועז ממר היינו גבוי כארי וא״כ
?35ני  0ח/עגן נ יק שפל יהוד' בי ן פיפא למה כפל הענין
6מי ? דיאןס ממיר
בסלו׳שימת זה פעמי ' לכך כתב דד׳דברי'
»שגפ!  3גיןר יויזו
1יוז? ןיכ u {3ל״גי סס כדמפיש ואזיל  :וס״ש בפבוד׳הבורא

Q
אוז הוי עז כנמר וקי! כנשר ורץ כצבייתברר
י
כארי
י
!
עשות
רצון
אביך
שבשמים פרט
ארבעה
דברים
בעבירת
הבורא
יתברך
והתחיל
בעז
כנמר
לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך לפי שפעמים ארם
חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעינין
עליו ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגין ואל תמנע
מלעשות המצוה וכן אמר רבי יוחנןבן זכאי לתלמידיו יהי רצון
שתח׳מורא שמים עליכם כמור׳כשר ודם וכן הוא אומר לעמן
הבושה שפעמים אדם מתבייש מפני האד' יותר ממה שיתבייש
מפני הבורא ית׳על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא
תבוש וכןיאמ׳רוד ליה ואדבר׳בעדותיך נגר מלכי׳ולא אבוש אף
כי היה נרדף ובורח בין האומות היה מחזיק בתורתו ולומד אף
כי היו מלעיגים עליו ואסר קל כנשר כנגד ראות העין ודמה
אותו לנשר כי כאשר הנשר שט באויר כך הוא ראות העין לומר
שתעצים עיניך מראות ברע כי הוא תחילת העבירה שהעין
רואה והלב חומר וכלי המעשה גומרין  :ואמר גכור סגרי כנגד
הלב כי הגכורה כעמדת הבורא יתכוך היא כלב ואמר שתחזק
לכך בעבודתו :ואמר רץ כצבי כנגד הרגלי שרגליך לטיב יריצו
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לסיצטיך יסוד' כן תימא להזהי׳עליו לכך
הביכו רצויה מדוד המלך ע״סשאמ׳ואדכד'

במדלהיך נגד מלכים ולא אבוש סיי שהי׳
מתפארשלא היה המבייש ממי אלם
בעשיי׳סהצו׳ ולפי הקפה שאיאפשר ל פ'
כן שהרי דהפ״ה מלך פיה ולא היה ^ ו
להתבייש ממי אלה כי מי הוא ואיז&
הוא אסר ימלאנו לבו להלפיג מליו וא°כ
*3יה!  0ק! 3נ! מע ימ׳משוה דקצת דברים אלו נר׳ססס הסך
ט״כפירישספםוקכך ואדברס בעדותיך
8חמ*ה יתעלה עמדתו ית׳סהסזות נאמי עליו מז _ _
פנים
נגד מלכים מאן מנכי רבנןולא אבוש כי
ת!תן>עלעשגאה,
מלא כל הל! יז לגימס ופל הקלות ראש אפרו שמרגיל
אס•לא הייתי מדבר בעדותיך נגד׳ה ^תי'
 3ג< דז ואיל• היה לעמיוהמרוצ׳וסגמר׳ נ׳סהס טובילפניני
נוס מהם לכך כת׳אף כי היה נרדף ובורח
5513
בין האומות היה גימיק כמויתו ויולי
לפגי מלן ,ספה״ז ואין לעמד׳ית׳ עס׳מס ולכך אמי
 , !"5ןעי« י מצי?
הלומי פסוק זה אימרי כשהים כורה בין
הי־תתחייב 3כפ 1£שכלםלפבוד׳השי 'ת וכמוסיבא׳ ; ומש
האומות ואז היו סלעיגיס מליו ופכ*ז לא
ק*? לעני מה ' ה והתחיל בעז מחי לסי ססוא כללגייל
היה מתבייש מסס  :וא״ת אפילי
! «,’jpsלכן יקים בפנייה הבורא יס משוס יק® ימימ®
פזלת־א תיל<j :
כשהיה כורח כץ האומות היה מכובד
ייתשמ נגלעסקין
ביניהם ולא היו מלעיגים ננליו לכך כפב
<בי אין
עשקיי
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אף' כי סיס נרדף כלומיאפ״פ שסי׳מכובד
עבית! נשה־ ' לנ?7
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־י־
ו
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«»«מהיאניעשלן־ן
ביניהם מ״ס להיותו נידף סיס מקום
§עגיה»צן ונראה שהיא מכורת הבריא יתכ׳לכךכ ׳שהסט ׳ וכן רוד המלך ע ה היה מתפלל על שלשתם אלא ששנה הפדר להלפיג פליו כסהאינז אותו מחזיק
 6לוהכחן דה׳עה שהקדימו לפי שהיא כלל גדול
בעבודה אמר הדריכני בנתיב מצותיך על הרגלים ואמר אח״כ הט לבי בתורתו כאפר אליו יוה יום הלא יראתך
 3א״ .ד? שוימי ה׳
הבורא יתילפי שפעמים ארס חפץ
לספות ואמ׳אח״ב העבר עיני מראוי׳שוא והזכיר בלב הטיה ובעקהעבר' כסלתךוכו ' :ימ! שהיה מחזיק בתורתו
!! נגלי תמ׳־ז:
אדם כי הלב הוא בישותו להטותו בדרך הטובה או לרעה אף אחר איפס ר פשפמו מפני שהפסוק אין נראה
מציה ונמנע מלעשותה מפני מי
אלא שהיה לומד ולא סהיה עוסה מצות
שמלפיגץ פליוימ׳ימפום
דקססהיאך שרא׳ מעש׳השוא על בן התפלל שיעזרנו להטותו לדרך הטובה
^ אבל יראות השוא אינו ברשותו כי אפשר שיפגע בו פתאום לכך כתב היה מחזיק בתורתו ולומד כלו'
סיסמי שיתבייש :הארס סמי 6י סו
?מבייפ  8, *p״ש5ןסס צומ יס’ ^ 6ר' ויראנו לכן; התפלל שיעביר עיניו מראו׳ שוא ולא יזמינהו לפניו כיוןסהי׳לומד ולא היה חומס מהמלפיגי׳
לה שהיה מחזיק
בתורתו ועושה
כלל לכן צריך האדם בהתגבר כארי לעמודא בבקר לעבודת הנוצות ולא היה חוסס מהפלעיגי׳ומ׳ש
אמר לתלמידיו יהי רצקשמהמורא עמים
כרדז&ר
קל כנסר כנגד ראית הפין וכי׳לומי
עליכם ומ׳כדאימא בפיק תפלח השחר ( דף כח )וכי \ ן סעציפו סלספמי׳אדס ירא
סתעציס עיניך מראו׳כרס מפני סאס אנו מפיסי׳קל כנפי כנגד ראית הפין נרא׳
מפשות עבירה מסכי ב״ו יותר ממס שסו׳ייא מפני השי״ת מסם נלמו׳לפנין עשיית
שמזהיר שיהיה קל בעיניו להביס ולראות מסיה קל חיש בנל מקום וזה פץ פלילי
סצוה עלסעמי© אדם מניח מלעשותה מסכי מהוא מתבייש סבכי אדם יותר ממס
לכך
נתב כי סכונה בהפך כי אס יפגע כדבר פרוס מכיס קל חית יעציס עיניו
עראית ברע *  -וטש כי הוא תסלח העבידה בא לתת טפס למה פינה יהודה
שמתבייש מהשי״ת שמניח מלעשו׳מציתו וזהו שכתב וכן הוא לפנין הבושה וכולי:
ומ״ש ע״כ הזהיר סתעיז מצחך מגד המלפיגים ולא תבוש מפני שמדת העזות כן תיסא מסדר דהפ״ה סדוד סייס בעיכי׳ויהודהבן תימא התחיל בסס לכך נתן
מגונה מאד כמו פגזגר ואין ראוי להשתמש ממנה כלל אפי׳בעכוד׳הסי״ת לדבי טפס ליהודה בן מימא מפני ססוא תחלח הפבייה וכוי  :וסיען ואמי גבוי כארי
דברי פזות כנגד המלפיגי׳כי יקנה קנין בנפשו לסיו׳סז אפי׳סלא כמקו׳עבודתו
כנגד הלב ואמר רץ כצבי מגד הרגלים ומ׳סזהו ססד׳בעה סאערוסעץ רואה
ז ית׳לכךכ׳ולא סכוס כלו׳אני אומי לך שתעיז מצחך כנגד סמלעיגיס אינו לדבי והלב חומד וכלי המעסה גומרים ומה סיקדיס יסודה בן תימא יץ כצבי לגבור
להם דברי עזו׳אלא לענין שלא תמ׳סהם אפ״ס שילעיגו עליך ומפני שעדין יקשה
כאיי איפסר סטפמו לומר כוי קל לעצום מיניך פראות ברע כדי סתוכל להיות רץ
מאין ראיה מרי״בז שלפנין מורא מלעשות הפבייה איפסי שירא האדם מבשי ודש
כצבי לע בודחו סאס לא תטציס עיניך מיאות כרע אולי לא תהיה רץ כצבי לעבוד*
פן יודיעו הדבלמלכו׳ויגיסו בחצץ שיניו מכף ומיד סס שאין כן כסי״ת סהו׳ארך בוראך אלא למרו׳ סיני כבודו וזה פ״י הלב סהוא חומד וע״כ צריך פ אס לא
אפיס אסכם אין לך אדס סיגיס
מלפפות מצות סשי״ת מפני כופתבפר ולס יכלת לכזהו מראות ברע שתהיה גמר כארי לכיף לעבודתוית׳  :ועי״לסלעי
סקל

:בוסר

ג

ד־מ

ליז״ו
r» W
בנובסלפיש!ו* יי מויים *1'or״' "
נמו כיו ,
 .ocficpהוא .
פהי" ׳5ונוהנ .ו״ל כמי ,
מ 1איזה

הוא לרון לעיידמו
ויק כיני
פקלכנסי הרצון בו קלות לעצום עיניו מיצות ביני -ן
כנכי הי
יתברך סממ זס לזה כי גס את זה לעומת זה עשס סאלהי© זה קלותו לעצום עיניו נודרים עצמם לנזיר כדי להביא קיק אס כן נימה שיש צו גבס כמו כדגה ע  :ל טי•
נהיות.יל ברגליוכא׳הצבאיס אסר בשדה לרוק לעמדת מראו  :יט״ש כי וגס הרב מסר״י ן׳חביב ז״ל כמג תה ספקשיגן סנס סאשסאינו גא בנדבה צעו3רי־י ,יכוללימד
הה י '
הגבורה במנורת הש ׳/ת היא כלב נתן טפס תה פכין גיור כארי לענין הלב חומד קושיא שהרי אשס נזיר בא בכרמו נזירות ע״כ וצע״פ תפיסת האנוס הכתיבה אצל איזיז'*’ ״*־<" י
ריך
פיש׳חטאת ועולה ושלמים לאו אשס סירז '
להמתין עלהיו©:
ולפי שהלב חומר הוצ כענין העכירות
וגבור כארי הוא בעשיי' המצות לכך כתב בוראו ואף אש ישיאנו יצרו בחורף לאמי איך תעמוד בבקר כי היא משע׳להו ז״ל דשם אשה חד סוא וצ״ת (נ ) נע?מ״ו״ר
תאחר סאינו תופר אסר קריא ' פי ' חטאת א??©© מעוא?
 .סחחזק לכך לעבזדתו שבכלל זה עז -ב׳ חקור גדול או ישיאנו 3קיץ,לאמר איך תעמוד ממטת' וערק לא
י״רס ^א ^ לןשוב ירן׳3ן ס כץ ל מס כמ כ »שא * CWמלוי
ונא גנ/עה אג5
< ,
!« ,
, . .
השכירות ועחיית סמטת CH :יש וצמר שבעת משנתך התגבר עליו לקום שתהא אתה מעורר השחר
רבינו סקירא פיס הססאס ’ לדע צוד^ אזס (דאי לא נא
רץ כצבי• מגד סיגלי ' שרגליך לסוב ירוצו ולא יהא הוא מעירך כמו שאמר דוד לה עירה כבודי עור׳הנבל
ואין השח' מעיר אותי ולש קריאת ער' חטאת מכפרת קצת אס חטא 3״ג׳ • (לאיאמר
כלומר זס ודאי לא נאמר אלא על עשיית וכנור אעירה שחד אני מעיר השחר
חטא שחייכיןעליו חטא׳ואפי׳אס אינו יוד' אמרי! גן<קנמ
המצות וצש״פשמה שצמיו כלי המעשה אם יש
5ן '( זרנר '£י| זוא דמע
גומייס כצער על עשיית העבירות בגלל ומה טובו
jVft
לו סכי ליי* £תתיז נזנר
רגליך לסוב יריצו הוא עזיבת העכירות
סצס הוא הולך לעש-־מ עכירות צין רגליו שחן בשליש הלילה ולסוף שני שלישי העילה ולסוף ה
זנת? אי'£1ללילן
כתובכסמר סורח סייס־סיש העולה
אןכהן
סעועס 087א*0
וגלות ישראל , .
רציס לטוב  :ומ״ש וכן דהע״ס סיס שבאלו הזמנים הלה נזכר לחורבן הבית .
בין
היא סתחלת ויקי־צ) פדזנאננלנהזנו
מתפלל עלשלשתן צ!צששיב' הסדר כלו' האומות והתפלה שיתפלל ארס כאות׳מועה על החורבן והגלותי
אח׳המרבהמחלת לונפש כי מקייב ועוד פ' צוזאת
שינס מסדר שצמיו חכמים ז״ל העין רוא' רצויה וקרובה להתקבל ויפיל תחינתו לפני המקום
והלב חומד וכלי המעשה גוערים והוא ואחר הממעיט ובלבד שיברן לבו בתחנוניו כי טוב מעט בכונהתוית העולהדמ ל6תכבס :ופרש׳חטצת
וצם נפש אחת מחטא בשגגה  :ופרסיאשם
התחיל ככלי המעשה שסס הרגלי' ואח״ב מהרבות בהם שלא בבונה וטוב לומר פרשת העקדה ופרש׳ המן
וצם נפש כי תחטא ומשמה  :וכתב
הלב וצח/׳ המינים והטעם כי חכמים ז״ל ועשרת הדברות ופרש׳הקדבנות כגון פ׳העולה ומנחה ושלמים
הר״יכר יקר טוב לומי עסהקרגט׳ססוק
התחילו מן הקוד צל המאוחר ומי המלך וחטאת ואשם אמנם פר זהיבנות טוב יותר לאומרם ביו׳שהם
זסושסשצותולפני המזבח צפונה לפני
התחיל להתעלל על סמצוחי־סהס כלי
וצס מן הצצן
המעשה וצח נ חזר להתפלל על 5גופיו כמקום הקרב׳הקרכן שזמנו ביום וכשיסיי׳ פרשת העולה יאמר ה ' והוא כפרשה
צער
בויקרא רכה -
סהססלב והעיני ' • ועיי׳ל שיסודה בן רכון העולמים י״ר מלפניך שיהא זח חשוב ומקובל לפניך כאלו כדצמרינן
תישא סבא להזהיר צש האדם הזהירו הקרבתי עולה בזמנה וכן יאמר בפריהמנחה והשלמים והאשם
הלה מעיד צני עלי שמיס וצרן כין גוי
תחלה על העיני׳שסס הגוימי' הראשונים ואחר פרשת החטאת־י לא יאמר כן לפי שאינה באה נרבה ואם בין יסיצל בין מבד בין צעס כשעה שהן
לעכימת וצח״כ הזהיר על סרגלים שסם אינו יכול להשכים קור׳ אור הבקר ס״מ התפלה אשר היא מועד קוראין מקרא זס צפונה לפני ה צכי זוכר
סוף המעשה כלו׳סעיניס גורמים לרגלים לכל חי אל יאחר אותה ויחשוב בלבו אלו היו בעבודת מלךב״ו
עקידת יצחק כןצכרהס :
עוד סס יש מהגיס לומר
כתו ^
זע״י מי פ״י הלב שאליו כיון כגנור כארי וצוהר להשכייבאור הבקילעבודתו הי׳זהיר וזריז לעטו׳לעבודתו
ברכת התירס
אחר
לק צייך שתזדרז לעצום המינים כדי כאשר צלהו כ״ש וק״ר בנו של ק״ו לפני מלךמלכי המלכי׳הקב״ה:
סלא תבא לידי כך ורהע״ס מסיה מתפלל
ויזאילכשמיוש׳אלאקחוזלוקרפרס׳כיויכיהיצהעבודההרצפונהוצחי
ב ^ YID־* לקום מרחל
העיר
לפני הכ״ה אילו סיס מתפלל תחלה
הדשן
תרומת
חומר
כך
וגמצ' כך צומר תרומת הדשןוצח״כ פ התמיד
ויכניס בו ראשו וזרועותיו כעוךנו
פיני מראות סאו סיב לא הי׳ניי׳להתפלל
וצחי כך סישת מזבח מקטר קטית ופי'
על הלב ואילו היה מתפלל על הלב לא .כשיקום שהוא מכוסה כמו שהי' מתפאר ר׳ יוסי מעולם .לא ראו
סמני הקטרת ועשייתו כי אסר הקרבת
סיס צריך להתפלל סוב על הרגלים שאס קודו' ביתי שפת חלוקי ואל יאמר הנני בחדרי חדרים ימ יודעני התמיד מקטירים הקטרה ואסר  ■pערפת
הלב נוט׳לטוב שוב לא יחטאו כלי המעסה ומי רואני כי הב״ה מלא כל העולם כבודו אשר לפניו חשכה
ברכת כהני© כי צחרכך פברכיס את
כאורה
העם •
כ ^ ורה
ע>כ התפלל תחלה מל כלי המעשה כלומר
סיטס  3וימהר לקום בזריזות ולא ילבס מיושב וכר' כמו שהיה מתפאר ר' יוסי וכו׳
סצס גיש העדן© רצו העיניס וחמד הלב ידרי׳רגליו לעבודתו וצח״ב התפלל
” סכי ציתא בפר' כל כתבי ( דף קיח ) צמר רבי יוסי מימי לצרצר
לבו לעבודתו לכל יחמוד לבר איסור צף אם רצו העיניסוצח״ב התפלל שיעביר
עיניו מרצות סוצ  :וס״ש לכן צריך האדם להתגבר כארי לעעוד בבקי לעבודת קורו ' ביתי צערי חל! קי ופרש״י כשפושט חלוקו כמ וססוא ליכשו דרך רצשו מכסס
בוראו וכו' דניים פשוטים הס נמשכים מהקודם  :וס״ש ושוב לפי שמקדים עצמו תחלה מסוס צניעות בסדינו מתחת ויושב במטתו ט יכ וציצי יודע היצך
סיכוין לשעו׳סמפתנות המשממ׳וכו׳בריזו ברכות (דף ג ) א ? א דאערי׳ג׳מסממת יתפרש זה על לא רצו קורות כיפי צמרי חלוקי וציפשר דה״ק לא ראו קוחת ביתי
סיי סלילה ועל כל משמי ומסמי הב״ס צומי צוי שחרבמי צת ביתי וכו׳כת׳הרא״ש מקום אמרי חלוקי כלומר סכפי סכנגד צמרי חלוקי שכשאפרא התחתונה עולם
ורצוי לכל יראי סמ־ס שיהא מיצי־ ודואג כצופה שעה ולשפוך תחנוניס על חרבן לצד היאש כשבא לפשוט חלוקו הולך ומתגלה כשרו צם לס יהא מכוסה מתחת
וסיב לומי מהעקידה וע ' צ"כ ה״ק סכפהיה בא לעסוט חלוקו לא היה מהפכו מצד פנים לצד  pnכמו סהוא
ב״ס במו שנא עי קומי לכי כלילה לראש אשמורת
סמן ועשית הדכי־ות תכן במ״ס ממסכת ממי( 1רף לב ) צמר לסס הממונה ביכו דרך כשאדם אוחז בסולי חלוקי וסהפכו כלפי ראשו והיינו דקאמי צמרי חלוקי
ברכה אסת והס כרכו וקי־או י׳סדבח׳וצע״ג דאערי׳בספ״ק דביכית (ד יב ) שגט לוס דצמרא היינו ספת החלוק שמצד פנים הסמיך לבסי סכו נראית המסירה יותר
מפני סיש־מת המינים ופיש" ' שלא יאמרו לע״ס אין שאי תורס צמת ותדעו שאין
כדמסמפממרי רס״י בפרק אלו קשייס גבי איזהו ת״ס זה המקפיד לע חלוקו
להפכו והטעם שלא היה פושה כך משוס דא״כ כהכרח היה מגלה קצת מגומי אלא
קורץ אלא מ״ס הקב״ס ושמעו מפיו בסיני ציכא למימי דהיינו דוקא בצבור אבל
ביחיד דליכא משים תיעומת המינים טוב לצמיה סע״י כן יזכו ' מעמד הי סיני היה פושטו כדרך שלבסו שצד המפייס לצד מגיס ס 6ז היה יכול לפשטו בעכין סלא
בכל יום ותתחזק אמיכמו בזה וס הפקירה כדי לזכור זכות הצגות לפני הכ״ס וגם יראה גופו כלל ולפי זה מ״ש כספושט חלוקו כמו שהוא לבשו דיך ראסו מכסה את
לסמי׳יציו לעבוד סש״ית כמו שמשי יצחק נפשויפ׳סמן כדי שיאמץ שכל מזימתיו עצמו תחלה וכו׳היינו לומר שסני דבריה היה עושה הא' סהיה פוסט חל-יקו כדרך
באין לו כהשגחס :י 0׳ הקימות כפ״ב דתמניו ' (דכז ) וכס״פ בני העיר אמי אברהם שלבשו שצד התפירות לצד פנים השני סהיה שכסה את עצמו תחלה ומדברי יבינו
לפני הב״ה שמא יחטאו יסיאל לפניך ותעשה לסם כאנשי דור המבול צ״ל לצו צ״ל
בסיסן רל״ט כיאה סמפר׳כן סכתב ח״ל וכשיגיע לחלוק לא יהסמו ממטה למעלה
במה צדע כי אירשנה א״ל קחה לי עגלה משולשת א מר לפניו רבש״ע תינח בזמן
סצס כן נמצא גופו ערום אלא יפשיטנודרך ראשו ויכסה עצמו בסדינו מתחת
סב״ס קיים בזמן פצץ ב״ה קיים מה תהא עליה' צ״ל כבר תקנתי לסם סדר הקרבנו' ויכנס במטתו כמו שהיה מתפאר רבי יוסי וצף על גב דר׳יוסי לא ציייי אלא בפת
סכל זמן שקורץ בהן מעלה אני עליהם כצלו מקריכין לפני קיבן ואני מוחל להם שפושט חלוקו יליף עיניה יכינו לעת שלוכשו דכיון דמש-יס צניעות הוא מ״ס :
רדקדלןבחלוקו ללובשו כדיכו ומ׳בדצית׳בפרק צצו קשריסידף קיל) הכי
החטאת
כל עמיתיהם וצמיי' בסוף מנחות ( דף קי ) ח׳ייצחק מ״ד זאת תורת
׳איתא כגמרא אמי רבי יוחנן^ .איזהוית" ח סמסזירין לו צנידה בטביעית -עין זה
וזאת תורת האסם צל העוסק בתוית חטאת כצלוהקדיב תמצת וכל סעיסק
במורת אשם כאלו הקייג אשם £1 :״ t£אמנם סרס׳פקיבנות טוב יותר לאמיס המקפיד על חלוקו להפכו וסרש״י לסימנו לובשה כשהיא הפוכה מקפיד עייו
ביום יטכ״כ היא״ש גבי פ׳סממיד וכתבו רביכו סימן מ״ז ומשמע לרבינו דהי׳ס והופכו שמקפיד עליי סלא יראו התפירות המגונות ואמרי החלוק וציון רהשמא
לכל הקדמית כיןיקבועיס בין שאינם קבועים דטוב לאסים ביום כיון שאין זמנם לאו ב דיני החזית צבירה בסניעית פין עסקינן החרדטי יבינו מדברי רני יוחנן :
יצמיקלפי שאינה באה
אלא ביום יכ"כ הכלבי : 3ואחד פיסת חטאת לא
וכשעעול מנעליו ינפול סל ימין תחלה וכו' דצמי רבי יוחנן כתפילין כך
נדבה כלומי אכל אשם אע״ע שאינו בא בנדבה כיון דתנן בפ״ו דכייתות ( דף כב) מנעלים וכי ' הכי ציתא בפרק במס אמה יוצאה ( דף ס ) ואותבין עליה מדתני'
,רבי אליעזי אלמי מתכדב אדס אשם תלוי ככל יום אסיו על בבא בן בוטא .שהיה כשהוא נועל כושל סל ימין תתלה אמי רב יוסף סשת׳דתנןהכי ואמר רבי יוחנן הכי
 1מתנדב אשם תליי " כל יום כבא בנדבה דעי ו א ע ' ג דחצמים עליגי עליה כיון דככא דעכר הכי עבר ודעכד הכי עבד ופייסו התוספות דלא פליגי רבי יוחנן ובייתא
׳חליצה
בן בוטא היה עכידבס עובדה כי אמי יהי ינץ מלפניך שיהא זה חשוב כאלו
מנץ בהן יד וכהן

דניוןדשש א חס אחכתן שבא בנדבה דהיינו א חס תלוי בכל אסם יכוללוער ייר
ורבינו הגדול
סיסא זה חשוב וכ׳ואפילו אש הוא אחם ודאי ורא חון נראה יותי

עמיע ליס וקסיר אץ הלכה נאותה .מסנה אקר רב ? חסן כר יצחק ירא סמים יוצא
יוי שתיהן וממסר בריס דרבינ׳היכי שביד סייס דימיני ' ולא קטיוסייםדסמאליס
א^ » 3
וקטר

ד״מ י

א

וקשר והדר קסידיימיניס אמי רב אס י חזינלז לרב רסנא דלא קפיד ורבי׳ כתב מקום  :דכי מקיבא הייני ת״ק איכא כינייהו חוצה לאיץ  :ופיש״י לא יפנה מזרת
^
כדרב גחמן בי יצחק דאמי ירא סמיםיוצל} ידי שתיהן נובל ספלסקיס השמיטו דין ומערב אחוריו למזרח ופניו לעעיב ולא אחוריו למערב מפני שירום נס ביר׳ן
נ״ה
ייחזיייז־ןסל "* ין הז רכ״לשהטעם משוס דס״ל דהלכס כרב יוסף ואמר דעבד הכי עבד ודעגד הכי יהודה ה-א בצפונה של איץ יהירה בגבול שכין יסורס לבנימין ויש לןאיץ יהודה־
הימינה ער סוף א״י והימיכה למערב על סיף א״י שארץ יסודה מל פני כל א ,רך
עבד מדאמר רב אשי חזינא לרב כהכא דלא קפיר ומשמע דרב אשי נמי כרב כסנא
תחלה
א״יהיא מן המזרח למערב כרצועה
מיזל? ס״ל וכיון דבתראההוא כוותיהנקיגיץ *
"עו י8ץ לא1.י ואיפסר שסשטס זה השמיטו גס כן הא כאורה  :וידהרק בחלוקו ללוכשו כדרכו שלא יהפוך הפנימי ארוכה וקניה ואס יפנה מזיח ומערב
יהיה פימעו לגד יתסלס אופיריעו
תיזיהתפני0ה<* דמני' סתם פיק במה אשה יוצאה כססוא לחוץ כראיחא בשבח בפרק אלו קשרים א״ר יוחנן איזהו ת״ח
שלפניו או פיתעו שלאחריו אבל צפון
מלןלא.רים ־" חולץ חילץ פל סמאל וצס״ב חולץ סל ימין
המדקדק בחלוקו להפכו כדרכו  :וכשינעול מנעליו ינעול של ודמם יפנה וכלב׳שלא יפנה כנגד ירוסלס
ינתב מהיא וליכא מאן דפליג עלה אלא ספני שסס
«עראי זצד  6י 1סוברים דכי היכי דהא לתני כשהוא נועל ימין תחילה ולא יקשרני ואח•י כ ינעול של שמא' ויקשרנו ויחזיר
ממש בררומסל ארץ יהודה ובגליל שהיא
,
ווו
11
זי חינה05x3
שמאל היינו ויקשור של ימין דא״ר יוחנן כתפילין כך־מנעלין מה תפילין
כצפונהסלא״י לא יחזיר פניו צפון
לאראל " טפל סל ימיןואח׳כטעל של
אן
ו דרוס אלא מזיח ומטיב :
«לקלקיש י׳י לומ׳שאם רצה נועל תחלה ה״נ מאי דתני בשמא' אף מנעל נועל של שמאל תחלה ותניא בבריתא נועל
חולץ סל סטאל לאו למימי' דסמאל רוקא של ימין תחילה הלכך לצאת ידי שניהם נועל שלימין תחלה
ובתי הכי אמייכן בגמרא רבס הוו שדיין
יע ״!
דע; ת ;הר״! ג ' ס חולץ תחלה אלא לומר חאס רצה חולץ סל וקושר של שמאלתחלח ויקים וילך בכפיפת קומהכדאית׳פ״ק ליס ליבני מזיח ומערב אזל אביי שדגלו
( ! ) נתכרכלנו
 cc3הר׳ם לאינו סמאל תחלה אבל רביכו דוושתע ליה דכי דקדושין א״ר יהושע בן לוי אשור לילך בקומה זקופה שנא׳מלא צפי־ן ודיוס שאל רכס תי־צינהו אמי מאן
כל הארץ כבודו ויכמהב ראשו כדאית׳ נסי התש רב הונא לא האי דקא מצער לי אנא כרבי עקיבא סי׳ל
אש וו לילו נג־לוי קתני נועל של ימין מחלה דוקא של ימין
הראו3י מה
דאמר בכל מקום אשור  :וערש״י הוו
סמאל
קאמי־ לדידי' כשהוא חולץ חולץ של
אזיל ד׳אמות בגילוי הראש אמר שבינ׳למעל מראשי :ויברוקJ
שאמר רג הזגא
שדיין לימי לכנים שיושב עליסס לפנות
ס׳  nהיה י 71ת נמי דוקא של סמאל קאמר ויש לתמוה נקביו רא״ר יוחנן הרוצה לקבל עליו עול מלכות שמים שלמת
סיישחוקנית וזקופות עלצדיהן ראשן
מסירות והרי ן למה השמיטו ואיססר שאף על יפ שהוא
יפנה וימול ידיו ויניח תפילין ויקרא ק״ש ויתפלל :
א׳למזיח והפני למערב למה אחת לצפון
לבית הכסא יאמר התכבדו מכובדים
נתי שחש1רלילך מפרש דמאי דקחניי נועל סל ימין מחלה J
וגמה אס ת לדרוס והוא יושב על האחת
"לויהדאילגית דוקא ימין מ״ממאי דקחני חולץ סל
הכגהת
קדושים משרתי עליון שמרוני שמרוני
ונפנה בנתיס נמצא הוא נפנה צפון
ד״ג סמאל תחלה לצו דוקא היא דסאקתני
(נעסז'
«הרא*י*נ 1י׳
עזרוגי
ורמס ולא היה מצה לפנות בבכל מזיח
התסנמידית־צס וסיכה סל ימין מחלס
כתב על מת
ומערב לפי שבבל במזרחה של א״י
 6זאלתס
ומ״ס חליצה דשטאל תחלס כדוקא אנא
סומדת שלא יהא סחפו לא מלפניו ולא מאחריו לצר א״י • ומשמע דהלכסבריע
שהשלטוניס בורו ודאי ס״ק אס רצה חולץ של סמאל תחלה ולא מימא כי הזכיר מועל לפ ימין דוקא
ע!
הי-דתים סל ימין פחלס ה״נ כשהוא חולץ חולץ סל ימין מסלה וטעטא סהוס מעילה וחליצה כיין דיבה סיר כותיה ואביידאפיך ליבני לאו משום דסבי דאין הלכה כרי׳ע אלא
המיווייני'שבועת
לא סד׳מילתא טהו שזה תהזלס הדבר וזה סוסו סכל הנועל סופו לחלוץ וכיון שכבי לראות אס כפתכוין סריס כן רכה אס לאו וכן פיש״י ז״ל • וכן פחק הרמ״בס בפ״ז
לישב׳ננלויראש יי
_ _
«3א<ו "׳ אישיר הקדמנו הימין כתחלת הדבר דהיינו נפילה שיבאיןקפידא אס בסוף הדבר .מהלכית כית הבחירה • וכן פסק בסמ״ג וכן ניאס מדברי רי׳'ף והר״אש ז״ל • וכך
אחניי דהיינו חליצה יקדים השמאל ומיסו רבעו יינה בסער היראה נתב סחולץ סל סמאל הם דברי יבינו אלא שהיה לו לפרש דהא דאסר לפנות כין מזרח למעיב ושרי בין
 3מ׳יא
«׳ץיו״*1י״ו " ' מסלה יראה שתופס הכייתא כסשטה רשל שמאל תחלה דוקא קאמי ואיכא למידה צפון לדרוס היינו נעיר העומדת מזמזם של ס״י דופיא דבבלוכדפרש״י אבל עיר
העומדת כצפינס של א״יממיאדגלילאו אס ע ועדת כדי ימס של א״י הד איפכא
סכועלסל
היאך יוצא ידי סגיהס הא כיון
כוופיס
לרב נחמן בר יצחק דססק יבינו
*™ 1X
דכין צפון לדרוס אסור ובין מזיס למערב מותי כדקתכי תק בהדיא ובגליל צפון
קפ< 1דנרי ר » ',ימין תחלה ה .י דלא כרבי יוחנן וכי הדי וקטר דסמאלא ברישא מאי הוי וי״ל דרבי
הטור שס -זשמע יוחנן נמי לא אשר להקדים סמאל תחלה אלא בקשירה דוקא לחשיבות פמאל ודרום אסיי מזיח ומערב מותי וליכא למימי דר ' עקיבא כי אמר ביל סקוס אסיר
נ, 7י’ ה י ים כחי בתפילין הוא בקשייה ואפילו את״ל דרבי יוחנן סכי דגס בנפילה יש להקדים של לא קאי אלא אמזיס ומערב דקתכי רישא ולא אצפון ודחם דאס כן כי מקשה רבי
סמאל מ״ש כיון טכל ראייתו סל רבי יוחנן היא מתפילין דחשיבותא דסמאל בסו עקיבא היינו מ״ק ס״לל דהא איכא כינייבו דלת״ק מסוד' אסור מזיח ומערב נשרי
*׳אד6יל נ5אז ),,הוי בקשירה כיוץ סאכו מקדימין קשירת שמאל ספיר נפקי מדרבי יוחנן וכך הס צפון ודרום ובגליל הוי איפנא • ולר״ע בכל מקוס מזיח ומערב אסור צפון ודחה
מומר • וכן יש לתמוה על הרפ״מרפג© היא כתב סתם דאסיר ליפנות בין מזמז
תפילה כתגנא׳ז דברי התוספות וכתבו דלהאי טעכא במנעלים שאקכהס קשייה יש לנעול סל ימין
דקים וילך בכפיפת קומה כדאית ' כפ״ק יקרוס ין ( דף לא ) אשי למערב ומותר בין צפון לדרוס • ומיס ' אפשר לרחוק ולומר דלא אפזיס ומערב
תחלה א ;
מןי  5ע '
^
” ^" 0גס ^ 1ריב״לאסור לילך כקומס זקופה סנאמ׳מלא כל האיץ ככודוופיש״ימלאכלהארץ וצפון וררוס דפולם קאמר אלא אמזרח ומטיב מוקדש שהזכיר קודם בסמוך קאסר
ע ' ,כבודו משמע משתרבב ויורד לטסה והזוקף קופתו נראה כדוחק ; ויכסח ראשו דאסור וצפון רדיוס דמקדש קאמי דסרי וארץ יהודה היה מזרחה או מעיבה כצגד
מעיב ההיכל או פזיחו ומ״ה אסור ליפנ-ית שס בין מזרח למערב ומותר בין צפון
6א« &-ת־נ5ל כדאי׳נמי התם בפ״ק דקידושין ( סם )  :ויבדוק נקביי דא״ר יוחנן הרוצה לקבל
לדרום וגליל סיה צפינו או דרומו כנגד מערב ההיכל או מזרחו ומ״ה כין צפון
עליו פ ול מלכות סמים שלימה וכו׳בפ׳ה יה קורא איתיס ( דטו ) :
לי-ח<׳ יאסי יי* יי
לבית הכסא יאמר התכבדו מכובדים וכו' סכי איפא בסוף לדרוס אסור מפני שהוא כנגד מערב ההיכל או מזרחו ובין מעיב ומזיחימותר לפי
ובכניסתו
י״ו ףןי* מיי ג
מסכת ברכותידף ס ) ופרש״י צל המלאכים המלרס אותו היא שאינו כנגד מזית ומפיב דהיכל אלא מגד צפינו או דרומו וכן יש לדקדק מלשון
פי׳ » ן*«נ ^ל «
ספי מצית גדול אס הנוסחא שבידינו אמיתית שכתוב בה אץ קוכעין בית הצסא
זיש /לל ^ ימ * אומר שנאמר כי מלאכיו יצוה לך וכתב ס״ר דוד אבודיהס כשסתדוסיודכ״ס
וכי׳מפני הסהיכל מועיב לפיכך לא יפנה אדם למערבו או למזרח פד כאן
ע״'5א(;«3מהל שאין לומר זה אלא ירא טמיס וחסיד שהסכינה סויה עליו אבל איניש אחרינא לא
משוס דמחזי כיוהרא פ״כ ונראה סספצ׳י זה נתבטל מלאומת כלל בדויות הללו
צימייז
וסדקפני למערבו משמע דאמפרב דהיכל קאי אלא שאני חוכך בנסחא זו
מפום דאתק ה״לל גס כן ולא למזרחו אבל לוברי־ רביט א״א לוחי כן שהרי לא
רהא צנוע בלה פשוט סס ; ולא יגלה עצמו עד שיסב ג״ז שם אין נערעין
וימשמש בס ' הטבעת ואחי כך יסב ג״ז פס מסמס וסב
נזיר כדכייולא היצל ולא מקרש • ואפשר שסובר שרבי עקיבא ני אסר יכל מקום
מעומד אלא מיושב :
.לתל״
לכפות " bפ< ואל תסב ותעסמט סכל היושב ומשמש אפילו עוסין לו כשפים באספמייבאי! עליו לא קאי אלא אטזיח ומערב דקגוני ברישא וכמו שכתבתי לעיל וכי חקשי רבי
ויגלה מלפניו טפח יכו' עקיבא היינימ״קס״ע לפרוצי דסא איכא בינייסו אלא דסדא מתרימילי דאיכא
:
נקביו
לפתוח
בקיסם
כטור או
ממשמש
ופרש״י
< ?w
א״י’0פ ,י ^ 5כשילהי פיק מי שמתו תכי חדא כשהיא נפנה מגלה לאחריו טפח ולעניו טפחים ביכ-ייפו נקטזוהכיאולס ' קמדחזיכן דבירושלמי לא הזכיר חילוק בין מקום למקום
ותניא אידך לאחריו טפח ולפניו ולאכלוס מאי לאו אידי ואידי כאיש ולק כאן אלא סתיס ומר הממי' את רגליו לא יפן פניו למזרח ואחוריו לפערג אלא לצדדין
«נע3י0
ולפי זה פפמא דמלתא דלא יפנה אדם בכל מקום מ! רח ומערב הוא מסוס דשכינס
*!*« "זהלמק!׳ לגמלים כאן לקטנים ותסירא אי בקטנים לאסייי טפח למס לי אלא אידי ואידי
בגדולים ול״ק הא באיש הא באפס וסיס" ' ז״ל מאחריו טפח ולא יומר משוס צניעות במערב ומ״ה לזכר בעלמא בין מזרח לכזפרב אסור בכל סקוס באיזה רוח שיהיה
8
( , 0ה) 3״ק)׳ מלפניו גיפחייס משוסןקילוח מי רגלים הניתז למרחוק  :אלא אידי ואידי בגדולים וכן ים לדקדק מדביי רס״י גבי מהן מטחו כין צפון לדרוס  :וכן כיאה מדברי
ומתוך סבוא דוחק עצמו לגדולים הוא בא לידי קטנים הלכך בפיס מלאחריו טפח הרמ״כס סכמב בפיק הנזכר וז״ל א 5ור לאים לעולם שיפנה או שיישן בין מזרח
מאות פצני שין ומלפניו טפחיים באסה מלפניה ולא כלום עכ״ל נ ובספרי רביט וגס כספר למערבואצ״ל שאין קובמין בית הכסא בין מזרח למערב ככל מקוס חסני סההיכל
יגה ^ אורס׳חייס נעל טעות וכתוב לפניו במקו' לאחריו ולאסייו במקום לפניו וכך צייך ־ במערב לפי' לא ימנה לא למטיב ולא למזרח מפני ס הוא מגד המשיב אלא כין
צפון לדרוס נפנין ויסינין עכ״ל וזה נראה עיקר• ומ״ש דלא יישן בין מזיח למטיב
ע3לז להגיה ויגלה מלפניו ומל א חיי ו ספח • וכ"כ בפסקי הי״אס ובימזיס .
!*יי• '5
דאיסאבפיקקמא דניטת אבא מימין אוסר כל ימי הייתי
אפסי ההוא טהא
ךרע דבאשה כתיב בפסקי כר*6ס מלפניה טפס ומלאחריה ולא כלום וטעות
לה ^ת
«ל־י״ת(« ט״צ״י סופי הוא דניון דבאשס ליכא קילוח סי רגלים כמו באיש וגס סקוס הטלת פי מצטערופר' וטל סטתי שתהא נחוצה נין צפון לדרוס  :אלא ד קשה לי כיכי מסיים
קי™־
רגלי ' הוא כוסה בה לצד אסור אינה ציינה לגלות מלפניה כלום ועכ״פ צייכס בה דאמר רביחמא בר חנינא כל הנותן סטמו כין צפון לדיוס הייין ליה בניס
^ ^ ־ 1”) ,לגלות מאחריה לגדולים כדי שלא תטיף בגדי׳ כי היכי דסרינן באיש וצריך להגיה זכרים דמסמעדלאו מסוס איסוראקאער אלא כי היכידלהויין ליס בניס זירים :
ואפסר סלא היה גורס דאער רבי חמא אלא אמי רבי חמא ואבא בנימין מסוס
וכשיו
ובארחות חיים :
ועלפניה ולא כלום וכ״כ ברמזים
מאחריה ספח
^
^ י ?יקנ ^
דאיכא איסורא היה מצטער טל הדבר ודרבי חמאמלחא באפי גססה היא דאת א
גא"! ימין שיהיו פניו לדרום וט כסוף פיק ' הרואה ( דףסא ) סניא הנפנה ביהודס
נתנ
7יש!ש ״ר הללי* לא יפנה מזרח ומטיב אלא צפון ודרום  .ובגליל צפון ודרום אסור מזיח ומטיב למימר סא ס הוא נזהר גרבי זס סי יין ליה גנים זיייס  :ואפילו את״ל שהיה גורס
זאמי רכי חמא אפשי שהיה מפיס דאבא מימין משוס איסיראהיס תצשע׳ומייתי
נ (ג״ש מואר ורבי יוסי מתיר שהיה רבי יוסי אומי לא אסמ אלא במאה * רבי יסודה
ונראה מדברי הימ״בס סאסי׳
5י’’ן אומר בזמן שב״ס קיים אסור כזמן שאין ב״ה קייס מומר  :רבי עקיבא אוסר בכל מדרכי חמא שמתנין סכר סוב לנזכר בדבר:
האדם
גיח׳ניזויגומזרן
 eis #יכלמליסין
ליי־ר׳יו ( :ג ) וילייריו׳מסאינס ?! ייחיסכלל־ ו*^הקישי«6יויקיא! 5וימכל!ם מתג העוד סמם כין פורחליי:ורכ
■ עם זו חמוםיח!ד והמלויאיית
דיגיעית ואסור לסקר גנית רגסא רק<e׳0״סשי׳ת ז>
אלן נמעלנאicארן י 5ואצ הם ולכן נתנו ? מק׳ נפיק ממוי* • וכן גמג ?®« י לקיין סי׳ק״ן דאגו מחעצלין למלית מי ולא חלקו נין עיר לעיימשום7ייממ«א«ל גלילופאצו  #ודמן הם גגל ק״י 1לכן כקן גסנאלנשתמא מיהו יגילjp!7'c
לא «קו «תץד * זדמ מעלג כלל:
 56עמה או7רומהנ;7א״יןינק ל 5עוןנלרל® נג»

אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבוקר

ג

ד״מ

■ Cימגאתי
באדם לברי אסלי לישן כין מזית למערב אכל התוספות כתבי סס כל הניתן משפל ולא ק ת :י מקלסשר} ץ בל כפלים  :והרמ״כס בפ״ז מה׳כית הבחיר׳לא חיל ? בין מקום (י
למקים שאין שס כותל נראה שהוא סובר דסא דמני בירושלמי ובלבד גתו&3ה גחדושי
כין כמון לדרום ולא בין מהרז למערב ורוק א כשישן עם אשתי ספני שהשב נש שיש שש כותל
אגו< הו>/׳  :ועתה
ביןמזי־ש ל ך 1יב וסיס סרבי גנאי לשכב אצל אשתו מפני התשמיש וכן מקוש שאץ שם כותל סבר כר״י דאמר לא אפרו אלא כמקום שאץ  cdגדר כדאית׳
סורס
אין נו״רין נו
משמע ומוכחי קראי ענ״ל  :ואף על פי שהעולם נוסגיס כדברי סתלספות פ״ל
בגפיא רירן ולא קי" ל כותיה משוס דמש מע דשאר תנאי פליגי עליה ואף לפ גב ׳כ נתי רק אות
דביחסלמי אית להא מכלבי שאין סס שלנו אינן נש?ס
סהוא מפני סאיג מעייני׳כדכרי סרמ״בס
בניכותל סמוך לדיבי עקיבא לאו למימרא עכ״ל וטעמא על
שאכנס ואצא שק ירק של
המתינו יל דע
אותיי עןרוגיעזרוני
בסלכות בית הנחירה אלא סד
הכי ואפילואת״ל .ןה לא י־עכא אן
3לרא והנבון לחסר כדברי סרמ״בסז״ל ארם וק י'אמ' בכל פעם שיכנס ויהא צנוע בבלהכסא ולא יגלחלרבי עקיבא תל
יר׳ האפישאין נוהרין
ויגלח לירושלמי סבר דרכי עקיבא אית ליס
ססוא עמוד ההוראה  :ואמ>«י דקתני עצמו רע שישב וימשמש בפי טבעת ואח״כ ישב
עכשיו נזה ואפשר
דידןמסמע
דבתלמודא
בההיאביץ
יוסי
ום
^
כ
^
פניה
מל משתי■שתהא נתונה כין צפון לדרוס טפחיים ומלאחריוטפת ואשה מאתריהטפתןמ^
ניו! כישו ני׳
.סרש״ידאשס וסיגלותיה זה לצפון חס
» X & wSm
או וכפזיושג יכוין שיהו פניו לררויואקוריו לצפון או אפכ' אב< י ?
לדרוס ונראה בעיני שהשכינה בשזיח
תשמישו ישב נין מורת למערב ומיהו רוקא כשנמהבשקוס מגולה אכל בנלמקיסי» 4ל 1נ־קיס םיt« 0נותל
במערבלפי׳ נכון לססב לרן
וים קצת ראיס לזה מעוכדאדיבא סדר
במקום שיש מחיצה כגון ב ה שבכית אין צי ? ליקי? -
למחית אתיות ע" כ :
ובשנפנה בשר׳ אם הוא אחוריהנדר יפנה מיד ובבקעה יתרחקליבני דסססע דסקוס סיס בו כותלסוס
וליענין מעיל פיס לפי מה שכתב
רש״י רע מקום שלא יופל חברו לראות תא פירועו ולא יאנוס לדחוק .מדאאעל רבה תרציכהו ולא שייךליסנא
סהשע ' שלא יפנה מזיח ומערב
מחיצי׳ואפ״ה
מדאילעיולי אלא למקוםשיש מ
עצמו יותר
הוא כרי שלא יהא פמעו של אחריו לצד

W.

■ti

M

ירושלס כיאה רמפיל סיס ופניו לצד
סזיתשריסמאתיסאינו צייךלפיוע אלא מלפניו הרי אין סירועו לכדירוסלס
וכן נראה ערגיהדכן בירושלמי תכי המתיך את־ רגליו לא ימן פניו ל מזיח ואחוריו
דבמסיך אאתמ רגליו הוא דאסי' אכל מפיל סיס מותר להסדר אחוריו
למעי" משמע דכמסיך
למעיב ; ואיכאלמידק למשמע בירושלמי למסיך את רגליו ואחוריו למערב
דוקא הוא ואתיר הא פניו כלפי מערכסרי ואס אימא דמפילמיס סוי איפכא
לפניו כלפי מעיב אסיר ואחוריו למערב שיי ה״ל למיתנידין מפיל סיס בהדיא
 1לא מרין מסק תא יגליו  :וכ׳יל דימשלמי ה״ק לא נדכנדא דלא יפן פניו למערב
דכיון למגלה מלפניו טפחיים■פש ישא־ לאסור אצא אפילו אחוריו דאינו מגלה אלא
ספח אסור ליתן למעיב וממילא מש־וע דמפיל מיס לא יתן פניו למערב אבל
למזיתשי־י  :ולפ״ז באשה כיון דק״ל שאינה מגלה מלפניה ולא כלום לעולס
אפילו להתיך יגליה איכא לכדשרי בפניה למערב ואפסי דלא פלוג רבנן כין איש
לא  : erאבל לדברי הרס״בס שנתב שמפני מההיכל במערב לא יפנה למערב.
ולא למזרח מפני שהוא כנגד המערב ני׳ שאין הפעס מפני שפימפו למערב אלא
מפני שהוא נפנה במערב או ביוח שכנגדי ולפי זה הדבר פשוש שאין לחלק בין איש
לאפה ואי שיי להשיל מיס אפילו פניו למערב שרי וכ־כ הואז״ל שס וכל המשיל
מים פן הצופים ולפנים יסב ופניו כלפי הקדש או יסלק הקדש לצדדין הרי בהדיא
לשרי להשיל מיס׳ ופניו למע״ב רהא אפילו מן הצופילי פנים פרי וכ״ס חוץ :לצופים
.וסאדקאמר ישב ופניו כלפי הקדש אפשר דלרבות fקאמי דאף על יפ שמלפניו
הוא פ ורע שפתיים מדתי לו להחזיר פניו כלפי הקדש אף על יע שהוא מן הצופים
ולפטם ומתי נראה לומר דסרס״כהלא חייש לפימע אלא שלא יחזיר אחוריו
לקדש ומפכיכך מן הצופים ולפנים צריך שיחזיר פניו כלפי הקדש אכל תיק לציפי©־
בכל ענץ שיי לסטיל מיס  :וכן נראה שהוא דעת רבי ט שהשמיט .דין מעיל מי©
משמע לבכל גינאי שיי ואף על פי שס״ל לכתיב דמטיל מיס מן הצופים ולפנים
יחזיר פניו כלפי הקדש וכי׳כיון שאינו דין כולל ככל מקים לא חשש רסנו לכתבו
גרם*נ] בירושלמי תני המעיל מיס ה״ז הופך פניו לצפון המסך אתרגליו
הא סופך פניו כלפי דרום  :ונראה דלפי פרש״ידסייש לפירוע
חולק כבוד לימין ומעיל מיס ,שצי־יך לגלות מלפניו עפסייס הופך פניו לצפון שהוא
סמאלובמש־ ך תא רגליו שאינו נייך לגלות מלפניו כלום הופך פניו לדרוס שהוא
־ימין ולהימ״בס דלא סייס לפירוע אפשר דהאי תנא סייס לפיתעולא ק״ל כותים
א״כ מפ׳רהאי תכא חולק כבוד לשמאל כדאשכחן דבשיו׳התפלס טתןסלוס לשמאלו
מחלה וס״המעל סיס שאינו נמאפכ״כ סופך פניו כלפי צפון ומסיך תא רגליו־
שה* א נ מאש יותי סופך פניו כלפי דמם והפוסקים השמיטו הירושלמי הזה משום
דכיון דבגערא דידן קתני סת מא דצפץ ודחם שיי משמע דבכל גונא שרי וסופך
פניו לאיזה רוח סייצס משתיהן  :ומ הו דוקא כשנפנה במקום סגולה אבל.
במקיס שיש מחיצות כגון בית הכסא שבבית .א״צ לדקדק כתב הרב הגדול סהר״י
אכיהב ז״ל אכל במקום שיש לו מחיצות כמו בית הכסא שבבית ר״ל שאין המחיצות.
רחוקות זו מזו כמי חצר גדול עכ״ל  :נראה שסובר הרב שמס שכתב רבינו כגון
ב״ה שבכית היינו לומר דדוקא כשסמחיצות קיובות לוסיא דבית סוא דאין לדקדק
צנל אס המחיצות דחוקות כמו כחצר גדול צריך לדקדק ולא נהירא אלא בכל מקום
סיס בו מחיצות אפילו הם רסוקית הרבה שרי  :והא דקאמי כגון ב״ה שבבית
סעמא קא יסיב מסוס דכל סיס בו סחיטת דמו לבי והכי משמע ממס שכתבדוקא
כשנפנה כמקום סגולה דהיינו מקום שאין וב מחיצות כלל כמו בשדה ד אילו מקום
סיס בו מחיצות ואפילוסס רחוקות סיבה לאומקום מגולה הוא והכי אימיה לדין
;ה כירושלמי דסוף ברכות רבי עקיבא אוסר בכל מקום ובלבד במקום שאין בו כותל
וכתבו ' התוספותוסר״אש * וכתב עליו סר״אש הלכך כתי כסאות סלט סיס להן
מחיצות אין להקפיד עד כאן לשונו ולא חילק בין מחיצות קרובות למחיצורחוקית
ובהדיא כתב שס הרס״בא ובלבד במק י' שאין סס כותל כלומר בבקפה משמע דלא
מעיק מכלל יש סס כותל אלא בבקעה בלבד ורבינו עצמו כתב ביסזיס בל ' הזם
ולא יפנה נצד מזרת אי מערב וס״ס בשדה סאץ סס מחיצות אבל בב״ם שבבית
איןלסקסיד הרידלא קאמר דצריך לדקדק אלא בשדה שאין םס מחיצות כלל אבל
במקום סיסמסיצות אפילו הם רחוקות סיכה משמע דהוי כב״ה שכביתואין
להקפיד • ונראה שמס שהזכירו הפוסקים מחיצות לאו דוקא דבמחיצה אחת לצד
מעיב סגי דכיון דכומל מפסיק בינו לבין רוח סבו הקסידא אף על סי ששאר רוחות
מגולות לא איכפת לן מידי והכי דייק לישנא דימ׳דקמני ובלבד מקו׳שאין בו כותל

הוס מקפיד אף על פי שיס לדסוה דמאי
פלדקאמר שנמס תוך אותה סלה סהיתס מיוסדת לו לב״ה ג וסוגיין דעלסא
כדעת כתוספות וכר״צש סלא נהגו להקפיד ב"3ה סיש בו מחיצות
וכישנפנה .השדה אש הוא אחורי הגדר יפנה סיד וכו׳בסיף חסכת כרכו' (דף
סב ) אמר עולאאחוריהגדר יפגה מיד ובבקעה כל זמן סמתפפס
ואין חכרו מופע ופי־ש״י דבעישוש סלמטה קאמר  :איסי כר כמן סמני הכי אחורי
הגדי כל» מן .שפתעטס ואץ סכירו שומע ובבקעה כל זמן סאקסבירו רואהר
יאותבי' עליה דאיסי בר נתן מרסשמע בביימא ס אף על עי סחבירו רואהו רשאי
ליפגית ושני רב אפי מאי כל זמן שאין סברו רואהו דקאמי איסי כר נתן כל זמן
רופהאתפירועואבללדידיהחזיליס  :ופסקו הרי״ףוכר״אשבכקעס
שאץ חגיו
כאיסי כר נתן וכדשנייב אשי כל זמן שאץ חכרו דואה אתפירופו ובאחורי כגדר
פסקו כפולא משוס דסאר׳ידסלסודח הוא ספי מאישי בר נתן ואף על גב דרג אשי
דבמראה הוא מסכי מילתיה ואס כן משמע דסבר כותיה במאי לגלי דעתיה דסבר
כיתיהפסקיק הכי אבל באחורי הגדר דלא ' גלי לעתיב רב אשי כימאן ס״ל נקטינן
כמולאלגבי איסיכר נתן  :אבל הימ״בס בפ״ה מה דעות ססקכאיסי־בר נתן גס
באחורי הגדר משמע דס״ל למאחר לסלק לסבר יב אשי כותיה בחדא באילך נמי
סנר כותים נ ורבעו כתב כדברי הרי" ף והר״אש ז״ל  :ורבעו ירוחם כמככט״ג
אחורי הגדר יפנה מיד ובבקעה כל זמן שממעטש ואץ קולו כשמע או שאין חברו
רואה אס פימעו עד כאן  -נראה שדעתו לפסוק כסולא לגבי איסי־ומ״ה פסק
כותיס באחורי הגדר ועארדשני רב אשי בבקעה מספקא ליס אי ס״ל כאיסיאו©0
■ הלכה אלא דברי בריף׳
לדבריו דאיתי קאמיי וליה לאס״ל  :ואט אין לנו לעני [
ולא יאנוס לדחוק .עצמויותי
דהוותרילגביההימ׳בס ד״ל
וסי״אש 1ל
מדאיבס״ע המוציא יין ( דףפב ) .האי מאן דפייללב״ה לא .ליתיב בהדיא■ ולא.
לישרעשפי דהאי כיכסתא אתלת סיני יתיב דילמא משתמשי סיני כרכשמא ואתי
לידי סכנה ופרש״י לא ליתיב בהדיא במהרה ובחוזק ,לפי שנפתח הנקב בחזקה
וכיתקץ סיני־הכדכסמא ויוצאת ולא ליסרח ספי פייימב״רא בנע״ז :
ויקנח בירשמאל ולא כימין כך פשוע 3.ס״פ הרואס (דםב ) \סס מפורש הטעם ::
ולא .יקנח בחרס פשוס כספים בס״פ .הסוניא ( דף עב ) ובפר' כל כבסר. :
כפסביסיבשים ג" ז; בס״פ המוציא ועעמא מסוס דססקנח בלבד שיאור
 1אל
פולשת כו שיניו התפסומםכושרו' ופרס״י סיני הפה מכרכשא י : -ולא בצמר
שקנס בז חבת כסוף ערק הרואה י' דברים מביאים את פאלס לידי תחתוניות ואחד
מסןסמקנח כצרור סקגח מ חברו •י דפנה בצניעות בלילה כלרךסעוסה ביום
בסוף פיק המאה איזהו ננוע זה הנפנה כלילה כדרך נונפנס כיוס וערס״י כדרך
שנפנה ביום לענץ פירוע הפס והשפחייס ושאין נפרעץ מעומד אלא מיושב -
ולא; ישתין שעומד שלא ימזי ניצוצות עלרגליו וכי' אס לא שיעמוד במקום
גביהאו סיסתין :לתוך עפר תיחוח3רי פ כל סיד י״ 6אומר האוחז נאמה
ומשתין כאלו מביא סבול לעולם אמרו לו לי״א והלא ניצוצות כמזין על רגליו
ונראה ככרות שפכה ונמצא מוציא לעז על בניו שהן ממזרים אסר להס מוטב.
שיוציא ל עז על בניו ואל יעשה עצמו רשעסעס אחד לפט המקום ופרס״י ניציצית
נתזין שאינו אומ 4ואינו ספיל מיס למרחוק כרות ססכ׳סרים אץ מימי״רגליו פושץ
כיפה תניא אידך אמי להן .י״א לחכמים אפשר יעמוד במקו׳גבוס וישתין או ישתין
בעפר תיחוח ואל יעסה עצמי רשע ששה אתת לפני המקום • ופסיק בגמרא דהא
אמילהו ברישא ואפיו־ ליה אין לו מקום גבוה ועפר מיסות מאי אמי להם מוטב
סיוכי׳לעז לע בניו ואל יעשה עצמו רשע שעה א׳לפני המקו־ וכ״צלפה מפני שמיצי
סח לבשלה ובפרק כיצד מבחטן אמרי׳דאין סי רגלים כלים אלא בישיבה או בעפר
חיחוס או עימד במקום גבוה ומשתין במקום מדרון * ופיש״י אין סי רגלים כלים
מן סגוף אלא בישיבה לפי פכשהקילוחקרוב לפסוק הוא דואג שלא יסלרנצוצות.
על רגליו ומפסיק נראה ס־כסמסמץ בישיבה ליכא ניצוצות ולכן כתב רכיכו ולא
ישתין מעומד וכו׳אס לא שיעמוד כמקום גבוה וכו' דססמט שאס משתין מיושב
צפילו אינו מקום גבוה ולא עפר תיחוח ליכא למיחסלכצוצות * וכ״כהרמיבס
מ״ד מהלכות תפילין וקשה כי אמרו לולר״א אין ול מקום גבוה ועפר תיחוח מאי
דאכמיהווסצולמימרליה א״א לו בישיבה כגון
לימא לסו אפשר כישיבה ואפשר
סהולך בשייר׳ואין ממתינן לי מאי ומ״ה אמר להן למושב שיוציא לפו על בניו ונו '־
לבל יאחוזבאמה וישתין כבר נתבאר בסמוך דר ' א אמר הכי ואף לע גב
ויזהר
דרבנן פליגי עליה ככר כתבו המו׳סס וכפ׳אער להן־הפפונא שמיו חנפי
^
וסודו
H
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והודו
לדבריר” א"
ומ״שאס אל
סססר׳ולמסה 3ר״פ כל היד אסררבי
כךלא שייך לסי' ויברך לע נפילה ידים ססיי אינו מכרך כן אלא כסדוחץידררמ׳יס
אבהו
אמר
יכי
יומנן
גבול
יש
לו
מעטרה
ולמטה
סותר
ממסיה
ולמעלה אסור
וגס לא שייך למימ׳רדקדק לטקת עליה ג׳פעמיס כי אס בסיס וגס לא שייך לועד
ופיס׳יי
טטיס
ספה
גבוהה
מקפח
את
ראש
הגיד
:
מטטיה
ילמעלה
לצד
הגוף
:
ואס אין לו מיס כיון דטד הסת׳איירי בין ביש לו סיס בין באין לוכי אס מירי ימנגך
ופל מ״ס יכי' אס לא מפטיס
ולמטה לצד האיץ כמב רבי׳סגמל מסר״י אבוהבז״ל אלא במויצס דמיס איירי " ומס שכתב מקיון ליסנא לקיא נקע כדכמיבאיחן
אמי זה לפי סלסעמיס
אינה
כנגד
האיץ
,
.
.
_
מקיץ כפ;  :ואיפסר עוד לימי מקיון
והוא בעת סהאס
קשוי
סהוא׳מגד
הגוף
מדאי
ויקנח ביד שמאל ולא בימין ולא יקנח בחרס
משום׳סכמב כולל כל מידי דסנקיבץמיסבין
ונכון פוש מאף
על
סי
סהיא
קשוי
סומק
כשפים
ולא
בעשבים יבשים ולא בצרור שקנח בו חברו
ויפנהשאר דבייס המנקין וסדר קאמר שאש
לאחוז מן
המפיס
ולמטה
כדמשסט
בחוס׳
זי?
בצניעות
בלילה
כדרך שעושה ביום ולא
ישתיןרוחץ בסיס יביך מל נטילה ידיסוידקדקן.
כלT0ומ ההיצ
ידמעסיה יתזו נצוצות על רגליו ויראה ככרות שפכה ונמצא מוציאלעז לעריה עליהם ג׳פפימיס ואס אין לו מיס
על בניו אם לא שיעמוד במקום נכוה או שישתין לתוך עפר ומקנח בשאר דבריס המנקין יברך על
ימ״ס ^צד ^ ע \
גקיות ידיס וסירס ראשון נראה עיקר :
^ tSU m
תיחוח ויזהר דבל יאחיז כאמה ויעיתין אם אל מעמיה ו׳^מטה
כתב הר״חה רכל סיס דפשילי לנ״י
1
לצד הארץ ואף אם הוא נשוי ולא ישהא
צרכיו
:
קשוי  :ומ״ש
יכינו
ואף אס היא נשוי
דוקא לסעודה אבל לתפלה כיון
י"
מימא דסא בר״ס כל היד גרסינן רב
ףךך .ץ
כנקיון כפיו ויברך בא״י אמ״ה אק״בו על דסגי לן בכל מידי דמנקי בהני אפילו
י
נטילת
ושמואל הוי ימבי אאיגיא דכיכניהמא
לכתחלס נטי מיהו לא מכר בהו כיון דלא
צמר ליה רב יהודה לשמואל צריך אני
איתקון לנעילה עד כאן למינו ^ :
לר& תין צמר ליס שיננא אחוז כאמה
והשתין
באין
והיכי
עכיד
הכי
והא
דברך על׳י בסרק המאה כי טסי ידיה
ד־מ ד(י!) 1נ*נ יידדריפ׳א5ז7
גריפ*
מכיס רבי אליעזר סומר כל האוחז
כאמתו
ומשמין
כאלי
מביא
מבול
לעולס
אמר
לימא ענ״י וכתב סר״אס ע״ז
 1S57נ ^ ינןנתגנרא ו 6יעורר ( יעימ
אביי עשאוס כבולסת כו' ה״נ כיון דבעית<א אמי להרהורי* והכא מאי ביעחוחא
מ 3יא! ^ 56נילה־אנל לת*5ה ונ7ו’8לזי 65 ,נגסינן
לפיסידי׳סלאדספסקכיו' הסוא״אסלא
ילה גרע הנדוד
איכא אב״א ביעמוחא דליליא או דאיגרא ופוס״י דליצייא מתיירא ססאיפול
וחיסיעכ״ל אןשם obועיין לק " ן הי׳ ליגע בבסי המטונף בלילס הקנו כרכם
לאס גדין לגר' פי 7כ 6ג01ל
מיזתין ל ג" :כ:
ואר״ש כעיפוחא דרביהואב״א ביעמומא דסכינה ופרס״י דשכינה מורה
בב״ה
קודס שיקרא ק״ס י־הסלל • וכתב ר" י
ואב״א איסחא דמאריה עליה דקארו שמואל טליה אין זה ילוד אסה ואב״א נשוי ע ^בני״ו ח״ו ומביך ענ׳/ע״ם הכלי סכקראאכטל ואפילו שלא נתקן הכליאלאבסביל
טוס דאסר רב נחמן אס היה נשוי מותר ואב״א כי הא אורי ליה דחני אבא בריס
נטילת האכילה מ״מ לא ישנה הברכה  .וכ״כהר״אש בסוף בימת ואכתוב דבריו
דרבי ברמץ כי חייא אכל משייט גביציס למטה ואכ״א כי הא אורי ליס דאסי בסמוך :
וירקרק לעמת עליהם ג״ס ספני סרוח רעה סורה על הידיס ואינם
רבי אנהו אמי רבי יוחנן גבול יש לו מעטרה ולמטה מותר מעטרה ילססלס אסור• סרה עד שימיה עליהס ג״פ וט״כ צריך למנוע מסגי ' בידו קוד׳נטילה לפה ולחוטס
ומשמע דרב נחמן ורבי אבהו נא פליגי אצא מר אסר 10א ומר אמר חדא ואס כן
וט ' בפיק שמנה סיציס יד לעין מקצץ ידלחוש' מקצץ יד לפה תקצץ יד לאזן מקק
רב נחמן סי־י אפילו להטלה מעטרה דאל״כ סאיאיריא נשוי אפילו אינו
נשוי
יד לחסודת פירש סקיס ססקיזדססקצץיד לאמה תקצץ יד לפי טבעת תקצץ יד
נסי וכן נראה שהוא דעת הרס״בס סכתב כפכ״א מהלכות אישות ואס
השתין
מים
לגיגי׳פיר׳סמטילין
בה
סכר
תקצץ
יד
מסמא
יד
מחישת יד מטלה פוליפים וסיש״י
לא יאחוז לאמה וישתין ואם היה כסוי מיתר הרי סדתיר לנשיי לאחוז באמה סחס יד לטין שחרית קודס שיטול ידיו מקצץ כיח לו התקצץ שמח רפד סייס טל היד
ולא חילק מעסיס ולמפה לעטרה ולמעלה וכן נראה מדברי סרז״ק בסימן רצ״ב
ומסמתו וכן כלן יד לטין מסמא קודס נטילה  :יד לאזן מחרשת יד לפה או לסוטם
והייתי סכור לומר שטעית סופר הוא שכפל בספרי רבינו וסיס להגיה כך ויזהר מטלה פוליסוס ריח החוטס וכפה ול״נ דיד לאמה לאו לפכין שחרית נקט לס אלא
לכל יאחוז באמה וישתין אס לא מפטרה ולמטה לצד הארץ אלא אס כן הוא
מסוסדסביא לידי קיי וכן יד לסי טבטת למסמס בה חדיי מביאתו לידי תחתוניות
כסוי אכל מצאתי שכתב בספר אבן העזר סימן כ״ג סל דברי הרמ״כס ואני
כתבתי
עד
כאן
לשונו
וטפסו סל רס״י שכתב דיד לאמה ויד לפי טבעת לאו לטנין נטילת
בא״ס דאף נשוי אסיי אם לא מעטרה ילסטה לצד האיץ ולפי ' נ״ל שהוא סוכר דהא
סחיית נקט להו דאפילו אס נטל ידיו לא יגע באסה ולא יפססס חדיר בפי הטבעת
ואמר רב נחמן הא היה נסוקמותי פליגא אדדבי אכהי דיב נחמן לא מפליג בין מדלא תני גבי יד מסמא יכו ' ההיזק סמיסה היד לאמה או לסי הטבטת ילפי זה יד
 .סעטרס ולמטה לעטרה ולמעלה אלא בנשוי ורבי אנסו סובר דבקנסוי ובין סאיני לחסוד׳ויד לגיגית נמי לאו לעניןנטילתשחרי' נקט להר ואפילו אס לא נטל ידיו ל15
נשוי מעטרה ולסטה מותי סטטרה ילמפלה אסור יפסק כרבי יוחנן  :וים לתסוס
יגע בחסודא יססמוס היד מזיק לחבורה ילא יגע בגיגית הסכר מפני סמשמוגו
דכיון ססיא״ש לפיק כל היד והרי״ף בפיק ח' סרציה כתבו לדרב נחמן
ולדרבי
היד
מפסידו
ומ״ס
לא
נזכרו
גבי
יד
תסמא
יפר
'
ולכן
רבינו
לא כקב פה אלא שלא
אכסו משמע רס״ל דמי־ אמי׳ חרא ומר אמי חדא ילא פליגי מי דחקו לרכינו יגט לפה ולחוטם ולעיניס ולאזכיס ולא כסב שלא יגע באמה ונפי הטבע׳ובחסודא
לפרש דסליגי אהדדי והימ״בס הסרדטבפכ״א סס״א להא דאמר ר :י אבהומסטרס
ובגיגית מסוס דהכא והיזק שעושה נגיעה בלא נטילת שחרית עסקינן והנך אפילו
ולמטה מותי ואיפשי דאיהו נסי ס*ל דיב נחמן ורביאבהו פליגי אלא דפסק כרב אס נטל ידיו מזקת הנגיעה  :וגיסינן מו המס בסמוך חניא רבי נתן אומר בת
וחמן ינשום דכמיאה היא  :ואחר שכתבתי כל זה מצאתי לס״ר יונס שכתב קורק היא זו ימקפדת בנטילתו לנוטלו יפה פד פישסוך מיס יפה ג" פ על ידיו -
בסער היראה ח״< ואס ישתיןמטימר יזהרשלאיאחוזכאע' אס לא מעטרה ולסטס
כתוב באורח׳סייס בכס הר״ס שאין צריך ליטול ידיו מרביעית אלא לאכילס
לנר האיץ ואף אס הוא נשוי כי אחיי אסר הממס גדול כ״כ סהוא כמביא
מבול
לסי שלפני מפלה אס אין לו מיס יכול ^ קנח בכל מידי דמנקי •
לעילם אס כן יש צו לאדם להתרסק ולקרס עצמו אף במותר לו יכן רבעו
הקדוש
ואם
אין
לו
מיס
יקנח
ידיו בצרור או בכל מידי דממךבסר׳היהקורא ( דףטו)
מיחדו לח המיס יייו למטה מאמנר עכ״ל וכיאה שרבינו כמסך אקרע וכתב אם
ומערש טטמא מסוס דמי כתיב ארקץ במים אי־חץ כנקיון כתיב בכל סידי•
לא מפטרה וגמעה לצד האיץ ואפילו אס הוא נשוי אלא שקיצר כמקום סהיה לו
דמנקי ואם צריך לחזי אחי מיס בספת חפלה כתב רבעו בסימן צ״ב וסם פירש
להאריך ולפרש שמדת חפיית שנא כאן ולא מדת סדין :
ואבא למידק למה הא דאמרינן בכל מידי דמנקי אס הוא בידים המלוכלכות בטיט אי בידים סל היסקו
השמיטו הרמ״בס ויבינו הא דשוי לסייע בביצים סלחססונ ' ססמכ< על מה שכתבו
הדפת :
ויברך על נטילת ידיסכןכחבהר״אס בסוף ביכות אהאדאמרינן
סיזהי שלא יאחוז באמה וממילא משסע דמסייע בכי ציס שרי דלא אסרו אלא אמס כי משי ידיה לימא על נטילת ידס ח״ל לפי שידיו סג אדה עסקניות הס יכי' תקנו
וביצים לאי אמה ניכהויאף על גב דלסד מסנך טימיי אמייכן דהא דאמיסמואל
ברכהקודס סיקרא קריאה שסע! יתפלל וראוי היה לברך טל נקיות ידים אלא על
אחי! באמה הייני לומר שיסייע בביצים התם שאני דסמואל לא דק בליסניה לפי סס שתקנו בנטילה ידיס לאכילה מביך על נטילת ידיס לפי סצייך ליטול סן ככלי
□סמך מל רב יהודה שהיה יודעדלאסזז באמה עצמה אסור ולא שיי ליה אלא והכלי סמונטלא בלשון התלמיד לכך מקט נסי לכיך על נטילת ידים ונראה שאם
לפייט בביצים אכל בעלמא ודאי ססיסא דביציסלאו מיקרו אמס ואכפי איכא אץ לו מיס ופנקס אח ידיו כצרור וטסר שאברך על נקיות ידיס מחייב אדס לנקות
למידק למה השמיטו ההיא שימייאדשנינן דהיכא דאיכא ביפתותא שרי והטעם ידיו במעת הפלה כדאמריק לפיל דכתיב ארחץ מקיץ כפי פד כאן לשונו
«סוס דלא בקיאים בהי ביפתותא לא אפי לידי הרהור שהכל
לפי גובה כגג וכתב סוד על ברכוה דסחיית הלשון סהריזס בגמרא ססמע סיכול לכרך כל אלו
ונס סכל לפי מה שהוא אדם דאיכא איכיש דבכל דסו מיבפית
ואיכא
איניס
דלא
הביכות
קודם
נטילת
ידיס
וזהו
סטד
לדברי
סלא
תקנו
נ״י אלא לק״ס ולחשלה וכ״ה
סיבטית כלל ועי״ל דכיון דשכינן כגומי אחייני לא פסיקא לן מילתא דלהוי שטמא
הרש״בא כמסיבה ומיהו כתב במשובה מזכי סאם.מון פל מסקו פיוס ידים
דסייותא משוס כיעתותא דיילסא לא הוי אלא מייוס חד מאירך סעמי  :וניאס
פסקניות ופסולות להזכרת ססס עד שינקה אוחס בכל מיד דמנקס :
ומשמע
סממני כך לא הזכיר היא״ש בר״ס כל היד חילוק זה וליכא למימי אס כן היכי פסקי׳
מדברי הי״אס דלא בטי' כלי לנטילת הסריח כי היכי דבעי' לנסילנן
כאינך שינויי דדילמא לא הוי טטסא דשריותא מסוס הנך טעמי אלא מפיס
ידים לסעודה וכ״כ בהגהת מרדכי פרק אלו דברים • וכ״כ הי  fכייס
ביעחותא דלא פסקיק כסנך סיכויי משוס דסנינן לסו הכא אלא מסוס
דסיסיי
פרק
כל
הבשר
:
ומשמע
דה״ס
לשאר
דברים סמפכביס כנטילת ידיס לסטודס
ראש,יראי כינהו דאמיי בעלמא הכי כצ״ל לדעתם ז"ל אבל סמ״ק בסימן
רצ״ב
כתב
פאינס
צייכיס
לנטילת
ידים דסחרית דנטילה זו אינה אלא מסוס נקיות בסלמא
דליכא דאיכא ביפמומא שיי  :ולא ימלא ציציו דאמיינן בפיק
אלי
הן
הלוקין
אבל
בתסו׳הרפ״בא
כתיב
שנשאל
למל
מקנו
ביכה
על
נטילת
ידים
בשחרית והשיב
המשהה את נקביו עוכר בלא חסקצו :
כתוב בסמ״ג מל״ח סי׳קכ״ו שהיי״ץ איברא כך נלגו בכל מקום לברך כסהרי׳על נטילת ידים ומקסידין בכל קנאינטיל©
ביה מס׳פק אס היה נשוי אס « ותר לאחוז באסה או דוקא להשמין אכל להתחכך
בשעת סעודה  :ואני לא מצאתי בשום מקום דבר ברור סיצטרך אדם ליטול ידיו
אסור או סמא מותר להתחכך וכתבוהו
סחרמז דאי מסוס סיכמא יבת פלך די ברחיצה ואי מסו׳ תפלה וק״ס יל או ברחיצה
הגהות מימוניבש״כא מה ״א ד ;
ד
י
מ
0
)
1
י
»
יייי
לי
»
״״
rn
«
הני*
או מקיץ מפי וציויות וכדאמרינן מידי ארחץ בתים כתיב ארחץ כנקיון כתיב
י
וירחץבמךין כפיו ואף על
גב; ; 7יר ;  0,ה ם'מ ‘ ן J״״״ בכל דבר דמנקי וגס בביצות רב לייט אמאן דמהדר אמייא בטיק צלומא אלא שיש
דרחיצה
בכל
מידי
דיונקי
לי
קצת
דמדומי ראיה לחייב הנטילה בכלי בשחר מסאי לאמרינן פרק כל הבסת
ומכני למפלס כמס סכת׳בסמון אין כונמו פסלוער שירחץ ככל מידידמנקילאס בוטלאדם ידו שקריה וממנה עליהם כל היום כולו כלופי מתנה שמפלס אופק
'
נטילה

אורח חיים

הלכות

גט» להאפי׳ 5ספודס ואילו לאכילה נטילה כעי׳ומדקאמי נ וסל ידיוהסרימ משמע
דסי־׳ק באותה נטילה כשמס;! איש ידו שתיית יכול לסמכות■שמעלה לכל סירס
ואפילו לאכילה ועוד אמיינן פיק היה קירא הנוטל ידיו ומניח תפילין וקורא ק״ש
וו היא קילת עול מלכות שמיס שלמה מדקא׳נוטל ידיו ולא קא׳רושן ידיו כשה שב '
 3ערכ מחץ פניו ידיו ורגליו

נטילת ידים ד

ד

סכפך ידיו ג״פ בג׳עימות מחולסי׳נר׳סאע״ס סאינס באים על ידי דרך עירה ממי
דפימישכתכ רביכו לאו דוקא שהרי כגמרא לא אמרו אלא בת חורין היא וסקפדת
עד שירסוץ ידיו ג״ס ושכשוך רדצה מיקרי אבל מדברי הזוהר שכתבתי נראה דלא
מהני להעכיר הזוהמא אלא ע״י עירוי כלי דוקא כ
ומשמע
כתב הר״אס במסוכית כלל׳ד'

לכא-ר'שצריךבנקר ליטיל ידיו בכלי
ואס כמילת ידים וירקרק לערות עליהם ג' פעמים מפני שדוח
רעה שהמסכיס ללמוד יכרן
ענ״יואסריצד
משאל מאי שנא תפלת השתי
מתפלת שורה על הידים קורם נטילה ,ואינה סרה עד שיערה עליהם נ' ואלהי נשמה וכל סדר הברכות מד ברכת
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,
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 i5VTOיהנח ידו בצרור או בכל מידי דמנהי ויברר על נהיותידים :

.

,

.

לו יפסק־ על שבראנו לכבודו לשרתו
^
■
י ^
ד וימוין
השכיב עצמו לישן קודס היו ונסלידיו
ולברך בסמי ופל דבר זה מקנו כשחי
כל ה ׳ כוי)
להתפלל אין צריך לבר׳ענ״י אס לא עשה
אותם הברכות שאט מביכים בבל כקר ומך ולפיכך אנו צריכים להתקדש צרכיו כי שינת עיאי היא סכ״לוכר״דאין צייך לברך דקאמ' לאו מקאדכטילה נסי
בקדושתו וליטול ידינו מן הכלי ככהן שמקדש ידיו מן סניור קודס עבודתו עד לא בעי כדיהיב סעמא מסוס דשינס עראי היא כלמלא שישיקבה סמא נגע במקום
כאן לשונו  .וין דעת ס״י דוד אבודרהס שכתב׳• צריךשיהיו המיס באיס מצח
המטונף ואס נגע במקום מסונף יתיא׳כסי׳ז׳בס״ד אם צריך לברןפנ״י אס לאו ד
אדס *
למשמע שאס היה נעור כל הלילה אינו צריך ליטול ידיו כד להתפלל לדעת
וכן כתב < ספי הזוהר פישת וישב על פסוק ויאמר האיש נסעו מזה
ועוד כתיבים סס בנטילת ידים שחיית חדוש׳ץ שאינם נמצאים בפוסקיס וז״ל ר״ש מי שסובר דסתס ידים כשיות למפלה שהרי כתב הר״אס בסייף בינות דאיני צריך
פתחארחץ כנקיון כפי וסי פא חזי יזא דמלתא הכא דלי׳בר נש בעלמא דלא טעים ליטול ידיו שחרית אלא מסוס דידיס עסקניו' ואי איפשר סלא ליגע בכס ' המטונף
טעמאדמותא בליליא ומחא משאבא סייאעלקהוא גופאמ״ט בגיןדנססתא כלילס וכיין דנעור הוא הרי אי־פשר שלא נגע כסום סקוס מטונף וכי היכי דביוס
קדישא איסתלקא מיניה דבר נש ונסקת מיניה ועל דנשמתא קדישא נפקת אין חזקתן שנגע כמקיס המטונף ה״הכמי בלילה אם הוא נעיר וכן נראה ממ״ס
וא& פלקת עיניה שריא מתא מסאכא על ההוא גמ1א וכד אסדרת כשמס ' לטפא במסוכה כלל ד׳סלא מקמה אלא כבקר כשידיו מטונפות דמשמע דוקא כשידיו
אלועכדתההוא זיסמא והא איתמר דידוי דבר נש זוהמא דמסאכואשתא׳בהו ועל
מטונפות צריך נטילה הא אס אין ידו מטונפות אפילו בבקי איני צריך נטילה
דאלאיעבי בי נש ידוי על עינוי בגין סהיהמחא מסאבאעד מטיל להון וכד והיינו כגון שהיה נעור כל הצילה ואפילו בישן סיבת עראי בלילה כתב במשובה
גטיצצסון בדין הא אתקדש וקארי קרוס והיך בעי לאתקדשא כפי חד כלילממא שכתבתי בסמיך שאינו צריך לחזור וליטול וטעמא משוס דלא חיישינן בסינת
וחד כלילעילא דיתקדש מההיא דלעילא וההוא דלתתא דיתיב בזוהמא
עיאי שמא נגע במקום המטונף וגס למה שכתבתי כפס משובות היס״כא
דטעמא מסילת ידיה שחרית היא מפני שבשחר אנו נעשים כבריה חדשה דכתיב
דמסאבוביה דאכלילקבלא מסאכיודא לאתקיש' מיסה • דא כמך ידא אמר
ולאבעיין אימן סייןדזוהמא לאושדא בביתא דלא יקרב בפו בר נש דסא בסו שדפים לבקרים וכולי האי טעמא נמי לא שיין אלא כשיישן בלילה וכמו שאמרו
מחכנשי סטי־א דילהון ויכול לקכלא נזקין מאיטן מ־יןמסאבין יעד דיתעכר זייהסא במדרס כ*ו מפקיד פקדון ביד תיירו ומחזירו לו בלוי ומקולקל וכולי וכמה שכתב
מעל ידוילא יביך ואיקימנא דבגין כך ער לא אתקדש בי נס ידוי בצפיא איקרי רכינו בסימן מ״ו ואס היה נעור כל הלילה הרי לא הפקיד סקדינו כיד הכ״ה ואס
טמא כיון דאתקרש איק־־י טהור ובגין כך לא יטיל אלא מן ידא דאידכי כן אינו נפשה ככמה חדשה באומו סחר ומיהו אס יסן סיכת עראי נראה דשייך
בקימיתא דכתיב והזה הטבור על הטמא דא איק״י טהור ידא איקיי טמא בגין ביס מפקיד סקדון ביד הב״ה ומחזירה לו חדשה ואיסשך שאפילו היה נעור כל
כךיסד כלי לתתא וחד כלי לעילא דא קדישא ויא מסאיא ומאינון מיין אסור הלילה צייך ליטיל ידיושחיית לסי טפס זה דכיון סמקנוליסול ידיו החריח לא
למעבד בסין מירי אלא בפי לאושדא לון כאתי־א רבני נשא לא פביי עלייסו :
פלוג רבנן אבל להצ״אש שאינו צריך ליטיל אלא מפני שנגפו במקום סטמף היכא
ולאישד לון בביתא דהא כיון דאתי שדן כארע׳מח משאב׳אשתכחתמן ויכיל
דלא נגעו משפע דלא תקיץ כמה שכתבתי בסמיך־■
ומיהו
משים רוח ירעה ספורה על הידיס נראה דגם לסר אס אפילו היה
.לנזקא ואי איש מימן תחית א-ייפא דל  fישחזון■שעיר■*לא יסיב לון לנשי חישייא
נעור כל הלילה צריך ליטול ידיו דרוס רפה הסויה על הידיס בלילה
דיכוצץ לאבאשא־בהו לבר נשא בגין יא־כץ מיס דאתלשיין וקב״ס כעי לדכאה
לון לישראל ולמהיי קדיפין דכתיב וזיק שי עליכם מיס טהוייס יכו'  :וקצין־ משמע דלא תלי בשינה כלל  .אבל נספר כזוהר סרס׳וישלח נראה שאין רוח
מזס כתב בפי־שת מקק פל פשוק יי־כי יוסף את אחיו  :יכתב עוד וז״ל ותו דבעי רעה שירה על לידים אלא כשעת שינה סכתו' שס על פסוק ויומי יעקב לידו דהא
ליס לבי נש לנטלא ירא ימינא בשמאלא בגין לשלט ימינא על שמיאלא ובינוסשי
לית לן מאן דיכאי׳בלילי׳בעיסי׳דלא סעי׳טעמא דמותא ינסקא נסמתיס עיצי׳וכיון
יסיכאמחמא 'א יכגץכךאיםינטילה  :ועל דא מאן מנדל ירוי ישי־ל ימינא
דאשתא׳גופ׳כלא נפמ׳קדיס רוחא מסאב׳זמין ושיי עלוי ואסהאיב והא אוקימנא
בשמאלא לאשלמא ימינא על סמאלא בגין דלא יהיב די  :תא ל יצי הרע לשלטא
דלית ליה לב 'נ לאמכריידוי על עינוי בצסרא בגין להא רוח מסאכא שרי־׳־ עלייסו
פנ״ל :
פכ״ל וכן משמע ג*כ מן סמאמ׳שכתבתילעיל פכמכ 3פר< ן'ויםכ :
ויש לתמוה שכפיש' רקחו לי תי־ומה על פשיק ועשית סלחן כתב
ואםהסכים ללמוד ונטל ידיו ואחי כך השכיב פצחו ליישן קודסהיום
וו״לעי׳איסו מימינאואירן חמס מידיסיב לשמאלא ואתדכקו ביס איכון מים
נראה דאפילו כדי להעביר רוח רפה אינו צריך למזור וליטול ידיר־
וחדאןליס ובת׳אחכליל איהו גיעיצ' ויתער לנוקב׳בההיא חדווה וסימניך מאן
זנטיצסיא בידיה י מיג א כ :ז  ! :קד׳זאס לאיקא מיא בשמאצא איסו ולא משמאלא דכיון סעכיה פעסאחפעל ידי נטילה סלפה עממים סוב אינה סויה כאימה
לומינא דהא מיא מימינא נטיל לון שעאלא ובגין כך לא אשתכחו מיא אלא
הלילה ואיפסר שאף על פי שעברה■ על ידי נט׳־לה סלסה פעמים חוזית ושורה וכן
מהשיא דשמאלא כיון מטיל מיא בגויה הא אתעיו לגבי כוקב׳דאינון מים נראה סספי הזוהר שכתב בתחלת פרשת ויגש סל מה סאז״ל שדוד היה׳
מנמנם כסוס תא דמילמא דהא דוד מלכאחי וקייס לעולם ולעלמי עלמין ודוד
עכ׳ל  :ושני מאמייס אלו נראים כסופיים זה את זס ואיפשר שיש סילוק
בין נשילת ידים דסשיית לנטילת ידים דאכילס דמסילת יייס דשחיית כיון מלכא סיס נטיר כל י ומוי דלא יטעום טעם מימה בגין דפיהמא חד מסיתין
פהסטמאותמסטי׳מסאבאדשייאעלייהואיהוס נטילבקדמיפאשמאלאבימינא
דמיתה איהי ודוד בגין דוכתיה דאיהי חי לא לוה נאים אלא שיחין נשמי
סיה נראה כאלו סטיא דימינ' משמש לססיא אחיא ולפיכך כפי לנטולי בקדמיי־תא
דעד סיתין נשמי חסר סד איסו חי מתמן ולהלאה טעים בר נס ספמא דמותא
ימיכא משמאלא כמו שכתב בפרשת וישב אבל מטילת ידים לאכילה שידיו הס ושליט ביס סטיא דרוס׳ מסאבא ודא סוה
■ נסיר דוד סלכא דלא יטעום
טעמא דמותא ולא ישלוט ביס סטייא אחרא בכין דסיתין נשמי חסי חד איהד
טסומת ואינו נוטל אלא לתוספת קדושה צריך ליטיל מחלה יד שמאל מיד ימין
חאדחייס דלפילא ערס׳ נעמי דאינון ס ' נשרי עילאין ואילו ,יזא■
מהטעם שכתב נפי שת תיומס ויש לפי־ש שלעולם תחלה נוטל יד ימין מיד סמאל
בין מטילת ידים דשסרית בין בנטילת ידים דאכילה כמס שכתב כפיפת וישב ומס דילהון דתליין כסו חיים מכאן ולחתא חא דמותא איכו ועל דא דוד מלכא
שכתב כפיש׳תימס מאן דנטיל מיס בידי' וכי היינו לומר שנוטל כלי סל מיס ביד הוס מסעי סיעורא דליליא בגין דיתקייס בחיים ולא ישלוט כיה טעמא דסותא־
ימינו ונוסנו ליד אמאלי כדי סירי' מיס על יד ימינו  :ושה שכתב לא יטולאלא מן
פד כאן לשונו • משמט כהדיא שכלסייסן שימין נשמי צריך ליטול סהיי כסייסך
ידא דאידכי בקדמיתא ס״נ אימא בגמרא פיק ג שאילו אל שטול מעי שלא נטל שיעור זה קאמי דסליט ביססערא דיוח מסאבא משמע דלא שאני לן בין ישן
ידיו שחיית :
וכתב עוד כתשובת היש׳בא הנזכר ומסכסך ידיו בתי־ךכלי
קודם לכן באותה לילה ללא ישן כלל וכיון דשליט ביה סהיא דרוש מסאבא
בין בשחר בין כשעת אכילס ושפיר דמי סראזייק בכיור ורחבי ממנו ולא בתוכו פשיטא פצייך ליטול ידיו צדי להעבירה שאף לע פי שנטל ידיו להעכיר המס
ס״מהכאהואדכתיבממנוהא בעלמא אפילו בתוכו ס״ד וכאן וכאן מביך סל
יעה ששרתה על ידיו ראשונה
סס יועיל לרוח רעה ששומה לע ידיי
נטילת ידים עד כאן יאף על פי שדעת רבינו בסימן קצ״ט סמסכסך ידיו בתיך
אחי כך ולפי זה איססר דאפילו אסיסן
הכלי לא עלתה לו נטילה לאכילה וכן הסכמת חב הפוסקים  :מכל מקום לסכין־
ביוםב צריך ליטול ידיו דהא סתם
(נ ) «{*ללפימיש לעילגזם*6ת
נטילת שחרית איפשר שעלתה לו דכיון דלא אשכחן מהפוסקים סאן דאסר דליבפי אסרו כל מאים סיתין כשמי שלטא כיה
זהדנר תוליד גלילה וליןfS
נלי אלא סך תשובה והיא אסרה דשכשוך ידיו בכלי מסכי נקיטינן הכי מיהו משמע ססרא דמה מסאכא ולא חילקו כין יום
ניגוד ולילה צרין3
<ייל?! א״ג<י)® / *,
נטילה :
רסיינו לצאת ידי חובת נ״י שחיית כדי לקמת ק״ש ולהתפלל אכל להעבי׳רוח רעה ללילה ואף סל פי סבמאמריס סנמבתי
הסייס פ 5ידיו לא סגי בסכסוך דלמולס אינה פיכמו עד סיערהפליהס מיס ג״פ ־ דאיתא בפ׳ויסלח כמיב דלית לך מאן
וסיכשיך ידי׳בכלי אפי׳כמה פעמים לא חשיב אלא פעם א׳שכיץ ססכשךידיו פעם
תאים בליליא על עיפיס דלא פעיס טעס דמופא וצי.׳צא בזס נתב כמאמר סבפר®׳
יאשומששאו כל מיס שבכלי ומולא ששני מידי שהרי סן כשופכין מכל מקום א©
ויסב
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בו כקכיס נקבים דהיינו פס וחוסם ופי השכמת וגס ברר) ט איכרים מלוליס דהיינו
לב וכיס ומפיס וכ״ל  601דכפל נקבים נקבי׳וכפל ג״כ חלולים חלולים עשו' מקבים
טוכא הוו בגוף האדם וכן איכרים חלולים סובא איכא בגוף האדם ולהויות על
ריבויים כפלם ורס״י נרא׳סגורס יפתח קיר' ליסתס וכן היא גירסת הרי״ף והרא״ס
ולפיזהאמאי דסליק מיניה קאיאבל
המלות שמוציא מפיו ובהזכירו הרס״בס ז״ל כפ״ז מהתפלה גורסיסתס

( ) jזלופפר3י ויסב איפשר דלאו דיק 6אלא אורח׳דמילתא נקע שדר׳בני אדם לייסן בלילס ותדע
גישב היגנזג7אן» דע״כ על ערסיה שכתב בס וישלח לאו מקא דכיון דטעמא כיון משכנתא נפקת
גרכת אזר יצר
תלןי גרוחרעה מינים סריא רוח מסאבא אסי׳כי נאים בלא פיסא כעי וא״כ ס״ס .דלילא דקאמר
גי מאתר שאפור לאו דוקא אלא אויסא דמילתא נקט וה״ס ליום ובהט אתי ספיר הא דאערי׳בפרק
ליגע גיליז ב גזל היסןאסור לייסן ביום יותר ססינת הסוס
א בברכותיו פי'
גוהרות ־גליה׳ געה שהוא שיתין כשמי ומיהו יש לדחוס ולוע'
אן נח׳טס או
דרוקא כישן בלילה אמרו לפי שאו סוא
א!
גאז 0ם
בעינים זוהם זמנו של סטיא ססאבא אבל ביום אין לו שהואחין
נזכקנים נקנים כח לסתת על האדם ומה שאשרו ליישן
יכוין שהוא תקיף ואמיץ
■נא 7ס
ועי' יותר משימין נשמי הוא כדי שלא לעורר
לעמוד רטנו קיצי כאן כדבר סהו׳פקרו
נטילה <1מסיר כח ההוא ססרא טוס שאינו זענו מ״מ
הרזיו רעה ואו
"ויצר לשלזת ידיו אע״פ ספמעורר ע״י השינה איפשר שאין
אלהנקבי׳לסיתתן לו כח לשחת וצ״ע את״כ מצאתי כתוב
.ן׳ w־ ; נמיושנברק פכסתין
חללים חללים רמז לדבר חלולי ' חלולי' עולה לגרוס אפי' ספה אחת שהרי סותם את
אז לפיתתןכאשר באורס׳חייס השכי׳קידס עמוד השח׳ונטל
יצטדן ל« ולכן ידיו־׳ "א שצריך ליטול ידיו פפס אסרת רמ״ח כחשבון אכרי האדם (עיין כפיו דאהלות ושם מונה כל פיו הרבה ספו׳ויכול לחיות וכמו סכתבו
ינרןאשדינר • כסיאו סיום משו בת סלך השוי׳פל הידיס רמ״ח אבירים’ שכאדם ) א״א להתקים כדאי׳במסכת נדה כל זמן ס״ר דודאבודרהוהכלבו כסמו והו׳ז״ל בא
(וכן ) משמע לעת
רט1ר ליפסיק■!' כל הלילה עד היום וכן צריך לשסוךעליס' שתינוק במעי אמו מיורו פתוח ופיו סתום יצא לאויר העולם לייפב דספיר גרסיקאפי׳ספה אחת וקאי
לינרן אשר■צר מיס ג" פ ע״כ נראה מדבריו שאפילו סיס נפתחהסתו׳ ונסתם הפתוח שאלמלא כן א״א לעמוד ומפלי** אפפ׳יציאתולאוירהפולס שאז אס הים
האדםנפאי פיו סתום או טבורו פתיחאפילו
בכל שהרית לזא נעור עד הבקי קאמ׳צריךליסול ידיו פעם לעשות כדאיתא במדרש כי גדול אתה ועושה נפלאות
גתב התם דברן
ספה אחת אינו יכול להתקיי' ואפ״ס שאה'
כתב סכל בו
ולאהובי׳ אסרת משוס בת מלך :
■
אשרימ
מחט
של
כחודה
נקב
כביד
ארם
יעשה
ואם
רוח
מלא
לנוד
דומה
צאתי לאייר העולם סוחס את פיו הרבס
יניא חגית הכסא בסי׳כ׳בשסהר״ס שאינו מכרך בבקר הרוח יוצא והאדם מלא נסכים ורוחו משתמר׳בתוכו הרי עושת
ספות ויכול לחיות כשיוצא ממעיאשר
מיס! יש ללתות 'כשנוטל ידיו פכ״י ואש׳יצר פד בואו לב״ס
ואם
נפלאות
ופיו סתויאס ישאי כך אפילו ספה אחת
עלע׳שכשיזון ני ואס בירך קודם לכן אינו מברך פעם
«ינכוקענתוומ׳ג
אינו יכול לסתקיי' כדקתכי יצא לאויר
אתית בטאו לב״ה יתופס במקום שהניח
( Hא ) נתב
נהג־ות פלל ובספיר לא נהגו כן אלא כל אתי מבר׳ככיתו פלי ואש׳יצי ובלה תתחילין הפולס נפתח הסתו׳ונסת׳הפתוח שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו ספה אחת
כתב לר דוד אבודרהם נהגו לרחוץ פיהם ומשמע דבסדא מיטיהו לא היה יכול לחיו' אפילו שעה אחת ויש לשאול מאס׳דשאס
זזיינז יני פ׳דמה' סאלסי נשמה וכסי׳ו׳יתכאר בס״ד :
יסת ' אחד מהם לא שייך אלא■ בנקב הסה בלבד למה הוא סוטר במחלה שגיא בו
מפלה שציין מפכיהיירין שבתוכו שצריך להזכיר את השם הגדול בקדושה ובטהרה ולב בכלבו
ליזהר שלאיללוג
שום תינה כאלו סי א '  :כתב עודה״רדוד אטררה׳שכהגו לברך עלי ואשר יצר כין פשה צרכיו נקבי׳נקכי׳סבולל כל הנקבי׳סבגוף האדם ונראה דאיידי דגכי שאס יפתח אח ' מהם
צייך לומר סלולי׳חלולי' שהרי כל האיט־י החלולי׳אס יפתח אח׳ממז אי אפשר
מינה יזעות יכן ביי לא עשה צרכיי מפני שרוח רעה שורה פל הידיס וסוד ססידיס עסקניות וא״א
לא יגליעסאלא שלא נגס בדכי מטעף בלילה ועוד דומיא רכסן גדול שמקדש ידיו קידם ספבודס להתקיים אפילו ספה אחת נקס׳/נסי באס יסת׳אחד מהם נקבי׳נקביס אף על גב
יזציא׳נזלןנהעזיז וכן צריך שיקדש אדם ידיו קודם שיעבוד את כבורא ית׳כדי שיעבדנו בידים נקיות ללא קאי שאס יסתס אחד מכס אלא אנקב דפה ולפי ; ס פירוש הביכה כך היא אשר
עכ׳ל וכן הוא פלל • ואיני יודע סס טעם לביצת אשר יצר כשלא עסה ציציו נ אבל ברכת פנ״י יצר את האדם בחכמה וביא בו נקבי׳נקכיס כלומר נקבי׳רביס כגון פה וחוסם ועי
נסט"ג •־
בבקר ודאי משמע שצריך לכיך אלפ שלא עשה ציציו ולב רטנו הגדול מהלי סבס׳ונס ברא בו חלולים חלולי כלומר אברי רבים חלולים בגין לב וכרם ומעי׳סאס
( (א ) תלולים
יסת׳אס׳מהס כלומר שבנקבי׳שנבראו בגוף האדם יש נקב אחד שאס היה נשאר
«ל׳נמזוס ליישזן אכוהב ז״ל וכן נראה ממ״ש הרא״ש כס׳הרואס דסשוס דידיס עסקניות סן וא״א
סתי׳כפת צאתו לאדר העול׳לא היה יכול להתקיים אפילו ספה אחת והאברים
חלליש הוא נ״כ שלא ליגע בבשר המטונף תקנו ביכה קודם שיקיא קריאת שמע ויתפלל וכן כתב
לשון הריבה כמן גס כן בתשובה כלל רביעי ומה שכתב בסוף אותה משובה ואם הוא נוטל ידיו החלולים אס סיס נפתח אאד מסס אי זה מהם שיהיה ג״כ לאסיה אפשר*
בתלל מרב אז
מללים לרהיכ׳ע׳כ כשרוצה להתפלל אס לא עשה צי כיו אינו צריך לברך פל נטילת ידים שלא תקנוה להתקיים אפילו שפה אתת כך נראה לילדפת רבינו וק״ל דשאס יסת׳אתד מסת
שי לותר תלולים אלא בבקר כשידיו מטונפות שממשמשות כמקום סטנופות ופסה צרכיו וצרין־לוסר ר״ל אתד מיוחד מהם דהיינו פס וסא׳יפתח א׳מהס רוצה לומר אי זה מהם שיהיה
פהוא לשין תצל להוי כאלו כתב או עשה צרכיו כלומר שלא תקנו׳אלא בבקר שידיו מטונפו׳ .ופיר דשאסישאי הפה סתיכעת צאתו לא ויי העול לא יהיה איפשרלהיוקיי׳אפי■
שיוש¬
שמשמש ' במקום הטנופת או בשאר תפלות כשעשה צרכיו ומסל ידיו להתפלל ספה אחת נראה שאינו ענין לעשיית צרכיו וכ׳לפרש כענין אתר שאס יסמס אי ו ה
יב ) ונ׳לשיזפליא
מיד וע״ש מ״ש יכינו כסי׳ז׳ילדברי היש״בא בתשובה שכתבתי בסמוך אפי׳לא נגע מנקבי האדם או יפתח אי זה מהאיברי׳החלוליס אי אפשר להתקיים אפילו סעם
קאי
לעש 1ת
אח׳כלוסי שגבול יש לאדם שיכולין נקביו ליסת׳ולא ימות וכיון שעבד אופו הגבול
על
הגשמה בסקו׳מסונףנמי צרי׳לבי מנ״י כת ה״רד אבודיהס בסוף ספרו בסס ספ׳התשבץ
שבמן באלסוו« סז׳דבריס צריכים נטילה לאחריהם ואלו הס הקם סן המטה והיוצא מב״ה והיוצא אי אפשר להתקיים אפילו ספה אחת וטון שככלל הנקבים היופיהטכפת ופי
האמה ובכלל האיברים החלולים כוו המפייס ספיר הוי שבח זה מעטן עשיית
היא פליאהגלולה מטס המרחץ והמטל צפמיווהסולץסכפליו והמגע כיגליי והתוסף את ראשו וכ״כ
■יתקיים לנר בכל בו סי׳כ״ג וכ״כ במרד׳ס׳אלו דברי׳אלא פלמקו' הקם פן המס׳כ׳ההיל׳בין המתי' ציציו ואיפשר פוד סמאח׳סאס יוצא לנקטו ביות עד ס אס פכר הגבול יפות בכלל
דוחני והוא חן
העליונים בדבר ורבינו הגדול מסר״י אטהב ז״ל כתבם בסי׳ז׳כשס אורחות סייס והוסיף פליהס מי שאס יפתח אחד מסס הוא והוי שאס יפתח אח׳מהס מפנץ עסיית צרכיו ממש :
ומפליא לפשות כדאיתא במדרס ט גדיל אפה ועוסה נפלאות האדם ממס
נשיוי גגון האלם שנגע במת ומי שמפלא כליו וי״א המשמ׳מטתו ואינו רוחץ ידיו מקולקלי׳אורחותיו
לנאד מלא רות וצו׳ כן כתבו רש״י וההוספות בפיק היואה וס״ר דוד
 '!56ח ן ? תחתוני' וי״א אף הנוגע בכנס וי״א אף הנוגע בגופו בידו ואז״ל מי שפשה אחת מכל אלו ולא
יאיאפשר לנשמה נטל אם ת״ח הוא תלמודו משתכח ואס אינו ת״ח יצא מדעתו פכ״ל  :כתב המרד' אכודיהס כתב סי״מ רופא כל כשר ע״ס הנקבים שברא בו להוציא פסילת מאכלו
לעשות פעולת ז
להוכיל גחושנלת ס׳אלו דברים וז״ל ועל הדברים הצייכיס נטילה אפר שאלת אי סגי בנקיון בעלמא כי .אם ימעסש בבטן ימות והוצאתי היא רפואה וזהו רופא כל בסי ואמי ומפליא
רעל סס
יעולפאלש תולה בלא מיס רכר שא״א להתברר בראיה ברורה אין לפשותסתקא לסכנתא וטוב לפסו׳ע״ש שבורר בו הב״ס טוב המאכל ודוחה הפסולת ינכין הוא: 3
נ'מ גא ' מאגריו
גרסינן בפר׳ערבי פסחים שתקנו לומר אסר יצר את האדם בחכמה לא כתב רבי׳לפה רמזו לפי סבריא׳האדס
להחמיר ליטול במים וכן כתוב ככלבו סימן כ״ג •
גי כאב גזעו גמרא ולא יפחתו לו מד׳כוסות לש יין לססוכר ולא מסי ידיה מפחיד שבפה יומא דבי ברור הוא שחכמה נפלאה היא ומדברי רס״י נראה דכחכמה רומז למה שאמרו
■עיילו מלעשות
פעולתו וע׳כ אש' דשקיל סזייה ולא משי ידיה מפסיד תלתא יומי דשקיל סופריה ולא משי ידי׳מפחיד במד! יש כי גדול אתה ועושה נפלאות וכו׳סכה׳וז״ל ומפליא לפשו׳מג' שהגוף חלל
רופא חולי נל חד יומא ולא ידע פאי קא מפחיד ופרס״י דססוכ׳סקיז דם מן הכמפי׳גרסי׳כפרק כמו נאד וכו׳והקב״ה ברא תא האדם בסכמה וברא בו נקבים נקבים הרבה ואפ״ב
נשר ועל ידי זה ר׳ אליעזי דמי לה האי סאן דמשי אפיה ולא מנגב סובא נקטת ליה חספנימא מאי הר<ח כמוט כל ימי חייו וזהו פליאה וחכמה ע״כ והתום׳כתבו שתקנו ק משוס
■פליא לעשות
תקנפיס לימשי טובא במיא דסילקא ופרש״י חספניתא פניו מתבקפות ואני אומר ז^ איתבתנחומא ויברא אלסי׳את האדם א״ר נון כחכמה שהתקין חזונותיו ואח' נ
■הנפתה נקשרת
כתוב £ראו והיינו דאמרינןבס״ס אחד דיני ממונות לכך נברא בפ״ס כדי שיכנס
נגזן .ןע׳כ תקנו שהוא מין שחין והוא שבשוב במורה וכחספניתא תרגום של חרס :
לסעודה מיד  :וא□ הולך מיד לב״ה ורוצה להמתין מלברך פנ״י פד בואו לכ״ס
לומר « יל אמר בתשו׳הרסב״א שנשאל כל׳הזה אנו צריכי׳ליזהר במפלה או באכיל׳שלא ליגע כמקום
גרנס זו נרכת הסניע' אי זס נקרא מקים הטנופת והשי׳מסתכר׳שלא מקום הטנופת ממש אלא וכו׳כבר כתבתי בסי׳ד' בסס הר״ס שאינו מכרך ענ״י כשנוטל ידיו פד בואו לב"ה
אלין ינשתה¬¬
אפילו שוק וירך המכוסים באדם לפי שיש סס מלמולי זיעה וכן מחכך בראשו אכל ורבי ' כותב כאן שברצונו תלוי הדבר שאם רצה מכרך מיד ואס רצה ממתין פד
מקומות מגולים בראשו ובפניו ובמקום מגולה סכזרופותיו אין זה מקום הטנוסת בואו לביס וכתב רטט הגדול מכר״י אבוהב ו״ל שכן כמו׳ בסמ״ק וכ׳פל זס שים
המייו
לפקפק כ ו שמאחר שכל המצות צריך לברך עליהן עובר לעשייתן ולא
שאץשס צואה וזיעה וכך אגו מהגיס עכ״ל:
מטילה אלא לפי שלא היה ראוי לברך קולס לפי שהידיס מטונפות אס כן להאי
ה רב ויןבברכותיו פירוש המלות וכו׳מטאר הוא •
בסמוך
טעמא כיון ססכיךקודס ניגוב ה״ל כקודם נטילה לזך מן הדין הוא שמברך
ו 1יברך ביכ׳אסר יצר חלולי׳ולא יסמר חללי׳חללי׳כס׳הרואה כי נפיק׳כלומר
*

מכים

הכשל) לימ 5ו לזסר יצר

וכו׳חלליס

חללים

ופרש״י

שאס

יפתח ' 6

מן סחלליס כגון הלב או הכרס או סמעיס או אס יסתס אחד מהם מן הנקבים
הפתוחים כגון הפה או החיש׳ או פי הטבע׳יסתח קאי אחלליס יסתס קאי אנקבי׳
ויבינו כיאה״סמפרש כן אלא שאין נרא׳לו לגיוס חללים ומשמע לי סטעמו משוס
דדחלל׳לא שייך בריאה ססרי אין בו ממש אלא ט״י בריאת האבר ססטבוחיו נמצא
החלל ולפיכך גורש חלולים דססתא קיימא בריאה אאיברי׳סהס סלולי' אוס״ק וברא

כל מה

שאפשר

ואולי

דעתו

בזה

שמאסר

שצלו

הברכות של

שחרית לזנו

מברכים

אותם בב״ס א״ב ברכת נטילה ג°כ אס ירצה לחבר אותם מס האחיי ' אפ״ם שלא
יהיה במקומם יכול לעשות ו אע״פ שיש לחלק בזה סכרב ' נ״י היא ביכ ' המצוס
סלפולם צריך להקדימה וסאחרו׳הם ברכת השבח סיכול לאמרה אחי עשייתן כמו
שכתבו הפוסקי׳פג זה וגם הרא״ס בסיף ברכות  :ופוד דסא ניחא לסהוא טעמא
סכ׳הרב לקמן סשה סאנו מסדרים אותם בב״ה הוא כשביל ע״ה סאינת יודעיס

איפס

ברמת ו ז

ד״מ

6ומס רענו אמן אבל ל ההוא ספשא שכתיב שאנו עושים זס בשביל שאין הידיס
נ קעתאץראיי ל ששות זה אלא שיש להשיב
כזסשמאח״ש־ביכותסאחמתאץ
6נו מביכים אותם שיד סמוך לנטילה ואנו מניחי׳איתס לב׳ס זאת גס כן תדת
טמטם שא ן לחלק עד כאן לשינו נ
והאביר כתב שנשאל מהר״י שולן איך
י «מנן שהאדם ניטל ידיוסחיית
וממתין
לקט׳יסאפילו לא שפשף נשיצריךלכיך נזסמו ר ם לאינו
לכרךענ״יעי כ״ה והלא
ספס׳הוא
והשיב
אבוהבז״ל מנדן גנק׳י׳גנזטל
ואש הולך מיד לבית הכנס' נ ורוצה להמתין מלברך עליי דע
אשר יצר ויבינו הגדול מסר״י
שכמי דמהסיא דפי׳ אשי להס הממונה ילין ענח׳י ואזל
שאין לו כ״כ גיעס שפורס' אבל כיאה לו בואו לבית הכנסת שיסיר א* תם עש שאד ברכות הרשות בירן•
יני.־ Jל בואו
סדני זה נתקן
שימתין לסדרס בב׳סנדי אמנם אש יביךמיד ענ״י ואשר יצר י״א שצריך לומר מיד אחרית ניא׳ שהמטיל מיס אין צייך נטילה כשלא
לןשD
סישמעו עמי האי־ץ
ויענו
סמן
ויצאו.
אלתי
נשמה
עד
בא״י
המחזיר
נשמות
לפגרים
םהים
^
£י
ספשףולפי
זה
כשתמצא
בפוסקי
סאומרי לכן איני iw
גנרכתו ואע״ע שלפעמים מברכים בב״ה
אפ״פסאין־שס מיסאינובקי מכל מקום סמוכה לבינת אשר יצר ולפך אינה פותח' בברוך וי״א
שאיןל:דם ;י סניצרי ו ליסו ׳־ו  :פ> 5סי
15מ
יי0VD
צנ״הכאחי 'tm
ומזפס’
צריך לכרךכסשפשף יא תיו סדבייס אס
לא סילקו ולי התשבי נראה שמי שמברך צריך לומר מיר אחריה ומה .שאינה פיתח' בברוך מפני שהיא
נחקוס' שהניח
לא יאמ׳סדבר בפירוש בשלא שפשף עכ״ל
עכל•
בשחיית ענ״י ואש"כ כב׳״ה לא יברך יפה בונת הודאה כמו
ברכת הגשמים שאינה פותחת בברוך והבי כיאה לומר דצא אמררביכו הגדול כן
עושה עכ׳ל האגור  :וכתב עוד שנשאל מסתבר דה :י
מיכח
כברכות
בפרק
הרואה
דקאמד כי מתעד
אלא לעכין ברכת פנ״י אכל גי  ' :אשי יצר (? ) א #נס חכהג
לושר
משנתיהלימא
אלהי
נשמח
מהי״ימולן לקהלו' אשכנז שכוסגי׳הזקני'
וכתר הכי קאמר ובי משי ליחה בלא שעש׳ףנמ י כריך,לבר | ;-
שה שנמב גו.ציל 1מ
האןננויס א ז
בהשכמה בב״ס לבקי ענ״י בקי*ל יס ואחד
לימא
ענ״י
וכן
פררן
הרמ״בם ז" ל :
היא״ש בסיף מסכת תעניות גני ט״ב וכן שיזס׳ריש אוחן.
הוא המביך וסביריו עונים אמן ואס״כ
כלסיוסאחי
שעשה
כיכיו
יכול
ליטול
גנג׳ה ! צנן אל
סכרכיס האחרים ג״כ פעם אסרת ענ״י
ידיו כרי שיוכל לבא־ ומיהו יזהר שלא ינלכו נניתם תי
שאימי שאץ צריך לדרךאשר יצר לקטנים אינו אלא ט<יעה שכל כך צריך הא דם ) 0ימנ «
לב«
לקטנים כשי לגדיים ע 'כ ולפי טעם זס בלא שפשף כשי צייץ לכרך אשר יפר וין כ ' נש ,אא־סלנה״כ
ממה שכת׳הרא״ש בתשובה כלל די וסעושס ציכיו או השיל מיס אפילו מעס
יאתרמ► jj1uנ!,
ןאכינרונ מסלי ן
צייך לבין
כיון שנפתחו נקביו ע״כ וכיון דמשום מפתחו נקביו הוא צייך לב■ך ונו'וע«7להכלב<

כקול רם למה לא יצאו באמן שענו והשיב

סאפ״פ
שעינו אמן
ס^ח ?ס ח
{תת',־׳ ^’ל|ינ '  2יד

יכולים לח* ' י ילכיר

יטיל כל היד אלא לפי הצורך להעכיר
הלכל-יך ע״כ לאו למימרא דאינו מכי ו
אשר יצי כשעש׳ציכיו אא״כ יריו מלוכלכי '
כגין ששפשף או קנס אלא ה״ס כל היו׳אחי
תעשה ניביו שיש לו לכרך אשד יצר אס

מכרך ענ
יון שצריך ל
של קרושה ציין לברך עני״י וכ״ש אם רוצה ללמוד אתר גדולים
שצריך לימי ענ״י וא״א הר״אש זצ״ל לא היה מברך אף לגדולים
דידד* iirv״ ©.» <•*,viiו“ו*יוי *=!^,*.י•‘!v ,י*
רק אשר יצר אף כשהיה רוצה ללמוד אם לא כשעושה צרכיו
וקנח או המיל מים ושפשף והיה מתפללי אחריו מיר אז היה
מברךענ׳יי וזה לשינו שכתב בתשובת שאלת אם עשה צרכיו ידיו מלוכלכות וצייך ליטלסיטלליטיל שח ^יס ^תלש
כדי שיוכל לברך אבל אס״נ שאע״פ שידועלומהשיזר א!\י
וקנח או קטנים ושפשף ורוצה להתפלל יטול ידיו ויברך ענ״י
נקיות צריך לכרך אסר יצר כל שעשה מ,רן ננימוא^ר
אכל כל היום כשעוש' צרכיו או הטיל מים .אף אם רוצה ללמור צרכיו וכמו שנחבא' ואע״ה שממה סאערו יכו מ׳ עדאתר
גע אמי להם הממונה לממו שהמסיל א ׳.הי «
«ננננזישמה אגל
אין לו לברך על נטילת יחם כי אם אשר יצר :
ומיד
מים ולא שפשף אינו צריך ליטול ידו

ואפילו אס  tvצ י«ו ן ׳.הוצ א מ■
בקי מכל מקי׳המביכץ אח״יו א־נ׳מנונים
לנאת ירי חיבתן בברכתו ע״כ ולפי מה
שכתבתי בסימן ובשם תשיכתהיש״בא
טבשסי מקנו שיטול אדם ידיו לפי שאז
אנו נעשים כבדיה חדשה וצייכים אנו
להומ׳לוית׳על שכיאנו לכבודו לשרתו
ולכיךכשמוועלדכרזס מקמכשחיכל
אותן הברכות שאנו מכרכין בכל בקר ובקר ולפיכך אנו צייכי׳ לסתקדס בקדושתו
וליטול ידינו מן הכלי ככהן שמקדש ידו מן הכיור קודם עבודתו י״ל דכיון דנטילת
ידים לא אתיא אלא נדי להתקדש לברך ברכ' ההודאה בתרייהו גרירא ומאחר שהן
כשדרות ככ״ס ברכת נ°י יכול לסדרם בל׳ה ומיסו בני ספיד לא נהגו לברכה ככ״ס

אלא כל אחי מברך כביתי ענ״י ואשר יצי וביכ״ה מתסילין מאלפי נשמה וכן עיק'ד :
אמנם אם יברך מיד עכ״י־ ואשר יצי י״א שצריך לומי מיד אחייה אלהי נשמה וכו'
כ״כסראי׳ס
כתשובה
בכלל
ד׳סי׳א׳וז״ל
ובבקר• לא יפסיק
בין כי׳כת אשר יצר לאלד
י
ן
.
י
* ’
נספה כי סיא סמוכה לס וכן דעת הגאונים ולכן איכה פיתחת בברוך  :וי א שא צ
לומימיד אחייס ומס שאינה פיתחת כביוך מפני שהית ביצת ההוראה וכויכ״כ
הפו׳גפ׳סיס קורא (ריר ) ובפ״ג שאכלו (רמז ) ובסיק עיבי פסחיסעדקד ) גבי כליי'
הברכות פיתח נביוך וחותם בברוך וכן עיקר :
ז וכלסיוםכשעוש'צרכיו י״א שלקטניס מברךאשר יצר כלומר ולא פנ״יולגדולי'
פכ'׳י כלומר אשי יצר וגם ענ״י וי״א שכין לגדולים כין לקטניש מביך פנ״י
ואשד יצי רניון שצריך לומי אשי יצר שהיא דכי סל קדושה צי־יך לביך ענ״י נ :תכ
רנינו הגדול מהרי״אז״לשמ״שיכיידכיון שצריך לומי אשי יצי וכוקאי לב׳הסכרו׳
דממייסו סביי דכיון פסוא צייך לברך אשי יצרססוא דבי של קדושה צריך להיות
בידם נקיית כליער ומטל ידיוימכיך ענ״י אלא שלסכיא ראשוכ׳דוק׳לגדולים אבל
לקטנים שהוי הוא וכתב פמפ-־ש »וא כן מפני שמצא בספר המנהיג שעל סברא
ראשונה כתן טעם זהוז״ל ס שנסיג וי״א דשילוק יש בץ גדולים לקטני׳ 'דלקשני ' מכרך
אשי יצי ולא ענ״י דהא אפי׳לעבורהכשיסינא דלא פפזף כרמוכחכפר׳אמרלהם
פממונה אב ! בגדולים מביך ענ״י ואפ׳יצידברכות אשי יצר דבר קדוש׳סו׳ והיוצא
לגדולי׳איכו כרי לכי  ' :בלא נטילת ידם עכ״ל  :ודע דססיא דפ׳אמר להם הפמינ '
הכיאימ׳דאמתני׳דתכן זה הכלל היה במקדס כל האסיך את רגליו טעון שכילה כל
הפשיל מיס שעץ קדוש ידי® ורגלים אמיי׳בגמ׳בשלמא רגלים מסוס כמצות אלא
ידם מ״ס אז'־ ר׳אבא זאת א ימית מצוס לשפשף *.ועסמע שכל סספיל מיס ולא
ספטף אינו ציי־ך ליטיל ידיו ולפי זס מ״ש רבינו י״א שלקשכיס מביך אשי יצי כלו׳
ולא עכ״י היינו דוקא כשלא שפשף שאינו שעץ נשילת ידים איל אס שפשף שהוא
שעץ נ*י צייך לכיך ענ״י כמו לגדולים ונראה פע"פ סברא זו כתב רכי׳בסיתע״ג
<גכי נשילת ידים לטיכול בלילי פסחים והמצה לצאת ידי ספיק׳יביא עצמו לירי
חיוב נטילה מצר אחי כגץ שיסך רגליו וישפשף משמע דה״ק יסיך רגליו או יטייל
מיס וישפשף ואלו לסברא שניה אפי' לא שפשף נמי טעון נטילה דאלי׳ב מאי איכא
כין סני׳יאשמה לשני '
_
וכתה .
מ״ד
סז״ג ... ..
בסימן כ״ז . ..
מ״ע .. . .
גי־סינן בפי׳ג .דיומא _
סלכ׳בסעודה איס יוצא להשתין מיס נוטל ידו אחת פירו ' אותה ששפשף בס פוסק
סס רכלני יעקב שהיוצ׳להשתץ מים אץ צי־י׳ליטול ידיו כלל אם לא שפשף בידיו
•וסילכך אפילו שפשף בידיו אץ שעץ ברכה מייו דסוס אהיו ידיו מלוכלכות בשיש
אגבציאה שאין צי־יך לברך מכ״י ואפי' אשי יצי לא היה תביך יכינו מאיר אבל רבי '
יצחק סיה יגיל ^ ב״׳א שריציעכ״ל וכ״כ הגהות מיימלן בפ״ז מסלכו׳תפלס וכתבו
שיפת מסי״ס כדעת י״י ובשמ״ק שי׳קע״ט כתוב ור״ת פוסק ששייצילהשתין א״צ
ליטול ידיו כלל אם לא שפשף כידיד והילכך אפילו שפשף בידיו אין טעוןבי־־כש
דעכ״יאבל ברכת אשר יצר• מביך ובכלכי כתוב שי״ת פיסק שסייצא להשתין אפי׳
ספשףאין טעין יי־נה מידידסיה אידיי מליכלכית כיש־ט וגימא׳שאין צייךלכיך
«ננ״י וי״ף כתב אף ברכת אשר יצי צריך לברך עכ״ל וגש סרשי״א כתב כתשו׳שמי

ש*גדןאותף.נ 'ה•
^׳3ננלחתרל•
ונמהדי״ל כח׳מי
 urjrrללחו׳קוד,
מטיגו לנ׳הא«

לביהה לא יגרן
נגיתונצום • נגד
נואו צלהר ולעי
מה 6אנמוכנםי'

כתוב בהגהות מימון פ״ג מהלכו סביתת עשור שצריך לרחוץ משוס סבון וכן כתב
באורחת סיים שצריך ליטול משוס נקיות ( יעל מזו סי תריב ) :
ועל מ״ס רבינו וכ״ס אס בא ללמוד אשי גדולים סצייך ליעי ענ״י כתג יבינו
כ־ה שמנוהלילן»
הגדול מסי״י אבוהב ז״ל דקאי לב׳הסכרות ולפי '
.
נקסמילתא דשוייא עט
מציתות ע
^ לין
לתיויסו שהם גדולים שאס לא היס חוזר אלא לסירת וי״א לבד ללמוד איו׳קשכי ' חג־ת! ע׳כ נ׳צ
מיבעיא ליס עד כאן לשונו :
ולי נראה שאין מכאן הכרעדאפילו אס לא היס מחצהאשי
חוזר אלא לסבית וי״א עדיף טסי למיכתב וכל סכן אס רוצם לל מוד 3ןקר גמ ^ ס ינרינליחיממהמי
י

י

«

*

מ ל מכתב ^ חי ? טניס כי היכי י ^' ם '
רבינו הגדול מהר״י אבוהב ז״ל שמה שכתב

•

Ii *!^r

טפי :

נימי " "* התזונה

וכת$
רבינו וכל שכן אס ריצהשמתפצל־ן* קולס
ללמוד אחי גדולים לא בא להשמיענו דבר זה שפשוט הוא לסביות עצות השחר
אלו אלא משוס רבעי למיכמב סהיא״ש לא היס מברך ענ״י אף ללמוד כת 3סל5ןלן .
סליחות !פחנמיס
הסירות צייך לביך תכ״י כמכל שכן דביכת אשר יצר עד כאן :
ויש ל ד ?י ? התר ^ גו״נוגת
בדברי יכינו שכתב וכל שנן אם ריצה ללמוד אתי גדולים שצריך ליכ 5י נ״י ד °א ענע׳י ! לושי ינר
ברכת אשי יצר בכלל מלמוד תורה היא ומאי כל שכן דקאמי ואיים שר דמ& מע אם יעש׳ז נרכיו
ליה שאפילו אס לא היה צייך לברך ענ״יקודס
ביכמאשריצרלא יהיה יל פיכ ן (
אחיכנעצו׳השחר
סיכה לתלמוד מורם דאיכא למימי שאני׳ברכת אישר יצר שמאחר שהיא באס
מתחיצין נלת
עשיית צרכיו אץ ל ספסי קבי 1פשיית צ י כץ לה כברכה י )חימ ^ לס7ןר
ואשרתי־ינדא״לי
תורה אה״נ שצייך לברך קודם לו פנ״י והשתא דקודם אשר יצר בעי לבמכי פנ״ישהיאגרג׳לנסל«•
פפיי קאפי דפאי ת״ת אתי כמכל שכן ואל מממס ס כבר מצינומי שמסלקבין ! אם תיישידחי3י׳
ברכ׳אשר יצר לשאר ת״תסהרי כתב המירני כפ׳אלי דברים וז״ל סאלקש ^ ^(ס לונעצנה• וי,׳מ
צריך לברך פכ״י ואש׳ר יצר על כל פעם סנפגה או לא והשיב לו אם הוא עופי צמס״י״/י״ככר
לעסוק בתורה לאלתר או להוציא מפיו דכי סכקדוסה או לילך לבית הננסת נתית־צי*1צסימן
מביך עכ״י ואסר יצי ואס יושב בשלדי לי כאשי יצי לפי צורך נקבים ע"כ לשונו 7 :׳ גשסאנודרסם
הרי בהדיא דלביך ביכת יצי לבד א נו מצריך לן 4ך פכ״י וללמודסן^ ר מ׳׳ 5ןמ5ריך שגהגו צגי ן גדג ,
והיינו 1מטעמא
מסעמא דפרישית
דפריסית וכיין
וכיון• 1דלסני — י
סכמת .
שכתב 1י״■־־״■
רבינו ״•
כרי׳י 1 -
לברך ענ״י
לברך ״ 1״*r1י ’?1a0י^-co1a
_
סי!
ו״
ברכת לסד יצי לברךנ 1נ יכל סבן ספדי ללמוד סאי  nת צייך לכרך :
ור Vלא עשה פרכין
דסברא זו• סכמב רביכו דמסוס ברכת אשר יצר צריך לכרך ענ״י כתובה בתשובה oitrכחתרע©
.
המיוחסות .
,
להרמ״בן ,
סי׳קצ״ג בשם
_
הראב״ד:.
«ו;ר? על רילים
רוצ׳לללץור אח, , M
לעילייתנתי
וא’ א ז״ל לא סיס מברך אף לגדולים רק אשי יצי אף כשהיהי־רצ׳ללמדד $ס  ^ 1,ג»כ•ח ועי ‘,לשם
כפפושה ציציו וכו׳והיה מתפלל אחריו סיד כך סם דבריו בפסקים פ׳המאהוז״ל מורתו׳חיים
כי משי ידיס אומי על נ״י לפי סידיו סל אדם עסקניות הן ואי אפשר סלא ליצע אש נעצנציצז
בדכי המטונף כלילה תקנו כרכה קורם סיקיא ק״ש ויתפלל שזה יס ללמוד דה״ס הריס רעה חוור
בתפלת מנחה ובתפלת ערכית אם מס צרכיי ונשל ידיו מכי ! פ ׳גט ^ ת יריס ,!!3יה *TL
אבל צל היום כסעישה צרכיו א״כ לכרך כי אס אשי יצי דלא כתקפהב י כה פכ״י נז! !1חגיי׳צירו
ולגרן•
כי איש לסעודה ולתפלה כי קך דהכא פכ״ל  :וכ״כ במשובה שכתב רכיני בשמו משום הרוח רעש
נמ' 1אנודרהם•
יהיא בכלל ד׳וז״ל אין לביך ענ״י אלא במקוססתקנוס חכמךסשגץ סנוסל ידיו
אן לפי ז היהלזס
.לאכול וגס תקמה בבקר כשקם ממשתו וידיו מטונפות סמשעישו במקום השניפת
( .חזוי
ולימול
ויש לו להתפלל צריך לישול כדכתיב איחץמקיון כפי ותקרן רינה וכיוצא בזה
סי
מיהז^פי
!הנ
אם עשה צרכיו וקנס או קשיים ושפשף ורוצה להתפלל ימול ידיו ויברך פכ״י אכל לגרי הר/אטה
כל סיום כשעושה צרכיו או תטיל מיס אף אס רוצה ללמוד אין לו לברך על נטילת דלעיל חיסלהכל
ידים כי אם א 1י יצי  :וכתב עוד סם ואם הוא ? וטל ידיו כשמצס
דץ־ רה בג״הכ
פשה צרכיו אינו צריך לברך על כ״י שלא מקמה אלא בבקי כשידיו מטונפות נית״ם רלוזא־
סמשמסו
* גינית
׳ולאת׳אלהי

גשמהי ד .רונז לנ^ תי/יטעקינא לחקאמוגמר,ש!יח!א דחזלידם יישפזףואחיניונללי -רן עסמגור ואפיינו t’ rלפקפק נדלק׳ןשימןן' :
I

ד״מ

הלסת ברכות ח

ן(«<« ) 6ג«ד סמסמסוכמקום הנזנושם ועשה צרכיו פכ״ל  :וככר כתבתי בסימן ד׳דה״ק סלא
סכתי רבינו בסמוך סאם יס לו ציצית כסליקי יכול ללבשי מיד וכו׳יש ללמוד פסו"'
נת׳יאגיי פקצוה אלא בבקי ואפי׳לא פשה צרכיו וטעע ספני שידיו מטומפת שנגעו במקום סיבר דטפיר כפקינן כהכי טליתות קטנים ידי חוגת ציצית דכל כגר שיש לו איבכף
מי■
ססנוסת וכן מקנוה בשאר המס אס עסה צרכיו וריצה להתפלל מיד  :וכתב רכי'
מפית חייב3צ צית ופ״ס ודרך סעטיפה יחיה לקומות איש שר״ל רוח? הבגד
מתי
ן
(
מ
הגדול
עהר״י
איוהב
ז״ל
סלדפת
כרא׳י׳ס
שכתב
בפ׳החאס
דברכת
על
נטילת
ידים
לקומת
איש
לא
אע׳זה
אלא
על
כד
היות' סיב לא לעכב מ״כ ואפש׳דס ק די ך ה פטיע'
^
"
ת׳יר״ותא
דסחדית
נתקנה
ספני
שחזקה
שנגע
בהם
רחבה
לקופת
איש
ונמצא
ששתי ציציות
»!0
גנלכ«.ו« ב
ג״ע« בכשר המטונף א״ה כשרוצה להתפלל אי ןך ן ^ ף־) אחר נטילת ידיו יתעטף בציצית מעומד ופדר נופלים לו מצד יסץ ושתים מצדעמאל
״,,״״״8ז,א 'נ.י וו מפלה
שכיום אס נגע בבשר המטונף
—
—
:
־
־
מעלמת
L
־^ וצריך שיחזיר שתי הציציות לפניו ושמים
f
עטיפתו פירשו הגאונים כעטיפת ישמעאהים
ח ^ ן 3ימ סיגופי צריך ליסיל שהיי ־ומה לנטילה שהיא עטיפה גמורה וכעל העיטור כתב דלא בעינן כולי האי לאחוריו ובטלית קטן ממילא הס סתי
במלאכתן ציציות לפניו וסתים לאחריו ומ״ה נקט
יי ™*! דשחיית ועפה צרכיו תקטסי 6פ לאי
אלא כדרך מי
אדסשפתרסין בכסותן ועוסקין
ה«וניזמ<י.אינו!( דוקס דהוא סדין לנגט בכפר המסונף
י1
יי
11
■
 ,רחבה לקומת איס משוס דבהאי גיונ׳מא
(  * mאבל אט היו ידיו מלוכלכית כטיט נראם פעמים ככפוי הראש ופעמים כגילוי הראש ודרך העטיפ׳ רהבה
סצי־יךלו׳בה ומחזיר שתי ציציות לפניו ו'3
שבזה לא חייב הרא״ש לברך לע נטילת לקומת האיש ומחזיר כ׳ציצית לפניו וב׳ ציצית לאחריו
שיהא לאחוריו וכת לב כערד/ה״ק דף צ ט״כ)
מסובב כמצות ומכסה ראשו שלא יהא בגילוי הראש
איי « " ,גרטן ידיס סאיכו דומה לנטילה דשחרית אבל
דה ני טליתית קטנים שלנו אינם מן
אלא אס נגע במאה פש״סא פ צייך
לביך
ויברך
המובחר דלא ^ יקי־י אשי תכסס כס ואף
<,הי -ת לנ יז ^ שאט״פ _
_
_
.
.
שא |1cהנגיפה
בגופו
היי
היא
ראשו משמע קצת סצריךלכסותמתעינ,
^
הלכלוך
היוצא
מגופו
עי״ד
נ
ולפי
זה
כל
הנוגע
כבשי
מטיכף
שכגוף
האדם
או
כפ
' התכל' ( דף מ ) שיפו' טלית שהקטן מתעטף גו ראשו וגדול ייצא בו עראי ונולי
rm
,j
ab
*
^
<
בטינוף
היוצא
מגופו
ציין
לברך
על
נטילת
י־דיס
לרפת
הרא״ס
אס
רוצה
להתפלל
סשמ׳שצייך
שיהא
עליו
שם
מלבוש
ראוי
לכס
־יש
לכל
הפחות לקטן וסי' לדבישאנו
ה״נס *? ״«ד מיד ;
וכסמ״ק ^י׳קע״ס כתוב סאס כיו ידיו מלוכלכות בטיט וצואה אין צריך מברכין להתעטף בציצי וכן באבל עטיפת הראיולכך קויא י׳תגרפלהע ושים בין
*י צ' 5י'
לברך על נטילת ירים ורבותי היו מברכץ כשהיו רוצי' לשסיק בתורה וה* ע בסמ״ג בציצית בין בלא ציצית כי יפיא בידיה משים ספק מעש ' להניח טלית בת ד ' כנפית
דברכת
אסר
יצר
שמברך
לקטנים
הוי
דבי
סנקדוסה
ואפילו
הכי
אינו
מביך
על
בלא ציצית וב על א׳ח יתב שמצא בתשו׳שהפושה טלית כזה ומברך להתעטף עובר
*,רי מזז'ר ^ נטילת ידים וכן נמי בידים מלוכלכות בטיט יציאה פס’ל :
כחרב " בתשובות טל לא משא ובנ"י ( דף פ״ואכתו' לסתור טעמת אלו שמה סמביכץ להתעטף תפשי
מ״כ סהיי״יז המיוחסות להרמבי׳ןסי׳קצ״ג מקובל אני ממור הרב ז״ל שאיי מכרכין טל נטילת סהוא לפי מנהגם אבל משורת הדין כל כס• ת של למפות חייבת בציצית ויוצא בו
פורש
קמאי.י יין ידים אלא בשחר וכשעת אכילה וכן אנו כוהגיס על פי מורי וברא־ן דבייו ענ״ל:
ממצות ציני׳אפ״פ שאין בו לא כיסוי ולא פיטיף דרסמנא בנדינס וכסותך קאער
עשעהיונהו.
ורבעו
רגרול
מהר״י
אבוהב
ז״ל
כתב
כן
באס
תסובת הרסב״א וגס האגור כתב כן וכל מלכו׳וכסות במשמע ואי משוס אשר מכסה בה ההיא לאו לכיסוי סגוף או
9דץ
עטיפת הראש אתא אלא לרבות כסות סומא או בעלת סוהרי אעיר טצי׳סהקטן
בסס הרשב״א ומססע מדברי אומה מסוגה וגס פמסוכה שאחריה סאפי׳אס מצה
 *1מפית0יהי! להתפלג רדד תפלה מנה ? או ערבית אחר משיית צרכיו איט מברך על נטילת
מתכסה בה וגדול יוצא בס עראי שהיא חייכ׳ופסתע' אין כה לגדול כדי פטיפ׳יסרא'
•tjלים די * ידים דדוקא בסחר תקנו לברך לפיסאניכעסים כבריה חדשה בכל בקי מס שאין
וכי׳סוי רוב גופו אלא ודאי כדאמרן וכ ן פשט המנהג בבל יסיאל לעסות טלימית
שהויט !חמג;
ס? כן בשאר תעלות ועוד יתבאר בסימן צ״ב כס׳ד  :וכר,ב רגינו הגדול מהר״י אבוהב קטנים שלובשין סלא מיעטו מוראימס אוחו אלא כסותלילהאו יסית סומא ולא
גתum 1zf<1
ז״ל
סנן כר .כ ג״כ ר״ת סאין לברך על נטילת ידיס אלא בנקר אבל נל היום כולו כסו׳סחח׳הפקטורן וכן פסק היב בעל הלכויז״ל ואין להיהי בזה פכ״ל ^ וכן הסכים
«" T-Jpד ילל אפילו כשירצה להתפלל אץ עליו לכוך ואעי׳סיכיו הידיס מלוכלכות ענ״ל :
במל העיטור ובח׳ה כתב בסס כי״ח א״ז סמסר״ס הורה לכרך על טלית קטן שיס לו
<3א
באותן וכן הוא מנהג העולם שאץ מבינץ על נטילת ידיה אלא בססי ובשעת
אכילה
ביתהצוארולוכשין אומו וסאביו כתב דלאמחייג דרך לבישה אלא דרך פיטיף
)*
עי
^
י
י
),מ
ו
בלבד
אכל
בסאר׳כל
היום
אם
פסה
צרכיו
גדולים
או
קטנים
וספטף
אף
אס
רוצה
מדטברכין
להתעטף ומהך לא״ז ראיתי כפה ת״ח נהגו למלות טלית קטן כרצועס
י
1ט<
יי'?צנןט,פיוגמהני
להתפלל
מיד
אינם
מביכין
על
נטילת
ידים
:
ונוסגיס
?י
.
לגרר אשר יצר אפי׳ לקטניםי .בצואר ומונח כל הטלית ספחוריהס למעלה בכתפיס רק שמי ציציות העליונות
י
.
*. .
י
פיזקילןהרצ!ש!כיס ולא סעסף כדברי הפוסקים מכתבתי לעילק  - :אס אינו יודע שטנפו ידיו אבל נכפלו לפניהם על סחזס ולדעתם בדיך זה חשיב עיטוף ולא לבוש ונר׳דכאומו דרך
לבאתנת8איג"פ
הסיח דעתו מהם יתבאר בסימן צ״ב אס צריך ליטול ידיו לפאי־ תפלות שביום אס בסי לאו פיטוף מיקדיב דעיטזף בכל מקום פשחע פטיפהראם ובימיהם היו יגילי׳
pcגלגיפהזלא
לא
:
QK
היה
נעור
כל
הלילה
אס
צריך
ליטול ידיו בבקר אס לאו כתבתי בכסות המנסה הראש והגיף ולכך תקנו לברך להתעטף בציצית ולדידן דכל כסות
נעיטף\>b
לפח!מ ייאיעיר בסימן ד׳  :כתב רבי׳הגדול מסר״י אבוהב ז״ל שכתוב בא״ח כשם גאץ שאדם שלנו אינו רק לכסו׳סגוף אין חי׳כלל פתפטי מציצי׳דעיטוף לא כתיבא ולא מזיזא
לא
מהסיל מיס והסיח דעתו מלהטיל מים ואח״ב נעלך והטיל מיס פעם אחרת שחייה ^ באוריתא ע״כ והאגור כתב כסס מהי״י מולן שע״ע א״ז נהגו קצת לעסות ח ^יכס
^מ! מיל ת  ,לברךב׳״פ אשר יצר והביא ראיה פעה עאמיו טעה ולא התפלל שחייה עמסלל מרובעת ברצועי׳אכן יס לעסות הכתפיס רחבים סכאן ושכאן דלא ליתי אויר׳דהאי
״ינייהמי7צי  .מנחה סמים :
כתב הרא״ס בתסוכס פלל ד ' ©שאלוהו לפעמים כשאדם הולך
גיסא ודהאי גיסא ומבשל ליה ומהר״י קולן כתב כפי׳קמ״ט שאין לסמ'ך על מ״ש
® י ןאיגי5מ
^' ה לאכול או
לבית
הכנסת
ובודק
עצמו
ומטפטף
מעט
אם
יסר
לברך
והשיב
שעושה
הר״ח בסס אביו דלא מחיי׳דרך לבישה אלא דיך עיסוףפככ׳נסגו כל ישר ' לביך על
«פחע יהמגהג
,
1
< ! י
*1 ^ .
*י
הי £" ä,ח1תיפ צרכיו או המיל מיס אפי מעט מעט צריך לברך כיון שנפתחו נקביו וכ כ רבינו אותן טליתות של ד׳ככפוח עסויו׳כעין גמסיא׳וגיס האגור כת׳בשס מהי״י מולן
«!«»  jjהגדול מהךי״)%״ל פבא״ח כתוב בסס גאון וז״ל ואין שיפוי להשתין מיס כי אפילו טל תיאר צור׳טלי׳קטן לא ראיתי נוהג למסו׳בו לולא ,-׳אלא כמנהגנו בבית הצואר
«;«נהג ?גהיי• לטפס אחת חייב לכיך שאס יסמם אותו הנקב מלהוציא סטפס ההיא כיה קפה לו וכן נהגו גדולי ארצנו ולא חסו על א*ז ליבינו הגדול מהיי״א ז״ל כמב ג״׳כ להעמיד
' ענ?’י^  bsייי
וחייב לסודות עכ״ל:
רהכי טליתו׳קטני׳אע״פ שאין בהן פיטיף ספיר נפקי’ בהו ידי חיבת ציצית וכסוף
 T01 11אחר נטילת ידיו יתעטף בציצית מפומד נ! כתוב כסמ״ק סימן צ׳ דבריו כתב והרוצה לדקדק כמצוה ולקיי ' מצונן עטיפה כציציו׳שלנו יקח הציצית
נלבשסר ^ סנמין
וסעמא פסוס דגמי לכס לנס מספירת העופר דכמיב ביה בקמה
גספ׳מיכ׳ויסיס אומו על ראשו רחבו לקומתו ובזה יצא קצת ידי חובתו וכיוצא.
ע3י! זהפלק? קין
פי׳כקומה
*
וכ״כ
הי״ד
אבוררהם
וכ
*
כ
בא״ח
וכתב
דכא
דגרסינן
בירושלמי
כל בזה כתו׳ במרו׳הדשן ח״ל והנוהג בטלי׳שיש לו בית הצואר יעשנו קצת גדול סיוכל
לייפיו
לכסות ראשו ורובו מאחריו ובשע׳כרכ׳יעססנו על ראשו ויפסילנו לאחוריו ויעמוד
יג,ד3׳1י 'מ הברכות מעומד על בינת המצות קאמי ולא על ברכת הגהכין :
וסדר
כנסי!? כל
פסיסמו פירשו
כגאונים ז״ל כעעיסת יסמטאליס שהיא עטיפה גמורה נראה כך מעוטף לפחית כדי הילוך ד׳אמופואח״כ ימסכנו מעל ראשו לפניו עיהי׳נתלס
י3י*«לא^ ־צימב־ג ססעמס מדפביצען להתעטף בציפית נדאימא בפר׳ גתיא לתוספתא דכרכות בצוארו כביה הצואר סל טלית ג וא״ת לפי דעת א״ז אין שים מצוה כמה שהוא לבוס
הי* 0-,ע! מריס אלפא עטוף בעעז* וכפאלוכןגלסין ' ( דף כד ) אמי שמואל כל עטיפה שאינה ציצי׳כסהוא בצי־איו וי״ל דאין קפילא כל כך רק טל מחל'חיוב הממה לא על שיהוי
ינג^ס מלבידעל כעטיפת היסמעאליס אמה עטיפהסחוי רב נממן עד גובי דיקנא * ופרש״י מחוי המצוה והביא ראיס קצת לרבך •
וכחדר בציציות לפניי וב 'ציציות לאחריו
גנ י ^ רב נחמן ע טיסת יסמפאליס גובי דיקנא גומות סבלסי לפטה מפיו  :ובעל
וכו׳ג״ז מדברי בעל העטו׳וכ״כ ברוקח וכתב ואיתא במדרש בפסוק והמים להם
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הגדולז 'ל/ .ודרך העטיפה רחב לקומת אים ג״זמלשון בטל העיטור כלומ׳פפני סל מצ-יה סצייך סיכסה ראשו בציצית לקיים מצות ציצית סן המובחר י .
^'3,תא ^,ג !' ז שדרך עיטיף כך הוא ומלשון זהים ללמוד דטליח קטן שלנו
לאנפקינןכיהי״ס
ויברך להתעטף בציצית בתוספתא דברמתסרק בתרא ועיין בסיסן כ״כ »
זת י
 11י ׳ ציצית שהר אין מזכו לקומות איש וכתב יביט הגדול מהרי״א ז״ל ומיהו מאחר
ילענין
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ציצית ח
{לענין טלית קטן כתיב בכל בו מאין' עכיכץ עליו להתעטף בציצית אלא
טל מצות (ובת״ה ב׳הר״ס לברך להתלבש בציצית וכ״כ האגור בשער
זומי׳דלסתעטף ) וגס מ״י כמו׳סכהגו סלא לכיז עליו להתעם א לא נהגו לברך מל
מציית ציצית ואין לבטל המנהג טכ״ל  :ויבינו הגדול מההרים ז''ל הקשה דכיון
ךקי״ל דעל לשעבר משמע וקי"ל דכל
המצית סני־ך עליהן עובי לעשייתן היאך
י יברך טל מציה זו מל יכ"כ האגיר בשם
מהר״י מילין שיש מביכקשל טלית קטן
להתעטף ו :ן משמע בח״ח ואין לחוש אס
יסכועיט׳ףכי מסח הביכה היא כמו
לישב בסובסוכסנה רנות עכ״לה ומ״ש
סבאויח חיים משמע סמכרכין על טלית
קשןלהמעטף היא מע יש בסמוך שאס יש
.לו ציצית בחלוקו יכול ללכשומיד וכו'
ויביך להתעטף בציצית :
ונקראת
ציצית פל ש ס הסוסקהנפרדים ממל ובו'
ועל כן צייך להסייידס זה מזה בפי־ק
התכלת [ דף מי ) ת״ר ניצית אין ציצית
אלא כנף וכן היא אומי ויקסני בציצית
ראשי אמי א ביי וכריך לפמדא כי צוצית׳
דארמאי  :ופי׳רש״י ככלויית סל גויס
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משמווססתילות בקטן א״צ אך דעתו פיה טל כל בגדיי המצייצות אמר לובש ש "כ
ובתרומת הדשן לא הביא אלא מה סנהגהי׳מ במחלה סבתב וז״ל העהיק אח ' מן
הגדוליס סתשוב׳הר״ח א״ד וז״ל אס ססיבין טלית קטן לטלית גדול הוי הפסהוצריך
לשזור ולברך ופסר״ססלא הלךבקסן לב״ה אלא כשחזר לבית בירך עליו ור׳טעמו
לסי שלפעמים לא היה צייך להסיח כץ

ויבר׳להתעטף בציפית ונקראת ציצית על שם החוטין הנפדדין הטליתו׳וגס לא היס רשאי לססי׳אתמצעי
ממנה כרכתי׳ויקחני בציצי׳ראשי ולב צריך להפרידםזה מזה בלאצ ורך לחיי׳את פצעו כביכ׳כיוןסיכול
ויכדן בהתעטפו׳שעוונו המקום להתעטף כדי שנזב׳כל מצו^ יו לפסו׳בברב אס׳יאו היה מסתפק אס יביך
לעשותם ויעיק הציצית קורם
לכןשיהו ש*ל םים שאם n3ו UJ1*,pטג הגדול הילכך היהממתין אשך המפל
ן ׳ ׳ •״ — ־  -י<? ; I1
נ
יי
טדפהי צריך להסיח ו־באסריכתימכאןיש
אחר מהם
חיאברכה לבטלה ואם ירצה להתעטף מיד ראי׳ראדס הלבוש טלית קטן סהו׳ניסא כל
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לברך אבל אס מתעטף בזה צחי זה בלי
בציצית ויברך להתעטף בציצית או אם יתעטף אח כ בטלית הפסק מברך ברכ׳אתת טלסתיהךהשמא
אחרת יברך עליה ויכוק לפטור גם את זאת שלבש בבר ואם יש אס באיו להסוות דביי מהי?ס והשירי
לו כמה בגרים של ארבעכנפו׳כולם חייבין בציצית ואם לבשם צר יך לומ׳דכא דכ׳אשייי כזה אשר זהכלי
כולם בבת אחת די לחם בברכה אח׳ואם מפסיק ביניהם צר ץ* הפסקלאו מקא אלא ר״ל בלי כפיס 7נ! מ
לברך על כל אחת ואחת לק מי שרגיל להתעטף בב״ה בטלית כדכחב מהי״ם והיסגיאה לימי דמקא
גדוע צריך לפךך ע5
&<־ןאע״פ
שבירךט^ ית ק ט ןש ל בש כבר בעודו לכוש בטלית צרות אינוחיי׳לכרך
ואם פשט טליתו ולא היה דעתו ללובשו מיד
כשחוזרעל עשניאלא ם כ הסיח מ! מי בין זה

דבוקות מלמטה ופיודות מלמעל ' וכתוב
בפיטור כעוק מכלת קאמי להפריד תכלת לצד אחד ויפה לדקדק ולמשות זכר
למכלפסכ׳ל :
ויפר!
כהתעספווכו׳ פשיטסוא
 :ויעיין
הציצית קידם לכן שיהיו שלמים וכו׳כ״כ הרא״ש בסיף הלכות ציצית וז׳ל והחיד אל
דכי ה יבמק הציצית קודם עטיפה כדי שלא יצרך כרכסלכט לה ע״כואע״ס שכתב
 .בתשובה נללב׳ס־׳ט׳שהעולסלא נהגו לכדוקכל הציציותבכלשעה שמתעטף
משוס דמיקמינן לסו בחזקות נ שמת כת' רכי׳כדכריו בפסקים שהסיד אל דבר י״י
יש לי לבדוק  1 :ם״ששאס נתקלקל א׳מהס היא ביכה לכטלה הייני לימי שאס
נתקלקל ציצית של א׳מהכצפית אע ' פ שהג׳שלמיס הויא כרכה לבטלה א' 6נ אסיט
קאי וס״ק שאס נתקלקל חיס אחד כלומר שנפסק מעיקרו נפסל כל הטלית בכך
וצמו שיתצאר כסי' י*ב כש״ד  :יאם ירצס להתעטף מיד בקומו ונו' אי שיש לו
ציצית כחליקו יכול ללב שי מיד בלא ברכס כלומר לפי שיריו מטונפות ולכשיטול
ידו ימשמש בציצית ויברך עליו ונרכן כתבו התוספות בפ׳הקיפץ רבס ( דף לו)
וכר״פ סיס קורא (ריד ) גבי הא ראמי״י׳התש דיב מנס תפילין ומצלי וצ״כ הגס״ע
בסיף הציצית בפס מהר״ס וטעמא משוס דילפינן מתפילין שאם סיה מש כיס
לצאת לירך ישתיירא שמא יאבדו מניחן וכשגיט זמן ממשמש בסם ומברך עליהם
כדאי׳כס״פ הקומץ רכ׳יפיש״י ממשמש בסו דהוי כאלו מכיסן ואע״ג דק״ל דצייך
לביך מיבי לעשייתן כ׳ס״ר יונה כפ׳מסלתהשחי גבי תפלת הדרך שמאחר שכל י
זמן שציצית יתש־לין הס עליו הוא מקיים המציס אע״פ שאינו עובר לטשייתןממה
סעבי מ"מ הוי מוכי לעשיית מה שמקיים אס"כ :
יגזתוך מה שאמי יבינו או
שיש לו ציצית בחלוקי ניאה שדיך טלית קטן ללובשו תחת בגדיו אבל ממה סאמר
בשי׳כ״ד ;י נ 3יקי מצותה על זכיית המצית יבנל שעה וב :ל יגע ציין ני׳שעיקר
מצית טלית קטן ללבשר כדי שתמיר יראהו ויזכור המצות וכ"כ נ״י בשם סריטלא:
(ועיין בנ״י דף פ״ו ע״ב ) • וג 7ש או אס יתעטף אח״כ בטלית אחי־ יביך עליה
ויצוין לפשיר גם את זאת שלנז כבי מתכאי מתוך מה שאכתוב כסמוך ב״ה :
ו $ש יש לי כתה בגדים סל ארבעה כנפות כולם חייבים בציצית ואס לבשם ככת
אחת די להם ככיכה אחת ואס מפסיק ביניהם צריך לברך על כל אחת ואחת זה
דבר פ שיט בעיני ובא״ח מצאתי שי״א שאין צריך להטיל אלא בעליון ע״כ ואניאומ׳
דטביא דתייה סיא זו וליתדחש לס ומיסו מ״ס שאם לבשם בכת אחת די להס
בבינה אחת כיאה דהיינו דוקא כשהיה בדעתי מתחלה על כולם אבל אם לא היה
כיפתו מתחלה על מלס צייך לביו על כל אחת ואחת אפי׳לבשס זה אחר זס וכ״כ
האגור בשם סישלא ומ״ש לכן מי מרגיל להתעטף כפ״ה בטלית גדול וכולו כשרק
התכלת ; דף מג ) יב יסודה רסא תכלת לפיזומא דאינשי׳בימיס ומברך כל צפיא
להתעטף יפ-״יך מדינד סבי מצות עשה שלא הזמן גימ׳היא אמאי מכרך כל צעיא
וצפיאכלוימ־־דכיון דלילה נמי זמן ציציתלאהיה לולכיך אלא פעס ראשונה
ומכאן ׳'אילך כחד יומא אריכא דמי דהא אין לילה מפסיקו ומשני סבר ל  $נר ' דאמ '
תפילין כל זמן ש זציחן מבי־ך עליהם אי הכי כל שמתא נמי רב יהודה אירש צניע
הוס ולא שיי לגלימה כולי יומא ופייך ומ״ש מצפיא ופיש״י ומאי טנ׳מצפר׳ליבדיך
כשהוא עומד ומתעטף בס באשמורת קידם סיום ומשני כי משכה מכסות יו׳לכסית
לילהוסיש״י שתי טליתות מצוייצו' היו אחת לי׳יס ואחת ללילה וכת׳היא״ש וקשה
לי אעאי מביך בצעי' גס בערב היה צריך לכי״ך כשמתעטף טלית של לילה והל״ל
ומברך צפיא יפניאיצ״ל דטלית סל לילה לא היס פושטו כיוס אלא מתעטף
בגלימתי על טלית סל לילה ורוב פעעיס לא היס פושטה אף בלילה הילכךלא
פסיקא ליה למימרדמברךבפכיא ומכאן יש ראיה דאדס שהוא ליושסלית קטן
סהוא נושא כל היוס וכשהוא מתפלל מתעטף כריך לכרך דחייב אדם לעשות צינית
בכל בגדיס סלו סיס להם ד׳כנסות וכל חד וסד באפיה כפמיה הוא אבל אם מתעטף
כהס בזה אחי זס בלי הפסק מכרך כיכ׳אתת על שתיהן עכ״ל וכ"כ רבי׳יחחס וכת׳
.האגור בתחלס נהג
סהי״מ שלא להתעטף
בטלית קטן עד צאתו מבית
הכנסת
' 1 fni׳X
» I 4
//
ואז הפסיק כדברי' בטלי׳ילכשו ובירך אבל ה״ר מישה פרכס כתב סחזי כו מהי״ס
,ולובשו מתחלה ולא סיס מכרך עד בואו לב״ה ונתעטף בטלית גדול ונתכוון ליטצי׳
שניהם וכן הוא בא״ס  :והא דר״ע פמס מצאתי בתשו׳אשמזית ומסיים בה ד אפי׳

וחובשי
לזה סבל פוסט סתזסורזצס מבוס שחר
' מתחייב אסי׳לא הסיק דעתו אמנם לשון
הי״ח דלפיל לא משמט הכי דכתב היה• ממתין עד אחי התפלה עד ישהיה צי־יך
להס־ח סשמעשאס לא ליה מסיח אפ* 4־דעסתמא נכי• פשט הטלי׳הנדול ביציאתו
טליה ואס״ס אי לא הסיח לא סוה אממןדכיון דפסט טלית הראשון אזלא לה ביב
דיריה ולא מיסטר בס טלית טניאלפאבהסס דעת מליא מלה א עכ' צ :
לי דכרי הרא׳ש ורבינו ירוחם ניאץ כפשטן דכל סמניח מלית קטן בכיסו וטלית
גדול בכית הכנסת צייך לחזור ולברך דלליב מביתו עד בית הכנסת חשיב הפסק־
ואספסה טליתו ולא היה דעסוללבסו מיד כשחוזר ולובשו צי ין לבין אכל לזס
דטשוללבסו היד ונו' כלימרהיכא דלאסיה דטתוללכסו מיד דבר פשוש היא
שמאחר שהסיח דעתי צריך לברך אכל סיכא דהיה דטהו^ללובסו אני מסתפק אס
צר יך לביך ומקום הפסק הוא משוס דקי״ל דהוקשס כל התורה לתפילין כדאיחא
ביש״ק דקדושין (דף לא ) ואערינן כתפילין דכל איפת דפמסצוש בסו מכרך פירוש
אס זזו ממקומן וממשמש בהן להחזירן למקומן ואיכא למימי כשהסירן מראשו
לגמרי צריך לכרך כמכל סנן חזו ממקומן דכ-יין סההיין מראפי לגמרי אע* פ
סהיס דעתו להחזירן מיד יאוי לברך יוסי מכשזזו ממקומן■ לבד ולא הוסרו לגמיי
או דילמא זזו ממקומן דיוקא הוא דטעוץ ביכה לפי מזון שלא מדעמו אכל מס הזיזן
ממקומן אדטחא להחזיק מיד אינו צריך לביך דכל אדמתא להחזירן מיד לא
סשיבא הזזה וה״הדבמפירס לגמרי לא קשיבא הסיי* ונתב רבינו שלזס דעתו
בוטה וא״כ כמסיר הטלית והיה כדעתו ללבסו מיד אינו ציין לירך זיו כיאור זבי־י
רב׳־נו אבל איני יודט מה עלה על דטפו לכסרופק ככך דהא כהדיא אמרינן בפרק
לולב ומרבה דיכא הוס מקדים וקאי ועייל לבית הכסא מפיק ופסי ידית ומנח
תפילין ומכרך וכי איצטייך זמנא אחריתי מייל לבית הכסא ונקיק ומשי ידיה
ומנח תפילין ומברך ומשס׳ודאי שהיה מניס תפילין כל סיוס וכסמסיר א והס כדי
לימס לבית הכסא ודאי היה על דעת לחזוי ולהניחם מיד כס־צא ואפ״ה היה
מברך וה״ה לציצית  :י־׳ וכ״כ כשבילי הלקטח״ל ציצית אע״גדלא אסכחן
ימיתסר בהיסח הדטת מברך עליה
כלזמןסמחעטף כדמפמע פיס התכלת
מעינדא ' ריב יהודה עכ״ל ץ
כתב
האגור נשאל מסר״י מולן על היוצא מבית המסת ומסיר טליה וחיזי
אס יש לו לברך והסיב ימהר״ס הצריך לחזור ולכיך ול׳הר״ח חילק היכא
דנשאר ט ליו טלית קטן אז כשחוזר לא יחזור לכרךעכ״ל : 1ולכאויה נראה
דבמסיר טליתו ודעתו ללכשו מיד מיייי וא’ כ הוא חולק פל יבמי סנטה יעפו
לומר דאינו צריך ך
ואפשר היה לומר דמהר׳ס מיידי בסלא סיה דעתו להחזירו
לברך ואי
סיר ומ*ה צריך לביך אגל אס סיס דפפו להחזירו מיד לא היה ציין לניך וכדביי
רכיכי אלא שקשה יאם כן מ״ט דמהר״ס פסילק כין כפאר עליו טלית קסן .ללא
נשאר דאטו אס לבש טלית כשחרית והסירו וחזר ולבסו במנחה לא יכא צריך
לכרך אס נ־שאי עליו טלית קטן דמה לי זס ומה לי הסירו שלא על יעת להחזירו
מיד וכבי כתבתי כסמוך שכיאה פעוט דאפי׳כדטתו ללבסו מיד ציין לכרך •
וכתוב
ממקי יוסף בסס הריטב״א שאם נפלה טליתו שנא נמחסון -וחתר
וליבש ומתעטף י״א סאינו צריך לחזור ולברך יק שמעתי בשם
ס״ר יונה אכל מורי היה איער סאף כזו חוזי ומכרך ונראה לי כדבריו עי״ל ודעת
רבינו כדכיי האומי שחוזי ומביך דהא • יליף מתפילין ותפילין כל סיכא דחו
ממקומן שלא בממכוין מביך עלייהו וכן כתבו תלמידי ה״ר יונה בסוף פרק קנוא
דכרכוח גבי בינת התורה סקבלה ביד ה״ר יונה מרבותיי שאפילו נפל בציצית
מסט ולקחו סיד ונתעטף בו שמברך מליו ואף פל פיסלא נתכוון להסירו
מפליו עד כאן לשונו והיכא מפל רוב הטלית מעליי כיאה דהוי כאלו כפל כולו
ואפשר סכל שנא נפל כולו אינו צרייך לביך מ־אסכסן גבי מפלה דשלזני
ןל כץ נפל כולי לנפל מקצפו כמדואד כסי; צ״ז וזה נראה יותר  :מ״ס רבינו כגון
ססשט-
אותוליכנס־ לבית הכסא
לא שצי־יך לפססו*1סהיי כתב iיבינו
כסימן
כ״א
}
I
. . .
<
I
שמיתר ליכנס־כו לבית הכסא אלא סיירי כגון סהוא מעוטף באופן סאיכו יכול
לעשות צרכיו עד שיפשוט
טליתו5
( הישן
בנילס אין צריך
בטליפו :נילס
לברך

די מ
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היזיהג ג״ל ני
חש וי
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הפוה<ןיפ שאין
תצאי) נטיית קטן
כוס יל( ן לא
תגרכין להתעטן»
או להתלנ 6לאו
הו* ח 1ס' זעכשיו
הקיי״ים החצו־
כי (!:ןר קמנרנין
הש״י מנתן לגו
מניתציצית • ואף
מאין מקייתית
אותה
מכמיז
יתקל זלק תקג1
ל6י ! על ילזתנר
ר־שמיגכןנ׳לטעם
חמגהג
« נ׳ נ
הדא׳״ז ו״ל ישס
רגיצו תס ע׳ר״א
לתילח
וס״ק
דתסתיס לעני;
נינת ייילה ועיין
שם ־
 ) 0׳אני אדיר
שאקנגלון דומה
לראיה להתס4לי

תפילין שם נרן
לתייג! ‘«אשור
למיס י ן,לי.ית
הנסי ילא י -יעת ה
תליא הייתא וצק
ציין לתו ר ולנרן
לוהויוינמכ .׳אנל
נפזע־ד קתעילין
בוזק1ש שלא הי'
צרי ׳להם<ר׳ וזעת(
ללינ^ ן מיי א״ג
לתו׳ר ולנרן ידיו א
ידי] נני צינית
אע ' נדי* 0יר;י£1ו>
׳ .:רוצת לננתלכית
הנסת « אתלליא
ציין להסירן לא
 31.3הפסק וא׳ג
3׳ w
ולנין
נ ׳ עת הטןי •
וק״לק וה  6נע< תי
ה< ח נד-זיא מת'
ע׳תישמתוליגנין
הס
העמיק
נתתלתו אס נלין
להווילראש (יגיין
שס זף ן.0 </״י
יציל דאיהצלנרין
הל 1נ״נ 83גולי
לק ס צינית א-גיג
צ׳לא
א^ציין
יח־תסד בהיסח
הייע׳חגרןעליהן
נל זיין שייתעטף
ענ״לונס מרים
אילו לחו־ס ?אין
<*< אן ראית נלל
להיגן
" ייפיי
טליתי «yu ’7
לתן!־ו וללמו לאן
לא הויהיש׳הלעת
וא׳גליוזן' ולנין •
כ לעת הע! י:
( ) 1ונרי שלא
יהלי .ק
ס :.-י׳«
אמרי הטיר כדאי
ל! 1לתוהר׳סמיילי
שלא כיה זע תן
לחויר !ללוצשי טיל
ולגן היצרן לסוור
ולצרן ׳יי*הקשה
לאי נאי! 5חלקלין
ר \ נא 7נ 5אר עליו
תלית חט ןלייכא
ללא <? אר עליו
ואץ
זני ין

הא איכ׳תנא דכיר׳יסמעאל  »:חייתי דאתי טותייהוכדאיתא כגמ׳ומכלמיךס כץן
ודע
דהרב רבי יצחק אנפאסי והי־מ״כס קיימי בסד סיטתאהטנקיטעןיז *
דצתר סחס סיני אלא סל רחלים לנד רוכל פל עזים נוצה מיקיירש< גמליסאעע״׳י
סנקיאצמר גמלים וכן צמר צמבי׳נקיא צמראמט' נמר סתם לס ^ יקיי יס״ג
כירו׳פ״ב דכלאי׳צרך מה צמר שאץ לרסס

ט (א) יא־ז לכיך סליו בכיך נראה סטעמו מפני שהוא סוכר כמות סמיוס דכסוח
לייסחייכבטטתאפי׳אסלונסו בלילה ויש לברך מליו דהאדק״ללילס לאחמן
דגי>׳
<רא’ןא5אגרי׳ו
נ ^ה .ציצית הול) היינו דוק בכסית המיוח ללילה וכמו סכתיכסי׳י״ח וכיון דגס בליל׳סייב
נדנד
לפשוק
■ בכסי' יום וגס חייב לכרך עליו לא הויא לילה הפסק בין יוסליו׳אלא כיוס'
הת! שעות ^ בציצית
שרנמ״־עושק ס אריכחא דמי אנל ראיתישכחכסרא״ס
י)תר!גיס w׳״ ' בפס ו כלל ב׳סימן י״ג ומשאל הלן בטליתו ולובשו צריך לברך אכל אס היה דעתו יללובשו מיד מין שפשט לווי אף כל שאין לו סם לווי מיין שאין לו
פק אם צריך לברך סס לווי ס׳ר יוסי ק נוי דכתי׳וסיס׳מלך
’ ”י בלילה כשפימד בבק׳אס חיי׳לסלקו פעליו אותו כרי ליכנס לבית הכסא בזה אני מכ ^
סוחב היה נוקד והסיג למלך יחיאל ק׳
נהק ^ y” 3 ,ולהחזירו לביך עליו או די לו למשמש בו שיש פגים לכאן ולכאן דאיכא למימרכיון דילפינן כל התודה
אלף כריס ומאה אלף צמי אילים חיי לך
!ל*
ראיתי ולברך יראה לי שאין צייך לסלקו מעליו מתפילין ותפילין כל אימת דממשמש בהו מברך פי' אם זזו
קרוי צמר אלא צמר 6ליס מכד ואס כן
וכן מיכח כפ׳התכל׳דגרסי סתם רביהוד'
״־• יין׳ יי־ :
לו
שיש
הכא
כ״ש
א״כ
למקומן
ש'״ז רמא תכלת לפיזימא דאינשי ביתי'ומכיך ממקומן וממשמש בהן להחזירן
לדכיי הפוסק״ס כיכא לא מחייג בציצית
" ״ _
Li
• ,
י אדאסוילתשות
לברך מיהו י״ל דשאני התם שזזו ממקומן ולא ידע שלא היו מדאורמזא פלא טלית סל פשתים אושל
ה " ש" בכצצפי־אלסתעסף בציצית וסריךמדימי
במקומן אבל אם הזיזן ממקימן אדעחא להחזירן מיד התם נמי צמר רחלים לבד וכן הס דאמריכן דצמר
ל" ת;.לת נמ * .שמע מיניה מכות עשה שלא הזקגרמא
של נתר נשלהיא אמאימכיך פי טון דלילה זמןציצית לא היה צריך לברך וזה רעתי  : nqpוהישן בטליתו בלילה א״צ ופשתים פוטרץ אפילו פלא במינן בצמר
רחליידוקא אמרו וב סרסכ״ס כפ״בדציכי׳
לברך עליו ביקר:
!
השת'ס א(א ןג;א היא אמאי .היה מביך בכל בקי כיון שלא
בציצית וציציתשלצמר או דרחל בת פז צמרה פסול לציצית והכי
 7Dמיני מדים הייבין
כר׳דתני׳ספילין £0
פלאם
1, ,
זפזפשו׳ומסני.
כחק סיי5וה עבר עליו '
אבלשארמינין איתא בפיק ב׳דבטתת שסכל מודים ן;
של פשתים פוטר כל המינין
%״, 1ה כל זמן שמניחין מביך עליהם דר פי בליל
,,נ1גל)ר ג(
נסיסהכלy
ונפי״ן י״זס היה פושטן ובבקר כ הסי חוזי־ ולובשן היה כגון של משי או צמר גפן אינן פוטרין אלא א״כ יהא הציצית סצמיה פסיל לתכלת ואמריכן
ר
מודים שאין לוקין טל צמרו מסוס כלאים
אזיי  fסביך ומשמ דמעיקי־א היה סביר פלא הי' ממין הטלית  :וכתב הרכבים שצריך לעשות הציצית מצבע
גזי<'ה
לע ז! ת נע ת
ואם כן לא חשיב צמר כלל ואינו פוטר
 tvtrjHDתש פישטו בלילה ולכך כק£ה כיון דם• :לילה הטלית אם היא אדום יעשה הציצית אדום ואם הוא ירוק יעשה
בציצי׳אלא במינודוקא:
 0 rcDול•- ):תג זמן ציצית אשאי היה מביך דאם סיה
ור״י
הציצית ירוקוק פרשי
לאהא דאמרינן דצמיופסחים
הא  <.ר ^ שסתהר׳י פושטי כלילה מאי קשה ליה אס מביך
פוטרן בין במינן בין שלא
מוצע לא 1יי בבקי כ שחזי* ולובשו אלפא לדידן דק״ל
%1ת
לי
זמן ציצי׳סיא יש לביך י־ק ' אף $ם לא יפשו׳טליחו ולכאור׳טוכלמשמשן במינן כתיב בהגהות מימון פ״ג דהייני דוקא יחדיו ולכך נוהג לעסות בטלית
חזי,םל לילה לאי
"לית £
פארכו׳ט
כשעת ביב' עכ״ל משמע רסי׳ל דאע״ג דכצוית המיוחד ליוסחייב בציצית ומברכין של משי ציציות של מסי והאגור כתב כסס מהר״י מולין וטלית של משי רבי׳נוהגיס
דהזתי מ ;תיש
עליו טין ותיל לאו זמן ציצית היא שהיי גייס לפטור כסות המיוחד ללילה אפילו להטיל כה ציצית סל צמר כלומר ולא ציצית סל ססתים מפני ע״ש מפי מצית קטן
זה־+רג נתרנפף
אס ליבתו כיוס הוי הפסק בין יום ליום וצריך לחזור ולברך ולדעת הרס״בס דלילה סאץ מט ילין ציצית סל ססמן אפילו בטלית סל מסי אכל דעת סר"מ צייך להטיל ן ;
לאו זמן ציצית היא כלל דבר פשוט הוא שצר־ך לכרך עליו בבקי וים לתמוה על בה ציצית סל משי דוקא ובת״ה כתוב סאחד מן הגדולים הסיב דלא נהגו טלמא * :
רבי היאך כתב סתם אין צייך לברך הפך ממה שסובר הרמי כס וממה שכתוב כהר״ס אלא כהרמ״בס דמתיר בהדיא וגס הוא העיד שכן נוהגי העולם וכן משמע
וכתוב עוד במ״הסראה הד מדבוותא דהוי ליה טלית
הרא״ש במסיבה .
מפשט דגרי כעוסק ס :
כתוב בהגהיתמיימץ פ' ג בשם ספי התממה אדם המשכים קודם היום סל מסי חצוייצת בג ציציות של משי וסד של צמר וצריך עיין אי שפיר דמי ככה״ג
'
ונתעטף בציטת אץ צי־יך להסיר טליתו לכשיאור היום כדי לביך אלא דלא הכנף מין ככף הוא וגס לא גדילים תעסה לך מהם איכס לגמרי עכ״ל כ :
כדחניאבס״פ הקומץ רכה גבי תפילין היה מסכים לצאת  1מ שן יבינו וציצית סל צסי או סל פסתיס פוטר כל המינים מאחר סכומן ה!ה
ממשמשבציצי' ומביך
מצמרV.
לדרך ומת׳ רא שמא יאבדו מניחץ וכשיגיע זמן ממשמש בהן ומברך עליהן עד כאן אין לנו מכלתצייך לפיס דפיטר כל הסיניןדקאמר היינו כל סארמינין כי
פשתיםf,
ופשתים כלומר דציצית דצמר אינו פוטר לטלית פשתים וכן ציצית סל
וכן כתוב בסמ ' ג וסש קיסלטת תפילין וכ״כ השרד כי כה׳תפילין בשם ר״ץואע״ע
׳
ם  :תכ שר״י חולק עליו כסיף הדבייס כתב ומיסו נהנו כפירוש ר״ץ ופוק סזי מאי אינו פוטר טלית סל צמי מסוס דהוי כלאים שלא כמקים מצוה ואיפשר דפוטר כל
טמא דבר עכ״ל דש לדקדק בתשובות ט־א״ש שכתבתי בסמוך למה כתב ולכאורה המינים כולם קאמר אפילו של צמר לפשתים ושל פשתים לצמר ולישנא וגמרא כקס I :
אין I
דמיירי בזמן דאיכא הכלת וסמך מל סה סכתב כסי׳י״א יפתה שאין לנו תכלת
סוג למממש בהם בשעת ברכה והל״ל וצריך למשמש בסס בשעת ברכהכדאשכחן
I.
גבי תפילין דאע״ג דלילה זמן תפילין אמרען דכשיגיע זמן ממסמס בהם ומביך לעסותס מכלאים אנא צמי לצמר ופשתים לססתי'  :וכתב סיסב״ס סצייך לעסו'
פליהס ומשמע שצריך למסמס כסס יכן נראה מפירוש רכינו שלמה ז״ל שכתב הציצית מצבע כטלית וכולו בפ״ב מהלכות ציצית וכן פייס יס״י בפיק התכלת
מ crt rבהו דהוי כאלו מניחן ושמא ים לומי דהרא״ם מספקא ליה אי דוקא גבי אהא לתניא טלית אין סוטר בה אלא מינה אס אדומה היא יטיל סכי חוטין אדומי'
וב׳חוטץ תכלת וכן סאר גוונים והרב מהרי  fסביכז״ל כפבפל דכרירבינו
תפילין דסצוה למשמש כסס אמיו ממשמש בהם ומברך אבל גבי ציצית שאין
כסנדקדיק בלשון הרמ״בם לא נמצא בו מ״ס הרב כשמו ואעתיק סס לס וני אות
המשמע ט תטה אץ צייך למשמש בשעת כרכה או דילמא לא שנא ולכך כתוב
סטיב למשמש כשעת כיכה ^עוד י״ל דתפילץ כיון דלכתחילסצין מניסין אותה כאות טלית סהיא מלס אדומה או ירוקה או מסאי צבעונץ עושה חוטי לבן סלם
בלילה צי-ך למשמש כהה אגל ציצית סתניחין אותו לכתחילה כלילה אפשרדא״צ כעין צבעה אם ירוקה ירוקים אס אדומה אדימיס היתה כולה תכלת לבןשלם
אחד f
שנראה כתכלת וכורך על הכל חוט
למשמש בשעת ביכה או רילמא ל״סולכך כתב שטוב למשמש בשעת כרכה  :משאר צבעונין חוץ מן השחור מפני
|י
כתב הימכיס כסוףפ״ג שאס נתכסה בנגד שהוא תייב כציצי׳ולא הכיל בו תכלת כדרך סעושה בשאר ציציות שאינם צבועים עד כאן כשנעריך סיף המאמר
ציצית בטל מצות עשס ואס יש כזה חילוק בין שכת לסול אכתוב כסוף סימן י״ג טס תסלתו יראה לי סטיקר כוונת הרמ״כס להזהיר כטלית סכולס תכלתשלא
יהיו הציצית כולם מצבע תכלת או מצבע סקוי הדומה לתכלת יק שיהא הלכן
נסיעתאדשמיא :
|?
ט כל מ 1ני כגדיס חייבים בציצית וציצית של צמר או של פשתים סוטי כל שבס לבן כמות סהוא או צבוע ירוק או ארוס אמנם בטלית אדומה או ירוקה עושה
המינים אגל שאי מינים כגון של משי וא צכד גפן איכס פוטרים לכן סבה אס ייצה מאותו צבע עצמי ואס לאצבעו כלל אלא שהניחו לק כמות ;5־
לומ׳סצייך| r
אלא א*כ יהא הציצית מזין הטלי' דברי יכינו נכוחים דלטל׳עלמא כל סיני בגדי' סהיה הלא טוב כי לא כיון הרמ״כס כאמיו עושה לכן מכס כעץ צכפה
לעשות i
דוקא כפין צבעה אלא נומי שרשאי לעשותה כעין צבעה מה שאין רשאי
חייבים בציצית אכל אי מחייט מדאורייתא או מדימן בהא איכא פלוגת׳דגרסי'
רפיה אער רב יהידה טטי צמר פיטרין בשל פשתן כן כטלית שכולה תכלת אלא מן ההכרח צריך שיסו בציצית כ'גוונים האחו פתיל
בפיק התכלת^דף לט ) אער
סמנב״ס p
ושל פשתן פיסיין כשל בנד חוטי צמר ופשתים פוטיץ בבל מקיס ואפי׳בפיראין תכלת השני חיטי לבן כמות שהן או צבועים ירוקין או אדימיס והיי
הנקראW,
כתב בחסלת פיק ראשון לשון זה ענף שעושין על הכיף ממין הבגד הוא
ופליגא דרב נחמן דאמריב כתמן ה £יראין סשויין מן הציצית איתכיס יבא לרב
נחמן סשיראין וסכלך והסירקון כולם חייבים בציצית ומשני מדרבנן הכי נמי ציצית וטלי חס כענף הוא הנקרא לק מסכי שאץ אנו מצווין לצבעי ’V
מסתברא דקתני סיפא הן במינן פוטרים שלא כשינןאין פוטיין אי אמיתבשלמא פד כאן ואס כוונת הר״מ כמו סככץ מסכו כעל הספר חצייך מן ההכרח לצבוע ■5
$
דרככן הינו דמיפטיו כמען אלא אי אמית דאוייחא צמר ופשתים הוא דססר אי הציציות מצבע הטלית איך הכיח יסוד סימ״כס שאין אנו מצויץ לצבעו ולא נטלם
r
משום הא לא איריא כדרבא יכא ימי כתיב הכנף מין כנף וכתיב צתי ופשתים הא ממני מה שיש לדחות ולתקן זה וטס כל זה כוונתי לומר שאין אנו מוכרחיםלהכין
^
ניצי המי ופשתיםפישרץכץ במינן בץסלא במינןסאימינים כמינןפוטרן בדברי הי־מ״כס דין זה שיהא מוכרח לעשות הציצית מצבע הטלית ועל כל פנים
ו|
לא דקדק הרב כעל הססי כהעתקת כוונת הרמ״כס כאמיר כשמו סתם שצריך
שלא במינן אינם פיט  -ין ורב נחמן כדתנא דכי רבי ישמעאל דתנא דבי ר'ישמעאל
לעשות הציצית מצבע הטלית שהיה לו לסרס זילת כשיהיה צכע הטלית תכלת « J
הואיל ונא עיו בגדים כתורה סתש  .ופיט לך הכתיב באחד מסס צמר ופשתים אף
כל צ מי ופשתים והיב יכי אלפאסי פסק כרב נחמן וכן פסק הרמ״כס בפרק ג' כי כודאי יס מקים לטעו׳כזס למי שלאייעיץ דין זס כספי סר״מכס ז״ל ועתהשאין
סהלטח ציצית דטלית סל שאי מינים אינם חייבים בציצית אלא מדרכנןוצסכתב לנו תכלת העושה טלית תכלת יעסה כל הציציות לכן ולמה לא יעשה כןכשיהיס ; J
■ופשתים פוטרן כין במינם כין שלא כמינם ושאר מינים כמינס פוטרים שלא הטלית ירוק או אדום שיהא כל הציצית לכן וכזה נסכים טס סברות מהפוסקים |י
סצמר
כמינזא־ן פ'טריס לא הכיא דיסא דיכא דהכנף מין כנף משו׳דכיוןדס״ל דמדרכנן שאמרו פא ץ לחוס שיהא הציצית מצכע הטלית עד כאן לשיני ולא ידעתי מי
הוא דמח־יבי לא אתי מקרא אלא תקנת חכמי׳כן היא וכדאמרינן אי אמית דחקו לפרס כן כדכריסרמ״כס כהיות דבריו מבואייס שכיון למה סכסכ יכינו
מדרבנן היינו דמפשרוכמינן אבל המוספות כתבושיש" י ויכינו תם כססו סאילו היפה כוונתו כמי שפירש כו הרב הנזכר היה ליס להקדים היתס
כשלמא
וכן כתב המרדכי בסס ר״י וכן פסק סמ״ג כולה תכלת לבן סלס משאי צכעונץ למס שכתב טלית שהיא טלה אממס או
פסקו כיכא משיס דהוי בחרא
ומדעת היא״ס ותמה טל הרב יכי יצחק אלפסאי למה פסק כרב נחמן כיון דיכיס ימקס וטלי עושה חוסי לכן סלס כמין צכפה ומס מכתב כס״א ס זה סטכף נקרא
לק מפני סאין אנו מכווין לצכעו הדבר כרור שאין אנו
פליגי טליה רב יהודה ורחבה ורבא ואי פסו׳דמנא לבי רבי ישמעאל אתי מומים
המיוחד

מצווים

ציצית ט

,

ז

מיניס וטפמא מסלם דחייס דלסא אתי להטיל ציצית בטלית סל פחמן וגירסלו
«צורם לצבעו תכללו קאער וכל שאר צכעונין מיקרי כשם לכן ונכר הרגיש הרב
עצמו בזה ומפני כך כת׳ולא נעלם ממני מס שיש לדחות ולתקן וכיון שכן יש לתמו' הכלבו תתפרש גס כן כריך זה דכיון שאסר שנסב סטלית סל פשתן פטור אפילו
אעאי מסכן נפשו לחלוק על פירש רבינו בדברי הרמב״ס מאחר שרש״י סובר כן
במינו כתב דצמי* ופשתים פיטרין כין במינן בין פלא במינן משמע בהדיא
דאע״ג
דטליס
של
פשתן
פטור
מכל
ושמא משוס דסוגיין דעלמא שלא לצכען וגס כי הפוסקים לא כתבו כן טיח
מקום
ציצית
של
פשתן
פוטר
כשאי
מינים לכך
להעמיד דבריו כמותם ומ״ת מ״־ש שלא
כתב הר״פ סנכוןליזהר שלא לעשות•שוס
דקרקכעלהסעי בצמרו בס© הרמב״ס ור׳יי פירש שאין צריך־וכתב כספר המצות קטן ומיהו נכון ליזה׳ ציצי ת של פשתן אפי ' בטלית של משי
כשל משי אלפ שהגאונים מטעמא דפריסית :
אע״פשהגאוני׳
סחס שצריך לעשות הציצית מצבע שלא לעשות ציצית של פשתן
ור״ת אסיו לעשות אפי׳ציצי׳סל פשתים
הטלית סה״ל לפרס זולת כשיהיה צבע ורבי׳תם אסרו לעשות אפיי ציצית של פשתן בטלית של פשתים
הטלית תכלת לעניות דעתי ני־אה שיפה רבי׳ שלמה ודג אלפס התירו ולזה הסכי׳ארוני אכי הרא״ש זצ״ל :בטלי של פסתיס  ,רס״י והרב ר' יצחק
אלפאסי התירו רלזה הס כיס א״א ז״ל כפ'
ד קדק כעל הסער דע״ב לא קאמ׳הרמ״בס
אלא כזמן שיהיה תכלת נוהג כדי שנא
התכלת ( .דף מ ) תנו רבנן סדין בציצית
יהא נראה שלא הטיל לבן אלא תכלת לבד אכל האימא דאין לני תכלת אין חילוק בית סמאי פוטרין ובית הלל מחייבים והלכה כבית סלל אמר רבי אלעזר ברכי
בין צבע תכלת לשאר צבעונין והילכך טלית שכולה תכלת מטיל לס ציצית תכלת צדוק והלא כל המטיל תכלת נימסליס איבו אלא מן המתעיהון ופירש רש״י ב״ס
ושפיר דמי ואדרבא צריך הוא לעשות כן כדי שיהא הציצית מצבע הטלית ככ״ל • :
פוטרין דלא דרסי סמוכים למישרי כלאים בציצית והא מקט לטון פיטור וחיוב
וסמו׳הקשו על פיש״י מדאמרינן כריש ההוא פרקא מידי צינעא גייס ותירצו ולא נקט לשק אוסרים ומתירים משוס דציצית סובה הוא לבגד ואפי ' אינו לובשה
דסמא משוס זה אלי ואנוהו הוי והי־אכ״ד תירץ במנין אחר וניא ' מדבייו•שגס הוא ואיסור והיתר כמי בהא תליא וכיון דלבית שמאי פטור ה״ל כלאים סלא כמקום
סוכר שצריך למשות הציצית מצבע הטלית  :אכל סמ״ג כתב דמדמקסיבגימ ' גבי מצוה ועובר עליהם משום כלאים  • .ובית הלל דמחייבי ליה בציצית דרשי
סדין בציצית לא יהא אלא לק יש ללמוד שהמטיל ציציות צבועים כטלית לכן אין סמוכים ואין כאן מסוס כלאים ומותר ללובשן ובטלית סל צמי לב״יש אסור לעשות
לחוש דסא משמע שאינו חושש בצבע ועוד אומר בפ׳התכלת מידיציגעא גרים בה לבן של פשתן ותכלת של צמר אלא הלק והתכלת•של צמר והאי דנקט
ורש״י שפירש גבי טלית אין פיט!־ כה אלא מיכה במין הצבע לא דק עכ״ל :וכתכוסי
פלוגתייהו בסדין משוס דספיקאלן מילמא דאיןכו ציצית בלא כלאים
הגה״מ בפרק ג׳וכ׳רבינו הגמל מהרי״א ז״ל שמצא בתשובת הרסב״א שכתב על שעיקר מצות ציצית תכלת כתיבה ביה ותכלת עמרא הוא • מן המתמיסון מתמים
'דין זס לא ראיתי לאחד ממותי שחששו לזה פלל וכן נ׳ל עד כאן וגס בת״ה סי׳מ״ו תא כל מאיו שאומייס כלאים הוא נבוש אדב״ה פליגיבי אלעזר ובתר סכי
כתב דלא נהגינן האימא כשום מקום רק בציציות שהם לבנים ולא צביעיס ואפי׳ גרסינן אמר רבי אס כן למה אסרוה ופירש רש״י אס כן דהלכה כב״ה למה אסרוה
בטלית קטן שהוא ממיני צבועים לא ראיתי מימי אחד שהיה מצוייץ רק בירושלים ושקיל וטדי תלמודא בשעמא קמי לתא ולבסוף מפיק רבא שמא יקרע.
בציצית לבן ולא צבוע ןרכיט הגדול מהררי״א ז״ל כתב כסס בעל העיטו׳פציציות סדינו בתיך סלסה ויתפמו והתורה א ;< רה תעשה ולא מן העשוי סרארבי
של לק קורמין לכל הצבעונים באי זה צבע שיהיה הטלית שכשאמיומין כנף
זיראלסדיניה רב זירא אמר גזירה כמי משוס כשית לילה ופירש רש״י סמא יקרע
תיהיה הציצית ממין הכנף סתה טליתות שלהם היו לבנים אבל אס אין לנו לבן
סדינו קודס לכן בתוך שלשה אצבעות לשפת הכנף דהיינו מקום הציצית ויתפמו.
* אז צריך שיהיה הציצית מצבע הטלית ומ״מ כיון דהרמב״ס ורש" י סוברים שצריך בחוטי פשתן ויניח סוף ההוסין תלויין שס ואח״כ יתן מדשני חוטי תכלת ויצרף
סיסיה מצבע הפלית וגס התוספות והראכ״ד נראה שאינם חולקים נכין ליזהר איתס שנים של לכן עמהס והתורה א מיה תעשה ולא מן העשוי ונמצא ציצית
ברבר וכן ראיתי המדקדקים טסגיס לעשות הציצית מצבע הטלית ( ואני לא פסול והוו כלאים שלא במקום מצוה סיאדביזירא לסדיניההתיר ציציותיו
ראיתי מימי ציצית אלא לין ואין לשנות ) :
וכתוב בספר המצות קטן ומיהו
מסדינו שהיה של פסחן
ונטלן
משוס סמא
יקרעו
כדיבא
נכון ליזהר שלא לעשות ציצית של פשתן בשל מ שי בספרי סמק שבידינו כתוב מסוס כסות לילה שמא יתכסה בו כלילה דפטור מציצית ונמצא נהנה מכלאים
בלשון הזה הג״ה וכלאים בציצית אשור לגמרי לדידן שאין לנו תכלת טלית של שלא בשפת מצוה ובפרק כמה מדליקין איתא נמי להאי כריתא גבי הא דאמר
פשתן פטור אפילו במינומיהו נכון שלא למשות שום ציצית של פשתן אפי׳כטלית התס שהיו תלמידי ר׳יהודהבר׳אלעימחבין סמכו כנפי כסותם לפי שהוא סיס
סל מפי על כן צמר ופשתים פוטרים במינן ושלא במינן ושאר מינן שונה בסדין בציצית הלכה כב״ה ואינהו סבור גזירס משוס כסות לילה וגס סם
במינן פוטרים שלא במינן אין פוטריסעכ״ל והכלבו רגיל בסרבה מקומות לכתוב
פירש רש״י כמו שפירש כפרק התכלת והתוספת כתבו שכתב רס״י כתשובה סלא
ספה דברי סמק והגהותיו וכתב כאן כלשון הזה טלית סל פשתן ספג אפי ' במינו גזרו אלא על התכלת אכל כמינו חייב וכשמעתיןיהיה להם ציצית סל מינו והיו
וצמר ופשתים בין במינן כץ כשאינן מינן פוטרים ושאר מינים במינן פוטרין מחכיאין מר׳יסורס לפי שהיה מחייב לעשות תכלת והיה סבור שעושים כב״ש
בסאינן מינן אין פוטרין והר״פ כתב נכון ליזהר שלא לעשות שום ציצית סל פשתן
מדאוריתא ואינהו סכור אפילו לב״ה אשור מדרבנן משוס כסות לילה וקשה לר׳י
אפילנבטלית של משי ויבינו נראה שלא היה גורס בספר מצית קטן כמו סהו׳בספ' לכפרק התכלת מהדר לאתויי דציצית חוכת סלית הוא ואמאי לא מייתי עהכא .
מצות קטן סלט דא״כ הוס ליה להקדים דטלית סל פשתן פטור אפילו במינו כדי דלא קתני אוסרין ועוד דבה״ג פוסק דחוכת גנר׳הוא מדמברכין להתעטף ועוד
סיבא אס״כ מיהו נכון ליזהר שלא לעשות כמו שהוא בנוסחי דידן דסמ״ק אלא
דאמיינן כפ״ק דיכמות דאפי׳מאן דלא דריש סמוכין כמלמא במשנה תויה דריש
סיס גורס בשפר מכות קטן כגירסת הגלכו שעל מה שכתב דצמי ופשתים פוטרין ואיך יתכן ללא דרשי כ״ש סמיכים ועול דרב עמרם פסק ככית שמאי כו ' דברים
בקבמינן בין שלא במינן קאמר מיהו נכון להזהר שלא לפשות שוס ציצי' של פשתן וחשיב הך חד מינייסו ועוד אסאי נקט סדין בציצית׳גוס ליה למינקט כלאים
וכו׳וכטעס ספר מצות קטן כאזהרה זו כתב רבינו הגדיל מהסי״יא ז״ל נראה שהיא בציצית ונראה לר״ת דכ״ע דרשי סמוכים ובית שמאי פטרי מדרבנן משוס כסות
לפי שלא יבא להשיל ציצית סל פשתן בטלית של צמר לפי שמשי נראה מין צמר או לילה או משום שמא יקיש ופטרי אפי׳ממינו מדקתני סדין בציצית ולא קתני סדין
אולי חששו לזה מפני שיש מי שסוברשציצי' פל פשתים אין לו חקי׳מן התור׳וייש מי בתכלת וב״ה מחייב יןאפילו תכלת דלית לסו הנך גזירות דב״ש וכבית שמאי קי״ל
שסובר סמסילין .ציצי' סל פשתן לטלית סל פשתן ויש מי שסובר דמראיריית׳מטילין כדמוכח בסיפא דהך ברייתא ואו׳ר״ת דאין לעש -ת טליתות של פשתן ולעשות בו
אבל חכמים אסמסו וכמו שיתבאר בסמוך בסייעתא דשמיא ולפיכך כתב סמ״ק ציצית אפי׳סינו דככית שמאי קי״לדפטיי והמברך מכרך כרכה^לכטלס עכ״ל
שדי לגו שנתן מקום לפשתן בסל פשתן אבל לא יהיה לו מקים להתיר בשא ' המיני' ^ וסע ג וסמ״ק פסקו כדברי ר״ת וכתב הר״ז בפר׳כמה מדליקץ שכן דעת הח״ה
כמו צמי ע״כזוק״ל על הטע׳הראשון שהרי טלי׳סל משי לא דמי לשל צמר ואיד סכר
וכתב הרא״ס בתשובה כלל כ׳סנן נוהגים באשכנז ובצרפת שלא לפשות טלית של
מדברי סרב דבטלית של ^ תאר מינים דלא דמי לסל צמי שיי להטיל ציצית
סל
פשתן
וכתב
האגור
שאפילו מבגד שמעורב פ שמן עם צמר גפן אין עושים טלית
השתן ובספר מצות קטן וכלבו כתוב מיהו נכון ליזהר שלא לעשות שוס
ציצית
אבל
המרדכי
בהלכות
ציצית
כ
'
בסס
רכי׳שמשון
סכר
'
דוחק
פר׳תדמנא לן לביית
של פשתן אפילו בטלית סל־משי ומדקתני אפי׳משמע דבכל טליתות אסר ושל משי הך גזירה מלכנו שאינו מינו אטו מינו ועוד רוב סגאוניה פסקו בתשובות דשרי■
לאו דוקא ורביט לא חשש לכתוב אפילו משוס דממילא משמע ועודדאס איתא להטיל בפשתן מינו הילכך נראה כפי' הקונדריסדכ״ש פוטיקמשוס כלאים
דלא אסריק ציצית סל פשתן בשל משי אלא משוס דדמי לצמר הל״ל נמי שנכון ואיפשר דסכרי כי׳דאמי התכלת והלבן מענבי! זס את זה וכיון דליכא תכלת
ליזהר שלא לעשות ציבית של צמר בטלית סלצמרגפןאו״קנבוס מסוס דדמו לכן כמי ליכא וניחא דנקט ®־סייס דפטיי אפי׳ממינה והאי דקטינא י״ל דמכר כר'
לסל פשתן ומל הטעם השני גס כן קשה שמאחר שמדברי טעם זה כיאה שסובר ופטור אפי׳ממינה כיון דלא מצי לפירמי בה תכלת ור׳זירא אי כר' ס״ל לא הטיל
יבינו המחבר דלספי מצות קטן ציצית של פשתן פוטר בטלית של פשתן א״כ לית כה אפילו מיכה ואי כרבנן שיא התכלת כדי להטיל בה מינה ולהכי נקט סדין
ליה סברת האומר דציצית של פשתים אין לו מקום מן הפורה וגס לא  .סירת בציצית ולא כקט תכלת בסדין והשתא לא צריכין לפיש כדס״ה רציצית סוכת
האומרדאיע״גד־מדאוריתא מסילין חכמים אסיוה שהרי כתב סדי לנו שנתן טלית ותימא לומר דרב קטינא יסבור כיבי דאין הלכה כי׳מחביריו וכ״ש מיבותץ
מקום לפשתן בפשתן דאלמא ס״ל דלספי מצות קטן עוד היום ציצית.של פ סמן
וגס ר׳זירא יישבנו בדוחק ועוד מצאתי כסיפרי כסותך פיט לסדין ושאלתי לדכי
ואמי לי דאסמכת׳היא עכ״ל ופרא״ס כתציצי׳ג׳כל דברי רש״י והתוסיואס״כ סבי׳
פיטר טלית של פשתן ואס כן על כרחין צ״לדס״ל דכשאר מיצים לכד מצמי פטר
אי מדאוריתא וכדרכא דוריש הכנף מין כנף וכו׳אי מדרבנן וכררב נסמן דפטר דברי כעל העיטור שכתב בשם רכיני האיי סתעולס לא היה א ' מהגאונים שהורס
פאי מינים מציצית דאוריתא ואי אפשר לומר שכאסיכו כשאר מינים ויהיה מותר
להטיל חוטי כיתנא כגלימא דכיתכס ומאן דרמי להו עובי משוס לא תישא :
בשל השתן לכן כיאה לי ססמ״ק הוסק כדעת יכינו תס שטלית סל פשתים פטור והרי ף כתב והאימא דלית לן תכלת רעינן לסדין ציצית ממיניה וספירדמי
מלהטיל בו ציצי׳לא מבעיא משל פאר מיני׳להא לא פטרי שלא במינן ושל צמר
דאמרי׳איבעי׳להושל פשתן מהו שיפטו׳שלצמר ת״שדא׳רחכס א״י יהודה חוטי
גמי לא ששום דהוי כלאים אלא אפילו מינו סהוא ציצית ' של פשתים דפטר
ביס
צמר טוסיק כשל פשתן וחוטי פשתן פינירין בשל צמר חוטי צמר ופשתים פוטרין
מדינא גזרו בו סכמ׳יס משוס כסות לילה וזהו שבת " טלית לש פשתן פטור
אפילו
בכ״מ ואפי׳כשיראק הא למדת דחוטי פשתן פוסרין בשל פשתןומה׳כמי סמעי׳סכי
במינו ומשוס דמשמיע שאין ספיטור אלא ב טלית של פשתן אגל ציצית
של
פשתים
דא״ר
אלעזר
כל
המטיל
תכלת
בירושלים
אינו
אלא מן ה־זתמיהין ומפישינן
פיטר בשאר סינים כדינו לכך כמב מיסו נכון ליזהר שלא לעשות ציצית של טעמא לפי שאין בקיאין וליימו כיה עשרה וכו׳גזירה מסוס .קלא אילן ואקשינן לא
מפתן אפי׳גנולית של שאר מינים ונקט משי דהוא סל מאינך מיני והוא סדין לשאר יהא אלא לק כלומר דהא צמר לבן פוטר כפשתים ופרקינן ? פי פילי היכא
ב
אß 1
דליכא

\

ציצית י
מנהג הארץ ההיא אכל סכיתו הול) לאסור כדברי ר״ת לכן לכ ירא פמים יס לו
ליזהי שלא לעשות טלית של פשתן היכא דאפש ' אבל היכא דלא איפשר ליה מונ! כ
שית שה טלית של פשתים ויכין עליו משיתבטל ממצות ציצית וכ זו שנהג הר״אס
עפ אנשי ספיד וככ' כמכתי דכיון דהרי״ף והמנ״בם סובייס דשאי מינים רכ
מסשתי ' וצמי רחלים לא מיסייבי בציצית

דליכא מיניה אכל היכא דאיכא מיניה לא כלומר מיץ דלשס לכן אפס לפת פיסי
פשתן לא ימינן לכן מכשר כדר״ל דאמי כל מקים שאתם מוצא עשה ולא תעש׳אס
אתה יכול לקייס את סניהס מוטב ואס לאו יכא פפה יידחה את לא תעשה * וחזינן
למקצת יכויתא דאסיי לכדימי סוטי פסתי׳כטלי׳סל פסתיס ואיתלו בהא דאמיי '
י ,
כריש יבמותםר"  6כדרכ׳דרכא ימי כתיב
הכנף מין כנף ופו׳סא כיצד צמר ופשתים ל (  ££ל ? ך | שאין לה » רבעה כנפות פטורה יש  'bיותר מר' מדאורייתא כמי שנתבאר ביאש הסימן
כנפיה ללךןנכון שלא לעשות הטלית משוס דבר אלא
כמיקוקאסרי חייבת ועושה לה ארבע ציצית בד׳
פוסרין נין במינן כין סלא

של עור חייבת היא של עור וכנפיה של בגד פטורה
מפלוגתא ולא יעשה טלי׳אלא מצמומיהו
ומנייהו מסן דמחייב ליה מלקות והני
היה
היכא דלא איפשר ליה יעשה משאי מיניס
רבוותא דס״ל הכי לא דייקי בסממסולא
ובלבד שלא יעשה סל פשתן כדי לחוש
ידעי מאי קאמרי רבנן ומהאי שמעתא
גופא גמיינן דטבדין כיתנא בסדינא דרכיאסרינן כגמרא סד״א כי דוקיא דיכא לכתחלה לדברי האוסרים ואי לא איפישר ליה ימשו אפילו של פשתים ומברך עליו
בהסכמת הרי״ף והרמ״בס והר״אש ז״ל :
דאמר הכנף מין כנף ואכן כמי «ירוק כי דוקיא ונימא הכנף מין ככף והכיקאמר
טלית שאין לה ד' כנפות פטויס יש לה יותר מד׳סייבת ועושה לה ציצית
רחמנא עביד צמר לצמר ופשתים לפשתים וכי עברת צמר לצמר אכל צמר לפשתי׳
י
בד׳ככסיהבפרק התכלת ( דף מג ) תנו רבנן הכל חייבים בציצית
ופשתים לצמר לא כתי רחמנא צמר ופשתי׳דאפילו צמי־ לפסתי׳ופשתי׳לצמרהא
סברא דסמנא דסמכי עציה רבנן וש״מ דפסתי׳ לסשמי׳כסר הוא לדברי סכל ולית נהנים וכו׳נשיס ועבדים ר״ש פוטר בנשים ספני שמצות עשה שהזמן גימא היא
מלאפ׳לרב קטינא מאי טעמא דר״ש דתניא וראיתם אותו פרט לכסות לילה אפה אימי פיט לכסות
בה סלוגתא עד כאן וכתב עיד שיש מי שמביא ראיה מדאמ׳ליה
פטו כציצי׳לגמרי לילה או אינו אלא פיט לכסו' סומא כשהוא אוסר אשר תכסה כה הרי כסוס סומא
סיכלא בסיתוא סדינא בקייט' צינית מה תהא עליה אלמא סדין
למה לא היה מטיל רב קטינא חוסי פשתן בכיצית והוא ז״ל או׳שאין מכאן אמור הא מה אני מקיים וראיתם אותי פיט לכסות לילה ורבנןהאי אשר מכס׳כל
דאל״כ
אלא מאי עבדי ליה מיבעילהו לכדתניא על ד׳כנפו ' כסותך ד׳ולא ג אתה אומר ארבמס
ראיה דהאי ציצית דקאמר ליה מלאכא לאו אלבן קאי דאיפשר למפבדי׳פשתן
ולא שלשה או אינו אלא ד׳ולא ה׳כסהוא אומר אשי תכסה בס היי בעלת ס' אמור
אמנלת קאי דלא אסשלמעבדי' מפשתן דתכל׳נמי איקרי ציצית דת״ר סדיןבציצי'

למיגזר וליכא בהא מילתא ספיקא ועוד דאיהי עדיף סצמ׳גפניס ושאר מיני׳דחיוב׳ בעלת החייבת אלא דמר נפקא ליה מאשר תכסה בה ומר נפקא ליס מאשר לחודיא
דידהו מדרבנן ופשתים בססתיס חיוב א דאוריתא הוא ורעת הרס״כס בפ״ג כדברי וכן דעת הרי״ף והר״אש וכן הכריעו התוספו' וכן כתב סמ״ג וכן פסק הרמ״בס בפ׳
לרי"ף; והרא״ש כתב ח״ל ותחיה אני מהיכן פערי רבוות׳לחוטי פשתן לא פטרי ג ' וכתבו סם ההגהות היינו כברייתא דסחכלת ולא כההיא דפר״ב דזבחים דממעט
בסל פשתן חדאוריתא כיין דכתיב בקרא צמר ופשתים גדילים תעשה לך וכן אי בעלת חמס ובעלת שלש וכן פסקו המוספווסניר המרומה וכן משמע שלהי הקומץ
רבהורס״ספסק דסטורה וכן פסק רביכו סמסהדהאכסיפרינמי איכא ברייתא
דרשי המף מין מף אס כן כל דבר פיטר במינו וראיתי לבעל העיטור סכ׳וסשתא
דקיימא לן כבית הלל דסדין חייב בציצית מדאורייתא ויכנן הוא דגזרו משו׳כסות דפטרה בעלת חמש בההיא דזבחי' וסמי ההיא דהתנלת מקמי תרתי וכתב מהיי״ק
היכי דתכלס ליכא סשתןנמי ליכא דקיימא לן ניבי יוחנן ק צורי דאמ׳אין בסורס קמ״ט דסברא זו פשיטא דדכרייסידהס ואין לסמוך עליהם כלל  :וכתב
לילה כי
לו תכלת מטיל לבן ־כל וסי צמר לבן במקום צער צבוע תכלת ולכן כדינו וסדיןליב׳ הרא״שוהא דחכיא בסיפרי כפרשת ועשו להס ציצית על כנפי בגדיהם אף בסלי
בשיראץ או צמר או ג ובעלי ס׳ובעלי שש ובעלי ז׳וכעלי ח׳במשמע תלמוד לומר ד ' כנפו' יצאו בעלישלש
למימי הנא הלכך פשתים לא סטר בטלית כלל והא דאמיינן
הכי ומשוס הכי מיפערי ובטלי חמס ובעלי שש ובעלי שבטה ובעלי סמנה נ״ל דה״פ אי לא כתי' אלא על כגסי
פשתים רב נחמן דסגירא ליה דשייאין דרבנן הוא דמתרץ
בכל דהו אבל טלית דאוריתא לא מססרא כלא תכלת או צמר לבן כמקומו כי היני בגדיהם ה״א דכל מפיס שיש לבגד אמרה תורם לעשות ציצית הן מעט הן
דלא מחסר ציצית אצא צבע חלזון ורב קטינא דלא ימי ציצית משוס האי טעמ הוא הרבה תלמוד לומר על ד׳כנפו׳ונתמעטו מעט והרב' ובעלת נ ' פסול אף אס כטיל
דרבנן קמאי דלא רמו ציצי׳של פשתן בטלית סל פשתן ד׳דעל ד׳בעינן וליכא ונתמעטו בעלת חמש ויותר שאין להטיל בכל כנפי' אלא בד׳
ומסתכרא לן דהיינו טעסא
עד כאן לשון כעל העיטור ופירוש זר סוא לפרש אין לו מילת מטיל לבן דוקא צמר מהם עכ״ל וכן משמע כסוף פרק הקומץ רכה דאינו מטיל אלא בארבע דאהא דתכן
ד׳ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מציה אחת רבי ישמעאל אומר ארבעתן ד'
צבועלקדיבי יוחנן בן מרי היינו רבנן דפלי גי ארבי בכך בריתא וכו׳ודבר פשוט
מנות וכעי בגמרא מאי בינייהו ואמר יבא כר אהיצא טלית בעלי חמש איכ׳ביניהו
הוא דמדאוריתא אין לאסור ציצית של פשתן לטלית סל פשתן ואפש׳שירדו לדעת
ר״ת ואסרו מדרבנן ונראה שהרב רבי יצחק אלפאסי נמי סובר כרבינו תס דביח פירש רש״י לת״ק ליד׳נר מצוה אח ' הן סבר ד׳דוקא למצו׳אחת וכי רבי רחמכ׳כעלת
שמאי דרשי סמוכים ואסרו למת תכלת בסדין מפום הנך נזירות דמפרש תלמוד' חמש להטיל ד׳כנפותיה רבייה ולא להטיל לכנף חמס׳וסכיח צינית כד׳כנפו׳ולרבי
הדהביא ־ק דיני זירא גזירה שמא יקרע סדינו וכו אבל כמינו מחייב ודייק לסדין ישמעאל דאמי ארבעתן ד׳מצו׳כי רבי רחמנא בעלת חמש מני להטיל לכולהו רבייה
בציצית היינו תכלת מדאמר רבי אלעזי כ״ר צדוק והלא כל המטיל תכלת וכו׳ומשו' דהא כל חדא מנוה באנפיה נפשא ע״כ ובהדי׳איפסיקא בגפיא הלכתא דלא כרבי
זעיקר המצוה היא תכלת קרי ליה ציצית בסתס אלא קשיח ליס לישנא דפוטריס ישמעאל וכן פסק הרמנ״ס בפרק ג׳שכתב על ד׳כנפות כסותך בעלת ד׳ולא בעלת
דכיון דמיחייב במינו ולא אסר תכלת אלא משוס גזירה הל״ל אוסרין ומפיס לישנא שלש ובו׳מפד שיש ככלל סס'ארבע לפיכך כשהוא טושה ציצית לבעלת חמש או שש
דשטייןפירס ו״ת ואפילו במינו ואיפשד דכשאמיו ב״ש וב״ה דבריה ' בבית המדרש אינו עושה אלא לד׳מפיס המרוחקות זו מזו מאותן החמש או השש בלבי שנאמר
ר״ם
במרדכי ׳
אמרו ב*ה דבריהם בתחלה ואמרו מחייבים ואפילו בתכלת מחייבי והשיבו ב״ש .מל ארבע כנפות כסותךא וכתוב
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פל דבריהם ואמיודאיסורא איכא כתכלת מדרבנן וכששנו מחלוקתן הקדימו כ״ה
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דכיי ב״ס מפני ענומנותן שמקדימים כל פעם דברי ב״ש לדבריסס ואגב דב״ה שנו
שמש משממ דו?ש במ־מ או אשיזיהליג'!חאןי»'ל
™
f
*
ה חייבת אבל בטלת שש פטורה אלא
מחייבין שגו גס ברברי כ״ש פוטרין ולעולם כמינו מחייבין וכדי הוא סרי״ף לסמוך
מדאמרבבריתא מיבם אני בעלת חמש שיש בכללה איבע תשמעדמהאי טעמא
פליו ואפילו לדברי ר״ת גזייה רחוקה היא דגזרו בעינו אטו תכלת ופכל׳גופי׳גזרה
לילה והאימא .דלינא תכלת לא שייכי הנך גזירות ולכך אפילו טובא ודברים תמוהים כס בעיני דאפילו לא תני שיש בכללה׳ד׳מהיכא
שמא יקרע או משוס כמוס
לא מחיתי באנשי ספרד סשתמספין בסלים לפ פשתן שלא להרפות מהות ציצית תיסק אדפתין לחלק בין בעלת חמש לבעלת ו" ומכל מקום לענין דינא כבי
בידם עד כאן לשוט ולפי שראה רבינו סהרא״ש היסך ליישב דברי הרי״ףוגס כתב מבואר בדבריו דאפילו בעלת מפיס טוכא חייבת כמבואר בברייתא דסיפרי וכך
פשוט בדברי הרמ״בס והרא׳יס וסמ״גז״ל־ :
ס גדי הוא לסמוך עליו לפיכך כתב שהיא״ש הסכים לדברי סרי״ף ולי נראה
יש לה ארבעה וחתך אחד באלכסון ומשאו שכיס וכו׳לא נפטרה בזה בסיף פרי
פמלשק הר״אס משמע שנראין בעיניו דנריר״ת אלא סכדי שלא להרפות מצרל!
הקומץ יבס ( דףלז ) אמררבשיסא בריהדרב אידי האי מאן דבצייה
ציצית ביד אנשי ספיד לא רצה להורות להם כמותו וכן כתב בסדיא בתשובה כלל
לגליטיה לא ענד ולא כלום סויה בעלת חמש ופירש רש״י דבצייה לגלימיה שחתך
ב׳ח״לוגן נוהגים כאשכנז ובצרפת שלא למשות ,טלית סל פשתן ואני בבואי
לארץ הזאת יאיחי סמלםלובשי׳טלי׳של פשתן אמר לי לבי אס תאסור להם טלית אחד מן הקמות חתיכה כגון פגימה שנראית כסדקמיס  :לא עבד כלום
או שהגביה כנפיה ותפיס
כי אינם נמצאים כל לפוטרה פן הציצית שמא בעלת חמס וחייבת :
פשתן תבטל מהם מצות ציצית
של
כך טליתות של צמר בארץ הזאת ואמרתי הנח להס כי נתלים באילן גדול שמתירו בענין שלא נשאר כה כנף לא נפטרה בזה גס זה שם אמר רבמפדשיא האיפאן
ועוד אף לפר״ה אין לאוסרו בזמן הזה דעיקר טעם האיסורהוא רלמא אתי לננימד דצרייה לגלימיה לא עבד ולא כלום מאי טעמא דכמאן דשרידמי אמי• בר דיסי
מנהרדפא האי מאן דחייטיה לגלימיה לא עבד ולא כלום אס איתא דלא מיבעי
ביה תכלס שהוא עיקר הממה ובכסות לילה או אס יקרע סדינו הוה ליה כלאים
שלא במקום ממה אבל כזמן הזה שאין לנוסכלת ואין לנו היתר כלאים בציצית כלל ליה ליפסוק ולשדייה  :וסירס רש״י בלשון אחרון שתפס עיקר דציייה לגליסים
קמות טליתו כפל קשר ודומה כאלו קיצען ואין לה ארבע כנסות כדי להפקיעה
לא שיך למגזר כלל דלא שייך לדמותו לדבר שנאסר בסניןדאץ ל ו היתר אלא פל
מתורת ציצית לא מסה כלום לפטרה מציצית מאיטעתא כמאןדשרי דעי ובת
ידי בית דץגדול ממנו בחכמה ובעדן דכיון שטעם האיסור ידועאסכתבסל
הטעם נתבטל האיסור ממילא דלא דעי מתקנ׳ריב״ז וכו׳כל זה דקדקתי שלא לאסור ארבע מפיס היא שסופה לחזור לתסלתה • מאן דחייטיה לגלינדה כפל משתים
לבני הארץ הזאת טליפשל פשתן פכ״ל  :היי אסם רואה שהוא נדחה כדי להעשיר כאלו ק מוקצעות וספר הכפלים שלא ישבו אפילו הכי לא עסה ילא כלום
לפטרה

אורח חיים הלכות ציצית י
לפטיס״ק הציצי׳דכל כמה דלא פסק ליס ש" מ מיבעי ליס ועדין הס מןהטלי׳עכ״ל
והרא׳ש פיר פל דצייייה לגלימיה שהגכי׳כנפי הטלית ותפרן ולא ידעתי לס? שהרי
לע מאך׳דחייסיס לגלימיס ה״ל לפי׳כן ורבינו כתב דשפיס לא פסר לה וכ״ש היכא
לקשיה ולא תפיס דלא נפשי־־  :היא של בגד וכנפיה של עור חייבת היא של
עור וכנפיה של בגד פטורה מימרצן לרכא ׳
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דאטו משוס דכפלא איפטר׳ לה והכי דייק לישנא דהרמ״מז שכתב אין כופליןאת (נ ) ואין זנרי*
גרמי ן גוה דהו מיל
הטלית לשניס ומטילין ציצית על ארבע כנפות כשהיא כפולה משמע דוק עלארבע
וכסה־ כת ' יראה
כנפות כשהיא כפולה סין מטילין אבל על ד׳מפות הפסוסיס מטילין -1היה לה מלשין א״א הרא'8
ארבע ציצית כד׳כנפות ועשה עוד אחרות וחתך את הראשונות כשיה כאחרוני׳  jj>*’P* Viנראה

היה לה לכנפות ועשה כהס לציציות ושוב עשה לו כנף רביעי
ועשח נס בו ציצי׳פסול'  :היתה מרובעת וכפלה כת׳הר״ם במז״ל
אין מס׳־לין ציציותיח על כנפיה כמו שהיא כפולה אאז ,כ תפרה
כולה ואפי׳מרוח אחת ומלשון א״אהרא׳ישז״ל יראה שחייבת
אע" פ שלא תפרה כלל  :היה לח ד׳ציציות בארבע מפות ועשה
לה עור אחדות יחתך אתהריוטינרכשרה » » רוניתוהרמב״ם
ז ל כת הטיל צ -צית על ציצית אם נתכוון לכטל הראשונה חותך
הראשונה ובשד׳ואם נתבוון להוסיף אע״פ שחתן אחת משתיהן

אהא דא׳רבא גפ׳התכל עדס ) הטיל לבעל'
שלש והסלימס לד׳פסולה משוס תעשה
ואן דנרי הרי׳ץ
אמריקתמשה
ולא סן העשוי ופריך ומי
זהרא״ש « » זעותן
ולא מן העשוי והא״ר זירא הטיל לסוטלי' רן הואיל < םתמ(
ולכן
כשי־ה אסר רבא השתא בכל תוסיף קאי דגדהס
יחייג ת
גק «י'
מעסה לא הוי מתקיף לה רב פפא ממאי
כג״ל:
לגברא לאוסופי קא  #נוין דילמ׳לכטולי (ג ) ( ג״עיאם
קא מכוין ובל תוסיף לינא מעשהאיכא מטיל גיגית גד׳
ופרש״י הטיל למוטילית שהיה לה ד׳ציציו' כגפ! ת ה 3פ 1טיס
והטיל להדאחריס כשרה כהני במראי ל«ה מ<1ל עוד
שגס זעתp ^ oo
דיזייגת

ללאמיקריאהכי אלא אס כן יובס של
יא מצות:
פשול׳ואי׳א הרא׳יש ז״ל לא חילק :
ואף ע״ג דסדר פסקינהו לקמאי והא הכא
עורואפ״ג דרב אחא פליג עליה דרכא
דשלא לכורך עבדינהו בסע״טשיה ומכשר׳
ואד בזי כנף אזלינן פסקו הפוסקים
כתא ואפ״פ שהמרדכי כתב כשס תוספות סק רב אחא אמר זיל כתר כנף אין בהו  :אמר רכא לעולס שלא לצורך מן העשוי קרינן ביה והכ׳ל״כי מכשרה בכתיאי
להוכיח מכאן לפסול א ־תס טניפות שמסופי׳סכיב הנקב כעדי כרי שלא יתקלקל דקאי בכל תוסיף כי עבדינהו ולא הוו מעסה דכיון דעובי על דברי תור׳לא מיקרי
הנגד דהכא שאני שכל הבנףמעור וסגר׳לבגד וכתבו מהרי״ק בשויר׳קמ״ט ומסיים מעש הלכך כי פסיק לקמאי היא• הוי' עשייתן דבתראי׳ אבל שלא לצור׳דבעלתשלס7
פסניגי׳צלאגדין
בה ורמזיאל אומי דמ 'מ טוב להחמי׳משמע דסכרי דהלכיס־ב אסאי ו ' :עורמהרי״ק שאינו עובר עליהן כוי מעשה לאקיויי ציצית העשויה בפסול
■ ואיכא כשגמרה להטיל על כנפיה
וכן
מעשהאיכא והדר קושיא לדוכתא ח״ל כרא״ס הטיל העשוסוע
בשורש הנזכי דמשמע מדברי בנו של רבינוחייס כהי דמספקא ליה אי הלכה כיב מעשה ולא מן העשוי :
תדגרי
כהני בתראי איפסקינכר ח6ייע
לגדטלית כסיה פרס״י שהיו לה ד׳כיצית והטיל לה ד׳נשרס
אחא או כרבא ואזיל כתמייסי לחימיא ענ״ל וכיון דהרי״ף והימ״כס והרא״ס ז״ל
אפנת
ודומני©
לקמאי ואמ״ג ד :9ך לאו בצירך עבדינהו בשעת עשייה ל" א הטיל למוטליח כסיה
פסקו בפשיטות ניבא אין לכו לחוש לדברי הסוששיןלהחמיר* חיה לס ג כנפות
פוער
מל®!,
בסס שלשהציציות ושוב ע ?1לו כנף רביעי ועשה גס בו צינית פסולה גס ז?ז בה ;ך בתראי ואע״ג דבי טכיד כתראי אכתי לא בטול קמאי ואספכס דהנך נ׳לאר
&אייר ד׳שמעוןלא
ועשה
שש אמי רבא אמר רב סחורה את־ רב הוצא השיל לבעלת ג והשלינגסלד׳פסולה
ציצית נינהו דהא לא ציי׳ליי ו וכי הדר עכיד לרביעי ובטול הנך קפאיילא קרינ' כהר משתיג ; p
מעשה ולא מן ׳ :עשוי ופישי׳י הטיל ג׳כצית לבעלת ג׳כנפיס ואתה תלה בהן קרן בסכך שלשה ראשונות שגאחיוט' תעשה ולא מן העשוי כדמפרש טעמא כיון דקאי׳
רביעי ועשה נו צ־צית פסילה וג׳היאשינות עשייות ממחלה שלא כמצופה וכי הדר בבל תוסיף לא הוי מעשה עכ״ל וכתב רכינו הגדול מההרי״א ז״ל סהסיליק סכין
לשקראסון ללשון אחרון הואדללסון ראשון אפ״ע סשס׳כל האחמנו סלאלצורך
ף* מ ) תצר רבנן
מתקנה אי :א פע שה ולא מןהעשוי  :חיתח ממבע ׳ ונפלה סס 0
טלית בפילה חייכת בציצית ור״ש פיסיושוין■ שאש בפלס ופערה שחייכת תפיס עכ״ז יכול לבטל הראשונות וללישנא אחריניא אמרינן שהרכיעייצריךסיסיהלסס
מצות ציצית ואף עפ״י ששלשה הראסונו׳פשאס שלא לצורך אין בכאן תעשה ולא
פשיטא לא צ״יכא דצקסה בפ -ני ופיש״י טלית כפולה שהימם איוכס כשתי'ונפלה
ור״ספונף־ שאס תפשט נמצאת ציציות גא מצמיתה שאס תפיה חייב׳רלא תפשע מן העשוי וסעמ׳דכיק דקאי׳בבל תוסיף לא קרינן ביה תעשה סירס׳ שלעולםשלאי
דנקשהגשיכי מפירה רחבה כ שעי׳ר ומסקי יוסף כתוב כפלם שהי׳ארוכהמארי לכורך לאו מעשה הוא ואס כן לפ״זימי שעשה אי זה דני פלא לצורך כסצוה ואחר׳
כשתים בראוי לה ואין רא־י ללבשה אלא א"'כ כופלין אותם ור״ש סוטר דהו׳ליס כך נתכוון לצורך המצוה אין זה כסר וקרינן ביה מעשה ולא מן כעשוי כדצמרינן
מגד שאיני רא*.יללבישה • ושייט שאס מפי״ס לאחי שכפלם חייכתדהא׳חזייא; לעיל על החופי׳סיוצאיס מן הבגד אבל לכאן אס אנו מכשיריסאלרכציציות•
לאיכשרי והריי׳ף וסרא״ש כתבו כרית fוו ולא פסקו הילכה כדברי מיונראי׳ססמכו' האחרונות הוא לפי שנעשו כמיספת וה״ל■ כמוסיף• על העצום שהיתה בכאן׳
ירא׳שחייכ׳אף■ ולפיכך הוא כשר מה שאין כן כ& לא היה בכאן■ סצוהועשה הדבר לתכלית אסר
דמן סשזש משזע דהלכה כת׳קתהו שכמברבינו ומלשון א״א ן״ל
ע״פישלא תפיס וגס רבעו ייוחס כתג עלית כפולה עייבת .בציציתאסי׳לא־ספרס :פכ״ל ולע״ד נר׳ססחילוק שחילק בין לשון ראעוןללשון אחרון דללסוךראשון אע״ע:
אכל הימ״כה שכתב כפ״א אין כופלין את הטלית לשניס ומפולין ציצית על מפיס שמשה כלי הד' ציציות ס לא לסס מצות :ציצית כשירה וללשון אסרוןצריך :שיעשה
כמו שהיא נפולה אלא אס כן פפ~ה כולה ואפי׳עריח אחת נראה שסובר דהלכס הרביעי לש ס מצות ציצית ליתיה מכמה טעמי סדא דלא בעינן כוונה לסס ציצת:
רכא בר רבנסמןסזייס׳ כימו שכתב הרס״כס עסאס ישראל בלא כיונה כשרה ועוד דכוונס לשם צ-יצית אינם
ניבי שמעון מדאיתא בגמי׳רבה כר בר הוצא איקלע לבי
דהוה עיכס ,טלית כפולס ורמי ליס חוטי עילויה כפילאאיפשיטא .ואשא חוטא וקס מענין שמועה זו דסלא לכורך דאמריקילכא לאו פלא במנת מצות ציצית היא:
מראה מדברי הרב אלאסלא לצירך היינו שלא היה כייך להם כפת מסייהסשהרי׳
ליה להדיה רישיה אמי ליה לא* היינו כנף דכתב רחמנא באודיתא אשא :סדייט
ופרס״יאיפ שיט הטלית היוציבות באמציעת שהייתה רחבה כפלי׳כקימתווסיכן" -היו שהציציות אחת׳ואזן חילוק בין לשון אי׳ללסוןבלעניןהדן אלאבפייהשמוע' ,
כפול׳וסבפל מוטל על ראשו ושני הראשין של טלית למטה מאחוריו ושניציציו׳היר דללשון א' כל ארבעה ציציות כיי פבדינהו כעוד הראסוניס קיימים לא לצורך
בקרנות האחד ושנים בשני ראשי הכפל מקוס שארכו כלה ובשנפשט׳היה סמייטלו־ נינהויואפ^׳ה כי ססקיכהו לקמאי כסריס משום דכיוןדקאי בבל מוסיף לא הוי'
מעשה ופסיקת קמאי זו היא עשייתן וללשון חסרון אפילו לא היה עושה בעוד
נה ונמצאו שתי ציציות של כפל באמצע הטלית כנגד ראשו של רבאנלאו היינו כנף
דסא באמצעיתה עומדין ע״כ ומשמע ליס להרמ״בס דכי א״ל לאו הייני כנף דכתב הראשונים קיימים׳ אלא ג׳ציצית והד׳לא סיס פושהו פד שחתך ארגעה־הראשונים
הוי פסליכן אי לאו עעמא דכיון דקאי בכל תוסיף לא הוי מעשה מיפיסאין סילוק
יתמנאפאוריתא היינו לומר דאפילוקודש ש ת משט נימי כיון שעשויה ליפשטלאו
■סייטככף רכתב רחמנא בא־יית׳ דאס לא כן סל״ל לא תפשוט אותה אלא התעטף בין לשון א' ללשון אסמן לפנין הדק כלל כתבו יבינו ורבינו ירוחס דין זה סתם
דלא א״ל ממיקיכי חזייה דמיכסי טליתכפול׳לאו היינו מף האם חתך את הראשונות׳ כשרה באסרומת ולא חילקו בין פשה הרביעילסס מצית
בה כשהיא כפולה וסא
דכתיב כאוייתא מפני שיצה להמתין עד שיפשטנה וייאדקאי׳כנף להדי ריסים ציצית ללא עשאו ונהמדברי הר״אש שהוא פוסק כובא דא׳דכיון דקאי בכל מוסיף
וכן משמע מדמשייס כגמרא בהאי עוכדא אייסי גלימא אחריתי אמר ליה מי סבר' לא הוי מעשה וסימא דהא אתקיף ליס רב פפא• ולא■ אהדר' ליה סודי ושמא
חובת גברא הוא חיבת טלית הוא זיל ימי לה ואס איתא אמאיאיצטייךלאיכסויי" ישלומר דס״ללהרא״ש׳ דטעמא דרבא מסוס דכיון דאי הוה מכרן לאוס ופילא
גלימ׳אחריתי ה״ל לכפול את זו ולאיכסויי כה וגש רבה בר רב הוצא אמאי א״ל זיל חשיב ®עשה זמ״ס הרה קציצת ציציות הראשונות מעשה כי לא מכוקלאסוסי־
לא ס״לל אלא זיל כפלה אלא ודאי משמע דס״ל והלכה כרבי שמעון וקפסק׳ אלא לבס׳ילינמי לא חשיב מעסה וזה דוחק ויותר נ״ל דס״ל ליאש דמנוין לאסוסי
ימי לס
דסלצה גרבי שמעין ואפשר שגס דעת הר״יף והרא״ש כן וסמכו מל כולי עלמא לא פלידדלא הוי ׳מעסה וכשרה כאסרינות ובסכוין לבטולי כולי
בנ״י וביוקס
עלסא לא פליגי דהוי מעשה וה״ל מן העשוי כי פליגיבמטיל סתסדרבאסכר
סכת״יסאיעובדא דרבה בריבהונא ורכה בי רב נחמן דמשמע מיניה דהלכם
לאוסופי מכוין ורב פפא סכר לכטולי מכוין והא דאתקיף ליה רב הפא לאוי
בר*ש ומס שכתב הימ״כם דכתפיה מרות אתת סגי להפיל ציציות על כנסיה כמר
■ לאסדורי קושיא לדוכתא אתאכדפרש״י אלא לומר שהיה קשה־ בעיניו דברי רכא
ססיא כפ' לה נראה שלעד כן מרפיכי׳אמאי דמכיא ושוין שאס כפולהותער׳שסייב '
■ לאוספי מכוין דרילמ׳לכטרלי ממין ויבא לח חס לאהדויי ליה מידי
פשיטא ושני לא צייכא מקטס נסיכי וסובר הוא5״ל דנקטה בסיכי היינו תפרה דאמר דסתמא
ממס אחת אי צמי כיון דטעמא דאין מטילין בס ציצעת כשהיא כעולה הוא משוט דכיון דמילתא דתליא בסברא הוא אכל מדברי רבי' סכמבוא? א ז''ל לא סילק נראה
דמפשיט וקס תוטא להרי רישא כלסתפורס מיותאחתדליכלמימש להכי שפיר סלא היה מפרס דברי סרא״ש כך דא״כ הל״ל וא״א ז״ל כתב כהפך דסתעו הוי י
דמי להטיל בה כשהיא כפולה ומעיל' משמע דה״ה לנקט׳בסיכי דהיינו תפיר׳רחכם כצתטון להוסיף וכשד באחרונות ואס נתכוון לבטל פסול צ :ודברי רבינו שכתב :
נדפרש״י דתפרס סתם קאמי ואפי׳תפירס רסב׳במשמע ואס נאמ׳להר״יף והיא״ש וא״א ז״ל אל חילק הס סתומים דאיפשר׳ דלא חילק :דקאמר׳ היינו לומר־דככל
3ווכא מכשר ואיפשי• דהיינו לומרדבנל סמא״פסול ומיהי צומוך מתשכתבתי־
פוסקים כר ׳ש מס שלא כתבי הא דאוקימנא שאס כפלה ותפרה בדנקטא כסיני
ארבע
היינו משוס דכיוןדמעובד׳דרבה בר רב סונא ורבה כר רב נסמן משמע דלא קפדינן יתבאר לך דהיינו לומך דבכלגוונאימכשר־ח״ל ברמזי® טלית סיס לה
וליקוס חוטא להדי רישא וכי נקטא בסיכי ביון דלאמיפשטא ציציות והטיל בה ארבע אסרומ כשרה בד׳היאהיוניס סשיסיריהראשוצי׳עכ״ל ופן
אלא דלא ליפשוט
כתב רבינו ידרסס הנדל למוטלית כשרה ופרס״י סטיו לו ארבע ציצי׳והטיל לס ארבע
יליקום חוטא להדי רישא פשיטא דמטילין בס ציציות כשהיא נפולה  :ולענין
דוהיכאדפסקיכהו לכתיאי ניאהדבכל'
הלכה כיון דבדברי הרמ״בס מבוארים כר״ש והר״יף והרא״ס איפשר לפרשדבריהם׳ אחריש כשדה אחר שפסק הראשוניס
גוונא נשרה ממאי דדוהאיני בעינךלאכשוייבכתיאייהוא דמפלגי כין כתפיי!
דה כ ס״ל הכי כקיטינן דכל מאי דאיפפר למעט במחלוקת עדיף ספי 3י ודע דהא
כ ב !4 :
לפער ר״ש היינו מלהטיל במפיס הנפליאבל בדכנפיסהפשוטיס צריךלהטיל
גינית על כנפיה
הכפול• 1דכא ל#
געיקדקד׳ניג־פ
ואפ8ר זעל כנפיה
אינז
הכפולות
מועיל אס השיל

ציצית <
י( ) י& יזייייי להוסיף לניוכוון־ לבטל משום דאיכא למימי כהו תעשה ולא «ן העשוי אכל בקמאי
ייי׳יי ד; ^י ייצי .שנעשו בהכשר כי נתכוון כשהטיל האחיונו׳להוסיף וא לבטל מאי הוי ואיפשר
דאפי׳לא פסקינהו לבתיאי כשי׳כקמאי וכן יש לדקדק מלשון רש" י שכמו בספרים
'iveלו7י.ריה ^ י דידן הטיל לס־ טלית כשירה בהר בתראי ואע״ס דהד׳פסקינהו לקמאי משמע דכי
#
של!לע״ז! מה יינ' לא פסקינהו לקמא י יש להכשיר יותר זמיסו נ -ר דהיינו דוקא היכא דלא נתכוון
מ!'מ'א להוסיף אבל סא נתכוון להוסיף פסולה לכ סיכ-א דקיימי תחוייהו אבל הרא״ש כת'
ז! ^’ יסנמ' ^ו בלשון רש״י על הטיל למוטלית כשרה דבהכי בתיאי כשרה אי עסקינהו לקמאי
*ל « שמעדדוקא בפסקינהו לקמאי מכש׳בבתראי אכל לא פסק לקמאי לא וכן נראה
4א־
והרס״בם שכתב בפ״א הטיל ציצית
תיויק ״ייעמדברי הרמזים ורבי׳ירוחס שכתבתי :
י *ה י " י"* 6על ציצית אס נתכוון לנטלתא הראסונ׳וכו׳א״א לומ׳סמפרש כפרש״י דסאלסיר״שי
«™,ל ^ .כשנתכוון להוסיף כשרה וכשכתמקלכטל פסולה ולהרמכ״ס הוי איסכא ונר׳שהוא
« 8־'.ת ^י,ס י} מפרש דסא דאמר רבא השתא בבל תוסיף קאי מעשה לא הוי היינו לומר דהסלת
«נקטינן? "יגייס«
&׳ן
י

יס״י

J
(• )
ץ ? נקטינןלהלכוזנא
«3

«א־ *איי ^ךי

ציציות במראי כיון דקאי

פלייהו בבל

תוסיף שפיר חשיב

מעס׳ולא קרינן ביה מן

העשוי ולא דמי להטלי לבעלת ג׳דחשיב מן העשוי משוס דלא עבר בה מסוס בל
תוסיף ולישנא בתמים הוא כלומר השתא בבל תוסיף עכר בהטלת ציציות בתראי
וסיכאי חיפסי לומד דלא הוי מעשה ורב פפא עליגעליה ואמר ממאי דסא דמכשרין
בסטיל

למוטלית

דעכי בבל

תיסיף

במתכוין
ליכא

לאוסוסי היא דילמ'
מפס ס

בכשמס

ושתי

איסכא הוא דבי מכרן
הציציות

פסולים

ואץ

לאוסופי כיון
להם

מקנה

משוס דכיקדנפסלו הראשונים כשהטיל השניים בכוונת תוססת בטלה עשייתן
^ר,ם.חמ ^ ,הראשינ׳ו הוי כאלו נעשה בפיסול וכסחתך השניים ה״ל קמאי מן העשוי בפיסול
וכ״ם אס חתך הראשונים שפסולים השניים שהרי מחלת עשייתן שיתה בפיסול וכי
מכפרינן בהטיל למיטליס מתכוון לבטל את הראשונות דוקא הוא דמכשרינ׳דכיץ
דל א כמכוון להוסיף מעשה איכא כלומר מעש 'העשוי בנשמת איכא בהטלת ציציו'
בתראי שמאחר שנתכוון לבטל הראשונים הוי מעשה חשוב כיון דיש בטלית זו ד׳
צנפות סינכך לא דמי לבעלת ג׳ולפי זס רב פעא גס כן בא לחלק בין הטיל לבעלת
נ׳למדל לעיטליה ונקיטינן כוותיה  :ולעני] הלנה ני׳דאע״ג דהרא״ש מפ׳כפרש״י
כיון דר \ ימפ* פ הוא ולא פסקן ה״להימ׳׳כס והרא״שז״ל סד לגבי חד והלכס
כהימ״כס ז״ל ^ דמסתכר טעמיה דממכוון לאוסופי פסול ומתכוון לנטולי כשר
ומיד פרברי רב ספ א פיפרשי ספיר טפי אלי בי ה ממאי דמיפרסי אליביס דרש״י :
כתוב מהגהות מימון נשאל ליבינו ססח׳על קוטא כת ל ' כנסות אמאי איכ׳חייבת
בציצית ואמי הי״פ משוס דאמיינן היא סל עור וכנפיה של בגד פטורה אלמא בתר
הגיףאזלינן ולא בתי הככפיסה״ג קוסות פלנוכיון דגופן סתום אזלינן בתר סגוף
לפטוי ותו ראיה מדתניא בסעדי זוטא אשר תכסה בס פיט לחלוקיס וסי׳ר״י
סעש א ו סתום למעל ' כמין חנוק עכ״ל ובספר כפתור ופרח פ״ס כתוב כלשון לזה
כתב ר״מ היוטנברק שהבגדים שפח וחים מעט מלמטה בד׳כנפות שאץ חייבים
בציצית דכמר גופ׳מזלינן עכ״ל משמע שכל שאין רובו סתום בגד ד׳כנסות מיקרי
וחייב בציצית ולא פטרהר״ת אלא בשרובו סתום דומי׳דהי׳של עור יכנפיס סל בגד
דמייתי מינה ראיס לודאי גא מיפטיא אלאדוקא בסיובהסל ע .ר ונ״ב מהרי״ק
ב יזוי־ש קמ ט דלא פטר רכי׳סמסה אלא דוקא נסרוב׳סתיס אבל אס רובה פתוח
שייכת וסמידכי כת׳ח׳׳ל כמו׳כחיי שולם פיס ליזסי שלא יפתח אדם חלוק משני
צדדיו דאיכא מ״ד במנחות דכל בגד סיס לו ל׳צנפות חייב בציצית עכ״ל ופירש
מהיי״ק כשורש קמ״ט שמס סכת׳דאיכ׳מ״ד היינו רב אחא דאזיל בתי כנף גבי היא
וכנסים סל בגד ? ורבי׳הגדול מהרי ,אז״ל כתב בתחלת הסימן וז״ל טלית
סל
סאין לה ד׳כנפיס פטור׳סנה הר׳לא חילק כאלו הכפפי׳גאיזה די׳הס ונרא׳מסברתו
סבכל ענין סיייו הכאן אלו הד׳כנפי׳אפי׳סיהיו מחוגחמלמעלה וסהדות מלמטה
 0הן חייבות ולפי׳כתנ סרב שהחלוק אם יס 03ד׳כנפיס חייבת בציצית וכן נראה
ג״כפפבמן ארשית ח ־ים שיגיכ״ילא וקוט׳״א חייבים בציצית עכ״לניא׳שהוא ז״ל
ציה גויס כדברי רבמו שהחלוק סא יש לו ד׳כנפיס חיי' בציצית אבל בססרי׳שבידנו
ליתיס ואיפה י שמפר שכתב בסימן ח׳פאס יש לו ציצית בחלוקו יכול ללובשו מיל
למד יהינו הגדול דש״ל שהחלוק אס יש בה ד' צנפיס חייבת בציצית ואין משם ראי׳
דאיכ׳למימ׳דכחלוק שרובו פתוס איירי ופ״כ צ״לכן שהרי הוא ז״ל פסק פרבא
*היא סל עור וכנפי׳של בגד משום לבתי הגוף אזלמן ולא בתי כנפיס וא״כ אס
רוב החלוק פתום כיון רבתי הגיף אזלינן פשיס׳דפטו׳והיסב״א עכתשו׳סי׳פל״ד)
כתג ששאלוהו על מלבוש סנקי״א גמ״ילא פסותכין אומו מלפניו ומאחריו ודומה
שיש לו ד׳מפי׳אס סיי׳בציצית אס לאו והשי׳פין נקר׳בגד של ד׳כנסי׳אלא בטליתות
שכולם פתוחים והן ק יש להם ד׳כנפיס אבל הבגדים פמפוריס ומחובייס למעלה
כגון גוני״לא או קוס׳א אין זה כפית של ד׳כגפיס וכך היו נוהגים בראשונה בכל
מקומותינו להיות כנפי איחסהפלבושיס ארבעה ומעולם לא ראינו מי שחשש ומן
סטעם שאפיתי ואותן סאמר׳שעססירץ להטיל להם ציציות אץ אלו מן המחמירים
אלא מן המתמיה! עכ״ל  .וכתב סהרי״ק בשורש קמ״ט שגס כרשב״א לא סטר אלא
דוקא כשרוב מגד סמוס ומיעוטי סמית למטה וכדברי יבא דאזילבמרעןקר
שבגד נסיא של עור ומפי סל בגד אבל אם רובי פתוס ומיעוטו סתום חיי׳כציצית
לדכיי הכל ופ״ס כתב סישכ״א כגון גיני״לא וקוס״א לומר דווקא בכגון הכי שהיוב1
סתום הוא דפטר ובסכי סרסב״א ורבינו שכוחה מסכימים כדעת אחת ואס חצי
הבגד סתים וחציו פתוח נ״ל דמט׳לין אותו לסומרא וחייב בציצית ואין יוצאין
כתב מסרי״ק בשורם קמ״ט ע״ד הקאפ״ה שהיא פתוח׳בענין
הו כשבת :
סיש לה ד' ככפות סאס יקבעו בה אשט״רינגא למשוסה כסתימה כדי לפוטרמציציכו
שאינו מועיל תיקון זה אס לא תהיה ק״וע׳מחצי ארכה ולמטה לכל הפחות וגס
שתהיה קבועה למטה מהחגו׳למפן יהיה סרוב הסתום רוב הניא׳ לעירם ראם לא
? /ל אלו הארבע
כתברכינו הגדול עההרי״א ז
צן יאפי מסיה מראית הטין :
בכפיס לדברי הכל צריך שיהיו מרובעות לא שיהיו מגילות וכן כתב בעיטור :
וז״לבסיפרי כסומך פרע לסיגא למיכלתאלמיפלטפי! לפי סאינן מרובעות

בעין מחשיא ואלגיפרא שהן עגולים ולזין להן קיניירן ופתה עוד י5ולר סדז מעי 5ו
אינם כוללות לכסות היאש כגון הבי״קא ספביאי׳גזה הז׳מן סמבואי אמרו נסיפרי
כסותך ולא של ראששכ״ל  :ובספר כפתו׳ופרתצתוב הה לשונו כמו׳בס״ג סדרו
ממתיבתא דמצנפת אינה ראויה לציצי' וכשיפיי ממעט סודר הראש מכסות־ וכן
כתוב בספר א״ח וכתוב עוד בספר כפתור ופרס ומסתבי/א שאין .כל המצנפות
שוות חה שמצנפת ארצות המערב סמפסיס ראשיהם מאמצי » תה ושניראשיה־
מוסלכיס פל כספיהם ופל גופס כגון זאת אין ראוי לפוטרה שהרי מתכס׳בס
אב ל מצנפות ארץ כנען וארץ מצרים סמקפלין מלס בסיבוב כעטרה ולא יראה
ממנה זוית תהיה פטורה עכ״ל וז*ל העיטור בסיסרי בס פיס למעפומו סודר סאין
מתכסה כה ראשו ורובו עכ״ל ומדברי רבינו הגדול ודברי כפתור יפרח נראה
דמסרשימעפורת סורר הראש ואפילו מתנסה בס ראשו ורובו נמיפסויוכ״ב.
בפירוש בסהרא״ח  :סודר שנותנים  .על הציאי נרא׳סאס יש בו שיעור טלית
חייב בציצית שאע״פ סאינו מכסה אלא סצואר אפר תכסן בה קרי־ק ביה דסא לא
כתיב אשר תכסה בו כל גופך וכן נראה מרבדי פפי כפתור ופרח שכתבתי בסמוך
שחייב מצנפות ארצות המערב בציצית לפי שק מסולסלות על כתפיהם וגיפ׳ואף-
ע״ס שכיס ראוי לפוטרם משום דעיקרם לנשות הראש נעשו אפ״ס מחייב לסר
מפני שיורדים על כתפיהם וגופם ואף מ״פ שאינם מכסים כל גוסס וכ״ש בהכי
סודריס שלא נעשו לכסות הראש כלל וכבר ראיתי מהעדקדקי ' מב$י ארץ; ישראל
שפיו מסילין להס ציצית אבל בכל ארץ מצרים לא נהגו להטיל ושמא פמפניי
שסודריהס היו מקודם קצרים וצרים ואין גסס כדי לכסות ראשו ורובי סל תיכון
לפיכך לא נהגו להטיל בהם ציצית וגס עתה שהאריכות והרחיבו® מד שיש בהם
סימוי טלית ויותר נשארו במנהגם אבל יש לתמוס על הגדולים אשר פם איך לא
הנהיגום מכסיו לסטיל ציצית בסודרים שיש בהס שיעור טלית וכן יש לתמוה על
כני ספרד סהיו נוהגים להביא סמיכת בגד כאמה אואמתיס מורך מוטלת
על כתפיהם למה לא היו מטילין בס ציצית שאף על פי שלפעפים היי מבסיס* :ס
ראשם לא מיפטרא משוס כסות ראש כמו סבתכתי בסמוך בפס רבעו הגדול
דבי״קא פטורה מדחניא בספרי כסותן ולפסלראפדההיא דספיי במיוחדת
לראש לכד אכל זו שמשמש ג״כ לכסות הגוף ואדרבה רוב היום מביאה על הגוף לא
פיסטיא משוס כסות ראש ומיהו אפשי שמיקי הבאת חתיב בגד זו אינה אלא
כדי לנסות בה הראש בפת שהוא עולה לקרוא בתירס ולקה״ל כסות הראש
ופטורה אבל סכל מקום כיון סאפילו בשעה ססכסה בה ראשו היא משולשלת
לפימססכתכתי לסם כפתור ועיש ומיהר
עלכמיסיו ומל גופו חייב' בציצית
כיאה ללא ס״ל לבני ספרד כוורויס אלא כל שעיקרו עשוי לכסות הראש אף
עלפי שקצותיו יורדים על גופו ספור מסוס דס״לכסומהימע תה טפס בני י
איצות המערב שאין מטילין ציצית במצנפומיהס יעל פי זה יש לומר סנהגו בני
ארץ מצרים שלא להטיל ציצית בפודייס שבצואריסס שמתחילה עיקר סבאת ' לא
היה אלא כדי לכסות בהם המצנפת בלכתם לקצות העיר בין הישמעאלים והם
רוכבים כמו שהוא מפורסם לפי שידע מנהג המקום ההוא ה״ל כסות הראש ופטור
אגא שאנו רואים שגס הישמעאלי׳מכיאים אומס ואף פל פי סאינס צריכים לכסות
מצנפות© ואיפשי דטעתא דפטרילהו הייני משוס דלא מיקרי כסות פלא דב ר
שהוא דרך לבישה או עיטוף אכל הני סידרי׳סאינס מלא דרך העלאה לא שהיי כתב
הנן רדכי ח״ל וניל שאין חייבי׳בציצית כלל אצא אוס׳סצס דיך לבישה ואפי מכסה
בה סספפ נמי דרך לכיסה ואפילו דרך העלא׳סחייב בכלאים הדפת נוטס לפטור
דלא איתקש אלא ללבישה וכריס וכסתות נמימסמע בסיפ׳־י דממטש שאסר מכסה
3ס ולא הודה לי רבי עכ״ל ואע״ג דלא הודה לו רבי נקטינן כ מאן דפטימסוס■
דמסתבר טעמיה ועוד י״ל שעיקר הבאת הסודרים ההם הוא להתעטף בהם סביבו׳
הראש מסכי הקור ולעשות צל על הראש בזמן הסוס ומשוס הכא סוס ליה כסות
הראש ופטור  . :ועוד יס לומר טעיקרלבאת הסוררים הכס היא להשתמש
 3הס לכמה דברים לצרור בסס מעות להביא בהה פירות לקנח כזיעה לסגור בהם
כשעושים שום עבודת משא לקנח ביס את הידיס לתפוש היד׳־ס בו ובן נקרל!
הסודר ההוא בלשון ערבשי״ד סכיא לשון חיזוק על סס שמחזיקים בובידיהם•
אףמלפיאנהניתבהס בחמה מפני החמה ובגשמים מפני סגשמי׳כיון שעיקר
הבאתם אינה לכך לא ססיבא ולא קיינן בה אשר מכסה בה ודמיא למוכרי כסות
סמותרים להביא בגדי כלאים על כתפיסה למכור אף על פי פג הניס בחמה מפני
החמה ובגשמים מפני הגסמיס כ דחק במסכת כלאים ה״ט ומייתי לה בפיק במה
מדליקין מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד כולא יחכיונו בחמה מפני ההומה
ובגשמים מפני הגשמים אלמא כיון דאין עיקר הנחת בגדים אלו עליהם משוס
הנאת כיסוי אף ע״פ סנהנה לא קרינן ביה לא פלכש הכא כמי לא קרען ביה
לדקדקבמלבושים סלנישסס פסוסלמלפפיהם
יש
אשי מכסה כה :
מלמעלה למטה שהרי יש להם ארבע ככפות פנים סמוך לצואר ישנים לפטה סמוך
לארץ למה חץ מגיילין בהם ציצית ומיהו במלבושים סלמסה יש לדחוק ולומר
לציון שאנו חוגייט אותם הוה ליסכסתגמיס סשס למעלה ודמי לקוס״א וגוצי״לא
שכתבו הרש״בא ורבינו סמחה סהס פטורים ומזה הטעס יש לפטור גלימות
שמביאים בארץ מצרים שהם פתוחות מלפניהם מלמעלה ומלמטה ובאמצע הס
סתומות וכמדומה לי סמל המלבוש ההוא נתכוון בעל סספיא שהביא מהרי״ק;
בשורם קמ״ט וז״ל כגון אלו הבגדים החתוכ ות באמצע עד טסיו שיש להם קמ ות
אבל איגס ממבטים שבצד שיש גו שתי קמות אץ כנגדם פתים אחיות ובקצת
נססאות מסיים אלא מצד אסר הם מד כאן  :שזהו תואר המלבושים הסט סבין
הסתימה םמגרהטבור■
סמי קרנות שלמעלה לשתי קמות שלמטה מפסיק
ונמצא שאין כצד מעלה ' אלא שתי קמות לכד וכן בצד׳ סטה ואף על פי
שמהרי״קכמב סגבוך על פירוש הספרא ולא עלה בידי פירש נכון איפשי*
ממסר שלא ראה מלבוש כתואר בזה מימיו לא עלה בדעתו לפרש הספי£
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ןנ וביון שמתפרש הסער ,יפה במלבוש בתואר זה יש לסמיך על הספרא לפטרו אבל
גני גלימו׳שלנו שאנו מביאים למפלה מכל הבגדים שהם פתוחים מלמעלה למטה
ונמצא שיש להס ארבע כנפו׳למה אנו פוטרין אותם מציצית ושמעתי שקצת מזקני
©פרד היו עושים בה שתי קינות עגולים דכל שאינם מרובעים לא חשיב כנפות
כמו שכתבתי כשם העיטור ותימא גדול הוא כעיני שכל העולם לובשי׳אות׳בקרנות
«הבעות ולא ראיתי מי שפקפק ביבר מעולם ואין לומר שאנו סוברים כ אביו של
א״ז שכתבתי בסימן ח דלא מיחייב דק לבישה אלא דרך עיטוף שככר כתבתי סס
כשסמסרי״ק שאין לס ;זוך עלהז כלל ועוד דא״כ לא מצאנו ירינו ורגלנובכית
המדרש שאנו לובשים טלית קטן ומכרנין עליו אפ״פ שאין אנו מתעטפין בו והיאך
נפטר הגלימות מציצית מטעם שאנו לובשים אותס דרך לבישה ולא דרך עיטוף
וראיתי כתיב בסוף ספי אחד תשיבה ; חידות בסס ^ רחשדאי ז"ל שהיה פיטר
אותם משוס רלא מחייבי בציצית אלא חתיכה מיובפת כעין טלית שלט ולא הביא
טעם וראיה לדבריו ואס היה טעמו מפני שהי' סוכר כאביו של א״ז שכתבתי כסמוך
יקשה עליו מס *הקשיתי בסמיך ול״נ שהטעם סלח נהגו להטיל בהם ציצית משום
דלאשיקה כסות אלא הכאלהגין על הארס מפני החום והקור זכר לדכר ואין
כסותבקיה והגלימה אק ליבשקאותה להגין אלא מפני הכבוד שהרי אפילו
יש לאדם כמה מלבושים אינו יוצא לחוץ בלא גלימא יאפ״ס שלפעמים נהנה מחומה
כיון אתחלתעשייתה אינו להתחמם כה לא חשיב כסות יפטור א 'נ דכיון שאם
היינו מחייבים אותם בציצית היו צפסקין בכל עת הציצית התחתונים בדריסת
הרגלים וסיס צריך ככל עת לתקנםי*א״כא למימי דלא חייבה תירה בכך רכל דרכיה
לרצי נועם וכל מקוש■שהלכה ייפפתבידיך הלך אחי המנהגי :ו .יץלדבי־ מלבושים
קצרים שנוהגים באלו סאיצות וקורים אותם מינטיכ״ש והס פתוחים מלפניהם
וגה פתוחים בשני הצדדים קצת ושני־ צדדים שלצד פנים חותכים ומשירי ' אותם
משם בעני ן■שנשאר צד האחורי' עודף על צר פנים כשיעור פתיחת הצדדי ' כיאה
םאע״פ שיש להם ד׳מפים פטורים מאתר■שרוב גיפם שמוי דדמי לגוניל׳א וקוט״א
שפטרו סרש״כא ורבינו שמחה ולפי הסבי* 'שהביא מהרי״ק וכתבתיה בסעוך איפשר
סאע״פ שיהיו פתוחים מלמעלה למטה פטורים מסוס דאינס מרובעים שבצר שיתt
בו שתי קינות אין כנגדם שתים אחרות :
יא
מצויה ציצית כזמן שהיה תכלת מצותישיקח שצי חוט ־ס כפולים סלצמר
צבועים תכלת וכו׳כן כתכורש״יוסתושפו׳בר״פ התכלת וכ״ב הרא״ס.
זהמידכי וטעמם מראמיינן בההוא סיקא (דף לט ) גבי גברא דמיכסי גלימא
דכולס תכלתא גדיל סנים גדילים ד׳ופרש׳י אי הוה כתיב גדיל תעשה לך משע שני
חוטין דאין גדיל פחות משנים השתא דכתיב גדילי' משמע ד׳וא״ת מכלן דכעינן ב׳
סוטי לבן וב׳חוטי תכלת דילמא לא קפמי קראאלא דלסוי אי־בעה חוטי ואפי ' חד
מסאי מינא ותצתא מהאי מיצא -כבי תירצו המוספו ' דכיון דתיי מיני בעי רסמנכו
סברא הוא שיהיו שדם אבל סרמ״בסבתב בפ״א ולוקסין חי־ט כמי שנצבע כעין
הרקיע ומרכין אומו על הענף וחוט זה הוא הכקיא תכלת וכתב עוד ויהיה אסד.
משענה החי־טי חוט תכלת והשבעה לכנים והראי"ר כתיב עליו .שעות הוא זה אלא
השנים של תכלת והשני' לבן וחכמי לוניל שלחו להרמכ״ס יומו מוינו ודמנו הלכה
בתכלת יותר מבלק שהוא מין כנף ובו מפתיל ובו פסייס ובכריכופיו איך ימעט
והשיב לסס יש לטוות חוט אחד מקצפו תכלת ומקצתו לבן ויש לו להכניס כל חוט
בפני עצמי ומעלו עד שיהיה ז׳תיסין .לכן ואח ד תכלת ש '3פתיל תכלת פתיל אחד
ולא פתיל שנים ולפי שהמצות של תכלת שהוא הפתיל כולו פכל׳לא נעשה^מן הלבן
אלא צייצה אמין כלבד סמוכה לכנף עין כנף ושא־ החוליא פס הסוליות כולן
בתכלת חוץ מצריכה אשמנה שהיא בלבן הואיל והתחיל כו וכ״כ רבינו סמואל בן
הפני ז"ל עכ׳ל וסמוספו כתבו בר״פ התכלת דבסיפרי משמע הכי דפתיל תכלת חד
חוט אלא שהם סוברים דסליג אתלמחדאדידן ובסימג כתוב סניס של לק ושנים
חל תכלס או ג' של לכן ואחד של תכלת וני׳דלא כעא למיח׳לפלוגתא כמילתא דלא
נפקא לן מירי בהאי זימנא וה״ק פי׳ד׳חוטין בכנף למר ב' של לבן וב' של תכלת ולמי

את הלבן דברי רבי וחכמים אומרי׳אין מעכבין וק״ל כחכמים ובסי׳זה יתבאר בס״ד
במה סוטי לבן אנו צריכים להטיל עכשיו שאץ לנו תכלת  :רהיו טוויי׳לשס ציצית
אבל אס לא היו עוויין לשמן פסולים מ׳ התכלת (רף מב )וכריס סובה ( דיז ) אמר
רב יהודה אמר רב עשאס מן הקוצין ומן סנימין ומן סגרדין עפול׳מן הסיסין כפר'
ני אמריפס קמי דשסואל אמר אף מן פסיסין פסולה בעינן טויה לפמס ופיש״י
סישיןפקעיות כדוריומ לפ חוס ופסקו ^זדי״ף והי״אס הלכה כשמואל וכן ניאס
מדברי הרמ״בס שכתב בפ״א חוטי הציצית כין לכן בין תכלת צריכים טויה לשם
ציצית ומ״ש אחי כך ציצית עעשה אותו גוי פסול סנא׳דבר אל כני ישראל ועשו
לסם ציצית אבל אם עסה אותם ישראל בלא כונה כשרה צ״ל דלא בטוויית חוטין
קאמי דסא בעי׳שתהא לשמה אלא בנתינת החוטין ככנף ותליית החוטים ועשיית
הקשיים והחוליות דוקא קאמר© אס עשה ישראל שלא בכוונה כשר מדלא מצרכינן
לשמה אלא בעוייה ועוד מדאמרי׳בסמכלת אמי רב יהודה אמר רב ציצית סעשאס
גוי פסולה ואס איתא מאי איריא עשאס גוי אפי ' עשאה ישראל שלא לשמה אלא
ודאי לאמימעוט אלא גוי אבל עסאס ישראל שלא ככונס כשי וכתבו כנ״י בהלכות
ציצית ונראין הדברים דשזירס כמי בעינן לשעה וכתב הרא״סבסוף הלכו ' ציצית
גבי סדי עשיית הציצית ח״ל כתב בעל העיטור ימסתברא אס טוואן גוי ושזרן
ישראל לשמה כשרים ולא מסתבר לידהאאמר שמואל מן הסיסין פסולה יסיסין
היינו פקעיות שנטוו שלא לסמן וסתם סקעיות אינה שזורים וצריך לסוזרן לציצית
ופסולים משוםשנטוו שלא לשמן ואין מועיל להס אס שהין לסמהעכ״ל  :וכתב
המרדני בהלכות ציצית שצריך להוציא בפיו .בתסלמהעווי ' שהוא עושה ק לשם
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ציצית א״נ יאמר לאס ה טוי לי ציצית לטלית ורוו לא צריך< כמו 3בנ״י גוי וגויס לאו
כני לשמה נינהו ואפילו ישראל עומד על גניו וזהו דטת הרמ״בס בעיבוד לסמס
וסיא״ס חלוק עליו כמבואר כדברי רבי ' סימן ל״ב  :ודע טמה סכתב רבינו
סצריךשיהיו טויין לסם צינית וכל התנאים סכתב בסימן זה ל״ס בין זמן דאיכא
תכלת לזמן דליכא תכלת סרן משני דברים האחד דכזמן דאיכא תכלת הוהסרי
כלאיס בציצית פל הדרךסיתכאר בסימן זה והסתא דליכא תכלת אסו׳הסני דבזמן
דאיכא תכלת צריך לדקדק בפנין הסוליות והשתא אין מדקדקים במניני׳ ושיעור
לסוןרבי' כך מצית ציצית בזמן שהיה תכלת מצותוסיקח שני סוטים כפולים
של צמר צבועים תכלת ושני חוטים כפולין סל צמר לק או פשתן וצריך לדקדק
בכריכה לעשיית ו ' חוליות כאפר הס תפורסיס בגמרא ועמה שאין לנו הכלת
אין לעשות' מכלאים אלא צמר לצמר ופשתים לפסתי' וגס אין צריך לדקדק בחוליו' פדדשו9נקייp 6
ומן הראוי היה לו לסדר כך לשונו ואסר כך יכתוב שיהיו טוויין לסס ציצוסושיהיו* על  obסנינותיז
שזורין וכל שאר דברים שנתב סהס מהגיס בין בזמן דאיכא תכלת בין בזמן דליכא הי! כנדר*)‘1וחדת
ולא חיסו ליייז
תכלת :
כתב כמרדכי כסס מהר״ס שיש להחמיר לנפץ הצמר של ציצית לשמה
ש־וגרן לתיןנס
ולא ידעתי למה מאחר שלא אמת בגמרא אלא בעינן טויה לשמה מנין לו להחמיר גכלעת «ל׳כליישנ
וצריך ה״כהג ני מאחר
בלא ראיס ושוס אחד מהפוסקים לא כסב ק ולא ראינדמי שתשש לכך ^
עמכות ניניתהוא
שיהיושזוריןכןממפעמדגרסינןכפ׳מןרא דעירוכין ( דףצו ) א״ייהודהא״ר
שמוויר נ' גיגית
אלעזי המוצא תכלת בשוק לסוכות
פסולי׳חוטין כסריס מ״ש לשונו׳דאמרי׳אדפתא לעניו«  ,jלאמריו
דגלימא צבעינהו סוטין נמי נימא אדמת ' דגלימא סדנהופי׳טוואסבסזזרין•שזוורין נחי שכתנארלעיל
נמי נימא אדעתא דפיפתא דגלימא פייפינהו בטפוסקין דכולי כאי ודאי לא טרחי נסי׳וי 'וכ'כ הרוק ז
גאי׳נמלדשנפס,/
אינשי ומשמע דסעמא משוס דלציצית בפינ׳שיהיו שזורין הילכךכשמצאן סזורין.
והמיס לגס חומה
חזקתן לציצית נעשו וכ״כ הרא״ש בסוף הציצית כסדר עשיית ציצית וצ׳דהכי
איתא
שהכרו .גנריאל
כסיפרי ועשו צה׳ציצי׳שימע אני שיטסה כמו פהוא ת״ל על ציצי׳כמף פתיל תכלת
למים65מדיהם
בטווייושזיר אין צי אלא פתיל תכלת שסמי ושזור לבן מנץ צתה דן סרי אמריד הוזר! שעתיזי«
אורה תן תכלת ותן לכן מה הכלת טווי ושזור אף לק טווי ושזור והר״ןבספ״ק להמליך ננן ניצת
לאחריהם * לפן
די״ט כסב ה ני ראיות ולמד מססדחוטיציצית צריך שיהיו סזורין ושלא
כדברי ס״ל לאיגשיללא
האומרים שאין לשזור חיטי ציצית משוס ח ימגין דמיפרקי מהדדי וה״ל י״ו חוטין חיינת תורה אלא
ובנמקי יוסף כתוב ההיא דספרי ולמד ממנה שאס אין כחוטיס שזורים פסולה גנה׳  /שנ׳ננפות
ובסמ״ג כתוב ג״כ ההיא דס־פרי אבל הרמ ' כס כתב בפ״א א׳חוטילבן< אס' חוטי לאמריו וג׳ נכפים
לפניו שאז נ גינת
תכלת אס רצה לעשותם שזורץ עושה אפי' כיה החוט כפול משמעה סוטין ושזור
מאחריוונ' צינת־
עד סנעשם פתיל אחד אינו נחשב אלא חוט אחד  :וכתב עליו הרא״בד זה טעות
לפניו• ומעוטן
נצינ׳אנלנמלנומין
שלגו שנל הל
מעי' לפניו ואיא.

אצא צריך להיותן שזורין דיליף בסיערי תכלת תכל׳ממשק הה להלן סזורין אף כאן
סזורין ונעירוכין נמי אמריכץ המוצא תכלת בשוק וכר■ .-יאוקימגא בשזורין מופסקין
כעין שצריך לציצית וחכמי לוניל סלחו להרמ״כסטל זה .שסחב שאס רצה לעשותם
להלכישן מעניין
שזורים עושה והלא ממשכן יליף
תכלת תכלת בסיפרימה להלן שזורים אף כאן אחר אין והחיוב
סזורי׳והשיב להם זס שלמד שזורי! ממשכן ר״ש היא דסתס ספרי ר׳פמטון ולפי שלא הנינת *לכן נהנו
מצאתי סוס אדס סיאמי דבר זה לא כתבתי כמותו שא״כ יהיו שזורים שסה כמשכן; :להקל
ונאיתן
מלמ3יה שלסשית
כך נראהלייופין לי סמך אחר בדבר זה עכ״ל  :וא״ההרי ההיא דמכתיא דעירובין
ליזם נ׳קינותלצד
דלא מצית למיער כה שהיא דהויה משוס דרבי שמעון היא כדאמית בכהיא
זסיפרי
ייטה ולנלמעלה
דהא רב יהודה שהוא אמויאקאמילה ואפי׳את״ל לאליבאדיספטון קאמי וימן
איןלוקרסתאלא
סליגי עליה מ״מ כיון דר׳יהודה קאמר לה ספס מסמ׳דהיכי ס״ל והוה ליה למיפסק חתונר
עליהן
חתיכ׳ננל דיונת
כויפיה כיון דלא חזינןשוס אעור׳דפליג עליה וי״ל שהימ״בס מפרס דסא דאיקימנא
לי על
נתיפו
בסזורין לאו למימרא דאי איפשר לציצי׳בלא ש ז ויין•אלא' ס״ק כיון דלאריג׳אץ
דרך
ייאיזריו וקוריןלו
לעשותם שזורין כלל ודאיהני לאי לאריגה כינהו אלא לציציו דלפעמי '
פוסיןאותם
קילגי״ר
נלשון
סזורין רמ׳ימיש לחמיה עליו דכיוןדלא אשכחן מאן דפליג על ההיא דספיי למה אשינו נ והפמוט
שהא
הטור
דחאה מהלכה מפני שהוקשה לו א״כיהיו סזויין סס כמשכן שהיי גס לסי דבריו
דהרי לגז חעלה
ססוכר שאינ׳אלא דברי ר' שמעון יקש׳כן וצריך ליישב דמסו׳דרסא מעיק לאוקומינהו
ל! תלו כנפות:
אשזורין ש כיס כי מיקמיכן לה' ככולי עלמא ג״כ ניישב כך ועוד קפה לי על דבריו דק•
לנפות
סי הגיד לו דההיא ברימא ספרי דילפא שזורין ממשכן לא בעיא סזירין כמו במשכן הקזלבי״ר המונחץ
לוי קגת מאחריו
עד שהוקשה לוטא״כ יהיה פזורין ששה כמשכן ממדומ׳לישמפניסראהחולשו׳הללו
!אי! ו־ז קרנית
כדבריו כתב ואין לי סמך אשי בדבי זה ובכל מגדל פח כת׳שהרמ״בס סוכר דההיא
הואיל
ואין
דספרילא לעכב נאמרה נראה שהוא
מפרע שמה שהשיב הרמ״בס ווה שלמד הנ׳קדנות
סזורין ממשכן ר״א היא היינו לוער שאילו היה לעכב לאלישתסיט תלמודא בסוס ?" אתריו מבומים
מגל
הכנסות
לוכתא למימי הכי ואין זה במסמ׳דברי הימ״בס דא׳כלמס הוצרךלומי דר׳סמעון
שלפניו וגדול יזו
היא הא כיוןדס״ל דלא לעכב כאמרה אפי׳אי אתיא כב ט אתי שפיר שהרי כתב אס
מ״י110*0ח״ל
רצה לעשו׳סזוריןטושה דהיינו לומ׳ שאינו מעכב ומנהג כל ישראל לעשותן סזורין :דגל דנריולגושי׳
לכתב הר״ן בספ״ק די״ט שאם נתפרקו משזירמן ליס לן בה דה ל כגרדומיציצי" קנרי׳שנוהויןנאלז
האמת וגו׳ע׳ש:
דכסדיס ומיהו משמע דבפי׳סישתייר בסזור כדי עניבה כדאמיינן בפרץ
יא ( א ) דאג! ר
התכלת גבי גרממץ ובנמקי יוסף בהלכו׳ציצי׳כתוב שנראין דברי ר״ת דכל דסזורין
נת‘ לגאלי
בתחלתן יפה אע״פ שנתפרדה שזירתן ונעשו י״ו לא מיפסלי דה״ל כגרדומי ציצית הנפש 'שנאשכנ«
וכשרים וכן פסק בעל הלכו׳טכ״ל וכן כתב העיטור ולא הצריך סיסתייר בסזורכדי■ בוהגין
גלמי
מוהד״ס;
עניבה במו שהצריך הר״ן רלמכין מטסה להר״ן ז״ל סוסעין שהוא רב מובהק אחרון :
ועודשאיפשד שגס הס לא הכשירו אצא טל ידי שיור ולא הוצרכו לפרס דמכיון
סכתבודה״לכגררומיציצי׳ממילאמשסע :
ויהיהארכן סלפה טפחי' מארבע
אצבעות כגודל בכל ספס כפרק התכלת ( דףלט ) נוייתכלרו שליש גדיל ושני
שלישי ענף ובההוא פרק לקמן (,דף מא ) א הא דמ״ר כמה חוטי! היא צוחן ונו'
וכמס תהא משולשת כלומר תלויה הצנף מן הגדיל ב״ש אומרים איבט וכיס הילל
אומרים שלסה-ושלשה סב״ה אומרי ' אהד סד׳בטפת סל כל ארסי ופרס׳יי ושלש שבית
הילל אומרי׳פתהא כל אצבע אסד מד ' בטפח כל אדם דהיינו מדת גודל ואסיקנא
אמר רב פסא הלכתא ד׳כמוך ג' מפולשת ד׳וכתב סרא״ש פי׳ד׳חוטין יכניס כתוך 'ג
אצבערבעליומשולשל׳סציצי׳ד' אצכפו׳סשמע סכלהציצי' גדיל וענף אינו אלא"ר
* nt
י ב ג
אצבעות

אורה חיים הלכות ציצית יא
באלכסון וטעות הוא בידו דא״כ מאי וימשם נקב בארך הטלית דקאמי ונס מאי
וכמוך רוחב הבגד אין לו שיפוי שכתב בסמיך היי כיון סהוא מודד מקרן זוית
באלכסון לא שייך לאדכורי לא אורך ולא רוס׳אלא ודאי לסוף הארי׳קיי קרן וביוסיי
 .מודד מסוף האריג סל אורך הבגד ולא מקרן זוית באלכסון וכן נראה מדברי סמ״ג
סכמו׳ולא יניחנה למטה ממלא קשרגודל"

אצכעו׳ורש״י סי׳משולשלת תלויה סטנף לבד מן הגדיל ד׳אצבעו׳אז ה וי הציצי׳ סס
אצבעו׳ור״ת סי׳ דמשולשלת אגדיל קאי מלשון המסלסל דסכו׳ שהוא לטון גידול
וסיבורוכן מוכס כסיפרידגדיל ד׳בעינן והכי נהיגינן לעשו׳ציצית י״ב אצבעו׳שליש
נדיל ד׳אצבעו׳ושני סליסי ענף ח׳אננעו׳עכ״ל והרס״בס כתב בפ״א ואורך החוסין
הס אין פחות מי׳ אצבעות והיינו כדכתב
הרא״ס דמשמ׳מפסט׳דליסנא סכל הציצית
תמצותושיקחב׳חו ^ מסו סנא׳של הכנף ואם כיתה בקין ממע
ציצי׳ממןשהיהת ^
מצות
לא
כפולי׳של צמר צבועין תכלת וב׳ חןט קנ :פו ^ י׳ סיתה מתת הכנף ע״כ משע׳דלסוף החריג
גדיל וענף אינו אלא ד׳אצבעו׳ ורבי׳סתס
תימא
של צמר לבן או של פשתן ויהיו טווי? לשם ציצי ת אב ^ אם  #1,למט ממלא קסר גודל קרי קקלאי יזייי^
דבריו כדעת ר״ת שכתב היא"ס דנהיגינן
דבריו
כלותיה וכן כתוב ג״כ בסמ״ג כדבריר״ש
דניי ^ס־׳ת?1שכתב
 1* ?30ג'
מיריי
שיהיי^ »
דרי1פסוייין
החיי«ד׳^»:שמן
היוטוו
,
.
י־ז! ק^יי ^ ,
י
יומיח
ויהייאףזרב
^!ה דהומיר ^
וצריךמתח ו
־י׳דוודלו! רר
ומאחששנינו וג שב״ה אוסרי ' אחד מד׳ ר«
צת־סה־ה־ימ״מילפזיי׳השלירו
בטפח כל אדם סמעי׳דאצבעות האסורים טפחיטד׳אצמנוב״דלבכי‘ טפח ואם ירצה ייהוסיכארכן יוסיףניגי ^
־< 6ייגימי״ -קOTPלW 6
בשמועה זו בגודל הס וי״ב גודלי׳ הס ג' ואחר מהחוטין יהיהארוךייות גרי שיכרוךיכו הגדיל ואם עשאה לס * סיף
טפחים ולכן כתרכי׳שיהי׳אורכן ג׳טפחיס סן הקוצין פירו׳פן החוטקהתלויי׳ביריע׳כמין קוצין ודרלקיצצ| על נ׳צנכעיתלמעלה יליו־״יססקסי*
מד׳אצבעו' בגודל בכל טפח ושיעור אורך או מן הנימין פירו׳החוטין שמוציאין מן הבג׳לתפו׳או מן החוטי׳גודל טכ״ל ואס אית׳ דבאלכסון הי׳מודד
ומ״ש
זה שנת רבי׳הוא אסר שתחבו בכנף וכפלו שיוצאין בשפת הנגד פסול׳עשאה מצמר גזול פסול׳המשתחוהלא הוה שתיק מיניה לארושי בהדיא
שצריך
דכשהס פשוטים הוי אורכן ו טפסים וכן לבהמה צמרה פסול לציצי׳ אבל המשתחוה לפשתן נטוע כשרמתחיל מזוית של טלי׳ היינולומי
הו׳כנף•
להטיל הציצית סמוך לזוית שפס
מבואר בדבריו שכתב בסמין ויתחכם לציצית ויעשה נקב באורך הטלית בתוך ג׳ אצבעות סמוך לקק
בכנף ויכפלס ואז יהיו ארכס י״ב אצבעות ומרוח׳מן הקרן כשעו׳שיש מקש׳גודל עד סוף הצפךף< ומה שיש הבגדומ°מ ביושר צייך למדוד וכןטמא
וכתב
שהוא שיעור אורך הציצית :
הציצי׳
ממלא קשר גורל ולמעלה עד כדי שלשאצבעות מ ןהכנ ףהןא דבר ואס מדד מקקזרת בשבתון
רבי׳גדול מה׳הר״יא ז״ל בשם המנהיג שכדי
חומשי מלא קשר גודל דהא קי״ל כל אמת׳
* יאם
ציצי
סלא ימעיטו הקשרים בזאת המדה יאריכו
אצבע יותר ואיפשר שמפני כך כתוב בכלבו שיהא אורך החוטים י״ג אצבעות ויש בריכומא אמתא ומרי חומשי באלכסונס ומקו׳ דין זה הוא בפ׳התכלת דגרסי׳הס' *
להוסיף על אורך החוטים שתים או ג אצבעות שהרי מקום אער רב פפא הלכתא ד׳בתיך ג׳משולש׳ד'
לדקדק שהיה לרבי$ו
ד׳ינה״א.
א
נש׳
פן
!
כ
הוא
׳*נ״ה מ״רכתשתוטי׳
תליית החוטים בכנף קודם שיתחיל לעשוי' גדיל הוי ממלא קשר גודל עדג׳אצכעות פרס״י ד׳חוטין נותן כתוך ג ' אצ מנו
ג׳ונ׳שניה אותריס אחל נל׳גטפח5ל נל אלס א״ר
ואפשר שאותו סלק מהחוט כיון שהוא סמוך לבגד חשיב כגדיל ויותר נרא׳ לומר דג׳ ירחיק מן השפה יותר מג׳סצבעות ונראה
ההא טפח לא׳רייתא ל׳גגוזל
טפסים דקאמי סי׳־נו לבד מהחלק ההוא  :כתב הרמ״בס בפ״א העושה לבן בלא טדבייו שאס נמנו בסוף ג ' אצבעותכשר
וכורך אותו על סאר החוטי׳עד שלישן ומניח שני דלא מיפסיל אא״כ נתנו למעל׳מג׳אצבעו׳וכך סכ דברי הימב״ס וסמ״ג ולפי זס מ"©
תכלת לוקח חוט אחל מח׳החוטין
רכי׳סעד כדי סלם אצבעות מהכנף הוא עקום ציצית הוי עד ועד בכלל דמרוחק ג'
א" .
סלישיתן ענףכ ויש מי שאיני מדקיק
אצבעות בצתצום כסר ואע״פ שכתוב ברוקח ולא ירחיק מן הכנף ג׳אצבפות צריך
ניב',ס5לבי «  fיני' “פס rv
לידחק בפירושו כי היכי דלא נפלוג ארש״יוהנך רבוותא וכת׳הכל בו בשההר״ףעל־
לישנא  wimהוחנ׳ם:
מדקדק בדבר זה בלבן משי דלייק
הני אצכעו׳פי׳אצכע היינו גודל וכ״כ בהגה ' סמ״ק וכ״נ מדב׳החקח ומדב׳המרדכי
דאסרינן נויי תכל׳סלישגדיל ושנישלישי
ענף דמשסע דבזמן דאיכא תכלת דוקא דקדקו בכך ולא בזמן דליכא תכלת וטעם *«"ה <ה«א י1טאר ^״׳שכעגתי ;ספון  :וכ״כ הרמב״ם כס״א מהי ציצית ובש״ט מהתפילין
ימ שמדקדק בכך מפני שהוא סובר דתכלת דקאסר לאו דוקא אלא עיקר מצוה נקט ובס״פ י״ז מה' שכת כתב ג״כ האצבע סמשערין בה ככ״ מ היא רוחב הגודל סל יד
וראיתי הרבה אנשים מודדין כג׳אצבעות הסמוכי' זה לזה ביד שהאחד כקרא אצב׳
וה״ה להיכא דליכא תכלת דלבן כמקום תכלת קאי  :רא□ ירצה להוסיף פארכן
יוסיף ג"ז כפ׳התכלת ( סס ) שהקשו על בריתא שכתבתי בסמוך סדתניא ציצית אין והשני אמה והג' קמיצה וטעו׳הוא בידם ואין להם על מה סיסמוכי וכ׳המרדכי אומ',
פ׳התללחנ
■ לה שיעור ר״ב שצריך לסער במקום מח 3הגודל ולא מראשו שהוא קצר  :ג״ה1בתו׳1
לה שיעור ומשכי לוין לה שיעור לסעל׳אבל יש לה סיעו׳למטה יפרש״י אין
למפל׳דכמס רבעי ללוי ארון :וכתוב סמרדכי שר״י היס נוהג לעסותו ארוך משוס <8תפק! גל -י  :וגרסי׳תו התס( דסב ) ת״ר הטיל על הקק או על הגדיל כשרה ר״א•
ק יעקב פוסל בשתיהן כמאן אזלא הא דאמר רב גדצ אמר רב ציצית צריכה שתה'
גרדומים וכתב עוד ואס סוא ארוך יותר מדאי ראוי לקצרו ולא מיקרי תעסה ולא מן
נוטפת מל הכנף סל על כנפי בגדיהם כמאן כראב״י א״ר יעקב א״ר יוחנן וצריך
העשוי כיון שאינו עשוי בפיסול ופשוט הוא  :ו ^ חר מן החוטין יסיהארוך יותר
כדי שיכמך בו הגדיל שם חוט של כרך עולה מן המכין וכת׳הרא״ש פי׳למנין ח׳חוטין שירחיק כמלא קשר גודל ופרש״י על הקרן על ספת חודו של קרן  :גדיל חיט עבה
ועושה אחד מסם ארוך וכורך בו סביב השבעה • ואיש עשאה מן הקוצין וצו׳ שס וחזק בכג׳תסלה כדי סלא יהא נוח ליקר׳ל״א גדיל אלו הן חוטין שבשתי בג׳הצדדיך
(דמב )ו בריש סוכה ( מ  0אמר רב יסודה אמר רב עסאה מן סקוצין ומן הנימין ומן וקורץ אויי״לש  :שתהא נוטפת על הקרן שתהא תונה ומכה על סקרךכלומי*
הג רדין פסולה ופייס רש״י בריס סיכה מן הגרדין פי־ניי״ש שתולין כסוף הטלית שיגביהנה למעלה מן הישפה כדי שתהא תונה ונוגעת התליה בקרן  :שירחיק מלא
מותר האריגה יגדל שם הציצית מינה וכה מן הקוצץ חוטין שנימקו בשתי וקושרין קשר גודל צריך שירחיקנה מן השפה מלא קשר גודל סיפור הצפורן פר פר׳ראשון
וסמ״ג כ׳וז״ל המטיל ניצית בבגד לא יניחנו למעל׳מג׳אצבעות מפני שאינו כקרא
אותי ותלויים ראשיהם בבגד לאפי שנארג וקיי להי קוצים ע״ש שבולטץ כקוצים :
מן הנימין כנץ טלי׳סתפמ' סו שעשו בה אמיא כמחט וראשי חוטי הרופיר׳פלייים כנף ולא יניסנו למטה ממל׳קשר גודל משוס סכ׳על הכנף ואס היה בקרן ממש אב
בה ומהם יגדלו הציצי/וסולה הואי׳ושלויי׳יעומדיס כל אלה בבגד ולא נתלו בס לסם סיה מחת הכנף וגס לא יניחנו ממש בשפת הבגד שגודלין כדי סיהיה חזק ונקרא
ציצית לאו פשיה לשעה © יא יהרא״ש כתב בס׳ ציצית קוצץ היינו חוטים התלויים בלע״ז ליישיד ס שהרי טל כנפי בגדיה׳כתיב חס אינו נחשב סן הבגד ע״כ נר׳מדברי
ביריעה ובולטין קוצץ דרך לקיצצן נימין חוטין שסוציאין מן הבגד לתפור גררין רש״י ומדבריו שסוף הבגד ממש פחות מכדי קסר גודל קיוי קרן ומכדי קשר גודל
סוטים היוצאים בשפת הבגד פסולה משוס דכעי תליה לסמהע״ב משמעדלא עד כדי ג׳אנבטו׳נקיא ככף ולמעלה מג ' אצבעות קהי בגד ולפ״ד מ״ש ועשו להם
מיפסלי אלא כשעשה מהם ציציות בעודם עחוהרי׳מפכי שלא נתלו לשם ציצי׳כלומר ציצית על כנפי בגדיהם יכן יכתכו על ציצית הכנף אינו ר״ל שיתנו הציצית למעל*
ואיכא משום .תעשה ולא מן העשוי אבל אס קצצן או תלשן מסס ואח״כ עשה מם® מן הכנף אלא שיתנו אותו בכנף עצמו והילכך למסהמכדי מלא קשר גודל ולמעלה
ציציות כסר אס היו טוויץושזורץ לסם ציצית והרמב״ם מפרש בענין אחי שכתב מכדי ג׳אצבעוידלא מיקרי כנף פסילה וכן הטיל על הקרן השנוי בכריתא פירושו
בפ״א ואין עיסיס אית׳לא מן הצמי• הנאחז בקוצי ' כשהצאן רובצין ביניהם ולא מן הטיל בקין דהיינו למט׳סכדי מלא קשר גודל ועל הגדי כמי פירושי בגדי׳ל כלו׳שאס
היה הגדיל רחב יותר מכדי מלא קשר גודל ופתן הציצית גנדיל אפ״ס סהולמעלסי
הנימין הכתלסץ מןהבהמס ולא מ& יורי שתי שהאורג מסייר בסיף הבגר אלא ק
הגיזה של צס•״ או מן הפשתן וני׳סהסעה משום בזויי סצוה  :עשאה מצמר גזול מכדי סלא קשר גודל פסול  :וככלבו כתו׳אוחז מג׳אצבעוסעלג׳אצבעות שאינו
פסולה בפ״ק דסוכה םח ממעט גזול מדכתי׳ועסו להם משלהם וכת ' סרמב״ס בפ״א כנף פחו׳ מכן ונוקב סס וכופכן כמוך מקב עכ״ל נר׳ססובר שמ״ש ונמנו טל ציצי'
ואין עישץ אותן מצמר הגזול ואס עשה פסולי ' וכנ״י כתוב בה׳ציצית דלא מפסיל הכנף ועפו לה© ציצית על כנפי בגדיהס פירושו שיתנו הציצית למעלה מהכנף ולפי
אלא כשגזל חוטים ממש אבל גזל צמי ועשאס חיטין פשרה דקני' ביאוש ושינוי הגוף שאין כקרא כנ ף פחות סג׳אצבעות צריך לימנו בסיף ג ' אצבעות וקשה דא״כ כל
שנתנו למטה מג׳אצבטות יש לפוסלו כיון שאינו נתון למעלה מהכנף ונראה שהוא
אבל לפתחלה אסור משוס שונא גזל כעולה והימב״ס ס  :מב פסול איפשר דמיירי
קודם יאוש א״נ אפי׳אחריאויש לא קני משוס דהוי שינוי החוזר לברייתו ו וכחב סובר כן ממה שלא כתב דבהרחיק כדי מלא קסר גודל סגי וקשה דבהדיא אמרינן
עוד נ״י וחוטין שאולץ כשדין דפפתמא על דעת הלואה הוא ואפי׳לכתחלה וכ״כ בגמ׳דכיין שהרחיק כדי מלא קשר גודל ־כשר ועוד קפה דלפי פי׳זס ה״ל לאכשורי־
אפי׳אס הציצית מרוחק יוס׳מג׳אצכעו׳סהרי על ככנף הוא נתץ ואמאיפסלינן
כעיטור וז״ל סוטין שאולץ הלואס היא דלא הדרי בעינייהו ובדידי' דמי:
 )Yבעיאדלא ליה ורבי׳הגדול מההרי״א ז״ל כ׳סהטעס שצריך שיהיה בתיך ג' ושירחיק כדי מלא
הצלמים (דף'p
המשתחיחלבהמה צמרה פסול לציצית כפ׳ כל
איפשיטא ולסומיא וכ״כ הרעכ״ס בפ״א :אבל הספתסוס לפשתן נטוע כשרלציצי׳ קשר גודל הוא מפני שאין נקרא בגד פחו׳מג׳אצבעו׳ולפי׳צריך שיהיה בתוך ג׳ומהי
כ״כ הרמב״ס בפ״אונתן טעם מפני שהרי נשתנה והוא נלמד ממה שאמרו כפ׳כל סצרי׳שיסיס כמלא קשי גודל לפי סלאנקר׳מף אלא בסיעו׳זה ואס יש בכאן למט׳
הצלמים ( דף מו ) גבי מסתחוה לקמה קמחה מהו למנחות  :ו י? 1שה נקב כאורך מסיעו' זה אינו עוד כנף פכ״ל ולא המתי דבריו סאע״ש שאינו נקרא בגד פחו׳מג'
אצכעו׳יככף דכג׳מיקיי וקיא טל כנפי בגדיה׳קאחר ולא על בגריה׳ועו׳דלפי טעמו
הטלית בתיך ג׳אצכעית סמוך לקרןפירש יעשה נקב שמוך לסוף הבגד מרוחק
מסוף הבגד כשיעור סיש ממלא קשי גודל עד סוף הצפורן וביושר הוא מודד לאורך כל שהרחיק פחו׳מג׳אצבעו׳היה לנו לפסול והיאך הכשירו במרסיק מלא קשר גודל
ומפני כן דביי רש״י וסמ״ג נראים עיקר וכמו ספירשתי דבריהם ובביאור מהר״י ן'
הבגד וקרן קרי לסוף הבגד דהיינו חוליו ונראה שמפני סצייך להטיל הציצית© מוך
לקרךחשס הוא כנף הבגד קרי ליהקקומ״מ כיושר סואמידד וכתבתי זה לפי חביב ז״לכפו׳טעססיעו' כמלא קשר גודל שמעתי כי יש באורך קשר גודל יות׳מב"
מודר אצבעות ואינו עולה לג׳אצכעוס והרי אנו צריכי׳שלא יהא כק רן ממש כדי שיה' עלי
&ואימי פי שהיה רוצה לערש דברי רכי׳לקק דקאמר היינו קרן זוית ומענו
הכנף

אורח חיים

הלכות ציצית אי
סולן דמיססיל נוכל מסיל נגדיל שבאורך הבגד כשר דכיון .דטטמ' מפני שאינו נחשב
מן הבגד מאי שנא גדיל שבמסב מגדיל שבאורך  :ומה ספיר' דעל הגליל סכריחב
קאמי הוא מפני שהוא היותי מצוי שהרי אס באת לסמוך שלית מבגד שלס פאי
זה מקום שתסתוך ממצא גדיל בשני צירי רחבו אכל בארנו לא תמצא גדיל אפילו
מצד א׳אא״ב סמכת הטלית .מראש כבגד

§3צףולא תחת הכנף וגס צייך שלא ימס כבגד ג׳אצכסות שלמים כי הוא .שיעור
 0שוב לסקי׳בגר לפנין טומאה וא״נ היס על הבגד ולא על הכנף ואין מקו׳לקיי׳על
־הכנף ולא  rerהכנף ולא ככגד רק שיהא הציצית תוך סאצ 3ע הג 'קודם השלמתו
רכזה יש ול ממש להקי׳על הכנף כיין שהוא יותר מב׳אצבעו׳ונקרא ולא בגד כל עוד
מלא הניסו למעלה מג׳אצבפו׳סלימו׳שיש
ונראה דמלא קשי גודל
עד או מסופו
ואם היה רחוק מהכנף כמלא קשר גודל ונתקו מחוטי הערב
בהם שיפוי בגד ענ״ל כתג היוקס־ט '
אמרא סצריךהייני לבד מגדיל שכרי אונו נהשב
הסועיס שלא נשאר בו כשיעור מן הקרן כשי ומ״מ טוב לעשות
כרסב הנקב שבו הסוסים שאין
הבגד שיעןי ר ק של ,א מכלל הבגד ומיהו ממקי יוסף כמל פאף
רסוקי׳מל ^ “ :t Pגירל ל ית לז בזע :״ לג * בשפת הבגד שלא ינתקו ובתוך רוחב
קשר
משולשיעור מצא
הבגד
עולסעס
דכיוזדהטיל על
יתנהו ח5על
שטעמו
הגדילואיסש
׳״*.
העיטו׳ען ^ י ץגודל
תשר1ר״ מ uער~.׳>\ .״*
שעדיין כשפת הבגך ; וכתב בע ^ י!! ,
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גורל ^ ^ ,Pשא״גצהרתיקיין«;ר<1זג שמנח כפולין שהןששח עשר יכול להוסי׳טפי לא ויחתוך ראשי1
סויםי כס וכי היכי דקרן דהיינו סוף
jrpi
העי׳ער פצאנשא כ*י*('ק5רסג! דל(
האריג 6ע״פ שאם הטי בו פסולכשהרתי׳
בכנף
החוטין ויתחבם
תי ;אר ל־ש מגלק ן:
בו כשיעור מיהקרן
מתפלת הבגד מלא קשר גודל כשר הכי
כשר שס רכינאור׳סמא הוויתגיקמיס
דרבינ׳דסתר ובצר ממלא קשר גורל א״ל אל סכר נמ י/בגדיל אע״פ שאס הטיל בופסולכשהרסיק סתמלמו מלא קשי גודלכשר' ומיהו
דרב אשי סדיס לב סמא לגלימיס
עשייה איתמר ועיש״י דסתי וכו׳שנסמ׳ונרסב אם אין הגדיל רסב כיותר טוב להמזיק מעיקר הבגד מלא קסר גדול שנמצא שהוא
לה מי להא דרבי יעקי א״ל בשעת
מלא קש " אי נמי נסתי הבגד מלמטה עד סנפסת מן תוך שלשה אצבעות למחלת הגדיל דקסתא ממ* נ כשר סאס הגדיל דינוליסשב
הגדיל וירד למטה ער שעמר
דרכי יעקב ואנא כמי בשעת עשיי' במדיד׳הרי אינו מרוסק שלש אצבעות ואס דינו שאינו נסשב במדידה אלא מעיקר
משפה עד הנקב ממלא קשי גורל • בשע׳עשייה
הבגד עצמו הוא שמודדין הרי היא מרוסק מסנו כמלא קשר גודל ואחר שכתבתי
מלא קשר גורל :ומ* ש טוב לע שות אמלא כשפת הבגו שלא ינתק• לכאורה נראה
דתנןן המס הכובס נוטל ג׳חוטין והס
שזהו מה שכתוב במרדכי וכהגס׳סמ״ק וטוב לעשות אמרא בטליתו כי בלא אמיא זה מצאתי דין זס כסוף בבא קמא (דף קיט ) דתנ
בולטץ בלא סלו יתר מכאן לבעל הבית אס היה שסורע״ג לבן נוטל את הכלוהס סלו יפי 'רס״י
פעמי׳שתוטי הער' מתפזרין מי הטלית למטה גם פעמי׳ססועי׳השתי
הג׳אצבעות וכ״כ רגינו הגדול דרך אורג בגדיצמי לארוג סוטץ ממין אחד בסוף הבגד יהכובס טטלין ומסוס
עיב ואז יש לסשתפק מאי זה מקו׳יתסיל למנות
הבגד ומייפהו ואס היה החוט סחור שארג כבגד לק רשאי ליטול אס הכל לסי
מההלי״א ז״ל■שלזה כמכוון רבי ולא נהיר לי דהת׳משמע דמיירי גאויג בגר להטיל
סהשסו׳מגנה את הלבן ובגע׳אמי רב יהודה הכל עולין למדן תכלה ויצחק ברי
בו ציצית וקאערי ששוב לעשות לו אשיא כששתו כדי שלא יעידו אתי כך חוטי ערב
קפידעלייהו ופירש׳י הכל עוליםלמנין תכלת אותם ג חוטיס לא קצרן הכובס
מן הבגד וישאי־ ו חוטי השתי או איפבא ויהיה מסופק מאי זה מקום יתחיל למדוד
עוליס למנין מלא קשר גודל שנריך להרסיק אח תכלת סל ציציה מספת הבגד
אם מהאייג הקייס אי מהחוטין סבולטי׳אבל כעדן מטיל צינית ואח״ב נתקו סוטץ
וכתב הרסג״א הכובס נוטל ג׳סוטי׳שדרך האורגים סאויגיס בסוף הבגדסניס
וכני ליס שיעור׳לא א־ירו שהרי לא מנר בדבריה׳כלל ועוד דלא■ שייך למימר כיה
אצבעות ומתוך לשין רביכו משמע דתקנתא ושלפה חוטיס רחוק  pכאריגה ועוסי׳זה כדי להציל הבגד שלא תסתר אריגתו
ויסתפק מאי זס מקו׳יתסילו השלשה
בראש הבגד מל יד הכביסה ואותם החוטים אס נסמטים מסס בשעת הכביס׳הכובס
למטיל ציצית בטליתו קאמר דכרי שלא ינתקו חיטין ויפת ת השיעור טוב לעשות לו
נוטלן והכל עולין למדן תכלת פי ' שצריך להרסיק סן ככנף כמלא קשי גודל ואיתו
אמיא ונרא׳וראי דכהכי מיידי סרכת׳וא® היה רחוק סהכנף כמלא קשר גודל ונפקו
אריג שבאותו הבגד עולה לשיעור קשר גודל ולהרחקת ג׳אצבעות ויצחק בנו של
מסוסי הער׳וכו׳ומ״ע סוב לעשות לו אמיא וכו׳ואי אמאי דסמיך ליה שהנשי׳כניפקו
וס״ק אעפ״י שאס אחי שהטילו בו ציצית רב יהודה היה מספק בדבר שהיה מקפיד בו ומן הספק היה נוטלו מן כבגד דסמא
חוטי העיב קאי שייך שעיר למימי ימ״מ
כשי ט ״מ סוב לעשות לו אמרא בשפ׳הב גד עוליס ושמא אין עולים יס״מ כיון דרב יהודה אמר לסדיא פוליס אע״ג דרב יצחק
ניתקו חוטין מהבגד ובצי ליס פיעייה
פסול דכ״ע לא גמירי דינא או יאמרו בריה מקפיד קי״ל כיב יהודה ועולי׳מב"ל :וכת ב בעל העיטור שאין שיעור לסוטיס
כרי שלא ינתקו כלו׳ויכואו ה־ואי׳לימ׳סהוא
מלמעלה אס ירצה יוסיף כסו שירצה נר׳סטעמו מדאמרינן כפ׳ההכלה (דמב ) רב
שאחי שניתק* החוטי׳הסיל סציצי/ת אכל אי איישא קאי דקאער ומרוחק סן הקרן
מאי ומ" מ דקאש' וא״כ דברי׳אלו שכ׳רכיכו אחא בר יעקב רמי ד׳ועייף לה 1מיטף רב ירמיה מדפתי ימי פמניא ראינון סיהסר
כשיעור שיש מקשי גודל עד סוף הצפורן
סמ״ק והמרדכי שכתבו לעני׳אורג טלית כלומר שלאחר סהכניסס בטלית כופלים והס י׳ /ו ומשמע ליה דניהמא מסוס דלית
דברי עצמו הס ואיפשר סלמד מדברי
כתוספת סוטים בכל תוסיף דאפ״ג דדרסינן גדיל סכים גדילים דהיינו לומ׳סלא
להטיל בו צינית ומיהו כבר איפ ש׳ליחוק ולער׳סדכרי׳אלו דברי סמ״ק והמידכי הס
יפחות מד׳חוטים אכל אס רצה מוסיף כל מה סירצה כדאסכחן גבי ערבי נחל
וסובר רביפו דלאו כאיייג טלית להטיל בו ציצית סיירו אלא תקנה כדי שלא ינתקו
דדרשי׳ערבי שמיס ונוהגי ' לשים היבה בלולב וכ״כ המיל כי בהחלת ה׳ציציח בסס
חוטין מןהבנד קא עיי וימס שכתבו ויש לספק מאי זה מקי׳ימחילו הג׳אצבעו׳היינו
תוספת שנ״ץ ומ״ה הוה רמי רב ירמיה  .המניא חע״ג דבד׳סגי ולזפילי סובא כמי
לומר שסרואי׳יסתפקו מאי זה מקוס יש למדוד כלומידאף כציתקו חוטים אסר
הוא ומ״ס מה סכתבתי תחלה נראה יופר  :יצול להוסיף סכיון שניתן רשות להרסיף על ארבע .חיטים שאמרה תורה תסניא
שהטיל הציצית יסתפקו שמא פסול
רק שלא יתנסו על החוטים שעושץ בשפת הבגד כמאה ומאס כממניא אחר זמן 3א לידי ספי העיטור ומצאתי שכתב אהא דקאמי
ובחור רוחב הבגד אין לו שיעור
כפ׳התכלת גבי ציצית אין לו שיעור למפלה דהיינו לומר שאס רצה להוסיף מוסיף
דקזסלא מצאת־ מבואר כשום מקום אלא שבארחותחיים מצאתי הלשין הזה וצריך
עכ״ל ונ״ל שטעמו של יבינו לפי שהוא בין המכין בין באורך ור״י פירש דפד ח׳כסוליס סי :ס י״ו יכול להוסיף טפי לא אהא
לתלות הציה יות באורך הטלית ולא כרחבו
<ל הקיןאו על הגדיל ראב״י פוסל קרןקרי רתנן (דלא ) התכל אינו מטכב את הלבן והלבן אינו מעכב את הפכל׳פרס״י אע״ג
סיבר דהא דתניא כחרק התכלת הטילי
הבגד למטה תמלא קשי גודל פסול ׳ דמצו׳לתת שני חוטי תכל׳וסני סוטי לבן בציצי׳אפ״ה ץא זה מעכב אח זה ואי טביד
לסוף אורך הבגד ותני דאה הטיל הציצי׳בסיף
ארבעתן תכלת או איבעתן לבן יצא וכתבו כתוספות וכרא״ש ולכאורה הוס
דכעיקעל הכנף וליכא והדר מני שאם הטיל הציצית על הגדיל שהוא השפ׳שכסוף
לשון משמע דאין זה מעכב את זה היינו סאס הטיל שני חיטים מין אהד יצא כי כאי
מסב הבג׳לשני צדדיו אור״יליוש בלעז פסולה מפני שאינו מעיקר הבגד חהו
דתפילין של יד אינה מעכבת את סל ראש ושל ראש אינה מעכב׳את סל יד ונהגו
שני לש פירש רש״י ומשמע לרבינודלא מיפסיל בקיוב לשפת הבגד כרחבו אלא
אע״ע שלא הרחיקומשע׳רוסב כעירש״י וכן מוכח נפ׳התכל׳גבי כל כמטיל הכלת בסדינו בירוסלס אינו אלא
במטיל הציצית בגמל עצמו אבל במעיל בבגד עצמי
שמה שכתב רבינו שתוך רוחב הבגד מן סמתמיהין דהיכא דליכא תכלת כעי למירמי ארב' חוסי לבן ומיהו יס לדחות
הבגד כלל כשר ומו׳רבינו הגדול תסרי״א ז״ל
דאףעלגבדבשניחוטי לבן לחוד איכא מצות ציצית אי רמי טסי ליכא איסוי
אין לו שיעו׳היינו לומר דאין לו שיעור למטה כלומר סימל להטילו סמוך לספת
שיעור מאשר שאין אנו יכולים להרחיק מן ' דאין זה מוסיף עלהמצוה דגדילסניס גדילים ד׳דדרסי׳מיניה שני חוטי לכן
הבגד אכל למעלה בהכרח סואסיש לו
כת׳המטיל ציצית ברגר לא יכיחכי למעלה מג ' ושני חוטי תכלת לאו למעוטי טפי קא אפי כדאסכסן גבי ערבי נחלדדרשי'
הקין יותר משלשה אצבעות וסמ״ג
הבגד שגודלין כדי שיהיה חזק שקורץ בלעז ערבי שתים ונהגו לשיה הרבה עיבה בלולב וכן פירש״י בפיק כתכלת גבי טלית
אנבעו׳וכו׳וגם לא יניחנו ממש בשפת
סכולהתכלת דקאמר עלה כאן בטלית בת ח׳חוטיסופירש״י דאין כאן איסור
ליישי״רא שהיי על כנפי בגדיהם■כתיב וזה אינו נחשב מן הבגד והבי אסיי׳בפרק
ראב״י פוסל ע״כ כר'מדבריו שהוא מפ׳כליסכ' בל תוסיף כיון סכל הח׳בכרך אחד וקשה דבפרק אלו הן מחנקין גבי זקן ממרא
התכלת הטיל על הקרן או על הגדיל
אאורך הבגד כלומר סאם הגדיל שבסוף משמע דאס הוסיף כחוטים פסול ויש לומר דכל מה שהוסיף מד׳חוטיס טד ח 'לאו
בתיא דרס"י דעל הגדיל דקתני קאי נמי
אעפ״י שהוא סי־וחק יותר מכדי מלא קשר גורע הוא ולא מהסיל בכך כדאסכחן דרב אחא בר יעקב רמי ד׳ורב ירמיה מדפתי
אורך הבגד הים רחב והטיל בו ציצית
ימי ממניא ולא פליגי הני אמוראי אלא מר עבי' הפחות ומי עביד היתר■
גורל פסול מפני שהוא נתץ בגדיל נשאיכר נחשב מהבגד ולפי זה אין מכאן ראיה
דכיון רקת :י העיל על הגדיל בהדי הטיל על י ובסנהדרי׳במוסיף על סמניא וקצת מימא דהיבי מסמע מקרא דאי בעי מבד הכי
לומי דבפוך רוחב הבגד אין לו שיפוי
דהטיל על הג״יל מיפסיל גס בייחב דכיון ואי בפי עכיד הכי וצ״ל דאף זה במשמעות גדילים דאי עביד גדילים מתכלת ולבן
סקקאלמא כי הדרי כינהו וכי היכי
פני סוטים מזה ושני חוטים מזה גדילים קייכן כיה ואי עביד סכל מין ופין גדיליס
דטעמדפיסולא דגדיל הפני שאינו כחש׳מן הבגד מה לי אורך מה לי רוחב סכי נמי
כגוןד׳חוטיס תכלת ודיחוטי׳לק גדילי׳קרען ביה ולאו מוסיף הוא אבל אי רמי
הטיל על הקרן בץ באורך בץ ביות'פסול דבל שאינו ממחק מלא קשר גודל כץ
מדברי בעל נמקי יוסף שכתב והלכתא טסי הוי מוסיף וגרוע ועומד הוא ולעולם גדילי׳כעיק דהיינו ד׳חוטין כין שים בר
באויך בין כרוחב קרן מיקרי ולא ככף וכ״נ
סני מיניס בין שאין גו מלא מין אחיד כמו ספי׳רש״י עכ״ל ונראה מדברים אלו
מוטץ בתוך ג׳אצבפו' מן הכנף 3ץ מן הצד בין מלמג '1וכתב רבי׳הגדול מהסר״יא
הבגד צייך להרחיק כמלא קשר גורל וכת ' שזה שכתב רבעו בשם ר״י דטד ח׳כפוליס סהס י״ו יכול להוסיף היינו מת כל׳ולק ד׳
ו״ל שכך סברת בעל העיטור שגס למסב
ה״ר יונה באגרת התשובה ח״ל צריך שירחק מקי© חוטיה כפולים סהס ס׳מתכלת וכן מלק וא״כ השת׳ דליכא תכלת עד ד׳בפולי׳סים
סרב ז״ל שכן ראוי לפשות וכ״כ
ומזה קשר גורל ויזהר שיהיה כתוך ג׳אצכפות ח׳יכיל להוסיף טפי לא ורכינו סתם במקום סס״ללפרש ואמ״ע סאססר לומ׳ססובר
הנחת החוטים משפתי הטלי ' מזה
גכוסיףועד ה׳כפולי שהם י״ו השתא דליכא.
חככתיכוצ להוסיף
דאיכא תכלת יכול
דכיוןדבזמן דאיכא
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<יאהיולוי* וכרושו׳פרשכ״א מצאתי שנשאל אם הוסיף על ל״ב חוטים שבציצי׳אס
קושי סציקשריכי האחלא יתקיי׳ולא חשיב קשר וכןכתבוסיא״ס והמידכייס^ 15
עסול והסיב אם מוסיף ולאי פסול כלאמריק כסנהדרין והא איכא ציצית סיס כו וכן נהגו • וכתוב במרדכי ועל הקשרי׳עצמ׳כוהג ר״ת ור״י לעשות מסוע סל כיך
להוסיף ואש הוסיף גורע עב ואיפסר דממן הזה דליל תכלת מיירי ובמו שכתבתי
הקכרי׳והיה תוחב ואש הסרט באמצעי׳של ה1׳ פושי׳ומהדקן יחד ואומר רבי׳אלסנן
לדעת ר״י ואיפשר דבזמן דאיכא תכלת נמי קאמר דלעיל' אין מוסיפין על ל״ב כין לכה״ג לא מקרי קשר סל קיימא אם לא כסמקש׳סני החוטי׳יסד כב' קשרי׳כדאמרי7
הכל וכן נראה מדברי סמ״ק סכתב בסי7
כפ ' אלו קשיי'ומיהו י״ל דכה״ג שאין כאן
קע״ה סלא להוסיף לע המצות
יכגקלטשו ככנף ויכפלם לאזיהיו ארכם
שגייעשראצבעו׳שהוא
שיעו׳אורךאלא ראס אחד מתקיים יותר אבל בשני
הלוסילכיצית שהם
י׳כפוליס :
הציצי' ויקח ארבע חוטי? מצד א׳ וארבע מצד א׳ויקשיר ב'
פעמים ראשי׳זההראס מושן אילך " ה אילך

והרסב üכ ^
בפ״א י< !-6־חוטימגנף זח ע< גב זה ואח״כ יכרוך חוס הארוך סביב השכ^ הובזמ י שהיה ועביד

לאינתוקי ומיסו נ״ל

דלא הייקשר

מנין מן פתירה ואח״כ כתב כיצד עושים
את סציצי׳וכו׳ומכניס סס ד׳תוטי׳וכופלס
באמצע ונ״ל להבי פירוש בתורה לא ■
׳
נתפרש מנין חועי הענף אבל מדברי סופרים יש להם מנין ד׳חוטי׳כפוליי׳כדאמיי7
נהתכלת רב אסא בר יעקב רמי ד׳ועייף להו ורב ירמיה דהוה רמי תסניא פליג

י
הואי׳וקוש׳משא׳חוטי׳ולעצמוהיה מהני
סהוא רק חוט של כין אכל שארהחוטיס
איכס מתקיימי׳וכתו׳פס עוד מיני קשרים
אסרי ובסוף כתב ויש נוהגי׳לקסור בארבע שמכאן וארבע שמכאן כענין סקושיי׳
הראשון בטלית וכן עיסין כל הקשרי׳וכן נכון לעשית בפיני רביע"כ  :וז״ל היא״ש

מוסיף ובס״י כתוב שי״א שמנין התוטין שיעור יש להס בין למעלה בין למט׳רהיו
הסוטי׳אחי שנכפלו ל׳בחוסי׳ויש לבעלי הקבלה בזה עיון גהל ועמיק עכ״ל וכיון
לכל סני רבוות׳פליגי עלבעל סעיעו׳כוותיהו נקיטי׳ואין להוסי׳על ד׳ קוטי׳כפולי '
©הם ת '  :רביבי הגדול מההרי״א ז ל בסימן י ב דקדק מדברי הרמ? ססכר*3

לא כרן ב? אלא סוליא אחת כשרה וכמה שיעור חוליא תניא י׳אומר כדי שיכרון
וישנס וישלש תנא הפוח׳לא יפחו׳משבע והמוסיף לא יוסיף על י״ג הסוח׳לא יפחו'
משבע כנגד ז׳רקיעי׳והמוס־ף לא יוסיף על י׳' ג כנגד ז׳יקיפי׳וששס אוירי׳שכיכיס׳
תנא כשהו מתחיל ממחי׳כלבן הכנף מין כנף יכשהו׳מסיי פסיי׳בלכן מעלץ כקדש

ההוא העישה לכן בלא תכלת לוקח אחד סח׳פועי וכוק־ אותו טל סאר סחוסי היי
מפורש דבעושהי לבן לכדו בעינן ח׳חוטי׳כפולי׳סהןד׳חונוין וכדברי רש״י ז״ל ומ* פ
הרי שאין לו תכלת עושה לבן לבדו לאו למיערא שלא יטיל יותר סוטים ממה שהוא
מטיל מלבן כזמן ראיכא תכלת דגם כשעושה לבן לבדו ציין להטיל ת חוטים כמו
שכתבתי  :ויחתלך ראשי החונד׳ויתיזבס בכנף יתיאיבסוף סימן זה בס״ד ומ״ש
ויכפלס מדאמרינן בפ׳התכלת דף מג רב אתא כר יעקב רמי ד'ועייף מיעף ומעייל
להו גגלימואביק לסי מיבק קסבי בעינן תסניא בגלימא כי היכי דכעי׳גמקו׳סתיל
וקרש״י ועייף להו כופל לשמנה קורס סיתלס בציצית ' מעייל להו בגלימא מכניס
הכפל בנקב הטלית ואכיק להי מיבק עיכק שחתר ומכניס ב׳הראשי ן בתוך הכפל
ותלוי׳בעניבה בטלנית יב ירמי' מדעתי רמי תמניא דאינון שיתסי* ולא אביק להו
מר ברים דרבינא עביד כדיק ועי'רש" י כדידן מכניס ד׳פוטי׳ואח״כ כופלים לשמג׳
היי שלדברי הכל כריךלכפיל החוטי׳וכ״כ התו' בר" פ התכלת וז״ל ומה סאנוכופלי7
הד׳ליז' שמנינן אהא דלקמן רב אתארב יעקב רמי ד ועייףלהו מיפף יכו ועוד תניא
בשיערי ב״ש אומיי׳ד' של צמר וד׳פל מכל ' וא״ת היא גופה מג' ל שצריך לכפלו ואי
סוס מערשי׳עשה גדיל .ופמלסו מתוכו היינישצדי׳לכופלו כעין פתילה שהיא כפולה
ניחא אכל כקוצדריה לא פירש כן ענ״ל ואן יהיו א רכס י״ב אצבעות ככר נתבאר
וס במחלת; הסימן • ויקהר׳סוטי׳מצד אחד וד׳חוטי׳מנד אחד ויקשוי ב׳פעמיס
זה על זס כפ' החכל <דלח  /אפר רבה ש״מ מדאמרי בכי רבי חייא גידומי תכלת
צשיי׳צייך לקשר לע בלסוליא ותוליא דאי ש״ד לא צריך כיון דאישתרי ליה עילאי
אשתדיליס כולים ופי׳רש״י מדאערי כני ר׳חיי׳ גרדומי תכלת כשרים אאאי כיון
דנפפק מקכ׳הגריל משמרי הטוא קשר שבסוף הגדיל וכיין דמשסרי הקש׳משתרי
הגדיל ואין שם גדיל כלל אלא ס״מ יש קשר בכל חוליא הילכךכי משתייי ההוא קשר
מתקיים הגדיל בפאר קשרי׳עילאי היינו ההוא קשי מסתון דמלמעלה למטה קא
משיב ודחי פלמודא דילמא דאיקשר ופי׳רס״י כלומר ממאי לצריך לקסי בכל חולי
וחוליא רילמא סא דאמיי בני ר׳חייא ה״ק אס קשר על כל חולי׳ותולי׳הוו גרדוסין
בסרי׳אבל ביוב ציציות לא קא מכפרי גרדומין דרוב ציצית א יןנקשיי׳פל כל חולי'
זמוליא ומשמע מדביי המרדני דסלכה כרבא שכתב דאע״ג דתלמורא דחי ליה מ״מ
יבא לא הדי ביה ואיתא סו נגמידף לט ) אמר רבה ש״מ קשר העליון דאורית׳דאי׳
ס״ד דרבנן מאי איצטריך למיפרא סדין בציצית פשיטא התיכף תכיפה אחת אינ;1,
חיבור אלא ם״מ דאורייתא ופי׳רש״י קשר עליון היינו נמיההוא קשר למטה הלכה
למשה משיכי כלומי קשי אחי בציצי' תיהא דאורימא ולהכי נקט עליון משו דמאן
ללא מכיל אלא דח קשר בסופו עביר ליה שמקיים את הגדיל והרמ״בס כ׳יז״ל ליקת
סוס א׳מךסלבן וכורך כריכה אחת על סאר הסוטי׳מצדהבגד ומניחו ולוקח חוט
התכלת וכורך בו•שתי כריכות כצד כריכה של לכן וקושי ואלו השלשה כריכו׳הם׳
הנקיאי׳חוליא ומרחיק מעט ועושה חוליא ג' וכן פד חיליא אחיוכ׳וימדלא הזכיר
קושי אלא בתוליא ראשונה נראה לכאורס
סאימפוסקכיסהיאדאמררבאצריך
לקשר על כל סוליא וחוליא משום דדחי׳ואמרינן דילתא דאיקטורוס]יס ז ק הי} יא
כלו׳אצלחוליא•
דאמי רבא קשר העליון ׳
׳
דאורייתא ומערש •
דפליון היינו עליון . .
ממש — ^
ראשונה שסמוכה למף ולפיזה צ״ל שיסוף החוליות היה מוחי תט של כרך בתוך
הכייכ׳ כיי שיתקיים הגדיל ויותר כיאה 'לומר ססו׳פוסק כי ההיא דאמ׳רנא צריך
לקשר על כלחיליא ותוליאומס שלא הזכיר קשר בכל חולי' מפנישסמך טלמ״ס
וכורך ־ו שתי כריכות וצו׳וקושר ואלו הג׳כייכות הס סנקראי׳סוליא דמאמע
כריכות עס הקשר נקיאסוליא וכתבו המו׳שסגבי קשוסלאישסו׳מז ' שבכל קשר

. .. - .. ..ןבשנפשתן
ופיר״שי אותם שני חוטי׳ של לכן אס של צער הספישרי׳כסדיןשל פשתן טס התכלת
ואע״ג דליכא השתא מין כנף דהוי של צמי ובתי הכי איבעיא לסר סל פשתןמהו
סיפטיו בשל נמר צמר ב1ל פשתי׳הוא דפטי־ דכיון דתכל׳פטי לבן כמי פפי אבל
פשתי׳כצמר לא או דילמ׳ כיוןדכת י/לא תלב׳שעטנז כמי ופסתי׳יסדיו גדילי׳תשסס
ןל ל״ש צמי בפסתי׳ולי׳ש פשתי׳בצמי ת״ש דאמררתבה אמר רבי יסודה חוטי צמר
פוטרי׳בשל פשתן ושל פשתן פוטרי כשל צמי ובתי הכי אמיינן דסדין בציצי׳סטו'
ויהיב טעמא גזיר׳משו׳קלא אילןיפירש" ,צבע שדומ׳לתכלת ואי שרית תכל׳בסדין
אתי למיימי צמר צבוע כקלא אילן והוי כלאי׳סלא במקו׳מצו׳ ופריך בגמ׳ולא יהא
אלא לבן ופיפ״י וקא מיין מאי איפבתלןאי ימי קלא אילן לא יהאהפי קלא
אילן אלא לבן בעלמא כלומר צמי לבן הא אמרן לפיל אץ לו תכליו מטיל לבן:
ומשני כיון דא־פסר במינו לא כדר״ל דאר״ל כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעש7
אם אתה יכול לקיי׳את שניה׳מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה את לא תעשה וכתבו
התוס׳כיוןדאיפשר כמינו לא ולעיל דאסיקנא דסוטי פשתן פ־טי־ין כשל צמר היינו
ב $די תכלת דמנו דפכל׳פטרבשל פשתן לגו כמי פטור ואלי ג דאיפס׳כמינו והאי
דפסיטא ליה טפי דתוטי צמר פוטרי׳כשל פשתן היינו משו׳רבלאו הכי איכא כלאים
אי נמי מדאורייתא דרחמנא שרייה ורבנן הוא רגזו דרומה דאיפשי לקיים שניהם
אבלמדאוייתא שרי דכלאי׳ממש הותר אצל ציצית ולא משוס מזיה והא דמסקינן
לעיל דפטר היינו מדאורייתא אי כמי מסקנא לא קימא הכי עב״ל וכפ׳אלו נעמת
כתבו כסס ר״ת דכל ד׳סוטי׳לבן ודאי אס! ר דאיפש׳מדנו אבל ההיא דס׳יטי פסחן
פוטרי׳ בסל צמר ה״ק שני חוטי צמר פוטרי׳בשל פשתן דמגו דתנלת ש נב׳נעש׳כלאי'
ע״י תכלת שבו לכן סל צער נסי סטו׳ומגו דשני סוטי לבן סל צמר פוטרי׳בשל פשתן
שני חוטי לבן של פסתןנמי סוטרי׳בשל צמר אע״ג דלא נעש׳ההס כלאי׳פ״י תבל׳שבו
וכן כל/בו כריס יבמות וכן נראה שהוא דעת רבי' שב חב בתחילת הסי' בזמן שהים
מגלת מצוותן שיקא סני סוטי׳כפילי׳סלצמר צבועי׳תכל׳וסני סוטי׳כפולי׳של צמי
לבן ןא של פשתן ומדכתב הכי סתמא משמט דלכל הבגדי׳מהני ואפ״פ שהלבן הוא
בלאי׳כיון דאית כיה תכלת שיי וכתבו פוד התוספות בפ׳אלו נטמ׳וז״ל יצ׳יט אם
שני חוטי לבן של פשתן ושני סוטי לבן של צמי מותר לתת בטלי׳סל צמר או בטלית
של פשתן דשס׳לא היתרו סכי תיטילקאלא ווקא כמקוהכלת אבל שלא במקו׳תנל'
אל או דילמא ל״ע דהא שני סוטי לבן של פשתן פיטרי׳בשל צמר אט״ג דהת׳תכלת
לא מעלה ולא מוריד דטל ידי אותו תכלת לא נטשה אכתי כלאי׳יכריש יבמו׳כפבו
בפשיטות דדוקא במקו' תכלת פטר אכל שלא כמקו׳תכלת אסו׳כיוץ דאיפשר כמינו
ורכי׳אע״פ שכתב ומת׳סאין לנו פכי 1ח אין לנולטשות׳מכלאי׳צ״ל דלאו לוק׳לה״ה
בזמןדאיכא תכלת אט אינו מטיל תכלת אסיר לעשותם מכלאים שהרי אפש|לקייס
את שניהם אלא כדי לומי מילתא פסיקה׳נקט עמה שאין לנו תכלת דבזמן הזה לא
משכחת סוס גוונא שיוכל לעשות׳מכלאי׳וכתב רבי ירוחם חוטי פשתן סוטרי׳בבגד
סל צמר וכן כהפך דכלאי׳בציצית מותרודוק׳כשאיכו מוצ׳ממינו אבל אס מוצ׳ממינו
לא יטיל כוכלאי׳כדאמ׳ריש לקיש כל מקום שאתה מיצא טסה ונא חעס׳וכי׳ואיכו
צ״ל אלא אע״פ שאין מציילו ממינו מאח׳שאסס׳לקיי׳אתשניהם אלו היה מצוי לו
לא דחינן את לא תעסה והרמ״בס כחב בפ״ג כפות של צמר עושי׳לבן שלה חוטי
צמר ונסות סל פסחןטישי׳לק סלה חוטי פשתן ממיכה וסארבגדים עוש׳לק של
לכ מין ומין ממינו ואס רצה לעשותלבן סל שאר מינים מצמר או מפשתים טושה
מפני שהצמ׳והיפשתי פוטי* יז בין במינ׳בין שלא כמייס ושאר כל המיני' במינ׳פוטרי'
שלא במינם אץ פוטרי׳ועס ו לעטות חוטי צער ככסות סל פשתן או חוטי פשתן
בכסות

יא

א־ח הלכות ציצית יא
^גפות של צער צט״פ שהוא לכן לכדו בלא תכלת כדין הול! שיהא מומרשהשעטנז
®! מי לענין ציצית ססרי התכלת צער הוא ומסיליס אותו לפשתן ומפני מס אין
מושי© כן מעני סציעשר לפשות הלכן שלה מעיכה וכל מקו׳ שאתה מוצא עשה ולא
תעסה אם יכול אתה לקיים את שכיהס מושברפו' ולכאורה נראה מדבריו שסובר
מאפ״פשמשיל נוכלת אינו מפיל לבן
סלי

נפשישו ^ יכעי ^דפפטינ ן ^ מי^ מ?
י סבה חו״יג 1י פ1סי'ם

ר *״י ופותלהו מתוכו כלו׳שיסא ספנף!5חר הגדיל ול ^שיפשס הגדיל כסוף■הסוטים
והתוספות כמכו סס רכסיפי־י לריש ופשו להסציצי' סומע אני יפסה כולסגדילי©
תלמוד לומר ציצית הא כיצד כדי סתהא גדיל יוצא מן הענף וציצית מן הגדילוהלו
בריחא קשיא לרבה בר בר חנא ע״כ וכתב המרדני כסס ר״ש גבי כיון דאשמרא
י
י
לי® עילאי איפתרי ליע כולה דכמרי רב
’
׳
ןורכלעולססתיל
לעולם פתיל נלד

_
_
_‘׳וגש אין צריך למןדק בחוליו־והרמיבם
ז״ל כתכ מנהגינו לכרוך כה חוליות כעין עוכורכין בתכ^ ת ןא״ א
הרא״ש ז״״ל לא היה מדקדק וב׳יה כת׳רוזאירגא אין צריךי^ יקי ?

י;״־׳•! !׳" "" ! !-יי ! י -״י׳סמיליגדיל ובחד
לא מתכשי והכי עבדינן הסתא והכ* תנא
1ר

דאנדכל מקים שאתה מוצא עשה ולא
כ׳״ר כה וא^ אם כרך רובה או לא כרך כה אלא
הלא
כרך בה אלא חוליא אחת כשרה דהיינו
מעשה אס אתס יכול לקיים את שניהם
דוקא כסעשס קשי אחר החוליא כדינו
מוצבובו' וסובר ויסמן דאיכא תכלת למי מיידי ר״ל ומדאורייתא קאער סאע״פ
דחוליא בלא קשי אינו מתקיים ואין כאן גדיל פכ״ל  1 :ם׳ש אלא שיקר מצומו
ם־תירה כלאים בציצית לא סתירה אלא היכא דאי אפשר בענין אסר דהיינו להשיל
פיכריךעד שיהיה בכריכה סע הקשר כקשר גידל וכו' ועוד יש מנהגית אחרות
תכלת כפשתים דאי אפשי לקייס בו מצות תכלת אלא על ידי שידחה לאו בעשייתו וכו' התוספו׳בתבו בריס פ׳ התכלת (שס ) כתב רש״י שמה האנועושים
דכלאים אבל לבן שבו כיון דאיעשר להשיל בו ממינו לא דחיכן לא תעסה דכלאים
ה׳קשייס משוס דשקולס ציצית מגד כל המצות כלומרדציצי' פולה ת״רוח׳רווטיס
ואע״פ שכבר יש כלאים כטלית זו שהרי הטיל בה תכלת אין אומייס כבר נדחה וה' קשרים הרי תייג וכן היה נ יהג ר* ת לעסות אומן ה' קפייס ב' בסמוך לטלית
כלאים בטלית זו ויהיה מות־ להטיל גפהלכן מכלאים דכל סאי דאיפשי למעוטי
ונסמוך לפתיל מפום מעליךבקדש ולא מורידין כלומר שהיה קושר אצל הכנף
כאיסורא ממעיטין אכל קשה דא״כ היאך כתי ואס רצה לעשות לבן של שאר מינים קשר אחד וכורך מעט וחוזר וקושר קשר שני וכויך כייכית הרבה ובסופם קושר
מצער או מפ שתים עושס7־כיון דבזמן דאיכא תכלת מיידי אס עושה לבן שלשאר ג קשרי® ובין קשר לקפר כריכה מועטת ומיהו לא מצינו סוס סמך בתלמוד מה׳
מינים מפשתים כשמטיל בו תכלת נמצא שהיא כלאים במקום שהיה אפשר קשרים וי״לדהאדאערינן צריך לקשר עלכלסוליאושוליאיהיינו אחד של לבן ואחד
לקיים את שניהם שסרי היה אפשר לו לעשות חוסי לק שלצמראוממינודהשתא של תכלת שסם סמים והשתא כשאינו פוחת מז׳ עושה ס' קשרים סמוך לטלית
כשיטיל בו סוטי תכלת לית ביה אישור כלאים ועוד שמאחר שהוא סוכר שטלית קשי אחד ואתר בחוליות אחד של תכלת ואחד סל לבן קשר אחד עד שמסיים שם
&ל פארמינים פטורם מציצית מן התייה היאך מתיר לעשות לבן שלהם סל ששתן חוליות הרי ארבע קשרים ואחר כך עושה חוליא שביעית של לבן ואחר כך קושר
שהיי כשיטיל בסם תכלת נמצא כלאים שלא במקום מנוה לכך נראה לי דבמטיל
אחד היי הקשרים והרב מהר״י ן חביב ז׳ל כמב בסס העיטור סטפס מנהגינו בה׳
לבן לכדו מיידי ובסכי הוא דקאמר דכישוש של צמר עושה לכן שלה של צמר וכסות קשרים הוא מפני שבזמן התכלת היו עוסיס ז׳חוליות סלסה כריכות בכל סוליא
פל פשתן פושה לבן שלהשל משתן וסל שאר מיני׳עושה ממינו או מצמר או מפשתן וסחוליא הראשונה היתס בלבן וק האחרונה ועל כל חיליא היו קושרים ואס
ואחרכךכתי דלסטיל חוטיכמר בכסות של פשתן או סוטי פשתן בכסות של כן יעלו כל קשירות אצל סוליות הלבן ה' כי בז־׳חוליות יש ח' קשרים אחד בפחלס
צמר כמקום דליכא תכלת אסור דהוי כלאים•שלא כמקום מצוה כיון שיכול לקיים יאחד כסוף וששה באמצע וכיון שסוליות הלבן היו ד אס כן היוקשריהם ה' וכל
את שניהם כשיטיל בג מ שינו אכל טלית סל פשתן שהטיל בה תכלת מותי לעשות
זה כפי סמ שהיו נוהגים לקשור אחר כל חוליא מסז׳אבל מן התויה איגו אלא קשר
לגן שלה של צמר כיון דבלאו חוסי לק נמי אין אנו מקיימים את שניהם שהרי יש העליון דהיינו קטר אחרון שלצד הענף ובין כל חוציא אינו צריך קשר כי הכריכה
3ה תכלת שהוא צמר ואין להקשות שלא יטיל כו תכלת כיון שאיפשר לקיים בו
הג׳ היו מכניסים תוך הגדיל כמנהגנו היום בכל חוליות והיא עצמה הימה
מצות ציצית בלבן של פשתן ש׳לאחי שסתירה אמרה להטיל תכלת בציצית ולא קושרת־ התכלת או הלבן אבל למנהג מחוח היו עושק קשי ממש בין כל קוליא
מקיים מצות תכלת בטלית זו אלת לע ידי כלאים סוי כאי אפשר לקיים את שמיהם ותוליא ועל פי אומו מנהג אנו טוסין היום ה' קשרים טכ״ל• וכיא״ש כתבוז״ל
דאתי עזה ידחי את לא מעשה  :וא״ת ואמאי שדינן תכלת בטלית של פשתן
והאידנא כסוג לעשות ד׳ אויריס שבין ה׳קסייס סוים כל אחד רוחב אצבע גודל
פהרי אפשר לקיים את שכיסם כשלא ילבש אלא טלית של צמר כבי תירצו םע הקשי והוא נוי הציצית וממקייתהגדיל יפה והולקץ סחוטים ד׳לכאן וד/כאן
התוספות בפיק אלו נעמת שאין זה חשוב איפשי ולי נראה דקושיא מעיקרא
ועושים הקשרעכ״ל • ונ״לדמסום דלמנהג ר״ת סהאויר שבין הקשרים אינושוס
ליתא רכיון דדרשינן סמוכים למישיי כלאים בציצית אי אמית דאין מטילין סוטי אינו נוי הציצית וגס הגדיל שבין קשר שני לשלישי אינו עשוי להתקיים כל כך לפי
ת :למ כטלי׳של פשתן אס כן כלאים דשיא רחמנא כציכי׳היכי משכח׳לס ומיהו חוטי שהוא ממבס  .קאמר סרא״ש דמנהג הז עדיף ממנהג ר °ת מעני שכמנהג זה כוי
לבן של פשתן כשל צער אע״פ שמטיל בו תכלת נראה דכיון שלא הוצרך לידחית :נוי הציצית ועשוי להתקיים ומנהג זה כתוב גס ק נסמ״ג וגס ובינו ירוחם ימבי
לאודכלאיס משני התכלת גס מפני הלק לא ידחה שהרי איסשר לקיים שניהם וסיים ביה ובאויר שבין קשר לקשר עושים כריכות קטנות כעין הוליות כלאחד
ושלא מעת י״ת שכתבתי לעיל דאי סוס ס״ל להימ״בם הכי לא הוה שתיק מיניה :־ לפי מנהגו ואני קבלתי לעסות י״ג כנגד י״ג מדות סל רחמים עכ״ל ואני ראיתי
וגם אין צריך לדקדק בסוליות כבר כתבתי בסמוך הא דמניא בר״פ התכלת
סנוהגיס לכרוך באויר ראשון שבע כריכות ובשני פסעה ובשלישי י״ט וברביעי
(שט ) הפותת לא יששות משבעה חוליות כנגד ז׳ רקיעים והמוסיף לא
י״ג
שעולים
כל
הכריכות מ כמנין ה' אחד שעולה ל״ס ופס לסס עולה מ׳וג״ל
יוסיף על י״ג כנגד ז׳י־קיעיס ודא וירים ביניהם ופירש יש״י ו׳אדריס בין ז' רקיעים
סטעסס לפי ססס סוברים דהא דמניא לא יפחות משבע ולא יוסיף על פלסה עשר
וע״ש סהמכל' רומה לים וים רומס לרקיע מדמי סידורה לשרור הרקיעים כדי לזכרו אכריכות שבין קשר לקשר קאי כפירוש אחרון שכתבו התו׳גכתבו נמקי יוסף ומ״ה
לטונה שאף צבעה כ״כ נזקק לציצי׳וכ״כ סמושפ׳והר״אש וכתבי עוד דהאירנא שאין מתחילים בשבע רהפוחת לא יפחות משבע ועולים והולכים מסוס דמעליס בקדש
לנו תכלת אין לדקדק כמנין החוליות ומהאי עעמא אין צריך לקשי על כל חוליא
וגומרים בי״ג שהוא תכלת העליה סאץ מוסיפים עליהס :
וחוליא כי הקשר הוא לסכיר מנין החוליות וכתב הרמ״בס בפ״א העדשה לבן
בלא
כתב
רבינו
הגדול
סהר״י
ז״ל
ור״ס
כתב
בתשובה דקפריס לא משכבי אלא
תכלתלוקח א' מח׳חוטין וכורך אותו על שאר הסוטים עד שלישן ומני ^
ב׳שלישיתן
לכתחלה
אכל
בדיעבד
שאין
לו
פנאי
כסץ
בעי
'
שבת
פס חסכה וכיוצ' בה
ענף וכריכה זו אס רצה לכרוך אותם חוליות חוליו' כעין שכורך בתכלת הרשו׳בידו לא מפכבין ואס היה לו פנאי אינו רשאי לפחות ואס פחת עובר על דעת חכמים.
וזהו שנהגנו ואס רצה לכרוך בלא מנין חיליו׳עו שכללו של דבי יתסץלהיו׳סכחך עכ״ל  :ומ״ש רבינווקושר סכי פעמים כבד כתבתי בסמוך סכן כתבי השוס'
תליש והענף שני שלישים ויש מי שאינו מדקדק ברבי זס בלק ואט כרך הלק על והרא״ש והמידכי וסמ״ג שבכל קשר קושר שני קשרים כי האחד לא ימקייסולא.
רוב סחוטים או שלא כרך אלא שוליא אחת כשרהעכ״ל ־ ומ״ש רכינו דכרייסרמ״נם ססיב קשי וכתבתי סס אופן הקשריםומעשיסס  :ויחא
והיי לחתיך ראשי
ומנהג סרא״ש ורכיי כעל העיטור לאו משום דאיכא בינייסו סלוגתא לעכין דינא החוטים לעשותם ח' קודם שיכרוך שאס כרכן ואחר כך חתך יאפי סחיסיס פסולה
סהריסרמ״בס כתי שאס רצה לכרוך בלא מנין חוליות פושה ול׳ה נסכן כסב * ׳בפיק קמא דפוכה (דף יא ) אמרינןדרבסכשר בתלאןולא פסק ראשי חוטי
סענסיו אין לדקדק בכריכה ולאבא אלא ללמדנו שסימ״בסהיה נוהג לדקדק סלהס ושמואל ולוי פוסלים ואקשינן עלה דרכמדתניא פלאן ואסר כך פסק.ראשי
סי אש לא ה;ס מדקדק ואע״פ שדברי ב״ס עד או לא כרך בס אלא סוליאחא '
חוטי שלהם פסולים וסליק בקשיא וסירס רש״י פלאןהציציו' בכנפות הטלית חום
נשרה גכלל דברי הימ״בס הם עס שכתב אלא עיקר מצותו וכו' הוא מדברי ב״ה אחד כפול ד' ותוחבו ככנף כופלו והרי הס ח כפלי© ופוסק יאסי החוטים סלה
משוס מפי למיכתב דברים • אלו כתב החלת דבריו * ומ ש סרלו״בסואס ונעשים ח׳סוטיס ואס שכח ולא פסק עד סעשס כל הגלילים וקשריהם ונמצאו
כרך הלבן על רוב הסוטים או שלא כרך אלא חוליא אתת כשרה כן כתב גס בת כלת עשויים בפיסול דאין בה אלא חוט אחד ואח כ פסק ראשי חוסי שלהם פסולהמשוםa
וספי איתא כהדיא בגמרא ר״ע התכלת ומשמע דגדיל וענףבעי לעיכובא שאם
תפשה ולא מן העשוי שהרי כפיסול עסאס :
בה ׳ •ענף
אפילר
כרכה כולם עד שלא נשאר ׳• ״
״ן׳יוכן׳יין vv
אס » w»✓r
הניסה ׳» יv #
כולה ׳**
ענף׳ךי ׳> ׳•
ולא *כיך ן•׳ V
אבל אס תחבם בכנף ואח״כ חתכס כשרה ר־קסיחתכס קודם כרינה כתברבי■',
בה ׳־»י׳ • ^•
חיליאאחת פסולהדגדיל וענף בעינן דאל״כ מאי איייאכרך רובה אפילו כרך
הגדול מההרי״א ז״ל על זה אע״פ שכתבהרב זההדבר בלא מחלוק' באדם.
כונס נמי וכן מאי איייא אס לא כרך בה אלאחוליא• אחת אפילו לאכרך שוס-חוליא וחוס פוסל ובספר המצות גס כן אמר טוב הוא שלא יתסכס כבגד מל שיסתכם
נמי ייב ורבה כר ביסכא איפליגוכלא שייר בהעגףדנרפיכן
■ בר״פ תכלת וכן ראוי לפשות וראוי להחמיר בזה שהעולם טופיםמאד בזה שנמסכו אתר שב רת
דיבויבה בר ביחנא הוו יתכיחלף ההוא גכראדמיכסי גלימא וגדילא מיגדל הרב עד כאן לשונו ואינו רואה במנהג הפולס טעית כלל דלכולי פלפא מישרי סרי
סירס י לכ הציציות היה גדיל ולא סייר בה ענף כלל אמר רב יאי גלימא ולא יאי לחתנס אחר סתסנס בכנף כדמסמע מ׳דיא מפרס״י דלא אסראלא היכא
ח׳למא יכה בב״ת אמר יאל גלימא ויאי תכלתא במאיק״מ יכהכר בר חנא סבר דשכס ולא מסקן פד שפשה כל הגדיליםוקשריהם וכןנראה מדבריסרי״ףוהי״אש
כתיב גדיל וכתיב פתיל או גריל או פתיל ורב סבר לעול© פתיל בעונןוההוא■ שכתבו תלאי וקשרך ואחי כך פסק סוטיםסלה© ססוליס דמשמע הא תלאם
'גדיל יס למנינא אתא גדיל 3גדילים ד׳עסס גדיל ופותלהו מתוכו וכמוכמ״יי כשם ופסקראשי חוטים ואחר כך־קשרן ,כשרה וקניא® מדברי סרמ״בם בפרק א'
קו

אורח חיים הלכות ציצית לא בי

דז מ
י( ) כ׳מ״ 'הלכ<

ה וכן כתב הר״ן

כהדיא להכשיר

ונתב דהכי מוכח בגמרא

ונראה דהיינו

מדמקפי

לתת הציפית ל  6רך הטלית ולגן לרססו

&
דבעינן

סתהא

מטפח

פלהמףפיר$

מלויעל הקרן וצי הוי ברחכו לא הוי נוטף שהרי כלסי הקיקע הוא תלוי רכן
»י׳ ל *״י« »«■י בגמרצ וסבר שמוצל לא אמריכן פסיקתן זו היא עשייתן והא תני שמואל הטיל
ליגאימע׳3י־י ^’3לשני קרנות בבת אחת ואחר כ ! אסקראשי חוטים כשר מאי לצו סקושי ואחר כך הנהיג סהר״ס לדקדק סו בטלית שיהצ הציצית נוטף על הכנף בשעה סמעוסףבך
נלאס פיסק לא סשוסק ואסר כך קושר מאי נמימלא מהודמימא בעינן ? נף בשעת פתיל האדם ויש מף שהוא תולה הציפית בארכו ויש ביסבו הכל לפי המ שמתעטפים בו
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וכרימת«■!רניי־גי • ,
ושוב חזר בו ואמי דהכל נקרא נוטף על
* , yנ׳יכ׳,אני וניכא קת ל ופרש י הטיל שני קמו בבת
ראיתי שנהגי לכי׳ אחת שעשה ד כפלים ארוכי' כשיעור שתי אחת כשר׳ אלא שקר מצותו שיכרו׳עד שיהא בכריכ׳עם הקשרהכנף ולא אמעיט אלא שלא יהצהציצית
’ "'6יהיא ״ז"' ציציו ' ותוחב ראשו אחד
בכנף זה וראשו כרוחב גורל וקושר ב׳פעמים וחוזר וכורך וכן יעשה עד שישליםתלוי באלכסון על קרןזוית  .ורס״יפירש
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גריני «נשני «
ןגש[י., ,£א אחד בכנף זה וכפל הראשין עד שהגיעו לה׳קשרים וד׳כריכות בימה׳ויהיה כל הכרוך רו חב טפח והישאר הא שתהא כוספת על הקרן שתהא תולה
סן
«גרגי־.גיי׳נ& ז״צ׳ זה לזה לאמצע ארכה מאי לאו שקושי ב׳טפהים ועוד׳יש מנהגויאחרות בעשייתו וכאשר כתבתי ק הןא ומכה על הקרןפירש^ שיגביה למעלה
השפה כדי שתהא תלויה ונוגעת המליס
קנל ארנע \ כמיין עשה הגדיל בזו ובזו 1אח״כ פסק אמצעה
עיקר 7ויהא זהיר לחתוך ראשי החוטין לעשותן שמונה קודם בקרןשכ״ל  :כחוב' במרדכי שמהר״ס
ונעשו שתי ' ואפ״ע שנעשו בפיסול דטלה
ג;יאחד !:עי5ה
ותם ר5ש ימלה קודם שנפסקה תוט אחד הוא יבעינןכנף שיכרוך שאם .כרכן ואח״כ התך ראשי החוטין פסולה אבל אם נתב כתשובה שאין לעשות טלאי תחת
ארנ^״םענ״ל* כשעת פתיל שפולה בו הפתילים כעי' תחכם בכנף ואח כחתכם כשרה רק שיחתכם קודם כריכה
הכנף דומיא דחליכ׳דבפינן מעל ילא מעל
«מעיים שחתםילין
נפסקו כיל תיטיה ונשתייר בהם
“״
‘ ~־
דמעלוסוא ז״להקסס עליו והעלה שאין
גו" זתשייחיני/
דהסיל
בהדיא
הרי
שנים
ולא
אחד
כנף
כדי
נראה לו כלל וגס לא נהגו איסור אפילו
מסגישאמרז גג« ' הציצית ואחר כך פסק ראשי חוטי 'שלהם
0
שלא כמינו • והאגור כתב שאולי תלמיד■
שיתחיל
ענ
קיליותנ<מ
»>.י־ י3
•
<:זת:
וקידם !
צתף כשיים .ובסמ״ג כתוב •
הרנכלרו
* יירו
הפיסתלא יפתת לקשר ולכרוך יחתוך ראשי חוטים שלהם סחס לא יחתוך עד לאחר קשירה וצריכה טועה כתב כן בשם מהי״ס ולא אמרו מעילם וכתב עוד האגור שכתב הרש״בא
ייו׳1ה «! םן> לא נמצא שנעשה בפיסול ע״כ הרי שלא פסל אלא כשפוסק ראשי החיטים אחר קשירה בתשובה שאין לשוס צנד״ל תסת הכנף והציצית דאין ליתן דבר המפסיק ע״ג ולא
נהגו ק עד כאן לשון האגור  :ורבינו הגדול מהרי" א ז״ל כתב על מה שכתב תינו
 f !1ע* '  fיכיכה אבל אחר סתחבם בכנף כל זמן שלא קשר ולא כרך שפיר דמי לפסוק ראשי
התיטיס ומס שכתב וטוב שיחתכס קודם שיתחכם כלל לאו לפכוכה אלא עצה טובה ומכל מקום סוב לעשות אמיא בשפת הבגד הנה זאת הצמיא אייה בנקב שבטיל
Sומיי׳ שס
,’,
/י ” ״׳  c^ pקמ׳יל כדי שלא ישכח מלחתכס עד אסר קשירה וכן יש לפרש מה שכתוב בספר אדם בו■הציצית שהרי לשס יש מי ספסל ואמר סאין להפיל לשם סוס דבר שהרי בעינן
<י אי רי׳ שניגיהם וזי׳ל פשוט בפי-ק קמא דסיכה שצריך לחתוך ראשי מסוסי ' במכין שיהא כל אחד לבדו הציצית מין כנף כמו סכתוב באורחת סייס ולשם כתוב גס כן יש מי שאומי שאין
לכן אע* ^ #א־ו קידם שיתסבס בכנף וחס חתכן אתי שתלאן בכנף פסול דמסוס עצה טובה קאמר להיס לזהסעכפקרינן הכנף מין כנף והעיטור גס כן ים לו זאת הסברא והביא
אני ’':'•1יסח ,;,שצריך לסתכם קודם סיתסבם בכנף ומיהו אינו נפסל אלא א״כ קשרן ואח״ב חתנן ראיה לה מדאמרינן בגמרא שעלית ; מתבעת שנוכל להטיל ציצית על כנפיה כמו
והכי דייק ממה שכת' ואס חתכן אסר שתלאן ככנף ולא כתב ואס חתכן אח׳שתסבן שהס כפילות הנס נראה שאף על פי שיתחברו בכאן שתי כנסות שנוכל לעשות זה
«J « *<-■0
ככנףכדקתכי רישא שצריך לחתוך ראשי הסוטים קודם שיתחכם ככנף דתלאן ומזה דן לנדון שלפנינו שנוכל להטיל באותו מקב איזה בגד שנרצה לחוק הטלית
«ני,ן לעגיע אגל
" 3יכ׳ סנ״ילז משמע שקשרם גס כן אבל תחבן ולא קשרם לא מיפסיל אס פסקן אז ומה שכתוב או לנוי עד כאן לפונו וזה לשון א״ס יש מי שכתב שאסור לתת שוס בגד מקבי
מ! 6ס הד ״י' ׳' ל)' בכלבו וכספר אורחת פייס וצריך למדוד החוטים תחלה ואסר כך פיסקן ביחד קודם הטלית שמכניסין בהן הציציות דכתיב הכנף מין כנף על כן מקיפין הנקב
בפתיל או במשי ויש מי שכותב שאץ לחוש בזה כלל כי אין עושים זה אלא לחוק
שימנס בכנף שאס לא פסקן קודם שיתנם בכנף פסילס וסי״י כתב אס לא פסקן
* *” , * ^ f
הבגד כדי שלא יקרע וכן כתוב הרב כסל התרומה וזה לשונו העור שארס ניתן בכנף
פנריכ,ת  *swpקודם שתחבן יק שלא קשי־ס כשרים ואס קפרס קודם פסיקה ססי־לה יש לימי שמה
*ל ?חילי!ת < ' ק שכתי־ב בשם הר״י הוא פי׳מה שכתב בתחנה שאס לא פסקן קורס שיתנם במף לחוק מין כנף מיקרי שאינו סס אלא לחוק עד כאן לשונו וכל העולם נוהגים לתת
כוייי! יייז״  :פסולה לועי דהיינו דוקא כשקשרן קודם פסיקה דלקשייה קרי נתינה בכנף ואין טלאי סביב המף בין שהוא מינו בין שאינו חינו ובאין מכייס נוהגים לטלות
חתיכת עור סביב הכנף ואפילו למ״דדהיא סל בגד וכנפיה סל עויזיל כמר ככף
שנתנן
קמייתא״כל
ימקנת גנ(א,י ^ לפיש דהי״י לאיפלוגי על סכיא קמייתא אתאדא״כ לסברא
,י
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הא־ינת  ,״
גוהגיו
כד ,ד;  ,",זעזלה כמף אפ פ שעדיין לא קשין אס פסקן פסולה ונבר כתבתי דבגמראמשמע ופטורה הכא חייכת דשאני המס סכל הכנף מעור וחברו לבגד וכן כתב המתסי
כתב תינו הגמל מהל׳יא ללחה לשונו כעל העיטור
מסעיהכדימ׳ג״ד בהדיאדכל שפסקן קודס קשירה אע ' פ שכבר היו נתונין בכנף בספת פסיקה בשם תוספותשנ״ץ :
םע ה '" י!™ ®,כשרה וכן מבואר בסער אורחת חיים שאחי שכתב הא דלעיל כתב וז״ל יש מי שכתב סוכר דמאי דאמרינן על הקרן פסילה הוא משוס דאמרינן בשיערי שהיא בעלת
י
■ ואכן בעינן שיהיה בעלת ארבע וסירס הדבר לדעתו .הוא דמאי דאמרינן על
®יא ל® *®"3י שאס יטאר מן החוט הארוך שעשה כו הכריכות אתר שעשה
הקטרים tשאסור 0
י .
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<&ם !ועולהנט 1 :
לפקוק אותו משום תעשה ולא מן העשוי ובתשובת הגאונים כתיב דאין לחוס בו הקרן פסולה הוא כמין ציצית שלנו סיס בטלית שמנה ציציו׳ שהרי לכל צד סתהעוך
כלל כי מה שאמרו ה״מ בד׳חוטיס דאי לא פסיק להו חד אינון ואין כאן ציצית אבל הטלית אנו יכולים להשתמש באלו הציניו׳והיי היא כאלו היו בכאן שענה ציציות
*
בזה שאין מניה לפסקו כי פסיק ליה מאי תעשה ולא שן העשוי איכא עכ״ל הרי ולפיכך אמריק כסיפרי שטעמו סל דבר היא משים ארבע ולא סמנה ומטעם זס
דאפילו לדברי סברא ראשונה לא אסר לפסקו אלא אתר שעש ' הכריכות אבל קודם פסל כל הציציות שאנו עושים כזה הדרך וכן נברר בסס רבותיו אלא דר ך הציצית
ונראה לי שנעשה שגי נקנים בטלית ונטיל הציציות בתוכם ונוציא אותם לצד אס' ואז לא
ספשס הכריכות לית דין ולית דיין דלית כיה משוס ולא מן העשוי :
דכיוןדקי״ל דאפילו לא כרך בה אלאסוליאאחת כשרה אס כרך בה חוליא אחת יהיו בכאן אלא ארבע ציציות ולא שמנה וכדי ליישב המנהג סלט א{ןר סנערס הא
ואח״כ פסקן פסולה ומיהו דוקא כשקשר ק^ר א ' אבל סא לאקשר כלל לא משוס י דאמרינן על הקרן פסולה משוס ד' ולא חדסיינו כשנותן הציצי׳ על הכנף באלכסון
דלא הוי מן העשוי דהא קי״ל קשר העליון דאוריתא הילכך כל שפסקן אסר שקשר שהציצית נראה שהוא עשר לכנף זה ולכנף זה וסוס ליס סב ' כנפות וכתב רבעו
הגמל לל והמדקדק לעשות סכי ציציות למר כדאית ליה ולמי כדאית ליה יקיים
ולא כרך או אחי שכרך ולא קשר כפיה אכל אס כיך הוציא וקשר אחריה אס
פסק את"כ פסולה ואע״ס שעדיין לא גער הכריכות והקשרים משוס דבהכי מתכסר■ מצוה כתקנה אלא שיש בכאן חותה שכשהוא לובש כפי שהוא מחוייב בציציות
פלאן לציציות וכולי ואס שכח ולא פסקן עד ואינו מושה ואי לאו דמיסמפינא הוה אמינאסיכול להטיל אלו הציציות כולם
חשיב ספיר מן העשוי ואע״ע שפדש״י
שעשה כל הגדילים וקשריה ' גראה שלא פי׳נן אלא לימר שאע״פ כן תכשיר רב אכל למר כדאית ליה ולמי כדאית ליה ויכול להתנות שאס אלו כתקנם האחרים אין
לשמואל כיון שעשה שיעיר הנשר ציצית דהיינו סוליא אחד וקשר אסד כי פסיק בסס ממס ובהאליכא בל תוסיף וצריך עיון עד כאן לשונו ומעולם לא ראינו
והרפב״ם כתב בפ״א וז״ל תלה הסוטים בין שתי סי שתשש לדבר זה כלל וכבר אמרו כירושלמי כל מקום שהלכה משפת בידך
לסר כתר סכי הוי מן העשוי :
בכפיס מזו לזו וקשר ככף זה כהלכתה וכנף זה כהלכתה ואחי כך הפכן באמצע צא וראה מה הצבור נוהג ובכמה מקימות כתלמוד אמיר פוקסזי מאיעמא
ונתפידו זס מזה פסול שהיי בעת שקשרם היו פסולים לפי שפתי הככפיס מעומ׳זו לבר והבא להחמיי על עצמו בכיוצא בזה מחזי כיוהרא ואינו מן המחמירין אלא
מן המתמיהן :
בזו כחוטים שביניהם ובשעה שפסקן נעשו שתי ציציות נמצא עושה סן העשוי פ״כ
ואםנפסקו כל חוטיה ונשתייר בהם כדי עניבה כסר ובלכדשיסארכדי
מסמעלכאויס שהוא מפרס דדוקא בתלה סוטים בין סמי כנסים הואדפסלינן יב
שיוכל לענכס מלס ביחד וכו׳בריס פיק ד׳דמנחות ( דף לח ) תנן
בתלאן ואחר כך פסק ראשי חוטים שלהם אכל בסיטיס שאינם תלייס אלא בכנף
אחדאע״פ שכרך וקשי ואפי* כך פסק ראשי החוטיס כשרה דאס לא כן לאשמופינן * התכלת אינו מעכב אס הלבן והלבן אינו מעכב את המכל' ובגמ ' (סס ) לימא מתני'
לאפילו במלאן בכנף אחד פסולה אכל קשה דכיוןדטעמא משוס תעשה ולא דלא כר׳דמניא וראיתם אותו מלמד שממכבין זה את זה דברי רבי׳וחכמיס אומרים
מן העשויבתלאן בכנף אחד כמי יש לפסול לכן נ״ל דגס בפלאס בכנף אחד פסול אין מעככין ואסיקנא אמי רכא לאנצרכיאלא לגרדומקדאי איגרדם תכלת וקאי
ומס שכתוב מלה החוטים כין שני ככפים לסי שהוא מפיס שמה שאמרו כגמר' מלאן לבן או איגידס לבן וקיןי תכלת לית לן כה דאמיי בכי ר׳חייא גרדומי תכלת כסריס
ולא פסק ראשי חוסים שלהם כתלה הסוס בין כ׳ כנסים ואפילו הכי מכשר רב משוס יכמה טימלר גרדומין כדי למנבס וכתר הכי אמר רכה כר רב אדא אס נפסק החוט
מעיקרו פסולה :וי״מ דהך שינויא דגרדומין אליבא די׳ היא דלרמן אתיא מתניתין
דקא סכר מסיקתן זו היא עשייתן והכי משמע מדאמריכן בגמרא יסס* שמואל לא
אמייכן פסיקתן זו היא עשייתן והא תכי שמואל הטיל לשתי קרנות בכת אחת וכו' כפשטה דתכלת אינו מעכב את הלבן כלל אלא דדסיק תלמודא לאוקומי מחכיתין
והרמ״כם דרכי לכתוב הדן כמו שהוא שנוי בגמרא ולכך כתב דין תלה הסוטים אליבא דרכי ובגרדומק ודוקא לרבי דאית ליה דעפככין זה את זה ותרוייהו מצוה א'
בי -ןשתי מפיס כמו שהוא שנוי כגמרא לפי פירושו ומיניה נשמעלהיכאדלא מועיל הסלס לחבייוכאלי כולם שלימים אבל לימן דלא מעכבי אהדדי הוו כשתי'
מצות ואי איגידוס חד וקאי אאידך אץ׳ « ועילין זה את זה ואין הלכה כי׳דרבי יוחנן
כתוב ממקי יוסף שנהגו
מלס אלא בכנף אקילבד כמן דהוי מן סמסוי :
לעשות בסיף כל סוס וחום קשר כדי שיעמוד כשזירמו וכן כתב הרוקח ח״ל וקושרים כן נורי סליגעליה וקיימא לן הלכה כרבי חחבימ ולא מתו והחוססו׳והר״אס דחס
כלחיט למטה שלא יחלקו ויראה כשנים ותינו ירוחם כתב וצריך להפריד חוטי סברא זו משוס דלא מסתבר דתסוי מילמא דבני רבי סי יא כפליגחא דר׳ורבנן אלא
כנולי פלמא אתיא ומפני שנדחית סברא זו לא הזכירה תינו :
.
העיף זה מזה ול'ל כי לפי זה נהגי לעסו׳ככלחוס מהם בראשו קשי א׳כדי להפרידם
הצעה זו דקי״ל כמי ׳ר סייא פייסו סני פירושים יאסד כתב סרא״ש
כתוב ככלבו ובאורסת חיים וצריך לתלות הציצית בארך
ועל
זה מזה מכ״ל :
בפסקיו ח״ל ויש מפרשים אי איגרדו׳ תכלת וקאי אלבן הייני מפסק החום
הטלית ולא בתוכו וכן כתב הרוקח ובהגהות מימין כתוב ח״ל כחב רא״ס וצריך
 .מעיקרו

I

אורח חיים

ציצית בי

לעיקרי ולא נסתייר בו אלא נל סמא דלר ס״ל ממכבין זה/5ת זה מצוה אתת ק בכך אע״ס שבשעת מסיה הוסיף בארכה עכ״ל ומדברי כולם נתבאו־ו יפה דבריי'
ומי עיל השלם לחבית אכל לרבנן דסברי דאין מעכבין זה את זס אלא בין יש לן ר״ת דלדידי׳לא פכשרין צ 1לא ישנשתיירו ב חוסים שלימים דהיינו ד׳ראשיס שכל
0כ לח כין ים לו לבן צריך שיתן ד׳חוטי׳אס נפסק חוס מעיקרו פסול דכיון מפסק א׳מסראשיס ארוך י״ב אצבעות אז מכסריס• כפנפסקו השני חוסים לזמרים׳ tjß׳
 3יןקוס חיבות בכנף לא נשארו בי אס ג׳חיסי 6בל אס -מיסקו יל ארבעתן ונשתייר נשתייר בהם כדי מניבה דכני ר׳סייא לא מכשרי אלא כאיגת־וס תכלת ונשתיירו
גהס כדי עניבה כשר והא דסייתי הא דמי ר׳ חייא אהא דאמר רכא לא כצרכם בחושי הלבן שלימים או איפכא אבל סא נפסקו ג׳סוסים אמ״פ שנשתייר בהם כדי
אלצלגרדומין לא שיהא לגמרי כבהיא דר' קייא אליבא דרבנן דמצרכי לכלך׳
מנינה פחיליס כיון דאיגרריס חד מינא וקצת מהמין האס ימפני כך כסנחמכר
קיטים כ 7י עניבה וגרדומי תכלת אכל ד׳קוסי קאי דאיגירוס מקצתם ונשתייר ג׳רא פיס חיישינן שתא לכ ראש הוא מחוט א ונמצא שאין כאן אלא חוס א שלם
מקנמסוכיוצא בו לרבא אליבא דראיגידוס תוטי תכלת לגמרי ואשתיור חושי הילכך מספיקא פסול :
אבל כשלא נחתכו אלא בראשים מכשייס משתייר
ל3ן שלימים או להפך ולא מייתי ראיה מבני ר 'חייא אלא דלא בעינן סיפו כתחלתי כדי עניבה שאפי׳את״ל שכל ראש הוא מחוט א׳עדייןיש ב שלימים סנא נפסק
לער כדאית ליס ולמר נראית ליה והא דקאמר רב נפסק חוט מעיקרו פסיל לאו מהם כלום וסברא זו סל ר״ת היא מה שכתב רכינו בשם י״א שאס נפסקו ג' חיטים
ד(קא מעיקרו אלא כל סלא כשאר בו כדי עניכ׳כססק מעיקרו קיי ליה כיון דלא פסילה אפילו נשתייר כסס כדי עניבה משוס דהא איגידס מין א׳וקצ׳מין אחי
נשאר בו כרי הכסר ופירוש זה עיקר דגידומי תכלת דבני ר׳חייא מסמי דאינרדוס ואס לא כפסקי אלא בחוטים כשר דהיינו איגרדוס לכן וקאי תכלת או איגרדום
כל ארבעתן כי קורא לכל הציצית תכלת כדקאפר תכלת שכרך רובה וכן רמי תכלת וקאי לבן דמכסרי ביה בני רבי חייא וא״ת אמא ' מצריך מפסקו שני ראשים
חכלפא לאינשי ביתיה וכן משמע ליסנאדגמרא הילכךאפי' איגרדוס כלח ' שישתייר בהם נדי עניבה הא בלא שיור כדי עניבה הוה לן לאכשורי ממה נפשך אם
סוסים ונשתייר ההס כרי עניבה כשר ואס יש אפי׳בחוט א׳ססות מכדי עניבה פסול שני ראשים הללו מסכי חיטים הם סיי נשתיירו הראשים השניים שמהצד כאחר
עכ״ל ופ״פ פימ׳זה כתב רבינו ואס נפסקו כל חוטיה ונשתייר בהם כרי עניב׳כשר שיש בהס כדי עניבה ויותר ואס סכי ראשים אלו הס חוט א׳אע״פ שלא נשתייר כדי
כלומר והיינו דאמרי בני רבי חייא גרדומי תכלת כשרים והוא שיש בהם כדי עניבה כשר דהא לא פסל רבה בר רב אדא אלא כנפסק חוס א׳מעיקיו דמשמ׳סלא
לענק דאסי׳מפסקו כולם מבשרי בני ר׳חייא כשנסתייר בהם כדי עניבה דגרדומי נשתייר בו כלום אכל אס נשתייר בו כל שהי אע״פ שאינו כדי עניבה כסר ויש לומר
מכלחדקסמרי היינו גרדומי כל חוטים שבציצית כי לבל הציצית קורים תכלת  :שסובר רבינו שמה שפי' היא״ש דכל שנשתייר בי פחות מכדי עניבה נפסק מעיקרו
ומ״ס ואס לא נשאר כדי עניבה אפי׳בחוט אחד שנפסק כולו פסול היינו דאמ׳רבס קרי ליה לפית נמי מפרש הכי ואע״ס שלא נתפרש בדבריו וכן צ׳יל לדעת רכיגו
בר רב אדא אם נפסק החוט מעיקרו פסילה ואע״ס ספים״י מעיקרו ראש המחובר ירוחס שגס הוא כתב לדעת ר״ת אס נפסקו ב׳מהח' ונשאר בהם כדי עניבה כשר
לטלית כבר כתבתי בסס הרא״ש דכל שלא נשאר בו כדי עניבה נפסק מעיקרו נראה מדבריו שאס כשאר פחות מכדי עניבה פסול וטעמאמשוסדכל שנשתייר
םיקרי וכך צריך לפרש דכרי רכינו שסתם דבריו וכתב כלישנא דגמיא וכ״כ רבי׳ פחות מנדי עניבה נפסק מעיקרו קרי ליה וסילכך כשנססקו שני ראשים חיישינן
לגדול מהיי״א ז״ל וכתב עוד דטעמא שכתיב רבינו נפסק כולו הוא כדי שלא שמא מחוט א׳הס ואס לא נשתייר כהס ה״ל נפסק החוט מעיקרו ופסול :
נטעה לומר שהם ח' חוטים וכשיאמר חוט שהוא אומר על ראש אחד מאלו ומ״ס מפסקו שני ראשים אס יש בהס כדי עניבה כשר לאו למימרא שבכל רא׳
לח׳לכן אמר שכוונתו הוא על החוט כולו לכלול השני חלקיס ע״כ  :ומ״שהילכך מהס צריך שיהיה כדי עניבה דהא בסיסיה בראש אחד מהם כדי עניבה סגי שאס
כיון פכל א׳כפול לשנים אס נפסקו ב׳ ראשיס פסול שמא נפסק חוט אח׳אבל אס שני הראשים סוס אחד הוא הרי יש בראשו האחד כדי עניבה ואס הס משני חוטים
לא נפסק אלא ראש א׳כסי פשוט הוא משמע דכשלא נפסק אלא ראש א׳אף על פי אפי׳לא היה בסוס אחר מהס כדי עניבה כסר שהרי נשתיירו הראשים סשנייס
סלא נשתייר מאותו ראש כדי עניבה מאחר שראש השכינשתיייכשר ולאפוד שיש בסס כדי עניבה ויותר וקשה בלשון רבינו דמפסטיה משמע שבא להשמיענו
אלא אפי׳ אס נפסק גס הראש השני כשר והוא שנשתייר בו כדי עכיב׳דלא פסלינן
מפסקו שני ראשים ונשתייר בהס כרי עניכה כשר וזה לא היה צריך להשמיעני
ננפסקו שני ראשיס אלא כשלא נשתייר כשום א ' מהס כדי מניבה דאנן בכדי
דהא
עדיפ׳מינה אשמעינן להי סברא זו דאפי׳נפסקו ב' חוטים כסר אם נשתייר
טניכסישתייר מכל החוט שהם שני הראשים סגי לן שאס לא תאמי כן זה שכתב ׳ בהם כדי עניבה ועוד קשה דקאמר ולפי זה אפי ' נפסקויכו׳ דמסמע דלסברא זו
ובינו אס נפסקו שני ראשים פסול במאי עסקינן אי משתייר בהס כדי עניבה דוקא הוי דינא הכי אבל לא לסברא קמייפא והא מפסקו ב׳ ראשים ונשתייר
אמאיפסול הא אפילו נפסקו כל חוטיה אס נשתייר בהס כדי עניבה כשר ואי בהם כדי עניבה ליכא פלוגתא דלדכרי כולס כשר הוא ואדרבא סבר׳קמיית׳עדיפ'
נשלל! נשתייר בהם כדי עניבה למה לי נפסקו שני ראשים אפי ' כפסק ראש א׳ כמי דאפי׳אס נפסקו כולס מכשר׳בנטתיי׳בהס כדי עניבה  :ורבינו הגדול מהרי״א
אלא ע״כ בפסיקת ראש אח לא נדפסיל אפי' לא נשתייר ממני אלא כל שסו פד  .ז״ל תיק וז״ל אכל נראה שמהיסוד סאממו יהיה מובן כמו שאתה תאה זאת
שלא ישתייר בסוס א׳משני הראשים כדי עניבה וכן נראה ממס שכתב הרא״ש
הסברא בנויה על שאלו הד׳חוטיס שאנו נותנים השניס מסוס תכלת השני ' משוס
בציי׳זה אכל לימן דסברי דאין מפכבין זה את זה וכו' אלא בין יש לו תכלת בין יש לכן ושסאחד יגין על חבירו ואס כן לפי זה היה מקוס לומר שיהיה יותר חומר' בב'
לו לבן צייך סימן ד׳חוטים אם נפסק חוט מעיקרו פסול דכיון דנפסק במקום
ראשים מבסני חוטים שכשהם כ׳חוטיס ניכרים מתכלת ומלבן אז אנו רואים המין
שיכומבכנף לא נסארו כי אס ג׳חוסין ע״כ הרי בהדיא דמפסק חיט מעיקרו לא
האחי שלם אבל כאן שאנו נותנים אלו הד׳חוטיס בטבור אלו המינים אין כאן מקו'
פסלינן אלא מפני שלא נשאיו אלא ג׳חוטיס הא אס נשתייר קצת מהחוט הד'
לומי זה תכל' חה לרן וא״כ ככל אחד מהם י״ל שמא הוא תכלת סמא הוא לכן והים
דהיינוראש א' ממנו או קצתו כסר והוא שיהא הסיור כדי עניבה ומ״ס אח״כ לכו לומר לפי זה סכשנפסקו ב׳ראשים שיהיה פסול אפיישיהיה בסס כדי עניבס
והאדאסררב נפסק החוט מעיקרו פסול לאו דוקא סעיקיו אלא כל שלא ומ״ש ולפי זה ר״ל אפילו לזאת הסברא לא נפסל בב' דאסיס אס יסבהס כדי
נשאר בו כדי עניבה כפסק מעיקרו קרי ליה צ״ל דהיינו בשנפסקו שני ראשי החוט עניבה פכ״ל ואינו מתיישב בעיני מתיי טעמי חדא שלא נזכר בדברי רבינו טפסו
ולא נשתייר באסד מסס כדי עניבה אבל אס נשתייר בראש אחד מהם כדי עניבה של ר״ת עד שיהיה מקום לומר דסד״א שיהיה יותר חומרא בב׳ראסיס מבשני
אע״פ סכראש השני לא נשתייר כדי עניכיכשר והיכא דנפסק למעלה מהגדיל חוטים ועוד שהרי ר״ת בזמן הזה דליכא תכלת איירי כמבואר כדברי התו׳והרא״ס
במקוס סיכויו בכנף אע״פ שכל שני ראשי החוטים קיימים הוי כאלו ליתנסו והמרדכי שכתבתי ואם כן לא היה מקום לטעות כדבריו שיותר חומר׳יהיה כב'
לנערי שהיי שינס נאחזים כטלית כלל וזהו שכתב הרא״ש דכיון מפסק במקום ראשים מבשני חוטים  :ועוד שאין פירושו בלשון ולפי זה מכוון ומהיי״ן חביב
חיבורו בכנף לא
נשאמכיאסג' חוטיסוסיכא דנפסקושני ראשי החוט ולא ז״ל כתב ביישוב דברי רבינודססוס דלפי פירוש ראשון שכתבתי שדתו אותו
נשתייר כשום ראש כדי עניבה ובצירוף סיור סכי הראשים יש כדי עניבה היה נראה
התוספות והרא״ש
דהייטדאיאיגרדוסחדוקאי אאידךא י ןמועיליןזה את זה
להכשיר ואיפשר היה ל ומי־ דמסני כך גבי סברת י״א כמכרכינו ואס נפסקו שני נמצא דאה נפסקו ב׳חוטיס אע״פ שנשתייר בהם כדי עניבה פסול לכך נתב רבינד
ראשים כשר אס יש בהם כדי עניבה דמשמעדאק״פ שאין בשום אח׳משני הראשים
דלסברת רביר תם לא מחמיינן כולי האי אלא אפילו אס נפסקו ב ' ראשיס כיון
לבדו כד עניבה מאחי שבסצטרפות שניהם יש כדי עניבה כשר אלא שלא
מצאתי
שנשתייר
בהם
כדי
עניבה
אף
על
גב
דאיכא
לספיקי
שמא
מב
'
חוטים
סה
כשר
מי שכתב כן ואיכא למימי דכל שאין בשים א ' מראשי החוט כדי עניבה אף על עי
מפום דכל שהמין האח ' סלה לא מיפסיל בפסיקת המין האחר אס נשתייר בו כרי
טבצימף סייהס יש כדי עניבה כיון סאין כדי עניבה במקום א׳לא סינכר ולא
עניבה ואף על פי שהאריך היב הנזכר הרבה בעדן זה מכל מקוס העולה מכלל
קשיב כלל דכסאן דליתיה דמי והתוס׳כתבו פירו׳אחר בסוגיא זו וז״ל לא נצרכה דבריו כייסוב דברי יבינו הוא זה שכתבתי ואין דבריו כוחין לי דהיאך יתכן לומר
אלא לגרממן ומ׳משמע דאי איגרדו׳סלהו מיפסלי ואומר ר״ת דעכשיושנותנין סבא רבינו ליזהר שלא נטעה לומר לסבית רבינו מס כדברי פירוש סלא נזכר
דחוסים כ' מסוס לבן ושנים משוס תכלת וכופלן לח׳צריך ליזהר דאה נפסקו ג' מן בדברי רבינו כלל ואפילו ברמז ולא עוד אלא שיסוד
אוחו פירוש רחוק מיסוד
החמד© שמא הס מג' חוטים ונמצא שלא נשארו ב' חוטים שלימים
וגסהרא״ס
פירוש רבינו תס כמטחוי קשת וכיון שכן לא היה צריך חכינו ליזהר בכך .
הזכיר סברא זו וזה לשונו לא נצרכה אלא לגרדומין דאי איגרדוס תכלת וקאי לבן ולכן נראה לעניות דעתי דבמה שכתב אפי׳ אס נפסקו סכי ראשים כסי אם יש
ומ'" משמע דאי איגרדוס תחייהו פסילי אסי׳נסאי בסס כדי עניבה ולכך היה בהס כדי עניבה פד שיפסקו שלשה ראסיס אתא לאסמועינן דבנפסקו שניראשים
א־י־״ת דעבשיו שנותנים ד׳חוטיס ב׳משוס תכלת ושניה מפום לכן וכופלין אותו כ עינן שיסתייר כדי עניבה
•
ולא תימא דבפחות מכדי עניבה נמי
לח אס נפסקו ב׳מן הח׳ונסאר בהס כדי עניבה כסר ואס נפסקו ג' פסול שמא לא כסר משוה דאפילו תימא
דתרי
חוטי
כינהו
הרי
נשאר
מכל
חוט
הראש השני שים
נשאר בהה אלא תוט א׳סלס וגס המרדכי הביא סברא זו וז״ל ואור״ת עכשיו שאנו בו בדי עניבה ויותר ואס אינן אלא חוט אח׳בבל שהוא שנשתייר ממנו כשר דאיג׳
נוהגים ד׳פשועיס שהם ח׳מוליס מגד תכלת ולבן אס נפסקו ד׳חוטיס ויודע שהס
למימר חיישינן שמא מחוט א׳ ׳הס וכל שלא נשתייר ממנו כדי ערבנססק מפיקיו
פ ;י חוטיה שנכפלו סהס בנגד לבן או כנגד תכלת כסריס בכדי עניבה ואס אינו מיקרי וכדברי הרא״ש ועוד אסמועיק דגנפםקו שלשה ראשים פסול אפילו יס
יודע פסול פד שיתברר לו ואפי׳בג׳חיטיס איכא לססוקי דסמא נפסקו הכי חוטיס כסס כדי עניבה דהיישינןדילמא משלשה חוטים סס והיר פירש ולפי זה אפילו
"חיים ולא נשאר רק אחד כהלכתו ש לס והשאר גרדומין ופסולין וכן עשס מעשה
כסנפסקו שני ראשים דכשר כיינו אס יש בהם כדי עניבה לוקא ואס לאו פסול
יה לפסול בנ׳יווסיס מגורדמותעכ״ל י וגס ממקי יוסף כתובה סברא זו וז״ל
דחיישיקשמא מחוט אחד הס וסאדסגי משתייר כדי עניבה דוקא מפסקו
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אורח חיים הלכות ציציתבי
למימי ומדין נפסקו שני חושים שמעינן להיכא מפסקו ב׳ראשיס במכל שכן דאי
מהתס היה מכשמא נפסקו בראשים אפילו אץ בהם כרי עניבה ואשמעינן דאפי'
נפסקו ס ;י ראשים לא מתכשו־ אלא כשיש בהם כדי עניבה וגס ליכא לאקשויי מאי
ולפי זס דקאער הא לסברת הי־א״ש כמי הר דינא הכא דאתא לאשמועינן דבנססקו
ג ' ראשים פסול אפי׳נשתייר בהם כדי עניבה דאילו לפירוש הרא״ס אפילו נפסקו
כילם אם נשתייר בהם כדי עניבה כשר  :ומצאתי נסחא שאין כתוב בה אפי' ואולי
מחקוסולפי שהיה קשה למעיינים לשון אפי׳ובמה שכתבתי מתיישב יפה דה״קלא
מבעיא כסנפסקו סכי סוטים שאינו כשר אלא אס נשתייר כדי עניבה אלא אפילו
נפסקו שגי ראשים אינו כשר אלא אס יש בהם כדי עניבה  .ורבעו ייוחס כתב
נפסקו ב׳חוטיס אפילו כשאר כהס כדי עניבה פסול ואס נפסק אחד ונשאר בי כדי
עניבה כשר רך פשוט כפרק התכלת ואיני מבין דבריו דנפסקו שני חוטים ונשאר
נהם כדי עניבה אפילו לדעת רכי׳תס כשר והיאך כתב הוא דפסיל ואיפש׳שדבריו
לע פי דעת המפישים דסא דאמיינןאי איגירוס תכלת וקאי אלק וכו׳אליבאדרכי
היא אבל לרבנן אי איגרדוס חד וקאי מאידך אין מועילין זה את זה והוא מפרש
דהיינו כי איגירוס חדמינא דוקא שהם י׳חוטיס אבל אי לא איגידוס אל׳חד סוטא
אס נשתייר בו כדי עניבה כשר ומכלמקיס -תמיהא לי דסאתר שהתוספות והרא״ש
דחו סברא זו למה כתבה והמררכי כתב שאין כרא׳לי״י פידו׳ר״ת אלא כשרים אפי׳
איגרדו׳כולהו דמה לי ב׳מה לי כולם ועמא דבי מינייסו לקולא מינייהו לחומי' מיהו
בסמ״ג תפס שטת ר מ פכ״ל יהר״אס כבר כתבתי שבפסקיו תפס עיק׳דאפי נפסקו
כולם צם נשתייר בהם׳ כדי עניבה כש׳וכן בסוף דבריו גבי סדר עשיייהציצית כתב
סתם נסביא זו וכמו שכתב יכינו וא״א ז״ל הסכים לחבר׳ראשונה ואע״פ שכתשו'
כלל ב' סימן י״ב כ׳סתס כדברי י״ת ובסימן ט כתב ג״כ כדברי ר״ת דבריו כפסקי׳
עיקר ובלאו הכי קצת דבריו במשובה אינם מתיישבים אכלי שכת׳ח״ל היה או ר״ת
דהאירנא שנותנים ד׳חוטיס כ׳משיס תכלת ושנים משים לבן וכופלי׳אותם לס׳אס
נפסקו ג׳חיטיס מן הח׳שמא כל הג׳תוטיס הס מן הד׳סנכפליס ולא נשתייר כי אס
חוט אחד שלם ופסול אכל אס נפסק חוט אח׳אושניס ואףםא נפסקו כול׳וגשתייר
בששה מהם כל־׳ עניבה והסנילי נפסקו לגמרי כשר עכ״ל וכבי נתבאר סכל הספרי׳
שהביאו דעת רכינו תם כתבו כשמו דכיון שנפשקו ג׳חוטי׳אפילו נשתייר פהס כדי
עניבה פסולים וכ״כ סג הוא בפסקיו בשם ר״ת והאין [הוא מכשיר בתשו׳זו לדעת
ר״ת בנפסקו ששה אס נשתייר בהם כדי עניבה ועוד קשה שהכשיר בנססקו שנים
לגמרי ובגמרא אמיינן אס נפסק החוט מעיקיו ססיל ואיכ׳למיחש שמא אותסהב׳
ראשים הס ממוט אחד  :והוי יודע שזה שכתב יבינו סתם בסברא קמיית׳שאס לא
נשתייר כד טניבה אם נפסקו כ׳ראשיס פסול סמ׳נפסק מוט אמד מיייי במי שאינו
מדקדק בעת משיית הציצית שיהיו ד ראשים מצד אחד לקש׳וד׳לכד האחר אבל לסי
מה שאנו נוהגים לדקדק כעת עשיית הציצית לתת סימןבר׳ראשי' כענין שלעולם
מ־׳ראשיס הם מצד אמד של הקשי וד׳ראסיס מהצד האחי דאז אט יודעיסבודאי
סכל ד׳ראסיס שהם מצד אחר לקשר הם חציי חוטים ואין בהם חוט אח׳שלס והילכך
אס נפסקו מעיקים שני ראשים מצד אחד כשר דהא ודאי א י נ חוס אחד אלא משני
קוטיס והרי נשאר מכל אמד הראש סב׳סהוא יותר מצדי עניבה ומיהו היכא מפסק
ראש אי ^ימצד אמד לקשר והראש הכ׳מהצד האחי בהא שיי ! נסי חששת רכי׳לשמא
ב׳ראשיס אלו מחוט אסד הוא וצןמ״ש לסבר׳י״אי^ דאס נפסקו ג'ראשים פסול אפי'
נשתייר בהה פדי עניבה דמייפיק שמא מג׳תונויס הס צ״ל דבמי שאינו מדקד שיהיו
ד׳ראסיס מצד זה וד׳ראשים מצד זה מיירי דאילו למדקדקים בכך אס כל הג׳ראשיס
הפסוקים סה מצד אמד ודאי מג׳חוטיס הס ומיהו סימן דקצתס מצד אמד וקצתם
מצד שני בהא אפילו למדקדקים בכך נמי איכ׳לספוקי שמא הס משני ת־טי׳אושמא
הס מג׳חוטים ואע״ס סדברי׳אלו גרורי׳מנצמ׳מתוך דברי מהיי״ן חביב ז״ל למדתיס
והיסב״ס כתב גפ׳יא התכלת אינו מעכב את הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת
כיצדהרי סאין לו תכלת עושה לבן לכדו וכן אסעוסהלק ותכלת ונפסק הלבן
ונתמעט פד הכנף ונשאר התכלת לבדו כשר אף על יפ שאץ אחד מהס מעכב את
חכירו אינם שתי מטת אלא מצות עשה אחת אמרו חכמים הראשונים והיה לכס
לציצית מלמד ששניהם מצוה אחת עכ״ל ובסוף הפרק כת® וכן אס נתמעטו חוטי
לציצית אפילו לא נסתיי׳ימהס אלא כדי עניבה כסר ואס נפסק החוט .מעיקרו אפי'
חוט אחד פסולה * וים לתמוה עליו שממה שכתב וכן אם טסה לכן ותכלת ונפסק
הלבן וכו׳מסמע שאס נפסקו כל חוטי הלק לגמרי ולא כסמיי׳מהס כלום כשר מאח׳
שכשאר התכלת ואס כן היאך כתב כסוף הערק שאס נפסק המוט מעיקרו אפי׳חוט
אחד פסולה ועוד דעשמע דפסק כרבי דאליביה אמרי׳האי איגרד' לבן וקאי תכלת
כסי־ ימסמע דרבנן אל סגרי סכי ואפאי פסק כרבי כ יון דרבי יוחנן בן מיי סליג
עליה כדאיתא בגמרא ורביה הוא וקי״ל הלכה כרכי מסבירו ולא מרבו• ועוד דכיון
דפסק כרבי דאיגרדס לבן וקאי תכלת כשר ס״ל למיפסק כמי דמכל׳ולכן מעכבקזה
את זה כדסבר ר* ועו׳אמאי נקט בתכלת אינו מעכב את הלבן שאס אין לו תכלת
עושה לבן לבדו ובלגן איממעכב את התכלת נקט שאם נפסק הלבן ונתמעט ועיר
םי לדקדק דמלסון הרמ״בס משמע למנשר איגרדס פוליס לבן אפי׳לא כשתיי׳ממנו
פלוס והיאך איפשר לומר כן כיון דכגמ׳לא הכשירו אלא בשישתייר כדי שניבה ונ״ל
סהרמב״ס ודאי פסק כרבנן וכפשטא לסתם מתנימין דקמני התכל׳אינו מעכב את
הלבן וכו׳שאס אין לו אלא מין אח׳פוסה אומו מין שיש לו וכ׳שאס אין לו תכל׳עוס'
לק לבדו וממילא משמע דלק אינו מעכב את התכלת וכל שכן הוא שהרי עיקר
המצוה בתכלת ואם סיכא שאין לו תכלת עושה קל לבדו כ״ש שכשאין לו לקסעושס
תכלת לבדו וכאיגרדוס לק וקאי תכלת או איגרדו׳תכלת וקאי לבן פסק דכש׳משו׳
ו־ס״ל דאע״ג דלאוקתי מתניתיןאליבא דרבי איתמרלכ״ע דינ׳הכין הוי יבאוקמתא
דמתניהין הואדמשוינן פלוגתאבינייהו דלרמן אתיא מתנית׳כססט׳סאסאיןול
צקעוסמכלת ואס אין ול תכלתעופ׳לבן אבל לרפי דלא מטנו לסי־ושי הכימשו©

דס״ל שמעכבים זה את זה צריך לפיס דמחכיתץ כ)5יגרדוס תכלת ובולי
מייריj
ולעיין שיעור הגרדומים משמע שסובר הימ״בם ד 6פי 'לא נשאר 6לא מץ' 15והמץ• ]
השני כפסק כולו לגמרי כשר דלישנא דגמרא דקאמי איגידוס לכן וקלזי תכלת •
משמע ליהראיגידוס לבן לגז!־די ולא נשתייר ממכו כלום והא דבעינן וכמה שיעור•
גרדומים לאו אבני רבי חייא קאיאלא אהינא דאיגרדוסבולהו ציציות בין דמהלרו
בין דלכן דאז הוא דכעינן סישתייר כדי עניבה3זבל היכא דלא איגידס אלא מיןאסד י
אפילו לא נשתייר ממנו כלום פשר נמצא לפי זה דהיכא שנפסקו -חוסים• של מין את'
שלגמרי כיון שנשאר המין השני שלם כפר והיינו ההיא דמי רני סייא וזהו מס שכחב
הרמב״ס וכן סא עושה לכן ותכלת וכפסק הלכן ונתמעט עד הנגף ונשאר התכלת .
לבדו כשי ורבותא אשמעינן■שאף על פי שהתכלת אינו אלא חוס אסל כשר וכל שכן
שאס נפסק התכלת ונשתייר הלבן כפי וסיכא מפסקו כל הסוטים אס כשתיי׳בהס
כדי מניבה כשר והיינו דאמריק וכמה פיעור גידומיס כדי לעכבן וזהו מה שכתב
הימ״בס וכן אס נתמעטו סוסי הציצית אפילו לא נשתייר מסס אלא כדי עניבה■
כשר  :והימן שנפסקו סוטים של מין אחד ומהמין השני נפסק חוט אחד הסול
והיינו דאמי רבה בר רב אדא כפסק התוט מעיקרו פסול דעל כרסן לא מכשרינן
כנפסק מין אסד לכד אלא כשהמין השני נשאר שלס אכל כשנפסק מהמין השני
חוט אסר מעיקרו פסול וכן אט משאו כולו ממין אחד אס נפסק חוט אחד
מעיקרו פסול סכל שאין בציצית אלא מין אחד בעינן שלא יפסק סיס חוט מעיקרו
וזהו מססכתכסרמ״בס ואס נפסק החוט מעיקרו אפילו סיס אהד פסולה :
ואיפשר לומר על פי שטה זו רמי רביחייאכי אמרי גרדומי תכלת כשרים
משתייר בהם כדי עניבה דיקא מנשרי דכי בעינן וכמס שיעור גרדומין ומהדיינן
כדי לפנק אבני רבי חייא קאי כדתשמע מפשטה דסמעתא וכנפסקו כל הסוסיס
מיירי דאז בעינן כדי ענינה דלנל הסוטים קורים תכלת ונפו שכתב הרא״ע
ורכא דאמי לא נצרכה אלא לגדרומין דחי איגרדוס תכלת וקאי לבן או איגידס
לבן וקאי תכלת צית לן כה מזמרי כני רבי חייא גרדומי תכלת כשרים הכי קאמר
אי איגרדס תכלת לגמרי וקאי לכן או איגירס לבן לגמרי וקאי תכלת כשר ומייתי
ראיה מבכי רבי חייא דאמיי גרדומי תכלת בשרי׳ואף על גב דאינהו בעושישתייך
כהס כדי עניבה שאני התם שנפסקו כל החוטים אכל סכא שמין אסר לאנפסק■
ממנו כלל אף על פי שהמין האחר נפסק לגמרי פשר דלא מייתי רבא ראיס סכני
רבי סייא אלא דלא בעינן סופו כתסלתי ולפי זה מס שכתב וכן אס פושה לקותכל'
ונפ& קהלק ונתמעט עד הכנף ונשאר התכלת לבדו כשי היינו מאי דאמי■
רבא לא נצרכה אלא לגירומיס דאי איגרדס לכן וקאי תכלת או איגרדסתכלת
וקלוי לק כשר • ומס שכתב וכן אס נתמעטו חיטי הציצית אפילו לא נשתייר
מהס אלא כדי ענינה כסר הוא מאי דאמרי מי רבי חייא גרדומי• תכלת כשרים •
ויש לערש בפ״א סהרמב״ס מערש דסא דאמר רכא אי איגידוס לגן וקאי תכלת
או א! גרדוס תכלת וקלוי לק כשר היינו כשנשאר מהס כדי עניכס דוקא וכדמי רני
סייאדאילואיגידוס לגמרי פסול הוא וכדאמררבאכר רב אדא לזס נפסק
החוט מעיקרו פסול ולפי זה אין בדברי הרמ״כס אלא שני דיניס  :האחד היכא
לאיגרדם אסד מהמינים ונשאר מ שנו כדי עניבה חסי מה שכתב וכן אס
עושס לבן ותכלת ונפסק הלבן ונתמעט עד הכנף אלא שבכאן כתב
הדין דרך כלל שאס נפסק מין אחד ונשאר השני כשר ובסוף הפיקפירש
דהיינו דוקא משתייר כדי עניבה חסו מה שנתב וכן אס נתמעטו חוטי
הציצית אפילו לא נשתייר בהם כדי עניבה כסי והיינו סשלא נפסק אלא
מסין אחד .והמין השני קייס וסמך על מה שכתחלת הפרק לא הכשיר אלא
מפסק מין אסד ומין שני נשאר שלס • הדין השני הוא מה שכתב ואס
נפסק החוט ' מעיקרו פסולה והיינו דרבא בר רב אדא ולפי דק־ זה דעת
הרסב״ס כדעת רבינותס ויש לפרש בפ״א דשלשה דינים הס • האחד
כשנפסק סין אחד לבד אפילו נשתייר פחות מפרי עניבה כשי שמאחר
שהמין
כשני קייס כולו בכל שהו סישתייר ממין זה סגי תהו שכתב
וכן אס מושה לק ותכלת ונפסק הלבן יכתממם עד המף ונשאר התכלת
לבדו כשר  :ודייק לכתוב נפסין הלבן ונתמעט ולא כתב ונפסק
מעיקרו והצי קאמר נפסק הלק ונתמעט משיעור כדי עניבה ומכל מקום
קצתו נשתייר ומס שכתב עד הכנף הוא פד ולא עד בכלל כלומר שבמקום
שתלו בכנף נשאר כל שהוא והיינו דאמר רכא לא נצרכה אלא לגררומין
לאי איגרדס לכן וקאי תכלת או איגידס תכלת וקאי לכן כשר וגרדומץ'
היינו שנשתייר קצת דאי לא נשתייך כלום נפסק מעיקרו סיקרי ואם־
נשתייר כדי עניבה מאי איריא קאי לכן או קאי תכלת אפילו איגידוס
תרווייהו נסי כשי וכדאמרי כני רבי סייא גרדומי תכלת כסייס כשיסתייר
בהס כדי עניבה כדאמרינן בגמרא ותכלת דאמור בני י׳חייא היינו .כל
החוטים דכולהו קרי תכלת ולא מייתי רבא ראיה סרבני רבי חייא אלא דלא
בעינן סופו בתחלתו וכיון דבכססקו כל החוטיס מכשרי משתייר בהם כדי
עניבה כנפסק מין אסד לבד יש להכשיר• בנשתייר פחות מכדי עניבה :
ה דין השני היכא שנפסקו כל הסוטים וזהי שכתב וכן אס נתמעטו סוטי הציגי«
אפילו לא נשתייר מהם אלא כדי עניבה כסר והיינו דמי רבי חייא וכמו
שכתבתי בסמיך הדין השלס׳מה שכתב ואס נפסק החוט מעיקרו אפילו חוט אחד
פסולה • ולפנין הלכה מאחר שאין בדביי הרמ״כס הכרע נקיטיכן כסברא
קמייתא שכתב רכינו שהסכימו בה י״י .והרא״ס ז״ל ומיהו סיכא דאיפשי טובי
לחוש לסברת יביט מס להחמירב :
ומה שכתב יבינו גבי כדי ענינה ובלבד סישא׳כדי טיוכל לעצבס כולם ביחד פרק
התכלת (ףד לח ) אהא דאמריק וכעס שיעור גרדומים כדי לעכבן איבעיא לט
 :נדי
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 5ו י לפיכן כולהו כהדדי צו דילמא כל סד וקד לסודה תיקו וכ״ל דהא דקאמ׳כרי דה״ל ציצית משוי ולרבי ישמעאל הויא מצוייצת כהלכתה דג׳מצות מיסלן צי :א
לעכבם כללסו כהדדי אסוטיס המגורדמיס קאי כלימר שהחוטים המגורדמי׳יכוליס ואינו פסול ורב הונא בעשוייה כפיסול ואסיקנ׳בגמר ' דלית הלכתא כר ישמעאל
ליענה יסד ולא כמו שראיתי מצריכי׳סיסא׳כדי לענוב כל סת׳סוטי׳יסד ולא מסמב' וכתב הרא״ש בתשובות כלל שני שראה לקצת רביתיו שהיו פושטים טלית שלהם
!*למה לכו סיישאר בגרדומ'יס כדי לפנוב הקוטיס סשלימי׳אלא בסנשאר כדי לענוב כשהיו יוצאים לר״ה ושהוא סובר שסומרא שאין לה טפס היא דלמאי איכ׳למיחש
אי חיישתסמא כפסקי הסוטים ולא נשאר אס ב' מוטין הם
3ו כל סחוט י /הגיממי׳ קרי כולהו כהדדי
נשר7הא נשתיירו
וכ״נ ממ״ש המרדני על בעיא זו וז״ל סי׳ כדי עניבייכשר ובלבד שישא׳כדי שיוכל לענב׳ כולם ביחד שזהו בהם כדי הכשר ציצית א״כ היאך
נ׳כושיןשצפייןאם
בירך עליו בשעה שלבשו וא״תשבדק כל שוט ׳א א« א כ׳ם
כולהובהדי הדדי ר״ל ד׳חוטיס לעי׳ר״ת יותר מכדי עניב׳של כל אחד בלבתורש״י פירש דבעיקכרי עניב'
ד ' ציציות כשעת לבישה א״כ יבדוק נשר שהרי נשתייר
עגיל
ן־רזיגרדוס דוקא מין צחד כשר  :ולעיש״י מןהענףור״י פירש אפי׳נרותךכל הענףולא נשאר אלא כדי
כשפה שיוצא בו לר״הוהעולס לא נהגו נדי ענינה ולכן
ןאיגרדו׳כולהו כשרר״ללענוב כל הס' מןהנדיל כשהואסלא נשאר כדי עניבה אפי׳בחום אהד שנפסק
ק א׳אשי"' נ׳ראשין
שמתעטף•
ספה
לבדוק כל הציציות בכל
שיש למס שהםשני
מוטיס עכ״ל והצ דקצמי צו דילמ׳כל חד כולו פסול הילפך כיון שכל אחד כפיל לב' אס נפסקו ב׳ראשים
כשרות.
בחזקת
ו
לה
דמוקמי
משוס
בסלית
וסד לסודה לכאורה משמעדצם כשצר
ח1ט 'ןכש' א* סכפר
נסח כרי ליפנב הוא מיכי׳וביס סגי צבל פסול שמא נפסק חוט א׳אבל אם לא נפסק אלא ראש אחד כשר עד שיוד לו שנפסלו ועו׳מיצי׳אינו נפסל
אש לא ננס p
וי״א אש נפסקו גיחוטין פסול אפי' אם נשאר בהן כדי עניבהJ
בקל והעולם רגילים לחקנס אף קודם דק ראש א! ונ׳י
מלשון סמ״ג כר׳דהיינו לומ׳שכשס בו כרי
שיגיעו לירי פיתול הילכך מוקמינן לסו יש נלשיןאפי׳נדר ,
ליענב על חים צח' ולפי שלא נשאר בי כדי ואם נפסקו שגי׳כשראם נשאר בהם כדי עניבה ולפי זה אפי׳אם
ודנויו
אחר
ליפמ׳פל כול׳צלא פל חוט צ׳לבד קרי ליה נפשקו ב׳ראשין כשר אם יש בהן פרי עניבה ער שיפסקו שלש אסזקתייהו לענין ברכה וכן לענין לצאת
לחוקי׳ ואינונרין
וא״א הרא״ש דל הספים לסברא ראשונה:
כל חד וחד לחודי׳שכ ת״ל והוא סישצר מן
לר״ה מישאינו רגיל לילךארכע אמו׳ראוי שישתייר ננ׳ואשין•
ירצה
,ארבע ציציות מעכבין זה את זה שכל זמן שאין בה כל לו לסמוך פל החזקה ולצאת כו ואס
נדי ענינה רק
סחוט כדי לפשו׳פניב על שצי־ החוטים צו
׳יברקס כספת יציאה  :וי״א סכל נלאש ח׳סנימפינ
הד׳אינה מצוייצת כהלכתה והיוצ׳ כה לרייה בשבת חייב להחמיר
על א׳מן הסוטי׳שכז׳מסופ׳סתלמו׳והסרד׳
אנל אס נפסקו נ׳
שלא
מצוייצות
נר׳שהוא מסופק ציהז מפירוש ,אלג-עיקר חטאת אבל אם יש בה כל הארבע מותר לצאת בה לר׳יה אפי׳
הויין
שלנו
טליתות
עסול דשמא יונ'
כסלכתן ואינם יוצאים בהסלר״ה ואינם
מ
שכ׳וז״ל ולי הדיוט הכות' הנ  :י מסופק צם
חוטיןהןואו פסול
יד עשאה
האידנא שאין לנו תכלת :
דברים של טפס דאס אינם סצוייציס א« ׳נ לראשיהן
הא דקא׳בגמ או רילמא כל חד וחד לחודי׳
השני שלם7הא
אס ר״ל כל חוטי הציצית כל א׳לתוויס צריך כדי עניבה וכן משמע הלשוןאו אס ר״ל כהלכתם היאך אנו מברכים עליהס אלא ודאי המורה צמרה סיש ליתן בכנף שני
נעינן נ׳ מוטין
כדי לפנוב חוט צסד לבדו ובסמי׳ג משמע חוט אחד לבדו פכ״ל וסתי הרצ״ש דניון חוטיס לבן ושני חוטים תכלת והלכ׳למסה מסיני שהתכלת אינו מעכב צת הלבן
שלמי׳ ^ לא/פסק«
דכע־ין לא איתשיטא אזלינן בס לחומרא אבל הרי״ף והרמב״ס לא הזכירו דין
והיה מספיק לנו כשני חוטים לכן אלא סאנמושכיס עוד שני חוטים זכר לתכלת ולק נקט נרישא
ועוד אף לפי דבריהם שאינם מנוייציס כהלכת ' מותר לצאת בו לר״ה כדצמרינן אסנפסקו נ׳ראשי׳
זהמשמפדסברידאזליכןבה לקולא וטעמא משום דשכירא להו דשיפור זה אינו
נשר אס נשתייר
כפ׳תולין מתמטף אדם בכילה וגסכיה ויוצא כס לר״ה ומ״ש מדר׳הונא דאמ׳היוצ׳
אלא מדרבנןדאילו מדאוייתא בכל דהו סגי והכי נקיטיכן היכא דלא אפשר אכל
כהן נדי פנינהאן>
טלית
לגבי
ציציות
חטאת
חייב
לר״ה
בשבת
מצוייצתכהלכתא
שאינה
כטלית
גרסינן 1בגמ׳בעי רב אשיאלימי
ע״ג לאפי' נ'
היכאראפש! ' שוב לחוש לדברי הרא״שז״ל  z- :׳
חשיבי ולא בטלי הני לא חשיבי ובטלי וער״י דציצית חשיבא ולא כטלה כי דעתו
ופרש"
מצותייהו
דמיככי
אח׳כ״ש
ולאמיענבי ואי הוו קטיני מיענבי מאי א״ל יב
ז<
גטר4
תוסין
אליעי עבי׳דאי הוו קטיני דקים הוו מענבי סאיוכיס הס כ"כ אכל .מפני עובי הוו
לתקן שאר ציציות ולצרפם לזו שהיא כשדה הילכך לא כטלה הכי בסכין בטלי לגבי נפסק« «נשתייר
כילה וכן נסי טליתות שלנו שיש להס ד' ציציות אפי׳אי חשבת להו אינם מכוייצות כדי ענינה אנא
קש־סלענובכ״ש דכשריס דהואיל ואילו הוו דקים ארוכים כדי עניבה כ״ש כשהם
בסי׳ש״א ובסוף דבריו כתב ;נקט ג׳ ראשי!
פייס רמיכס־אמצותם טפי וכתב העיטור ש״מדאפי׳לא נשתייר כו אלא כדי כהלכתן בטלו לגבי טלית עכ״ל וכבר הזכיר כן רבינו
דנג׳ ראשי! פסול
לכרוך ונ ח׳שפיות כפולות נשי עכ״ל  :ולי כר׳דאילימי וקטיני בעיך שאר ציציות וסר״מ היה מחמיר שלא לצאת בה וא״א ז״ל היה יוצא בה  :בחשוב! ת להרמב״ן
לחיישיקפס א, tb
שנוהגים העולם ק אמר ולא לשערכשעמת כפולים כדכרי בעל העיטור והדא״ש
סי׳ר״ט כתוב וז״ל מותר לילך בטלית קטן בר״ה כשבת וכדאיתא פרק הקומץ רכה חוטין הן 1לק נק«
היוצא בטלית שאינה מצויוצת כהלכתה בסבת חייב חטאת ופרש״י דוקא בטליתות ׳נ לאשין וה׳ה
כפל געי׳זו בפסקיי וגם רבי׳ירוחם כת '■דין זה אבל סרי״ף והרמב״ס השמיטוהו
סלסס סצכועי ' מתכלת הציציות סשיבי ולא בטלי לגבי עלית לכך חייב חטאת נ׳תוטין אם נשתיי'
ורבעו נמשך אמריהם ויבינו הגדול מסרי״א ז יל כתב שאולי משו' דאתי במכ״ש לא
מי ענינה מסן
אמנם
טלית
לגבי
כשא יכ׳מתוקכ׳כהלכת׳דהוי משוי אבל לגבי דידן לא חשיבי• ובטלי
עכ״ל
משש להביאו אבל זה דוחק שהרי הרא״ס מביא אותו וג״כ העיטו' ואדם וחוס
וילעיק שנ ' תועין
בטלי׳לגבי
מצו׳ולא
לשם
עשויס
שהם
חסיכי
הציציות
שלנו
בטליתות
'
פי׳שאפי
ר״ח
אשי
סרב
ובלאו הכי קשה דאפ״ג דמלמודא סשיטא ליה מ״מ אכן לא עדיפינן
עליק
טלית אכן לשני הפירושיימותר לילך בטלי ' קטן כשהציצי׳מתוקנ׳כהלכת '  :ומסי״ס שליחם שלא יפסקו
דאימד׳ליס וא״כ ה״ל לכותבו כי סיבי ללא תיבעי לן כדאיבעיא לרב אשי ואפשר
כלל לפי 9נרא «
סהשמיסו משוס דלא נקיאיכן בשיעורא דעוביודקמז 7ויותר נרא ' לומר שהשמיטו היה מחסיר על עצמו מלילך בטלית קטן בי־״ה בשבת דילמא מיפסיק חד מהציציות
אן פ״ש לפי ז־ 5א»
משים דאתי במכ״ש וכדברי רכי׳סגדול ואע״ג דמעיסרא היה מיבעי ' ליס ליב׳ אש
וכן עמא דבר פכ״ל  :וכתוב גצמקי יוסף כסוף הלכו׳ציצית כפם הריטב״א ה״ל ויש
נפסקו נ' פוטין
בתי דשמע דאמיא במכ״ש קיכלה וכיון דלפוס קושטא לכ״ע אתיא במכ״ש לא חששי קוששי׳לצאת בזמן הזס בשבת כטלית זה שאין בו פיטוף גמור • והוא תחת הגלימא כו׳נ״עדפשח׳ללפי
העליון שנר׳כמשוי וכמלבו' כפול וגס כי אין לחוש לזה דמלבוש גמור הוא חשוב טוב סנרא הראשונה
לכתנו כדי לאפוקי דלא תישק אדעתין כדסוה ס״ד דרב אשי ספיקר׳והרא״ס ורבי'
הוא לעשו׳באעצעיתו אתיזות כעין סרבל וכן שמעתי שהיו מהגי׳באשכנז ובציפת  1אסנ \ נהניווה
ירוחם חשו להכי וכתבוהו  :ומ״ש רכי׳ורש״יפי׳דכפינןכדי עניכה מן הענף
אינו דכ״ש לפי
וי״יפי׳אפי׳נחתך כל הסנף וט׳בר״פ התכלת אהא דאמריפן וכמה שיעור גרדומים וכן ראיתי רבי ' שהיו חוששים בדבר זה בשם הרב החסיד עכ״ל  :ואיני יודע טעם
סנרא סראש 01ז
כד למנבן כתבו התוס׳מתוך פי׳הקוכטריס דבסמוך גבי הא דמוכח רבה לצריך
חשש זה כלל דהא אמרינן בפ פולין מתעטף־אדס בכילה ובשביה ויוציא בס לי״ה שהו' כפר דהריאן>
לקשי על כל חולי׳וחולי׳דאי ש״ד לא צריך הא דאמרי בני ר׳סייא גרדומי תכלת
ובפרק חבית האוליירן מביאים כלורי נשים לבי בני ובלבד שיתכסה בה ראשו אם נפסקו נולה
וכל סין כהני טליתות שהם מלובשים ממש דסרו ואין טעם להצריך לעסות ליס אם נצתייר נהן
כשדם כיון דאשפרי ליה עילאי אשתרי ליה היליה וסי׳לית ליה הא דאמרן לעיל
נדי עגינה נשר
כדי שיעור עניבה משמע דס״ל דעניכה חוץ לקשר אחרון .' -שבציצית ויתק יותר אחיזות • ובמרדכי סוף פרק חבית כתוב גס כן שמיתר לצאת בטלית קטן בשבת
והגיא נ״יתרוצי'
לפיס כשיעור עניבה סמוך לכנף קאמר והשתא לא פליג ארלעיל וכן משמ ד קצת
רק שלהא מתוקן בציציותיו כדינו ור״ע לא נסיג לצאת בטלית קטן בשבת שנתנו מהרל״י
בסיפיי פרשת גדילים כד״א כתחלס אבל כשיורי גרדומי׳כל סהו׳משמ'דאו׳,דילים
ברשות הרבים לפי שהיה ירא שמא ניתקו החוטים של ציציותיו ונפסלו ובכלבו אנוהנ ומהר״יק
כתוב סח״ל לא חשו ליה לסהי״ס וכן נוהגים העולים לצאת כו לרשות הרבים חנינ«נול  0דחוקי'
קאי וגס היא״ס כתב על הא דאער רבה ש״מ צריך לקשי עלכלחוליא וחוליא
וכדעת הרא״ש וכן .דעת הרשב״א שכתב .בתשוכ׳שהרי״ף פסק כמ״ד אין התכלת וכן ליואן נ״י והוא
יכו מכאן עסמעקצמדכדי עניבס דקאמר לפיל לא בעינן שישייר בפתיל כדי
פי' דלפיוהקאי
עניב אלא אפי׳נססק כל הפתיל ונשתייר בגדיל כדי עניבה מדקאמר כיון דאשתרי מעכב את הלבן ונראים דבריו וכך אנו עושים מעסה כדבריו בין בחול בין בסבת
א־א לקאמר יגד
מית׳לצאת
אסתמ כולהו דאי נשאי כדי עניבה בפתיל לא משמרי הקש׳ ורש״י דחק לפ׳דרכא עכ״ל וכן דעת הימב״ס שכ׳בפי״ט מה׳סכת טלית המצוייצת כהלכתה
שיפסקו פלש לוה
בה בין ביום בין בלילה שאין הציצית הגמור עשוי אלא הרי היא מנוי הבגד א -נולסנר׳קמיית'
לית ליס דכעיכדי עניבה ולא משמע כן וכן בסיפרי תכי בפרשת גדילים  .בד״א
ומתכפיטיו כמו האימיא וכיוצא בה ע״כ • וכיון דכלהני ךבותא״מסכימי׳להתיר .הד יא מישרת אן
במחלתה אבל בשיריה ובגרדימי׳כל שהוא משמע דאגריליס קאי פכ״ל ולא ידעתי
י״נעשקו נולסובל
גרסנן בס״ע הקומץ רכנ ^־בונא הוה קא אזיל
למס לא כתב רבינו שהרא״ס הסכים לדברי ר״י וסמ״ג ורכינו ימחס כתבו כדברי הכי נקיטינן וכן נהגו העולם :
יי pp «? ,ואפשר
לתוספ׳וסרא״ס סאפי׳לא נשאר כרי עניכ׳אלא מהגדיל כסר וסמ״ק כ׳ב ' הסברות
בפריה דמי בר רב אשי כשבתא דריגלא א יפסיק קמא ךחוטיסלו א אמי ליה ולא לפרש ילפיהנרא
מידי כד מטא לביתיה אמי ליס מהתם איפסיק אמר ליה‘ אג אמרה לי מהתם זהמנשי׳כשיפמןן
ולוו הכריע וסמרדכי כת׳תסלס להכריע דכנסאר כרי מניג׳ מסגדיל כסר ואחרךכ
סדיתיה והא אמר מר גדול כבוד הכריותעזדוסה אפלא תששה שכתויס תרגומ'  3י יאפין אע* פ
כ 3שס רבי׳סמשון לדחות אות׳ראיות והעלה ואין כח בידי להכשיר עד יבא מורה
שלא ישתייר *t
F75עצ״ל ומנהג העולם כדברי רש״י ומיהו היכא דלא איפשר כגון שהוא כמקום רב בר סכא בלאו דלא תסור ואיכאדאמרי מהתם אמי ליה א״ל מאי דעמיך
ראש נדי
יכל
שאין ציציות מצוייס לתקן כדאי הס ר״י והרא״ש לסמוך עליהם ועו׳שיס לדבריהם למשדייס גדול כבוד הבריות שדוחה תא לא תעסס שספורהוהא מיגמא רברכ
ענינה רקשיהא
־ראיה מההיא דסיפרי וסוגיא דגכדא אתיא שפיר לשטתס :
סבא בלאו דלא תסור הגא נמי כימלית דרבנן סילוונתבוה״ה בפי״ט מהלכות ע?) י יירון נדי
שבת ונ״י בסוף הל' ציצית בסס הריטב״א ונראה שאפי׳אסעודע לו כשהוא עומד ענינס התפיח ן
האיבע אינה
מעכבים זה את זה שכל זמן שאין בס כל
ציצית
 ' $י ^ בע
קנפינן ליה מפני שלא בדקו דאעילו אם יא' נאתי׳לשקלפי
מצוייצת כהלכתה והיוצא בה לר״ה סייב חטאת אבל אס יש
ככרעלית שכשעה שיצא בו פסול היה.לא
זו כפשוטו וטעם
מ נל הארבע מותי לצאת בס וכו׳בס״פ הקומץ רבה ( דף כח ) תכן ד׳ציציות
ממצא לומר שהיה לו לבדקו ולא בדקו לא -קנסינן ליה במקום דאיכ׳כבוד הבריות סניא תו ע!1ם
וכל שכן דלא אשכחן שחייבוהו סכמיס לבדוק  ( :אפשר לומר דהא דאמרינן דלעעיני״תשהוא
מעצבות זו את זו שארבעתן מציה אחת ר׳ ישמעאל אומר ארבעתן ד׳מצו׳ ובגמ'
סנרא וו
בגמרא דלא צריך למשדייה היינו דוקא בטליתות דידסו ססיו נושאים אותם במקו' יעל
מאיכינייסואמררגינאדרכהונא איכאבינייהו דא״רהונא היוצא
(יףלי )
טלית דיון כ־זנעשקוj'um'j
כטלית שאינה מצוייצת כהלכתה כשבת חייב חטאת ופרפ״י וכ״ע אית להו דרב
אבל
הכריות
כבוד
משוס
א
:
אי
בשוק
אותם
פושטים
היו׳
ואס
גלימא
אע' פ שנשאר
הוצא מיהו הטיל לשלש ולא לרביעי לת״ק הליא מצוייצת שלא כהלכתה וחיי׳חטאת
סאין לוכסיס אומו משוס מלבוש אפי׳ אם ' פשטנו אין בו משוסכבו׳הברלוהילכך אדי עיינה&פ!3
אפילו
הואיל ( לא יפאר
יה׳« י'«56יס שהס שיעיר לגןיפנלןז?3יגת7א! י»תצכתו®«וני^רנעזש׳ו ^ ׳׳יא״כ ה״ש כשנפסק חוטא׳לגתרי5רי א?ג״ע ^ .א3ש§ר נ ^ ראסכד'עכיגסה!אי5וג׳נז«טי' ע7ייןמ ^פ ואס
שצמים««׳« נעי< ןע י'*ירוףכ?י ענינה ^-; 7ןקליקל 81סאצא4׳תו«יי וצא מנינו4יתושי' «יצית סן4״יצלו נתג ק; (ד ) ינ׳ל7מו 1ורקנב'נו'5מ:

חוטין מ ’תעליי ן נ׳ חוהין
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,ל׳ינ אפילו כצימלית דרבנן פושטו אס כפסל ואפסי דאפילו כטלית זה איכא*לזול וכיון דלא אשכחן דאמר הסי משמע דלשמואל בהי משאה ישראל שלא לפמה כשר! ׳
 57דיי;פש< ׳לזס יצטרך לפשטו כשוק
:
א' /כיון דמסוסרבטליתומדידהו היה זלזול
ולאפליגאלא בסוריה לתור ועוד יש להוכיח כן דאס איתא דשמואלהוה פליג
 7ייפויי בפשיטתןלצן' גזור יכנן ככימלית לגני טלית כ׳סוס טלית ל5ו מרו דלל* פלוגרכנן עליה דרב בהא הסי ה״ל ליב לעימר ציצ-ית שעשאס ישיאל שלא לשמה סשיהכלוגן׳
נלא'5'5ת פין טלית לטלית* וזה נר שהוא דעת ה״ה ונ״י שכפכו דין זס סשס ולא חילקו סין ולאפוקי משמואל ופסל ועוד דהאי דרסא רבני ישראל ועשו משמע דכ״ע צריי,
אין ל«י<ציש ,טלית לטליתי־ כחובכמרדכיאומר
למידרפה ואסאיתאדעשיהשלא לשמס
ילא נמית למל ה״ר שלמה מדרוייש שאס נפסק לאים
תיס
T
גוי פסולה ראשה כשרה למשות׳ השואזל פסולה למה ליה לקרא לאשמועינן דוקא
יח ,לשי|ס לעשי סל טלית כשבת שאסור ללכשו פד
שיתקן
*
1
טלית
מחברו
פטור
מלהסיל
בה
ציצי׳
3
^
ישראל
ולא
גויס
כיוןדגויס
לאי
‘
סכי
לסרן׳
" ת י ?! * *י אותו שאס ל ובשד עוכר כעסה
והסיב
ר״י
ל׳יום לאח׳ל׳יום וריב שאלה עם ציציותי׳
חייבילברךעליה
מיךכינהו אלא ודא י כעשיס לאבפיקלסמס■
הגימ ' ז 1םהעשה דליתי כדמוכח כשמעפין דאע ג
שנתויאככ׳ל *.דאיפסיק לא הוהשרי ככרמלית דרבון י' א שאחמברך עליה ' עד לאחר ל׳יוש ו^ א נהי רא ^ א״ א הראי׳ ס א3ל כעי׳שיעסה מי ישראל ולא עי׳• גדס
יק יאימ‘ י גים לכך נר׳לר״י ומצות עפה דציצית אינו ?'יל  :וליטול טלית חבירו בלא דעתו ולברך עליה י״א שהוא מרת׳־־־? -כ צ ׳ דפת הימס מ  :משנין הלכהיס
דגיחא ליה לאיגיש למעבד מצוה
בממוני׳ובלבר שיקפול אותה
ויי' 6
דמם/(I nדי•ו יי ״
״?) ״ ” !) ? ,״ אלא להטיל מציצית כסילבסט ולא
jd״>« £ *;jv
נסלנתו 5 £ומי ינמי 3 3לשןן & מל 3פ 3גו ״
לו
אם
מצאה
מקופלת
טלית
שלשותפין
חייב
«
*
*
״
:
סמיי־
לת
?
מ
כדאי»  » 6ל׳ס לסמ "
י חפני
כמי ארבע מפיס בלא ציצית דאז ודאי סיה
טו
מו תר
עליו :
כחוב בסמי" ק עשיית צינית
יונריות ( היהצהם
הדין
עמו
אלא
מצות
עשה
גרידא
להטיל
בו
ציצית
ומ״ס
אין
הטלית אסור ללבוש כשרה בכל ולפי׳אץ לביך לעסו׳ציצי מי׳שסעמו מדאמרינן בגמר ' א״ל רב מרדכי
ג׳כד׳ננמיתקטן
חי*חיג5נא ' 13ילי וגס אין עיבר פיון שאין עתה יכול להטיל בו שהוא סבת ובחול ודאי פוכר כל שעה לרב אשי אתון הכי מפניתו אנן הכי מתנינןלה א״ר יהודה אמ׳ רב מניןלציצייבגוי
ובתשובות
,
אשכנזית
מצאת
סלוכשו בעשה דהטיל בו ציצית עכ״ל *
מצאתי כלשון הזה
נרכע 5יגימ:
שכשרה סנ׳דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית ועשו להס אחרים ושוב ' דנקיסינ'
שאלת
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וקשרתם
וכחבתס
ודרשינן
כל
שישנו
בקשירה
ישנו
ציצית
כסר׳גס
בנשים
•
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פשית כיון סאפי׳מי שאינו מחוייב בה כשי לפסות׳אבל אה״ג דבגויס פסול׳וכדברי
ייייגתה«י "לןהי׳ ובפ׳הספינה אמרי׳מפקא
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ר
&יא
להסא׳יל
מתייפה
לו
לקושי
ן
א״נ
לא
אסר
לאסה
אלא
תיקון
הדבר
כגון כתיבה ותיקון את הי8ול ה קורע מסוס דהוי כאלו הרשהו ובראש הלכות ציצית לע כסות יום אס
ואיל! הי׳ליכותיני הציצית ואגודת הלולב אבל קשירה
לאו
תיקון
הסציס
היא
ימציא
שברא
ט
כ
וכןנ״ל
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^ףי״ם אם ייגש אחדדצריכי מדאורימא צריךסיפסס לסם ציצית ולסרמב״סלא תיקשו מהא שהוא כמקומו מות׳ולא ססו׳שואל שלאמדע׳נזלן הוי כיון דליכ׳הכ׳חסס כילוי קינ׳נים'
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ך,נ '
ה
"
"
'
תי
טוויה
לשמה
דהא
מכ
?
!
י
בפסאה
מן
ה
סיסי
ן
כדאיתא
בס׳החכלת
וכריש
סוכה
וה״ל שואל שלא מדעת והוי גזלן ופלי׳אמר הכתוב ובוצע ברך נאץ ה עכ״ל וכ״נ
pp ,
״
וא״כ
לא
בעי
לשמה
כילל
ומ״ה
לא
פסיל
אלא
כעשאה
גוי
דירקא
אבל
לדידן
דקי״ל
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®דכייודאשתמיטתי׳&וגיץ דר* פ ראשי׳הגז דאמרי׳ציצי׳אפ״ג דכחב רחמנא כסותך ויעסה מסס ציצי׳והוימעש? ולא הן ?עשוי הילכך אפי׳ קרע כל דהו אסור .למפרו
ק* • אין לשותפות לא כתב רחמנא על כנפי בגדיהם ואלא כסותך למה לי לכדרב כשהיא כתוך ג׳מן הכנף שהוא מקום תליית הציצי׳ע״ב נר׳שהוא תופספיש״י «ניקר
ורבי׳ירוסס כתב אבל אס נקרע ונשתייר כל סהוא כשרזונר׳דלא קאי אפירש״י דהא
**סודה דאמר טלית שאולה פעורה מן הציצית כל שלשים יוס :
סוחר להתיר ציציות מטלית זו וליתנס באחר בפר׳ התכלת ובפרק במס אפי' מקרע כל שהו איכא למיחש דילמא פייש מידי סחיט התפיר׳וכו׳אלאאפירוש
ר״ע ק אי וס״ל דע״כ לא קאמר דלא יתפור
מרליקין (דף כב ) רב אסר
מותר להתיר ציצית מטלית זה וליתנם באח׳אבל
אלא בלקי־ע כולו דכיון דלא נשתייר בו
איןמתירין מבגד לבגד ושמואל אמר
יכול ליקח הכנף ־כמו שהוא עם הציצית ולתופרו בכנר כלום כסתפרו כפאן דפסיק חשיב אבל
מתירין מבג׳ לבגד אמ׳אביי כל מילי דסר
בנשתיי ,כל שהו אס מפרי כסר דלא חסי,
סכיו כרב בר מתלת דעביד כשמואל וסד אחר  :תלה החוטין בין שני כנפים מזו לזו וקשר כנף זו כהלכת׳
כסאן דססיק וכן נר׳מדברי המרדכי גבי
ונפרדו . ..
..
וכנף_זו״w
וכתבו w1
מידהוהאדמתיריןמבגד לבגד
זה מזה פסולה:
כהלכתה ואתיל חתל באמצע.
ושוין סלא יביא אמה על אמה מסקו' אחי
נקרעה הטלית תוך שלש׳ אצנעו׳לכנף .אינו רשאי לתופרה חוץ
המוספות בפר במה מילי קי זי י5ופילי
ומ׳והתיספו' סס גבי סדין בציצי׳ דאמרי,
גזירה שמא יקרעסדינל כתוך ג' כתבו
^ יר
להמיריי
דהיינו שנקרע הכנף סהציצי׳תלוי כה ולא
להניחם כבגד אסר לא ומה שנהגו
צינית מטליתו׳של מתים לא קשיא דדוקא כעלית שהו׳בר חיובא אץ מתירק -ומניא נשתייר ג׳דהוי כאלו נפסק לגמיי אבל אס נשתייר בו ג׳ לדברי הכל חיבור מעליא
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סמכיתתכנת משיר ניכית סט  :ית חסרת ותונה tuלקכח wjvו^׳-ו מן
דהא כריך לחזור ולברכה ולתקנה כאן ככתחלה  :ובלבד שלא תהא מופסקת שיהו
צל חוטיה שלימים עכ״ל ומשמע ראיכסריך למיתני ובלבד סלא תהא מיפסקת משוס
דסד״א אע״פ שנפסק בעידו בכנף הראשון כיון שנשתייר בו כדי מניבה והיה כשר
נ־עודוסס גס כשקבעו בכנף שני ליתצשי־ קמ״ל דניון דתחל׳קביעותו בכנף זה הוי
כסוטצדניסק אע״פ שיש בו כרי עניבה ופסול ותימהדאי'כ למה לא כתבו היסבה
וונינו ויבי׳ימחם דץ זה ואי אפשי לומרשהס מ פי -שיס בהפך דלא א את למעוטי
אלא סיכא דאיגירם ולא נשתייר בו כדי עניכס דלא תישא כיון דמ :ח כנף אחר
אמי ליתכש׳קמ׳ל דב״ש הוא אס במקומו אע״פ ששחל׳ קביעותו שס היה בכשרות
■עצ״זפשול בכנף שני שמחלת קביעיתו כפיסילעא״כו ז אבל אינו יכול ליקש
הכנף כמו שהוא עם הציצית וכו׳בייתא בפרק התכלת טלית שנקרעה חוץלשלש
וכו׳ופוץ שלא יביא אשי׳אמה על אמ׳ממקו׳אחר ובה תכלת ותול׳כה ופיס״י ממקו׳
אחי משלית אשי ויש בה תכלת ותולה בה משו' דעל כנפי כגדילס כעינ׳וכנף זה
לא סיס מבגד זה בשעת עשייה יכ״כ סרא״ש ולא הבנתי מ״ש רבינו הגדול מהר״יא
וז״ל אגל אינו יכול ליקח הכנף וכו׳הרא״ש פירש טעמו של זה סשו׳תמש׳ול״נ שהרי
כנר נעשה לשוס מצוה ע״כ שדביי הרא״ש פשוטים הס דלאו משו׳תעשה פסל ליה
אלא מפום; דבעי׳כנפי בגדיה' כלו׳סיהא הכנף מבגד זה בשעת עשייה וליכא וכתב
המודכי ודוקא להביא ממקו׳אחי אבל אס הוא נקרע למעלה משלשה ועיין מחובר
לנגד מותי לתפור ופשוט הוא דשפיר קייקביס כנפי בגדיס׳ומיהו נמקי יוסף פי'
מתעא משוס תעשה ולא מן העשוי שכת׳וז״ל ושוין אפי׳למ״ד חוץ לשלש יתפור לפי
סלא נתבטל הכנף הכא מוד׳שלא יביא אפי׳אמס על אמה ממקו׳יאחר ויניח בטליתו
אסהיס מקום ציפית קייס ונקרע שאר רוב הטלית דס״ל תעשה ולא מן העשוי
כ,תכהרשיי׳כא&אלת טלית מצוייצת כהלכתה דחלקוה לשתים ובכל חלק יש בו
סיפור להתעטף׳ונשארו לכל חלק  .מהציציות אחת או שתיםשי בהם משוס תעשה
ולא מן העשוי מדתניא הגיא כנף שיש בה ציצית ותפרה על הבגד אפי' יש ככנף
אמס על אמה פסולה שנאמר ועשולהס ציצי׳ ולא מן העשר אס נאמר דהתס דוקא
תשובה אין
משוסמייפס לאשרת ואץ יצור להתעטף באותו כנף!לבדו :
בזה משוס תעשה ולאמן העשוי שאס אתה אומר כן טלית שנקרע ממנה קצתה
מהאפש־לה אא״כהתירלוכל ציציותיו דכיוןסהלכו להם מקצתן שהכס ירוה
מתחלהכשנתלה בה ציניות אחריםלתשלו׳האי -בע הוו לסו קמאי מן העשוי וליתא
יהא תניא טלית שנקרעה חוץ לש לש יתפור תיך סלס רבי מאיר צימר לא יתפור
ותכשיס אוידיס יתפור ושויס שלא יביא אפילו אמה על אמה וכה תכלת ויתלה כה
ושויס שמביא תכלת ממקום אחי ותולה בס ציצ־ות אלמא•של שאר הכנפיס לא
נמשלו משוס תעשה ולא מן העשוי אע״פ שכקרע וניטל מקצתה וכיון שק מה לי
אס נקמג מקצתה או חלוקה לשתים הכל דין אחד וטעם אפר וכאן וכאן כשר דאין
תלה החוטים בין שני מפיס מזו לזו
פאן משוס תעשה ולא מן העשוי עכ״ל :
וצו השעם פשוט שהוא פסול משוס תעשה ולא מן העשוי ומאתר שכתב רבי׳ בסוף
סימן י״אדאפי׳בככף אחד אס כרך ואחר כך פסק ראשי הסוטי׳פסולה לא היה צריך
לכתוב דהיכא דתלה החוטי' בין שני ככפים וכו׳פעולה דכ״ס הוא אלא שנמשך אחר
לשץסרמ״בס  :נקרעה הטלית סיך שלשה אצבעות לכנף וכו׳בפ׳התכלת א״ ר
יהודה טלית שנקרעה חוץ לשלשה יתפור תוך ג׳לא יתפור תניא נמי סכי טלית
שנקמנהסיץ לנ׳יתפור מוך ג׳ר׳מאיר אומר לא יתפור וחכמי׳אומרי׳יתפור כך היא
גירשתספי־יס דידן וגירסת סרי״ף והיא״ש ותמיהה יל היכי קאער תני' נסי הבי
דאדיבהמהכא משמעדלאכר' יהודה דהאכיכק קיימא לן ילכמקי י 1םף ניחא
גד ייש ר׳סאיר אומי יתפור וחכמי׳אומרי׳לא יתפור אבל לשאר ספרי׳קשי׳ומצאתי
®כתוב בהגהות מימון החרשות דשפיר מייתי ראי׳ מר״מ אע״ג דרבנן פליגי עליה
מקי© לסלפה כר׳מאידבגזירותיו  :וסרש״יסיץ לג' למעלה משלשה אצבעו' מספת
 :יתפור ולא סיישינן דילמא פייש מידי מחוט המפירה ויניחנו ויוסיף עליו
זחוטיס לשם ציצית ואיכא משוס מעשה ולא מן העשוי דהא חוץ לג׳לא חזו לתלות
ניצית ( בתיך ג׳דראוי להניח שס ציצי׳לא יתפור דאיישינן להכיכדפרשיכ' וכתב
 Jייסי״אש ולפי זס יראה דסלית של צמר סנקרעה תוך ג׳סותר לתפו׳האירנ׳דאץ
ירלתכור בסוטים של צמר אלא כחוטי קנבוס ואינם ראויס לציצית ור׳עמרס פי׳
״ץ לשלשה יתפור כיון דאית כיה ג׳על ג׳אית ביה תור׳ בגד תוך ג׳לית ביס מורת
גד ונמאן דליתיה דמי ואע״ג דשפריס כמאן דססיק חשיב ולא ימינן כיה ציצית
ימי עבוד ביס ציצת לא פטי ליס לטלית עכ״ל  :ובתשובות כלל שני כתב דהא
מייטלית שנקיעה תוך ג׳אשור לתפרה עט שא משו' דשמא ישייר מחוט סתפיר׳

חוץ צג יתפור דכיון דאיכא ג'אצבעות סלס לא חשיב כפסיק אבל:
כל השלה הוא תוך ג׳כיון שאץ בשלס גכפסי׳דמיולא יתפור וכ״כ הר״אש ורביכו
ירוהס ומשמע־דלפי׳ר״ע כל שנקרע תוןג׳דמיפסילאפי' תפרולאסיבעיא דאין
להכשירציצי' שהיה מלוי כו באות' שעה דהא אית ביה משו׳תעסה ולא מןהעשוי
בפיסיל אלא אפי׳הפיל כו ציצית אחי שתפרו פסול מסו׳סחתיכה זו כיון שנפסקה
אע ' פ סתמיה תו לא חשיבא מבגד זה וכ״כ הרא״ש ורבינו ימחה  :ובנמקי יוסף
כת' כשס ר״ע טלית שיש בו ציצית ונקרע הכנף סמוך לציציו׳אס הוא חוץ לג׳יתסור
שהיי לא נתבטל הציצי׳כיון שנשא׳סיעו׳ שלם להיות ככף דהיינו ג׳על ג׳תוך ג׳אס
נקרע תוך ג׳כטל הציצית מיד שלא נשתייר כו -שיעור כנף וכשחוזר ותופרו ה״ל
תעשה ולא מן העשוי פכ׳י׳ל ומשמע דתוך ג׳וחוץ ׳ג הוא מפרש שברוח׳ הבגד קאמר
כפיש״י אלא דלרש״י כל שנקר' תוך ג׳אפי׳תופרו ואס״כ הטיל בוציצי׳פסול ולר״ע
לא כפסל אלא ציצית שהיה בו בעת סתפי־ו אבלציצי' סהטיל בו אח' שספרו כסר
ולזה נוטי׳דכרי הרס״בס שכתב כפ״א נפסק הכנף שישבה ציצית חוץ לסל' ארכעות
תופרה מוך ג׳לא יתפור משמע לדוקא לפסול ציצי׳שיס בה כשעת קיימה קאמר:
וכיון דהרמ״בס סכר כר״ע הכי נקיטי׳ומיסו היכא דאיפסר נכון לחוש לדביירש״י:
ורכינו כפר מימרא לרב יהודה סתס ולא פירש בה דבי ולא ידעתי למה
לבחב רכינוהגדולמהרי״א ז״ל עלדכרי רבינופירס שנקרע מכל וכלובזה־
יתיישב עס מה שאמרנו למעלה סאס היה רחוק כמלא קשר גודל ונימק
שאין לחוש בזה שהנה לסם מדבר כשנשאר מהקרן שיעור מה וכאן מדבר בסנקרע
מכל וכל וכך תמצא בארחו׳ חיים עכ׳-ל ויס לתמוה דמה פנין דין זה לדין סלמעלס
דלפרש״י כיון דטטמא דהכא משוס דסמא ישתייר מחוט בתפירה ויוסיף עליו ז'
תוטיס לשם ציצית היא אפי' מקרע כל דכי איכא למיסס להכי וכמו שכתב היא״ס
במשובה ולפי' התוספות לאקפדינן הכאלחלק בין נקרע תיךג׳ברוהב הבגד
לנקרע חוץ לג׳סאס נשאר בארך הבגד ג׳אכבעו׳סלימיס אפילו נקרעתוך ג' ברוחב
הבגד כשר ואס לא נשארו ג׳שלימיס אפי׳אסלקרע למעלה מג׳ברוסבהבגד פסול
ולפי׳ר״ע שכתב נמקי יוסף לא קפדינן אלא אס יש בקרע שיפור כנף או לא ומשוס.
תעשה ולא מן העשוי ומה ענין זה לאס היה רחוק כמלא קשר גודל וניתקל וטוד
דמנא ליה דלסירוס זה לא מיפסיל אא״כ נקרע בכל וכל דילמא מקרע :רובו
נפסל כדאשכחן בכל דוכתאדמבו ככולו ומיהו בהא איכאלמימרסהוא ז״ל מפרס
כדברי רכינו ייוחס שכתב שאס נקרע ונשתייר כל שהוא כשי ואע״פ שאץ פירוסוד
מוכרח ומ"מ שאי תמיהות שתמהתי מליו צריכים ייסוב
וו  7כא מקרע מנקב שהציצית תלוי בו ולמטה אס אסר כטלית הציצית נקרע
אותו ציצית שהיה שם כשעת הקרע כסר כיון סתחלתו נעשה בכשרות
וכמו שנתבאר כתימן ייא גבי נתקו מחוטי העת עד שלא נשאר בו•כשיעורמן
הקקדכשרי ואם נקיע ונשתייר מחכו כלסהואותפרויואח״כ הטיל כו ציצית
לדעת רש״י אס הוא של צמר יפר דלשמא ישייר מחוט המפיר׳ליכא למיחש כמבואר
בדברי הרא״ש ומשוס מפסק ליכא למפסליס למפירה הויא חיבור ולא דמי למאן
דחייטי׳לגלימיה שכתבתי בסימן י' דלאעשסכלוס לשאבי ההס דכיקדלאפסק
לתפור
גלי
שדיך —
פאר מינים ,
הוא סל.. . -
למישריכהו ,ואס -
דעתיס דסופיה — ״.
המפיס. . ..
בחוטים של אותו המין לא יתפור דאיכא לפיחש שמא ישייר מחוט סל מפירה ולפי׳
ר״ע שכתבוהרא״שורבי' ימחסניאה דכץסל צמיביןשל פאר מינים יתפור
דהא לא פסל אלא מסוס דלא נשתייר תירת בגד הא לאו הכי משמע דספיר הוי
מפירה חיבור וכן נראה לרעת נמקייוסף אליבא דר״ע דבל שתפרו ואח״כ הטילוב
ציצית בסר בין בטלית סלצמר כץ כטלית סל שאר מיני' מיהו היכא מקרע לגמרי
ותפרו ואח׳כ הטיל בו ציצית איכא לספוקי לכולהו פירושיאי מהניא בהו תפירה
אי לא  :כתיב בהגהות מימין פ״א בסס סהר* ס ויש ליזהר אותס שתופיץ חתיכו׳
מעיל בכנפי הטלית שלאתהאסוס תפירה שמופרין ומחכרין אותה לטלית למטס
משלסס ולמעלה ממלא קשר גודל אלא המפירה התחתונה ושבצדדים תהיה בסוף
הטלית פחות ממלא קשר גודל והתפירה העליונה שבצדה השניתיהיומרוקקיס-
מסוף הטלית יומי משלשה וכתב בתרומת הדשן על מה שנוהגי׳ לתפור סביב סנק׳:
סהציצית מחוב וב בחוטי משי כדי שלא יתרחב הנקב וישסט הציצית ממקומו דאין
קפידא משוס תוך חלשה לא יתפור דלפי׳רב עמרם כיון סהטלי' סלס ואינו תופיס
אלא כדי לחזק הנקב לא שייך טעמא דכמאן דפסיקדמי • ולפירוש יס״י כיון:
סתופר טלית של צמר כמשי שאינו יאויה לציצית שיי  :והא דמהי״ס ישלדמוי.
דאיירי בטליתלש משי ותמי* פסקי' המעיל כמשי דפוט התפירה ממין העלינו
ואיכא למיחשפמאיצרפנו עס שאר מוטי הציצית :
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ציצית יוחיח
לךן ^  , 5#,לכחוב
עלבמרומתהדשן מראה דאפי ' אס תופר סליה סל השי בחוטים סל הראיו׳סיש לדבריו וקצרו דיחויי׳ והר  fבפיק כתרלן דר״ה ונפרק; כ׳דסיהה הס5יס
לזא־אמ מסי 15515סצבועיס הסוסים אדום או ירוק אין להקפיד כה״ג דס״כליכא למיחש לדברי י״ת למברכות דהרו נופל' עלים' סכי סדאמי ר׳יוסי בר' חכיככו גדול
המציריס
יגייי יי״ע& שיצרפנו עם החוסים הואיל ולכו כהיגיפן כללהאידכא כסוס מקום רק בציציו׳סהס ועושה ממי שאינו מצווה ומושה ומדקאער גדול אלמא מי ם ^כר מצירהגו1
רסס'
פזניכן׳להקל
עם למיס ולא צבועים ואעי׳כטלי' קטן
^ Zkסהוא ממיצי צבעים לא ראיתי מימי אמד סהיס נמי יס לו שכר הילכך בכלל מצווה הן ומברכות ולא תימא הר 6יל ולא נצטוו
<
7נ]bf
מי4
_ 1.
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ו• ^ •». kkt&M kkkt A« katMזn
?הריזב״ם לב מצויייץ רק בציצית לכן ולא צבוע ואף פ״ג
יאמרו וצוונו דכיון סהאכפיס נצטוו i
*ו< נה< ן
הן נוטלת סכר ספיר יאמרו וצרכוובדברי
הסבים!(Wפרש׳י דאין קפידא בצבט כלל הואיל ולא נהגו (( שיעור טלית להתחייב בציצית כל שקטן בן ט׳שנים
כן נראה דליכא למיגזר ביה סמא יציסנו
לכסו׳בה ראשו ורובו וגדול אינו מתביי׳לצאיבה באקראי לר״אס אץ הברט ומממי עלסיפזיס■
<הירא
לב&
פם החוטים טכ״ל :
לשוק אבל אם אין הקט; מתכסה בה ראשו ורובו אע״פ שגדול סכתבו בפרקכתרא דר״ס ואסה יטלס
החזלקיס אנמיים
!דל-יס ( אןנהקים יו שיעור טלית להתחייב בציצי" וכד
לכרמל מ״ע שהזמן גרמ׳וכפ״קדקידוסין
יוצא בה באקראי לשוק פטור :
הם חס סרני'גם■
ברימא בפ׳המכלת (דף מ)
כתבו
פסק
בה״ג
מפיס יכולות לברךמל
הלא/ז שהיא מלית שהקטן מתכסה בו ראשו ורובו  pסומא חייב בציצי' ונשי׳ועבדי׳פטורי׳וטומטו׳ ואנדרוגיגו'
כל מצוה שהזמן גימא ונדחו יאיותיוע״ה
חייבין מספק וכתב הרמב״ם ז׳יל יתעטפו בלא ברכה והוא
׳ת יא '  .ף5י 0והגדול יוצא בה דרך עראיחייב' בציצית
ולפני ן הלל נקיטינן צהרמ״כס ז״לדסמק
הולך
לשטתו
שפירש
שנשי׳אקיכולות
לברך
ברבר
שהןפטורות
אין הקטן מתכסה בו ראשו ורובו אע״סי
כרכות להקל :יכחב האגור בשסמהו״י
סמיזק׳ללילה " לא שהגדול יוצא בה פראי פטורה ופיר' רש״י
אבל
ר״ת
כתב
שיכולות
לברך
אע״פ
שהן
פטורו׳ויותר
טוב
שלא
מולן
דנסיס
הלובשו
,
ציצית שטות המן
רדגליהלתלס  :וגדול יוצ -׳בה עראי שאינו בוש לצא ' בה
יברכהקטן היודע להתעטף אביו צריךליקח לו ציצית לחגכו  :ומחזי כיוהרא ואח׳הית׳נסכונתנושהיחס
לשוק וככמקי יוסף צתוב טלית שהקטן  J“pלילה לאו זמן ציצי׳הוא י״א כל מה שלובש בלילה פטור לובשתו פלל • קטן היודעלהסששף
המתבייש לצאת לחוץ בלא כסות מתכסה
ואפילו אם מיוה׳ ליום ומה שלובש ביום חיי׳אפי׳מיוחר וכולי בייחא כס״ס לולב הגזול ( דףמל)
ראשו ורובו חייכת דכסותו קריק ביה לליל׳וכי׳ב הרמב״ם מותר ללבוש ציצי׳ בלילה ובלבד שלא יברך וכתבו הגהו׳סימון בפ״ג דאית'בירושלמי
והרמ״בם כתב כפ״ג ותהיה מדתה כדי ומאימתי מברךעליה כשהר משיכיר ביןתכלת שבה ללבן שבה לא סוף דבר חל עיסוף אלא שיודע
סיתיס בה ראשו וריבוילס קטן המתהלך וא״א ז״ל פי׳שאינוממעט אלא כסות המיוחד לליל׳שאותו פטור להשליך סתי כנפו' לאחוריו ושתים לעניו
לבדו בשוק ואינו צ-ריך' אחר לשמרוולילך
בשפת ק" פ .
בכל אפי׳אם לובשו ביו׳וכסו׳המיוחד ליום או ליום וללילה חייב אפיי
עמו וכתב סרא״בד יפה אמי שלא
חי
לילה לאו זמן ציצית הוא נ3ר
לובשו
בלילה
ויש
לברך
עליו:
קטן מישעיק אלא בזה שיכול
לילך
לבדו
כתבתי בסי שקודםזה
שהרי אמיו והגדול יוצא בו
עראי
אלמא
וסדינן
דקיימא
לן
כר׳שמפון
דפטר כסות לילה
דלאיככל קטן משעירינן ע״כ  :ורבי' שכתב שהוא בןט׳שלייםמשמע דהיינו דלא מציצי' וכתב הרא״ס בראש הלכות ציצית שהיה אומי ר״ת דהא דקאמר פמזלפסו"
בהרמ״כס דה א פחות מבן ט נמי מתהלך לבדו בשוק ואיפשר שרכי׳מפי׳ דה״ק לילה היינוכסו׳המיותד ללילה אכל כסו׳ המיוחד ליוס אין בו מסוס כלאיםאפי׳אה
הרמ״בקסן המתהלך לבדו כשוק פס טליתו ואינו צרי׳אחר לסמרו שלא יאבד סטלי׳ לובשו כלילה דלגמיי התיר הכתוב כלאים בציצית ואין בו משוס כלאים כללאפי׳
וכרמסמע מדברי סמ״ג וסוכר רכינו דכל שהוא פחו׳מבן ט׳צריך לשמיו סלא יאבד אס לובשו כלילה והביא ראיות מתלמודא דידן ומספרי והפלס הילכך נר׳דכלאינו
הטלית י כחרב באדמות חייה כדי שיתכסה 03ראשו ורובו סל קטן פיר ' בארך בציצית סרי כטלית סל איס בין לאיש כין לאסה כין ביום בץ בלילה • ואפ״הסשיב
וברוחב ׳י כתב רבי ' הגדול מהרי״א ז״ל דהא דקמני שהגדול יוצא בו פראי מ״ט שהזמן גרמא כיון דכסות לילה פטור ופוד דסלי׳סל יוס נמי אס כפסקבלילה
פירושו קא מפרש שזה הכסות חייב מפני שהגדול יוצא בה עראי לא מפני שהקטן שיי ולא מיחייב פד היוס וכתב הר״אש טל זה ירא׳לי דהני תרי שינויי סתרי אסדד
סחוייב שהרי הקטן פטור ולפי ' אמר בברימא אין הקטן ונו׳ ולא פי׳אין הגדול דלשנוייא קמא המתפטף כלילה ככסות יום חייב לכרך מדלא מסכס דהוימ״ע
שהוא אינו תנאי ולפי ' כל טלית שהקטן מתכסה בו ראשו ומכו הוא קייב בלא שהזמן גרמא אלא משוס דכסו׳לילה פטור ומשמע הא כסות יוה חייב אפי׳ בלילה
מנאי אחי כן תמצא בסרמ״כס שלא הזכיר שיעור אלא קטן לבד וכן בסידור ולאידך סינוייא משמע דכסו׳ יוס אין מברכין עליו כלילה מדקאמר שאס נפסק
י־״ע עכ״ל יכך כ׳סר״י ן חביב ז״ל וכתב עוד וז״ל שהזכיר והגדול יוצא ברישא דכרית׳ בלילה שאינו חייב לתקרו -עד היום ונ״ל כשנוייא קמא דכי היכי דכסות לילה פטור
בדי להזכירו בסיפא ויאמר אע" פ שגדול יוצא בס שאס לא יאמי גדול יוצא כלל אפי׳בייס ס"נ כסות יוס חייב אפי ' בלילה וכ״כ בספר המצות סריצ״בא היה
י־ק שיתלה הדבר בקטן יכול להתכסות וכו׳סיה מקום לחשוב סאע״פ סלא יתכסה מברך בליל י" ה כשהיה מתעטף בטליתו וכן משמע בירושלמי דפ״קלקידושין
בו הקטן יתחייב אס הגדול יוצא כה באקראי ע״כ הזכירו בראשונה להודיענו כי עכ״ל וזהו סכת' רכי׳וא״א ;"ל פירש שאינו ממעט אלא כסו׳המיוחד ללילהוכו׳אבל
לעולם לא יתחייב עד שיהא ראוי לכסו ' קטן והו ' אחר שכתבתי זה עיינתי בלשון הימ״בס כתב כפ״ג כפות סל פשתן אין מטילין כה תכלת גזירה שמא יתכסה בה
פכייתא ופירושה וראיתי כי לפי האמת אין לנו צורך מאלה הפלפולי' כי לא נאמר בלילה שאינה זמן חיוב ציצית ונמצא פוכר על לא מעשה בפת שאין שס מצוה
בה לשון זה שיפוי טלית להתחייב בציצית אלא מכו רבנן טלית שהקטן מתכס׳ בו עשה ונראה מדבריו סאסי׳ככסו׳המיוחד ליוס יש בו מסוס כלאים אס לובשובלילה
באשו ורובו ויכו׳הכוונה האמיתית לזאת הברייתא להומת מס יעסה הגדול היוצא שהרי כתב גזירה שמא יתכס׳כה בלילה משמע דאכסוח יוס קאי סאל״כ הל״ל גזירה
באקראי בטלית קטפה אס יתחייב בציצית או לא ואמר שאס דרך הקטן לנסות דו משום כסות לילה כלישנא דגמרא ועוד שכתב אח״כ מותר לאדם ללבושציצי׳בליל«
דאשו ורובו אז יתחייב הגדול שיצא בה באקראי אכל אס אין הקטן ממכס בה ויצא כין בחול בין כשבת ואפ״פ שאינו זמנה ובלבד שלא יברך ומאימתי יברך על ציצית
בה הגדול באקראי עטורה ויכול לצאת בה בלאן ציצית וראי' מוכרחת לזה הפי׳
בשחר וכו׳הרי ססתס וכתב שאינו מביך על הציצית בלילה ומביך עליובסחר
יעלות קצרות שראיתי בנמקי יוסף לפי׳זאת הבריתא והס אלה חייבת כסותו
ולא
קרען
חילק
בין
כסות
המיוחד
ליום
לכסות
המיוחד
ללילה
וכמו
שכתב
רבי ' בסמו
ביה פטורה דלא כסותו הוא ע״ב והרב העסבר לא דקדק כלשונו וחזר לכתוב
ונ״לשמה שכתב מותי ללבוש ציצית בלילה כשאין בו כלאים היאואיצטריך'
■הברייתא ולישון הרמ״בס וכאן מקום הטעות כי הימ״כס העתיק כונת הבריתא
לאסמועי׳דאע״ג דלילה לאו זמן ציצית היא מותר ללבוש טלית שיש כהציצית :
במלות’ קצרות ע״כ לא סוציו להזכיר גדול יוצא לא בתחלס ולא בסוף ואין מקום ולא עבי מסוס בל מוסיף ותו אשמועי׳דכסכת מומר לצאת כטלית מצוייצת אפי׳
חלעעות כלשונו כי הוא זה כסות שחייב אדס לעשות בה ציצית היא כסות שיש בס בלילה דלאו זמן ציצית היא משום דציציות אינס מסוי אלא מנוי הבגד ותכסיסיו
?־י ככפים ותהיה מדתה כדי שיתכסה כס ראשו ורובו•של קטן המתהלך לבדו בשוק וכמו שכתב בפי״ט מהסבה ורבי׳הגדול מהרי״א ז"ל כתכוז״ל כפב הר״מכס מומר
*אינו צריך אחי לשערו הימ״בס דכי מלות קצרות מדוייקות לתת דין על הטלית ללבוש ציצית בלילה פי׳אסי׳שיהיה בו כלאים כזמן שהיה תכלת דכיון שהותר בזה
הטלית כלאים שהוא מיוחד ללבישה כל זמן שהוא רוצה ללכשו הותר עכ״ל ותמהני'
ז& אין נייך להזכיר רק התנאי שהקטן מתכסה בס וכו ' והכריפא היא פסק
דין להורו׳לגדול היוצ ' מה יעשה בה והכינה א׳אלא סרבי׳יעקב רצה להתחיל בלשון עליו סהיי כתוב כסו׳סל פשתן אין מטילין בה תכלת גזרה שמא יתכסה כהכלילה
הר״ם ולסיים בלשון הכריתא וכזה נתן מכשול לפנינו בלשונו לפלפל פוץ מן וכו ' ואפי׳ככסות המיוחד ליום מיירי כמו שהוכחתי בסמוך וא״כ היי בסדי׳דטלית
*האמת עכ״ל וכתבתי זה ללמד דעת לתלמיד׳ שלא ימהרו לפלפל בדברי הפוסקים שיש בה כלאים אסור להתכסות כה כלילה בין אס הוא כסות המיוסד ליום3ץ
עד שיראו מקום מוצא סדין1
אס הוא כסות המיוחד ללילה ועודסהריכמב דכסותשל פשתן אין מטילין כה
יז  10מא חייב בציצית ונשים ועבדים פטורים בפ׳התכלמ (דף מג ) מ״ר הכל
תכלת גזרה שמא יתכסה בס בלילה ומשמע דמהאי טעמא גופי׳איןפושץ לטלי׳סל'
י חיייכי׳כציצית כהדס לריס וישראלים גייס נשים ועבדם ר״ש פוטר צמי חוטי לכן של פשתן וכ״ס הוא דהא אפשר לקיים בו מצות תכלת בלא כלאים
עסיס מפניי שעצות עסה שהזמן גי מ א הוא וכל מ״ע שהזמן גימא כסיס פטויות וכיון דביוס אסרו כלאים בציצית משוס גזרה שמא יתכסה בה בלילה היאךאיפשר
מ״ט דר׳ דתניא וראיתם אותוי פיט לכסות לילה אתה אומר פרט לכמות לילה או לומר שממיר ללבוש בלילה טלית שיש כלאים בציציותיה אלא ודאי כדפירי׳עיקר:
יאיכו אלא' פיט לכסות סומא כשהוא אימי אשי תכסה בה הרי כסות סימא אמור
כתב בהגהו׳מימון שרש״י פי׳כדכרי סרמב״ס ורבי׳שמסון פי׳כר״ת וכן ר״אם:
הא המ אני מקיים וראיתם אותו פרט לכסות לילה ומה ראית לרבות כסות פומא
ולמדן הלכה נקיטי׳כהרמ״כס דרב מובהק הוא וכיס דרס״י ס״ל כוותיה ועוד דספק
ולהוציא כסית לילה מיכ׳אני כסות תומא שישנה בראיה אצל .אחרים ומוציא אט
כרכות להקלא • מיש' הדמ״כס ומאימתי יברך על הציצי' בשחר ודל א מצאתי
כסות לילה שאינה בראיה ולמג הרי״ף בראש ה ציצ׳דקי״ל כר״ש וכ״כ סס הרא״ש
כן כהדיא אלא שאיפשר שלמד ק ממהשנחנו שיעור זה לזמן קרית שמע כפ״ק
דכרכו׳וה״ר
יונה
סס
גבי
הא
דאסר
אביי
לתפילין
כאחרי׳כתב וז׳יל וציצית סמצומו
בסם׳ ר״ת והביא ראיה מכמה^ דוכתי יכן פשק הרמ״בם בפ״ג ואע״ג דאסר תכסה
בהי איצסייך לחייב טלית בעלת ה׳מפיס כמו שכתבתי׳ כראש סי ' י' הא אמרי׳בגמ׳ ביום איפסר שזמן התחלפו הוא ג״כ משיראה את מכירו מכימו או איפש׳ סזמני
דלר״ש מאשי נפק' ופירש״י אשי יבוייא הוא ואייתי מכסה כה לרבו׳כסות סומא :מסיביר בץ תכלת סבה ללק סכה והמרדכי כחב כפ״ב דמגלה דציצית כיון ולאי
כתיב כיה יום כהדיא אלא וראיתם אותו כראיה הליא מילתא ומעמוד הסחר סרי
וטומסרס ואנדרוגינוס חייבים מספק צ״כ הרמ״כס בפ״ג ופסוטהוא דכיק
דמצוה דאורייתא היא חייבים מספק-צ .וכתב הימ״בס יתטפפו בלא ברכה כ״כ
לצתחלהוכן עמא דכר םכ״ל כתוב ככתבי מה״ר ישראל סי׳קכ״אסאחרחפלת
כפ הכזכר -ומ״ס והוא הולך לסטתו שפירש יש נשי׳אין יכולי' לברך בדבר שהן פטורות ערבית אע״פ שעדיין הוא יום איד מכרך עליו *
כתוב בתפ״כץ כליל י״ם
ג״ז בפ׳מזכר וכתבו שס הגהות שכן דעתשר "י * ^ בל ר״לו כתב סיכולו׳לכרך
מתעטף בסליחומבעוד יוס ומברך מסוס דלילה לאו זמן ציצית הוא אבל כ&הוא,
׳■ ״־׳
■.׳■־ « ' ־
■.־׳
מתפלל ■י'
אע״ע
שקיפטויו' צ״כהסעו התוס׳ והרא״שבפ׳ב דר״ה ובס״ק דקידושיןוכתבו

יכול

יט כ כא
^לסלייווות קודשסיעלס עמוד כשחי מתעטף כשלים
■' ואיינו מכרך כשהיום
^ירממשמםבסלייתיועטםעל ראשו ומסק פכ-״ל < כתב מהרי״אז״לוהנה
*״ הציצית שלנו שאט עופי© לפס מצ -וה ולא לפס' מלבוש כפו שכתו׳הר״י למסה
^ הטעם אנו סיייכיס לשפיט אותו בהכנסת כים הקברות א כ צלילה אשינו
הרא״ש ירא ה שאין בו חיוב
■ פיון
ו^ילה פטור מן הציצית וצי׳ע עכ״ל ואיני
^ע״צ סאין אנו עושים אותו לסם
סלשפט״מ מלבוש הוא ומה פאט שיפיס

*יהיצ~ס מניה!? ה ?^ימי
המי'
^ *
חיובנ לי "» סי» " w
ולילה יש כו

כסית

ציצית :
וסדינין
#ע׳פ -שאדס ישן בהס בבקר וכו׳ כ״כ
^5״שבסוף הציצית בסד׳עסיי׳הציצית
וכסוה כהנה״מ פ״ג אבל כסות לילה
ניוס חייבישלחושבסדיטם שיש להס
ו׳צנפות ומפיסקבהש כמקר והס

קייניסבציציתושמעתי שרבי׳אליהוהיה

צמהלה*

ציצית מיהו שירם סר״מ

ד״ס

כת  3ר"י אין אדם
רשאי למצור גילים מצוייצת לגוי 8אא״כ התיר צ יציעיה וני׳ ( « 0גתדדכי
אדםרש
דאתאלאשמועינן
שאסר
שהתיר
ציציולויה
מותי
שאיע״פסכקבי קביעות הציציות סצנומדנלננתג
קיימים ליפא למיאש שיסעו בו לימי שהוא להודי מאחר שאין בהםציציות ^
כתבcn ?l

הרמב ס כפ ב כמוצא תכלת כשוק אפי מצא סוסי פסוקין וס*ורן פסולה וחכמי  thחייג׳תעס
לוניל תמהו עליו דהא ביהריא אסוקצא בע רק לרןמלגס;
לסדיני? אע״פ שאדם יש? בהם צבקרב עיקר תשמיש? בללליוכסו׳ המוצא תפילין פאס הם מופסקיץ ושזורין סי}0 ( -לנתג
לילן -
מיקרו:
כסייס והפיה ססעה בהעתקתטסחסלו ״” 7,
^ bdp7V

אי? חיוב ציצי׳אלא בםל! ית שרוצ' י!י! ביש אבי! מהשאיינך
רוצ׳ללבוש פטור הילכך אי? לברך בעשייתן אק ב״ן
ציצית wן בעשייתו!! ־צוהא^ א בלבישתו .
 3הלוקה טלית מצוייצת מישראי) או מתגר גוי כשרה אבי!
'אם לקחו מגוי שאינו תגרפסול׳ואיןמוכרי? טלית מצוייצת
לנוי :
ציצית אין בה משו׳קדושה דתשמישי מצוה
לזורקן וליכנס בהן לבית הכסא ויראה דאפילו בעודן

כא

יה '
ויכול

וכך צריך לתקןאפי' מצאוה 1<%פסוקין
פסולה סזויין כפרה זפיי״יף
■ והרא*ש ל #לא<ה«; •4יה
סשפ״יחמ״־ימיסו
^
,,
»
•
ילבהב
ji'u
צ
אז
דספמא מפני שהם
פוכרים דנסכלת
מסס לזדקיןס״נז
ל3א צריכיגציום

סרעאעג׳ל

אורש
זגמהי״יצ

דאיתמר איתמר אבל בלק איןלצויואשש׳
שסוא
פגם הרמכ״ם סבו' כך שהרי לאיכי׳צן אל; 15׳־  <:״ ש״״ס
כתכלת אף ע״פ שיש ליחות דלישצ&׳ «צהגית׳ ע!ן המל
יגע׳נקין "
&ז לעש 1צlw
כא ציצית אין 03משוס קדוסהי5׳
םמנ('8
דתשמישי מצוססיא ויבול לזורקן כפ״ש
הפיר (ףד .כו ) ת״ר תשמישי עצוה נזרקים'

במצותן מותר להשתמש בהן אבל בשאלתות כת׳בפרשת שלח
לךאסור לבני ישראל למיעברצרכיהן כמידי דע» ר למיפק בי׳
ירי חובת מצוה כגון חוטקהקבועי? כ ^ית ל ,מיסר ביה מחןם אי כו תשמישי קדוש׳ כגנזץואלו הס
תשמישי
נמי הושענה לאורוחי ביה ואתרוג דמצוה למימ! יהךי^פי ׳מרם מצוה^סוכה לולב שושי ציצית ומששלרכי

^ ■ סלק בציצית אפי' :שהוא כסות יום
עצ״ל • ומנהג פשיט שלא להטיל ציצית
לסדמין כין הס של ססתיכיןהס של
ר,
צמר ולא פקפק אדם בדבר • :
אין חיוב ציצי׳ אלא כטלית שמצה שלא יהו מצו מוין עליו דרוה׳תשמישי מציה בתר דאישתע ™ ’" י־וללמ־ני ציניהן וכו׳נלימי ילעי
ללבוש בהו מצו מרקיןע כ ואפשר
ללבוש -אבל -
מה שאינו -
רוצ׳ ז —
,
לחלה שאינו רומה לדם דשאני התם דבריו הא דת״ר דנזרקין כשעברה מצולע
«וגהילנך אין לברך בעשייתו וכוי
בסר׳ כשמכסה ברגל עושה המצות דרך ביזיון מה שאין כן כאן ( ס׳יא חקא היא כגון חושי ציצית צק׳ שנפסקו
התכלת (רף סב ) רב נחמן אשכסיה לר׳ וכ״כ הרמ״בם ז״ל מותר לכנוס בציצי׳לב ה ולבית המרחץ
בפסק׳וסוכם ולולב וסוס אחר שעבר זמן סצותן
נר אהגה דרסי חוטי
וקאמט־ן־ ציציותיה זורקין לאשפה םא רוצה ) וטוב
להחמירi
אכלכל שלא עכר זמן מצותן אפוד
לפשות ציצית א״ל מאי ציצית
סמענאכב־־־־־•■
להשתמש מהם כדי שלא יהיו מצות
העושה
מי אמר רב ציצית אינה צריכה ברצס
בזויות עליודילפינן מרס דאת׳ ביה קרא
ופרש״י מאי ציצי׳לגלג עליו :אין
צריכ׳כרכה
בשע׳עשיי׳
ואמרי׳כתר
סכידרב
חסד׳
וספן
וצמה
כמה
סישפן
דהיינו
ביד
כה ינשה אכל לא יכס כרגל שלא יהו מצו׳סויו
.ושי ורב אדרב וסי אמר.רב
ניכית
איכס
צריכה
כרכה
והאפר
רב
וכו׳ואפוקנ׳דבהא
עליו
צדאיתא כס׳כיסוי הדס וכ רבי׳שאיפשר לחלק כין כיסוי הדס לנהנ׳מן העצום
קא מיפלגי רב נחמן ורב חסרא אליבא דרג דרב חסדא סבר ציצית חובת עלית דדוקא בכסוי סיס שעשיית המצוה הוא הכסוי אס יעשנו ברגל שייך לוס׳שהמצים
?יא הילכך השיימה היא גסימצותה ורג נחמן סבר חובת גברא הוא ופשיפתה זו בזויה עליו אבל אס עושה המצוה דרך כבוד אס צהנה סמנה אס״כ אין כאן משום
היאמציתה • וכתכו הרי״ף והרא״ש והלכתא כרב דאמר חובת .גבי׳היא דסא אנן ביזוי מצוה והעלה•שטוב להחמיר כלומר מדרך חומיא בעלמא ולא מדינא •י
אל מכרכיכן למסות ציצית הילכן הא דאמד שמואל כלי קופסא חייכי בציצית לית' ותמהני עליו היאך סתר דברי הסאלתות נדחים בעלמא דאיכא למיער כשכמה
(הכי נתב כפל הלכות ואיכא מ״ד הלכה כשמואל דאמר חובת טלית הוא ואכן מהמצוה היא בזויה בעיניו וכיון דחזינן דקפיד רחמנא גבי דס שלאיהוסצו׳בזויות
כתכינן מאי דסכירא לן ע״כ והמוב״ס פסק כפ״ג כדכרי הרי״ף והיא״ש דחוכת טלירילפיכן מיניה לכל ביזוי מצוה ואפי׳ביזוי כל דהו ועו׳דלפי דבריו מאי זה עמם
נברא הוא וכיון סשלש׳עמוד ההורא׳מסגימי׳דחובת גברא הוא אין לספק בדבר  :אסיר לאורוחי בהושענא ולמיכל אתרוג דמצוה ולהסתפק מנוי סוכ׳כל שנעה
נרסיגן
נס
בגמרא ( דףמא ) מודה סמואל בזקן שעשאהלתנריכין ספטוי׳מ״נז ולהשתמש מנר חיוכ׳ושרי לאישתמושי בחוטי ציצית דאי טעמ׳
דהנךמשי'דאיתקצו
אשיתכסהבהאפר
רחמנא והאי לאו לאיכסויי עבידא וכתו בנ״י ואע״ש שלובש למצוות^ הו חוטי ציצי׳כמי איתקצ ו למצוותיסו ואפכ עכ״ל דהא דת״ר נזרקין כשעבר
איפה לפעמיס בחייו כיון שאין עיקר עשייתה לאיכסויי מחייס ה״ל ,ככסות לילס מצות! דוקא היא וכן פי׳סצז הר  fוכ°כ רכינו הגדול מהרי״א כשה העיטור וכך הם
טהטור׳אפי׳ביוס ע״כ ואפי׳להרמכ״ס סמחיי׳ציצי׳לכל כסו׳שלוכש ביוש ואע״ש שהו,
לס־יהרמב״ס בפ״ג שכתב נפסקו לו חוטי לכן או תכלת זורקן לאסס' מפני שהיא
מיוחדלליל׳-שאני הכא דציון דכתיב על ד׳ככפות כסותך משסע רוקא כסו׳המיוחד מצוםשאץ כגופה קדושה משמע דוקא כשנפסקו אבל אס לא נפסקו לא וכהדיא
לאד׳ווייצא זה שאינו מיוחד לכסות אלס קי להוה ליס כאלו איןכסות כלל ופטור  :אמדינן בש׳במה מדליקין דטפמא דאסור להרצות מפות מנד ני חנוכה היינו כדל
ב הלוקחטלית סצויימו מישראל או מתגר גוי כשרה אבל אס לקחו מגוי סלא יהיו מצות בזויות עליו כמו יבי דם ואיבפי׳לןמה) להסתפק מטי סוכה כל1׳
שאינו תגי פסולה ברייתא פ׳סתכלת ( דף מג ) ופי׳מ״י מן המגר ואס' ריוסף אבוהון דכילהו דם 0וי מפורש שההנאה אדבר מצוה עד שלא עביה
לקבוע ומוחזק ליקח מישראל ולמסור דסזקה לא מרע נפסיה להפשיר סחורתו סצותו סשיב ביזוי מצו׳וילפי׳ליהשפיר מדם כדברי השאלתו׳הילכ׳הכי ק״ל מדינא
'ולוקח מן המומחה ולאו לפיערא דכתגי שעפקו הוא ליקח טליתות מצוייצות
בלאפקשוקכלל  :כחב האגור בסם הגה׳ מרדכי כל המגרד ציציותיו עליו
הכתו׳אומר וטאטתי׳במטאטי השמד :ועל מ״ס רבי׳כסס השאלתו׳ואערוג דסצוה
מישראל ולחזור ולמכרם עסקי׳דבתגי דשאר פח־רות דלאו טליתות מצוייצות נמי
מהימן שהוא מוחזק שאינו משקי שאס ימצא בדאי ברבור אחד שוב לא יאמינוהו
לסיכליס 5רהיט הגדול מהרי״א פי׳אע״ג דמן הדין הוא סאס האתרוג גדו׳שיכול
וכן משמע מדברי דש״י וכתב עוד בנמק׳■ יוסף דמסי שאינו תגי פסולה שאם לאכול מעכו וכתנאי סישאר כו כביצה אין לעשות זה עכ״ל ואיני מבין דבריו דהא
צניפה היא חיישינן שמא הוא מעה ואס חוטי הלבן סמא הואעשאה וצ״נית אמויינן בס׳לולב הגזול ר׳חנינא מטביל ונסיק כיס וכתב הרא״ש דאע״ג דאתמג
סעשאה גוי פסולה וכ״כ ר״י אבל רבי׳הגדול מסרי״א הקשה על זה דדוקא גבי דאתקצאי למצותי׳אסור באכילה כיון שכשאי כו שיעור לצאת בו היתר מכסיעור
תכלת נחוש לקלא אילן דמשוס דתכלת דמיו יקרי׳מזייף אכל בלבן משום ריוח לא אתקצאי וכן כתבו המיס׳בפ׳לולכ וערב׳וכ״ב רבי׳בסי׳תרמ״ט והס הדכריס סב׳
יעסייה סהוא דבי מועט אינו פושהו אלא ע״י ישראל והנס לסי סברת בעל העיטור הרב ז״ל שאס האתי־וג גדול יכול לאכול ממצו וכו׳ואס איתא דאין לעשות זס היגי
לייז חילק על זה שהוא סובר שהגוי יכול לעשות ציצית שבכאן לא נתב יעשו אלא הוה עביד ר חכינא הצי סילצך ודאי נראה רכל כה״ג סשיטא דשרי והא דקאמי
יעשו משמע יעסו .אחרים עכ״ל ומה שהקשה דגכי לכן לא מזייף מפני שהוא י־יוח בשאלתות ואתרוג דמצוה למיכליה היינו כשאין בו יותר מכביצה או אפילו גדול
מיעש ולא דמי לריוחדקלא אילן שמוכרו לסס תכלת בדמים יקרי׳י״לדאיכא ט ^ סא
כמה אם בא לאוכלו בייס ראשון שכולו מוקצ׳למצוס דהא אין יוצאים בחסר א״צ
אסי־ינא להפך דפצלת כיון שאפשר לבודקו ה״ל למימד דלא מזייף ואפ״ה
סייישינן
אפי׳באאר
ימים
וכגין
שהקצהו
לטצוה
פמס
וההיא
דר׳חנינא
בשהקצהי
כולו ליום
כ״ש מנשייה ציצית סא״א לבדוק ועוד דכא כגמי׳לא הזכירו תכלת אלא טלית ראשון ומקצתו לשאר ימים וצמו שכתבו הפוס׳בפ׳לולב וערבה :
וכרשר 3ינו
מצויייצת וסציייצת בלבן נמי כמשמע ואע״ם שרס״י פירש׳ למטן תכלת לאו שמומר ליכנס בציצית לבית הכסא"3נ הרמב״ס בפ׳יג יצ״כ רבינו ירוחם וכן כתוב
לאפיקי סיכ׳דכולסלק אלא חדא מינייהו נקט ומ״ש דלבעלהעיסו׳מות׳ליקח טלי׳ בנ״י בהלכות ציצית בסס גאון והביא הוא ז״ל ראיה לדבי מדאסרינן כס׳ התכלת
מצוייצח בלבן מגוי האינו סגר מפני שהוא מכשיר משיית ציצי־ת כגר אינו נראה דרב ייהודה הוה עברך כל צפיא להתעטף בציצית משום דקסבר כל זימן סמניהה
נלל דע״נ לא מצפי בעל העיטור אלא עשיימס דהייט תלייתהחוטים ככנף וכריב ' מכרך עליה
והא דלא הוה מברך אלא בצפרא מסוסדלא הוה שדילגלימי׳מיטה
מיליות והקשיים אבל טוויית הסוטי׳או סזרימן סודה דבעינן לשמה וכס״ש כסי' פוליס יומא ש״מ שמותר לעסות צרכיו3טלית מצוייצת דאל״ב היה צריך לפלקוי
י א וגויס לאו בני לשמה כינהו  :אין עוצרין טליתמצוייצת לגוי נס זס ביימא צשפושה צרכיו ונמצא שהיה מברך עליי כמה פעמים כיוס ומ״ס רבי׳ כסי׳ ח כגון
הס ונעי׳בגמראיספ ) מ״ט הכא תרגיעו  owpזוכה רביהולס ^מר שמא יתלוה שפשט אותוליכנס לבית הכסא צבר כתבתי סס דהפס כשהוא מעיטף בענק שאינוי
ינמי כדיך ויהרגנו וערש״י משוס זונה דילע׳ הויא ליה זונה ישראליתוסבור׳ישראל יכול לעסות צרכיו עד שיפשוט טליתו • כחב הר  fבפ כל הכלי© בסס הראב׳יד
ייא ימידעלא ליה ועברה משוס לא תתחתן בס ל״א משוס זונה גויה דילמא יהיב דצזליתות ם־ל מצום אדם בודל מסם ואינו רוצה לקנח עצמו מהם ולא לייחד אות*
? 5וא טי באתננה ואמר׳דישראל יהב ואתו לעסשליס* שמא ימלוה ישראל עם
לתשמיש המגונה אלא הוא זורקן והס פלין צ
למי הזה וסבור ישיאל הוא דסא יש לו ציצית ויהרגנו והרמ״ב ' לא כתב אלא
טעמו
כח 1ב בכלבו שנהגו סלא לשכב כטלית שיש בו ציצית גם נהגו סלא יכבסט
® 1 < :ל יב יהידס לפי שהוא .יותר מצוי ויותי חמור  :ל כתיב כנ״י ילאו דוק למכור
גויה וכל זה צדי שלא יהיו מצית בזויות עליו פכ״ל . :
וכן כחוב
ייל ^ תילו למשכן ולהפקיד ולתת•אסור אא"כ הוא לפי ספה 1לינא למיסש להא 1בפער אורחת .סייס פס* ה״ר אסר ולא ראינו ולא שמעט מי שהקפיד בזה  .מעולסי^"
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' צב ’ העושה

אה הלכות ציצית כב רכ
גכ

קושר אלא הציציות ואם דמת׳לוגןרדכיון׳דצךנורריכו הם־הציציות ה״ל כ^ ילויפס א׳
ואין בטלית זו ד' ציציות קשה דכי היצי לקשירה זו לא מבטלא סם אי־כע כנפו/,
ה״נ לא סבטלא סס ד׳ציציות והא פסיטא דליכא לדמויי לתלאן ולא פסק ר5ן.ש,
חוטין שלהס דפסלי׳כריס סוכה דסאני התס■שלא נפסקו מעולס ועוד דסת׳אפי׳אס

 33דד  £ %ד 1ציצי׳לעצמו מצרך ס& חייצותוספתא דברנות פ׳אחיון ובמבוה
התו׳בפ׳המכלת וכנמקי יוסף בהל׳ציצית וכתב עליה ואס לא׳
אמי בשעת אפייה אומי בשעת עטיפה ראשונה דהכי איתא כסוכה ולולב כדאית
בדוכפייהו וב״כ הי־סנ״ס כ פי" א מה׳בו׳מת כל מנוה שהיא מזמן לזמן כגון סופר
ומוכן פלסצוהשהי' קנין לו כגון ציצית
פסקן אפ״צ מיפסלי משוס תעשה ולאחן
^ יציתלעצמו מברך שהחיינו גהעטף בו העשוי וכמו שנתבאר כס״סי״א וא״נ אינר
ותפילין ומוכן הכוה שאינה תדירה וכו'
כב
ע 5ץ לדין זה • ועור קשה דלפי דכייה-ן
כגון מילת כנו וני' סביך עליהם בששת
מברך להתעטף בציצית :
*
הציצי׳ שלא יהא נמצא שלובשים בגד סיס בו ד׳כנפו׳בלא
עשיית ' שהחיינו ואס לא בידך של סוכס
 J3ההולך כבית הקברות צריך להגביה
ולולב וכיוצא בהס שהחיינו בשעת עשייה
ציצית ומורי הרב י׳יטקב אבן חביבf׳y
נגרר על בית הקברות כדאי׳בברבות ר׳יוחנן ור יונתן הוו
מברן עליהם שהחיינו גססה שיצא יד'
מובמו בהן וכן כל כיוצא בהן
ויס לתמוה על רכינו שכתב גבי
׳׳ "׳ •" Iיי דלייה וכו׳וז׳ל והשתא ודאי לא אשרינו
שמברך שהחיינו ולא פתב כן גבי תפילין
דס״ללרבימדלא בלבוש שיש בו ציצי רק שיזהר להגביהן וכת הרב ר יונה די ^■ משו׳לועג לרש דהא נא מרכרי להאי עעח
ורבי הגדול מסרי״א כ׳
בגדיוכלל ולא אסרינ׳ליה מ סו דלכי׳טלי 'בב״ה
בימיהם שהיה בכל בגדיהם ד׳כנטת שאי אפשר שיסי׳כל
קיימא לן כההיא מו ספת אאלא אי נו
יהלךאדס3ב״ה
בהןלמלכו׳אלא וכדאמרינן לעיל לא
שאיןאנו מכווני] ןw
| י« »
אנו
הקכרו׳אבל י« «
 1י- «-״ '״
מגרך שהחיינו אלא על מצוס שהיא מזמן כשילך לבית
מיוסד׳
־' דהתס מצוה
בראשיי ׳וכו׳
לרש־ ; י
תל״בLלמצוה אסור
ותפילין ׳
׳^ י
לועג ^ “
משום “ L
.
לזמן כדמשמעממ״סבס׳פסח סימן
גבי ביער חמץ ומ״ה לא נ׳בתפילין שיברך
מצו׳שבמליתו
אע״פ שאין אדם חייב לקנות טלית בת ד' כנפות כדי גפני עצמה אבל יאן שהיא
 3יך
שהחיינו ומ״ס בכיצי׳סיבר' שהחיינו אינו
שיתחייב בציצי׳ אלאדוק » אם רוצח להתכסו' בטלית אין אומרים שלא ללבוש טליתו מ״הלא
דא״ל
מטע ' הסצו׳אלא מסע׳קנס כלים חדשים בת ד׳כנפות חייב להטיל בהציצי׳מ״ מטוב ונכון^הלות כ 1,אדם אשכחלי׳לאיסייא שוס טעמא אלא
קברלו.
שיגלד ^ אןתן למדלייה דלא ליימי תכלתא על
וכ׳'כ בעל העיטור וז״ל כיצי׳לאקביע ליה זהיר וזריז במצות ציצי׳שיהיה לו בגר קטן מצוייץ
זמן ולא מכרכין טליה שהחיינו ומסתני'
פ״ב<יסןה $1
Sד6
הי ?יכ ״ « PT״״ « י' ־ירת המ \ וב <שעה י?כל י «3עלס־י
לן בשע׳שקנ׳טלית ועוס' בו ציצית מחדש
מביכי׳שהחיינו דלא גרע מכלים חדשים צריך לכך דוגמא לדבר כאדם המזהיר לחמיועל «’! א שקועיי אנו מכווניםלמלכונפ5ולצל « הe־ i
כרכתיבעל
חומשיכיון שהמצוה פלוי׳במלבוש
כנגד ייה
להתעטף1קשר באוזרו כרי
,
כן יש בה ה״ ןקשרי.
שיזכרנו ועל .
,
נתעטת בו מברך
מכ״ל :
1
1 _ I
^
_
_
דו» \ ר«
«»« !«■״י »
עושיהמכטל מפי הגדיסס לית ניפ מסוס לועג לופ
בתוספתא תורה וארבע כנפייעיבכל צד׳שיפנה יזכור • וגדול
נציצייועחס

וכתוב באיפית סייס לוס עתה ממה שהיה עונשו ממן שהיה תכלת מצוי שאז לא היתה ענ״ל ופ1כ' בתר פלוץ דביי׳לולימוניפץ
לופחן :
סניס או ג׳מת פטמים כטלית כאח בולם מצוי׳כל כך ולא היה כל אדם יכול לחזר עליה מה שאין כן עתח דהא שעיר איפשר לומר דלאסליגהרא״ס
אה״ריונהוא״כ חהיתיתו 5לן לומ׳דפליג
צריךליזה׳בוכשע׳תפלה:
להתעטףכלהיום
מברכים או אח׳יביך והאחרים ימנו אמן  ' :ואפי׳מי שאינו יכול
עליה ויותר נכון לומ ' כמו שכתבתי לעיל
׳,
ומ
ןל
ככו
ויותר
עליה
ונותנלן
ק״ש
בשעת
הציציות
שמקבצים
ואות׳
כתב כעל העיטור
(וכ״כ אבודרהס ולכן נהגו בב״ה שא'
מידה כיה הרב ר'
דכלשהומתסת^למדיו
אפשרשנוהגין כן משום וראיתם אותו עלשךן יא
עלהעינים
מברך בקול רס להוציא את שאיניכ ?י
ציציתיונהז <  :כד אע “פסאין אדססייב
לעיללסייח
וכ״״כ ד"מ
פיצץז :
כן בת
יוכן
עטיפתבותהת מלבושם־גדולה מצות
סי׳ח )^5
י״מ<יפי
 :וכ״״כ
כתפילי
לקנו ' טלית בת ד׳כנסות וכו׳בע׳התכלת
כג ההולך כבית הקבמ׳צרי׳לסגכיס
הציציתוכו' כדאיתאבברכותפ׳מישמתו (דיח ) ר׳ימזנןור׳יונסן ( דמא ) מלאכאאסכחיהלרביקטינ׳א״לסדינבקייט׳סרבלא כסיתואציציתמהתהא
הוו אזלי ביצי קיברי וכו׳וכמכו תלמידי ה״ריוכה דסדחזינן שלא חששו אלא שלא עליה א״ל ענשיתו אעסה א״ל בזמן דאיכ׳ריתחא ענשיכן וכ׳הסרדכי בסססו׳שנ״ץ
ישליכ׳על הקברים שמטען שמומר ללבשו אלא שיש לו ליזהר להבניה הציציו׳ולא פי׳סי שיש לו טלית בת ד׳כנפיס ומחזר עלילות כדי להפמי מן המצות נשנש ודוק'
בימיהם שהיד רגילים בטליתות כת ד׳כנפיס אבל אנחנו אין דרכינו בבגדי' ארבע
דמי להא דת״ר לא יהלך אדם בבית הקכרית ותפילין בראשו דשאני ציצית שהוא
מפיס אפי' כעידן ריתסא לא מיענשי ומיהו פצוה סי המובחר היא כדאעריק לא
תלוי במלבוש ואינו יכול להסיר המלביש שלובש בשעה שהולך בכית הקביות מיהו
איפשר לומר דדוקא בביצית שמטיל במלבוש שלובש לצורך עצמו כמו שהיה מנהג׳ נמאוה מסה ליכנס לארץ משוס פימתיה אלא כד לקיים מצותהתלויות בה ומתן
באותו זמן כגון זה אמרי׳דמותר ומגי ליה בדליי׳אבל בטליתות סאיכ׳מכווכיס בהם שכרה מרובה כדאמרי׳סשקולה כנגד כל מצות מכ״ל וכ״כ בסמ) נ " כתוב נפ׳
התכלת מי שאין לו ציצית עובר בה׳טשה ופי רס״י ה׳ועשו ונמנו וראיתם והיה
למלבוש אלא לקיים מצות ציצית בלבד יש לו ליזהר שלא יהלך בסס בב״ה משום
לועג ליש מפי מורי מנ״ל וכ״כ שם הרא״ם כססו ; ודע דבגמיא אמרינן דהא גדילים כלומ׳סהוא מפסיד ה׳פסס הללו ובפ׳ע״פ ת״ר ז׳כמנודין לשמי׳וקד מינייהו
דתניא לא יהלך אדם כ1״ס ותפילין בראשו וצו׳דוקא תוך ד׳אמות הואדאסי׳אכל מי שאין לו ציצית בבגדו כפ״ג שאכלו קורא אותו פס כארץ וכ״ל דהיינו דוק׳ כסיס
וגדולעונש המבטל עתה ממה שהיה עונסו
לו בגד של ד׳כנפיח ואין בו ציצית :
מוץ לד׳אמות שרי ומשמע בגמ׳דבית הקברות לאן דיקא לאפי׳חוץ לב״ס תוך ד
אמות של מת אסור וכ״כ רני׳כסי  ? Vובזמן הזה סססירין הציצית עטלי׳ת המת בזמן שהיה תכלת מצוי וכו' כפ׳התכלת ( דף מג ) תניא ר" « אומי גדול עונשושל
בבית נראה דאיכ 4לתיחש בכתמים אם לובשים טלית שיש כה ציצית משוס לועג לכן מעונשו סל תכלת וכו' -כתבבעל העיטור ואופססמקכציס הציציותכשעת
לרש שהרי כ׳הרא״ש בה׳ציצית סי’ מ ההיא שפמא כשמוליכין אותו לקבר ימינן לי׳ ק״ס וכו׳כפוב בהגהו׳מימון ספ״ג במדרש סוסי טוב יש בהא דכל עצעותי תאמת'
מסוס דאיכא לועג לרש סהמכתסיס אותו יש להם ציציות והוא אין לו • ואיכא אמר דוד לפני הקב״ה אני משבחך ככל איברי וכו׳ עד ידי שמאלית בה אניקושר•
תפילין של יד וכה' אני אוחז ציצית סמן ק״ש בחזה אני משים הציצית כנגד לבי
לעיוני כטל׳ית קטן שאדם לובש מתחת למדיו אם מומי ליכנס בו לכ׳ה דאיפשר
דט״כ לא קאמר ה״ר יונה אלא בלובשו על בגדיו דמתחזי אבל צשלוכשו מחת בגדיו בזמן שאני קורא ק״ס שנאמר והיו הדברים האלה על לבבכם יכו׳מכאן ראיהסמצוה
ביון דלא מתחזי ליכא משוס לועג לרש אלא דא״נ בטליתות העשויים למצוה נמי לאחוז הציצית ביד שמאלית כנגד לבו בזמן ק״ס עכ״ל־וגס המרדני כפב בס״פלולב
?!" ת ל״ר יונה לאיפלוני כין לובסין תחת בגדיו ללובשן על בגדיו ומיהו איצ׳למיע ' הגזול בסס הירושלמי דקטן שיודע לאחוז בציצית כשורה כשעת ק״ש מחנכין אותו
ילא אש לכתו ' כך בהד־אמסו׳דממילא משמע דכיון דטעמא דאיסורא משום לועג בציצית ע״כ " כתב ה״ר מד אבודרהס כדיני קמש בשס רב נטיונאי גאוןשהאוחז
מידותיו בידו כשהוא קורא את שמע יהימתא הוא שכל דבר שאין האדם מסוייב
לרש כל סיכא דלא מתחזי ליצא משום לועג ליס ויש קצת ראיה לזה מדקחפי לא
יהלך אד ' בב״ה ותפילין בראשו ולא קתני בתפילין או ותפילין בזממו אלמ׳דחסילין בו ועושה אותו ברכים במרת חסידות וכל העס אינם עושים אותו הוא מתחזי
בזהעו כיון דמכיסולית בהו מסוס לועג לרש ולש״ז אס לובש הסלי׳על בגדיו נרא' כיוכרא עכ״ל ועכשיו שנהגו בהם קצת מיאדסמו לאמחזיכיוהדא  :ח״ל
ספי א״ח אסרבר נטרונאי גאון האוחז בציציותיו בידו כשקורא את שמע יהימת
סמצנים הציצית תחת כסותו ונכנס בג״ה דכיון1לא ממיזזו תו ליכא מסוס לוטג
ליס ׳ • אחר שכתבתי זה מצאתי במסו׳הרסב״א וז״ל ע וד אמרת בההיא דאמרינן היא וכ״כ נמי רב מסס גאון וביאר עוד וכי מאשר שהתבונן בציציותיו כשעת
עטיפתו ובירך עליהן לאחר כך למה אוחזן כידו אלא פעתה כשמגיע וקסיתצרין־
בפ׳מי שממו לא יהלך אדם בג״ה ותפילין בראשו מראה לך דקא מגולין אכל

הגאונים מאלה הבי׳דבריה״ר יונה נראה שכדבריו הוא תופס עיקרומהסכקסה
סתצטיךלומי דלייה וכסייס קאמר שאילו נראית התכלת ליי היא כתפילין
שביאס ו פכ״ל • ואע״פ שהגהות מימוניות כתבו כסוף ה׳ אכל אדם שרגיל בטלית הגאון א״כ כשמגיע לוכמכתם .צריך לבא ולהניס ימעל פזתתו י״ל שמצותשבגופו
קטן יסימו מעליו קודם שילך לכ״ה ולא ממי מה שמגביה אומו במו בתפילין שאני שהם מזומנת לפניו » ורכינו כתב בסוף סי׳ס״א כדביי ה״ר יונה ז״ל וכן
אסי׳מכסן צדאי הוא החילו׳ שכתבתי לסמוך עליו  :וראית* כחוב כמנהיג מנהג לכגכיה כנפי כטלית להראות הציצית באמרו והיה לכס'
באסרי תפילין בראשו
קצת לומדים שכשהיו נכנסי׳לכ״ה היו קושרים שני ציציות שבשתי צנפיס זה פס לציצית וראיתם אותו לזברון תרי״ג מכות לציצית לשון מציץ מן החרכים :וכתוב
וה והיו אומרים דבהכי מיכטל מיניה מצות ציצית ולי נראה שלא פשו כלום דקסר בסמ״ק יזצוה להסתכל בציצית דכמיב וראיתם אותו • והריכ״ש כח׳כתסובוחיו י
הז איצו מפלה ואינו מוריד שאם דעת׳להלכי מיבטיל מיניה סם ד כנסות ופטומז ח״ב סיקכ״ז שאלת כי נהגת להסתכל בציצית כשעת ק״ס כשאתה מגיעלוראימם
אותו מפני שיאית קלה״ר יונה בספר היראה וגס בספר עמודי גולה מונה מצוה
מן הציצית ליתא דהא איתא כס״פ הקומץ רבה האי מאן דציייה לגלימיה לא
עבד ולא כלום מ״ט דכמאן דשרי דמי וסי׳רש״י כלשון שתפס עיקר קמות טליתו לפצע׳להסחכל בציצי 1ת ואמרת כי יש לועגי׳עליך ונסמכי׳למה שמצאו תסוכה לר׳
נטרונאי ז״ל סמלמדץ למי שעוש׳כן שלא ימשכו סא*כ כשמגיע לוקשית׳נאמשיאחז
הפל וקשה ודומה כאילו קיצען ואין לה כנפות כדי להפקיע ממויח ציצית לא פס׳
כלו׳לפטר׳מציצית וציון לבקושי הקרנות עצמם לא « יפטר « כינינו כ״ס כשאיוו מפיציו וכשמגי׳לוצתבת׳נאס׳שסו׳נרי׳ס יב׳לכיתו ויני׳ידו על מקו׳המזוז׳תשובה
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עליך ונקראים תפילין לשון פלילה שהן אות וערו׳ לכל רואנו
^ שהשכינה שורה עלינו רכתיב וראו כיל עמי האר׳ן כי ® Dה'

עוד שכל אחד מהציציות יש בו
קונוין כמכין א׳וכשמחב׳ב׳ציציו׳סלפניו להסתכל כהס עולי׳ כ״ו כמכין סס הסויה
גחלת מצות ציצית ששקולה כנגד כל המצות ובו׳ ברייתא בפ׳התכלתשס
וראיתם אותו וזכרתם את כלמצות ה' סקולה מצוה זו כנגד כל
המצות מלן ופירש״י סקולה סצוה זו מדכתיב את כל מצות ה' ועול דציצית
בגימטחא ת״ר וה׳קשריס וח׳חוטיס הרי תיי״גע״ב ודברי רבינו משתמעיי שהכל
עק אחד ונ״ל שרכי׳השמיט מלת ועוד שלא בממכוין  :רשב״י אומי כל הזהיר
במצות ציצית זוכה ורואה פני שנינה וכו׳ג״ז סס ופרש״י כתיב הכא וראיתסאותו
ונתיכהתס ואותו תעבוד  :ר״ל אמר פלהזהירבמצות ציצית זוב' סמסמשין
לושני אלפים ות״ת עכדיס שנאמר אשר יחזיקו עשרה אכשיס וכו' בפרק במה
מדליקין (דףלב ) ופירש״י בכנף איש יהדד׳כסכר הכנף יחזיקו בכנף י' אנשים מכל
לשון הרי ת״ש לשבעים לשון וד׳כנפו׳יש לו הרי אלסיס ומ״ת וכתוב בנ״י וזה מסכי
שעירו בזמן ההוא כמה גדולה מציה זווכיהיאשהגינה עלינו בגולה ומביאה
איימנו לס ייהפה״ב  :בכל עת יהיו בגדיך לכנים זו מצות ציצית וכו׳בסוף פיק
סואלרדףקנג ) ופרש״י זסציציתש מלובןהבגד :אלו תפילין שהס סס הטוב משמן
לטוב ונתיב וראו כל עמי הארץ כי שס ה׳נקרא עליך ותניא י״א הגדול אומי אלו
קפיליןסביאש :ר־ אליעזר אימר כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועווכו׳וציצי'
בבגדומו-בסח לו שלא יחט׳וכו׳כפ׳התכלתידמג ) ופירש״י והחוט המשולש תפילין
(ציצית ומזוזה כלומר לתפילין דראס ודזמע לא חשיבי אלא כחד זפירפ״י עוד סביב
לביאיו ויחלצם מסטא ונר׳סכתב כן מסוס דקשיאליה מאי מייתי ר' אליעזר מהאי
קרא דחונה מלאך ה׳סכיב ליריאיו דלא מיירי כמקיימי מצות אלא כיראישמי׳וגס
גס
ייקלצם משמע שמציליס מפגעי העולם הזה לכך פי׳דסנד יראיסהס החידיס ’
אל
וביה לקייס טצותיו והאי דקאמר ויחלצם הייני לומר סמחליניס מןהחטא :טלית
קטן אס טוב ללבסי על המלבושים או מתחת למדיו נתכארבסימן ח ' :
כה ואחר שנתעטף בציצית יניח תפילין מיד מתוך דברירבי׳נראה
שבתחילה
מתעטף בציצית ואס״ב מניח תפילין וכ״כ כנ״י כ־ה׳ציצית דמצית
ציציתששקולה מגד כל המצות ראוי לצקדיס ועוד שהיא תדירה יותר סניהגת
בין בחול בין בשב׳וי״ט ותדיר ושאינו תדיר תדיר קוד ' וכן מצאתי להר יונה בספר
אייתם
ססממססי'
בטלית
היראה -
ענ״ל -
גדולה כיון שאץ דרך
ואח"כ כתב - -
וז״ל ומ״מ -
ע״עטף אלא אח׳כל המלבופי׳וסנמנו סקטודיה׳כראסיה׳מצות תפילין באה לפניו
מחנה ומברכי׳עליסס תחלה לפי שאץ מעבירין על המכות ואפי׳אות' שאין נוהגים
 0בסלית קטן ראוי ללבוש אותו פל מלבושיהם לקיים בו יפה ולא תתורו אחיי
לבבלואחיי מיניכ׳פכ״ל ואיני מבין דבריו היאך באה מצו' תפילין לפניו ע״ישלבש
נל מלבושיו ושנתן מקטורן בראשו לסאס יאחר הנחת' לעטיפת ציצי' יהיה מעכיר
לצחצוח ^ וח״ש בסס ספר היראה הוא בטלית קטן אכל טלית גדול אסר הנחת
קמ’ ליץ נתב שמתעטף בו וכתוב האגור בשסספר הזוהר שאסויגדול מי שמניח
תע’לין קידם לבישת הציצי׳עכ״ל ונר' לי שכתב כן משוס דאיתא בסער הזוהר בסוף
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חלויןליה עלניה

לב הכ ומאן דעייל לבי כניסתא כד נפיקככישתא !«נרנין
מתרפי׳ולא תפילין כרישי ' וציצי׳בלבושיס ליהחל ®קחרגא
ואמראשמחוהאל היכל קדשך ביראתך
לקאי׳קמיה<נעת׳
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נספי
היוא׳שכפ׳ויהי׳לו
מלי׳ק־ון
יילנש אופו סיד כלאכיהסא לא יי! ז ידי י»'0נ אי־•־  «»,יftt
כתב וירחץ בנקיון כפיו ויכרך מיד טל

מצו׳ציצי׳בטלי׳שלבש אס לא בירך בהתטטפו
על״ל .
ואדו״כ יכיח תפילין ויבא לכ״ה וישב במקומו אס יש לו עור טלית יתכסה בו ויביך
(
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נשער־ אמי
להתעטף בציצית  :זיאסר ר׳יוסנן המצה לקבל עליו עול מלכו׳פמיס סלי מס הנקך! פינת
וכו׳ואמר עולא כיל הקורא ק׳ייש כלא תפילין וכו עד ואסובבה r ßמזבחך ה ׳ מ*ב ך•3׳ יא'ימ ;ש#י}
דכרכי׳ (דף יד ) ופירש״י כאילו מעיר עדות שקי כעצמו לישנאמעליא כאלו הקריב ימ'י^^ור
עולה כלא מנחה שחייבו הכתוב להקריב עזהשכא':ועשירי' האיפה וגו׳אף הקוראJ׳
ופער*
ואינו מקיים אינו גומר המצוה  :נסכי׳סוא היין סמתנסך פ׳יג המז3ח }3חרהשולה  oeהעעס עלג?
והזבח כדכתיב ונסכיסס חצי ההין וכו׳וה״ה דמצי למימר כ^ ילןהקרי 3ען^0
תתנלה«
י־*אלט־ץ
מנחה ונסכי דהא עולה נמי טעונה נסכיס täöליף ^ יקי־ 13נ?ט ^,׳ 0ומנחה זבח
ונסני׳וס״ר יונס כתב הפירוש מכון כך הוא דעולא ס״ל דכיון דהוא קורא וקשרתםדה״נולאחרקדי]
לאלת עלידין והיי לסיטפו' בין עיניך ואינו מניח׳נמצא שמעיד עדו׳סקרעל עצמו תי !ס יהזי,עלות
שמה סאימר אינו אמת ואע״ס שעשה המצוה שיצא ידיק״ש אפ" הפכרע3ירה מצךנ״שינין•שגמתי׳

אחי שהעיד עדו' שקר על עצמוור״י ס*ל שאפי׳המצו׳עצמה אינה נעסי׳שלימ׳כיון יז״״ ^וה ^”«׳
סלא קבל עליו עול מלכו׳סמיס דה״ל כמי שמקריב חודה בלא מכסה וכו׳כען שקורא לאשי! מ« •ד
בלא קבלת מלכו׳סמיס עכ״ל  :ועל קמצה לקבל עליו עול מלכו׳שמים סלימה וכו ׳ p »!'c17pנת!נ
כתג טפס הדבר מאני שבתפילין סבראש אדס משעבד לבור }5י מ3ר ךהנסמה סהי ^ 3סתרה־ייסי ע3
במוח ובתפילין שמריע אדס משעבד גופו ומפני כך צוו לסוס אות' כנג׳הלבשהלב
ף**יג
הוא עיקר התאוות והמחשבות בזה יזכור את הבורא וימעיט הנאותיו • ובמזוזה(ד ) לג״ע7סא
משעבד אדס ממונו אלא שלא הזכירו _
בכאן המזוז׳מפני שמצות' נפשי ' בשע ' _אחרת 70י ־
קלווס ס!*
< 1ימס לאתרסלוק יהשפר
וכשקורא ק״ש ומתפלל כענין שמשעבד לו נשמתןןגןעזו !ץ סיא פן ,כו ׳ סמיס ס
יאתןילאף0»pn3
ע"כ  :וכתב עוד ומדאמייק ומתפלל משמע שגס בתפלה צריך שיתפלל ותפילין
בראשו  :כתבו הגהו׳מימוןכפ״דכסס העיטור כך ראינו סהגאוני' וכל ראשי ספ #י 3לשלקןדע
הישיבו׳שאין חולציןעד כימיהסמי׳על הארץ דעיבי׳ע״כ וני׳שהיו מניסי׳אוסיעליה
יניאייויועי׳המש"
כל היום ולא היו חולצי׳עד אותה שעה ועכשיו נהגו העולס למיס תפילין עליהם
קת « *
עד אחר קדוס׳ובא לציון ושממתי שנכון להסיר ' בשעה שאומר יי״משנשמר' חוקיך
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מברכי׳על
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וכו׳מסוס - -
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אקב״ו לסמוי
מערבא  -׳
שהיו  -״־־
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חליצ ' ״*׳
■* ׳*1
תפילין '‘-ן׳ -י
חוקיו ואע״ג דס״ל שאין לברך על חליצתן כ5ןו שיתבאר בסימן כ״ט מ״ש כיון
דבסא מילתא ליכא ביצה ש״ד למעבדימז לסברת בני מערבא ול* נ דאין טעס וריח
בדב ' זה דכיון דאידחיא לה סכר׳מימערכא למה נעשה רמז לה והעושהימז לה ני'
שסובר דלא אירסיא לגמרי : Jוביו׳סיש ס״ת נוהגי המולס שלא לסלון תפילי ן פי*
שיסלקו ס׳ת ויניסוהז בהיכל וסמכי לה מדכתיב ויעבור מלכס לפניהס וה כראש'. 7
וכיום ר״ח נהגו העולס לחלוץ תפילין קוד׳תפל׳מוסף ושמעתי סהסע׳משו׳דבחמזה
מסלה אומלי׳כתר ואין נכון להיו׳כאות׳ ספה כתר דתפילין כפין מה שאכתוב© '
ל״א בשס הזוהר במדרש שיר הסירי' על׳סנס׳תפילין בש״ה וכיון .שבתפלה זו אומרי
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3ן<ת׳׳ל« כדנלי ויברך תק״ניל־־י־תפילין ו5ו 6י צו
הר״ינןאניבוחי']
 1ת ^ דניו״ל״צי׳ ״־יל'!
ו! ןנקר א מגי־ לי<
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תפלה
לתפלה
חסי
ומכ
ירסח ^ ^
שלרלז פ׳זללצגרן
(׳ !נרנלנל ולצ חס לא והא שלח יב פייאבריה י רל■^6
איזרינן גקכיו״לז משמיה דר׳יוחק על תפלה סליל אומר
ךק  3מוי)'7תלי/לז אקב׳ולצני
כנ״ל:
אומר אקל
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יעל 7נרי
סתי׳קשהלייופ׳צי
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הרמ״בס אבל הסוספיהלוכי®־ תפי יפ
לאחס מביך, **<6פל י6ש של סצות
תפילין סח מכדך שתשלשל ראש סציז
לי״יי ילכ מ להטפ וכ * _ב 0ימו;!5ןר 5
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באולמו ואשר לו הנח והממשלה בעליוני׳ובתחחיני'
לעשו׳בהם מברך אחיי עשייה ולפי !ה אסרצסלכירך
כי־צונו י ויניח של יר תחלה ויברך אתב״ו
להני׳תפילין
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והא בפ׳לולב הגזול נראה כמושכתבתי
רבא מברך
וקרוש׳ואם
דבר
עבירה חיא בידו וצריך לו»י ולבין במתלה דאינו יכול לכרך קורס הנחהובן
כרפרישי׳•
וראיתי
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ל
שמיד
אחר
שקשר
של די על ה? הע ראוילנהוג  :ולא יפסיק ביניהםלדבר
היה מניח
של
ראש
קוי׳שהי׳כורך
היצוע׳
סביב
ורועו
שהי
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ושלמעטההפפק
בכל מה שיוכל והכריב' סביב הזרוע אינה מן רש״י סח בין מפלה למפלה ולאכייושל
הסצאלבךטוב ^ ״ראותה
רע
עלהתוראש אלא סמן לט־נ־ ראשונה וכעט
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מתוך פירושו משמע דאה סחובירך
לביו  WlSpiMsiשל ראש פריולינא לויסורא אלא אורב־ סצוצושכיבינ ־ ואי,נזדעשצלהעיס ?םאלא
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זר טליה
מערכי המלחמ ואע פ שאינו
חוזר טליה
מערבי
יהאשמי? דכא סח אין חוזר עליה מערכי

הסלחמ' ואע״פ שאינו חוזר טליה מערכי
דפליגי ליה רבוותא טיוב יותר סלא לברך רכיכות אמסמעכבו׳ממם שיברך ברבה
לבטלה פד תלמד מצפות ונראה לו לפוס ייהטא דגסיא סיס ללרךשתי כרכות וצן המלחמה נהי ,דאין העבירם גדולה כ״כאיסוראאיכא שגורס לגיך ברכהשאינה
היה נוהג הר״מ פ'כ׳ והאגור צתכוו״לואני המחל׳מצאתי בסס הזוהר3סרשת כריכה כדמוכח בפ׳בא לו צ״ג ובפ׳ואלו נאמרי׳אבל במרדכי בתול לשם ר״ת סאס
פנחס מאמ׳דישב״י דאין לכרך על שניהם אלא ברכס אחת וז״ל אי״ס תפילין אמון < 1כס קדים וברכי כנפי' אין זה הפסק אחרי סאין יכול להניח' סד שיענה פסהצבור
פל מוחא לקבל זכור ותפילין דמעאסמאלא פלליביה לקבל סמור ומה זכור וסמוי ואין הפסק אחרי סצורך הוא זה לו וצריך להקדימוטכ״ל  :מרצה מדבריושצריך
בדיבור אחד נאמיו אף סכא כרכה אחת לתרוייהו ולא ,צריך לאפרסא לפהיה להפסיק לענות קדי& וקדושה ואינו כריך לחזור ולברך וסאצור כתוב לסםהרש״כא
לפלמא בין דא לדא כמא דאוקמוה ואני תמהתי לע הצי רליכי החולקים על סיכול להפסיק5ץ סל יד לסל ראש לענות קדים וקדישס אכל בריף לחזור ולברך
רשב״י אס סיה סייעו מאפר זה ומ״מ העולם לוהגיס לגרף שמיס עכ״ל ואיני יודע על של ראס ואפי׳ הפסיק ושפע דפומע כעונה ע״כ חה על דעת האומרים סאס
למה תעה פל זה יומי מכמה דינים סמצמו סכתו רסב״י לספי הזוהר הפךסמ  0קנ' היה סומר במפלה ושמע קדיש אינו שותק לשמוע דחשיל להוהספק אבל לדידן
למה
תעה wיי מי מכעה ייניס
^
 Jwl״* ^ ממ
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את סקסי ועול מברך ברכה שנים טל סל ראש ותוצף שתי המצות זו
והרסב״א כתל לססו׳כדביי קצת הגאיניס וסיי׳יף שאמיו שאין אברציןאלא ביב׳
אחת לע שחיצס אצוצוהגי ^׳כ וכן הללמאחרשהרי"ף והימ״לנז ז״למשכימי׳בכך
1כ׳ /ס סרס״י והרסכ״א סובריס כן וכן נהגו הט ולס סלא לברך אלא ליצסאח׳לבלא
כחב האגו פס׳מהד״י מולןשיש ללרך להניח כקמי״ן מחת הה״א אבל לא לפתח
ולדגש אף כי אין חילוק למשממיח מיע ראוי לבדך בלשון הכתוב להניח כקמ | צמו
להניח כרכה לא כיחיך י  0פרך משאה שמתחיל להניחם וכו'פס (דף לה ).אמר ד5
שונא תפילין מאימתי 'הלח־ עליה׳מסעת הנחתם ואסיקנא ל־ה״ק עפעת הנחה עד
סאת קשירה ופירש״י דציון דפדין לא קשרן מוכילעשייתן הוא והראיס צת משפת
הגחתם סירוס מס־חחיל להכיחס מד׳שיהרקס בזרועו ולראשו בדי ססהיה הברכה
'מולד לעשייתן וכ״צ לרב י"' יונה בפ׳תפלת השחר גבי תפלת הדרף והרמ״לס צתב
וכל המצות פולס מברך טליהס עולילעשיית ן לפיכך צריך לבדך טל תפלה של יד
אחי הצחה לע מקבורת קודס קסייתס שקשירת זו היא עשייתן ע״כ ויש לדקדק
סיבי קאמר דמשו׳דצל המצות מצרך עליה שבר לפשייתן לפיצך צריך לבין אחד*

 S־ ;,SVל״« * k ’ 6ד ל־וור  6pA־י

 Wבס » ־שהרי

אי! יפסיק בין הביסהמעשס ומ״מ איפש׳שאינו צריך לפסיק כאן וכאןלפנו׳אלא
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היצוע׳סכיב הזרוע אמממצות הכסת תפילין וכ״צ ר״י בשםהמפרשי' ויבינו
■סכחב
סכטעס ספני ס 13־צה סכיה שזית גס על של יד נראה דהייצו לועד דטון דברכת
סל אצות היא על גמר הסצוה וכמו שלתלמי לעיל בשס הרא״ש א״צ קיימא גס על
סל יד ומ״מ איני יורע למה שינה דברי הראיס :
ישנוהגי׳לתקן תפלהלש יד
וקודצז שיניחוהו לוקחיס סל ראש ומהקצי׳אוסו צדי שלא יצגייכו להפסיק ביןהנחת
חפלה של י 1להנחת חפלה שלראש בתיקון מפלהלש דאס וכתבורבי׳הגדול
צזכרי״א ז״ל והדל מהרי"} חליל זיל דטעו׳הוא כיד׳לסי שסם מפכירי׳על,המצוס
וצרי׳כמחובידס וללמד׳שאח׳סיניקו של יד יקסיסל ראש ויתקנוהוויניחוהו,דאותו
תיקון כיון דצורך הצח׳הוא לא הוי הפסק וראיתי לתשוה״ר יוסף גיקטליאז״לשעל
פי הקנל׳אסור להוציא תפלה סל ראס מהתיקעד שתהי׳תפלס סל יד מונחת :
ופל שעה ספציחין ביוס מצרך וצו׳בפ׳לוללוערבכי/׳־מי ) תניאתפילק כל זמן
ס מגיסים פלח־ צנליה׳תיי יוקצמי׳אומייס אינו מפיך אלא סטייה כלבדאיתמר
•'ויצאאמל־• הלכיכרמן אמר רל מרי חוינא לדכא1אל עביר
אליי אמי הלכה כר ויצא _ .J
_,
וכי
־
■
■
צשמעתיה אלא מקדי׳וקאי ועייל
לבית
הפ
&
׳ונפיק
ומפי
^
דיה
ומנח ת ^לקומבדך
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התכלת ( דף לח ) מפלה סל יד אינה מעכלת שלראש -ומל ראש אינם
■ מסילץ ומכרך
^איצמיקזמיא אסיינא עייל לכית הכסא ונפיק ומש׳ידיה ומנחי
מעכבת סל יד  :ומה שכתב ומנרך טל סל יד כשהיא לבדה אחת ועל סל ראש
®#ר מר זטיא סזיכצן לרב פסי דכל תימת דמנח תפילין מברך רבנןדבי .רבאשי
לב אימת רממשימישי בהו מברכי וכתבו כל הז סרי׳ייף וסרא״ש בה׳ספיליץ ופי׳רש״י כשהיא לבדה סמים כץ כתב הרא״ס לפי סברתו שפסק ט־בינו מס שמפרש
<הרא « -0לנדן
!־*®שמשי בהו דקי״ל חייב צדס למסמס בתפילין כל סעה ק״ו מציץ .וכ״כ המוספות
לסס מכרך סמים אסל ראש קצי וכן כתב המרדני סהודס' ר יע״פ פי״ת אבל כ6חח1ירין 5חק<מן
לדעתרש״יוהרי״ף והרמ״כס שמפרשים ליק א (אז -תנין
וסמ״ג וספר התרומה ונ י וקרא מדבריה
תפילין,
דסח מכרך -סמים קצי לפתיהס כלומר להגי «
עליהם
םצט״פ שלא נשמטו ממקומ׳מברך
גשמטו
ואפי׳
שמנידזםביו׳מברך
שעה
וכל
ראש
לאח׳שיני׳של
דע
והתו' כתנישי®
דמסוס דסח צריך ל 3רך טל סל רצס טל
בלחן סממשמש בסס אבל הרא׳ש כתב
ממקומם וממשמש כחם להחזירם למקומם צריך לברן .:
לנין לשתדנ חיקיז
מצית צכל צינו צריך לחזו׳ולבר׳להניס א!לי לסעמייחו
5ל אימת דממסמשי כהו מכריי פירש ר״י
 *0ואם אין לו אלא אחת כין של ראש בין שליד מניחה
ליכא דאינו מניח אלא סל רצס נמי אינו לס"ל דיס לברן ג5
כשמע שמשים כהה להחזירם למקומ אס
ומברך עליה שכל אחת מצוה בפני עצמה היא ומברך
מביךצלא לע מצות לבד וכ״כ הרמכ״ס ״« } שמשתש נהז
נשמעו ממקום הכתתס וכן כתבו רבינו על של יד כשהיא לבדה אהת ועל של ראש כשהיא לבדה שתי'
אע״נ שמי סנן
להני׳שתיהם כהדיא ויש לתמוה פל נמקי יוסף שנראה
ורבעו ימחה וכתבו התום דלא צימסריש ואפי׳אס יש לו שתיה׳ויש לו שום אונס שאינו יכול
נייקומן «. .לכן
זן־־■ — ססובר כר״ת דסח מכיר סמיס קציצסל.
־ !
?
!
מצי מכרך כסממשמשי׳כסס אם מירך
פתני; לניןלשתזר
לשמו' חוקיו כמו פמברכין כתי דמסלקי כגון שצריך לצאת לדרך ואינו יכול גהתעככיכול להניח אחיל
י6סה 6-ן כפב  r «ofeלי0ל15תהילץ תקיו אנל לדידן
זוסל יצס יצינו מברך עליהם צלצ עלמצית דאין .לנדן דק
מהן שאינן מעכבות וז אה
ווסילייהו או להניח כמו שמביכין בפעת
כשחת)יריןלתקומן
התיומ׳סובריס
וספי
וסמ״ק
וסמ״ג
לבד
הנחה דהכ׳הרי מונחין ועומדין ומסתבר'
שבפרק
הכשר
כגובה
שמאל
בזרוע
יד
של
הנחתן
מקום
0
אז הוי נתתילת
שכשיכוףכד״ת ומסמע מדבריהם דכסצזן לי
דמכינין לשמו׳ חוקיו כמו דמכרכי׳בתר
שבין הקנ׳לכתף ויטה אותימעפן לצד ימין מננין
צלא< ה « 01וימ׳ לנין
סל יד נמי־מברך עליה סתיברמואיפסד להפיק פפיצקננלל
דמסלקי תפילייהו ענ״ל ותמהני דהיאך זרוע למט'יהיו כנגד לבו ולא יהא דבר הוצץ ביניהילבשח• ן ^ טף
סשעמםמסוס דסביי סכרכת להניחהיא ודן ת 15מע -ננ7־י
יכוך לשמור חוקיו על משמוש תפיליןדלא יד ימינו מניח בשמאלו שהוא ימיזפליכל אדם .ופייש הרב ר ^
יאסישלנרן נרפה
על
וברכת
המצוה
עסיית
נשיב כהו שמירת חק ולפי״י סכת׳הרא'
מחלת
ברכת
יחיאל
א' א 1שתים אגזי
למסמסו ממקומם דוקא קצמרדמכיכי
מצות היא ברכת סיף עשיית סמצוה מחזי' תפילהאתי3
t
ומהאי טעמ׳כשאיפו מניח אלא לס ראש או ל״קיייי פ׳״ל לדיפז
משמע דפשיס׳שמביך עליה 'כמו סמכרך .
כששח כין מפלס לתפלה מכק־ שת׳יס לע סל רצס והילנך כשאינו מניח צלא סליד -כמי שאין זל רק
סליהם בשעת הנחתם דכיון שנשמטו ממקח׳כשמחזיריס הוי כמניחס עולקרא
תפילה •jmp
והרמ״כס כתב תפילין כל זמן שמניח׳מכרך עליה׳וצפילו חולץ ולובש כמס פעמית כמי צריך לברךעליה שתים דכל סציכו מלח צלצ תפלה אחת הנחמה היצ תחילת
ש־תנאר דינו נסי.׳
i.
סקודס זה סהלכ 'כדברי
בסימן - ,
.
ביום ולא כתב דכל אימת דממשמש כהו צריך לכרך יג י׳םהו ^ מפרנ | כפי״י סכתב הסצוה וסופה וכבר כתבתי
רס״י־וסרי״ף והרמ״כ׳ז״ל שאחר זה ש"ל הי׳
ואלילו אס יש לו סתילס וים לו שוס אונס שצינויכול להניחם שמיכ׳כגוןשצרי' תיאם הפירסעג
הרא״ש דלא מכרך אלא כשנשמעו ממקומ׳ וממשמש בסס להחזיר' למקומם וזה לא־
לצאת לדרך וכו׳סס־ אמתני־דתפלה סל ידצינה מעככת סל ראש וכו׳אמ׳רב חסדא דעתלהחזירי' א »ר
היהצייך לכתיב רכיק שנשמעו ממקימס כפמחזיר׳למקומ׳הנחה גמורה היא וככלל
* אמי להו לא אלא .עצן דלי׳ליה פרין לתזוד ןלנרן
צל זמן ש׳מניחס מביך עליהם הוא ולפי זה כי אמדינן ריכנן דבי רב אשי כל אימת ל״ש אלא שישלו אבל אין לי מעכב צמרו לו צמרר
כמחיור ( תניח*
דממסמש בסו מכיפי׳לאו לאשמועיכן דבשפת משמוש צריך לברך איתמר דמשמוש
תרי מצוי חד מצוס נמי לא לעביד ומעיקרא מצי סבר גזרה שמא יפסע ופיר׳רש״י וה״ה סא שתט?
«שנשמטו ממקומם היינו הנחה דמעיקי־א ולא אינעריך אלא לאשמועיק .דרבנן
ומעיקרא דצמי מעכבת מצי סיר שמא יפשע צי אחרי׳דצינה מעכבת יפסע ולא מפקוח' («קזירין
דביןישלו להיי  .נמחלת.
דבירכאשיינמיכר׳ס״לדכל אימת דמכח לסי מכרך עלייהו ואם צפשךלומר שהוא יקנה האחרעכ״לודבד משוטהוא דנקיטי׳כסבראבפרא-דרב חסדא
הנחה;
מפרש לפרש״י וסתוספו' דכל אימת דממשמשי בהו אפי׳לאנשמעו ממקוממכיכי שתיסס בין אין לו אלא אחת מכס אינם מעכבת וז צת ז׳ו וצמ״פ שבפירוש המשנה
ח( )יל" נ דלא דמי
■ כתיב כלישנא קמאדרב חסדאדדוק ' כסשתיסס בידו הוא דאין מעכבות
עלייהו צ״ל שהו׳ממיש שהיו מביכי׳לשמור חוקיוכמו שב תבוסתו'וביוןדס״ל דבשע " להימ״בס
נד׳ן שנשאל עלי«
וטעו
מבחוץ
כן
כתב
עועה
תלמיד
מעכבות
אתת
אלא
בידו
אק
אם
אבל
חילוק תלילין לא עכרכי׳לפמו׳חוץיו גס כשממשמש אין מכרבי׳וחפני כך השמיטו וז צת זו
ללנרי
ת־די״ק
הסופרים וכתבוהו בפנים דמוסהת הערבי ליתיה וכן נראה ממ׳ס בחיבור סתם הרא נ" י לשאני
■ כל זה מצאתי להר״ן שכתב כפ׳ לולב וערב  :וז״ל כל אימת דממשמפיי
ואתי־ שכתבתי
להפשינן
חפלה של ראש־צינה מעכבת של יד וסל יד אינסמעכבתסליראס ולא חילק בין יס התס
נסומביכי בתיו בתוס׳דלא איתפיש מאי מברך דלא מסתכר שהיו מברכי להניס
בהדי׳וז׳ל הילכך בקיס כתפיליןלש רא®
כמו שהיו מברכי׳קודם הנחה דהכא הרי הם מונחים ועומדים וכתבו דמסתברא לו לאין לו וכן נראה שהוא רעת כל הפוסקים וכ״ב סיצ״ס
אנל נלא״ה נכ 3
כגון
אונס
דהיכ׳סוס
היכא
דמביכי׳לשמיר חוקיו כי סיכא דמכרכי בכי מערכא בתר דמהלקי תפילייה ו ולא ול בין אין לו אינם מעכבת ויכול להניח זה בלא זה כגון
עטן א״ 5לחזיר
ידעתי מהו דסא מפיש כירושלמי דאתי כמ״ד בחקת תפילין הכתוב מדבר כלומר
זכחז
שהולךבדרואיכו יכול להתעכב ולהניס לס יד מניח לס ראש ולא יוייסי׳למהסאמרץ ולירן ,
כל .זמן שהם בין .עיניך יהיו עפים פכ״ל וניצה פכמב כגון הייא -דאיכא שים אונס פיתיתי לעילפי*"
דלילה לאו 5מן תפילין וקיא ה״ק יש מרת את הסקה וכו 'מימים ימימה כלומר שלא
יהיו עליך אלא ביום וע״ה שייך למימי חוקיו אכלבעידצ׳ריממשעשי כהו סיכי' שייך משוס דאס יש לו שפיהם וראי סאסוי להניח של ראש קידם של יד ול׳ס לבעל שום
כלומר מהיסח -אחת מהם צם לא מפני האונס ומ״מכרצססאס לא הניח אלא אחת  .מהסצע״פי יכו " 0למי
למימי בהו סכי לפי׳סל שהיו מברכי׳עליסס לעמוד את התפילין
נא״זמסיס
ששתיהן בידו ולא היה לו שוס אונס־ יצא ידי אותה חצוה סקיי' ^ וכהגה׳שע״ק כתב ספר חסידים מי
■ פוסקי ההלכות להא דיבכן דכי רב
הדעת אי כיוצא בזהז ולא ידעתי למה השמיטוס
ודוקאשאין לואבל ישלו מעכבים וצי צפסד לומר דמטצבין לענץשלא יצאיד שיש נ! נתק אז
אשי ואיפשי משוס דאיכהו הוסקים לפו בתוך כמה שיעור סל זימן אדם חייב
סיבת אותה שהניח קאמר שאע״פ שביעל המגיה בלא אמס מ״מ מציה דעכד עבד»' מכה לראשו נמקו*
י למשמש כהס אבל אכן דלא קיס לן אס נכרך לכ שעה שנמשמש בהם איפש׳ שנמשמש
יניחם
תפילק
שלאכשעיתיוי יכמציכר מכרכי׳ לבטלה וי״מדכל אימת דממשמשי היינו כשיצאו
אלא צ״ל דמעכבין דקאמד היינו לומר שאסור לו לבטל שום אחת מסס ויש לדקדק בזרועי («י שיח לו
בלשון רכי׳שכתב ואפילו אסשי לו שתיהס וכו׳דמשמע דיותר ראוי־לומר שלא יעכבו ,כויה נזרוין! מיון
ממקומ׳להסדרם למקומימכ״ל ומ״ע איני יורע למה כתב שהשמיטוס פוסקי הלטרג
יאס ולא
וו את זו דכשאין לו אלא אחת מכשיש לי שתיהס ונגמ׳ססמע איפכא דסא הוהס״ל■ של
כתב
שהרי״ף להי־״אש אע״פ שלא כתבוה כפ׳לולב וערכה כתבוה בה ' תפילין
נזרויגו 4
רסנו בסימן ח׳די״ל רסא דכל אימת יממשמש בהי מכרך היינו כשזזו ממקומז דרב חסדא כשאין לו מעכבות וכשיש לו אינם מעכבותונ״ל■ דלמאי דהוה ס״ד דרב
ילא ידע שלא היו במקומם אבל אס הזיזן פמקימ׳אדעתא להחזיר' מיל לא היהצרי1ל ססדא דגזרי׳שמא יפשע עדיף כסיס לו סתיהס דליכא למיגזר בה מידי אבל לדידן
לברך וזה דעתי עכ״ל ומשמע מדבריו שם דבהסיד׳על דעת להחזיר׳מיד כגקשססירס׳ דלא גזרי׳שמא יפשע כי לית ליה אלא חדא פשוט הוא סיניתנ׳כיון דתיי׳ מצמינהו
דצטומאן דלית ליה תיי מצוי חדא מצוה כמי לא לעכיד אבל כשפניהם בידו ה״א-
כדי להכנה לכית הכסא כמי סובי דאינו צייך לכרך וככ׳כתבתי םס שאין הדבד
כן מדאי צייך לכיךכדאימא בפ״לולב וערבה בעוכדא דרכא ומשמע דכנסמטי דכמצו' אחת חשיני כיוןשסתיה׳מצוייו׳כידו וכל שהניח א׳כלא חברת׳לא יצא קמ״ל;
כ? מקום הנחתה לפ יד בזמע שמאל 3ס'׳פ הק'ומץ (ףד לו ) ת״י ידך זו שמאל
ממקומם דיק פוס להסיד׳עמשדסא כל אימת דממשמשי בסו כשנש־מטו ממקומי
ומייתי לה מריכתיב אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה .סמים ורבי נתן
כתוב בתשובות מה׳רי״ק קל״ג וז״ל עוד
צריך לכי׳עליהס כאלו סוסיו ממש ־
יליףלהמקראאחריכא ומ״ש בגובה הבשר שנפיק סבין הקנה לכתף נס זה סס
כקזתיך להודיענו דע ץ הרחבה כענין מי פמניח תפילין לפ יד ונייך עליה כעוד
שהו׳מהרקסיציעו׳מל זרועו ובתחילת ההידו׳כפסק הקש׳של יד והוצרך לעשו׳ספר על ידך זו קבורת וכתבו החו׳וסר״אש קימרא לפון קיבוץ בשר כמו קיבור ' דצהיני
צחי אמנה לא הפיס דעתו ופשה קשראחר האס יצסיו לחייי יל ב יו ע ל יד ויש סביו אומרים דסא דצמרינן בנמ׳דבגובה של יד הוא מקום הנסת חפילץ היינו
נכהכס סם •> גובס בשר הסמוך ליד והוא כין היד והמרפק הנקרא קוד״א ובספי התרומה כמו 3
אחי שנעח׳הקשי החדש וחז׳יהניח תפיליןלש יד או לא עכל ישמי'
שיש שמניחים אותם כמקום ההוא ור״ת אומי דע״ב הוא גובה סבס׳סבזמע שהוא
ונראה שאם היה נפסק אתי־ הידוק וקשירה אפילו פעם אחת לע הזרוע והקציצח
לא סוהמיכפיא ליה שממה שכפיתי בסמוך דכשחולץ תפילין על דעתלמ* י ר בין הכתף והמרפק הנקרא קוד״אדהא משמע בכל דוכחא שמצות תפילקבזרוע■
ולהניחם מיד צייך לחזור ולכייך סוס מיפשטא דא ף טל בג דלא אשח דשתיה ואותו עצם שבין יד לקרד״ר אינו קרוי זרוע אלא קנה ועוד הביא כמה ראיו׳והסכימד
מיניהו צריך לחזוי' ואיפפי דאפילו בהידוק לחודיה הוה פשיסא ליס לצייך ליזזיי' לכ הפוסקים לדבריו והימ״בס צע״פ סהוא קוי־ילעצססכין יד לקו״דו זרועולעצם
ולבי־ך דנהימק לחוד בלא פוס קשירה נעשית מצות הנחה וכי סדר מנח להר תיזי הסמוך לכתף קורא מיפק מ׳״מ לענין הנחת תפילין דעתו כרעת ר״מסכך
כתב ושל יד קושר אותה על שמאלו פ ל  .הקיבויא והוא הבשר התופח שכמרפק
ומביץ* ולא מיבעיא ליס אלא מפוס -דנפסק כתחילת הסידוק׳ דב יון דאכתי לא סויה
מחה נמצא דכיפ׳ש כירך תסלה עדיין לא חלה על פוס מצוה' וכיון פלא הסיח דעתו
סכין פרק י הכתף וכין תיק ה/רוע :
ממנה חיילאשפירעל הכסהסכייס ולזה הדעת נוטה פמאחשלא הפסיק בדברי
בסמ״ק וצריך להניסם במקום גבוה שלי זרוע וזהו בעצם סביך
כתוב
מאיני מערן התפילין עלתה לו ביכה את כ מצאתי כתוב בספר אורחת תיים
הפצול שקוריןקוב ד"ו ובין השחי סקורין שוכק״ו וכתוב בהנס׳על זה
 3לפון הזה כתב הרא״בד ז״ל במסוכה פאס הותר סל יד קודם הנחת תפילין של
ומיהו אין כולו כש׳להגיח כי אס חצי הזמע סל צד הקוכ״דו ידציתא בשימוס׳רבא
פלג זרוע  * :גרסיגן בגמ׳סס על ידך זד¬
יאה מהדקן ואין צריך לחזור ולברך עליהם אכל אם מיח של ראש ואח״ב הותר של
ס״יןי5הפ£יר!ה,5ת 13גובה שכיד וא אינו אלא פל יד ממם אמרם
*ד מהדק ומברך עכ"ל ת בתויבא״ח בשם העיטור שמותר לברך לע תפילין שאולץ * ב״ה« 0ין1
מ(1י !.יןגרלח( ' 5־ו־דועידי אסנמקוס התופח
• אבל לא על גזולי׳דבוצע כרך נאץ ה' עד שיהא בהם יצ ו ע ושנוי רשות «
?{ ןחהר(* ' נ ( 0רגי׳5והואג 5זזן הנה׳ןותיגולמ ::
כפל
'
וכו׳משנ
אין לו אלא פחת כץ סל ראש,כין של יד מניחה ומכרך
מוי&
»
(ז ) ררא׳ לאזניין
הלנת.א נקטינן
הימר
נלנרי

הייהפיכ מקו׳מגולה לא הייה איפש׳להניח תפילין על עטי׳כנג׳מקו׳סמויזו של ר1יצרץ
ימ"" עאל יפב שיהא דעתו כך בכימ׳כלגו ססתב הי״ן גשמו אלא סמתו׳ס^
מפס :

אויה הצח תפילין כיד והנח תפילין בראש מהלהלן כגוב שכראס סף כאן כגונה
ג«ה*י 1שבידר׳אומר חינו בדיך היי הי׳או׳והיה לך לאות לו לאות ולא לאחרי׳לאות ופירש
מנהנ־
3
?זג 'הי ^ רפ״יי ולא לאחרים לאות .פלא יראו הסוכה ואי בכף מתחזי לכ״ע רב אשיי הוה יתיב זו בא לידי ספקסו פהיי כתכוז״ל• ואס על תפילין פל ראש אתה אומי זו מסופן־
?&
וקא 1מימחזין תפילי א״ל לא סבר לה סר ןל לאות היא כידי מכמה פנים אע״ם פלא ראיתיילאחד .מן הראשונים ז״ל שנסתפק3
ציריא בידיה ן 1־
3רכ <-עהי תין ■קמיה ,לאמימר הוה ,
■ נותנים אות5
אלא כרא׳דעת מלס שאין
מת1-י.יל'"«« f3מ ולח לאפייה לחות ח'ל כמקום לךלחות
*־דיי ייייי 0"7איתמרופיר׳רס״י
חציצה
■ הוה ציריא בידיה מכה יחיאל מפרי״ז תקא כשעוש׳כל מלאכתי בשמאלו אבל אם הוא מל הבגד שבראש כדי סלא תהא
חלוקו .שס כותב בימינו אל׳פ ששא׳מלאבתו בשמאלו דינו כשאר כל אדם בין תפילין לרא׳חסושהביאניליריסע ן
ונקיע
הקיבורת
יורי '^
; 'wi
• * . .
סימכטשיןהרנ^ היתה .לו אכל י .
תיזידדו•
'ל ^ל .כדי פלא תדחק המג והיו נראי׳התפילץ ושולט ככ׳ידיו מניח בשמאל כל אדם והרצוע׳יכרוך אותי סביב זה לפי פלא אמיו אפילו כס  -יך פחין
א  /דרך הקריעה כמקוסלך לאותאיממי זי ועי ער שיגיע לאצבע האמצעי וכורכה סביבו!‘'פעמי' ומקום נותנים אות על ידא־כק-י מסוסחציצס
אלאמשו לך לאות הא לאו הכי שריואילו
־
בשל ראש לא כתיב לך לאות יצולי ועולי
מצאתי תשובה אחרת להרע בא על
! !
י
ל !
ן י!
 ,u- ! • v uu\ j ! uי
ijim! !.
\*

דיהכעוךן־ולאייסטתבצוארשןזאמילעוקף ששאלומיטנ! 5שליי אםיש
מאחורי וזח* ׳‘ ®
* «« #ס ל «■ ־ « ח ,® .׳  4ח ״א  3י
לכאן למיחסמכפניסמלסנש׳כייוישמכ־פיס
כאמצהראשזלא שיטה לצריהפנים לכאן או
ל "• ־ * * ! .אבין מנוי! ומנח ליה להדי ליכיי; זכתכ ממעו מכווין
לצרתפלס עצמה על הבשי או סדינהכיצועס■
( mהניח »* הימב׳ס שכשעושה כך נמצא מקיים והיו וצריך שיהא נויושהו׳המקו׳שנרא׳ כעיןדלי׳ת לצד חוץ ולא
ראשוסל ראש שמניחים אותה פלהבגדים
כגמר׳הראש וגם הרצועה שסובביוז סביב
שע ^ הדבריס האלה עללבבך  :גרס־נן
^ל רר^’
 :מבחוץ אף למ פי שהתפילין עצמםמניחים.
_
ו« ^ יד ^ (דף לה) שקשר פל תפילין צריךלהיות
נת׳ד נמס חייג כלפי סינים ופירש כצ״ידבשל ידמיירי שלא יהא הקשי מבחוץ לסוף סזמע אלא על הראש ממש והשיב מנין לך שתפילין סל ראש צריך להניחם על הראס ממש אני
ישל יןי<ע« מבפנים שהוא כנגד הלב ושאר מפרסים פירשו דכשל ראש מייייי ויתבארבסי׳זה אומר שאפילו על הבגד שעל הראש ומנ״ל דלא ועוד תדע לך סהרי תפילין שליד•
'®ft
(נ) 'ל'נ! ^ 7בס״ד  :וימסר״י אבו״הב כתב דהא דאמרי׳בגמ׳קסר של תפילין צריך שיהיהלמעלה לא למדנו עליהם אלא מפני שכתוב כהן לך לאות ולרשיק במקיס לך לאותולא
■והא '
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תפילין ע '< דן>
 ,•$כדעיג -סעי
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■ולא למטה לפייס ולא לאחור פי׳רבי׳האי בתפילין לש יד ונראה ממ״פהעיטי׳בשמו
שגס לסכיא זו׳ הקשר יהיה לצד ימין והתפילין יהיו למעלה ולא בא לומר אלא שלא
יעשה המעברתא כל כך גדולה" שיטה הרכה למפה פשיקשור התפילין אלא פלא
תהיה גדולה אלא כדי שתכנס בה הרצועה ואז יהיה הקשר סמוך לתפיליןויהייס
הקשר והתפילין׳ בגובה אבל כעל המאור כתב וצריך שיהא הקשר מלמעלה ולמטה
אמנו׳ מעט כעיגול הזרוע תהיה התפלה שפס לב האדם הנה ני׳מזס שצריך שיהיה
הקשי למעלה לצד סמאל והתפילין למטה לנד ימין ובעל העיטור נ׳עוד דכמנהג׳
חליא' מילתא וכתב שנהגושיהימהקש׳נוטה מעט לצד ימק עכ״ל והרב סהר״יןספיב
ז״ל כתב שני המנהגים האלו ראיתי׳ בעיני וכל אחד מהס כנוי על יסוד סוס לשניהם
והוא סלפולס עושים קשי של יד בקנה האחד של הרצועה ואח" כ התפלה ברצועה
ועל יהוד זס יש המנהגים יש שמכניסים התפלה ומתחילין בקצה האחי של היצועה
ומעביר כמעברתה סל תפילין כל הרצועה עד שמגיע לקשר אשר הוא כסיף האחר
ואז תשאר התפלה למטה והקשר למעלה ר״ל פהתפלה היא יותר פנימי׳וקרוב ללב
מהקשר ואת זה ראיתי' כימי סייפי אחר כך מנהג איחר גס הוא בנוי על היסודהכזב'
אבל אינם עושים כמנהיג הראשון להכניס ראשונה בתפלה קצה הרצועה האחר
שאיין בו קשי יק פופים באופן שלעולם ישאר הקשר יומר תחתון וקיוב אל הלב
מהתפלה ולעשות זה מדקדקין פלא להכניס הרכלעה תוך המפברת׳כסיתחילו
להכניס ראשונה קנה הרצופה האחי שאיין בו קשר יק מכניסי׳כפל הדכלעהנמשך
אחי עשיית הקשי פוך המעברתא וכשאר הקשר והי״וד אפר בו למטה מהתפלה
אבל כניסת סרצוסה מוך׳ כפל הקשר תבוא -למפלה מהמפלס וזה ניאה לעין המנהג
הזה ראיתי נוהגים כותבי תפילין מדקדקים ושמעתי שהיו נוהגים כן כמאע׳ארי
הגדול היב רבי׳יצחק דיליאון ז״ל וכן נוהגי׳ עתה ואין ססקפהיה מדקדק בזה כדי
לקיים דברי הגאון,כימו שכתובי' למפלס עכ״ל ובסוף דבריו כתב פוד כי■ זה המנהג
השני׳ הוא הנכון ^ כתיב כתרומת הדשן דבקצת מקומות נוהגים לתקן קשר
סל תפילין של יד בעינן שכסמניחי־ם אותו בזרוע המעביתא שבה הרצועה עוכרת
אונסת לצד הכתף והקציצה לצו היד וכקצ׳מקומות נוהגים לתקן איפכא סהקציצה
מונחת לצר הכתף והמעבייתא לצל היד וכתב דאין קפידא כדבר כולי האי פכ״ל
*י
ועכישיו נהגו צל העולם כמנהג הראשון שסמעבית לצד הכתף והקציצ׳לצד סידב
ךל 'א יהא דבר חוצץ ביניהם לבשרו כ״כ סרא״ש וז״ל מדגרסינן כערכין וסני צהני
הואיל וליתנהו במצוה דיד דצתיב ילבש על בשיו שלא יהא דבר חוצץ כינולבשרו:
 0״מ דתפילין נמי אכישרא מנח לסו בלא חציצה ואמרינן בפ״ב דזכחיס שערו היה
ביאס בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין אלמא•שאין יפיל להניחם על המצינפ׳ע״כ
יכן כתב ג״כ כתשו סצייך שלא יהא לבר חוצן בין תפילין לראשו וביןתפיליןלזרועו
וטעמא משום לכתיב לאות על ידצה שלא יהא לבי חוצן בינו לידו כדל־רשיק ילבש
על בשרו שלא יהא רבי פיצץ בינו לבשרו וכן דישינן לטיטפות בץ מיניך פלא יהא
דבר חוצץ בין תפילין לבין עיניך אבל הרק אהא דתין בפהקירא את החגל׳עומד
נתנם על בית יד אונקלי ס״ז דיך הפיצונ׳כתב רהייט שנתן תסלה״של יד פל חלוקו
מבחוץ כנגד הקיבורת לא על בשיו ממש ועבדי הכא משוס דצתיב לאירת על ידך
וציון שהן לאות סהויין ק שראוי שיראו לכל ולא דרשי והיו לר לאית ולא לאחייס
לאות ומצאן דקדק הרשב״א דתפילץ סל ראש מופר לתת אומה על מבעו או על
כיסוי הראש יהא בשל יד לא אסרו ליתן אותם על גב אונקלי אלא מסו׳דכמי׳בהו
לך לאות הא לאו הצי שיי ואילו תפילין סכרא׳חדרכ׳כתיב בהו וראו כל פמי הארץ
בדאמי״ינן בעלמא אלו תפילין שביאס ופא דאזריקמקוס יש בין ציץ למצנפ׳להניח
 3ו תפילץ א פשר דהיינו משום דאסוי לתת כלי אחי של מצוה על המצנפת עכל!
וסרי״כש צתי בתשובה למה שאפה חושש מהנזילות איפשרלך למעבד כרסכ״א ז״ל
מכיתה דאפילקשל ראש מות׳להציח׳על כובעו או על כיסוי היאש,ידייק לה מדאסרב
תפלה סל יד משום לך לאות וכו׳אלא .שעדיין קשה לי דבפ׳כל הצלמים גבי פטית
מלכים שהיה מציחס במקום תפיליחמקשה נעי דהא בפי לאכוחי תפילין זאיצטריך
לשנויי מקום יש כיאש להניח סתי תפילין אבל ראיתי צוהגי׳להניח על הכובעלפי
©ברא היש״כא ז״ל והר״ןכתב סברתו זאת כלי סיס חולק עכ״ל ומזסוס׳הרש״בא
מצאתי פתידןקופיות היי״כס מעטר׳מלכיס וכתב וז״ל ועטרת מד שאני דאילולא

לאחרים אבל תפילין  ,סל ראפ מנ״ל אדרבה כתיב בהו וראו כל ממי האין וסלי-
דמיניה דרשי׳אלו תפילין שבראם ואימפוס דכתיב כהו כין מיניך אינו אלא לסייס
להס מקום וכולי ותדע לך עוד שהרי פנינו נתנה על מצחו וכו׳נתנה על ידאונקלי־
סלו הרי זה דרך החיצונים וקיימא לן לך לאות ולא לאחרים לאות וכו׳ובסוףדבריו
כתב ומעתה אין לנו ראי׳לרצועות סל יד מרצועות שלראש מ״ס כך ניאין הרבריס
ומתפילין של יד עצמם הן מוכרעי׳סהרי הקציצה צריכה־ סתהיה במקום שדרכו■.
להיות מכוסה עד שהיה רב אשי סכו׳שצריך להיו׳מכוס׳לעול« דגרסי׳התס רבאשי■
הוה יתיב קמי׳דאנדמ׳הוה ציריא בידיה וכו׳ומעתס לא היו ממירין להיותהרצועה
נראית מבחוץ והלא היא עוברת על היד ונכיכת באצבע אלא■שלא הקפידה התורה
להיות במקום לך לאות מל הרצועה אלא על הקציצה כן נראה יל להלכה אבל
למעשה בין בשל ראש בין בשל יד רואץ אנו מה שהרבים נוהגים וכנהוג כן וכמו
שאמרו בירושלמי בכיוצא בזה כל הלכה שהיא רופפת בידך ואינך יודע מ ס טיבה
צא וראה מה צבור נוהגים ונהוג פן עכ״ל■ותשובה זו כתובה בספר א״ח ומאחר׳
שסרסכ״א עצמו לא סמך לע עצמו לענץ מעשה צ״ל פגם הי״ן לא נתכוון אלא •
ללמדנו דמהנ׳איפשר למילף שמותר ליתן דבר חוצץ בין תפילין לראשו אבל לא
שיהא כן הלצה למעש'  iוהרי״כש נראה סלאראס תשו׳הרש״בא אלא דבייהר״ןסכ '■
בשמו ראה ותפס אותם כפשוטן ומ״מ אדם ססוא עלול לנזילות ואס לא פתיר לו
לסני־חש על הכובע לא יניחם כלל יש לסמוך על דברי׳סללו דמוטב שיניח׳פל הכובע י
כיון דאיפשי דנסיק בהסי משיתכטל ממצות תפלת סל ראש ואיפש׳ שזה היה טעמו•
של הרי׳בש ואע״ס פיאה תשוב ' הרשב״א פלא כתב כן אלא להלכה ולא למפש׳הורה
הוא ז״ל כן למעשה מפני דמוטב שיניחם על הכובע משיתבטל מלהניח תפילין של
ראש מיהו נ״ל שיבסס כדיפלא ילמדו הרואי׳להכיחס על הכובע בלא סכה מספק■1
אח״כ מצאתי בקיצור משובת הרס״בא בלשון הזה כתב הרס״בא
דמותר להניח תפילין סל ראם ע״ג כובע למי שחש בראשו ויש אוסרים ומביאים
ראיה מר׳יוחנן1לא הוה מנח תפילי בסיתוא מפני הקרירות ואי  .שרי לאינוחי ע״גי
כובע למה היה נמנע עכ״ל ונ״ל לדחוראית סאוםרי ' דע״כ לא שרי להניחם בהפסק
אלא ט״ג כובע רק הסמוך לראש אכל ע״ג כובע גדול או על המצנפ׳לא מסוס דא״א
להניחם על גביה׳כננד מקום שמוחו סל תינוק רופס וכמוסכת׳הרש״בא עצמו גבי
עטרת מלכם ור׳יוחנן כיון שהיה צייך להסיר הכובע הגדול או המצנפת כדי
להניחם היה מזיק לו הקרירות ומ״ה לא הוה מנח לסו בסיתוא :
הקימץ(דלז ) ת״ראטי■
ואטדיד ימינו מניח בשמאלו שהוא ימין כל אדםבס"פ
מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו יפירורש״י ימיןשל אטד הויא שמאללדידי׳הואיל
ומבכחו בשמאלו והתניאסניח בשמאלו שהוא שמאל כל אדם אמר אכיי כי תניא
ההיא כשולט בשתי ידיו וכתבהרא״ש דדרשיכן וקשרתם וכתבתם מה כתיב׳גימין
אף קשירה בימין ואדם הכותב כשמאל ושאר רוב מעשיו מוס׳בימין אוכומ׳כימץ
ושאר רוב מעשיו עושה בשמאל כתב בעל התרומה זה הכלל יניח תפילין כידמשלו
כס כרב אפי דדריש ידך יד כהה ולא אזלינן בתר כתיבה מכ״ל  *.וכן נראהשהוא
מסקנת סמידכי וכהיגיל עצמו לעסות שום דבר ביד סמאל כתב דלא הוי הרגלחו
כלום למיקרי אפר אא״כ כילד נן מדלא מוקימתניחא יפיק הכינה ׳כססרניל עצמו
לכתוב בשמאל ויש לדחות היינו הךדמסני בשולט בשתי ידיו ומיהו נר׳לר״ץ דבטיק'
צחהליא מילתא ע׳'כ ויבסמ״קצמוב ואדם ה& ילט בשתי ’ ידיו מניס כיי
שמאלו כדרך כל אדם אבל השולט בשמאלו בכל דבר מניח תפילין בימינו אכל אט
היא שולט גס בימינו ככתיבה הוי כמו שולט בשתי ידיו ומניח בסמאל ונמוג
טל זה בהגהת ולכך היה אומי מוריה״ר יחיאל דאדס ססוא אכיר יד ימינו שרגיל
לכתוב גס כימין אז יניח כשמאל עצמו דעיקר תלוי בכתיבה כדאמיינןמהיכמיקט׳
כימין אף קשירה בימין וכשהוא מניח אימס כשמאל■הוא קושרן ומהוקן בלי
ימינו עכ״ל  :׳ונכתבה הגה׳ זו בהגהות מימון ואע״פ סהרא״ש נראה ססוכי'
מעל המרומה יכינו כיאה לו יומר דברי רבעו יחיאל י • ם״כ ששאלת אדט■
פיס לו מכה מרוע סיכן מניח תפילין הא מסקינן כר" פ המוצא תפילין מקום יט •
בזיועו להניס שתי תפילין:
והרצועה יכרוך אותה סביב זרוע על שיגיע לאצבע האמצעי כס״פ הקומן
•■ י■ אהא
•׳ ' י  v־:י־•"■ י־■ ■• ■ ׳ ■-
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סיעורא א מר רמי כי חמא אמר ר״ל עד אצבע ציידה רב כהנא מחי כעוףיב דע אצבע צרייה איציפ -ותשל ראש תאי ועי׳דצרידה היינו אצכע הסמוך ^ גודל מעיג הרחנ׳ם
אשי מחוי־ סשוט רנה
קסיר להג ומשיג! סדי לסו רב אחא כר יעקבטק -י׳לי' ומתליית ותחפי דסליגי' אמודאי בהדמי־מחוי כפוף■ ומי מחיי פשוטי סייס ™ piiWp'j־
ליצויחס
התו׳והרא״סמתוך
פייש״י
כסוף
משמע
כמה
ליצי
עיכול
אמוראי
לפשוט
מיירו
ברצועה על ראש
מאצבע עד אמס פ שוט כמה סיכול לפעוט מגודל ופד (! )־
■ כיו׳ מ-רי״3
 TOכחוב
אצבעדלגסי פשיט׳אצב ' מגורל הוי פסים לי־זי) ,מלן! נצ גי
בערן
צרידא
ךנתינ בילפדכו  .פרשת בא לא פרעה ראשו צריליזה שלא יתהפכו כדי שיה נוייהןלבר .דהיינוהלבן אמה מאצבע בכפיפ׳לפישמא כנע
j 'ojpטאסשייין
לסיעוד־רצוע? של יד אמי ר״ל עד אצכע כלפי השער ושהו׳ חלק יותר וצבוע שחור ניכר מבחוץ וישלשל מתפס ' יותי הרכה תכין אצבע ל
 •01515המדגיפ
■ «1
גוידח ומסי צרירא אמצעי ופת ' הרא״ש
והתו׳חלקועליו  .ופירשודאצבע ניירא התתולאשנור«
הרצועו׳שיהו תלויין לפניו ויגיעו ש ל ימין עד הטיבו' ושל שמאל
ולפי הסילתין פשוט היינו סתגי׳הרצופס עד החזה ויש אומר של צד ימיןערהכ׳יל׳ושל שמאל עד הטיבור היא אצבע ארוכ׳שקורין אמה ולפ׳י׳זעסו׳ נדיצהדיקגסווין
פד 56כפ צרידא כשידיו סעוסות וכפוף
ושיעור רחבן כאורך שעורה ואם פיחת או הוסיף אינו מעכבי היינו מגודל פד אמה יכפיףמ ^כעעי ננ ^
ייהאת^
5ייני סחגיע הרצימה עד^גבמ צי^ ,
וימשמש כה? כל שעה וימשמש בעיליד תחלהואחי' כ
\
'
ובפ יור כעי!  kלאשעל'צ
נס5יסף אצבעותיו עלתפ • ידו ו הרמב״ ס i U
ן
ע י
יע דכפוף הייני מפיקי גודל דפ ראש ( ** **" « .
נתב 53ג ואורך רצועהשל יד
צדי" כשל ראשרכש ם רן " ירש" ראש תחלה ו -יח בתיק אצנע נשהן דכוקות זו בזו ופשונז מראח ספי* «ז«־
ם ״ ^ הןרןען,קשןר ממנה
ואח
כ
יחלוץ
:
של
ויניחן עליה צעניץ שכשיבאלהגיחקשימצא אצבע מד ראש גידל כשהן פשוטותעכ
״<1
למפיצי! שצי
לי
(ממתח רצועה אחת לע אצכעו
אמצעינן של יד תחילה ויניחן :
התוספות והרמב״ס
כתבבפ״גס ^יי 1לא1מעז«7עכ״צ
וינחך ממנה על אצבעו
גכריכו׳ויקשור בטי
לא ססתי רצועו׳עד שיגיעו לטבור או למעלה
נהג; ?) א! מ
ע:״לה וכ״כ
סמ״גבשסהרי״ף
וכן
משמע
מדברי
שמוש׳רבאוהתב
המידכי
ממנו מעט ואהא שכתבתי בסי׳זס דאיתא׳בסקומןגבי יצועו ' רכס קטר להו ופשיע מגיח; שמיה ז
סנ׳לסספקסיס
הכי
רבה
קנזיר
לס
כלומר
קושי
רצועה
באצבע
צרידא
ר
3
^
ושדי לסו רב אחא בר יעקב קטר להר ומפלית לסו מר כריהדרכינא פביד צי דיד ן »■! «ל ( "ר
ני יעקב קטר ג כ באצבע צרידא ומתלית סי׳גודל סביב אצכ עו ג׳נפ2מ י ס ^ נמי סי׳רש״י רבה כסמניחתסילין קשי ליה בריסיה ושירי הרצזעו׳פשיט רשדי לס ותול י1
"רבל*
מפלית כמי משלש והיאהיא פ״כ והס תופסים עיקר כרב אחא  :ולא כזנ׳כדברי על כתפו מאחוריו ומתלית לסו ליצועות המלויו׳היו נודלין ומסלסל! ,כי די ק
מנרנ*}
הפוסקים כמה פעמיה הריך לכרוך הרצועה על הזרוע והעולם נוהגי' לכרוך
כמנהג שלנו וכתבו התו׳דפשיט ושדי לסו על כתיפייו מלפניו פכ״ל וז־״ס רבי׳וישלסל׳
חע!חד:
נושה או סכעה כריכות :
בספר הזוהר כפרשת פנחס על פסוק:ש מע הרצועות שיהיו תלויין לפניו  :ובשיעור רוחב הרצועו׳ כ׳המרדכי וזי׳ל כסמ״ג׳ (׳י ) ינ׳ל׳מק*
ישראל יח־ איצטריך די
לא
יעדא
כלל
מגו
תפלה סל יד דלא יעביד המלא והא י יך כתב רוחב הרצועה יותי־ סחטה ופחותמבשעורה ^ פחת י!ן ייחי לית ” ^ $ת ליה ^
חשל^
כעצה סדכי ובסיף
צפה
דמאן
דרחיק
ליס
ירסקון
ליה
מעידונא
דלעילצן
וע
ל
ד
א
הב
ע״כ (ומיין במרדכי ה״ק דף חצ ע״ב כ׳ר׳יודאחסיד סמך אורך ומחשל תפילי! ) ללאללאילאת

נציבכי
!5יער

מקמושמו
בגובה
ביןעיניכס

%

קרחה סף כאן בגובה לפ ראש מקום® עושה קרסה ו כ הרא״ש על זה והא דאמרי׳ כתב שאס נפסקו הרצועות או נזדמנו סאינס ארוכות כל כך הדי רש״י לסמוךעליו7אי)צכ( 0׳מפיציו
לעיל במקו׳שמוחו סל תינו' רופס לאו דוק א קא׳סיניס כמקו׳המרש ולא יותר אלא וכבר כתבתי בסמוך שהרמכ״ס פוסל כשפיסת מהשיעור בין כאורך בין כרוחב של ^א* אנ 3הנ״י
מקום מחת תפילין ממקום שמתחיל השיער דהיינו מקו שעוש׳ קרחה ועד מקום הלכה היכא דאיפשר למצוא אחרת כתקנה :
כתבו התו׳כס״פ הקוק דמדאמיי'שאן> 7״י1ת י<ש
שמוחו סל תינוק יוסס כמשך מקום הנחתן והיינו דאמרי׳מקוס יש ביאס להניח
כגמ׳תפילין מאימתי מברך עליהם משפת הנחה דמ סעת קשירה היס מדקדק ,׳תפלהקאמל■«ל*
גונ׳תפילין
והאדקאמרלעילמקו׳שמוסוסלתינוקרופסה קפד מקום שמוחו
יכינו אליהו פנייך לקשוי־ תפילין בכל יוסור״תאמרפא״צ ועד שעת־ קיסיר'' כהידאלי:
זכו' וכן
מוכס
בירושלמי
דהמוצא
תפילין
וכ״פ
הסרדכי
וכ
"
כ
בספר
התרומה
אבל
דאמרי׳היינו
הידוק
שמסוקו
ומצמצמו
ביאשו
וכל
הפוסקים
הסכימו׳ לדשת ר״ךן (״ ) ( ל״נ זכלזיז
?רמ״ב׳נ׳
מניחין
אותן
על
הקדקוד
שהוא
סיף
השיער
שמגיד
הפנים
והוא
המקום
ודלא
כרבינו
אליהו
4
'
כתב האגור ת״ל כתב הרוקח שיש לנלפכטיננר סעל' כפמטתי)
*כלמיי®
שמוחו סל תינוק רופס כ ו ונר׳שהוא ® בר שבמקום עיקרי השיער רופס מוחו של הצואר כדי שתהיה הרצופה נוגעת כבשרו ילא נהגו כן עכ״ל ־י כתוב כמרדכי אנלנפע'התשל«
סמוק והא דאמיימקוס יש בראש להניח שתי תפילין אפשר דלאזה על מ' קאמי כתב בשימושא רכס צריך לכסוייצהו כדי שלא יראו דכתיב לן לאות ולא לאחרים איןלחוש(פמיהג*
אלא סמוכים זה אצל זה כמחבהראששמגד כין העיניס יא נמיהז על זה ומקום לאיתור״ץ אומר דה״מ קרי ליה וראו וכו׳לפי שהם במקום גילוי בראש אבל של י ד עלג״ישנת ,ד«לי*
מסת סני תפילין מוח התינוק רופס וזה -נר׳יותר ני היכי1לא נסווייהחולק בהדי הס בזרועו תחת לבושו כדדרשי׳לך לאות ולא לאסריס לאות ותו דשי״ן איה ' בראש אלו התש5
היא״ס וספר התתמ׳בענין דינא י
וצריך שיהא הקשר מאחורי הראש וכו' ויו״ד ודלי״ת לא הוזכר הסום מקום כדפי׳למיל ומ״מ ודאי סוב שיראו מדכמיב
3ס״פהקומץ ( דלה ) אמר רב יהודה קשר סל תפילין צריך שיהא למעלה ופירש״י
דראווכתיב כמי וראית דאוקימנא אקשר ויש לסרשדשימוסא רבה מודה שצריך
למעלה כגובה הראש ולא למטה בצואר וז״ל הרמב״ס ויהיה הקשר בגובה העורף לראות הקער ומיהו עתה חיישינן ליוסרא ומצפין אותה אע״ס שאיין נכוןפכ״ל ת
קיא סוף הגולגולת !
ושיהאמול פורף ממס מכוון באמצע הראש וכו׳גס ומדברי בעל התרומהכראהדלא איירי שי׳מושא רבה אילא בתפילין סל יד דוקאן
וה שם וצריך סיהא כלפי
עצים
ופרס״י
ממול
עירף
ולא
בצידי
הראש ויכ״כ הראי׳ש ובך הס דברי אורחת חיים שכתב ח״ל תפילין של יד צריך לכסותן דכתיב לך לאילן
זג האגור ויבי׳אליקים
פי׳סלא
יהא
מכוון
כנגד
העורף
אלא
מצדד
לצד
אסר
ולאי
ולא
לאחרים
לאות
אכל סל ראש טוב להיותם גלויים וכראייס דכתיב וראולצ
נהגוכןעכ״ל :
וכת׳הרמכ״ם
ז״ל
כריך
למין
א
ותם
באמצע
כדי
שיהיו
הין
הפיכים׳
עמי
האדן
וצו׳וא״ר
אליעזר
אלו
תפילין
של
ראש
עצ״ל
וכתוב עוד בספרי א״ח בשם
וכיאה שטעמו מהא דאמרינן צריךשיהא כלפי סכים וכדפרש״י והרא״ס ז״ל דכיון רביכו האיי מנהג הגאונים והחכמים ואבות בית דיין סמניסים אותו כגילוי אבל
מקשי ממול עורף ממילא הקציצה היא בין העיניס ובלאו הכי צריך לעשות כן  .תלמיד הפני רכו אין מדיך ארץ לגלות תנדלין בפניו שלאיסור עצמם לרבואנד
לקייס קיא דכתי׳והיו לטיטפו׳כין עיניך  :וצריךשיהא נויו שהוא המקום סכי'
נפניססונראיס כעזי פנים וסוססין לעונש
מפניסתפילין דרך נבוא דכתיב׳
במין דלי״ס לצד חוץ וכו׳סס ונוייהון לכר ופרש״י הצד סל הקשר שנרא׳בו הדלי״ת
וראו כל פמי הארץ וצו ' ט ו
יסא נראה מבחוץ ל״אכוייהססל רצועות שסם חלקות אחד וצבועות שחורות
בח
דמשמש בהם לכ ספה ג ס״ס הקומץ ( דלו ) חייב אדם למפמס התפילה
והוא נוייהס וראי׳לדגר מדאמרי׳איתהפכא ליה הרצומ׳דתפילין אמר ליה
לאסביר
בכל
שעה
ק״ו
מציץ
ומה
ציץ
שאין
3
ו
אלא
אזכרה אחת אמרה׳
גס מי ונוייסס לבר וכתב היא״ס על זה ומיהו -גס על הקשי קאי
כדימוכח
בפרק
תויה
והים
על
מצחו
תמיד
שלא
יפיח
דעתוממנו
תפילין
שיש
בהה
אזפמת הריבה
צמוצא . .
תפילין׳ן׳* ׳  *^-׳זן
סי׳בעמך י✓ .׳«
וכ״כ  v׳ -״/׳w 1
המרדני 1עגני-
וכתב *w
עוד U
אי קאי *Uארמעור
jw !iJfiViv/
ראש
סל זU1J
ע1
כ״ס פאכ״ו :
ובסימן ס״א כתב רבינו סצשיאמר והיו לאות פלירצה ימסמס
אקשר סל
יד
ועוד
דלא
אשכחן
חילוק
בין
של
ראש
לשל
יד
ואין בידי להקל וטוב'
בתפילין סל יד כשיאמר ולטועפות בין עיניך ימשמשבשל ראש וצן נהגו •
להחמיר
עפ״ל
גרסינן
בפ׳ואלו
מגלחין
דרב
הונא
איתהסכא
ליה
רצוע׳דפפילץ
וימ -טמש בסל יד תחלה וכובם׳ ג׳דיומא ( דף' לג ) אמר ריש לקיש אין מעבירין
ויתיב עלה ארבעין תעניתא ובהלכות תפילין כתב הרא״ס וז״לתישוב׳גאוןרצועה׳
על למצות את׳רבא ש״מ מדר״ל עבורי דרפא אסוטפתא אהו׳וכתבי
דיב הונאדאיתהפכא
ויתיב ארכפין יומין כתענית בסל יד או בשל ראש הכי התו׳שם וכס״פ הקומץ סהיב י׳אליסו פי׳דלפנין משמוש קאער דכשל יד ממשמש
גמימא מרבוותא
דסל
ראש
היתס
ורב
הונא
דימיב
בתפנימא
לא
משום
דחובה
מחלה דפגע בסו ברישא וצ״כ הרא״ס והמרדני בס׳תפילין ואפ״פ שיש פירש אחר־
הרה חשוב אחרת
מא
|
דצפיך
רצוע׳של
ראש
או
לש
יד
מיחייב
למימב
כתעצימא
בהאי מימרא דרבאיכדבסמוךכתי דבינוגס כדברי הפירוש הזה מסוס דאיפשיי
ז־השע הוא וצריך תענית אבל לחייבו מ' תעניות כרב הוצא
לא
ומרוב
חסידות
למיויהו איתנהו ״
וכשמסיר □ ,יסיר לס ראש תחלה בס" פ הקומץ ( דףלו )
הוא ומבד עכ״ל
ורבי׳נרא״שסוכר כדברי התשו׳הראפונה ולפיכך לא כתב שיזהר תנא כשהוא מניח מניח של די תתלה וכשהוא חילץ חולץ סל ראש פתילה וטפמ 6י
ס׳איתהפכו
היצופות
אלא
בסל
ראש
אבל
כרמב״ס
כתב
בפיק
ג
'
ולעולם
יזהר
מסרס
דכתיב
והיו
לטוטפות
בין מיציך לה זמן סכין עיניך יהיוסלדה׳ צ
טיח עני
הרצועפלמעל
ה
בעת
שקושי
אותם
על
ירו
ועל
ראשו
וכתבי
מהר״י
כתוב
י
בספי
מערכת
האלהית
שצריך
לחלוץ
תפיליןלש ראש מעומד :׳
י'ל
דליסנא
דרסב״ס
דייק
דלא
קפדינן אלא שלא תתהפך היצועט בשפת
.
ויניח□ בתיקן ואחרכןיימלוך שליד ויניחם עליהם כענץ
מחהאבלאסהניח׳כתקכ׳ואחרכךנתהסכ׳אינונקרא פושעעכ״ל וצל שאיך סצשיבא להניחם ימצא של לי ממלה וימחה אהא דאמר רבא עבורי דרעא
וישלשל
5ד? יויקיכלשמניחכתיקכ׳איכה עשויה להתהפךמעצמה
אטוטפתא אסור מסוס דאין עפבירין מל החצות סירש״י הספונע בתפילין לה יד
עדג
•
^
,
לי ^ עות שיהיו תלויין לפניו ויגיעו סל ימין עד
הטבור
ונו
,
'
דפ
סוף תחלה אסור להעבירו ולהניח לש ראש וכתבו הרא״ש והמרדני צהל תפיליןשקפה
:
'
כתבו
בשם
שימוש'
לע
^ יי־רי היא״ס בסוף הלכות תפילין והמידכי וסמ״ג
פירושו
והתירומ׳כל
דאסו
ליח ביה איסור אלא משוס דאין מעבירין על המצות והלא
.ג 0ימס
והתו׳כחכו
בס״פ
הל
,
היי״ף — . * ,™ -
כסבי׳היאשונ׳ * ,
וכ■" *
כ* w
בסמ״ק v. r׳ »
ע
הקומץסי״אשחגע
מסנה
הוא
סדר
הנחתן
האמור
בפסוק ופר״ת בסס ר״ח שאמר בשם רב האיי׳
עי טבורו וראש שני עד הלב ושמ׳ סום מדרש יש
ע״כ
וכב׳נתכתי
לעיל
בסי"
עבורי דרעא אטוטפתא אסור להעביר ולהקדים ולתת של זרוע בתיק תפלה ולמת

עליהם

!־" מ

איח הלכות תפילין כט ל

כט (א)
פליהס סל ראש מ 15ז יהיה זקוק להפבי׳על המצו׳כסיניח תפילין כי יצטרך להסיר כלילות ומשמע דאסור להניחס בלילה למ״ד במצית תפילין הכתוב מדבר:
1המר 7ני כ,
והרמב״ם אע״פ שפסק דלילה לאחסן תפילין הוא וכ׳סכל המניחן בליל5
■סל ראש שפוגע,תתלה כהס ולהניס סל יד קודם שלראש הילכןצייך להניס בתיק
 10ן* נ«נד « ; רנין
«לזין לנין תחלה סל יאפועליהספל יד וכן כתבו התו׳כס״פ הקומץ ובפ״גדיומאולפ״זאס עובר כלאו פכאמר ופמרתצת החקה הזאת וכו׳וכל מקום פנא ' הספר ק ^
צשמזרחוקיוס*מ אירע פפנע כסל ראס פסלס צריךלהעביר על אותה מצוה ויניס סל יד תחלה וכ״כ אינו אלא לא תפסה לא כתב דבתר דססלק לתפילין יברך ואיפשר פכגנ מומשיס
דמפמע דבני ייערכא ייקא היי מברכי
יש לברן לשייזר הרא״ש בהדיא בתסוכה וכך הס דברי
פת לי} « ק ביל הרמב״ס ז״ל ודלא כנ״י סכתב פיכיס
ולא יברך אקכ״ו לשמורחרקירא כשמסירי׳שאין הלכה ולא כני בבל וטעמייהי מפי' דאע״גדס״ל
המצו׳וכבר
במסת שי לברן על ראס תתלה ולא יעבור על
כבני מערב׳שהיו מברכין לשמור חקיו בשעת הסרתן לילה לאו זמן תפילין היינו אס מרחש
מפין 3חמס יגנ׳ל
,
הסוצי
ביד
ואין המגזב כ) כתבתי בסי׳כ״ה פיס למחות
לילה לאו זמן תפילין הוא ורורשי׳אותו מושמרת בתחלה אבל אס היו עליו מבע״י ןל)5
מפני שסוברין
וכבהרנאבזירה׳
סילקן משחשכה אינו עובר וכמוסיתבא'
שאני נזהניןשצא תפלה של ראש קודס תפלס סל יד כדי את החקה הזא׳למועד׳מימי׳ימימה שדורשין ימים ולא לילו׳ואנן
שתהי תפלה פל ראסמתוקנת ומזומנת
בסי' שאחזה וכיון פלא נתחייב לשלמן
צניןעל שזסיומה לפכיו להניחה ססון לסל יד  :כתב ק״ל לילה זמן תפילין הוא הלכך אין לברךאפי׳כשיסירם כלילה
מפחשכה אפוס ופמר׳לות החקההזאת
 0מ »! יךמ ומוי
מאי ' עחא לנר הרב רדוד אבודרפס בסס גאון סמנהג ואפי'בערב שבת בין השמשות שצריך להסירם אין לברך שמה וכר לא פייך לבר׳לשמורח קיי יאנן בתר
עכ " נ * לכ״נ החנמיס לנסק התפילין כשעת הנחתן שצריך אז להסירם לא מושמרת אנו לומריס אותו אלא משום
בני בבל גרירין בפסקי דינין דידן
דכתי׳בהן והיו לאות על ירך ושב׳וי״ט אין צריכין אות הלכךאין
ואע״גדכתרבא דאייתרא פסק לסח
התז׳ע׳באסימן :ובשעת חליצתן וכ״כ כספר א״ח
בטי'
ולא ~ ערך 7קב? לסמור vp1pלברך כלל וראיתי כתוב על שם רב האי נאון הרשות בירו אם ודלא כבני בכל התם סאני דלא אסרי לין
הלכ׳כמי ירצה לברך מברך ואני תמה תראי כיון שאיט חייב לבר' אם בכי בכל אלא פמנכגא בעלמא ומוח
כפמסייס סאין
דמדינא מיפראפיי אבל בהאידסברי
לבטלה•
יברך הוי ברכה
«
מערכא וכו׳בס״פ הקומץ ( דף לו ) תנא
משיראה חבירו הרגיל עמו קצת ברחוק בני בבל דהוי דינא הכי פשיטאדנותיסו
זמן הנחתן בבקר
ושמרת את הסקה הזאת לסועד׳ מימים /
וראייתיכתוב על סס ת
נקיסינן :
כל ר״א ויכי רכו אלג הקיימא לן לילה זמן תפילין הוא אלא
ימימה ימים ולא לילות מימיס ולא
שאין מורי? כן היינו לעניין שאם היו בראשו והשבה שאין צריך האי גאון הרפות בידו אס ירצה לברן
ימיססמז לשבתות יימי ' טיביס ד״ר יוסי
לחולצן אבל לכתחל׳אין להניחן קור' הזמן הזה ואס צריך לילך ואני תמה רודאי כיון שאינו חייב לברן
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דעת הגאון דמספק׳ליה אם הלכה כמ’ד
לילה לאו זמן תפילין או כמ״ד זמןתפילין
אלא שאין להניחן בלילה משום מרה שפא ישן כהן ימ שרוצה הוא וה לכ׳רעבדכמר עבד ודעכ׳כמ׳פבד
^
ל,כ ־ד־ח,נ לולצו״ייגאו
לצאת
לכרךאלא
ועי״ל פלא איכגאון פהרסו׳נירו
•ן־י״ט שהן גופן אות וכ׳ברא״ש בה תפילין
כסטסלקן כע״ס ועי״ט וס״ל דאיסויא נמי אינא אס מניח׳בשבת וי״ט דקר׳רוהיהלך
על בייתא זו הא דאמיינן כפ' בא סימן וכפ׳כיצד מכרכין דככי סערבא מברכין
בתר דמסלקו תפיליהו לשמור חקיו היה אומר ר״ת שהיו מברכים כשהיו מסלקין לאות ספסט ליה דממעט שבתות וי״ט לוס' דאסו׳להניח תפילין בהס וכיון שכןאס
רצה לברך ברכה מפין קרא דוהיו לך לאות מביך ואס לא רצה לכרך כיון דלא
אותן סמוך לשקיעת החמס מסוס דיס סצוה בסלוקן כדדרסיק הכא ושמיתתא
ליסאיסבתות וי״ש
אפכחןלה בסדיא בגמראאינומברך איכמי מספקא
לחקה ימים ולא לילות ואמרינן המניח תפילין אחר שקיעת החסה פוב׳בעסה
דממעטינן להו מוהיו לאות על ידך אי ממשציינן להו לימי דאינו חייב להניחכהס
ואמרינן נמי בירו׳פ׳היה קורא על מילחא  .דבנ י מערבא דמברכי לסמור חקיו
כמ״ל בחקת תפילין הכתוב מדבר אבל למ״ד כחקת פסח הכתוב מדבר לא הילכך תפילין אבל איסורא ליכא ואס כן אינו צריך לברך או אי ממעטינן לכולומ׳דאישור׳
האידנא אין לברך לסמור חקיר אפי׳כשמסלקן סמוך לשקיעת החמה מוסקי׳דליל׳ נסי איכא ואס כן צריך לברך והילכך הרחות בידו אי נסי דניון דמימעיבא הוו
זמן תפילין הוא אלא שאין מורץ  pושמרת את החקה בחקת הפסח הכתוב מדבר מכרכי אע״ג דאנן לא סבירא ליה כווחיהו הבא לברך אין מוחין בידו כיון סיסול
אילן גדול להתלות בו :
אפי׳כסטסלקן בערב סכת סמוך לשקיעת החסה אין לברך דהא דסבת לאו זמן
■ דף ט ) אסריר
לזם | מחמס בבקר משיראה את סבירו וכו׳בפ״קדביטת (
תפילין הוא לאו מוסמרת נפקא אלא מוהיו לך לאות פכ״ל וכיוצא כזה הס דברי
אומרים משיראה את תבירו רחוק ד' אמות ויבימו אמראגיילפפלה
התוס׳בפ׳בא סימן ובס׳כיצד מגרכין והס הס דברי רבינו והדבר מבואר שיישוב
לשונו כך הוא סאץ הלכה כבני מפרבא שהיו מברכים לשמור חקיו והטעם שאין כאחרי׳ופרש״י למפלה להני' תפילין  ,והרי״ף והר״א ' גורסין בסדי׳למפיליןכאסרי'
וכתב ה״ר יונה והגזפס שתלו אותו כשיראה את סבירו מפום דבתפיליןבתו׳ראיל
הלכה כמותס הוא מפני סטעמם ה׳יה משוס דקסכרי לילה לאו זמן תפילין הוא
ודורשים אומו מושמדת אח ססקה הזאת וכו׳ילפיכך היו מברכים לשמור חקיו דכתיב וראו כל; טמיסארץ כיפס ה׳נקרא עליך וכתבו התו׳ראימאבירושלמיאה6
וכסננסלקין אותם סמוך לשקיעת צח מה אבל אק קי״ל לילה זמן תפילין הוא וקרא דאמרינן משיראה את חכיריי בריחוק ארבע אמות ויכימו נמה אקקיימין ^
ו־ושמיח את החקה לס מיידי במצות תפילין אלא במצות הפסח הלכך אין לכרך ברגיל אפי׳ביחוק טפי סכים כיה ואי כשאינו יגיל אפי ' בקי־וב לגביה לא חניה
כדהוו סברי בני מערבא ואפי׳במ״ש כץ השמעות דלכ״ע צרי׳ ביה תיפת׳ברגיל ואיבו רגיל וכתבוהו הרא״ס וה״ר יוכה ולפיכך כתב יבינוהרגיל
אך כשיסיים בלילה
פסוקצת :
לסלקן אז דהא שבת לאו זמן תפילין הוא לדברי סכל עכ״ז אין לברך משום דמם
אע' 3דקי״ל לילה זמן תפילין אלא שאין מורין קבס״ס הקומץ (דלו )אמיי׳דהכי
סצייך זא להסירם לאו מוסמרת את השקה ילפינן ליה אלא מסו' דכתיב בהווהיו■
לאות על ידך יצאו שבתות וי״ט שקן גופן אות  :ואי כאלמידק דמ״נז נבריך סבר רב אסי ופרס״י דטעמא דאין סורין כן שמא יסנסס וייפן בסס • ימ״פ תינו
ברכס מעין קרא דוהיולאוה על ידך וי״ל דלאשייך לתקן ביכה אלא למאן דסכר הייני לפדן פאם .היו בראסו וחשכה סאין צריך לחלצן אבל לכתחלהאץ להניסם
דושמיתאת החקה כמצות תפילין מיירי משוס לכיון דכמיב בהו לשון שמיר׳ קודם הזמן הזה כ״כ הרא״ם בסס בעל התרומה ולמד כן עדתכיא בס״פ הקומץעד
וסכ״&
ססמס דס״ק השמר לך פן הניסס אלא בימים דוקא ולא בלילות וא״כמסוייב הו . 6מתי מניחים פד שתשקע החסה ר׳ימקב אומר פד שתכלה יגל מןהסוק ׳
לסלקו בלילה והילכך שייך ספיר לברך עלייסו אבל בוהיו לך לאות כיון דלא נ3ןמר עד זמן שינה ומודים חכמים לר׳יעקב שאס חלצן ליככס לבית המרחץ ולבי׳הכסא
בו לשון שמירה משמע דה״ק קרא בימים שאינם אות אתה חייב ל הנ יח ול 5ן3ימי ס ושקעה החמה שוב אין מניחם אלמא חכמים ור' יעקב דסברי י לילה זמן תפילין
מדשרו למיח׳כראסו ער זמן סינ׳מודי׳לת״ק דאין מניחי׳לכתחלה מסתסקעהסמ'
שהן גוק אות יאץ במשמע זס איסור להניחם בימים שהם גופן אות< אם ק
 0ייך לברך מעץ קרא דוהיו לך לאו' וזהושכ׳רכינו הילכך אין לברך כלל כלומר לא וברמב״ס אע״פ שפסק כמ״ד לילה לאו זמן תפילין הוא והסניחן בלילה עוברכלאו
ברכה דלשמור חקיו ולא ברכה דמעין קרא דוהיו לך לאות ובסכ יניח 5ןד אףמ ל ג 3כתב שאס הניחן קורס שתשקע סחמה וחשכה עליי אפי׳הן עליו כל הלילה מוחי
דממסטינן לילה מציצית מסוס דכתיב וראיתם אותו לא מיתסר ללובשן3ליל ס ואין מורץ כן וטעמו מסוס דאימא בס״פ הקומץ אמר יבינא הוה יתיבנ׳קמיהדרג
והיינו טעמא דכיון דלא כתיב כיה לשון שמירה משסע דה״ק כיוס שהרעתר3ןןיה אשי וחסך ולא סליק תפילי ואמינא ליה לשמרן קא כפי מר ואמר לי אין וחזיתיה
אתה חייבללבוש .ציצית ולא בלילס שאינו עת ראויה ואין במשמע זה איסו׳ללובסו לדעתיה דלא לשמרן הוה בעי קסכר הלכה ואין מורץ כן וסאחדרס״ל דהלכהכמ״ד
בלילה וכדברי תירוץ זה ניא׳מדברי התוספו׳בפ׳בא סימן וכן נראה מדברי ס פר לילה לאו זמן תפילין היא הוצרך לפרש דהיינו דוקא לפנין פלא יניחם לכתחלה
כתרומה ומדברי המרדכי ולפי זה צ״ל שמה שכתב רבינו דבע״ש בין השמשות אבל אס כבר הס ביאסו אינו חייב לחלצם כי היכי דלא פיקישי הלנתא לזעובדא
צריך להסירם לא משוס דאסור להניחם הוא אלא מסוס דכיון דאינו .זמן חיובם דרב אשי ובסלוגתא דר׳יעקב וחכמים כתב המרדני דק״ל כחכמים וכתוב כספי
בתממה והאי שקיעה דאשור להניחם מדרבנן היינו סוף שקיעה פמון־לצאח
לר״הואע״גדמדאורימ׳לאמיתסרלמיפק
צריך להסירם לסיישינן דילמ׳נפיק כהו
הככביס יכן נתוב במרדכי ודע דבגמיא אמרינן אמי ר׳ אליעזר אס לסמו׳ןמותר
בהי לא הוי גזירה לגזירה דכיון דאין לו צורך כלל להניחם אפי׳למידי דר3כן
חיישיק וסי״ל דלית לן לברוכי  .שוס ברכה דליתא בתלמודא וכיון דלא אידכר ופירש״י לשמרן סלא יאבדו מותר להניחם אפילו לאחי שקיעת החמה ומשמע
בגמרא סמז ברכס בסילוק תפילין אלא ברכה לשמור חוקיו וההיא ברכ׳אוקימיא מדבריו דלהניח׳לכתחלה סרי כדי לשמיס וכן כסב הרא״ס אהאי עובדא דרבאפי
סגירסס סרי״ף וחשך ולא סליק מפילי אבל בגמרא גרסינן בכל הספרים וחסך
דאתיא דלא כהלכתא תו לית לן לפקוני מדפתין שוס כרכה וכן נרא ' ממה שכתס
סקיעח
והיה מנח תפילי וכן פירס״י אס לשמרן פלא יאבדו מומר להניחן לאחר
המו׳בפ׳כיצד מכרכץ וז״ל אפ" ג דאנן קי״ל דסכת וי״ט לאו זמן תפילין ^ קא
שלא
לדידסו דס״ל חקה קאי אתסילין מברכין עכ״ל משמע שהם סוכרי׳דאי לא מכר'כ ין החמה עכ״ל אבל הימב״ס כתב ואס לא חלץ תפילין מששקעה החסה מפני
לסמור חקיו מסוס דלדדן לא קאי חקה אתפילין לית לן לברוכי שום ברנה ויס היה לו מקום לשמרן ונמצאו עליו כדי לשמת מומר משמע דסבר דלא שרי ' כיי
ליישב דבריהם על פי תירוץ ראשון דה״ק דכל סיכא דלא כתיב כעץ קרא דושמרת לשמת אלא שלא לחלצן אבל להניחם לכתחלה לא וכדגריס כרי״ף כעוכדאדרבי&
הואדקפדי ורב אשי דלא סליק מפילי וא״ל לשמרן קאי בפי מר אלמא דסלא לסלקן
את החקה לא מכינין סוס כרכה כלל ומ״מ אלישנא דשמירס
דשיי כדי לשמרן אכל להניחם לכתסלה לא וכן דעת כל הפוסקים ס®
א״נ דליסנא דחקה נמי משמע להו דהוי כלישנא דסעירס דחקה ליסנא דקפיד׳הוא
וכדאמרינן בעלמא כל מקום שנ׳סקת לשון עיכוב הוא וה״ק דוקא בימי׳תניסס ולא הזכירו הא ולשמרן שרי ושלא לסלקן בלאו לשמרן ךמ סיי וכבי כתבו'5
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לתפילין כאחריף מםמ דלהניח
ופרשת..
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'
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והיוזאם
שמוע
השוס בס״פ הק ימן ו חול ו
עד לע הארק כל אחת ואחת בקלף לבד׳
נתחל׳נמיכויהלכ׳ואץמורץכןוהרמבס ויכתבם .בכתב מיושר ובדיו
בכתיבהסל מרעיש מסתפקין בו וכו התוספ׳בספ.
מאס' שכמי שהניח תפילין קודס שתשקע.
■
הקומץ ( דף לו ) כתבו אהא דאמריכן יצאו
צחמה וחשבה מליו אפילו הן עליו כל הלילה מותי תימא למה כתב אח״כ ואס לא
סבתו' וי״נז־סהס עצמס קרויים אות לאו משוס דאסירי כעשיית מלאכה דאפי׳תול
סלן תפילין מששקע ' חמה מפני שלא היה לו מקוש לשמין ונמצ-א עליו כדי לשמרן
המועד דשרי כעשיית מלאכה איכא אות בפסח דאסור באכילת סמן ובסוכו׳דחייב
מותר דמאי איריא לשמרן אפי׳שלא לשמרןנמינואיפשר דמסו׳דלעיל נת׳דהאדשרי כסוכות ומיהו בפר׳בתרא דמועדקטן משמע דחולוסל מוטדחיי׳כתפילץ ומיהו
שלא
לסלקן משחשכה הייהלכה ואץ מורץ כ״כאת״כדהיינו דוק׳כשאינו מתכוין לא ראיס היא דהנך מנאי לעעמייהו דאי׳להו שבת זמן תפילין הוא ואח״כהטאו
לשמרן
אבל
אס
הוא
מתכוין
לשמרן
מותר
ומורין
p
וזהו
שכ׳גבי
לשמרן
מות׳סתס
ראיה
מייוש׳דח״ה
חייב־ בתפילין והרא״ש כתב כל זה וכ׳סילכך מסתבר׳לפ׳גמ׳דילן
ולא
י׳שאין מורץ כן וכב ' כתבתי שהו׳ספ׳דהא דא׳ר׳ אלעזר אס לשמרן מותר דלא דלא פליגא אירוסל׳ונפרש ימים טובים דומיא דשבתות דאות שלהן שמירת שבת
להניח 'בתחלה קאער אלא להניח מלסלקןומדקאמר סתמא מות׳משמ• דאורויי נמי
מעשיית מלאכ׳וכת עול שבספר העתים כחוב בשס גאון שאסור להניח תפילין
מורינןוכן משמע בעוכד׳דרבינא ורב אשי דכי א״ל לנסרינסו בעי תר א״ל אין ולא
בתה והי״אש דחס דבריויואח״כ כ׳ויש שמניחין תפילין בלא ביכה והמברך לא
נעא למימ׳ליה דכלא לשמים נמישרי אלמא דכשאינו מחכוין לשמרן דוקא הוא
הפסיד ע כ והמחדכי כתב כשסי״י דנר׳י־איה גמורה מן הימ׳דח״ה חייב בתפילץ
דאמיי׳אין מורץ ןכ אבל לשמרם מות׳ומויין כן ואע״פ שיש לדחו׳ולו׳ראס״נ
דאפי׳
וכתב עוד וכסמ״ק וכן בס״ה פי׳דיש להניח בלא ברכה ומיהו מהר״ס היה מברך
לשמרם אין מורץ קוהאדא״ל רב אשי אין היינו מפום דרבינ׳הוה ידע
רלשמרןשרי
עליהם
מההיא
דימ׳שסכאתי עכ״לוהרשב״א כ׳בתסו׳שאין מניחן תפילין בח״ה
דהא א״ל לשמרן קא כעי סר וכל כה״ג לאו הורא׳הוא אבל אי לא
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התוס׳והדאב״ד
ז״ל
וכן
אנו
נוהגים
עכ״ל ועכשיו נהגו כל מי ספרד שלא
מודיליה דשיי אפי׳לשמרן מ״מסוב׳הרמב׳דכיון שהוד׳למאי
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ה
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אותם
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המועד
כדברי
הר״א׳ואח״ב
הויא
הורא׳ולענין הלכה כיון דהיי״ף והרמ״בס מסכימים שאין להניחם בתחלה מצאו שכתב ישב״י במאמר אחד שאסור להניסם בח״ה וע״פ נמנעו מלהניח׳ כח״ס
גלילה
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ואם
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יכול
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וכו׳
^ וכ״כמודי דודי הה״ר־יצחקקארו ז״ל כתשו' והמאמר ההוא איתיס במדרש הנעלם
גריתא בס״פ הקומץ ( דף לי ) היה רוצה לצאת לדרך מניחן וכשיגיע זמנן ממשמש
לשיר־השיריס מל פסוק לריע סמניך טובים ח״ל רב הממי־נא סבא הכי אמי אילין
גהס ומברך וכתבוה הרי״ףוהר״אש אבל הרמ״בס השמיטה ואיפשר שהוא סובר
אינון
ימי׳דאיקמן
טובים ואינון תפילין לרישא דק״בה מנח להון ופל דא איקיון
דאתיא כמ״ד לילה ;מן תפילין הוא והא דקתני עד שיגיע זמנם היינו זמנם
מדרבנן
טובים
בגץדאינון
נהרץ
ברישא
דקודפא
עילאה
ובכל
אתר
ימים גיובי׳אינוןתפילין
סמרו שלא לסניס׳בלילה וכיון שסו׳פוס׳כמ״ר לילה לאו זמן תפילין הוא
כעלה
לה
דרישא
דקב״ה
מנח
לון
סולרסל
מוע׳דלאאיקריי״ט
אילץ
תפילץדדרוע׳דהא לית
מהלכה לפי דעתי :והר״פ כתב ביון דקי״ל דלילה זמן תפילין הוא וכו׳כ״כ כהגה' הל לסיהרא מגרסא׳ כלום אלא מכהירודי״ע תפילין סל יד חולו סל מועדושפיר
סמ״קוטפמושל הר״ף הסך מהרמ״בס שהר״ףסובר דהסיא ברית׳אתיאכמד לילה
קאמרוסכי איהוועל דא חולו־שלמועד אינוןלענין עיבידת' כגוונא די״ט ואצטריך
לאו
זמן תפילין הוא ומ״ס איני מכרך מיד אבל למי ד לילה זמן תפילין :הוא מברך חדוא -בגוונ׳דיליס ובגיני כך באילון יומן דאינון תפילין דמארי עלמא אסו׳לאכחה
מיד
:
וכתוב
בסמ״ק
דהא
דשרי
למשכים
לצאת
לדרך
להניחם
מיד
במתירא
שמא
שאר
תפילין
דהא
אילץ יומין דאינוןתפילין עילאין סראן על ריסיהון דישראל
יאבדו היא ובהגה' כתב ונ ר׳דאפי׳בלא חשש׳דשמא יאבדו מותי להניחם׳לכתחלע קדישין רבי אלעזר שאיל לי׳ס מעון׳ אבוי תיינח תפילין דרישא דשריין על רישיהון
קורס היום בסשכיס ויצא לדרךדליכא למיחש שיישן כיון שהשכים לצאת עכ״ל
דישראלקךסיןבי״טתפילץדדרוע' דאיהוסול 1שלמופדהיך אנן אחידן לס ואיהי
ואפשר דמטעס זה כתבה הרי״ף אע״ג דמשמע דס״ל דאין מניחין תפילין במחלה׳ יד כהה אסור למעב׳פיכידתאבסטדא דילס איצטרי׳לסעבד חדוא בסטרא דתפילין
גלילה דהנא שאני דכיון דהשכיס ויצא לדין ליכא למיחס שיישן בהם ולענין הלב '
דרישאועמא קדישא אחידן תפילין ושריי׳ עלייה בי״ט ובחולו סל מועד ואסיר
ניוןדכמכוה הרי״ף והרא״ם להאיכריתא הכינקיטינן ד  :היה באכדרך ותעילין לאעכרא תפילין דמארי פלמא ולאנחה תפילץ אחמין דאינון דוגמא ודיוקנא
גראשו וסקפה עליו חמה יניח ידו עליהם וס־׳בספ״ק די"ט ( דף סו ) ופרש״י היה בא ' למתא למלכא לבעי לנטרא לעבדיה א״ל עביד בדיוקנא דחותמא דילי כל זיסנא
כדיך כפ״ס מניס ידו עליה 'שלא יראום וחכמים התירו להכניסם .לעיר דרך מלבוש
דההוא דיוקנא יתחויעליך כולי עלמא יזועון וידחלון מינך לבת' מגו רחימו
דהיאהעברה כלאחדידססוסבזיון אבל המוס׳פירשו דבחולמיידידכיוןדשקע
'
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עילא׳דקא
רחיסליהמלכא
יהבבידי׳חותסאדגופסנקא עילאהדיליהכיוןדאחיד
עליו חמה יש לו לסלקן דקי״ל לילה לאו זמן תפיליןהואוא״ת יא מיירי בחולאמאי
מוממאה עילאה דמלכא בידיה שביק מיני׳ההו׳דיוקנאדאיהו עבד אי ההוא עכדא
איטמכיאאותס בידו וי״ל דילמא מישתלפי מידיה עכ״ל ורביכר סולדבחול מיירי
דחיחותמא עילאה דמלכא בגין ההוא חוממא דאיהו עבד וראי בר קטולאהוא ההו׳
וכדברי התוס׳ומיסו מאי דצריך לסלקן לאו מטעמייהו דהאאיהו פסק כמ״ל לילה
פבדא בגין דאיהו עכיד קלנא בתותמ׳דמלכא ולא חייש ליה־ובגיני כך אסיר לעמא
זמן תפילין הוא אלא טמסא כדי שלא יטעו המאיס ויבואו להניחם לכתחלס כלילה
קדיס׳לדחיה סותמ׳דמלכעילא׳דשרא עלן בגין דיוקנא דאכן טבדין האי במועד
ומהאמזעע׳אמרו שצריך להניח ידו עליהכדי שלא יראו איתי :היהיושב
בביתי
ובחולו
של
מועד
וכ״ס
בשבת
דכלא פרא עלן ומאחר סכתלסודא דידןלא נתבא׳דין
סמדר ותפילין בראשו וקדש עליו היום וכו׳גס זה שם ופרש״י בית המדרש
בשדה
זה
בפירוש
מי
יערב
לכו
לגשת
לעבור
כקוס
עשה
על
דברי רסב״י המפליג כל כך
היה ואינו משתמי ומס׳כגמר׳דאס יש בית המשתמר סמוך לבית המדרש שחולמז
באיסור הנחתם
ומניחם שה ולא יביאם בראשו עד ביתוורבינו סמך על מ״ס כן כסמוך
גביהיה לב
מצותא תפילין שיכמרד׳פרסיות שהם קדש יל וכו׳פשו׳במכילתא ובפרק
גא בדרך דממילא משמע דה״ה להיה יושב בבית המדרס דמאי שנא ומיהו איכא
הקומץ דף לד ומ״ש כל אחת ואחת בקלף לבדה היינו כתפי לץשל
נמידקדי־גי׳משמע דסוקי להא כחול שאס לא כן לא ה״ל לכתבה בסי׳זה אלא בסי ' ראש אבל בשל יד כותבה כולם בקלף אחד כדאיתא בפרק הקומץ וכ״כ רבי׳לקמן :
" 0חייו וכן משמע מדברי• הרמ״בסשכתבס גבידיני הנחת תפילין בליל׳ותיע'
ויכתבם ככת׳סיושר נר׳דהיינו משו׳דכתיב זה אליואכוהו סמכא׳לפניו במצות
ילישנא דקדש היום לא שייך בחול והפוספ׳אע״פ שחלקו על רס״י כההיא דהיה
בא
ומעע׳זס
כתב
במרדכי
צזיכתובכתיבה גיסה׳ שלא יהא נמחק מהי וכ׳מיושר ניאם
 5יי! ופירסובחול בהא מודד דכע״ש היא מדקתני
וקיד׳עליוהיו׳ואיפש׳סהרמ״בס
סר״ל
כתב
מאושר
כלו
'
יפה
ואיפשר
דהיינו
לימי שיכתוב השטות ישמ׳ולא עקומות
ייכי סובי־י דאע״ג דכחול מיירי נקט לישנא דקדס היום לאפמופי׳דמשעהשקדש וכן משמע מדברי הרא״ש בסדר תיקון
תפילין ובדיו5ס' הבונה (ד קג ) תניא
היום גערביסבתו׳הוי לילה לעטןהנחת תפיליןופ״כ צ״ל קלדביי התו׳שמסדשי'
כת׳שלא -בדיו או שכתב את האזכרו ' בזהב הרי אלו יגנזו ובימ׳פ״ק דמגילה הלכה
גלי דהיל בא בדרך בחול מדקתני בה ופקע׳פליו חמה ולא קתניוקדש עליו
היום
למשה מסיני שיהיו כומכין בעורות בדיו וכתבו הרמ״בס בפרא' וכתבו התוספות
.
יגציימא .
דמייתי —
התס בר ־ —
הונא קתכי גבי v
היה בא בדרך נמי וקדש עליו היו
'
ועי״ל
׳־׳־׳ ץ
בפיק ־׳ ־״* ׳• ״
ב׳דמגילה י  J׳ -׳ ״1
׳־׳״1
ב׳דגיטין ^
ובפרק
ובפ׳כמה ׳• ׳  -ץ 1
מדליקץ ״״ י «
סאוי״ת ! ו■1
דדיו שמתקנים
־יגרסנדבשבת
מיירי
ורבי
כבי
הזכיר
כסי
שקודם
זה
דאסור
להניח
תפילין
.
בעפציס
לא
מיקרי
דיו
סדתק
בפ״ב
דגיטין בכל כותבץ כדיוואמי־י׳בגמ׳תאניר'
גת ומפני סדין היה בא כדרך ודין היה יושב כבית המדרש נשכו סמוכים בגמי ' חייא כתבי כמי טריא ומפצא כשר משמע סר חייא בא להוסיף על המשנה מכלל
די 1ליל יושב בכית המדרש כאן ולא המתין מלכתנו עד סי׳סאח׳זה והרפ״בס
דעפכא לאו היינו דיו דמתני׳וכ״כ בסמ״ג סימן כ״ה וכס״ה' סימן קצ״ח ולר״א׳כתב
ד
א ^4
בהלכות

כהלכות ספר מורה דאל ראיה דמי עפצא להודיה אינו נקרא דיו אבל כפמערכין
נו קימום סקורין גומא בלעז נקרא דיו וראוי לכתוב בו אפילו על קלף מעופן
והרמב״ס בפירוש המסכה בפ״ב דסוטה כתב שמי שאומר שס״ת הכתוב באל חיבר

שרטוט וכ״כ הרא״ש כהלכות ספי ־ תויה־
סלסה תיבות או ארבעה
וס^ c
התרומה כתב בסימן קצ״ו תפילין איכן צריכים סרטוט וא״ת ה<ז אמרינןpn3
כללן

גיטין ב׳כותכין בלא שרטוט ג אין כרת 3יןפירס יכיני יע ?ב היינ ישנזס אליוכהאו

פסו 7הוא טועה והאריך בטמס הדבר וביאר שס המעמיק שאל חיבר הוא סל לכל היותר בגליון מארבעה צרדין ובאמצע יכתוב הרבה שומת .כלא סייטוטק
כתב בסמ״ג וצריך לשרטט התפילין
עפציס ומטילים בתוכי קכקכתום ובפ״א
ארבעה סרטוסין סביב הגליון אבל אין
בכתיב' תמה שיהא כל אות ואות מוקף גויל מתוייג כראוי
מהלכות תפילין כתב כיצד מעשה הדיו
שיכתו׳בימינו אף אם הוא שולט הריך בין שטס לשטה וכן כתג המרדני
יחסר אפי׳קוצו של יו״ד וצרי׳ כ
^של
מקבצין העשן של שמני' צושל
בשתי ידיו ואם הוא אטר יד שמא׳דירי׳ הוא ימין ג וא" צ לשרטט בפ הקומן וכן כתוב בספר מצות קטן :
שעוה וכיוצא בהס וגובלים אותה בפר£1
פרק  .ראשון
ירצהלשרטט הרשות מדו ןמי שאינו ובהגהות מימון
בכל שיטה ושיטה ואם
האילן ובמעט דבש ולותתז?) וסו הרבה
■״P״
בחראשיעזרטטליישירזפתפד י « ונה» מי « 1516פיסלאס ;
יורע׳לייעורהעויט׳ב׳לאשרטדטט1
ודנץ15י * ־־י ?;® » ” ייח יפיניי
כין שטה לסט בתפילין וה ר שמחהפוסל
 u !u״ *^ 1,w /wu1wy/ « 11u1
r
״ *
אותם ומצניעין אותם ובשעת כתיבה

, M1!rnDעפ'

&גןי־מ 1נט ויכתוב עי! הקלף שהוא מעובדיי! שםתפילי)

הכ שי כתכ

פנ׳לואיני יויע מ־ינןמל־פל L

ל־׳־״לכנו ופא לא אפיי לוללולויLi .
שלא על הקלף או שלא היה מעובד לשמו או שכתב במקו® « ך
משקנווז־  ,הדיי שמציה
ש " 015
פסול ואם ה עבדו גוי כתב הרמב״ם שהוא פסול אפילו אמר לי שרטוט ואף על פי שנקר' הדיוט לאיפסל
מן המו 3חר ל כתוב מ סער  ,ס תסיליז
על מפני כך • ומיהו מצאתילמהר״יאבוהכ
עפצא ישראל לעצר לשמו וא׳יאז״ל הכשירו אם ישראל עומד
ומזוזות ואס כתב שלשתן במי
גביו
1(11
שכתב בסס העיטור דלחד פירושא -סמ
וקנקנתוס שהוא עומד ואינו נמסק כשרי׳
בתפילין מילתא יתירתא היא 'ופשולס
אם כן מה מיעטה ההלכה שנאמר למשה
עד כאן ומכל מקום הדבר מבואר שאין כן הסכמת הפוסקים :־:
מסיני שיהיו כותכין כדיו למעט שאי מיני צכעונין כגון האדום והירוק וכיוצא:
ומ״ש רבינוואס ירצה לשרטט הרשות בידו הוא תמוה בעיני שהריהספריוז
בהה שאס כתב בספרים או בתפילין או במזוזות אפי׳אות אסת כשאד מיני צבעוני7
או בזהב כרי אלו פסולים עכ״ל  :וכתבו שס ההגהות בשם התוספות ורבי׳סמחה
הנזכרי' כתבו שנקרא הדיוט ואיפשרסלמדכן ממה שכתבבשער
התמימה אחר שכתב דברייר׳ת אמנם מורי רביכו פירש דבאמיתה סל תורה וט
שהעיקר נראה שבכל דבר שימשה ארס דיו בדבר שיתקיים ויהא ניני על הקלף דיו
הוא וכותבים בו ספרים תפילין ומזוזות מכ״ל  :וזה כדברי הרמ׳כס והרא״ס וכן ודוחק לומר דמיירי בשקה עליונ' דוקא וגס תפילין לא מיקרי הדיוט אס משיטטץ
כיון שפושה השרטוטין כדי לכתוב ביושר ולא משוס חומרא על דבר שלא יכוללכא
נהגו העולם לכתוב ספרים תפילין ומזוזות במי עפצא וקנקנתוס :
ומחוך דברי הרמ״בס למדנו דהא דתניא כתב את האזכרות בזהב יגנז לאו לידי איסור עכ״ל ומשמע ליה דהכי קאמר דלא אמרו בירושלמי הפטורקהדבר
דוקאאזכמת דאסילו באות אסת משאר תיבות נסי תיפסל וכ״כ רבי 7ופוס הו נקרא הדיוט אלא כשעושה אותו כדרך סומרא אבל הכא שאינו מצויןלכך
■ ירוחם בנ״ב ח״ב ונראה דסא דקתני אזכרות משום דהוה ס״ד דמשוס דחשיבי עדיף שהרי אינו דבר איסור דשייך ביה חומיא ואינו מסיטט אלא כדי לכתוב כיושרסלןף
על פי שהוא יודע לייסר השטה בלא שרטוט יותר נאה ויותר ישר הואכשהוא
לכתבם בזהב מבדיו קס״ל דכל שלא כתבן בדיו פסול וכ״ס לשאר אותיות :
וכתוב
בנ״יכתב את האזכרות בזהב כלומר שזרקזהב על כתב השמות משורטט אינו נקרא הדיוט  :ומ״ש ומי שאינו יודע לייסר הסטה כלאסרטון
שנכתבו בדיו אפ״ס פסול דס״ל כת׳העליון כתב ומבטל התחתון עכ״ל
טוב הוא שישרטט ליישר הכתב כ״כ הר״אס כ הס פר תורה ובסדר תיקוןתפיליןוכ״כ
ונ״ל דהיינו דוקא כשאינו יכול להעביר את הזהב אכל אס יכול להעבירו יעבירנו המרדכי אס אין הסופר יכול לכוין כלא סרטוט יכול לשרטט כל השורות וכןעושי׳
עתה שמשרטטין כל הסורו׳ ואין בזההדיוטות ואדרבה הוה ליה זה אלי ואנוהוענ״ל
וישאר כתב הפהתון מיסו באזכרות נראה דאסור להעבירו משוס דהוי כמוחק את
כתב באורחת חיים לא ישרטט בסוס צבע לממוטי אבר וכן כתוב בספרהתרו׳
השם ולפי זה מ״ה נקט אזכרות דכהני הוא דאמרינן יגנז דאין לו תקכ' אבל כשאי
ובהגהות מימון פ״א וז״ל בס״ס אומי מסרגלין בקנה אומר מורי■‘ל0ו
כתיבה תסהבפיק
תיבות אינו צריך ליגנזדמפביר הזהב וחתר לכשמתו :
הקומץ ( דף לד ) וכתבתם כתיבה תמה ובפרק הבונה (דף קג ) • וכתבתם סיהיס לאפיקי סכין קאמר אלא לאפיקי בעופר 7וכיוצא בו שהסרטוט על ידי צבע אוסחור
או אדוס עכ״ל  :ויכתוב ר על הקלף בפיק המוציא יין ( דף עט ) משמעדהויא
שיהא
כתיבה תס שלא יכתוב אלפין פינין וכו׳ופי׳רס״י תם סלם כהלכתה :
מסקנאדגמרא דהא דתניא הלכה למשה מסיני תפילין פל הקלף ותזוזת על
מוקף גויל כס׳הקומץ (דף לד ) כל אות שאץ גויל מקיף לה מד׳רוחותיה פסולה
דוכסוסטוס לא למצוה בלחוד היא אלא לפיכובא לומר דתפילין דוקא עלהקלף
ואפ״ג דתפילין אינם נכתבים אלא על הקלף נקט רבי׳לישנא דאיממר בגמ׳ואע״ג
אבל על דוכסוססום ופל הגויל פסול׳־ס וכן משמע בפרק הקומץ וכך היאהסכמת
דבגמ׳גופא גבי תפילין אמרינן לא נצרכה אלא להא דאמי ר׳יהודה כל אות שאין
גויל מקיף לה וכורב יהודה כי אמרה לגבי ספר תורה אמרה ומשוס הכי נקט גריל כל הפוסקים ולאפוקי מהמרדכי שכתב בהלכות קטנות ותניא שינה פסול לאק״ל
ולקמן גבי ניקב בתוך האות וגבי גרירת דבק אות לאו 7יתכאר דין זה דבעי׳שתהא הכי אלא כרבי אחאי ק״ל דתניא בפרק המוציא ובפ 7הקומץ שינה בזה וכזהפסול
ורבי אסאי מכסי׳וכותיה ק'יל דמוקמי׳בפ׳המוצי' דרב קאי כוותי׳עכ״ל ודעדבההיא
האות מוקפות גויל בס״דב  :וכתב
המרדכידיש לומר דלא מיפסל בדיעבד ( ET1ב ) לת3בנלג< 7ין תפילח6צקר■ » בריתא דקתני סלכה למשה מסיני תפילן על הקלף ומזוזה על רווכסוסטוס
כ7י| ס״פשנקרע:

כסאינ ו מוקף גויל אלא דוקא כאותיו׳של
ונחלקו המסרישיכובסי׳
מסיים בה קלף ב מקום בשר ודוכסוסטו במקו שיער :
סס ואין כן דעת הפוסקים שכתבו דין זה סתם ולא חילקו בין אותיות סל שם קלף ודוכסוסטוס סהר״ן כתב בפרק המוציא יין בסס הרמ״בס סהעו' כשמתעיבודו
לשאר אותיות וכך הוא פשט לישנא דגמ׳ונראה ססע׳ המרדכי משום דאמרי 7במ״ס חולקין אותו לשנים והחלק הדבוק לכפר נקרא קלף וכותבים בו במקום בשר ממס
עירב האותיות או שהפסיק באמצע הסס אל יקרא בו ומשמע ליה דהשס דקמני והחלק שלצד השיער הוא הנקרא דוכסוסטוס וכותבים בו במקום סיפי ממש ונסב
קאי כמי אעירב האותיות ושמו סל הקלה קאמאבל כספר התמ׳מפרש דהשס לאו שכן דעת הרמב״ן וכן דעת סיש״כא בתשובה וכתב הר״ן שלפי סברא זוצייכים!
כותבי תפילין לגרר 7יפה הקלפים לצד השיער כדי שמה סישאר יהיה תורתקלף
סמו של הק״בה קאמר אלא תיבה קרי סס שכתב בסימן ר״ה או שהפסיק באמצע
; השס פיר׳ שחילק התיבה אחת לשתים  :מתוייג כראוי דין התגץ כתב רבי' עליו אבל התוספות כתבו שס כהפך שהחלק החיצון שהו' לצד השיער הואהנקרא
קלף והפנימי' הדבוק לבשר נקרא דוכסוסטוס ולפי זה כי אמרי׳דכותבץ לע הקלף
בסימן ל״ו :ולא יחסר אפילו קוצו סל יו״ד פשוט בפיק הקומץ ( שם)
.וצריךנ שיכתוב בימינו כ״כ בס״ס סימן ר״ה מדאמריבס״סהקומץ ( דףלז )  .במקום בסר היינו מקום היותר קרובלבשר • ודוכסוסטוס במקום שיערהיינו
.וקשרתם וכתבתם מה כפיסה נימין אף קשירה בימין ואפילו דיפבד פסול ' אס במקום היותר קרוב לשיער נמצא שכותבין בשניהם במקום חיבורם כשהם1גוקי6
כתב בשמאל דהא תנן בפרק הבונה הכותב כין בימינו בין בשמאלו שתי איתיות תה בזה וכן כתב המרדני שם בסס רש״י וסר״ן בסס הערוך וכן כתבהרא״שבהלכמו
■ופריך אין דרך כתיבה כשמאל ומשני בשולט כשתי ידיו אבל באטד אסמאל דעלמא ^ ססר מורה • וכן כתבו בספרי הרמ״בס שלנו בפ״א וכן כתוב כספרהתרומה
ילא אימין ובענין זה צריך לכתוב ס״ת תפילין ומזוזות ומגלה מאמר בכולהו סימן קצ״ד וסמ״ג סימן כ״ד והגהות מיימון בפרק אחד וכתבו המוספות על ה
,כתיבה דאין לומר דוקא בשבת דגמרען ממשכן אינו מועיל כלאח' יד אבל בעלמא וקלפ? ס שלנו יש להם דין קלף וכופבין עליו לצד בסר ודלא כאומי־יסשקלפי׳שלנו
גשר אין סברא לומר כן שיכתוב ס״ת תפילין ומזוזות כהלכתן בסבת ולא יהיס הס דוכסוסטוס לפי שמגרריס האומנים המתקנים אותו קליפתו העליונהונשאר
הדוכסוסטוס דאס כן היאך כותבים עליהם תפילין דמסקינן הכא דמפיליןדוקא
קייב אמנם גבי שחיטה כתיב וזבחת ותנן נפלה סכין וסחטה פסולה הא הפילה
על הקלף עכ״ל וכן כתבו כליהני רבוותא שכתבו דברי התוססי׳ וצ״ל שהטעםמפני
כשרה אפילו כלאחר די ואפיה פטור בשבת משוס דהוי כלאחר יד עכ״ל ובפסק כ
וצריך לכתוב בימינו ואטר בשמאל סל מולם שהוא אליו ימין ושולט בשתי ידיו שמה שמגרריס קליפתו העליונה שבמקום שער אינו אלא כדי מס שצריךלתקנו
<יכתו 7כימין העולם וגס הר״אכ׳כסדר תיקון תפילין שצריךסיכתבס בימינו אא״כ להחליקו ואפילו אס היו חולקין העור לשנים היה צריך לגררסמכו כך ומצד הכשי
גוררים הס הרבה עד שלא כשאר אלא הקלף לבד :
,הוא אטרוכ״כבסמ״ג ובספר אורחות חיים ולא כתבו אס הס פסולים בדיעבד
שהוא מעובד לשם תפילין ע/א ודאי פסיט ' שצריך עיבוד דאהן על הקלףבעינן
כסכתכס בשמאל וכך הס דברי דבינו סתומים ג״כ אבל כהגהות מימון פר״כ כתוב
שיהו ככמבין וכל שאינו מעובד עור מיקרי ולא קלף ואע״ג דכפיק
בסס ספר מצות קטן שאס כתב בשמאל יפסול אפי׳בדימבד :ואין ג צריך לשרטט
ב׳ דמגילה ססלינן דיפתיא דהיינו עור דמליח וקמיח ולא עסיץ ועיבוד שלנו אץf
נכל-שטה ושטה בפ״ב דמגלה ( דף יח ) וכס' הקומץ ( דף לב ) והלכתא תפילין בעו
שרטוט וכתב הרמ״בס בפ״א שהטעס לסי שהם מחוסין ותניא בהקומץ ( סס ) ס״ת כו עפציס כבר כתבו שס הפוססו ' והרא״ס והר״ן שהסיד שאני נותניםבקלפי׳סלני;
שבלה ותפילין סבלו אין עושים מהם מזהה לפי שאין מורידין מקדושה חמורה מהצי כעפציס וכתבו רבינו בהלכות ספר תירה ומה שכתוב שהעיבוד צריךשיהים
לקמסה קלה ופריך הא מורידץ עושין והא מזוזה בעיא שרטוט וכתבו התוספות לשם תפילין היינו מדאיתא בפרק הניזקין ( דף נד ) ההוא דאתא לקמיה דרבי אנסי
ואס תאמר ודילמא במסרטטי ויש לומר דלא היו רגילין לשרטט סער פור׳ותפילין א״ל ספי תורה שכתבתי לפלוני גויליס שבו לא עיבדתי׳ לסמם וסוהלה רבי אכפו
.כיון דלא כעו שרטוט כדאמרען בירושלמי פיק קמא דשבת כל הפטור מן הדבר ובס' נגמר היין ( דף מז ) איפליגו אביי ור־א דאציי אמ י הן מכה מילמא ה!אג ויבא
ועושהו נקרא הדיוע ומהאדאמרינן כמסכת סופרים מסרגלין בקנים וכל יריעה אמר לאו מילתא הוא ואוקימנא להו כתנאי דתכיא ציפן זהב או שטלה עליפס
■עור•
.שאינה מסורגלח פסולה אין ראיה דרילפא בשרטוט העליון איירי ראי אפשר לכתוב . . . . ,

■גל*«,.

אורח חיים הלכות תפילין בל

דימ

שצריך גס גפנים מוקף טיל בספר התרומם וסמ״ג ממרדכי3׳ס הקומץ והגס״מ (ג ^זנגריןשצסר
ןלר סל נהמה טמאה פסולות עור בהמה מהורה כסיות אפ״פ פלא עבדן לשמן
ממלא ססמיר זצנמחלס
פסולות דע שיעבדו לספן ופי׳רש״יאע פ פרק .א׳כמבו דמשמפלהא דאמר אשיאן טקב תוט סל ה״א כסר אפי׳הכקכ
ושכ' 4אומר אף עור סל בהמה מסורה
העי« מ
עייןר
ולא איכפת לן בס וכתבו התו' לכ ההלל אכל בירושלמי פ״ק דמגילה פוסל אס אין גול מקיף האותמבפניס י
©לא עידו לעור זה לשמו דהזמכה לאו מילתא היא
יעשה בישראל ואין
ומ״ש רבידי היצכך אס ניקב כל תוכי פסול אפשר שהוא סיוס דעת סירו&למי׳ נוהבין ק:
וקפה לר״מ דקי״ל גהזמנ/הלכה כרבא ובעיבוד לסמה קי״לכרשב* ג כדסוכח כפר
זמלנריי
כלומר בירושלמימשמע סכריךגס כפנים ד( )
שיזקין כסהוא דאפאלקמיה דר׳ אבהו
הסרדכי57עיצ
חיהמוקף טיל ולפי זה אס ניקב לס תוכו
לטיל גביו ואמר לו ענד לשם תפילין  :ויהיהרה ^ ף ו מעיר בהמה
נראה שאין5וגר
^איןלפלקבץעורשלתשילץ
בהמ׳חיח פסול יאפשר שהוא לישני׳ ,דנפשיה חילק » סהדי•
מעור
שלס״ת דכא סי"ן של תפילין הלכ׳למשז ועוף טהורים אפי׳ מנבלת ומרפה שלהן אבל
שלם יהין  -שפוסק לפסול כיון דבירושלמי׳ פסול חיליקני)אומיות־
אכי׳הואטהור ז ויהיה
מסיני ומפרם ר״ת דרב^ ^ מי הזמכה ועוף הטמאים ולא מדג
ובתלמוד דידן אינו מגורר ההכש3הד'  fפשוטו ' שנהןנזנר
לאומילת׳היא ^ י ברםנ׳ג דבעי ,עי ףד בו נקב שאין הריו עובר עליו ואם׳ לאחר שנכת׳ניקב בתן ך
הקזן של תיסי}
® '‘1^ 3P? *f
 Sאנל נה׳אוניונא
דלא סגי בהזמ:ה וכת כ< זה כשר י״א אפי׳ניקב כל תוכו ובירושלמי משמע שצריך נם בפנים•
לסמה משוס
ג 9יש לדין בדין
» " י יל»י׳’  , 4גקבגמולאנל אס «תיירניולא
הלבךאסגיקכ כל ״ ^ «ייל « < 3 " '¥הפנימי "*
מוקף גיי^
החלל להיכא דאינו ממלא וגס במרדכי צות קענה אבל
' לשמה ובדיעבד אם לאסבקלס ^ ה י ואפי לא נשא ממנו א׳^ א כל שהו כשר גיקב הרגל הימ^י
עינוי
פ׳הקוקאסר שהפיאהידו׳ כתבומיה׳ לנרי ה« 1זר ימוין
נפסקאימהארניו׳
ואייל פסול׳ואם
!פיש״יכשרי׳ולפידעתר״חור״תפסולו׳ נשא׳ממנומלא אותקטנ׳כשר
פסולואםנפסקאמהאתיי
נשא׳ממנומלאאותקטנכשרואל
נדל בפנים וסל כזנריהר׳רסניו©
אם תינוק דלא חכים ולא טפש יודע לקרותו כשד ואם לאו פסול תלמוזינולאכעי הקף
וכן עמא דברעכ״ל  :ודעת כל העוסקים
שהרי הטורתחלון
וכ״כספר
רמתי' סוץ בדבר עצ״ל
שאס עכדן שלא לשמן פסולים וכדעת כתוב בס״מק שאם נפלה טיפת דיו קודם שנגמרה האות ולא
בין נקב ההי׳א
■
התרומה שתלמוד שלגו מכשיר לגמרי :
לנפסק האותיו«
ר״ס ור׳ח • ורע שכ׳סרא״ש כהל׳ס״ת היתה האות ניכר׳ואח׳יכ נטל הדיו או שלא היתה מוקפת גויי
כתגיא■ זדז «שמע כמרי«
עשויית :ויש לדקדק בלשון יבינו למה
היתה עשוייןק
ככר היתה
אם ככר
תוכלאבד אם
חק תוכלאבל
כמו חק
דהוי כמו
פסול רהוי
מתחילתה פסול
סס״וכרוך כסתפ׳אם צרי׳להוצי׳כשפתיו מתחילתה
אפי' ניקב כל תוכו כש׳סהרי כל הפוסקי' דאסלאכןלא סי«
דיויכו׳ליטלו יכו׳ליטלו יא״א
וא״א
כתמונה
שהוא מכבדו לסם ס״ת או תפילין אם
בהדיו
ונפלבה
כתקונה ונפל
לו לכתוב סת•
הושוו לו׳דתלמודאדיק מפסראפי/יקב
P
סט כמחשבה הילכך טוב להוניא בשפתמ
ואס כעסק את«
לא צריךוכ״כ סע״ג כסי׳כ״ה וכ״כ הגהוכסמו כפ״א ולא כתבו לכ תוכו וצייךלומר דמשוס דלליסנא קמא דרס״י דלא איירי תלמוד׳בהכי כלל חהאומיית אלא
נפסלת העיבו׳ותו
אלא דברי הימש' דלא מנסר אא״כ מקיף׳ מיל מבסנים וללישנאבתיא היה לו לפר®
כאן רבי׳לפי שסמך על מ״ש כה׳סי׳ת ז ואם עבד לשס מזוזה נר׳דודאילא מסכי אין לנו
' ניקב לס תוכו דהיינו דנא 1ת'1תפשו «ו׳
לדברי סאוערי'מזוזה אינה כריכה עיבוד דכי עיבד דמיירי כהכי משמעדאפי־׳כיקב כל תוכו כשר קאמר י״א אפי
לכתוב בו תפילין ולא מיכעיא
מידי:
התופסים לשון שני עיקר  :ומ״ש רבי׳ניקב בדגל הפנימי של ה״א אפי' לא נסאד
לשמה לאו כלום הוא אלא אפי׳לרכייהאוע־־י' מזוזה ציינה עיבוד לאמהני משוס׳
כע' הקומץ אבל אס עובד לשם ממנו אלא כל שהו כשר היינו כלישנא קמא שכתבתי כסמוך שמיס י אהא דאמד־
דקוושתתפילי! ס מורה מקדושת המזוזה כדאיתא
תפילין כדאמרינן בפ׳מי אשיאן ניקב תוכו סל ה״א כשד וכתב סרא״ש שהוא עיקר ואשמועינךדאין שיעור
ס״ת מסכי לכתוב בו תפילין דקדושת ס״ת חמור׳מקדושת
כלי בתוך כלי ובס״תאשר' לרגל הפנימי רק שנשא׳כוכל דהו ואע״פ שכל שאר הפוסקי כמברשלשון שני עיקר־
שמתו דכית שיש בו תפילין מומר לשמש בו ע״י שיניחה
רכי׳כתב לסת הרא"ש לפסק הלכה משוס דרכי הוא ומיהו אכן לפנין הלכה לא
עד שיוציאנו ואה אין נו בית אשר צריך לעשות מחיצה גבוהי׳טפחיס י למיש
ככר כתבתי דנכרית' פיק דחינן כל הכי רבוותא מקמיהרא״פז״ל • ניקברררגל הימיני אס כשאר׳ממנו פלא
שצריך שיכתיב לצד הבשר ואס כתב לצל השיער פסול
כמקום כעי דוכסושעוס כמקום אות קטנה כשר ואס לאו פסול שס אהא דאער׳ אשיאן נקב ידיכו פסול אמרינן
?מוציאיין (דף ל ) :יעהקומץ (דלב ) תני קלף
בגמראאמררניזיראלדידימיפיסאליימיכיהדרב הונא אם נשתייר בו כסיפור*
שיערומשמפהתהדאםשינה׳פשול ובייושלמיפ״ק דמגילהתניאה״למ' שיהיו
שיעד ועל הקלף כמקום אות ק;! נה כשי ואס לאו פסול וכתב המררכי כהקוסץ־דהאי׳שיעורא־הר לאות ה״א
כותבים בעירות ופו׳וצריך שיהא כותב על הגויל כמקים
ואס שינה פסול ודלא כמ״ש׳ התו' ודכוות׳דוקא אבלאותיות ע פושות שאין להם אלא ירך א׳כגון־וי״ו זי״ן נוןפשופה
נחמתוכלומר כצי תחתון שלו דהיינו כמקו׳סשר
איפסקואין סיעור׳באות קסנה דאדרבא אס לא כשאר רק',
איאינקיבואו
גסקומץ לחד שינוייאדאם שינה וכ׳כקלף כמקום שיעיובלוכסוסטוס׳ במקום כשר
לאס ה עבדו גוי כתב הרסב״ם כשיעור יו״ד פסול אלא כהיכר תינו' דלא חכי׳ולא טיפש וצנע עוד וכל הפשוס יכול
נחר שכל הפותקי/חולקי׳עליהס והשכימו לפסול •
משוס דגוי אדעת׳דנפשיה עביד להיות דפסולות אפי׳־אי קרי ליה תנוק דלא חכים ולא טיפש כלו׳דכל הניכרונראה־
כפ״א שהוא פשול אפי׳א״ל ישראל לעבד לשמו
וישראל עומד על גביו וסייעו׳ לפין בפשיטות שלא נשתייר בו שיעור אות אפי קרי־ ליה תינוק רלא חכים ולא
וסרא״ש כ׳כה׳ש״ת בשס ה״ר כרוך שאס כמי מעגדן
טיפס לא משגיחין כיהונד ס מחלה הוא פשופוה כי ספור׳ בהדיא בכקועץ דנגיי,
מסייע זה יש בו ממש דנכיי אדעתא דישראל עביר וכעוד ונהגו העם כמ״ש ה״ד
מכיפת וק דעת בעל העישו' איפסיק כרעי׳דה״א אעדי׳אם נשתייר מלא אות קטנה וגבי איפסיק וי״ו אמרי'
כרוך כי אין עכדנין ישראל בכל המקומותוכן הדעת
שהישראל יסייע' משמע דס׳ל דמסייע אייתי ינוק׳ומיהו כבר איפש׳לפרש דשיעו׳דמלא אות קטנה הזי גסלאותיו׳פשוטות׳
דסגיבגוי סיעכרנולשמו ורבי׳לא הזכיר
כיון שבעל העיטור הכשיר עיבוד שאין להס אלא ירך א׳ומאימלא אות קטנה מלא אות דידה כלו׳מלאיוי״ו קטנה
מקש ה״ר ברוך לאו דוקאואפי׳את״ל דדוקקאמיויותרכיאה,לומר שסמך על מ״ם דא נו  fקטנה וניכר יפהשהי' וי״ו או כו״ן 4ואס טנפסק אחת מסאותיו׳אסתינ%
גוי לשמו ולא הזכיר שיסייע היפיאל פסק כמותו
■ עפעיורלקרותו כשר ואס לאו פסול סס רמי ברחמריאיפסי׳ליה וייו׳
לה׳ס״תדכרי ה״ר ברוך והזכיר ישראל מסיימו וגסכ׳בשס רבמומנאווכשמעבדס• דלאחפי׳ולא
כת דברי בעל העטו'׳מסמ׳רכה״ר ברק ורב דויהרגו גגוקכא וערס״י וי״ו אירע כמקום נקב וכי׳כמץיו״ד  ’. :אתאלקמי׳דד׳זירא׳
לשס ס״ת ים (כימו מעט ואע* פ שגס סס
לאפיקי מהימב״ם דפסל עיבוד א״ל זיל איי־תי ינקא דלא חביס ולא טיפש וכו׳וכתבו התוספות והמרדניסדלי״פ-
נטמנאי נקיטי׳ולא הביא דברי בעל העיבור אלא
ישראל עמו אע״פ שלא נתפרש הכראיתכמו יו״ד יש להכשיר עי קריאת תינוק דלאתכים ולא■ טפש וכבר כתבתי'
גוי ואיפשי שבעל העיטור עצמו סיבר שיסייע

ויננקיצי׳וינקו' כמרכ׳דרך הנקבי נמו שעש׳הישר׳מ״מ אקסוסשין לזייוף דמיית
גוי פן יכיר הישיאל בטביעות סכתן כשימין וכן פיי׳י ע"כ  :עור שנעבד שלא
'לשמי אס יס תיקון לחזור לעבדולשמו.כ' יכד'בה ת״מ :רהיח ו הקלף־ מעוד בהמ'
חיה ועוף טחוריס אעי׳מנבלה וטיפה ש לסן יאבל לאי מעור ^המסחיה׳ ועוף
הטמאים פשיט בפ״ח סיציס ( דף קח (  :ולא מדג אפי׳הןא עהורםש בעיא דלא

 uyvקוראו כתקנויונראין
ä;j .
שעל שכי מיני נקביי'ה ס כי תחלה דברו כנקב שכפשייספתרוחב המל שמא עבה
וניקב מקצתו מצד׳ רחבובשפ' הרוח־אבל ארכרנסאר קייס סכל■ רוחב הכד האחר
וקאמ׳דמאחר שנ שתייר בארכו בלא נקב כמלא אות קטנ׳ר״ל דקה כגון וי״ו יא יו״ד
כשרה שהרי אם עשה רגל מתסלתו דק כשרי ואח״ס דכררבשניקכ כאמצעי' הרגל

גט׳ אשכנזי בהקומץ רבה
■
ןי הדיו עובי עציו הוי נקב :פו הר׳יאסככדרני בסי צ יפירש
בדיג נפתס שאץ האות נחלק' התוס׳דאיחכי׳מביןפגידו׳הוא נלפימעל׳לאמ' ייהרג ואומ ויהרוג ויש ללמוד מכאן
קטן כחורלש מחט עד כשמעביר עליו הקולמוס
אסוה ' גדול שסאו׳כראי׳בו מלוקה סיכול להראות לתינוק לכ השור׳ואי׳צ לכסות שאר האותיז' :וא״תוהיכי מבשרינן
בו לחנים אינו נקרא כקב וכיתבץ על גביו אבל
דחרמרי׳הזריזי' עושים ׳ג ויאיפסיה סוס אות כנוסב ועא אמרים בהקומז כל אות שאין גויל מוקף לה מד׳-
וכתב עוד הר״י אסכנדרני
לחסיסיראינטבסו׳עכ״ל :

;הקומץ (ףד כנו ) אפי אשיאן כי נדבך .דק .
ל״א  .תוכרהגרל והחלק דהאדמכשרינןבאיזפסי׳מוקב׳היינידוקאבניפס׳אסר שנכתב דכיץ דכשנכתכהית׳
נשיייכופסול  :וערש״י תוכו רגל מנימי יריכו דגל • מיני
המיומה סי׳ר״ד כשרה סהיה־גויל• מקיפה מארבע רוחותיה אם ניקבה אס־כ :כשדה מון שתחלתה
סבמוכו והימכ״ס כתבכס״אהמ ' תפילין כלשון אסיון וכ״כ בספר
היה בכשרות אכל,כסבמחלת כתיבתה היהסס נקב ונפסקהבי אע״ס שיש בת"
׳* ^ ^ ייז עי קי דלשון תוכו משע אמצעיתו דהיינו חללודלאידךלישכ׳ספרש״י
שיעור אות פסולה משוס דמעולס לא הקיפה מיל י לו 'כ כהריא׳מדבריהרמב־״כד
קיץ יגל .שעאלי שהוא בעצים לא נכין הוא דמה ליימין מה לי שמאל אבלהרא״׳ש
ז״ל בע אחד  :ובתשובות הרבר׳לוי ן חביב ו״ל בחוב הלכה למססה בימי
גתכבס ס׳תשלשון ראשוןעיקר דלפי׳שני קשהאמא־ נקט תוםסלה״א טפי
למימי סדאמהאותיורו שים הסופרהמונהקיהרב רביי עסף הכסן נשמתו פדן באו׳ לפני פעמיס רכות תפילי!
שחי אותיות יאמפ״כ כת׳רבי כלשון שני משום דאיכא
סאות כשר ולאכ׳דלשון סרגל הכ״ף פשוט שלהם היה מגיע לסוף הקלף בלי הקף מיל ממחלתם וססלתי
ת יונ קט ואיסם סגס הרא״ש מרדה מיקב סלל שבתוך
מילתי׳דכדבך רב אישאן אותם לפד סרבניס הזקנים ;״ע ע״  , 5סברת קצת פוסקים שכתכו כן בעירו»
שק עיקר לדחות דינו סל לשון שני אלא לומר דעל
ד ב d zולא
יישב®עי לשון ראשון מלשוןשני  :י א 4אפי׳נקב כל תוכו ובירושלמי משמע

rl
לניקיון3נגיע$
מסוים דסברי מגיפה פוסלת כין למפלה בין למסה וסכריי
ולא' שיה פוצה פה וחולקים בדבי כלל־ואע״פ שמדברי הרמב״ס אין לכו הכרס חזין
לפסול מפני סכשמנה הדברים הפוסלים לא הזכיר דבר מזה אלא שנגפ׳אות בפות אונו לאו׳אכל היכא' דלא מהני תיקץ איסשר דיסברי ספל מהי שלא נעשה כה 40
הרי הירושלמי שהבי׳בעל ההגהה סצריך היקף גויל תוך האות כ& ניקג העור סס צריך לגרוד דטיעמא דמסתבר הוא והכי כקיטינן כתוב בתשובו׳הר״י לן היא״פ
תשובה לדפפי
וכ״ש שצריך היקף גריל בכל צדדי האומ;מבחוץ .ופן׳ הואמבוא' ססבירופלמי והריב שאלת עי״ן שיננתכה כמקו׳וי״ו מהו למסוק קצתה ותשא׳וי״ו
א״א כחם?,
שכתב א א
בימה מרחב
חליי׳' כימה
בתש־ו'פסחילכין;
הזזה תלוי
המ)5ור י 3ספרן ק רימ ספי כמ 3 3.הדי ׳3ן ס
ניקב קורס כתיבה אס• הדיו איבו עובר וא״א ז״ל פסל גם בזה וכ״ב בס׳יהת וכתב עוד־שאם עשה רי״ש חק תוכות לתק ירכותכי צריך סיכפו׳גוף
האו׳ולא שימסוק מקצ' מחתוישא׳הנשלך
עליו פסול אבל אס ניקב אסר שכתבו כמיןדל״ת שאינו יכול לנרוי ולתקנו דהוי כמו חק תוכו' וכיוצא
אמרו לע זה כגמ׳ניקר תוכו של ה״א כשר בזה כ׳א" א הראייש ז״ל מ״ם פתוחה שנדבק פתיחתה ונסתמה אותאח־ר'כע -״ל :וכ״שרביובגריד׳דכק
אות לאות כתב סמיתנלר׳סמ״קהכסיר׳
ירכו אס נשתייר בו כמלא אותקטנ׳כסר
שאין מועיל לגרור הדכק ולפותהה ובנריר' דבק אות לאות כת׳ בהית'עשויה כתקנה ונפל בה דיו'כשימול
מרו עו י
ססוו' לו^
י5ןס
תמיי שמות׳ובהתחלתיד הכתיב׳יאמר אני כותב לשם קדושת תפילין הדיו׳ ופסל בשלא הית׳מוקפטילמתסלש׳
ימינרברשלדעתו
וכו׳ע״ס
דויהרג
איפסי '"ליי'וי"
ואין די בפה שיחשיכלכו כך :ומלב׳זה צריך לכתו׳כל האזכרו׳
והיא״ש כמ׳בשתי׳הן להפך דבהית׳עשוי׳
גסדעתהרמב״ס כןהואהדין מדלא
הביא סברתו בלל גס כדברי טור א״ח יס לשם קדושת השם  :וצריך לדקדק בחסרו׳ויתרות שאסחיסר׳ כפקכ׳ונפל בה דיו ונפלו פסלוכגריר׳דכק
לדייק שרפתו היל) כן גס הרמ׳ס בס' ג' או יתר אחת מהן פסולין ונמצאו המגיחי׳אותם מברכי׳בכל יום אות לאו׳הכפי׳סתס בסדר תיקון תפילין
דגיטין כשבא לבאר שפין דבוק האותיות ברכה לבטלה וגסשרויי׳בכליום בלא מצו' תפילין ונמצא עונש ולא סילק בין נדבקה מתאלתה לנדכקה
להלמאד ירא שמי׳וחרד לדברי הש״י אסר שכגמיה ולדברי הירושלמישכתבתי■
פוסל בגט תפס במושל' שתסמן היקף הסופר מרובה לכן צריך
גריל מצד שניטל הגד ' פסל בתפיליןוס״ת המתעסק בכתיבת תפילין ובתקונם :וכל פרשה ופרשה׳ אחר בסמו׳לס ' מס שפי׳בו הרפ״בא אסנדבקה
פעמים ושלש ויחזור האות קודם שתגמר לא סגי לה בגרירת
כמו ססמןגויל מצדי דיבוק האותיו׳עכ״ל :שיכתכנה יקראגה היטב בכווני דקדוק
דבק ואם נדבקה אס סכגמר׳אינה ציינה
כתיב בסמ״ק שאס נפלה טפתדיו ויקראנה קודם שיתננה לתוך ביתה ואם יתר אות אחת יש לה
לא לגרוד ולא להפריד וז״ל סמ״ג וכל אות
קודס שנגמר האותוכו ' ז״ל סמ״קאס
תקנה
תקנה שיגרור אותה אבל הסר אין לה
ואות צריך סתה׳מוקפת גריל מד׳רוסופי׳
־נפלה ספת דיו קודס שנגער 1האות ולש
היפה האות ככית ואס״כינסל הדיו או כמו כן א© לא היתה מוקפת גויל כתחלת ואס נגעה אות לחברתה יועיל תיקון ולא מיקרי חק תוכות אבל בירישלמימכשיר
נגיעת אות לאות מלמטה ופוסל נוגעו׳מלמפל׳ומסופק  06נוגעות באמצעעכ״ל
עשיית׳דאמיי׳דפסולה ואס״פ נטל הדיו הוי כסק תוכו׳ופסול׳ אבל אס כבר ככתבה
אבל המרדני כפ׳הקומק כ׳הירו׳הזה ואח״ב כ׳אמכס בתלמודינו לא מפניג בין נוגע
כדאמרינן בירושלמי פכ״ל
כתקנה ואח״ב נפל הדיו עליה יטלנה
והירושלמי הזה הוא בס היה קורא והכי איתא התס עירב האותיות אית תניכשר למט׳או למעל ופוסל ככל ענין אס אינ׳מוקע גויל מד׳רוחותי וה המרדכי בסס רבי'
ואיתתני ססול -מ/י כשר מלמטה מאן דאמר פסול מלמעלה כגון ארצנו תפארתנו שמשון סכ״ב רבי׳אלסכן דאין לסמיך על הירו׳וצריך היקף בי ^למעלה ביןלתט׳וכ״ע
איל ארצך ותפארתך צריכא וכתבו הרש״בא כתשובה ופירש דהכיקאמרמלמעלה בספר התממ׳סאם נוגעת איח לחכירת' מלמעלה או חלמנו פסולה לתיקקמועיל
פסול לפי סעד שלא נעשית אות נפסלה צורתה והילכך אס בא לגרוד הרי זה כלוק בה ולא דמי לשק תוכות וכי' כ בהגהות מימון וכ״כ האגור בשס מהי״ס וקנ׳שסוא
תוכו׳סלא נעשית אות מעילם פד עכשיו שהוא גורדו אבל כסנדבקו מלמט׳נו של
דעת הרי״ף והרמ״בס והר״אש שלא הזכירן הירו הזה כלל וכןהלכוהיכישנגעו
תפארתנו וארצנו אתר שנגמרה צורתהאותהוא שנדכקהומתחלתס כסיה רגלי הה״אוהקי״ף למעלה שסוא הסול לדעת רוב הפוסקים כמו שיתכארבסימן
היפה ואס בא עכשיו לגורדס אין1ה כסק תוכות והילכך אפילו אינו גורד כל שהוא ל״ו בס״ד כתב המרדני כהקומץ דלא מהני אס הפרידו בסכין ואיו״ה כ׳שחז' בו הי״ן
והכשי׳והגאוןמהר״י קולוןכיבסי׳צ״ח שבא״ן ויור' דע 'משמ' דס*ל דלא מהני וכדברי
יכול לגרוד כשר וכדר׳זירא דאמר כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת כו אבל ארצך
ותפארתך שהכא״ף דסקיס באמצעות רגלה עס סתי״ו צריכא כלומר ספק דאיכא ר״ץ סראשוניס וכ"כ האגור בשס מהר״ס דלא מהני וכ״כ כרש״בא בתשו׳רגל הקוף
למימר דאף היא אינה אות עד שיגמי רגל האות סכה לגמרי ואיכאלסימר דינו הדבוק גורדין הרגל וחוזרין וכוחבם וא״צ לגרוד כל האוח כי הגג כדין נכחב
וכ״כ בתשו׳להרמ״ק סי׳רל״ו וכ״כ בתתמ׳הדשן סי מ״ח וטיעמ׳דלא מסכי הפודה
כלמטה וכשר פכ״ל וכן הוא בתשובות המיוחסות להימב״ן סימן רל״ז ונראה
ססמ״ק היה טפי' כן הירושלמי ומ״ה כתב אס לא הית מוקפת גויל כתחל' פשייפה כשרגלי הה״א והקו״ף נוגעיס למפלה כי היכי דמהצי מגיע׳אות לאות משו׳דהתס
דאמרי׳דפסולה ואח״כ נטל הריו הוי פסק תוכות ופסולה כלומר שאס כדבק' האות אץ הפיסול בצור' גוף האות וגבי רגלי הה״א והקו״ף הפיסול הוא בגוף צור׳האו':
אותיות ואם נגע רגל האל״ף בגג האל״ף או פני האל״ף כפני׳בגג שתחתיה וכדומ׳לזה כ'
קוידס סתגמר דהיינו בתחלת עשייתה פסולה ולא סגי כסיפריד בין הב '
האגור כולן ססוליס ואין מקנה במסיק' או בהפרדה שנקרא חק תוכות פשוט הוא
הדבוקות דהוי חק תוכות וצריך לגרוד כל האי׳הנדבקות ומדאעריכן בירוסל׳סזה
דכל שנעשית פיל האות בכשרו׳שוב אינה נפסלת אס נדבקה למד משססמ״ק להיב׳ ומיהו בגרידה מה שנעשה כפיסול סגי כמו שכתבתי כסמוך גבי רגל היאאוהקו״ף
סנוגעי ' למעלה מיהו אס כבר כ׳לפניו אין תקנה לחזו׳ולתקנס משו' דה״ל כתובין
סננמי' האות ואח״ב נפל בס טפת דיו דיכלל ליטלו ולא מיפסיל מסו׳הק תופו׳ועוד
שלא כסד׳אם גוף יודי השי״ן והע״ין והפ״א והצ״די נוגעקבגוף האו׳יות'מבמקו׳
אכתוב כדין סייושלמי הזה בסמוך כס ד וא״א פסל גס בזה שכתב בפ״ב דגיטין
אס נפלה טפת דיו לתוך האות ואינה נכרת האות אינו יכול להעכיר הדיו ולתקן דיבוקן יתבאר בסי׳ל׳יו כתוב בהגהו׳מימון פ״א אס נדבקו האותיות יסד מותר
האות דס״׳לחק תוכות וכ״ס בספר התרומה סי׳ר״הוהיכא שכפל׳טפת דיו כתוך לתקנם ולא הדחק תוכות מ״מ אס כתב לפניו אח״כ אין תקנה לתקנן דמאס׳דכ׳
קלל אות בי״ת ופי׳פתה כפוי s״  iאו .אין שס בי״ת עליה או ספת דיו נפל׳בחלל אות אין שמה עליה אס אח״כ יפקנ׳התיקון הוא עיקר כתיבתן והוי שלא כסדקובפ״ב
כ׳בשס הרמ״ך והכה כר״ס פסל לי תפילי בסביל שלא היומקצ׳יודי׳יןשפלהאלפי״ן
אחייואין שפה עליה אין תקנה למסוק הטפ׳כמו חק תוכות דפסלכדאמרי׳יכגיטין
וכ׳ולא וחקק ומוקיי לה בסק תוכו' או טעה■ וכתב דל״ית במקום רי״ש או בי״ח כמקי ' ושפל השי״כון ושעל סעיי׳נין ומקצת רגלי התו״ין נוגעי׳לגוף האות ואמ׳דלא גרע
כ״ף אין תקנה למחוק הפג לתקן סאות וכ"כ בסמ״ג וכסגהמדמוןפ״א  :וכיוצא מקוצר סל יו״ד דמפכב וכפי׳כתיבה תמה ושלימה ולא סבורה אכן שוג אמרשיכיל
לתקנ׳רק כשנפשו תחל׳דמינוק דלא חכים ולא טיפס יכול לקמ׳א ות׳אז יכוללתקן
! 3ס כתבאי"א ז״ל מ״ס פתוחה שנדנק׳פתיקת׳ונסתמה וכו׳כ״ס בתשו׳כלל ג׳וכ״כ
תיקונים אלו וכה״ג אפי׳אסר שנכתבו כל הפרשיו׳ולא הוי שלא כסדרןעכ״לודברי׳
בספיהמרומה וסמ״ג וממסשכתב רבי' אי! רוקי; 'ל גרוד הדבק ולפתחה נר׳דדוקא
האי תיקון לית לה אבל א* צלגרדם כולה וסגי כשיגיו כל החרטום ומסא׳נצורת הללו סל הר״ס שאמ׳סיכול לתקנם כתב הגאון מהר״י קולוןבסורס ס ט ובעל מ״ס
נ״ון כפופה ואס״ס יכתוב מהסגרד והוי ספיר חקירכו׳וגס יספר התרומה כאין בסי׳מ״ח ונר׳דהר׳אש כמי סכר דאחד שנכתבו כל הפרסיו׳יכול להסרי׳אומיות
תקנה' למחוק הדבקות בתערדה״ל חק תוכות וכיוצא כזה כתב בסמ״ג וכןנ׳מדברי הדבוק׳ולא הוי שלא כסדרן מדכ׳בסדר תיקון התפילין וכל פרשה ופרשהאחר
סיכתבנס יקראנה וכו׳ואס אות נוגעת בחברתה יגרוד בעיה׳ויעריד׳זו מזו וכתבו
מ״סםי׳מ״ח וכן מבואי בתשובת הרס״כא והיא בתשובות המיוחסו׳להרס״בן ז״ל
סי׳רל״ו ופן הודו גדולי הדו׳מהרי״ן תבי׳ועה״ר לוי בנו והסכימו כל חכמי סלוני״קי רכי׳כסמוך אלמא דאתר שכתב כל הפרשה יכול להפריד אותיו׳הדבוקות וכן נואס
'ו״ל לדכריהס ואע״פ שמה״ר ליד הכהן,ז״ל חלק עליה׳בתשו׳והאריך להוכיח שצייו ממ״ס ואס ייתלאות אחת יש תקנה סיגחד אותה אבל אס חיסר אין תקנה כי אין
לניוד כל האות אנו אץ לנו אלא דברי הרכני׳מזכריס ז״ל דמפתב׳טעמייהו ולפי מולין כתפילין ונמצ׳כמיכתן שלא כסדרן ואסרי ',במכילת׳א כמקסלא כסדקיגסו
זה מ״ס סר״אש בתשובה מ״ס פתוחה .שנדבקה פתיחתה ונספמ׳ימחוק כול׳ויכהוב עכ״ל וכ״כ ג״כ הרמ״ב׳דאלמ׳כל שאינו כופ׳בידי׳אלא פ״י גריד׳נימקןלא הוי כות
אסרת במקוע' צ״ל דניון שמוחק עד שמבטל צורת' מוחק כולה מקרי■וי־כי׳גה׳ספיר ' שלא כסדר והכי דייק לישנא דקמני כתבן שלא כסדרן דמסממ בכותב סלאכסדרן
תורה כשכת׳תשובות הר״אש לא כתב ימחוק כולה «"ל סם כתב א״א ז״ל בתסו׳מ״ס הוא דיגנזו אכל גורד סלא כסדר לא ומיהו היכ׳דרגל ה״א וקו״ף כוגפקלמעל כתב
הרא״שבה׳ס״תדבפפילין אין להסתקנ׳לפישציי׳לכתבן■ כסדרן! וכעלמ״סכתב
פתוחה שנדבק פתיחתה ונסתמה אינו מועיל לגרוד הדבק ולפומחה דציון שאינו
פוסה מעשה בגוף האות שכשא׳אלא גורד כסתימ׳וכזה כעשה כאות ה״ל כחק תוכו' בסי׳מ״ח די״ל דל׳אפליג אהר״ס דשאני הכי דאין להסמקנ׳במסיק׳לתודשיפי״ידג,
מגג׳משו׳דהוי חק תוכו׳ואפי׳בס״ת דלא קפדי׳אבסדרןפסו׳אלא אס באלמקןצרי.
צכ״ל משמע דכל שהוא פושה מעשה כגוף כאות שנשאר אע״פ שלא מחקה כולה הוי
ספיר סק תונות ולפי זה אס פסה רי״ש כמין דל״ת ערוד הירך לכד או הגג לכדו לכל הפחו׳למחו׳כל הרג' ולסזי׳ולכחו׳וכה״ג ודאי הויכתיב׳סלא כסדקחצל/ייי'[
ויחזיריויכתמו צמץ רי״ם ושפיר דמי דמאח׳סכיטל צורת האות לא הוי חק תוכו' סעל האלפי״ן והש״ינין והעי״ינן ורגלי התו״ין שאינן נוגעין לגוף האו איאש דס ל
להד״א׳נמי כהר״ס דמצי לתקן ולא הוי שלא כסדרןואע״פ סכ׳דאיפס׳ואש״ירי קאי
אלא שיש לפקפק ולועי דלא דמי למ״ס פתוח׳דהת׳ציון שצור'כו״ן סכה נענדביכש
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היא ע״ע הירוש׳והפוסקי׳פסקו שלא כדברי
תירוש כ -מו סיתבאר כסמוך כס״ד הייני

ה ) זנת״ש נ5ס ד״י תחייעדנפל  ,סכמכה יו״ד נו״ן או שי״ן שכתבה עין יו״ד אוחי תשני דינין אינו יכול לחבי
האותיויגאין
גריןצגחרלין״ן אס"כ שנמצאו כתובים שלא על הסדר וכ״כ הר״אם על ה״א וקו״ף סדנקו
י.טעות!לממ?s
בתפילין שאין להס תקנה בתיקון

כיצר?

די מ

U »v
,

גרי־

לכתבן כסדרן הרי שפסל לתקן אפי׳הקו״ף אע״פ שאין דבוקה מדת אות '

 •nת אסרת כ״ש פירוד שמדמה לסתי חיתיות אבל אס היס הפירוד כשאר אותיות
!!׳'ין פירת״ן מרס ' אותן לאות אחר׳כגון אות תי״ו או אל ''ף שלא חיברן יש שפסקוDי"
■צו׳סיכדל לחברן ואין בזה מסוס שלא כסדרן כיון שקודם שנתקכו היה להם שם
פני

אבל אס גרד כל מס שכתוב מן הטעות ולמסה ש״ד ובלבד פלח יהיה שיגמ׳אח׳מן (י>מ5שזןרצ״ש
הסמו׳שאינס כמסקיס

ע״כוכתב הרמ״כס מותר לכתוב הסס על מקוס הגרר ןע £בהלכות תפילין

זש״ת נרא' 7ס°ל
מקום המחק בס״ת תפילין ומזוזות ובעל התממ׳אוס׳לכתוב סוס כתיבה פל פקוס לשבי גמחשנה
הגרד בתפילין עב"ל ארשות חיים  :וז״ל ספ׳התמ׳תניא ,
גבי ס״מ טעה בסס גורד לעגיין קדישת
מה שנית וכו ומת השם על הניד ר יוסיההזנריזת )נ י,

סימה האו'< לא שסאחר כיון שקור תקיתן
 ^ ,דלא חיי© ולא טיפש מצי קי-י להו
סל׳כדבקר כדיכיוהכיאו ראי׳מירוp"p
דמגלס תולץ כשפרי׳ ואין תולקבמפ״ציז
ומ,תורו דכעינן בכו והיו שיהיו נכתבז׳על
, ",ר  werפהנ 5ו מלי 6יומן! | «£
ל,״ פ 0ל 6נל לפקן 6ות נענג! ש ד פי ,ל
כתב המידכי בס״ע הקומץ שכתב רבי׳
סמפון ודלא כפר״י שמתי׳להפרי׳אותיות
סל סס ורני׳כפב כה׳תת סי׳ר״פו דיכול
למןריד ואץ צריך אחר כך להעביר עליי
קולמוס לקדשו והס דבריה רא״ש כתשוב׳
וכדאי הס ר* י והי־״אש לסמוך מליהס
, 11
, ,
בדל וכן כתנת«
אותיות ותיבות שנמחקו קצת כתוב
למסוק לא ימסוק בעודו לח אלא אשי לעי 5משוס נ״י וק
בת״השאס רישומן ניכי כל כך שיוכל פינוק דלא תכיס ולא טפש לקרות׳יפה פרי שיתיייכס בטוב אצל האש כייאז ימסק בטוב ובקל ולא ישא׳לו רושם אס״כ כשיכתוכה!א
נתשו׳חהרי׳ל
להעכיר קולמוס טל הכתב לסטיכר ולחדשו שלא יתמחק יותי דכיון דעכשיו הכת'
פליויוכת' עוד מ״מ יש מסקיןשפוסלין כנין סהי׳תה תיבס סדינ׳ל היות שסר׳וכמב׳ יnSiJc^ r C
צפר הוא ומה שיוסיף פליו אינו אלא לשמרן שלא יתקלקלו לא סשיכא כתיב׳שלא
הסופי מליאה שעכשיו אס גרד אות הימר נחלק׳התיבה ל שניס י הםולה י^ לי ? שה מע״תחלק ™p
כסדרן וכתב הר״י אסצנדמי ששצא כתוב ברכשס הר״אש־ רגת׳על זיה אבל מי' לךמוי״ו דחמר ריסוס־ גיסים׳ ממפילי דרב׳דאיתא בהרואה דמשמע דכשייס היו פסוק { פסוק ונן
סכות׳דלי״ת דומ׳לרי״ס אין יכול לתקצס אח״כ בקולמוס דאין׳כאן׳ כתיכ׳על הסדרי התפילין מדמונס•וז בכלל הרפות שגרם בר הדיא פ״י פתרונותיו ואם איחא טבא הול) מס יעני ,ב"?
כיון שלא נעפי׳במחלה כתקנה וק סא כתב חי״ת כמין ה״אישוב אינו יכול לדבקה היא ליה שמנעו מלהניח תפילין פסולי׳דהתס הסופר אחר שכתבו מלא הרגיש ^ מי׳לנ "^
המיוחד
כסצ׳כתיב'
יולתקנה •־נדב'-׳
 “' 4־*־־‘מועססמאח׳שאין סס י* -
האות “ -
־־־1לו־ — ~־־
נרשסיבו‘ —1
מתחלה־
—
־־' בעצמו שקלקל ומחק :היתר ובתכי רי״ש דסמר על מקום המחק אמנם אס אירע בזה העעלע״יןממה
שלא כסדרן כ׳הרי״בש בתשובה שלדעתהיע״בן בס״ב דגיטיןבס״ת ספיליןומזוזות
לתפילין אחר שיצאו סיד הסופר לפפמיס איפשר לתקן ולפעמים אין להס תיקון לפייהכמלא :tות
אס נכנס ראש הל״סד גאוי׳הה״א או החי״ת אפי׳פלא נגיע׳פסול ודברי הרס״קכת' ניצר בפרשה ראפונס חמר שאר זבחי שדינס להיות חסרים וכתבן מלאיס ולא מק ; קעבס «ru'pjv
ובהתחלתהכתיבה יאמר אני כותב לסם מתחלה
הר״ן בפירוש ההלכות בפרק הנזכר
תחלה אין ’להסיפיקון אח״ב שנמצאת תיבה נסלק׳לשמיס ואס יפחוק רג< יהרי״ס לשימש נמלאשיעי;
האות םנמח קה ׳*פס1י
נ״ס^
בו׳סיעלענ״ו
קדושת חפילין ואין די במה שיחשב כך ומלבד זה צריך לכתוב כל האזכרות
לפ■!m / !.
.ואחורי *j •jv
הכי״ת ! f -ur
וירחיק׳ אותם למקום 1jh;v
״׳׳•5
■ ,י’׳־י*׳»■
מפני סכמחי ? תו יי,*1־ ?
סצגי׳סיע
לענית
קדושת הסס כתחלת הלבו׳ס״ת כתב הרא״ששס״ר ברוך נסתפק אס צריך להוציא’ הרי״ס יהכי״תביטל' צורתן וכשחזר׳ ובמק נמצאו כתוכי׳שלא כסלק ופסילין למ «״הלו »י3ין
בשפתיו שהוא מעבדו לשס ס״ת אי סגי בטסשבה הילכךיטוב הוא להוציא בשפתיו׳ רהה״נ למאלך לטטפת׳ מזוזתישבשמש׳ ובפרשת והיה אס שמוט כתן הטבה אתסססר
ותו לא צריך ונן־כסממסיל לכתוב ס״ת יאער ספר זה אני כותב לסס קדושת תורת וי״ו אלו וכיוצא בסיס אין בסס תיקון כלל אמנ׳במה שאפשר למחוק היתר ולהמשיך
משה ותו לא צריך אסנס כשעת האזכרות צריך שיחשוכילשס קדוש' השס נראמרי'
האותהסמוכ׳לה מבלי׳ שיקלקל צורתה׳ הראשונה זה ודאי מות׳כגון שהיה התיקון
בהכיזקיץ כל ספד שאין האזכרות סכו כתוכין לשמן אינושוהיכלוסיאלמ׳אע״ס סכל
תלוי
בבי״ת
או בכא״ף או בדלי׳־ת או ברי׳יש סאפס׳להמשיק מעט למלאת מקום
נפיכת התורה בעינן לשמה יש מעלה אפית בכתיב׳השס ובייש ה׳תפיליןכ׳וצריך ' הגרירה לפייסאין צריך לגיור מהאות ההוא כלל אלא להאריכה מעט ובאותו
שיאמר שכותב לשמן והאזכרות יכתוב־לססקדוש׳השסע״כוכ״כ בסמ״גסימןכ״ה׳
האריצותאין האיי' מתקלקל הה נכון לאבותיך שכתבו סלאמ״יומוסקהוי״ו
וכתיבהנמילשמה צריומדאמרינן בסכיזקיןאזכרו׳שלולאכתבתיס לסמן וכולי וממשיך הב -י״ממ ^ט וכן הפבוד׳ שכתב מלא בוי״ואויביאך שכתב כיו״ד וכן כיוצא ■
ו6מרי'בפ' השולס גבי רשב״ג סמתי׳ליקחס״ת שכתבו גוי ומקפה עיבור לסמיכעי כהן אמנס יש להסתפק במצות ס ראשון אס כתבו מלא ומחק אס״כ הו״יו אס מועיל
נתינה לש מה לא בעי בפעיס וכשיכמויצריך שיאמ׳בפי׳כתחלת הכתיב׳שיכתי׳סכל
אריכות סצד״י למטה אח״צאו דילמא לכ עוד שאינו מאריך האות למעלה נחסבת
לסט תורת ישראל ואזכיות סלו לשס קדושה כי שמא אין די כמחשבה וכן
כתוב
כיסתי
תיבות
אע״נו
ס
דבק
מלמטה
וכן
נותן
סמספטו
להיות
חסר
וכן הוצאךסא
נספר התיומה ומ״ש הי״אש בשעת האזכרות צייך שיחשוב לפס קדושת הש׳כראה׳ כתבו מלא ביו״ד בין צדי״ק לכ״ף ומ׳' מ כיל שנראית כפתי תיבות הרי זה פסולס
דלאו דלק׳סצייך הוא להוצי׳בשפמיובשעת כתיבתהאזכמתפיעו סצריךיכתחלת עכ״ל וצריך סיכתו׳מתוך הכ׳וכי׳ומיסומסכייסהסיופרי׳רנילי׳באלוהד׳פרשיות
סנתיכהדמאי פנאואע״ע סרכי ' ג״כ כתיב בהלכות ס״ת בכל פע׳שכית׳שס צריך
וכו׳יכולי׳לנותכסבפ״פסלא סן סכ׳פ״ב למגילה (דיח ) ופ'הקומץ (דף לב ) אחור
לסשוב סכות ׳לשת קדושת השס לישנ׳דהי״אש נקצ 1ולא דוקא חיל ספר ארחו׳חייים לכתוב אות אחתסלא ןמ הכת' ומסקיכן דתפילין ומזוזו׳נכתבין פלא טן הכת׳מ״ש
כשכימב אשד מהאזכחת צריך שיכויןלכתוב אותס לשת הסס אלהי ישראלישיוציא ,מיגרס גריסיןי ופרש״י סגורות הן כפי הצל ויש לתמוה על רבי׳למה כתב כאןצריך
בשכותיו ואס לא עשה כן אין להט תקנ' י ולפי דעת בעל המיומת אינו צרי׳ס׳־אמר׳ שיכתוב סמוך הכתב ביון דאסיקנ׳דתפילק נכתכין שלא סן הכתב וכמו סכת׳הוא
כפימ׳אלא במחלת הכתיבה אבלמחשבה ודאי בעי על כל ספ ושס וכןדעת הדמ״בס ,עצמו בסמוך ואיפשר לומר פיכתב ק ללמדנו שאס נמצא אי זה סופי שאין פרשיות
ז״ל טכ״ל רש לתמו׳עליו שכתב כן כשס הרס״בס שהרי הרמ״כס דבריו סתומיחדברי" הללו יש נורות׳ בפיו אסו׳לוילהתוב איות אחת אפי׳אותו מקצת ששמי־ בפיו שלא מן
הגמ׳ואין בהס הכרע וגס מ״ש כשס בעל התרו׳אינו מצווןשהרי מסופק הוא יא סגי׳ ׳
הכתבושיקרא לה תיבה קודס שיכתבנס כ״כ בספר התרומה סי׳קצ״ש וטעמא
נמחשכה* כתב הר״י אסכנדמי יש טי פפסקפצריך לומד כן בהתחלת כתיב' כל
משוס דאיתא כפ' הקומן (דל ) עדוימת משה הב״ה אופר ומסה אוסר וכות׳ואע״פ
פרסה פ״כ ואין נר׳כן מדברי ספיסק־׳אלא כ שיאס׳כסתסלת כתיבת
כליסערסיות
סיש
ספייס
שאיין כמוכי בה ם׳ רק ומסה׳ ניתב מ״מ לספרים דגיסי ומסה אומ׳צריך
עי• כל משפטי כתיבת השם כמכירבינו בספר יורה רפה־ סימן
רע״ו
וסם
יתבאר
ליזה׳סלא
יהא אחר מקר׳אותו והוא כותב לע פיו עד שיחזו' הוא אחריו בפיו וכן
3ס״י וצר׳ך לדקדק בחסרות ויתירות וכו׳עד ויפדידס זרסזו הכל לשון היא״ס׳ לתפילין ומזוזות והימתע״ב עכ״ל וכ״כ התוספות וסמ״ג כתב פתס ואסור לאד׳אחר
כסדתיקון תפילין וכתיבתן ומ״ש ואם־יתר אות א׳יש לה' תיקנהישיגרוד אופי פשוטי להקיות לסופראלא א״כ חוזי הכותב וקור׳בפיו קורס חיכתו׳שלא יטפ׳כדגרסינן
הואומ״ש אכל סא חיסר אין תקנה שאין מגיהין כתפילין וכו׳כ״ס׳ הימ״כא״ל בפ״א  ':כפ״ק דב״ב הבי״ה אומי ומשה אומר וכותב וכ״כ המררכי בפיק הקומץ סבה׳קטטת
וכתכהר״י אסכנדמי ז״ל סופרי תפילין כתבו
שצריך .לנסות הקולמוסקורס וכי״ב בסמ״ג ובהגהות מימון ומשנו' מדברי סמ״ג׳ דהיינו לכפחל׳אכל בריעב׳אינו
שיתחיל לכתוב הפרשה שלא יהא עליו דיו
יוס׳מדאי
ויפסיד
וכן
מהר
קידם
שיכתוב־
נפסל בכך והר״י אסככדמי כ׳על דברי רבי׳ושיקראכל תיבה וכו׳הרב כתב סתם
כל סס ושס בתפילין ומז וזה לקרות כיל מה שכתב כדי שלא יבאו לידי גניז׳ על ידו :אבל בסמ״ג מרקי לה במי שכותב מפי אחר ואינו טעתי׳ממוך ספי וני׳דהה״נ למי
ולזחרסישלי/הפרש׳יקראנס כולה כדקדו' היטב ואח״כ יכתוב פרשהיסני׳וכן בפנייס
שנומ׳ע״פ ואינו מעתיק,מתוך סעי ואולייפמפני זה נקט לה הר׳סתטא סשוסדרוב
יבדוק נין כלשם וסס וכשישלימנה יחזור על כולה קוד׳פיתחיל שליסי׳וכןביכיעי' כותבי תפילין ומזוזו' כותביןאות' ע״פ פכ״ל כתב בפיק דעסכ׳פופריס אינו רשאי
ולמש יחזור לדקדק ולהגיה כל פרשה אתר שהשלימה מפכיפאס ימצא טעות כשום לכתו׳אא״ב יודע לקרו׳וכתבוהמידכי כסוףה׳תסילץ וכתב בסמ״ק שצרי׳להניס
היסה לא היא לכדה נפסלה אלא כל מה שאחריה ג״כ נפסל על ידה משר׳דא׳י׳כ היו
סלק למעלה וחלק למטה כמלא אנזבא דספרי בפ׳הקוק אערי׳הכי גבי מזוזה וכתב
ס׳אכסדרן ופסולו׳מסוס דכתיב והיו בהווייתן יהווי״אשראוי להקדי׳ג״כ פרשיו' הרא״ס בה׳מזוז׳פירשו הגאוני׳שהו׳כסצי צפורן וכספר התממ' סי׳כ״ה כתיב שי״א

תקנה שאין מגיהן בתפילין שא״ב היוכתוכי׳שר! א כסדרן ואמרו
במכלתין כתבו שלא כסדרן יגנזו  :וצריך לדקדק בתיקון גוף
האותיות שלא תהא שוס אית נוגעת בחברתה ואם נוגעת יגרור
ויפריד׳ זו מזו • וצריך שיכתוב מפי הכתב ושיקר׳ כל תיב׳ ותיבה
קורם שיכתבנה ומיהו מפגי שהסופרים רגילין באלו הארבעה
פרשיות והן שגורות בפיהם יכולין לכותבם בעל פה שלא מן
ימזוזית ןגס
^בכןן 3
^
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)וננר׳ךשאשר
הכתב :
וכתב בפ״מק שצריך להניח חלק למעלה וחלק לממח המחק ולאפל הגרד דכא לעיל בה׳ס״ת מעטלנעינלמעלה
כמלא
אטבאדספרי
שהוא
כחצי
צפור
{
ואי׳אז״ל
כתבשא״צ
לא נתבאר אי זה עדיףפכ״ל •* ולעניןהלב׳ מראש! ש5צת״ל
להניח
חלק
אלא
למעלה
כדי
גגה
של
למ״ר
ולמם׳
כשיעור
אורך
נקיטיכן כדברי הרמ״בס דלאש 3קינ׳ ולמטה אןנשיטט
הכ״ף והט״ן ובתחלתן וסופן אין צריך לחניה כלל
ויעשה פשיטומי׳דהרע״בם משוס ספיקיה דכע<{ התחתונה כלי
השורות שוות שלא
תהא■
המיומ׳וכתכ הרי אסככדרי
סי״א ג כ חוקן
אומ׳מוסק ופות על המחק כשהו׳לס שייך לעת רגינונטור
לומ׳מוסק וכשהוא יבש שייך לומר גור׳ר׳ דסהל' !5proגל
ג״ילא נ' כ:
יצחק אומיתולין וכירוסל׳דספ״ק דמגל'
יופיי׳פוליןכספייס ר)ץ'מול’ןכפפ'ל'ן
ומזוזות ונא מפליג בין שס לשאר תיכו׳ יכתובמשום7אימ
א״כאסור להגיה שוס אות כרופילין תכויןלשמה:
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פס לקיו׳כל מ״ש וכוכ״כ המררכי■ כשס א״ז ומ״ש וצריך ליקד׳בתיקון גוף האותיות
היא מל סיכא בסימ׳ל״ו •* ומ״ש ואס נוגע' ייגמר ויפריד׳זו מזו נתבאר בסמוך וז״ל
 1יח ף חי־סכשם .ס״י יונס מצאתי שאס השמיט הסופי אות אחת או לא עשה צורת
לפו נתקנה שלא יוכל לגרור אותה ולתקנה אס לא יגרור כל מס שכתוב קהטפות

שא״צ להניח חל׳למעל׳ אלא כדי גגה של לנו  fוכו׳ואין הדב כן אלא סכל שיעו׳א׳כמו
שכתבתי וכא״ח כתו׳צריך להניס סלמעל׳ועלעט'כמל׳אסב' דספרי׳ופיערו ה גאוני'
כמלא אחיזת חני צפרן י״אשצריך להניח מלמעל׳אחרהשלמת למ״ד ומלעס׳אתי
השלמת צד״י וי״א דלא צריך אלא שיעור׳מצומצם וה׳-ר יונהעסק כדע׳הראשוןטכ':ל
ד
ג 3ע י
וכתחלתן

/

ד״מ
(״ )? נאמר כפג
לבתחלתן וסופן אין צריך להניח כלל ב״כ הר״אש בסדר תיקון התפילין וקפה סתריה כל אחת מהם באמצע סער וסמוסו ,והיה כי יביאך יסיר כידע מב' תנ5ויס
;
באמצע
סטה
ר״ל
פיסאר הלק כייט £ותין,
ראשונה של עמוד פני ובן סלףפר ^
־והיס
בראש שטה ראשונה סל עמוד ג' הנה נת3׳!ר
וי™סיניי! י-ש!ן> כל היקף ואיפשי סטעמו סל הרא״ש מפני
מזה דיך ישרה לעסו׳ סימן פתוחה\:3
«ילי-ילהקין t :שכתוב בספר
התממה סימן י־״הדגבי תהא א׳נכנסת וא׳יוצאת ולא יכתוב שלשה&ותיו׳ חוץ  rmhאחת מג' פרשיות הראשונות יהואסור
(נ'  v״
 ow״
סייע «Jמזוזה אין
צריךריוח
כתחלתס
מדנהגו
icwג
*
,
"
ויעשה כל פרשיותיה פתוחות דהיינו שישאר בסוף השלטה חלק אליבא דהימ״כס וסי״אס אמנהלסשו(,
נשס א"־™ת,יס העולם לכתוב במזוזה לצד
סחור
שד
י
בדיג׳ תיבות של נ' אותיות או בתחלתוחוץ מפרשה אחרונה פיסת והיה אס סמוע סתומה אל^
 067עעהעל־סה
מגדסלקביןפרס׳שמעלוהיסאסשמוע
שיעשה סתומה ויעשה ד׳בתים מעור אחד מעור כהמ' חיה ועוף דסמייהו הוא נמנע מפני סכיוןסאעו
*י׳י™ פתזתה
ועופיסנקבקטן
בקנה
חלול
שהמזוזה
טהורה אפילו מגבלה וטרפה שלהן והרמב״ם כתבשא״צ עבור יכול לכתיב בעמוד אח׳סוף סמעוהתחל׳
«י ' יי״ג י גג יו
בתוכו
ונקב יש״ כפז כדי
סיהאשסשד״י
<3א ; מ מ ינה ; ג(
,
1
י
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1
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והיה אס שמוע אס כן לדע' הימ״בסהוון
_ ipJ)3Jכן״מ נראה מבחוץ ואס צרי גציון חלק בתחלת לשמן וא״א ז״ל כתב שצריך עבוד לשמן וכ״ב רב כהן צדק וכתב
הכיחשיתחיל י סיה
תמיע מאמצע
קרמנ״ם < 6עפר כדי לגול הקיפ׳א״ב אין השס נראה מבחוץ בפייה שיכו' לעשותן מקלף יג שנס הוא נקר׳עור ומעור שליל אע״ג
שטה ולדעת הר״אש זהו ציורפתוחה
יא? 1הייזג'ס 'א וה״ה בתפילין שאין צריך עכ״ל וכ״כ דחשובכבשר לענק טומאה  :ויהיו מרובעקושהורין
ואם עשאן ויצטיך לדעתו שבעמוד וסיס אס
שסוע
"»* »יי»,« ,
שינהפסזצ« המרוכיבשסר״ץ
ומתוך /שראה הרא"*ש מצבע אחר כשרים אלא שעיקר מצותן להיות
שחורין
ויהיה
« 06
י
יניח א' חלק בתחלת העמוד ואחרp
אס׳יע ק6יעכ״ל דבמזוזה שכתפרכה כגת שיעור ריוח החריץ ניכר בין בית לבית וכה יעשה יקח דפוס של עץ שיהיה בשטה שנית לא יתחיל בראש סטהוהיה
«ע־ש שיחק ליישב למעלה ולמט׳ לא
נהגו העולס להניח כלל מרובע ריבוע גמור באלכסון אורכו כרחבו ואק שיעור מפורש אסשמוע והמכה' היות׳ממוסראוילנהוג
?נייהרענ״ם  :כתחלה כתב
בסדר
תיקון
תפילין
דאין
בתלמוד לאורך ורוחב ריבועיהבתי׳אלא שכשימושא רבא כתב ללכת שרוב הגליות נהגו כמותובדבר !ה
(יא )מ* ננזגהי " צריך להניח
כלל
כמחלה
בתפילן
ובסוף
להתחילפרש׳והי' אס שמוע באמצע
ששה
שצריך שיהיו ד'
הבתים
^ אפי׳במזח' סובר שאינו צריך להניחשהרי
ראשונה סל עמוד אתיון ני זהכייר
גי1בתל 6הא;י נ לא כתב דנר׳שצריך להניח אלא בתחלת'
ונדיסיב
טעמא
מפני
שנגלל׳לתחלתה
ט
:
סתומה לדעת הרמ״בס וטכ״פ צריך ליזהר כשיסיים ובשעריך שהוא סיףפיסת
«י!< סיה נייניאן וי ^ שח השורות שוות שלא תהא אחת נכנסת ואחת ייצאת כ״כ
הר״אשבסיר
סמע
שלא
יעשה
כמו
בסוף
3
'
הפרסיות
הקודמו
'
שמפייס
בהן
באמצע סטהכוי
פהיףעי״זהא'ה’ (
תקין התפילין וכ 'כ בסמ״ג וס״מק וכ״כ כספי התרומה סימן ר״ה וז״ל
להורות על פתוסו' הפישיו' הסמוכו' להן אבל ובשעריך שבסוף סמע יהיהכסוף
וצריך
שיהיה
כתיבת
הסיטקסוה
באורך
דאע״ג
דגבי
מזוזה
שלש
שמיס
ואחת השטה ממש להורו' על סתימת פרוסיה אס שמוע ונתב מיד שאע״פי
סלדמ׳סו־א״ס
ינגשה פ! םי .פסק סהולך
ומקצר השיטין ואס עשה כמו שירה אח גדולה ואת קטנה הכל כשר שמא זו היא צורת פתוחה אין לסוס מפני כךלעשו' שני זוגי תפילין דכל כה״גסמכינ
ערשה אג :ק״ש
בתפילין
אינו
כן
עכ״ל
:
ולא
יכתוב
ג׳אותיות
חוץ
לסטס
כן
על
כתוב
בעל
בסמ״ק
העטור
שכתב
שכל
אי־בע
פרשיות שבתפילין יעשה פתוחותיכ
קאביג גם לזיו
ובהגהות
מימון
פ״ב
וטעמים
מדאמרי׳בהקומץ
(
סס
)
דבס״ת
אס
נזדמנה
לו
תיבה
כחב כהגה' סמ״ק בסס יבינו יחיאל דכשלראשסס' ד' קלפיס אץלהקפיד
^עסי /נני|*^ בת האותיות לא יכתוב שתים בתוך הדף וג חוץ לדף אלא כות׳ג׳תוך הדף ושתי׳
כסד׳כתיבמן מיהו נהגו ג״כ להקפיד כותבי תפילין עכ״ל וכתבוהאגור
*לאה^ 3ל
חוץ לדף ומשמע להו דה״ה לתפילין וביאור דברי רביכו כך הוא ובמחלה כתבשיזהר וכ״כ בכלבו בשס הר״ף וכ״כ כספר אמתות חיים וכתב מהי״י אכוהב ז״לשהטעם
שאתר ע »!5ה7ל שיעשה השורות סוות סלא תהא יוצאה סוס
סטה
אפי
'
אותאח
'
יומר
תחבירומיה
שמחלקים של ראש לסל יד בזה הוא מפני שמאחר דשלראש הסבד׳קלפיסאין
ליגפ!
מגתפיליןב' ואת״כ כתב סאס יהיה מוכרח לעשות שוס שטה יוצא מחכירותיה יזהר שלא יהיו
ניכרבהס אס הס פסיחו׳או סתימי׳ ע״כ ואיני יודע מה ענין היכר פתוחות
ק יפי,׳ ^ ''^ 3
ג׳אומיות חוץ לשטה ומיהו ה״ס לכתחלה אבל בדיעבד נראה דלא מיפסליבהכי וסתומות לעכין כתיבה כסדרן נלעניןדינוסל רבינו יחיאל דבר תימאהו|5
«אחלאב{ דה*,
^
ל׳האס״ת
לא
מיפסיל
בהכי
כמסאר
בדברי
רבי׳בסער
יור׳דעה
סימן
רע״ג
וכדברי
בעיני
דכיון
דתניא
במכילתא כתבן שלא כסדרן יגנזו הא כמי שלא כסדרןסלן
הקשה ןכן הרמנים הרמ״בם
בפ״ז
:
ודע
דהא
דסרי
לכתו
"
באותיות
חוץ
לסטה
דוקא
כפאינ׳תיכה
וכן
נראה
סהוא
דעת
הפוסקים
שלא
סילקו
כין
סל
ראש
לסל
יד
ברך
ובסדיא
כסב
לאמנה נמל׳ס״מ אח' אבל אס הס פיכה אח׳כגוןאת
ועוד או על וכיוצא בהן לא יכתוב חוץלסטה רביכו בסימן ל״ד גם לר״ת צריך לכותבן כסדר שפס כתובים בתורה שהואקדש
גמ
יק<3 1ד5י׳'ת כמבואר בעור יורה דעה פי' רע״ג
נתבאר בטור הנזכר סי׳רע״ו
פאותיו
'
השם
והיה כי יביאך ומוכן כתבוהתוספו׳והר״אש והמילכי וסמ״ג והתרומהז״לוק
1,יהי) צריך סיהיו כולס בתוך הדף ולא יצא מהם כלל חוץ לדף :
ויעשהכלפרשיותיה הלכה 1:יעשח ד׳בתיס מעור אחדבפ׳הקומץ ( דף לר ) תניא כומבן עלד׳פויות
לא! ה0ר ^~מ(׳  .פתוחות חוץ מפרשה אחרונה שיעשנה סתומ׳כ״כ
הר״אש
כסדר
תיקון
תפילין
וכ״כ
ומניחין
בארבע
כתיס
בעור
אחד
וכתוב
בפער
התיומה פי' שיהיו
הד׳בתי׳מחובריס
ולכןאיף.הפ5יק  :המרדכי וספר א״ח וכ״כ הרמ״כס כפ״ב ח״ל
וצריך
ליזהר
בפרשיות שאס עסה יחד מעור א׳או שמא סד׳פורו׳ובלבד סיסייו תפורייזה לזה וטוב ונכון לעשותןמעור
(יג ),גכ י״ מ ״י הסתומה פתוחה או
הפתוחה סתומה פסלן י ושלשת פרשיות הראשונות כולן א׳עב״ל  :ומ׳ייס מעור בהמה חיה ועוף טהורים כפי־ק גמה מדליקין לאהוכשרו
 6.ת
פתוחות ופיסה
אחרונה
שהיא
והיה
אס
סמוע
סתומה
עכ״ל
וקשיא
לי
סדאמרינן 3מלאכ' סמיס אלא עור בהמה טהור' בלבד לפאי הלכתא לתעילץ תפיליןבסויא
( * ) ”™"ר,;,
כהקומץ
דמזוזה
עושה
פרשיותיה סתומות ואס משאן פתוחות כשרה מפנישאינה כתיב כהי למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותי בפיך אלא לעורן ופרס״ילעורן
»"ק ק>״נ< ע*נ
סמוכה
לה
בתורה
והספא
בתפילין
כשלמא
פרסת
קדסופר׳והיס
כי
יביאך
סהן
עור
דפוס
סלהןשהכתבי׳סל
פרסיו׳מונחין בו ופרי׳והא אמר אביי סי״ןשלתפילין
ו כ׳ לגס סיגיעיף
סמוכות
זו
לזו
בתורה
דין
הוא
שאס
שינה
פסל
אבל
סמע
ופר׳והיה
אס
סמוע
כיון
הלכה
למשה
מסיני
ופיש״י
וכיון דאו' של סס נכתב בקמטין סלו מופר בפיךבטי'
כי1ל לע 1ץמ'^־^
שאינן
סמוכות
^
בתורה
אמאי
פסל
אס
שינה
ושמא
כיון
דבקצת
פרשיות
אס
שינה
ומקרא
נפיק
ואסיקכא
אלא
ליצועו'  :ומ״ש או מנבילה וטרפה שלהן כפ״חסי־ציס
^0תר׳
פסל לא
מפליגיכ׳בינייהו
•
ומ״ס
רבי׳דפתוחה
היינו
שישאר
בסוף
השטה
חלק
כדי
(
דף
קחי
)
אמרי׳דנבילו
וסריפו׳דטהורו׳מן
המות
'
בפיך
הוא
וכותבין
על
עורו׳סלהן:
סלכהלמשה
משיני
ג׳תיבות
סל
ג
אותיות
כלומר
והפרשה
שאחריה
יתחיל
ביאש
שטס ואז נקראת
ומ״ש רבי׳בשס הימ״כס שא״צ עיבוד לסמן כ״ככפ״ג דעור סמחפקבואינו
עכ״ל  :״ פרסה
זו המפחלת בראש סטה ערשה פתוחה הוא בין לדברי סימ״בס בין לדברי צריך עיבוד כלל אפי׳עשהו מצה כסי ומקומו׳הרבה כהנו לעסו' אותן כמור מצה:
^ .יג3׳חפ
הרא״ש
אכל
מ״ס
או
במחלתו
דהיינו
לומר
שאס
לא
כפאר
בסוף
סטה
חלק
בשיעור
זמ׳ש
רבי׳סהר״אס
כתב
שצריך
עיבוד
לשמן בה׳תפילין אהא דת״רציפן זהבאי
י
" לכתוב
ט׳אותיו׳לא יתחיל פרסה שאחריה כראש סטה אלא יניח חלק כדי לכתוב שטלה עליהם עור בהמה טמאה פסילות עור בהמה טהורה כשרות ואע״פ סלא
ז5א
אפ ,,עא ט'
אותיו
'
ושם
יתחיל
זהו
דוקא לדע׳הר״אס בה׳ס״ת , .אבל לדעת הרמב״ס בפ״ז כל עיבדו לשמה רס״בג אומר אף עור בהמ׳ טהור׳פסולו׳מד שימכרנו לשמןכ׳סרא״ס
זגקט־נן
5
ה
!
*
ר׳
:
כה״ג
סתומה
היא
ונהגו
ספי׳קדש
לי
ופ
'
והיה כי יביאך ופר' סמע ממחילין בראס בה׳ס״ת כתבתי דהלנה כרס״בג דבעי עיבוד לשמה הילכך הקלףוהרצועו' ומיי
(״י ) י ח? ץי פטה
9ן"  0*,י״י1ע ונסוףובסוף פי׳קדס לי ובסוף פר׳והיהפי יביאך מכיחין חלק כדי נכתוב ס' אותיו' הבתים כילם צריכי׳עיבוד לשמן וכ״כ סת״ג וכ״כ בספר הפרומו' וז״ל וכן עורסבתי'
המ,נהי 5פר׳סמע אין מניחין סלק כלל
ואס
מניסין
הוא
פחו׳
.
מכדי
לכתיסס׳אותיות
דלג»1«' !5
והרצועו׳צריך
עיבוד
לשמן
׳ / S׳
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לבריתא דציפן זהב בעור הבתיס מיידי • ולהרמ״בסצ״ל
,
,
!. QJג
^
הגמ
,
ם
ופרסה
והיה
סס
סמוע
מתחילין
מאמה
סטה
עליונה
ומניח
לפניה
חלק
כדי
לכתוב
שהוא
מפרס
דאע״גדריש'דכרית׳מיירי בעור הבתים סיפא מיירי כקלףסנכפכיס
יהיה?
6
!רכן,
.
!
א
ט
אומיו
'
ונמצא
סג׳פרסיוך
*
הוו
פפוחו׳בין להר״מכס בין להרא״ס
ובפרס׳אחמכה בו וברצועו׳ולא בחפוי כיון דלחפו׳הבתיס אין צריך עיבור דכל שהוא מעורמצה
ואימי! «״  : prנוהגים כדברי הרמ״בס ודלא כהרא״ש מסו' דא״א
לעשותה
שתהיה
סתומה
לדע'
הוא יומר חזק אין לומר שיהא צריך עיבוד לשמה *«*
הא׳נפהיאפוסקמג״ק :ולענין
שניהם ותפסו דברי הימ״כס עיקר •
וכתב ה״ר אברהם אסאן הסופרז״ל הלכה כיון דרכים פליני עליה דהרמ״בם וגס כי פשטא דבריחא משמע כוותייהו
ססר׳סנדול מורינו כימה״ר יצחק די
ליאון
ז״ל
כהסכמ׳חכמי
דורו
פסל
כל
התפילין הכי נקיטינן ומיהו היכא דלא איפס' למצו' חיפוי הבתי׳מעוכדלשסהמוע׳לסמוך
שהיו בספרד שהיו פרסיותיה׳ע״ס דעת הי־״צש
מפני
שהס״ת
היו
פתוחו
'
ופפומו׳
על
דברי
הרמ״בס
מלהתבטל
ממצו׳מפילץ :וכתוב בספר התרומ׳סימללעשותן
שלהם ע״פ דפת הימ״בס נמצא
כדעת הרא״ם הוא מעיד כנגד שהעולה לקרות בתורה עם תפילין שפרסיוסיהס מקלף שגם הוא כקרא עורדהא תני' יכתבס עלד׳מורר' וספור שליל אפ!'נדחסוב
הס״ת ונעשית
תורה
כשתי
תומת
ח״ו
עכ״ל
יי
*
:
כבסר לענק עומא׳וטעמא משוס דלא גרע מעור עוף לכשר כדאיפ׳בפס סרציסיד
וכתב מהר״י
אכוהב׳ז״ל סאע״פ ספ׳קדס אין ניכר שהיא פפוח׳לפי שאין כתוב אע״ג דלגכי טימא׳חסיב כבשר וכ׳עוד שי״א דעור סליל הוא יותרהגקלמצוסכילא
קודם לס דגר
באינך
דאיפסר
לתקוני
מתקנים
ופרשת
קדש
תקיא
פתוחהילפי נעכד׳בו פביר׳שליא סי׳בו תשמיש סל זכר ונקב׳וכ״כ סמ״ג והמידכיווכ״ה׳כהג׳מיי'
שהיא התחלת
התפילין
ואין
קוד
'
לה
דבר
וכ״כ
מהר
"
י
ן
חביב
ז״ל
סמצא
בקיי׳ספר
ס״ג דהסילין ) ףחיו מרובעיןבפ׳סקומץ (דלה ( תניא תפילין מרובעותהל״רי
להי׳רמנס׳לכית
מאיר
שהפרשיות
שביאסי
הספרי׳
שבחורה
אץ
מקום
לכללם
לא
א״ר
ספ׳בתפרןובאלכסתן ופיש״י ובאלכסוכן סיה׳ריבוען מכוון ארכו כיחבוכדי
בפתוחות ולא בסתומו׳לפי שהם תחלי ספר ע״כ וכן יש לדקדק מלשתק הרע״בס סיה׳להס אומו אלכסון שאמרו חכמי׳כל אמתבריביע׳אמת'ותרי חומשי באלכסון
מלזכרס והתחיל יהי רקיע פתוחה וכן בואלס שמות התחיל מויקס מלך חדש וכן ולא יהא ארכו יפר על רחבו שאפי׳יס להס זויו׳פסולי׳וכתבו התו׳יססאינ׳מיונסי
בשאר
ססיי׳לאזכי ספרסיו׳סראשונו׳וכן מדון שלנו כיון שהתפל' התפילין מפרס' אלא מקו׳מוסבןושמ׳צרי׳הבחי׳מרובמי' סל ראשכשארבמח׳דבוקי' וכןכיתסליד
קדס
אין
צורך
לעסות
בה
סימן
אחר
לפתיחתה
רק
שיתחיל
לכפו׳בראש
שטה
ראסונ׳
ובדברי הרמ״ב׳מבוא׳כפ״ג שהבתי׳צרי׳סיהיו מרובעי׳סכ׳ במעש׳בתפילץ לוקח פן
טל
עמוד
ראש
ון
וגלוי
וידוע
לכל
סהי׳פחוח׳כיון
דבין
'
להימ״בס
בין
להר״אס
תחלת
מרוב׳ארכו כרתבו כגבלו ואם הי׳גכהו יות׳על רחבו או פחו ממנו איןבכךכלום
■ואין
סטה
הוא
סימן
פתוחה
וראוי
ליזהר
בסיום
פר
'
קדש
ובסיום
פיר׳
והיה
כי
יביאן
מקפידין
אלא
על ארכו שיהא כרחנוטי והר״אש כתב דפוס סל ד׳בתיס סל6«h
וכן דפוס
סל יד

כב

ד״מ

0ל יד יהנז מיובש וגס למטה בית מושק יהאימיובש וכןכרא׳מדכדירש״יוכ״ס
י3כ[5ן־ 3:מרומה ובסמ״ג וכתבו שאץ ראיס גמירה מתון ההלכה שיצטרך שיהיו
(3רו ^ין כשהן ארבעתן יחד מ״מ מוכיח כסימוש׳רבא שהן מיובשות דקאמ׳מייתי
טכא מימי אצבעי על פיפי אצבעי אכל כבית א׳לבדו אינו צרי׳ריבוע וגס
 3גומ הבתיאץקפיר'ברבוע וקתפילין
אפיך לירי לן כהוכ'הר׳׳ אסךימוב׳ ןסמ ^׳ יגשה הנית^
סל יל יש להם דין זה וצריך ריבוע
בתפיר'
דמניח
קאמי
וכן
כתב המרדני והמנהיג «האתרים:
הבתים אעכעיסעל האצמנ״ס ולא נהנו כן אלא עושק אידך
וכן נעור התיתור׳וכן בגוף רוחב הבית ורוחב הבתים בלא שיעור גם גובהן וחוקק בדפוס שלשה הריצין וכ״כ הרמ״כס וסןכתוב כספר התרו׳ומ״ש (ין ) 1אנילא
בראשי עי״צ וכתבוהרסג-הות מימוןבס ג עומקן פדי רוחב הפרשיות כרי שיגיע חריץ שבין בית לבית נ״י דשי" ן סל צד ימין היא סל ד׳ראשי ' וסל יא י*' °ימי ייז
ח״להמרדכי 'מפיליןמרובפו 'הל״מ לכאור'
למקום התפר ולוקח עור דק מבהמה או חיה טהורה ומרכבו סמאל סל ג ^ י ? צ־לי ;מיז י ^ ל
IZZZ
משמע דקאי אגיף הכפיס בין אשל יד
דקויא קאמ וז ל סמ ג אער אביי סי ןשל עור הגיתים
ומרטיבובמים ינותבו על הרפוס ומכניסו בחריצין עד שיתייבש
נין אשל ראש לאפיקי מאותםשעושי׳של
תפילין הל" מ ייעשה מימין הקורא בקמט כשר ל־א אין
ייע?3
יל כדפוס עגול מלמעלה רק סמיבמיס ויתקשה ובעורו לח יעשה כמין שי׳ין בולטת מקמטי העור אחת
שור דפוס הבית סי״ן וכן מכאן ומב אןשחי־׳תן
דימיכא תלת רישי דסמאל׳ד ריסי פי שני אכל עלין> עפי
כמיסווא מלמטה ואדרבא ע״כ הבריתא מימינו ואחת משמאלו של שמאלו שהו׳ימין
■ הקורא פירו׳העומד
בישראל עכ״ל:
מייד כטף הכתים סהס פיקד התפילין לנגדו יעשה לה ארבעה ראשי׳ושל ימינו
יעשה
לה
שלש
ראשי׳
יודי״ן יעסה כתוב' כדאית׳כשימוסא ענ״ל (יח ) זנ״כ נא׳ו
וממו׳ה״ג דר״יף משמ׳דשל יד אינ׳לגמרי ואחר שיתייבש ויתקשה העור יפה על הדפום יוציא הדפוס
וכתוב בסיפרי הדפוס של זה ואני הנקדן  7אין לחוש בזז
אומן לפשות תפילין קשה בפיני פירו׳זה משום חקמוכיב.
מרובעת דחורק חצי אצבע אמה ורחק וישארו כמין ארבעה בתי׳והשי״נץ ימשוך למטה עד שיגיע חריץ
יזיל הגהוע גגרון
סלסנייודי״ן
לפיהטע׳סשמעתי
עלב
כרוס׳אצבע ומשמ׳רהא קרי ריבועשיש הש״ק ותחתיתו עד מקו׳התפר והעור של הרפוס יניח ארוך מצד
שאחר נשם ר;ש« ע'
לנס זויות ואין נר׳אלא לגמרי ממבמין אחר ויכפלנו על הבתים ויתפתו עם העור הנשאר משלש' צרי
סיני״ן
סשלש׳ריסי
ומד׳רישי
שהו׳כנגד
בי'
ישי״ן איןל זנותה,
כץןדלא א ]
כתיבות שיש לנו כתב הלוחות וכתב ס״ת חח נהג 1קגי 'ששיז
ראיסכחן בהדיא אין להקל בדבי הבתי׳עובר מכל צר והוא הנקרא תיתורא ובאותו העור שהניח
אלא ע"פ
בי־ויה עכ״ל •
מצאתי
ארוךמצד אחד יעשה בו נם המעברת׳כיצד שיחתוך המעברתא כתה הלוחות היה כתיבה שיקשתסב ׳א מישי! «-ק"«של
נתשוכ׳אשכנזית אע״ג דגבי ציצית קי״ל
חרות של הלוחוסהר י סכ לה א ומי ות ין עייהכי/קיה׳ *ס
< ^ ,
! ״ ,
.
עשאהבדפזשאז
משני צררין שלא תהא רוחבה כמו התיתורא כרי שיהא ניכר
סאס ניתקו מחוטי הערב פד שלא נשאר ריבוע של התיתורא ובאותה מעברתא עובדת הרצועה ועל שם מן סאויי נמצ פיס לשי [ דדפט לשלסס ררגג׳בדיועלנימ
כשיפו׳מן הקרן כסר דהיינו דוק׳כציצית
אוירית היא פי״ן לד׳ראסין סל קמטים לק א ן ניגינז
ליתיב וטסו להם ציצית כלו׳בששת עשי' כך נקראת מעברתא שהרצועה עובדת בה מצר זה לצר זה ויש ונשפה שי״ן מג׳האוימת ואס היו סס
לעישלן עלל;
דקאקפיר קי אבל תפילין מרובעות שלוקחקעור עב והזק וכופלין אותו לשני׳וחותכין בכפל העליון יורי״ן לא תהיה בגופו סי״ן לפיסהר אש (יט ^נשמ^קכפב
הל״מוכלסעתא בעינן שיהיומריבפות נקב מרוביכפי ריבוע הבתים ומכניסין בו הכתים והנשאר בעור אמצעי צריישיגיע שד שולי השתי׳בכתיבה ■!»' ׳ל ?* I 'X
עכ׳יל
ושחוריםואם משאן מצבע הדק של הבתי מר׳רוחו׳פושטים אותו הנה והנה בין שני הכפלי׳ כפרדי וכן לסוקעת וכשני בתיבה בולטת ראשי ) עיסו),ף
אתר כשרים בפ׳הקומץ סס׳ אהא דאמרי' של עור העב ותופרין אותו עמהם והוא הנקרא תיתורא ומאותו הוא כתב ס״ת שכתבו משה שהוא בולט הרזקח ית׳הרנה
רגועות סחירות הצ״מ כתבי התוספו׳יס עור העב עושין גם המעברתא וטוב לעשות כן כי מחמת שהוא על הקלף לפי׳שי״ן סל ד ׳ראשי ככג ׳ סו ״ן שי »י)«הןהגיאן
מוסים
בתים •של תפילין מעור לכן דלא עב וחזק מתקיי' בית מושב התפילין ותופרו וריבועו  :ובתפילין של קדש סיאיאסוכ׳לכתי׳כמיסנ ' כלוסו"
SS
נאמרשתורות אלא ברצועות וכ״כ האגור
של יד יעשה רפוס אחד משל עץ אורכי כרוחב הפרשיו' ולוקח קדס לכתב ס ת ומו שהו כתב הבור׳ראוי ניין ל  pyדלחט ז
בסס סרשכ״א וכ״ב הר״אש וכת׳פוד ומ״מ
עור דק מבהמה או חיה טהורה מעובד לשמה ומרכבו ומרטיבו להיו׳ראשון וקקבלתי מכל מלמדי כי קדש השי"!ל«״הנוגיג
גויי תפילין הוא שיהיה הכל שחור
וכספר
כנגד
שי״ן
לד
'
יא
שין ואס כדבריהמח 3ר נתעירהשיה!אם
השווע רצועות סחורות הל״מ ושמא ג״כ במי׳וניתנו על הדפוס עד שיתייבש ואח״כ מוציא הדפוס וישאר
לא נגע {אתפסול
נאמר
שכתב
הלוחות
של
ימין
המניס
נהני וכןמשמע
טור הבתים צריך להיות ספור והמרדכי הביתעשויועמזהתיתור׳ומומרתאכדרךשימודזכשלראש :
ומכל מקוס קבלתי שאין קפידא בהם מיניי
הרת״ב׳אבל
כתבסדקדקר״י מהגמ׳סהקציצה בעי' ויגלול כל פרשה מסופה לתחילת ויכרוך על כל פרשה
שערשלואין פסולרזסססליףמד כ6ןלסונד ״ גברון שאתר
כתבבא״ס לפיכך עושין סי״ן מחסיר לפוסלן
שחו' כמו הרצופו'ח  :ויהיה החריץ ניכר בהמה טהורה ויש מרכין על כל פרשה קלף קטן קודם שמתניןי
אותהיותר משאר אותיות כדי לרמחהימים !כ' שסזגם צא
בי! בית לבית בפ׳סקומץ ( שם ) אקר
ייסזןלמ״ההרב׳
סאדס מכיסם כסנה סהס ס ' וכתב עוד
אביי צריך שיגיע חריץ למקו׳התפר רב
,
עדj>cתמי׳השי" ן
דמי אמי כיון דמיככר תו לא הייך
ופיש״י
וצריך
שיגיע
חייץ
שכין
בית
לבית
עד
יזהר
שלא
יששה
השי
ן
בדפוס
שאס
שסאה
צא
יצא
מפני שהוא כחק תוכו וכן כתב לא יהאניכ׳ מרין
מקי׳התפי למטה כלו׳עד בית מושבו דהיינו תיתורא והיא״ש כמי סי״ת שפריץ סל ס״ר יונה והיש״בא עכ״ל ומדברי סימ״בס והרא״ש ורסנו כיאה קצת לדקדק כן מכלס \ '1יהא
שי״ן דהיינו חודה סל סי״ן לחט ' יגיש עד איחוי התפר וכפירוש זה כרא׳ונהגו כשני
סלאכתבו פיעשה השיני״ן בדפוס ושמעתי שהאשכנזים נזהרים בכךשמק מטיס
נראהענ ל:
קפירוסי' להגיש חריץ הש״ין וחריץ הבדלת הכתים עד התפיר׳לחומרא כאביי ודלא ה עור במלקט ש״י כפילס שכופל מהשור עד סנשסי ' סעיפי השינ״ין בחקיקת ייכונו
כיב דמי עכ״ל וכ׳הרמ״בס סאס לא היה החריץמגיש לסקו׳התפי כשר וקואשיהא אכל אנו מהגיס לעשות השינ״ין בדפוס וגס בא״ח כתוב סי״א שאין לחוס בזה ושוק
ניני התיק כדי שיהיוד׳ראשי' כראי' לכל וטעמו סדתניא כהקומץ ואס איןחייצן חזי מאי עמא דבר .פכ״ליח • כתב הר״י אסכנדריכי ז״ל הטעם הנכון לס׳ין של
ניכר פסולו׳משמע דכל שהוא ניכר כסר ככל גוונא וא״כ כי אמר אכיי צרי׳סיגיש
תפילין מפני ששם ההויה בא״ת ב״ש עולה ש׳וסייכו מצ״פץ יעיב נאמר וראו יכםש
חיק למקום התפי למהוה אא׳כן ולא לעכב ואמ״פשהמרדכי נסתס׳בזה
הרמ״בס
ה׳
נקרא
עליך
שאץ
כיאה
מבחוץ
אלא
הסינ״יןיט • ומ׳שרבינו והשי״נין
קשיט׳ליה !:כה ישסה יקח דפוס סל עץ וכו׳עד ועושה תיתור׳ומע־רת׳כדרך שע ^ למשוך למטה וכו׳כבר נתבאר
כסמוך ומ״שוהעור סל דפים יניח אתך מצד
בסל ואס הכל הוא לשון הר״אס כסדר תיקון תפילין ומ״ש־ריבוע גמו׳באלכסון כלו' אחד ויכפילכו על הכתים ויתפרכו שס השור הנשאר וכולי והיא הנקרא ' תיסורא
לתיך אמתאברימעא אמתא ותרי חומשי באלכטוגא וכפ׳שס עוד שר״י
דקדק 5פ' הקומץ (ססי ) האי תיתוראדתפילי הל ' מ וכתב הרא״ם שירש תיתורא הוא שוד
דתיעור רוחב תפילין הוי לכל הפחות יומי מאצבע דאס לא סיו רחבות אלא אצכע הנכפל למטה לכסות פי הבתים והוא בית מושב שלתשיילין ונרא׳כעיןדף סל ג®,־
א כ יש מקו׳בראש להניס ג׳תסילין וא״כ למה שנינו בפר׳פמוציא תפילקשמכניסק
ומלשון רש״י משמע שהבתי׳והתיתור׳של פור אתד הן והשול׳לא נהגו כן לפי שטור
זוג זיג ולא ג׳ג׳וטעמא דשימושא רבא ביק דאמייכן מקום יש כראש להכיח ב׳ הכתים דק ועור התיתורא עב וחזק וכופלים אותרלשני׳ועושי׳נקב מיובש בכפל
פפילין וציץ היה רחב שתי אצבעות ומונח כמקים תפילין ושערו היה ניא׳כין ציץ העליון
■ ומכניסין בו הבתים והכפל התחתון מכיסה את פי הכתיס עכ״ל ובמרדכי
צמצנפת פסס היס מניה תפילין מסתמא אומו מקים של תפילין היו שתי אצבעו'
כתוב שקשה לי״י על פרש״י ושכר לו כפי׳הגאוניס שמביא עור רחב וכופל הפור
במחבהציץ והאימא שאין עושים הכתים רחבים באצבעות לפי
סהתימורא
פחת התפילין להיו' להם גשר וזהו כמו שנהגי העולם וזהו שכתב רכי׳ויס סלוקהץ
יהמסברסא רחבים ואס היו הבתים רחבים כ׳אצכעית מלבד התיפורא
והמעכיתא
פור
עב וחזק וכופלן אותו לשניסוכו' • וגלש ובאותו ? עור שהניח ארוך מצד
לאהיסמקוס בראש להניח ב׳תסילין וחזיכא בפרק המוצא תפיליןדעסהתיתורא אחד יעשה המעברת' גס זה סס האי מעבימ׳דתפילי׳הל״מ ופיס״י דהיינו כשכוסל
זסמפכרסא יסמקו׳בראש להניח ב' תפילץהילכךנהיגי לעשות אויך ורוח׳הבמים
עור התימורא בצד הסלם ומנירז בו באמצע להכניס בו הרצועות ונקרא מעכרתא
 5לא שיעור וגס גבהן עכ״ל וכתב המרדסי כשם רכינו שמשון שיש להחמיר בדבר על שם שהרצועות עוכרת כתוכו ואינם קבועות בתוכו ומעבירין מצד זה לצד זס־
אידי שלא נתבאר השיעור מפי התלחוד סאל אביך ויגדך ויש לחוש לדברי ה גאיני'
ומ״ש
שחותך ? מעברתא משני צדדין וכו׳כבר כתבתי שהוא לשק
הר״אשוג©
■וקכתובבסמ״ג והחממה שרוחב הבתים להתחלה ב׳אצבשות כדאיתא כשימושא
בספר
התרומה ׳■כתוב
הרמ״בס
»zUf
»1
— 7
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ונת נהגו רן  :ח נ השיטו דכתי׳בשימוש׳יבא לשל ראש מייתי אעא תיי אצבעי
כפ״ג וכן כתבו הר״אש והמרדכי וספי התיומה וכתבודסממ״ימשו׳דילפי־׳מסזוזס
מתיי אצבעי ובסל יד ממבע אורכאדידיה כחצי אויבא ואצבע ופותיא דידיה
דאמריק בהקומץ כורכה מאחד כלפי שמע •
ויכרוךעלכלפרשהישיערשל
רשותי דאצכע כל ה״מ תמיה לן ומסתכר׳כרבינו אלפסי שלא קבפןכהלכותיו מדת
בהמה טהורה כפ׳במה מדליקיץ לדכת ) ובפרק חשרציס (דקיח ) תניא הל״ט -הוא
ו ^חי לא שמענו ואס רצה לעסות קומתן׳ כרחבן או פחות .או יותר עכ״ל י ובספר
סהתפילק נכרכות בשיער בהמה וחיה טהורים וכתוב כסימושארבאסצריך שיהיה
ח אחי שהביא דברי סתו׳כ׳וז״ל רב האיי כתב דפוס של תפילין אין ול סיעו׳יש
שיער זה שצ עגל כדי שיזכור מטסה העגל ולא יחטא דכתיב המעט לכם פון פעור
מישס גבהו שלשה אצבעות ויש מוסיף ושוחת וכן מנהג הגאוני׳והתכמי׳ואבות
אשר לא הטהרנו ממנו וכתב הרמ״כס שכך נהגו  :וכתב הר״י אסכנדרני ז״ל אס לא
י כיון שמניחים אותן בגילוי ויס להם שכח להניחן מניחים איתןגכוהים יומי ’ מצא סל מגל יעשה בשל פרה או סל סור וירחוץ ספיער היטב כתחלה עד שיסי׳כקי:
וכן הרב המובהק במקומינו כמנהג הגאונים אבל החכמים יהתלמידי'
וכתוב בספר הזוהר פרש ' בא ששיער זה צריך שיראה חוץ לבתים והאריך בסוד
רבות׳וניאץ כעזי פנים וחושסין לעוצ׳מפני שהתפילין דרך כבוד דנתי'וירא ו כיל
עימיהארץכישס ה׳ונו' ותניא ר אליעזר הגדול אימי אילו תפילקש כראש עכ״ל־
ומ״ס רבי' וכשידיו לרו יעשה כמין סי״ן בולט׳וכו׳כפ׳הקומץ אמ׳אכיי שי״ןסלתפילק
סל״מ וכמכו התוספו' ב& ס■שימושא תא דסי״ן דימינא גייסי ורשעא לא ד׳רישי ואי

משיחי 3 3פני יבו שאין מדרך ארץ לגלו׳תפילין בפני רבותיו מגיחייתקילץ קטנות
יעי אצבע ומחכה מחת מצנפ׳שלסס « פכי דרך ארן סלא ישיו עצמ׳לרבות׳כפגי

הענין וכתב מאמי זה ה״ר מנחס מריקנס בסיף פ׳בא אל פרעה  :דש כורכין
על כל פרשה קלף קטן כתבסרא״ש דאיתבפימוס' ר3א שטתנקעל קלף הפרסיות

?לף

(טז ) ' כתי .מחן
סא־זרגז ' הרוקוז
 7׳ נמים גרץ
להיו ' מ!7ל א׳ 1ל 6

ד״מ
5א קלף 15סר וכורכו כו ושמא כשל יד קאמ׳אס כתכו כד׳עורות דאיכא מ״ד צריך לדבק מסי״י ן׳ חביב וז״ל וימן כל פיסה בכית שיהיה זקופה וכו׳אס הקן מהימ 8כב$2
(כ )(5ינרי/הד
וטעמו יש סתירה למס שכתב סמוך לו ואס כתב ד׳פרשיו׳בקלף אחד וכי׳כיסוא מןהנמנע
נמר
קשה כלום 1אע* פ פ״כ והרמ״בס כתב סכויכין הפרסיות במטלית וכתב שאס לא כרך פסוליס
שלח חתכו למעלת מדגרסינן בירושלמי פ״קדמגלס הל״מ שיהיו כיתבין בעורות וכו׳וטוליס במטלית להיות כולם כקצף אחד אס הס מונחות זקופות כס״ת כהיכל כי הי!5ך
כלל וגס א | -לחח  .וסוכר הרמ״בס דהיינו לומר שכורכין מטלית על פרשיות התפילין ומאחרשהוא יוכל להוציא המרשה מן הבית האחד ושתעבור אל בית כסמירלו אס היאזקועז
ניניהם כלליגנל
איל אס אינה זקופית אלא פשוטותיכול
5מ 5ןאכמןשלאכ׳ הל״מ ודאי שהוא מעכב אבל הרא״ש כתב.
והרמ״כס פסל אס לא כרך להניח יפה פרשה ראשונה בכית ה5ן(!ד
הפרשיות זו אכל זו בסדר תיקון תפילין ותימא הוא דכייב' אותה בבית וכן נראה בשימוש׳רבא
ובסוף הפ׳יהיה כפל מעט ומשס יוצי5וה
אלא זו תחת זו מטלית תעכב ובצרפת ובאשכנז לא נהגו עליה קלף או מטלית ואינו נראה לא״א ז״ל לפוסלן ככך ויתן כל
ומיככשנתןנכתי׳
לבית סב׳וכן אל הג׳וכן אלהד׳כעכיר!ס
נרין ליתנסלרן לכרוך עליהם לא מטלית ולא קלף אלא פרשה ופרשה בכית ישלה שתהא זקופה בבית כדרך שמעפידין
הוא מן ההכרח לומר כי מה סאפיו
השכנס שזט 1כורכין שערן סביבותס וירושלמי דפ״ק ס״ת בהיכל ואס כתב כל הד׳ פרשיות בקלף אחד כשרים אפי׳
שתהיה זקופה כסת הוא מצוה קסמומז׳
וקיפתן תאת׳ש״ס דמגילה כתב במל התממה דאין ראיה
לת! גיס בלק ,זו משסדלא איירי בהכיאלא מייריכשיש אין ריוח ביניהם ובלבד שיהא חוט או משיחה בין כל בית ובית ואז כל ערשה ופרשה נכתבת בקלף אחד
ובשל יד כותב ר׳הפרשיות שבתב כשל ראש בקלף אחר וגולל *נ׳מאגל גידיענדאע־׳הת I-י^קל?» <?שד יס' :
יא״כ נותן כל
אחד קרע בקלף וקאמר שישימו מטלית או קלף
פרשה בנית
אותן מסיפן לתחילתן וכורך עליהן שער ונותן אותם בבית' ואם כשר ואז לא יוכל להניח הפרסהבכיתה
על הקרע וידביקנו כדבק וכן מוכח
נקלות כמזלת״ד במסכת סוסריס עכ״ל  :והמידכיכתב כתבם על ד׳קלפין והניח׳בבית אחד יצא וא״צ לרבקס ואם צפה זקופה וכ״כ בעל המסור על אותהבריתא
שא־ןלחנשלוקוע('
או הבתים בזהב או שעשאסמעור בהמה טמאה פסולה ואחר דתניא יכול יכתבס יכו הא כיצדכותיס
ועיין גוו כמרדכי שיש שהיו רוצים לפסול כסכורך קלף
שהכניסם בבתים יכפול העור שהניח ארוך מצר אחר לעשות כד' עורות ומניחם בד' בתים בעור א'ואס
י׳קדןג״גיג :/מטלי׳על הפישיו׳משוס דאין ביתהחיצון
הכרירוא
וננסן
את האויר ואין לפסול מהאי טעמא התיתורא והמעברתא כרפרי׳ואחר שעשה התיתורא מרובעת כותבס כפור אח' יצא אמ׳מזאת
(כא )
שאשר ותנהג ל 7נ' רואה
ארכה כרוחב׳יתפור אותו בגידי בהמה טהור׳בתפירה מרובעת יראה שאין לחוש לזקופו׳וגעלהתמ׳חוסה
נדגק בשר וה 1א וכו' ובסוף דבריו הטלה פוק חזי מאי עמא
ומקפיד בשיהיו זקיפי' וכן ראיי לנולדקר'
עשוי,חקלן) מנושל דברדהלכה רופפת בידי וכבי נהגו
ויעשה
ולעשו׳כן כיון שאצו כופבין עלד׳עויות
יזאו׳אונושצחועית כשימושארבא וכתכהימ״כם שבמחלה
של שור:
כורכים הפרשה במטלית ועל המטלית שיער י וכפכסמ״ג עליו ודבר זה להפך למולם ולא דקדקיהרל המחבר כשסידר אלו השני דיניס זה אחר זה ילא פיר'דבריו
(ני) 1ע״ל סי׳ת ' נ כירושלמי דמגילה פ״ק הל״מ שיהו כותבין בעורות וכו' ומרכין בשיער כמו שאמרתי איל הרא״ס כשכתב בקוצי תיקון תפילין כפב שם ואח'שיכרון
אימת תופר לעשו'
מתפילין שלראש וטוליןבמטלי' וכן הוא כשימוש׳רנא וי״ל לדעת המז״כס דכיון דמוטב לכרוך השער שיערוכו׳יכניסנה שתהיה זקופה ומ׳ולא כתב כאן ואס כתבן בעור אחדוט׳ענ״ל
■
והרמ״בס השמיט׳ הא דכתין בעור אחד והניחן כד' בתיס וצריך סעס למה :
תפילקשליד ואים' מל המטלית מלכרוך השיעור על הפרשה ואח״כ לטלית במעלית דאז לא יהיה
אשור־ נ ' נא״ז
לומר שליד טמב ד' הפרשיות שכתב בסל ראש בקלף אחד בקתא בפיקהקוחץ
המטלית מיושב על הפרשה כמו שהוא כשכורך השיער מעל למטלית יש לנו
אם נת 5תפילין
אס׳ומ״ס
וסמעי׳סכי מדכתיב והיה לאות על ידך דמשמע אות א כלו בית
דירוסלמי ושימוסא לא אתו אלא לאשעועיכן שצריך שיהא שס כריכת שיער וטיליית׳
פני לפין נעו ׳ א ׳
ואפי׳ ננ׳עורות מטלי' אבל לא לענין שיהיה קפידא על הסדר וכ״כ בסמ״ק וא״ת והגהות מיימון וגולל אותן מסומן ליתסלמן כבר כתבתי הטעס גבי תפילין של ראש :
נחסר כן כתבם על ד׳קלפיס ומיחס כבית אחריצאפטטשס  :ומ״ש ואין צריך לדבקססכר
תו לאחר
אסתהיהקוד׳כריכ׳השיע׳או
ענ כריכת המטלית
המסנית אס תהיה קוד כריב השיע
קפידח על
גלנקם יחד כשד :ס׳ג׳וככלבו דאיןין קפידא
וכתוב האגור ומנהג לעשות כדברי שניהם כורכין בשיער מתחלה וטולין כמטלית פלוגתא דרבי יהודה ורבי יוסי ואמרינן כגמ' דחזר ייהודה והודה לר׳יוסידאמר
או בקלף וחחרין ומרכיןע״כ  :כחוב כסמ״קובא״ח ובהגהות מימון פ״גשיש אין צריך לדבק וכתוב האגור בסס ה״ר יהודה החסיד ובסם הרוקח שיכוללתפוס
סמקפידין שאין מרכין אותן אלא בקלף כשר עייר ואיני מוצי׳לסם טעם דכא ומהר״ס הצריך לדבקס בדבק עכ״ל ונ״ל דלמצוה הוא דמציכי הכי ולאלעיכוכא
ודע דאמרינןהאס
בבריתא טולין במטלי׳תניא ובמטלית לא שייך כסר ופסול וא׳־׳כ כל קלף חזישפיר שהרי חזר ר׳יהודה והוד׳לר׳יוסי דאמי אין צריך לדבק :
לכרוך ומיהו איפשר לומר דכל פילי דתפילין בעינן מן המותר בפיך והילכך אס בא ככריתא אס אין לו תפילין סל יד ויש לו בתפילין סל ראש טולה עור על אההמנס
יהא מדבר פסול אכל במטלית דלא שייך ביה פסול ס״ד  :ומניחה יפירש״י ויש לו שני זוגות תפילין סל ראש העשויים בדבפי׳טולה עלאחו
לכרכן בקלף צריך סלא
מהס על סד׳בתיס מכסה עור א' ונראים כבית אחת וכתבו הרפב״ס ז״ל כפ״גכג
כל פרשה ופרשה כבית שלה שתהא זקופה בבית וט' כן כתב
ויתן
הרא״ס בסדר תיקון תפילין וכ״כ סמידכי וז״ל ומכניסין מעומבבמי׳ראש הפיסה ורכינושכמב והניחה בבית אחד לא דק ואין לוער דכיון דטולה עליו עורמלמעלה
תחלה דרך הנקב כדי'שי?וראויין לקת' כמושק מונחין והתוספותיכתבו כפרק ואינו נראה מבחוץ אלא בית אחד ע״ה קאמר הניחם בכית אחד ^נ שהוא סונר
כמשמע
סאע״פ שסס ד בתים צייך סיסיו הפישיום מוכחת בכית אחד דכל זה אינו
הקומץ גבי מזוזה וכן פרשיות של תפילין כמי היה אומי ר״ת שיניח משובב ולא
המרדכי סם לשונו וגס מוכרי רש״י והרמ״בס לא משמע הכי אלא אע״פ ססס מונחו' בד'כמיס
מעומד ומשמע דלפרס״י אינו מניחה אלא מעומד וכן נראה מדברי
בלשון
כמו שהיו מקודם כיון שטולה עליהם עור אחד כסר יעוד ספכ״פ יש קיצור
שזהו דעת רס״י וכיון דכל הני רבוותא סולקיס על רבי' מס כוומייהו נקיטינן וכתכ
ימן׳מ״ב יתבאר דהאדשל ראשעושי'
הר״י אסכנדרני ז״ל קודס שיניח כל פיסה בבית סלה ימיין ויסתכל להיק תסל $5רבינישלאכתב האדהולה עליה עור וכסימן
ציפה הבתיסבזהב
ואם
הקלף שהוא פתיחת הפרשה נוטה כי זה הכלל שתהא פתיחת הפרשה למולם לצד אותה של די דוקא בחדשות אבל לא בישנות :
.ימין בהכנסת הפרשיות לבתי׳דככ״הג יעמדו האותיות כהלכתן כי אס תהיה שמשאם מעור בהמה טמאה פסולים ברימא כפרק נגמרהדין ( דף מס ) ציפןזהב
הפתיחה לצדשמאל בהכנסת הפרסיות לכתי׳אז יעמדו האותיות הפוכות סרגלים או שטלה עליהם עור של בהמה טמא׳פסולות ועי' רש״י ציפן זהב לתפיליןפסולת
למעלה וראשיהם למטה עכ״ל וכתוב בתרומת הדשן סימן מ״טדכיוןדאמרייסצריך דסל״ס היא טלה עליהם לשון טלאי כלומר סיפן בעור בהמה טמאה פסולותדכסיב
יהיו מונחין כסדרן כנגד הקורא קפדינן כהו שראשי הפרשיות מונחץ בהם למען מסיה תורת ה' בפיך וכתב המידט בהלכות תפילין דבפור סלגוף
סספישיות
הבתיס איירי ומשמע מדבריו שאם עפה עור הכתים מבהמה טהורה וא.ח״כצינן
כך בבתים שיסא פונה כלפי חוץ נגד הקורא אס היה בא לפתחו ולקרוס בהם יהיו
מונחים לפניו כהלכתן פ״כ וכן כתב באי׳ח צריך להעמיד הפיסה מעומד הגליון זהב או חיסן .עור בהמה טמאה כפר הוא וכן נראה מלשון יבינו גכי עורבהמס
עליון תחלה שזהו פורה עליוכ׳וגליון התחתון לצד פה הדפוס ע״סוכססיך אכתוב טמאה שכתב או ספסאן מעור בהמה טמאה אלא שצריך טעס למה בצפההכת®,
שדעת העטוי שאין לחוס לזקופוס וכ*נ שהוא דעת הרמ"3ס .ז״ל שלא הזכיר דבר בזהב פסל דמאי גריפותיס דזהב טפי מעור בהמה טמאה והא דמסמעמדכיי
.זה ומ״מ נכון לחוש לכפחלה לדברי הנך רכוות׳שמצריכי׳לסכניסן זקיפות  :ואם המידבישאס פשה הבתים מעור בהמה טהורה אע״פסצפס אחי כךבזהבנוו
כתב כל הד' פרשיות בקלף אחד כשרים אפי׳איןריוח ביניהם ובלבד שיהא חוט במור בהמה טמאה כסי נראה מדבריו שהיינודוקא כשהסיכ״ין כראי ןוכןכחכ
או משיחה כין כל בית וביתבהקומץ ( דף לד )פניא כעכן בעור א׳והניסן בד׳ בתים לקמן בסס רב שריי' דסא ובעינן כיס החיצון שיהא רואה את פאויר מסוסאויר
שרוצה
• בעור אחד יצא וצריך ליתן ריוס ביניהם דברי ר׳וחכמי׳צוערי׳אין צריך וסרן שנותן  ,הסי״נין הוא ואחר כך חזר המרדכי עצמו וכתב ומיהו קצת נראה הלשון
מסיחה או חוט בין כל אחת ואחת ופייש״י וצריך שיהא ייוח בין הפיסיו' כשיכתבס לומר עור אחי טולה דבעי למיסרעור על גבי עור הבתים וק נראה מדבריבעל
סלאחר שכתבו בעור אחד חתן מלמעלה העור כמין ארבע פרסיות והניחם באיבע הפרומה וכן נראה מדברי הרעכ״ס ז״ל וגס רכינו איפפר שכן דעתו אלא דלאדין
ואחר שעשה התימורא מרובעת וכו׳ימסור אותו בגידבהמה.
בליסניס :
י בתים והיה מדובק לקטה עור אחד כדי שתהא פרפה אחת בבית אחד • ביניהם
כתוך הד׳בתיס של עור האחד שנותן חוט או משיחה בין כל בית ובית עכ״ל ורבעו .טהורה ברימא בפרק כמהמדליקין ( דףכח ) ובפ״ס"סרציס (דף קח ) סמק
תפילין ע״ג עור בהמה טסויה וחיה טהורה והלכה למשה מסינישהתפילין
ירוחם כתב ואס כתב' בעור אחד כסריס אפילו אין ריוח כיסה' אס נתנם בארבעה
בתים ולפי זה צ״ל דהא לאס' ר׳צייך שימן ריוח ביניה׳לא אנתיבס קאי דלסצמיס נכרכות כספרן ונמפרות בגידין איל אין כופבין ע״ג עור בהמה טמאה ואיז
נמי צריך לימן ריוח בין פיסה לפר' כדי שיוכל להכניסם בד׳כפיס אלא לומר שצריך נכרבין בשערן ואין כתפמ׳כגידין ופי' אלו הן החולין אמרינן תפילין הלכהלמשה
ליתךיוח גדול בין בית לבית וחכמים אוסרים אינו צריך כל כך אלא ס גי בחוט או מסיני לתופרן כגירין ואס תפרן בפסמיס פסולי' וכתב האגור כשם מהר״ימולין
במשיחה בין כל אחת ואחתכ וכן פירש גנמקי יוסף אכל למה ספירש״י וצריך סאין לקנות גידין לתפור התפילין מן הגויס דסקלינמי מבהמה טמאה וספי^
וכתיב בשימוסא רכאואי^
שיהא ריוח כין הפרשיות כשיכפבס קשה דמשמע דהיינו לר׳אכל לחכמי׳אינו צריך דאוריתא הוא וכל קבוע כמחצה מל מחצה דמי :
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דאמיי בגידי שור איבפיא להו מסרן בגידי בהמה דקה מהו פלוגתא הוא ול
להצית ריוח כלל וא״כ א״א להכניסן בד׳בפים ואיפשר שמה סכמ׳רס״י וצריך שיהא
ריוח בין הפרסיות כשיכתבס לא קאי אמאי דאמר רבי וצריך ליפן ריוח ביניהם איפשיטא לן וענין דלא איפשיטא לן עבדי' לחומרא ואיכא דאמרי משמיה די5
אלא דברי רס״י הס שאומר כן בין לרבי בין לחכמים ומ״ש ביניהם בתוך הד׳בתיס יוסף מימרפכ״ל וכ״כ בכ״י שאץ מופרין אלא בגידי סור ולא בשל בהמהדקהול?
סל עור הא' קאי אמאי דאמר רבי צריך ליחן ריוח ביניהם ובהכי אתי שפיר דלדכרי משפע כן בתלמוד' אלא כל גידי בהמה וחיה טהורה כשרים וכן נראה סהואדמי!
כל הפוסקים שכתבו ססס סיפפור בגידי בהמה טהורה ולא חילקו כין גסהלדקה
הסל צריך להניח ריוח בין הפרשיות כשיכתכס כדי שיוכל ליתן בד׳בתיס לא נחלקו
אלא בריוח סכין בית לבית דלר׳נריך ריוח גדול ולחכמים סגי בחוט אובמשיחה ואף על פי•שבספר התרומה כתב  -אמר רב פפא ובגידי סוד לא לעכב אמרח
וקי״ל כומיהו  :ומהר״י אבוהב ז״ל כמב שזאת הבייפא א״א ליסבה בשלא יהיה
והעטור כתב גבי הא דאמיינן גבי ס״ס קרע הבא כתוך כ׳סיטין יתפור וכי'והי®
ייוח ביניהם מנסי' צוותה בד' בתים ויהיו כס״ת בהיכל וכן כתב במל העיטור בגידין אבל בגידין לא וסן הנימין שנשתיירו־מן• הבגד וכנ״א אבל כגרדין לים "
בה
שמבריסא זו יראה שאין לחוס לזקופות אע״פ שבעל התרומות חשש לזה וכן כתב
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הסיפרים •

בין כל רבה״ג לש רב אלפס כתו׳ואס כפסקי ג'
חוט וחוט התפיר' יהיה סוכב משתי רוחות ויעבי׳חוט התפירה
ישמור את ריבוען שלא ימשוך
לווסין כתפרן פסול לאע״פ שהתירו הפוהקים המכריס
גחשירכיותי מדאי שלא יכווצו ייקצר■
ילתפורפעם
צריך
מקומות
בג׳
התפירה
נפסקה
ואם
ובית
בית
ההפסק בשכי מקימות בדוחק כלקאמר לאמומפבן;
וחכו וצת׳הדא״ש משמע מתוך פירושו
אחרת ואח״ב יכניס הרצועה תוך המעכרתה ויעשה קשרשיל דלא מן אולפן בג׳סקומו ' לא יתירו עכ״ל
שעיקר הריכוע על הבתים ומושכן ונהגו
תפילין שימדר הרצועו׳סביב ראשו ויעשנו שם בענין שישבעיל והרמב״ס כתב כפ״ג תפילין שנפסקו
התפירות שלהס אס היו '3התפירות זו
לרבע גש המפירה* וכ׳עור ותופריןסמיך מקומו כאשר פירשתי למעלה ויעשנו כמין דלי״ת וכן יעש׳ בשל
מרובעת
לכמיסכדי שיהיו מהווקקיסד הכתים יר יכפול העור לעשות התיתורא ומעברתא ויעשנה
בצד זו או שכפסקו ג׳ תפירות אפי׳זושלא:
התפיר׳ויש
מגז/זו הרי אלו פסולות בד״א בישנות.
ומשיירין מן התיתורא סביבסל התיתורא בתפירה ובאלכסונה ומנין התפירות שלש לכל צד כמו בשל
שתיפרין יתד שתי כפילות
ראש ויעביר הרצועה כמעברתה ויעשה קשר שתהא הרצועה אבל בחדשות כל זמן שפני טבלא קיוסת
ננקום שפמה כדרך תופרי בגדים מבלי
ובסוףהרצועה אצל הקשר יעשה קשר כשיות ואלו הן החדשו׳פל שאוחזין מקצת
סיור כלל חוץ לתפיר׳ולפ״ז ריכו׳התיתור ,עוברת בו להדקה בזרועו
של שרי עם השי״ן שבבתי' של העו׳שנקרט־מפרו ותולין בו החפילקוהו*
המפירה הכל אשד הוא ואיפפישרש״י קטן כצורת יו״ד להשלים אותיות
חזק ואינו נכרת סרי אלו חדשות ואס אין
רה סובר כן ולכך לא הזכיר ריבוע ראש והר״לית שבקשר ויששחותכין כסוף הרצועה אצל הקשר
ראוי לתלות בו אלא הוא נפסק הרי אלד
הזרוע
מפייס אלא הזהיר שלא יקלקל כצורתיו״ר  :ונוהג׳ץ להעכיר עור על הבית של יד לרוחב
ישנות עכ״ל נרסהואסוברדהא יאיתא
ושיימ״י התפירה דכי ון שהתפירה היא ונוהנין כן לפי שתפילין של ירהן גבוהיץ וקצרין ומשימין אותם
בהקומןאמר רבהינא תפילין כל זמן
 3שפ׳ אס ימשוך החוט יותר מדאי יקלקל
כייו׳ונר' יותר טוב תחת הבגדים ומתנדריןתחת הבגדים ומתקלקלין לכך נהנו שפני סבלן קיימת כסרה ורב חסדא אמר
<!ס הריבוע ובן מש r
להעביר רצועה עליהן לחזקן:
ן
נפסקו שתיס כסיה וכו׳מפסקו התפירו׳
נשו שנהגו לתפור סמוך ליתיס ולשייר
 Qא נתקלקל העור של שתי בתים מבתי הראש זה איתמר והמפרשים איכס מפרשים כן
מן התיתורא חון לתפירה שמתוך זה j 7
אצל זה אם התפילין חדשים פסוליןואסהם ויפבארו דבריהס בסימן סאחר זה בס״ד
יהיו הבתים מהודקים יפס וכל הבי׳נשמי
יפה פכ״ל וכ׳המידכי ויזהר שלא יתפור ישנים כשרים כל זמן שעור מושב הבתים קיים ואיזו הם חדשים ולענין הלכה במקום דלא אפש׳יס לסמוך
המניעה העור רע״פ מה שנהגו לתפור כל זמן שאש היו מושכין אותם כעור הרצועות הבית מתפשט מל דברי המקל כדי שלא יתבטל ממצות
ויעשנו כמין דל״ת מדברי
אבל כל שאין נפתחים כשמושכין בעורן תפילין :
סמוך לבתים הוצרך להזהיר כן :כתב
ונפתח נקרא חדש
נמראי? ישנים רחהלרזלר שריח זדז שלא כננד ? ה כנר? ראשו? רס״י בהקומץ מסמע שלא כיתה נראי׳צור׳
הר״יאסכנדמי ז״ל כיצד יעשה שתהא
דל״תבקס' אלאלצדסוץל 3דדאכאדאמ׳
התפירה מרובעת תחלה מרבע עור
רב נחמן בר יצחק ונוייהן לבר פיר׳שהצד
התימורא מלמעלה ומלמטה ויתקן ממט
 :על ענין התפירות נפסקו התפירו־ שתים זו
בישנות של הקסר שנראה בו כדלי״ת יהא נראה
המענרמא משני הצדרין מנא) ומכאן כצר זו או שלש אפי' זו שלא כנגד זו בחדשות פסולות
מבחוץ משסע דמצד פנים אינו נראה בו
מנדן סיסים כיכר ריבוע התיתור׳וככפל
הבתים
כשרות כל זמן שפני טכלן קיימת פי' עור של
דלי״ת ועכשיו נהגו לעשות כקשר כענץ
העליון של התיתורא ינקב נקב טמבע
גמור וקילס שיכניס הבתים באיובה צריך שיתקן מקו׳ סהדלי״ת נראית מב ' צדדץ ומיהו משמע שאיןקפידא בדכי חס ’לשון הר'
מקו׳ הכנסת הבתי׳כריבוע
אסכנדמי ז״ל ויפשט כתין דלי״ת כ״כ בשימוש׳רבא וסיכי טביד לה דעייף לתיתי
המפייס סיסא בריבוע והוכן שיעשה ד׳נקכיס בד׳זויות סאמכס וישער מנקב לנקב
ריסי דרצועה וכו׳סי׳סישיס התפילין על ארכבומיו וייחדו הרצועות כלפי פניו ויקח
שיעור שוס כמנקב לחבירו עד שיהיו הד נקנים שבד׳הזויות עומדי ' על קצב אחד
שיהיה בריבוע והוא בשיקח מחוגה ויעשה עיגול על ד' הנקבים הרצועה שמצד שמאלו בהיות כפפילי ן נגדו על ארכובתו ויעשנה כעניבה ושל
מן אלכסונן צריך
אס ימצא שלא עבר היקף המחוג׳ חוץ לאחד מהם או לפטה פמנו אז ימין יעשה בה כמו כן ומכנים הטטבה השמאלית בסל ימין וכופל כרצועה מתחת
סנד׳הזויות
העניבה בפעמים כי כזה תהא מלמטה צורת דלי״ת ממש מלבד הריבוע העליון
יסד שאלכסונן בשוס ואס מכא שעבר סוכה לו או לפנים ממנו אז יכיר שאין
ריבוין פד שלא יעבור סיכוב המחוגה מאחד מד׳הנקכיס לא ואס יכפול הרציעה פעס אחד בלבד תצא הקשיר׳מלמטה דמות שתי וערב פ״כ
אלכסונן שוס ויחזור
ולא לחוץ וכשימצא הד׳הנקבי ' עומדים בשיווי אז יעשה ד׳סרשוטין מכוונים יכפלוה בפעמים ואז יקח הרצועה שמצד הסט ומכניס אומה לתוך העטב׳ותוחב
לפניה
וכאלו הד׳שיטוטין יעשה התפיר׳ואז תסיס ממכע׳כהלכה .וכן יש לו ומהדק ויצא לו ממנו צורת דלי״ת עכ״ל וז״ל א״ח תניס הבתים בין ברכך מבחוץ
מנקגלסביח
 .הארוגהובריבוע התיתורא לנסות הריבוע במחוגה כריבוע זויות ותקס הרצועה הימנית בידך הימנית והשמאלית בידך השמאלית ותזהר שתהיה
לפשותבריבוע
מעט ארוכה מהימנות ותקיז מדתראשך בחוט ובסוף מדתראשךתכפוי׳ב׳הי־צועומ
כאשי כתבתי ואחי שהכניס הבתים בארוכה ישים קלף אחד כשיעור רוחב האמבה
לנסות פיהם של פרשיות למטה עכ״לכב  :וט״שרכינו ויעסה ג ' תפירות ככל וכשתנפול אותן תזהר שמצאן ראשיהרצועות מהחוץ ולא מבפנים כנגד גופך עד
שתחזיר ראש הרצועה מבחוץ כשהיה ואח״כ חסים הכפולה שבידך שמאלית תוך
צד שיהיו בין הכל י״ב תפירות כ״כ בשימושא רבא וכתוב סם שאס עשה עשר
’“ד שמיר דמיומשמע מדבריו שאס סתתמי ' פסול אבל המימי כתב הכפולה שבידך הימנית ואח״כ תקח ראשהרצועה הימינית תמבירנ׳תוך הכפולס
תעירומ-או
סושיף לא■ פסל וכן נראה מדכיי הרמי״ס ומדברי כל הפוסקים ז״ל  :של רצועה שמאל שיוצאת למעלה ותחזיר הרצועה למקומה וזאת ההעבר׳כדי שלא
 citoפחת או
והרצוטו׳מצמס
יסאר בקשר שתי וערב ואס״ב תעש׳הקשר כעין דלי״ת פנים ואסור
זהו ט התפירה יהיה סובב מב׳תסות כ״כ הרמב״ס וסיא״ש וכ״ל סהס מפרסים
ובספר יראולך הדרך עכ״ל ובסמוך אכתוב לשון העיטור בזה  :יעשה קשר קטן כצורת
י! מלמהשאמרובשימוסא רבא על מסער התפירות בי מדעייל ונפיק
ממפיק ועייל היינו מלבד מסיבתו הראשונה סתוחב המחט כעור יו״ד להשלים אותיות של סדי עסהשי״ן שבבתים שלראסוהדלי״ת שבקשר כף
סתיומופי׳דבר
היא אינה מן החשבון וכ"כ המרדני בשם רבי'שמשון  :כתב פרש״יבסקומץ ( דלה ) אהא דאמרי׳קסר סל תפילין הל״מ ואע״פ סהמוס'והרא״ש
להתחיל התפירה
פלדברי שימושא רבא פי׳נל מפירה תהא מסובבת עשני צדדין וסמרדכי וסמ״ג כתבו דנר׳דדלי״ת ויו״ד סל תפיליןלאו אותיות גמורות הן ולא
הי י אסכנדמי
ממיני מאותיות השס .סתס רבי ' דבריו כדברירש״י  :ויש סחומכין בסוף הרצופה
פנים ואחור ונמצא תופר כשני מסטין אס ד יוצאת לאחור ואחד נכנסת לצד פנים
אצל הקשי כצורת יו״ל כ״כ הרא״ס בסדר תיקון תפילין וז״ל העטור לרבי׳האי קשר
ו  2תבפודי״ב תפירות אלו צריך שיהיו כולן בחום א׳ולא יפסק החוט ואס נפסק
ויעבירחוט התפירה בין כל בית ובית לס תפילין שבראש מכניס רצועה בעניבה שיהא כרצועות שוין ומאריך רצועה סל
_ מוליסענ״ל ואיני יודע מטן לו :
דף לד ) תניא מוין שנותן משיחה או חוט כץ כל אחת ואחת וכתבו סמאל וכופל כ ' רצופות למטה ונוייהן לחוץ וממיס סל שמאל נימין ולוקח רצועה
נהקמץ (
והמרדני דאע״ג דמסשע דלא קאי אלא אכתבן בעור אחד נוהגים סל סמאל מלמטה ונותנה מלמעלה ומביא ראשי רצועות בימין ומכניס בעניב׳סל
חתו והראם
י
, 1
■י
_
׳
כתובים על ד עוררת וכתוב במרדכי בשס רבי' שמשון שכן שמאל ומהדק ונעשה כמין דלי״ת נמצא רצועה ארוכה לימינו וסל יד מכני' רצועה
לעשות ק אפי׳כשהם
נראה ססוכי דאכתוביס בד׳עומת כמי קאי וכת׳ שמנהג כפניב׳שיהא בית רצועה מימין לשמאל וכופל ראם רצועה מלמעלה ומאריךעליו
עי?( ומדברי הרמב״ס
סשולהעביר גיד מגידי התפירה וז״ל ספר התרומה על׳מ״ש בפימופ׳רבא י בר ומוציאין משמאל ומחזירו מלמטה ג״פ מימין לשמאל ומכניסו בעניבה כמין יו״ד
השני■ויכניס■ הקצה
לבדו על  .י״
היצוע׳וקושרו -
אסננדרני יכפול מוי  v .v׳ .־ . r״
הר״י ״״— .יv
פכ״ל וז״ל״״׳
מ יעייל מפיק עוד יש לפרש מלבד מה שתופר בין בית לבית תיתורא ועורהבית ׳*_,
הבתים בטוב כדאמרינןבהקומץושוין שנותן חוט או משיחה ביןלב א' השני בתוך' הקסר ונעשה יו״דעכ״ל  . :עוהגיס להעבי׳עור על הכית יד לרוחב
בדילהבדיל
יאקתאלמ 6צי־ין ליתן חוט ומשיחה בין בית לבית לתפור מור עליון בין הכתים ■הזרוע וכו׳אהא דאמרי׳בהקומץ מעכרת׳דתפילי הל" מ כתבו התו׳והר״א׳וסמרדכי
שהוא התיתורא כרי להבדיל זה מזה ואע״ג שיש לומר היינו דוק ' וסמ״ג והתממ׳שי״מ דהיינו רצומ׳קטנ' שמעבירין למעלה מל תפילין של יד וכתבו
3ס עוי התחתון
שאין לפוסלו משוס בית החצון שאינו רואה את האויר דלא מיקרי אינו יראה את׳
^״פרסיות כתובי© על קלף אחד מ" מ אין להקל בכך ע״כ וכ״כ בסמ״ג וסמ״ק כ׳
סאויר בכה״ג אא״כ חיבר לסם בית אחר ועו׳דאינו רואה את האויך לא אייך אלא
סוס ׳**
להעביר**w
של תפ^ רה בין הבסיס אלא כשכתכן על נייר אחד דיחא ח״ל
ינ פא צ •ffA
להעכיר חוט המפירה בין הבתי׳ונרא׳כי א״צכי די לו סיעכי׳חיוס כתפילין סל ראש שהס ד׳בתיס ושינה אס מן הבתים ממקומהאבל כתפילין של יד
ח יסמחמירץ
חד שמשיחה דלא בעינן גידים אלא למפירהכד וי״א דא״צ כלל להעכיר דזה לא שהן בית אחד לא וכן נמצא כתסונו' הגאונים ומ״מבמב המרדני יש לספקבדברי
והרא״ש כ׳סהאידכא נהגו לעסות כן ובסדר תיקון תפילין כתב שאין נ״ל פירו' זה
ואם
(:ר אלא כשהן לשין שלא יתדבקו ולא יהא חריצץ ניכר עי״ל :
■ כן לפי שמפלה סל יד גבוהה וקצרה ומשימין אותן פחת הבגדים
עסקה המעירה בג׳מקומות צריך לתפור פעם אחרת כ״כ הרא״ס בסדר כויקון *הסוערים .נהגו
ומתנדנדים
(לד) אללמדנרי

זדם

אורח חיים

(פה )אנלאני (א
דאיתישזסי*עילין

י י^ם

"

נמילאנל"
■מו^
-<ufo
^njivp .
K
ך-שf
“י*ןה ^

הלבות

תפילין  hלד

ומתנדנדים וגפסדיס ומתקלקליס על כן העכירו רצופה וז עליהן לחזקןעכ״ל « בקומץ{סס ) אביי הוס יתיב קמיה לרב יוקף איפסיק רצופה דמפילי אמר ליה^
למקטייס א״ל וקשרת כתיב שתהא קשירה תמסא״ל ר 3אחא בריהדר 3יוסףלר3
והאימא לא נהגו להעביר רצועה זוכה :
שיר׳תמן
לג ואםא נתקלקל העור סל סתי בתים מכתי הראש הז אצלהז ומבע הקומץ אשי מהו לסתעריה ועיילי לתפירה לגיו א׳יל פוק חזי מ״ע דביוערס״י ?
(דן» לה ) אמר רב מנא תפילין כל זמן שפני סבלן קיימ׳כסרותרב סכרי הקשייה נאה ואס ים קשר אסר ברצועה לבד מקש׳סקושרי׳בראש מו^
הויא קשירה יפהצ״א קשירה תמה מו^ן
ג׳פסולותז
ססדא אמי נפסקו פתים כשרו
אמר רבא הא דיאמרת שתים כשרות לא הבתי׳כועור הרצועו׳ צריך שיהיה מעור בחמ׳חיה מגוף הטהוריםשלימה ולא קשורה ועייליס לתפירהלגאו
מגי ומעובד ילשמה ושיהיו שחורות מצד החוץ ומצד הפני׳איזה צבע סלא יראה ויהא כשלימה משמעסי־״ל
אמרן אלא זס שלא כנגד זה אבל זה
מפ׳סהוסן
הז פסולו׳וזה כנגד זה נמי לא אמת אלא שיהיה חוץ מאדום וכ׳בספר התרומות שצריך שישחירן ישר ^ שיתפו מצד פניובהגהו מימק
בחדתתאאבל בעתיקתא לית לן כה א ל לשםתפי׳לי? ואי? ילהשחיח עיי גוי וכיהרמב׳' □?׳  yש^ם ^ ^ך .מקום התפירה בתוך המפברתא כדיסלא
« «! * I
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סר״תססישדלרהלפ*
קשירה ולא בתפירה אכל התלוי ממנה ומה ® קושרסביבורי5ו״ש נפנו

«ישם .־פ׳ »י׳ש; מותתא אי כמי היכי דמימלי במיתנא
מישי׳  irסני׳ת אתיא אכתריס חדתתא אינך עתיקתא
לר
ופרש״יטבלאזסועורשלבתיססתיסב'
י" ,(5שמ י•;
ו,
הנקרא! תיגנרת
הגון
זה  wז
זה שלא כנגדVI
בתים ...
מיע.ר ״, wדפנות כשני w
לימינושאין לסקל בלא ראי׳וסמ״ג והמרדנינעו
שנפסק בית ראשון ובית שלישי ואס׳ שלס ובבית השלישי שמע ובבית הרביעי שהוא בית החיצון
הג ^ ׳צאפת(׳
בבית לדעת ר״ת וכתוב בא״ס רצועהשנפסקה
יותרויש-׳הדני-גה ביניהם זה כנגד זה שני בתיס הסמוכים והיה אש שמוע וילר״ת הוא הסררקרש משמאלו ואחריו
מ כעד זהכח יויזויר חרי ז א ׳נפס ? השני והיה כי יביאך ובשלישי והיה אם שמוע וברביעי שהוא בסס ה״ר ש״ע פלכו שמעתישתופי׳אעי׳
ליי״!  71710ל״א
להחמיר
החיצוןשמע סי׳לדבר הויו׳להרדי ןשני השי״ני י דהיינו ק דש שמע בפתיל והרש בא כת דהולכין בה
ענ-ג .־ nדופן בית זה ייייתבית סכנגדו זה ^
לצד חו״ן אצל השי״נין שכבתי׳וגן הו א ךןסיר כש 1,יף ^ כראו׳ כפרש י וב כ בעל העטור שאין להתקנה
י  wבאייי
י,תנ ■ מגד שכפםז וי
אצח גניזה עכ נ וסרח ש כתב בירופרק
»י
י JV
ודיגנשי« חחד שאין קרע רואה את חביתשהבית
נ<
רצוע׳
וך6י ל ה ולמר ברא תר ה וט הו גם לר ת צר ך ל כותכ ן כסרר שה 1קמא דמגלה ר׳יימיה איפסיק ליה
ל " ,ת מפסיר ביניסם3סךתתא כן
^ ^וסז כתובים בתורה שהוא קדש והיה בי יביאך שמע והיה אם שמי « לתפילי שאל לר׳אב׳כר ממל א׳לוקשית'
״״״ עור *  u Sהן6דמתלי
7נ. 1בעורומתפשט והד׳סליס כשמעיחיןחןזר דתניא כתבן שלא בסרק יגנזו פי שלא כסדר הכתובים בתורהקשירה תמה ולא הזכיר סס תפירהועוד
הר{תו׳ני}
דרצוע׳
ר׳זעיר׳איפסי׳ליה גTא
ויניחכתוב שס
ני! מנח ,ז עכ״ל,ונרוץ א״נ כל היכדסתלי במיתנא כסאורזז לפיכך של יר שהן בקלף אחר יכתוב קרש והיה כי יביאך
בגידים
שמע משמע שנפסקה הרצועה ופסיה
תפילין חלק פרשת והיה אם שמוע ויכתוב
י־'לז ; ארס ביצועה התלוי' בכס ואתו
« 5יי׳נה
ולקעו׳הגיד
ונפסק הגיר והמיר לו לחזור
אכתייה ואינס נימקין סדתתא ואידך
אלמ׳מות׳לתפו׳הרצוע׳
עתיקת׳לא אתיא בתריה שמתפשס הפו׳ הויאחדחתא ' אע״גדהד׳חלי' איפסיק ליה תנינו׳שרא ליהולאמן אולפןפי׳סלא מן הדין
<יחראז; ״  7יא סניתקין
כתב כפירוש ראשון דזה שלא כנגד זה היינו שנפסק עור בית אחדוהאחר שנפסקה ואית דגרסי׳גידא דמפילין ומיירי בתפירה מרובע׳שכתיתוראכלו׳ולפי
( ) jזאימניא :והרא״ש
מיקר וכן פירש כנ״י ח״ל כלזמןשסכי זה אין מכאן ראיה לפי׳ר״ח וכתב עוד הרא״ס בשס חסו׳גאון דרצועה ליכאחפיר׳
נשל יל סלס והשלישי נפסק וגסהמררכי כ' ספי׳זה
ז־ א
לי׳ללל<
שבין בית לבית כיון סמלמעל׳לא כלל בגוה אלא גוכזה וכתב עוד מל זה וסיירי ביצוע׳המקפת הרא׳והזמעלהמס
סבלן קייכז׳טבלן עור של בתי׳ואע״ס שכקר׳העור
שנא׳וקשוח'
בעינן קשיר׳תמה אבל היצועו׳המלויות למסה לא שיין בהו קשירה
{ \ןהקןירה ^א נקי־ע כסריס שתיס כשרות ג׳פסולות אס כל אויר ואויר שכיניהם שהס ג׳אויריס
דכתי׳קשיר׳למעונוי
לאות על ידך והיו לטוטפוכיןעינין דוק׳מל סיד ועל הראש הוא
מזס
זים דלא! לני  ,נקרעו ססולי׳אע״ה שאין הקיע טולה למעל׳ והר״אש גור׳כמושכתבתו אכלהרי״ף
אלא כפתיקתא אכל בחדתתא לית לן בה וכך היא קסיר׳שאינ׳תמה אבל רצועו׳התלויו׳לאסייך לאסו׳בק קשיר׳ותפירה דהא כעי ונ
אי« ע׳ייל על גורס חס כנגד זה כמי לא אמרן
שפירש בעיקר המימרא פי׳אחר כמו שנתבאר בסימןשקוד' ריסילמימ׳דאס לא נשתייר ברצועו׳אלא כל שהו חיץ לקס׳כסרו עכ״לוכחו׳כת״ה
* זייעז אם אי" גייסת הרמ״בס אלא
יש לחוש סיקרעו 3#מהרה מרוב יושכן כחדתתא שהוא מסופק בדעת הר״אס אי ארצועסהסקפ׳הקיבורא דוקא קאמר דהיינופקוק
 7 ^ 77 ^:זה וע״פ גירס' זו פי׳מ״י בעתיקתא
שהבתים מכוסיס בהם חדש אע״פ שנקרעו זה כנגד זה כסרי׳סהעור שהצריך כו הכתוב קשירה או על כל שיעור יצוע דהיינו כשיעור שיש מןהקיבווה
יאם שי״ :לקין אס היה העור
בתרא דגמי׳דקאמר פדהאצכעוכדישיכרוך באצבע ג"פ ב ובספר התממ׳סססע בהדיאדתוךסיפור
היעג גנאמיעת היא חזק ולא יקרע יותר ורבינו כתב כדברי סר״איש וכליסנא
ואידך אתיקתא וממ׳־׳ם כלזמןשעור רצופות היד דהיינו כדי שמגיע עד אצכע אמצעי ויכרון בו ג״פ אס נפסק איןלו
«יליןיי* כרי יאין היכא דמיתלי במי תנא אתי אבתריס חדתתא
הראש
תקנה לר״ת בקשירה ולרש״י אפי׳במפירס ולפי דבריו איפש׳דה״ה לרצועות
מושב היפים כיאה שהוא מפרש דפני טבלן היינו סתיתורא ומדברי נ״י נר/הייכו
היינו לומר דבעינן שיהיושלימי׳מכל  Jשאין להס תקנה אס נפסקו תוך שיעורן דהיינו סל ימין עד הטבור ושלסמאל
זכןנרא .ז j,cjpעור הכפים מלמעלה ול״כ דפני• טבלן קיימת
כין בית לביתדוקא  :וכחב הערדכי עד החזה ובת״ה העלה דאין לאסור ברצועה סל יד באורך סשיעו׳ שמן הקיסראעד
דיש־למלי* שאי צדדין דלא מכשיינן אלא כ ס נקרעו
הארר״י
בלי קרע אצבע האמצעי וכפי מה שיוכל לכרוך ג״פ סביב האצב׳אלא אס היה פוסטהיצוע׳
ועם■
לפי׳רא שרן סבקיכרריס בעינן שיהיו שני כתיס הסמוכיס זה לזה שלימים
זו למעלילצד בית משמע הלשון ספסל מן הקיבורת עד האצבע בלא כריכה סביב הזרוע אבל כל יתרון האורך שהואנשכיל
וכן אס הקרע סל זה למטה לצד תיתור׳וסל
כסעושי הד׳בתיס ונותני' אות' בדפוס שכורך הרצופה כמהספמיס סביב הזרוע כמו שרגילי׳העולס באותו יתרוןאין
וכ״ש שיש לפסול מספרגילץ כותבי תפילין
להתי׳פכ״ל
להקפיד אקסירה ותפירה כלל דאינו מן הצורך וכן הוריתי כמה פעמים
סותכין מן העור בין בית לבית כדי שלא יהא נכווץ ובולט ומחבי' מקום החתך
על התפירותוכו׳רבינו ורבינו ימחס כתב ראיתי לרבותישממיריןברצוע׳סתלויית לתפור בגידןמנעני'
מנפכיס כדי שיראה מבחוץ סלס • והרמב מ כתב־כבה״ג
כתב כשעו דפסול בחדשות ומכשר בישנות וכגייסת הרא״ס ואין הדבר כן אלא אבל לא לקשור ולפי מה שכתבתי בסס הרא״ש בקשירה כמי שרי וכמו שכינינו•וז״ל
בישנות כגירס׳הרי״ף וכמבואר בלשון הרמ״כס שכתבתי בסוף הימ״בס כספ״ג רצועה סנפסקה אין קוסרין אומה ואין תופרין אותהאלא
מנשר כחדשו׳ופסל
ורחב׳כסיעו'
מוציאה וגונזה ועושק אסרת ושיירי הרצועה פסולים עד שיהא ארכה
0י'.שקידזה (ינ*ל דטוב להחמיר כשניה' )ו עור ב הרצופו׳צריך שיהא מעורבהמ'
! פני רב יוסף לא הוכשרובמלאכ׳שמיס או יותר עליו עכ״ל משמע דס״ל דתוך כסיפו׳לא מהני קשירהותפיר׳ולעניןהלכה
חיה ועיף הטהורי׳כפ׳במה מרליקיןידכח
בליד ואקיקנאדלרצועו׳קאמר • ומ* ש ומעובד לשמה כן היכא דאיפשר חושסיןלמחמיר אבל סיכא דלא איפש׳מוסב לסמוך על דבריהמיקל
אלא עור בהמה טהורה
מלהתבסל ממצות תפילין:
כ׳הרמ״כם'בפ״ג * וטעמי מדקפד^נן בהו שיהיו מעור טהורות ס°ה דגעינן עיבוד
לד סדר א הנחתן בבתי׳וכו׳בפ׳הקומץידף לד )ת״ר כיצדסודרין קיש ליוהים
לסתה וכ״ב נספי התרו׳סי׳ק״ן*• כתב
*ג״ה היה גר׳לותר זעיגתו חדקפליגןנהוונו' ;
כי יביאךמימין שמע והיה אס שמוע משמאל והתניא איפכאאמי
המידכי לרצועות בין סעשא׳מקלף כין
אביי לא קסיא כאן מימינו של קורא כאן מימינו סל מניח והקור' קוראכסדיןאמ'
מצד
סמשאן מעור ש״ד־ רכ״הץ סחורות
!)S־ jזוטעכהדהא עזר,זחחפיןי?6יגיפ
סהחליפןאפי'
רמ׳וים רב חננאל אמר רב החליף פרשיותי ׳פסולות ואסיקנ׳לכאי זה ענין
החיץ ומצד הפכיס אי זה צבע שיהיה חיץ שנר יןש־היהח־נזרנהחה טהורהכתג?
שלן'כ•גינוןישי«? !
גויית׳לגויימ׳וכרייתא לבייימא קאמר דפסולת ופירש״י כאן מימינו סלקור׳וכי'
מארוס כפ׳הקומץ ידףלה ) אמרר'יצחק
כשהקורא עומד מגד מניח הוי ימינו סל זה לשמאל סל זה .והקורא קורא נסיח
רצועות שסודות הל״מ ואוקמיכא לה
לעיל'
■ מאיזה צבע שירצה יעשה חוץ מאדו׳מסוס גנאי ודבי אחר ופי׳ כסדר שהן כתובים בתורה מוקדם מוקדם ומאוחר מאוחר הילכך הא דקחני
מבחיץ אבל מבפנים
רס״י גנאי שמא יא מיו גירו הוא ומדם תטטיו נצבעו והאדימו הרצועות ודבר אחי קדש יהיה כי יביאך מימין מימינו סל קורא קאמרדהשתא כשהוא קוראכדרכי
שמא יא חיו אשתו נדה כעל ונצבפו כדס  :וכתב בספר התייומו׳שצריךשישסירס מימינו לשמאלו ונמצא קוראן כסדרן והא דמני איסכא דמסמע קדש והי׳כייניאו
דקש׳לי״א
ישראל לשס תפילין ואין להשחיים ע״י גוי בסימן קצ״א כתב בפנים שיש לססתסק משמאל אמניח קאמי דהוא ימין לס קורא וכתבו התו׳והר״אס והמרדני
גוי יכול להססירם לכדו וכמו שאי תיקוני עור אוסמא כיוןדרצועו׳סחורות אמאי פלגינהולקיו׳סתיסהראסונו׳מימין ושתיס האסיונו ׳משמאל הל״לראשוני
אה
הל״מ צריך השחרה לשתה יאסור כגוי כמו גבי ציצית דבעי׳טוייה לשמה וגס צביעת מימין וכל האחרות משמאל או איפכ׳ג׳ראסונות מימיןורביפית משמאלכדקאמי
לשמה וסתת"עי :וכמפמחו׳נ׳סתס סלא ישחייס גוי אלא ישראל כמיטווי׳דציצית גבי ני מערבי לפיכך פי׳ר״ת קדש והיה כי יביאך מימין סל קורא ומשמאלסלקווא'
וכתבהימ״כס שאס לא יעסה הבתים סחוריס יעשה הוי שמע מבחוץ ואחריה והיה אס שמוע מבפנים וכן פי״ס ורכי׳האיי והאדקאמי
(צביעה דבעיגן לשמה*
ליציע' מצלע הבתים צריך לומי דאחורי הרצופה קאמידאילו פני הרציעהא״א הקורא קורא כסדרן לא כמו שסירש״י כסדר סנתובו׳בתור׳אלא ססר״חססו׳סיוין
|עשומפ אלא סחורות דהא הל״מ כינהו וכת׳הרמב״ס ונוי היא לתפילין שיהיו כולם כביימא דכיצד סודין מפנישתירץ התלמוד כאן מימינו של קורא כאןחרמינופל
הקניצ׳והיצוע׳כולה כלומר שגס אחוריהיצוטיטשהשחור ולא נהגוכן^ ; מניס ולא פי׳אי זהו נעמיד כקור׳ואיזו נעמוד במניח פי׳שהקורא קורא כסדרןס?1
שאורות
כלןו 3ומגנרי(אן ראשונה •  1מה שכתב רבינו ומיסו סג לר״ת צייןלכו&ן
ראם ג נססקה סרצוע׳מה שמקיף ממנו היאש או הזרוע ^ין להם חקנ׳וכו׳בפרק
בםד 5

ליה והי^ש׳ נתנונפיפושל) יכ«&r !$
,
■ הזרוע אין הקשירה פוסלהב :
כתו׳דבסיעושל)
המניח כפי״ת אבל בהגהו מימון
סדך* א הנחתן בבתי׳לרש׳יי קדש משמאלו של
בבית החיצון ואחריו והיה כי יביאך בבייהשנירבא פסק להחמיר ובספר התרומהכחוג

דט

?^ J15Pסדר סהן כתובות כתורה וכו׳וס :התו׳והר״אש והמרדבי וכ״כ בסמ״ג והתרומה ממס שאמר הרמ״כס ז״ל גפ"א מהתפילין והראיס ההיא• יש לי למזימהבשנ ' פנ<>ס
וכו׳עכ״ל ובסימן קמ״ו כתבסחיבו' רגל הקו״ף בגג שלמעלה
סס״קכתב ומיהו בסל יד לא נחלקו ובהגהת תמה עליו ומשדכתא רוצה
ףלי| 3
־'יוג» ¥
^,ן .קפ יךא בדיעבד דהא דתניא החליף פרשיות' פסולה אסל ראש הה״י לגג שלמעלה ואע״ע שמדברי מהר״י קולון בסי' ע׳א נר׳שאין לפסול אס רגלי אס י« נצ לנ־ין
א£ג"</ו
*לא  tראיכדמשמ׳בגמ׳פ״כ ואין כןדמ׳הפוסקי׳אלא בין בשל יד בין בשל ראש אס כשלא הה' א' והקו״ף נוגעס בגגם ככר כת? סי ׳נ׳חש י פ י^״ז י־:טי י ל]5ס׳׳ להכי ימ 6חי
סמב מנין ורוב מין סוסל־ון הדבר ברור יארין פ ,יקגר
 ■0כסדר שכתובו׳כפורה פסולי׳וכבי כתבתי
ומצאתיכתוב על מאי סא!! ,'/׳ כ7ילגויו
ומ״שרכיטבסס שמע ואח״ב יכתוב והיה אםשמוע  :דסדר הנחתן נכתים של יר דהכיכקיטינן :
י ״
Mמהבםימןל״ג ב׳ •_׳
^לפשו׳סני זוגו׳מפילין כ״כ בסמ״ג ושיל ראששוין  :ובדבר זה נפיל מחלוקת בין הגאונים .ישמהם דאמרי׳חזינא לספיי דוקני דחערה לגגה ראשי ה6ט«מ א<ל
דח״ית יש לתמוה על הסרפרי׳שצןיןחוססין יוכל להאליןחעע
האויגי1ת נשגוה
סוברי׳כדברי רש״י ויש מהם כרר״ת וכת' א״א ז״ל לפי שנחלקו
ו0מ ״ק והתרו׳יכמיףנניד בסמ״ג יה ?י ימ׳
ם6ס תינו יודע לכוין המקום ולהניח בו גאוני עולם ותפילין שלאלו פסוליץ לאלודתניא החליף לזה אלא בחי״ת דוסרה שהיי בכולן צרירשנייה כ?ילכיין
זה התיקון וכ״כ בסמ״ק ואולי חששה לזה ראשיהשטות:
:מניהס יסד יניח כדברי האחד סל יד וסל
נפבי׳ ״■™לק שרץ סף ״עשו אות׳גביס ול ( * * י
כ  fזה כ,ה®B׳׳ Pיאמרי חכפים
ראש ויסלקס מיד ויניח האסרי׳על סמך «־ » ״’Tפישנת1
ודוסנ
שאורן
למעל׳אבל בס״יתן אח מעשו כדברי רש״י
ברנה ראשונה ואע״פ שמפסיק בין סל יד בראש להניח בו שני תפילין וק בזרוע לכן ירא שפיט יצא ידי
יהא "'
לשליד ברכת תפילין הראש זה טוב יותי שניהם ויעשה בזוגות תפילין ןויניח שניהם ויכוין כהנחתן באותן ונ׳לפי האמת שאינו פוסל שהרי לא אמרוסג ׳
שהמדקיקי' חללד" נ” "
מלהני׳לגמרי שלא להני׳כלל עכ״ל (וכ״ב שעשויין כתקונן אליב׳רהלכתא בהם אני יוצא ידי חובתי אלא חזינ׳לספרי דוקנישני'
לעשיי׳כאו' ומ״מ קולמוס:
עושי׳ זה לא שני׳ להכרח
5יןרדכי ) וכשימושא רבא כתב כסדררש״י והאחרים הרי הן כרצועות בעלם' ואין כאן משום בל תוסי׳דלא
*
!
ה
"
j
*״ה
0
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שמצאתי
ונ״נ הרמ״כס וכ׳סמ״ג והמרדכיששלחו מיהרי בל תוסיף אלא כשעושה חמש בתים ולאיניח ב' הזוגות טוב הוא לעשות׳בכול׳עכ״ל ודע
יוימזוגיפ׳גויוהר
נ מארןישרא׳שנפל׳כימ׳שעל קב׳יחזקאל בכיס אחד שהאחר מהם הוא חולואסר ,לתתם בכיס של תפילין קונדריס לחכ׳אחרון שמו ה״ר יצחק
ברוך פירך שמאל יהי•
בצור׳האותיו
משו ן לנניו1לא
וכןשאמר מדבר בדרך ארוכה
כסדהימכ אלא יעשה שני כיסין ומימן לכל כיס שלא ית? של זה מך? :
ומצאו שם תפילין ישני׳מאל
ריסט ינייי בעיני ולכן יין תי לאעתיקולמטהעכ׳להג «'
וזיהנוהג א״א <י! ורבו רכיטמאידו״׳) ;
,
והיס* נ5ו נת « בה 5ות .נדבר !ה
נקודה העליונה.
אלף תהיה ט
ן 6יריוייו?ימי " « יי״,ש דהד  1,ה<  4ח\ רי?ו  1,יד שבמ פה וז ל •
^ ך־ין j
ודח׳דכיי ר״ת והעמי דברי רש יוהרסב
לה (א ) כמנ

פסול כסו חיבור רגל'

™ י’’”’'״י ^ יעעליל ';' '” ’3

^־״״ '4־״יף ינ ץ “’ ״  . fל< ה
ואםעמנה׳לאפסייואלוהןראשישיטיןכשלידוירכראתהיום
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הגגעקוסלמעלסמיוחוייוקגסיסנקיד' ני) .־״־ « ״
כשניי׳והמזרחםבשהלאמכיהקש
יוצאילתתחגדהואתורת:
״ מ 1צמן ע־ -ל ותסונה ״
מזוזתסלמסס מסיה רחוק׳ מן ראס סלהגוף גנדון שאמר דלי)
רל״ד בהמה לאות שלישית שמע את והיו לבבך ובלכתך ידך
ממצא בתשובות להרמכ״ן סימן
עוני**
קולמו׳וחציולנק וד׳כתהתוכ׳ אי! נה
עיניכם כשיעו׳עובי
ומ׳שרבינו כ׳א״אז״ל לפי שנחלקו בו ורביעית והיה ובכל נפשכם ואכלת ה׳בכם אשר ה׳בין
גאוני עולם וכו׳עד שלא יתן של זה בזה ביתך ובשערי׳ואלו הןראשי שיטיןשל ראש וירלמזה הזא׳יד שני' יהיה מוקז קטן למט׳לצד ימין ריסי׳עיקזקוצמועי׳עס .'m
שלישית סמאל סל נקודה עליונה מכוון כנג׳עוק׳ן
והיה וכל פטר חמו' ממצרים מבי׳כל פטר רחם הזכרים
ח״
בפסקיו בהל׳תפילין כתב קו לכ ב6
לא תתן עלז בניכם :ימין של נקודה תחתונה ב׳ תהי ממבל
עשב .
״׳ שמע נפשך! ילבבך עלי רביעית והיה . .
ומצאת׳— »,
מקויכי״ל • .י ^ י ^ .־!
»1 --״כתשי׳
נשסהר״י
ויהיה לה פוקן חד למעלה לצד ימין נוטס
א האותיות שצריך לדקדק ככתיבתן שבקל את
לו
5ושכנדת כלס יזהזפסני ז^ימפ'ל״ן *
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•מאמי 1

םיופ
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נושנ
ןסהן
יומו

מוט׳בהם הא״לח צרידליזהר בנהודה שטלי'שהי>

אזילבתי־ רישא וסמכינן על משסה ג
ימפוייע־לו״-ץ ו* » עב ויגלימין
נהסוא דקכר יחזקאל גס ר״ת עשהשאל' כמין ירר שתניע נהוקני! האותיות צרינו להיות גולם אח
וסירן
שאחוריה־ ^ י
כגון
נהוג צריכות כולן ליגע
מיין 15מיולי « י |
יומי ׳*» |
יויולמעה מפע ׳ ' •
״״׳יי
ן* M
ונעיןומה ןז
תקורה נשי ן 7
_1
*
ולא ׳**•' יי•
הואיל «׳® '' י
ככה וכמדומה ׳י *v׳״* 4
קלוסעל wJJ
מיחזי כיהור׳ואין ליטול אתהשס]5לאמי ובאחת שאינה נוגעת פסולי? חוץ מרגל הה יוהקו ף שאותןלבדיהיה משוך עב וקצת בשיפוי וקצתנסוך

שאוהדיהושלשה תגין עלראש׳ב ד׳יהיה גגה ארוך
שמוחזק ומפורסם כחסידות מה שלא היו אין להם ליגע ואם נוגעו׳פסולין בי״ת צריך ליזהר בתג
מצדורגלה קצר׳ ולצד ימיןיהיה לה עקב טוב
קוהכוהגין לרבעה שלא תהא נראית ככ״ף וצריך שיהא לה בראשה
נן כל אותס שראיתים נוהגין
שלא ורגלה פשוט קצת בשיסוע כנג׳גימ״ל
של אחורי' לרבעה
בתג של
ליזהר בתג
צריך ליזהר
דלית צריך
קטן  ::רל״ת
שמאל תג קטן
קטוב להניסם ככת אחת ואס עכ״פ לא
תג ועוקץ לצד ימיןבולס על פני׳למעל׳ואותו
על תהא נראית כרי״ש  :הי״א יש לה
יוכל להניח בבת אחת נראה לברך
עוקץלא יהיה אמך • ח׳יהיה כמו דלי״ת
שלרס״י הואיל ונוהגים כוותיה ושל ר״ת
איכ׳אלא כדי לצא׳ ידי כול׳וכה״ג עבדי׳בליל פסח דמביכין אמצה לחודכרבנ׳והדר רק שנקודה תלויה בה ואותו נקודה לא תגע למעלה בגגה ולא תהיה הנקוד׳מסונה
אלא תהיה למעלה דק ולמט׳עב מעש מקומה למטה לצד הימין ולא תהיה הנקודה
פכדי׳כריכ׳בלא ברכה כהלל וכן מאן דקרי מגל׳כי״ד ובט״ו מברך בי״ד כרוב׳דפלמ
רחוקה מגגה יותר מעובי קולמוס ולא יהיה סמוכה לגג עד שאדם בינוני לא יוכל
ונר' דשל רס״י יהיו עליו בשעת ק״ש ותפלה כיון דנהוג עלמא כרש׳י לא יפרוש מן
להכיר החלק שביניהם ברחוק ד׳אמו׳ולא יהיה הנקודה נגד אמצע הגג אלא תהיה
הצבו׳לעסו׳אגודו׳וא׳תפל׳יניח סל ר״ת ואס ידאג שלא יהא כמעי׳מדו׳סקר בעצמו
וא״ותהיה
איקר׳כהס שמע והיה אס שמוע עד כאן לשונועותשו׳זו סיא -בתשו׳מהרי״לסי׳קל״ז ) בצד סמאל נגד סוף הגג ומקל קטן בצד שמאל למעל׳על פניה :
ילה נהגו א במכין ססיטץ ע^ פסקבל׳לכתוכבסלידז׳שיטיןבכלפרש׳יפרש' עגול לצד ימין כמו ר אך ראשה קצר כמו יו״ד ופניה סוים ורגלה אמך
וכשל ראש ד׳סיטין ואס שינה לא פפל ואלו הן ראשי השיטיןוכו׳כל כעובי בקולמסי' ופשוט תחתיה נשוה לא שבור באמצ׳אלא עוכיה מתמעט והולך
•זה הסימן הוא לשון היא״ס כסדר תיקון התפילין והוא מספר התרומה ואל יקשה מעט מעט פד שתהיה חדה למטה  :ז״יין ראשה יהיה עב ומיוכע ועובר על גופה
מלין שכתב כשל ידז׳שיטין ו 6חכ כתב תיבת יתירות דאת היום חד ריש שט׳הוא משכי צדלין וג׳תגין על ראשהג ח  ffתהיה כמו שני זיינץ רחוקים זו מזו כעובי
וכן ני הקשה וכן ובכל כפשיכם וכן ה׳ככס וכן אשר ס׳וכן בין עיניכם וכן ביפיך קולמוס ומחוברים בגג גבוה יחדיו אבל הז״ין שבצד ימין יהי' ראשו עגול לצד ימין
וגשעייך ובשל ראש כתב רכינו פרסס ראשונה ששטה רביעית יד וטעו׳סופר הוא ומקל קטן יהיה עליה כצדשמאל :סי״ת יהיה ראשו הימין קצת ארוך ומשפילראשו
קצת ויהיה למפלה עגול ולא משוך בסוה ועוקץ פניו משוך למט' לתוכה והרא׳הסכי
ני אין תיב׳ יד בכל אות׳פרשה וצריך להגיה זה במקום יד וכן הוא כפסקי הרא״ש
וגספרהתמ׳ובהגהות סיימון ^,ובפרשה סניה הראשישיסין הן א׳והיס ב׳וכל פטר לצד סמאל יהיה דומה ממש לז״ייץ והרגל משוך בשוה למס׳וג׳מגץ על ראש הפמא':
בשטה ירד יהיה ראשה ופניה שויס ויהיה לס לצד ימין ירך קטן ועקום ותג כצדשמאל
קמור ג׳ה׳ממצייס מבית עבדים ד׳וכל פטר רסס הזכרים וכפ׳שליסית כתב
טליאית לבבך יצריך להגיה ולכתוב במקומו לבניך ובפרשה רביעית כתב בשיטה על פנייוכנגדו עוקץ קהןיורד למט׳אבל העוקץ יהי׳קצר מן המג וגס קצייות׳מירך
השמאלי׳  £0״ף תהיה עגולה מכל צד ופניה למעלה ולמטה סויס ( וחללס כעובי
יגיעית על בניכם וכ״כ הרא״ס אבל בספ'התרומ'ו5הגהו'מימוןכתוב במקומו את
גניכס ־ :כתב המנהיג אהא דמניא אמר ר׳יוסי מודה לי יהוד׳ כ״ר שאס אין לי קולמוס ) ך גגה קצר ויריכה יהיס אייך וכפקמומית' תהיהעגולהןיריכה־יסי׳אורך
מפילהסליד ויש לו שתים שלראש שעולה עור על אשד מהם ומניחה מכאן יראה ג׳קולמסי׳ כאורך גג' ) למידגופס וראשה יהיה עגול לצד ימין למפלה אכל לצר
ני סד סבתי של ראש צריך לרבק למפלה מכל צד שיהא סוין לריבו׳הבית סל יד וכן שמאל יהיה לה זוית ויאשס יהיה כפוף לפניה ועל ראשה ב׳עוקציסקסני׳חכב׳יהיה
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אלל א האותיות שצריך לדקדק בבתיבתן שבקל אדם טועה בהם האל״ף ציי׳
י' ^ ליזהרבכקוד׳סעליס וכו׳עד שלא תהא נראית כמ״ס סתומה כל אלה
יניי הי׳׳אש בהלכות ס״ת והביא ראיה על כל דכי ודבר וקצת דכךיס אלו כתובי'
*®מי א ח בסס משובת הרשב״א וז״ל המ״ס והסמ״ך שבס׳י׳תתפיליןומזחו׳צריכות
 WVמדובקו׳וסמוכו׳לגמרי מפני שאמרו ז״ל מ״ס וסמ״ך שכלוחו׳ככס היו עומרי'
^:1האל ף והש״ין שאס איניק אינם אות אחד והק״וף צריך סלע יהיה דבוק מפני
^ מיובהבינה מאי טפסא כרעיה דקו״ף תליא ע״כ וכתבבתשוכו' הרש״כאשכ״כ
"ימכ  Iי ל ונ״כ הר״ןבפ הבונ' :וכ״כ הריב ׳שבתשו׳סימן ק״ך וכת׳עוד שם שמעתי
^יסמי שהורה שאס אות ה״א נתחבר לגג סל מעלה לא פסל בדיעבד והביא ראיה
_

ך־ 3הקומץיבאאמ׳רבאסיסזינאלסיפיידיקנידמלילירפ׳רה״א ומדקא
.לוקני נראה שאינו לממכא אלא למצוה מן המובחר ואין זסככוןכפיני שהרי
׳ ^ נני׳יתא שלא יעשה הסי״ן חתי״ן והוכחתי למעלה לעיכובא קאמ׳וכן כיאה

:תחתון והנקוד שבכד שמפנ יהיהמשוך<
באלפסון קטן ולא הרבה והחרסוס יוצא למטה מן הנקודה כאורך שני קולמוסים
ויגי׳עד כנגד מוסב המחתץ ולא יגע כו ס תהיה עגולה למעלה לצדהימיןולמטה
יהיולהזויות לימין ולשמאל ויסתו׳אומה לגמרי וגגה' יה יה עוכר חוץ לסתימה
כשיעור עובי קולמוס נדן יהיה ראשה כמו ראש ז״יין והגרון עב וקצת ארוך
ומושכ׳משוך לצד שמאל יותר סן הראש היטב ובעקמומיתה יהיה לה קצת עקב
אמכם תהיה שמה עגולה  :ן במין ז״יין אך שהיא איוב' ד • סמ״ךתהיה גגה
למפלה ארוכה ולמטה מושבה קצר ותהיה עגולה למפלה לצד ימין ולמטה עגולה
לצד ימין ולצד סמאל ויסתום אותה לגמרי וגגה למעלה יהיה עיבר חוץ לסתימה
כשיעור עובי קולמוס • עי״ןיהיה אות הראשון כעין יו״ד שפניה קצת כלפי
כשוס ונוגעת
תחתיה בעמידה קצת וכה תהיה ז״יין עומדת
^
וגופה משוך ״״״ ,-
מעלה - -
פ״א לא יהיה לה עקב למעלה א 3ל יהיה לס
ביריבה למטה מחציה :
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זוית קטן אכל תהיה מסוכה קצת לאחר ידהשתהל /עגולה מבחוץ וכן למשה תהיה מפני מה ברא הק״ב* הע״הז כה״א מפני שדומה לאכסדרה סכל הרוצה לצאתיצ;ן
סגול שבל מכפניס יהיה לה זוית כמו בי״תויהי׳ לה עוק־ן על פניה לצד שמאל ויורד ומ״ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילין ליה ומ״ש אית לי' תגא אמיהמל׳ן
פירוש,
והנקודה תהיה למשה לצד שמאל עגולה ותלויה כלן ותו אס חוזר בו אני קושר לו כתר כמוני וער״ת דמיירי בעוקץשמאחורי' וחגא
למסה אל הנקודה שבתוכה
יותר ; ף׳יהיה לה זוית קשן ומשוך קצת כי הא דאמריכן בעירובין דילמא יתבא זבוב אתגא דדלי״ת ומשויליהרי״ש•ומיהו
עוק־ן אבל לא תגע הנקוד' בשום מקוש
קושר
בהגהות מימוניותכת׳מדמשני• אני
צר״י
ארוך: 7
!
לשחורי׳כמוהכפופ׳ורגלהארוך
לו כפר משמע כערש״י שכתבספלשני5
מיירי ואף ר״ת צריך להודות דיס לסשל
פניהכדאמרינן בירושלמי דחגינסה״3ן
וראשה השני יהיה כמחיי״ן והכואר יהיה
שעתידיס
שניהם ; חי״ת איתא בפ׳הקומץ חזינ׳לספריוד ק יג דךןטךי יש לה נקודה למעלה מלמד י
כרכרי
קצת עב וקצת אמך ( מושכה משוך לצד
^ לעלות« 5ית סיורדיןלמטה וע מצריק
לגגה רחי״ת ופרש״י כמין חוטרא של  4$שמא  1,יש  1,ת ^
 .פנו לקיי גס דברי ר ת שהריהרוקחקבל
סמאל יותר מן שני מראשים הישב
. .
.
.
.
«L.
כזה
גגה
מקל כזה ור״תפירש שיפו LלהL-להיות גובה באמצע
שתמונחי
סהה״איש הל זית מאחרי' ועוד
בעקמומי׳תהי׳עגולה וג׳תגין עלראשה׳ כמין
וגופה מלשון תטוטרו׳ ויזהר שלא יאריך רגלתיו״דשלא תהא נראית כמו דלית רידד ומהאי גיעמ׳כתכתיסתהי'
 'fפשוטה יהיה ראש׳כמו הכפופה
אמך עד שיורד ירידה מן דיבוקהי״וד כו״יו ולא יקצר רגל הוי״ו שלא תהא נראי׳כי״וד וכן רגל הז״ין לא הנקודה למעלה דק ולמטה עביפקומה
שלא תהא נראית ככו״ן פשוטה ולא יקצר רגל הנ״קשלא קצת לצד ימין .ולא לצד סמאל פן תימה
אליה כעובי ב קולמוסיםותצי  :קרוש
יאריך
M
■* j
ואחוריה יהיה יריכה עקום תהא נראי׳ כז״ין ור״ת פי׳שהי״ור צריך שיהי׳ראש שמאלה כפוף לתי״ו והנקודה תהיה כנגד סוף
יהיה גגה שוה
של יו״ד כפוף מפני שאס ידבקלמעל׳תהי׳דוסהלחי״ח
היטב ותלוי בה רגל ולמעלה יהיה היגל למטה כזה כדאיתא בפר׳הקומץ מפני מה ראשה
מה יוי׳דיש לה נקודה כדאמרי׳ כהבונה לא יעשה הי״הןחי״חן
קצת עב ומתמעש והולך ולא יגע למעלה
ואיתא בפסיקתא העולם הבא נברא כיוי׳ד
רמז אלמא שממין קכת ואלו יהיה הנקודה
בגג ולא יקרמו אל הגג עדשאד' בינוני אחת למטה רמז למתים שיורדין לניהנס ואחת למעלה
באעצ' לאידמוכלל  :וא י( תהיהעגולה
ברחוק ד׳אמות לא יוכל להכיר החלק ולא שעתידין לעלות ולפ׳יז יש ליורת׳יג למעלה וגם כפוף למט׳הטי״ת
ואנג״סשכראש
לצד ימין שלא תדמ׳ לזיי״ן
ירחיקנו מן הגג יותר מעובי קולמוס
קטן לצד סמאל לע פניה  :רי׳ש היה אומר ריית שצריך שיהא ראש ימין שלה כפוף למטה כזה ט׳ הזי״ץ פוברמב׳צדדין מ״מתיישיקהן
וסקל
תהיה עגולה לגמרי מאחוריה ופניהשויס והכף יזהר לעגלה מאחוריה שלא תהא נראי׳כבית והס״מך צריך תינוק דלא חכים ולא טיפש יקראהווי״ן
ובכל
סתומה
כמ״ם
נראית
לעגלה משלש רוחותיה שלא תהא
ויהיה פסול וראשה יהיה קצי ולאתדמה
וגגה ארוך ויריכיה קצר ; ען״ין ראשה
שפניה כלפי מעלה אות שיש הכ ספק מייתינן ינוקא דלא חכים ולא טפש אם יכול לרי״ס ופניה שויס סאס היובאלכסון
הראשון יהיה כמו יו״ד
ואלו
היה כתיבה כ״א שב ורה ורגלה אמךשלא
לקרותה כשר
וימשוך הגוף בשיסוע למסעד כנגד ראש
תדמה לי״וד ופשוט בשוה שלא תהיהכמו
הג׳ והראש הל יהיה כמוקכסויו״ד
ועוקץ קטן עליה וימשוך יריכה למטה בשיפוע לצד שמאל דע מקום כתיבה שכורה באמצע דקהרק תסס ושלימה ומתמעטת פגיה וזה רומז לסוד:זיין
ספניה למעלה
תדס׳לנ״ון
ראשו ממבע ועובר מב׳צדדין הכל מפני הסוד  :ולא יהי׳רגלה ארוך סלא
חיכור ראש הג׳למטה אל גופה שיהיו ג׳ראשיס מחוברים למטה במקום אחד וכנגד
הייתיהיו שני רגליה דומים לשני ויינ יך ממש ולא כמו דלי״תודין
זה יהיה חד למעה וראש הג׳ יהיה כמח״ין וג׳תגץ על ראש׳ולא יגעו הראשי׳זה בזה :פשוטה :
באמצע
כדאמייכן בכבונה דאי נטל גגה דחי' ת ומשוי ליה תרי זי״יכין וגגה גבוה
ת״יו תהיה כמו דלי״ת ממס ויריכס יהיה כמו דלי״ת הפוכ׳ויהיה סוף יריכה כנגד
קצת כלפי מעלה זה מפורש לאסרינן בהקומץ חזינא לקו לספיי דיוקני לתערי לגגיה דחית כלומר קיביומו
סוף גגהיזאל׳ף מ״ש שעוקץ היו״ד שעל האל״ף הפוך
זקוף למעלה מפני שצופה של עולם ופר״ת שהוא מל׳חטוטמת גמל ופי׳גג גביה באמצע אבל רש״יפי׳סועוא
באלפא ביתא דרבי עקיבא מפני מה יו״ד שעל האל״ף
לסוד ויריכה יהיה דבוק מקל והוא מצד שמאל ואנו עושים כדברי שניהם והא דאמרינן באלפא ביתא דר׳
להק״בה ומעידו שהוא אחד  :ומג קטן שעל היו״ד רומז
עקיב׳חי״ת מפני מה אין קושר כתי מפני שבעלי חטא יש להס בשתמסמ׳שאיןלה
לאמצע הגג כי כן הקבלה סרבי יהודה החסיד ז״ל וסוף גגה כתב הרא״ס שיהיה
יעשנה ממש עקוס וגבוה •מקל תירץ בהגהות מיימונית מקל שבצד סמאל שרגילים הסופיים אף בלאתיובא
עקום מדאמרינן בהבונה לא יפסה אלע״ין עיינין פי׳סלא
מ״מ חשוב דומ׳לעי״ן ועדהוצרך אין ידוע שהוא כתר מחוייב ומשם דקדק בהגהה שאין לעסות לה פרקןבצדימץ
צמו ראש שמאלי ואע״ג דלא היה דומה ממס לעי״ן
שהוא דומה קצת ושמקורה ויהיה שמה הקין עגול בלא זוית ועובי קולמוס תהיה כין ב׳זיינין כדי שתהאהסיתי
להזהיר שלא יפקס הרבה ויעסה אלפי״ן עיינין ש״מ
כמו יו״ד שתלוי בתג מרובעת ארכה כרחבה :טי׳ת יהיה ראשה קצת אמךכי תמונתה כמו כא״ףוויין
התחתונה יהיה עוקץ קטן למטה לצד ימין מפני שתמונתה
ומספי׳ראשו קצת מפני שגס גופ׳משוך תחתיובאלכסוןואז תיט׳תמונ׳הכא׳ףועור
שלה בגוף הא״לף וכן מצאתי תאיה בספרים ישנים וג״כ הוא לפי הסוד וסעוקציס
שאז יעש הראש עגול למעלה ולא יהי' ראוי להושיב כתרי הפגין שאס ראשראשון
יהיו משתוי׳זה כנגד זה רומז לסוד  :בי ת מהבע׳מפני הסוד ויהיה לה מקל על
אל״ף כדאמרינן בירושלמי סוס והגון להתגין כמו ראש השני לא היו מדלגין עליו להושי׳ כתרי התגין עלראא
פניה בצד שמאל ועוקץ קטן למעלה-בצד ימין נוטס לצד
וצר״י
ואחד לאחוריו אומר לבי״ת הב דומי׳דאץ מעבירין על המצות והיינו טעמא סהיודין שבצד ימין בעי' /
דחגיגה מפני מה יש לבית שני עוקצים אחד למעלה
מראה להס כעוקצו שמאחוריה וסי  fמלס פניהם כלפי מעלה ועוקץ פני הראש משוך מעט לתוכו כי pהכרית
מיבראךמיאה להסבעוקצה סל מעלה ומה שמו
ימין והעוקץ שעל פניה נהגו ר״ת מדהזכיר פ׳הבונה שלא יעסה ט״תין פפי״ן אלמא שהם דומים קצת וכןמשמע
לצד אל״ף ר״ל אחד שמו על כן יהיה העוקץ נוטה לצד
כי תמונתה כמודלי״ת באלפא בית׳ דר״ע מפני מה טי״ת טמון ידו וזקיף ראשו סכל הנותן פרוט' לעניימן
הסופרים לעשותו כמין מקל לנוי ויהיה לה עקב עב למטה
כדלי״ת ועקב טוב למטה לו בסתר אבל לא יכוף אותו סרב' פן ידמה לגמרי לפ״א  :ירד תהיה ראשוופניו
תוך גרון של וא״ו ע״ב צייךשיהי" לה זוית למפלס שיהיה
כסו זי״ין כי כן קבלנו אשר כל סרן כדי שיראה שהיא כתיבה ולא משיט ויהי' לה רגל קטן ולא יהיה גדול פןתדמה
שיהיה במקום ראשה שלוא״ו  :גימל תהיה גופה
נקראו התגין זיונין ויהיה לתש והרגל יהיה עקו׳להטי׳צורתו וכן משמ׳לשוךש״י בסמוך ותג טל פני׳ועוקןקנון
ראשי שמאל שבאותיות סעטנ״ז ג״ץ דומיא לזי״ין ע״כ
שמאל  :כדאמרינן בפ׳סכונה יורד למטה כדאסרי׳בהקומץ אפי׳קוצו של יוד מעכב וסיש״י דזהו רגל יעץשכפוף
ראשה עב ורגל ימין דק ויורד מעט למטה יותר מירך
דק והרגל שלמטה עב או אס וקשה פשישא דזהו גוף האית ועוד דזה של צד ימין נקרא רגל לכךפירשר״ת
שלא יעשה גימל״ין צדי״ן פירוש אס היה ראש העליון
באחד מאלה כשתהפכנה שראש סמאל של יוד כסוף למטה אלמא שרש״י ור״ת מצייצים רגל לצד ימין וגססמ
ימסך רגל שמאלי הרכס בשיפו׳למט׳שיהיה שוה לרגל ימין
הירך בשיפוע סיבה שמע שפי׳ר״ת שראש שמאל כסוף למטה ודאי על זה לא פליג רש״ידאמרי׳בפסיקתאמת
תהיה דומה לצד"י פשוטה ומדהוציך להזהיר שלא יעשה
שלא יהיה יריכה ורגלה יורדין בשוה למט׳סמע יו״רשי לה נקודה אחת למטה רמז לרשעיי׳פיורד׳וצקווה אס למעלה רמזסעתידין
מינה שהוא בשיפוע מעט ומדהזהיר
לעלות משמע שיש לה עוקץ מלמטה ומגדו תג מלמעלה וסטוקץישל מטהיסית
מינה שאין ירך ימין יורד הרכה למטה ומהכ' סמטינן שירך סמאל יורד קצת למטה
קצר יומר מן הרגל סן תדמה לחית ומהאי נזעמא נמי יעקס רגל היוד  :בא״ף;
אבל לא הרבה וגס לא יהיה עקום אלא ימשוך בשוה ויגביהנו קצת כנגד הדלי״ת
יסייי
כפיסה קבלת החסיד שתהיה עגולה מכל צד ולא יהיה לה סוס זוית ופניה
כדאמרי׳בפ׳הבונה מאיטעמא ססטא כרעיה דגי״מל להדי דלי״ת הרי מסס׳סהוא
למעלה ולמטה שויס כדי שיהיה ניכר שהיא כתיבה ולאמשיטה ; כא" ףפשוטת
פשוט ולא עקום וגכוס קצת ומסיק דרך גומל חסדים לרוץ אחר דלים פי׳כך מגביה
כמין נו״ן גגה קצר שלא מדמה לריש לכן לא ימשוך אותה בסוף השטה לעשותה ארוכהכלל
הגימ״ל יריכה ויהיה הירך משוך עב אל הגיף כי תמינמה שתהי' נראית
אות ואע״ג דבהגה' מימוניות פירש דאין למשוך סוס אות כלל זהו מקא למצוה אבלאי
צפופה ומהאי טעמא:נמי לאיירד רגל ימין הרכס והירך יהי' נמוך כדי להסמיך
וישראל
עביד לא פסל דהא הלכה רווחת בישראל מגט מאתכין אותיו׳כדת משה
אצל ראשו כי כתב החסיד כשיכתוב ארצנו יכתוב הוי״ו תוך הנו" ןש״מ שצריך
מעט לצד ימין כדי אבל כא״ף פשוטה אי מאריך גגה יותר מרגלה פסול וכן אס האריך התי״ת טי
להסמיך הראשים וא״כ כסיכתוב ארצך טוב לעקם צואר הצד״י
שנשתנה צורת הזייכין פסול וכתב רא״ס סכל הפשוטות צריכות להיותארוכומ
שיקרב קצת הכא״ף הפשוט לראש הצד״י אבל בלי צורך לא יעקס סיס אות כי כן
כשיעור שאס נכפלו יהיו כפופות ומה״ט לא יעשה לכא״ף פשוטה זוית לסעלסאל"
קבלנו שיהיו כולם כעמידה סשוטיס ולא מוטים לא לימין ולאלשמאל  :דליית
תהיה מגולה כמו ריס שאס כופסין אותה סתיעש' כא״ף כפופה דאין סיליק ־ך”■?
יהיה גגה ארוך ורגלה קצר סאס יהיה רגלה אמך מגגה יהיה דומה לכא״ףפשוטה
רק שזו פשוטה וזו כפופהז •למ״ד יהיה צואר׳מלבד ראש׳ארוך כעוסבקולמוסי
ועקב טוב לצד ימין ואינו די סיהיה לה זוית חד כי תמונתה כמו שני ווי״ן סגורים
וראשה עגול לצד ימין ולצד סמאל זוית לראש׳מפני סכמ׳החקח שיש לכתולמעלי
ויהיה העקב כנגד ראש האח׳וסעוקץ שעל פני' כנגד ראש וי״ו השני׳ורגלספשוטה
מגוף למ״ד כעין וי״ו ותמונת למ״ד כמו צא״ף כפופה ועליס יי/וימהט
בשיפוע קצת לצד ימין כדאמריכן בהבונה מאי טעמא פשטא כרעיה דדלי״תלהדי
ר"ל סיהי' בסיפופ אלא קאי שיהיה זנבה עב וכפוף היטב לפניה ושמעתי קוראי תגר אס יהיההזנה ע3יהית
גי״מל דלמצי ליה כפשי׳פי׳ספני לגומל חסד וא״ל דאין
מ״ט מהדר אפיס דדלית הכתיבה שכורה ולא תמהוליתאכייסכא״ף עצמה תוכיח שדקהבאמצעית יכ ז■ 5י
על .מה שכרעי׳בצד ימין ולא בצד סמאל דהא זה אמר אס״כ
בשיפוע לצד גימל הלמ״ד עצמה דקה בין ראשה לגופה יכן קבלנו סזנב׳יהיה עב ומסכי׳ לאפרפירסמ
מגימל דליתן ליה בצנעא א״כ הא דאמ׳פסטא כרעיה ר״ל שהירך
'בהקימץ שתמונתה כמו כא״ף ומסאי טעמא תהי׳עגולה מאסרי' וכן כתב החסיד שאץזויס
דאמרי
כמורי״ש
וכן משמע לפון פשטא כימיה  :ה״א לא תהיס מגולה
ללמד

גימד וראשה כפיףלפטס ועל ראשה שני עוקצים מפני הסוד  :פחם פתוחה
מסיה למעלה לצד ימין עגולה כאשר כתב בהגהת מיימונית ולמטה יהיה לה זרת
^ עקב שהרי תמונתה כמו כא״ף ואע״פ שיש לה זוית למט׳מ״מ כיון שהיא פגול׳
^פלה ואין לה עקב למסה דמי טפי לכ״אףאולב״ית כי הבית יש לה עוקץ
ל ^ לה ולמטה עקב והזרת למט' אינו מהסך תארה שהרי בכתיב ' המאושר׳ נהגו
הסופרים לעסות לכ״אף כמין זרת אכל אין לעשות המ״ס גס למטה עגולה כי מ״ס
פתוח׳וס״ם סתומה שרם ואס יהיו שמה עגולות שמא תדמה הסתומה לתינוק
ללא הניס ולא טפיס לשמך כי האותיות צריכות להיות ניכרות להריא וגגה יהיה
לעמלה שוה ולא עגול ויהיה ארוך עד כנגד מושכה גופה שתהא מרובע׳לסודרמוז
ועודכיממונת׳כא״ף וי״ו • ועוד כדי שתדמה למ״ס  .סתומה ומהאי טעמא יהיה
הנקוד' משוך כמעט בשוה כדי שלא יהיה הסגס שביניהם גדול כשיעור שיתרחב
מחמח פתחה כי פניה סל מס סתומה וי״ו עומדת ופניה סל מ״ס פתוח׳ וי״ו מוטה
קצת כי 3תמונ'שניהם ר״ו* והחיטוס עובר כי כן קבלת החסיד תארו כמו ראשו של
ממגול ששפתו עובר פתחת לכרבלתו • וארכו שני קולמוסים כי תמונת הנקודה
וסחרטוס ויו כדפירש רהיה מגד המושב התחתון כדי שיהא ראוי לסתום :
מם סתומה כתב כה״גה מיימונית שתהיה עגולה למעלה בצד שמאל כמו מ״ס
פתוחה וכן עיקר אע״ג דרוב סופרים המומחים כומבין אות׳ מרובעת מ״מ מסכי
סרכי׳ שמחה כתב כסס החסיד שאותיות עי״כל סק״ר אין להם זרות ואותיות
גדה״ם פ"תף יש לסס -זרות והבינו שר״ל שיש להה זרות סכל צד כדי שיהיה צורת
מ״ס סתומה מופרדת הרכה מצורת סמ״ך ולפי זה הוצרכה גס מ״ס פתיחה להיות
מרובעת למעלה כי לעולם צריכות להיות דומים זו לזו בכל היכולת דמ״ס מכ״אף
צפופה וכ״ף פשוטה ומפ״א כפופ׳ופ״א פשוטה שדומות להדדי וכן משמע מתוך
דברי רא״ס בס״י שיהיו כך דומות ורבריס אלו דברי טעס הס וראוי לסמוך עליכם
וסנה אדיב' מדברי רבינו שמחה שכת מסס החסיד כדלעיל ראיה לדברי סהמ״ס
מגולה למפלה שהרי מ״ס פתוחה דלגו עליה ולא הזכירו שיהיו לה זרות אף סוא
מודה לדברי הגהת מיימוניות סהמיסץ עגולות למפלה לצד ימין ומפני סמ״נז
ממוחה עגול ? למעלה אע״גשלמט׳יש לה זרות ' לא הזכיר רכי׳ססחה והפסיד לא
לגני אותלות שיש להס זרות ולא לגבי אותיו' שאין להם זריית אכל מ״ם סתימה
אע״ג דלפי זה כצד אחד עגולה כיון דבשכי צדדין יש לה זרות הזכייה עס אותיו׳
סיש להם זרות וכן בהדיא כמפר כתמונות שמי׳ס פתוחה ומ״ס סתומה למעלה
עגולות וכתב תמונת סמ״כס כ״אף רו הרי ע״כ אין להס זרות בכל צד לכן ודאי
סהיא עגולה למעלה ותהיה סתומה לגמרי וכן הס״מך כדאמריכן מ״סוסמ׳יך
סכלוסות כנס היו עיסדות• וגגה יהיה עוכר מחוץ לסתימה כשיעור עובי קולמוס
ני זהו סיפור הנקודה סל מ״ס פתוחה דלעולסישלדמו״כדפי׳ וכן כתב הרוקח
פעפוד הפליק יעבור מעט ועוד שצריך שתהא תמונת ויו כפופה כדפרישית:
טין יהיה ראשה כמו זיין • והראש קצר ומושבה משוך לצד סמאל היטב יותר מן
הראש שלא תדע לבי״תוצוארה קצת ארוך כדי להסמיך אות אצל ראשה ויהי' לה
קצת מקב שירי תמונת׳כמו זין עומדת תוך ויו• ותהיה סמה עגולה כי כתב רא״ס
נל האותיות כפופות צריכות להיות עגולות למטה שאס מפסטכ תהיה פשוטה וכן
מסמע נם הבונה דהיא עגולה דאמרינן נתכוץ לכתוב אות א׳ועלו בידו שתים
וסר״ס נתכוין לכתוב גיי״ת ולא הדביק יריכו לצד ימין וכתב ט״ן זק :נקפשוטה
תאר צורתה כמו זין אך שהיא ארוכה כסיעוד שתהיה ראויה להפשות ט״ן כפופה :
 0מי ך תהיה עגולה מכל צד שלא תדמה  .למ״ס סתומה וסנה מקצת סופרים
מושיס סתיממה בסוף גגה ושגגו יכ אין סילוק בין מס סתומה לס״מך רק שזו
בעלת זרות ולזו אין לס זויות ע״כ גגס עובר כעובי קולמוס כמו מ״ם סתומה  :וכן
בהדי' כספר התמונות .שגס תמונתה כ״אף ויו !:י  {,יהיה ראש הר&סון כמין יוד
ספניסמס כלפי מפלה כדפירס גבי אות טי״ת וגופה מהיס בעמידה כדי שנוכל
להשמין אות אצלה וראש השני הוא כמו זין כדסי׳ועומ׳בה ולצו מוטה כדפי' •* פ״א
נסעה יהיה לה זרות למעלה מבפנים ומבחוץ■ כמו שכתב החסיד שפ״אף יש להן
זרות גס מה פגגו כסופרים לפשות לפ״א זרו ' למטה ואינו כן שהרי הרוקח כתב
מסס החשיד עצמו שלבן של פ״א יהיה כמו בית ומדלא אמר סתמא שהפ״א כמו
בית ט״מדוקא הלובן נטו כי״ת אבל מבחוץ אעט כמו בית ועוד שככר פיויסתי
עהר״אס במב סנליסכפופות עגולות למטה * וכ״כ בהגה׳סיימ׳שפ״א צריך להיו'
נמונא״ף ועוד שספר כתמונות כמב גס כן כהד יא■ שתמונת פ״א כמו כ״אף ע״כ
סין לעשות כלל זרות למסה מבחוץ כי א.ס מבפנים וזה יעשה על ידי שיתפוס
בקולמוס באלכסון וכאשר ממסך לאחוריה מעט • וכשאין לס זרות למטה תחשב
אמונת נאף אט* פ שים לה זויו' למעלה שהיי בכתיל המאושר ' נהגו הסופרים
לעסות הכאף כפא לנוי ותהיה רחבה קולמוס וחצי כדי לתלות בה הנקוד׳מבפני׳
פלא תגע ויהיה לה עוקץ על פטה ותהיה הנקודה תלוי בה כי הנקוד׳וסשך העוקץ
יהיה כתמונת ר״ו ומהאי טפמא פירשתי סמקוד׳למטה לצד שמאל הסיס עגולה:
פי א פשוטה יהיה לה זוית קטן למעלה אבל מסיה משוכה לאחוריה כמו כפופה
.
יאסמכפפגס תהיה מאחוריה כמו לאף  :צרי כפופה ראשה הראשון יהיה כפוף
קצת למפלה כלפרי׳וירכיה יבדיק באמצע ציאר׳ויזהר פלא ידכיקנ׳למטה פן תראה
האיה לעי״ן ולאשה הסט כמו זין כדפירש ומארה קצת אחיך כדי להסמיך אות
תארמפקכלט שהיא כמונו"!
אצליאסה ומושב׳ משוך לצד סמאל היטב כי
י ^ קמומית׳מהיה עגולה כדפי'  :צדי פשוטה יהיו ראשיה כמו של צדי כפופה
ויינה הרד למממן דיבוק הראשון כדי שיהא ראוי לעשותה צדי כפופה ; קוף
*אג ? הסיד מז־בעי׳בפ׳גש פשיט קפל מלמעלה וספל מלמטה מהו מי חיישינן
"3י 3אולאנלו ' םמאהי- 7למסה כתוב גס .קפל וזבוב משכה יגל הקצר נגד יגל
?ארק עד שנראה נמו סעל אלמא שדיך לעקם רגל ימין עד לאפשר לזבוב לדבקו
 1׳יגל שמאל ומהאי טעמ׳יש למשוך רגל שמאל קצת באלכסון כנגד רגל ימין • וכן
?־ינת נספר הממונה שרגל ימין יהיה עקוס היטב כי תמונת רגלה כמו נ"אן>

והרגל השמ 15לי תלוי בה כדאמיינן כהבונה מאי טעמא תלוי כרע יס דק״וף אמר
■ בו ליסול בהאי גיסא ואותו רגל יהיה למעלה עב ולמשה
הקכ״ה לרשע אס סחר
דק כי תמונתו כמו 3קפשוטה ומהאי טעמא יהיה שיעור ארכה כארך עובי׳ג
קולמוסים וחצי כדי שיהא ראוי לכוף ולמשות מ״ן עקומה וישאר צוארה סני
קולמוסים ומושכה קולמוס וחצי ואע״ע שפירש שראוי להיות ארך נ״1ן משוטה
כעובי ד׳קולמ וסיס הכא לא יאריך בו יותר כדמוכח בפ׳גט פשוט שקרוב צורתה
לצורת סמך כדסי׳אלמא שאין דיך להאריך רגל ימין וכדי לקיים דברי שניהם
ותג לצד סמאל על סניה
יעבור רגל ימין לפני השמאל כעובי שני קולמוסים •
כדאמרינן בהבונה מ״ט מהדרתגיה דקוף לגבי ריש אמר הק״בה לרשע אס אתה
סחר בך אני קושר לך כתר ולשון תג וכמר משמעו מקל ולא גוף האות כדפי׳ :
ריש תהיה עגולה ממס מאחוריה שלא תדמה לדלית ופניה שויס שלא תהיה
כתיבה משיטה ו גגה ארוך וירכה קצר שלא תדמ׳לג״אף פשוט׳  :שין ראש הראשון
כמו יו״ד שפני ' מעט כלפי מעלה כדפי׳ורא־ש האמצעי יש עושין אותו כמין זיין אך
רבי׳סמחה והרוקח ור* ס כולם הסכימו שראש האמצעי גס כמו יו״ד • וכן קבלנו
תמונת ראש הראשון עם גופו כמו ויו והאמצעי כמו יוד וסג׳כמו זיין כדפיר׳ויהי'
צירופו זיו ורומז לסוד וסל ראש האמצעי עוקץ קק למעלה נס רומז לסוד  :וכתב
המקת לדבק ראש האמצעי לצד סמאל למטה ואז יהיו הג׳ראסיס מחוברים למטה
במקום אסר ועומדים על רגל אחד ושמה יהיה חד למטה דאמרי׳פרק הבונה מ'' ע
אמת מלין לבוני וסקר לא מלבן לבוני ומשני קושט ' קאי שקר לא קאי ושקר אץ לו
רגלים מכל שכן שאין לו מושב אלא דח יהיה ויעמוד הסין לע רגל אחד צמו הקו״ף
והריש  :חיו כתב הרוקח שיהיה תואר צורתה דלית קטן הפוכה בתוך דלית
גדול אמנם כספר התמונות כתבו תארס כמו ויו בתוך דלית ונהגו כל הסופרים
המומחים שראיתי כדברי הרוקח ואמרי׳כירוש׳אס הלכה רופפת בידך הלך אתר
המנהג • ורגל שמאל יגע למעלה כי כל האותיות שלימות גוף אחד כרפרישית
ורגל ימקיהיה קצר שאס יהיה ארוך שמא תדמ לתינוק דלא חכים ולא טסיש לפ״א
פשוטה  :עד כאן לשון הקונדרסי׳סמצאתי והרבה מדבריו נמצא בספרי הפוסקים
וככר כתב הוא עצמו קצת דכריס בסס הפוסקים ואשר לא כתב שס אמרם א כתו'
באי זה ספר מהפוסקים כס כתובים  :המ שכתב בעוקץ שעל האלף וילמד כן
מתון מאי דאיתא כא״ב דר׳עקיבא כן למר משס גס כן ספר החממה וז״ל משמע
שעשוי כעין יו" ד וגס צריך שלא יהא צמשך וספל לכד מטה אלא זוקף כלפי מעלה
וכ״כ בהגה׳מיימ' • וכ״כ האגור נקודה ראשונה העליונה כמין יוד ופניה באמצע
הגג  :לפי מעלה וכ״כ החסיד ע"כ  :ומ״ש וירכה יהיה דבוק לאמצע הגג כן כת'
ואס היה נוגע
האגור וז״ל וידבק הרגל באמצע הגג וכן רגל היוד שהי׳למעלה:
כגג האלף למטה או היוד שלמעלה נוגעת אל הגג למטה בצד סמאל פסול עכ״ל:
ח״ל הר״י אסככדרני אס הדביק גוף יוד שלמעלה או גוף יוד שלמט' בגוף האלף
פסולה שאין להדבקן בויו האמצעי אלא בדקות שבהן לא בגופן ואס הדביקן
בגופן שנפסלו אין די להן במחיקת דבק דהוי כסק מוכות אלא צריך לגמר כל
היוד סנדכק׳ולמקנה לכתסלה מכ״ל  :וכן יש ליזה׳ביודי הסינין והפי ^יל וכפפין
והצדין שלא יגעובאות אלא במקו' דיכוקן לכד ואס נגעו נפסלו וצריך $גרור כל
היוד שנדבק ולתקנה לכתסלה  :ום״ששסוף גגה יהיה עקום כ״כ כסמ״ג ובהגה׳
מיימ׳וכמנסיג ובאגיר וכ״כ הר״ן בפ׳הכינס ואע״פ שלדברי ספר כתממ׳והרי׳אש
אין הכרע מההוא שכתב כספר התרומה גבי אות גימל דהא דאמרי׳שלא יכתוב
לאלפיןעיינין,לא מפני שדומות זו לזו קאמראלא משמיענו שא״עפ שר׳ חייא
קורא לאלפיץ עיינץ וקמ״ל אע״פ שמחליפין קריאתן אין מחליפין כתיבתן וצ״כ
הרא״ש בה׳ס״ת כיון דלאינך רבוותא יש הכרע משס צריך לדקדק כדבר  :ומ״ש
שהכית יהיה לה מקל על פניה לצד שמאל ועוקץ קטן למטלה כדאמרי׳ בירוש׳כן
כתבו הר״אש והגהת מיימ׳יסא־גור ומכר בדברי רכינו  :וב״ש ויהיה לה עקב
למטה כ"כ האגור  :ומ״ש כאות גימל שיהיה ראשה עב ורגל ימין דק ויורד מעט
למט׳יותר מירך סמאל כ"כ בספי התרומה וכהגהת מיימ׳ובאגרר  :ןס״ש והירך
יהיה נמוך כדי להסמיך אות אצל ראשו כן כמ׳האגור  :רט״ש שאות דלית רגלה.
פשוטה קצת בשיסוע לצד ימין כדאערי׳בס׳ הכונס יכו' כן כתוב בספר כמנהיג :
ומ״ש סאות ה״א אית לה תגא ונחלקו כפירושו רש״י ור״ת כן כתבו הר״אס וספר
התרומה והגהות והאגור וגס רבינו כתבו וכתב שטוב לעסות כדברי סניהס :
על מ״ס הרוקח שקיבל מרבותיו שה״א יש לס זרת מאחריה כדלית ולא עגולה
מאחריה כריס כתב הר״י אסכנדרניראיה לדבריו מדמכיא במסכת ס״ת היה צריך
לכתוב את השס וטעה והטיל בתוכו דלית מוחק ה״א אחרונה ויכתוב הדלית ה״א
כתב המנהיג ויו צריך לכתכה כאכקליות מדכתיב עשה
סד כאן לשוט *.
והנקודה תהיה כנגד סוף הגג כ״כ האגור :
ופלש
וויס לעמודים :
למ״ש באות חית כתבו הר״אש וס״הת והגהת והאגו׳־ והזכירו רבינו  :ונז״ש
ואנו עושים כדברי שניהם כ״כ בס״הת והגהת והאגור וכ״כ במרדכי פיק הקומץ
ח״ל ר״ס היה אומר לעשות שניהם מקל בראשה דרך כתיבת׳ וגס כדפירש גב גבוה
באמצעיתה יגסלאמיפסיל בהכי אפילו אינה נעשית כדרך כתיבתה כיון דקרי
ה״ל הר״י אסכנדמי חית היא מהאותיות
לה תינוק דלא סכים ולא טיפש :
המרוכעו׳על כן אין להאריך אותה בסוף שסה דאי הכי לא הויא שני זי־ינין וכן
אין לעשותה כמין דלית וזיין וכתב בספר יראיס יעשה כרש״י וכרבינו חס ואין
בתוספות זו קלקול לאות ואי משוס הא דאמרינן באותיות דר״ע חית אין קשור
לה כתר סירס שאינו מחריב לעשות כן ובלבד שיעשנה בסוף .כגג לצד שמאלי
שתהא נראה כמו ראש רגל סמאל ולא למעלה ככתר על גגה ולא יאריך בנגה
כלל ואס האריך פסולה ובתפילין אין לה תיקון עד כאן לשונו  :ומיש באות טית
שעוקץ פני הראש משוך מעט לתוכו כ״כ הר״אס וס״הת וסמ״ג והמנהיג והגהות
והאגור וגס רכי׳כתבו וכ״כ הר״ן בפרק הבונה  :וגלש כאות יוד דברי רש״י
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(  « ) nנ? מן ור״ת כן כתכוס כל הספרי׳מזכ׳ וכתב מסר״י קולון בסי׳ ס״ט וע״ד קוצו סל יו״ד לצד ימיןב 6לכסין קצת פכ״ל • וג 7ש סיעתה תג לצדישמ')5ל כ״כ ספי התרומה
שאנו׳ראיעי שנייר פסיטא סיס לסוס לדברי ר״ת שהכי' ראיה לדבריו וגס כל הפוסקים האחרונים והסגור וס״ש באות רי״ס סיכמכנה עגולה וגגה ל/רוך וירכה קצר כן כת׳ה ^רו
תגי הצמד נזה
ומ״ש באות שי״׳ןבראש
ישמעמי מסופרים הביאו דבריו לפסק הלכ ' :לכתב האגור יו״ד הרגל יעס׳קצי ועקיס כלפי סמאל וטמ׳שצריך להיות גגה ארוך כדי סלא תדמה לוי״ו :
שיגנשין הנל כזה סל 6תימה לוי״ו וכתב עוד השני קוהות יעשה ביו״ד בטרסימחיל לכתובאות האמצעי גס האגוי כתב שרבי׳שמחה וסמ״ג והרוקח כתבו סצריךלסיו' כמו יוד :
השני ום"’ ש בסס הרוקח סג׳הראסיס יעמדו
תננהיהי׳עג אתית • כי ססולה היא בלא אלו
זכפי{> זפנ־ 'היג1נ■
ביתא על רגל אחד כן כתב הר״ן בפ׳הכונ׳אהא
כתב ואלו הן האותיות שצריך לתיינם אמך רבא כל אלפא
( ״ ) כת' נבר ,ן הקוצות לדברי ר״מ עכ״ל כלו׳יאס
י דאערי׳ סקר אחד כרעאח׳׳ל ומכאןצרי׳
’
?
?
,
׳-׳•  -׳  -׳  -י־־־ '‘ ־״
דאתואתאדתגי אתה מרצי׳ בתפילין ואלו הן חץ וס שי לם עת כפ'
שאמר ל« אד נרין אות אחי׳תחלה יאח״כ עסה הקונות היי
לעשו׳סשי״ן חד ולא לעסותו רחבוכ״כ
כסדרן
קרש כפרכ הזם אך רקח כה טט בפרש' והיה כי יביאך שעטנז גץ
וז׳ל הי״י
צזהר נתגין שע 3כתב סלאכסדין ועמו:
המנהיג  :ום* ש באות תיו סמל
דהינגשי שייגשן אפכנדרני נהצ ' בהגהו' מימון סמעתי
דקים שלא יתקלקל שקוץ היוד מעכב לר״תמ״מ בתפילין בפר' שמע והיה אם שמוע וזהו*׳ פירושו חץ חית של חמץ חד סמאל יגע למעלה כ 'כ המנהיג ח״ל ותי״ו
תאגא צדי ה׳תאגי לס רהיבופי ג׳ג׳תאגי שי? דאשר ב׳תאגי יוד דלי
 5זרת הוי״ו דאבד
נראה סהיא סתומה ככפיב׳ספידי׳שאס
ומזהה אס לא משאן לא פסל מאסר
קריאת! ! כ״כ
היא פתוחה ככתיבה צרפתי ' ה״ל לתת
ציזה ' נתגין שעו ' cששם יו״ד מלי' אפי בלא אותו קוץ
טעם בתלמוד בפתיחת כמו שנתן להק׳
על היו״ד לעסיתן סמאל אבל ברגל סל צד ימיץאס לס
גיכ״ל וכך הס דגרי רכיכו שכתב סנל
לקי! שלא יתקלקל בתחל׳חץלתקנ׳אח״כבמפיליןומזה׳משו'
ג« ־ת היי״ד •
1 nni/j 11
 u ;. iuruנתפשך  :.ו
!uz 1gu
אותו יגל ונמצ׳כותק  .שעטנז גץ :שע j.7jw
האותיות צריכות להיות גולם אחדpp
רמזוזות J :.ג׳
ז״ז
דלטוטפות
רשמע  :.טש
(י )! ינר 1ןםאמ' סאיןנקר׳יוד בלא
כתבהמידכיבפ׳הקומץכל
תנין מסקוף •
להזכי׳שעטנז
גץבפלל ‘ י‘
11 .
ולא הי׳ ילו ? 1י ־ ׳
תאני י
ן־ג״ג תאו
דרגנך :צ דחארץ־ג״ג
כ' דיש להיות•עליה שלא כסדרן עה 'ל  :ומ״ש בכש״ף פשוט '
אותיות כפופות סעסאן עגולו׳מצד ימין
תנין גדולי׳ אבל שעטנז נ׳! ץ הס תנין קטנים
הס
*
לעשות חאחרי' רכל הנך הס תגי)
ז  ,תגק א׳עלרהש סלא ימשיך אותה כסוף הסטה
כימיני < ג ' על רוכס כ״ב האגור  :וכתב עוד בשם ובכל מקו' שה? אלו צריכ תנין קטנים  :ובשמוש' רבא פסל אם בלא עוקץ כסיה ע״ג ומשמע דלכתחלה
שהןיאלו צריכין
האמבעי וג ' על
אין לעשותן עגולות ותימה סקצ ' כפוהו׳
השמאלי וכן ניהגי׳
יסשצריך ע  :״פ לעשותן עגולות ואסלאו
הב! פריס ־ זכ׳ע( ׳
ן ז ח! * ׳״יןוווו >  häm•u־׳v %r
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פסל שהרי כא״ף אס לא עסאה עגולה
 06הא דאית' דיש
צ*גש( ת על הת■־ ''! כ״נ כעל התמס׳והגהות והאגו׳וכמרדכי כתבם בחיבורו אך כתב אחרים חד ,לשונו צריך ליזהר בתנין של הרי היא דומה לבי״תוק שאר אותיות
 7ת 1רת ג ' תנין בהקומץ וכן כת' המנהיג וז״ל תדקאמר אותיות והן כמו זיינין על האותיו׳ כמו שהן כתובו׳בספ׳וזור׳ואלו
כפופו׳מספסן לעשותן עגולו׳מצד יחץ
«א!זר זלאידעינן בפ׳הבונהשלא יכתוב כפיפין פסוטין הן אותיר המתריעות שבארבע פרשיות הללו פרשה ראשונה יש כלאעוקץ  :וס״ש רכי׳סאס רגליסה״א
על איז׳ ת׳ענדינן
אתרזיייהוויען ' כ׳ משמע שאין להאריך הפשיטות יותר בה אות אחת שהיא מ״ם סתומה של מימים ועליה נ' זיינין פרשת והקוף שהס נוגעים פסולים כבר נתבאר
שנייה יש בה ה' אותיות וכולן ההי׳ין ועל כל אהד ד' זיינין ה״י של כראש סי׳זה  01 :״ש רבי׳ובכל אות סיס
ומ״שסכא״ף
 06לעשות לע מ׳ מנפיפת הכפופות :
והי
סת 1מה של חיתים פשוטה תהיה עגולה לפעלה כמו ריש ונתנה וה' ראשוג׳ ואחרוב׳ של הקשה וה״י של ויהרוג
בה ספק מייתיכן ינוקא דלא חכיםולא
ג' תגי! ועל ה׳של
טיפש  .מהר״י קולון ביארו יפהשכתב
כן כתבו התרומה והגהות והאגור :
ימימה ג׳ תנין •
יוד'
על
ם־׳ס
בשורש
שהיא
דלית
כמו
בזויות
'
פשוט
>
ן
"
הכא
'
כת
וכתב הי״י אסמדמי יש מי שכת' שאס
׳" יהאלףוהפ״א שאינן נוגעות פשיטאשאין להכשירוע״י
ומ״ש הטור נפ׳
סניה פ״ידפטר כ' פסולה וכתפילי ' ומזוזה לא יועיל כה תיקוןכמו כדלית שכתבה במקו׳ריש דמיקונ׳ קריאת תינוק שלא נאמרו דברים אלו אלא ס יכ' שנפסקה האות ובציר ליהשיעור׳
נברזן שאמ׳שנפנ׳ מיקרי קמ מוכות סכ״ל  :ושיש באות למ״ד יהיה הזנב עב וגס מ״ש ועל ראשה כגון וי״ו קטיע ' שאנו מסופקי׳אס הגיע לארך וי״ו או אס כשיעור יו״ד ולכך ת מיל
«ראשון עושק
קריאת התינוק דגילוי מילתא כעלמ׳הוא דארך וי״ו יש לס מדלא קראה יו״ד אכל
ממנו צעל .שני עוקצים קטניס כ"כ האגור  :כתב המנהיג למ״ד צריך לפרוס באויר בצואחי
נל אות
תגי} ונתנה על ה' למפל' כלפי פניו מדערס״י בחלק גכי מגדל הפורח באויר בעוקץ סלמ״ד שבולט היכא דפשיטא לו שאין האות בצורתה מה תיעיל בראיית התינוק ועינינו הרואות
 ' 7תנין ועל הזיק לפניה ומ״ש  .שתהיה מגולה מאחריה גם האגור כתב בסס החסיד שהלמ״ד שאין האות בצורתה ואע״ג שר* מ הסיב שאין תפילין ומזוזות נפסלין משוסשלא
7הזכרי' הראשון ג' מהאותיו׳סאין להס זויות  :ח״ל הר" י אסכנדיני .ותהיה עגולהמאחרי׳לצדימין כסדרן בפקון האותיוהכפרדו' ומל׳הטע׳בקי־יא׳התינוק היינודוק׳להתשב כסדרן
תנין ז׳שלכחזק' אבל לצד שמאל מקו' חיבור גופה וצואיה צרי׳פיהיס לו זויות בין סוף הוי״ו שיורד מאתר שעיקר צורת האותיות נעשו כסדרן אבל להכשיר בלא תיקון מסו ' קריאת
ג׳תגיןה׳דהקשה
מצאתי
התינוק לא עלה על דעתו וכ"כ ה״ר יצחק בר ששת ז״ל ה״ה במשובה :
ג׳תגיןולאכ׳לשס בדקות לצורת כא״ף עכ״ל• וכתב עוד ששני תגין שעל ראשה ימז לחסד ודין וע״כ
לתייג ג ' להקשה הימני גדולת  :וט״ש סמ״ס סתומ׳תהיה עגולה למעלה לצד סמאל וסססופריס כתוב אס חוטרא דסי״ת למעלה אינס נוגעים זה לזה אך מ״מ אין כיכר להדיא
פרידת' והראינו לתינוק סכס וקראו כב׳דינין ואין הת ינוק! ׳ מורגלין כאלו דאפי'
זנת ' לתייג הלמ״ד כותביךאזמס מרוכע׳־האגו׳כת׳שתסיה מרובמח מכל וכל וכדברי הסופיים וגס
 50לידגן כ! ה
בספר התרומ׳כתוב מ״ס סתומה צריכה להיות מרוכמ׳מארכע רוחותיה מדאמרי׳ המוכשר כתיקונו קורין לו כ׳זיינין נרא׳רשרי לתקן כי היכי דשרי מהר״מ לתקן
(  .יא ) זבן הוא
מ״ס וסמ״ך שבלוחות בנס היו עומדין ע״כ ויש לדחות דמד׳ רוחותיה דקאמר לא כשאין גוף האות נוגע ואימשו' דתינוק לא קרי היינו משוס שאין מורגלבסתי״ן
ננ״ש עודם! סיף
שסה׳דויהרג ג' לעכין שתהא מרובעת אלא לטנין סתה׳סתומה מארבע רוחותי׳תדע שהרי הראיס דחוטרא ודאי אי הוה מופרד להדיא עד שנר׳כשני ז״יינין ונשתנה צוית האו׳אסא
תגין ־ וט״ט שמביא אינסלענין הריבוע אלא למבין הסתימה  :ובלש בסס החסיד כאותיות לא הוה דייקינן מאין מולין דגרע דאין כאן אות  :ואלו הן האותיו׳שצרילתייגס
לטוטפת ה׳ תגין סיס להם זויו׳וסאין להס זויו׳באגו׳כמו׳כנוסח אח׳וז״ל והחסיד כתב אלו האותיות א״ר כל אלפא ביתא דאתוותא דפגי אתה מוצא בתפילין ואלו הן וכו׳פדצד״י
נ׳ על ראש הימיני
וג' על ראשהשיו! 1י שיש להס זויות בדה״חס פף״ת ואלו שאין להס זויות ט״וב לסק״ר  :וס״ש ותהיה דהארץ ג׳ג׳מגי • הכל לשון סימוסא רכא וכתבוהו היא״ש וסער הפתמ׳והגה״ס•
ועל פ״א תי״ושל סתומה לגמרי וכן הסמ״ך כן כתבו התרומה והגהות והאגור וסר״ן בפיק הבונה  :ויש קצת חילוף בס 0־ג רבי׳סכתוב בהס ח׳של חמץ חד תגא והרא״ש■ וספ׳התרומם
וכתב הר״יאסכנדמי שכך היא הכסחא הנכונה וטעותנפל
כתבודיתגי :
טוטפת ה ׳ תגי) ד' וס״ש סאות נו״ן כפופה ראשה כמו זיין כן כתב האגור וז״ל יכתוב ראשה עב
על הפ״א ז א' על והגרון עב והמושב למטה ארוך יות ' מראשם שלא תדמה לכי״ת כנכ״ל וצ״ל שמה בספרי רבי' ט • וכשי״ן דאשר כתוב כ׳תני ובקצת נסחאות " ' תגי והוא הנכון כי
התי׳ו ונ׳ נם שס סכת׳והגמן עב היינו לאפוקי שלא יהיה דק כיותר דהא ודאי פשיטא שאינו ר״ל כן כת 3ו הרא״ש וספר התרומה • י וכפיס' והיה כי יביאך כתוב ח' דלשגחנו ג׳פגי
לעשות התנין שכ ׳ שיהיה כ"כ עב כמו ראשה  :וס״ש תו"ן פשוטה מאי צויתה כמו ז״יין כ״כ הר״ן וכ"כ בספר התרומה אבל הרא״ס כתב תי״ת דלשלחנו ד׳תגי*’ * ‘,ובסוף פרסה זו
9ר «"  03והניאו
הטור למטה נכת׳ בפ׳הכונס אהא דאמרי׳סלא יכתוב ז״יינין נוני״ן נוני״ן ז״יינין ח״ל ומכאן שצריך כתב ט״ט דלטטפות ה' מגין־וכ״כ סראי׳ש אבל כשער התיומס וכהגהו' ליתיהכלל •
לעשות ע׳ של שמע הקו הארוך סל מ״ן פשוטה באמצע ראשה הגס כצורת ז״ין ואל יסמוך הקו הארוך וכששמע כתוב ט״ט דל טוטפות ג' תגין וכן כתבו ספר התממ' והגה' מאבל
גד 1לה '3על כקצה ראשו כפין וי״י שאס כן ה״ל לומר ווי״ן נוני״ן נוני״ןררי״ן  •:ומ״ש באות הרא״ס דילגו  :ומ״ש רבי׳ולא היה לו להזכיר שסעכ״ז ג״ץ בכלל תגיןהאחרים
ראשהיממיוג׳על סמך שתהיה עגולה ושגגה עוכר ז״ל הי״י אסכנדרני הסמך צריך שתהי ' מלמעלה וכו' כבר יישבו במל התממה שכתב בהלכו' ספרתויס שעטנ״זג״ץ אלוסגע
ראש השמאלי וזיין
אותיות הס צריכות ג' זיינין בכל הספר תורה צריךלש־' ין לראש שלישי ג תגיןוכן
 5נתונה !גלויה גגה סוה והיא מחוברת משתי אותיי׳כאף כפופה דבוקה פס וי" ו  8סופה ע״ס צריך
כזה גם ד 'של א ,שת? א עגולה משלשה רוחותיה ומלמעלה שוה בגגה כמו גג כאף ולמטה מושבה לעי״ץ וטי״ת וצד״י לראש שני ב׳תגין אבל בראש ראשון סל אות אין צריךכלום
צריכה להיות ענס קצר ויסתס אות ' לגמרי וגגה למפלה יהיה עובי חוץ לסתימה כשיעור גג הוי״ו והא דאמרי׳בשימוש׳רבא לתפילין שמטנ״ז ג״ץ צריכין זיינין ^ וחשי שע ש^ שמע
זגדול,־ ועו׳היסיף וארכה ורחבה כמו בית רק סעוכ׳חויץ מהסתימ' כגג וי״ו עכ״ל  :ומ״ש כאותימי״ן משמע דסאר שי״ןעי״ן אינו צריך כלום התס מיירי בתגיני גדולי שהם כעץ מקלו׳
על דנרי הרמ״נם
לעש! ׳ תג אחד על כן כתב האגור כסס החסיד  :ו  0״ש שפ״א כפופה תהיה עגולה מלמטה כן כתב י כ וגס מיירי בכל ג׳ראשי השי״ן צריך תגין וכן בפני ראשי' עי״ן וטית וצד יובה
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סמעובפרש׳והיה אס שמוע כתוב לסטפ' וסרא״ס במחלת הלכו׳תפילץכת׳כדברי הס דברי ר3י ' :קטן היוד׳לשמו׳תפילין אביו חייב לקנו׳לו תפילין לסבכו  :כריתא
י״ה וצע* פ .שבקצ׳ספרי׳סלנו כתו׳בטפו׳הנסחא האמיתית היא בשמע ובוהיה אם בס״ס לולב הגזו' (ד מב )ופר״שי לשמו׳תפיליןשלאי כנ בסס לב ה וכס״ס כת׳דהייכו
©מיע כת׳ לגיגיפס חתר שני ווי״ן וכוהיסכי יביאך כתי ' ולטוטפ׳אבל בץ פ״א לתי״ו סיס׳כקי לסמו׳אותבסהר׳כאליש׳בסל כנסי ,כלומ׳סלא יישן כסס ולא יפיח בהס •
אין כפיבוי״ו • ובסדר תיקון תפילין להיא״ס כתוב ובאלו הג ' פרשיות כתוב בהם וכ״כ סמ״ק • כתב הפיטו׳מסמבר׳לן דהאי קטן גדול כן י״ג שנה ויו' א׳סוא והבי׳
ולעוטפו׳ומכ״ל דסמו׳סופר יש כאן דהא דלא כמאן ועוד סכמצ' סותר דבריו שכתב ראייה לדבריו ואינה כדאי להוצי׳הברית׳מסשוט׳דמשמדקטן ממש קאיו׳ וכ״כ דע'
 3אסל׳אותן הלכו׳לכןרנ ' שצרי׳להגיה באלו השמי פרשיו׳כתו׳בהס לטעפת ובוהים
כל הפוסקי׳פכתבו קשן סתס דמשמ׳דכקטן מסש עייריב •
כי יביאך כתוב ולטוטפת  :כתב המנהיג שיש מחלוק׳גלטונופו׳ובפזחות קדטאי
לח חולה ממיס כפ׳כל הבש' ( דף קי ) מימר׳דיב יהודה וכת׳היא״ס כתשוב'
וכתראי סי מינייהו עלא והי מינייהו חסר וטוב לעסומ׳מלאיס כדאמרינן בהקומץ
כלל ד׳סי' א׳ שעי שכרי׳לו שאים יכול להתפלל כלא הפסעמועב
ל״ש אלא בחסרות אכל ביתרות לית לן בה עכ״ל  :וטעות הוא כידו שהרי כתבו שם שיעבור זמן התפלה ממה שיתפלל בלא גוף נקי ואס יראה לו שיוכל להעמיד
התוס׳יש טועים כסמסועקי' בסיכה אס מלאה אי חסרה שעושי׳אותה מלאה משום עצמו בגוף נקי בספ׳ק״ש בין אהב׳וק״ש יניתתפילין ויברך דאנו׳הוא דפדי׳מעובד׳
ליתרות לית לן כה ולאו מילתא היא דהכ ' חיירי ביתיות שגררן דלא אמרי׳דמסזי דרב דאמ׳שליס׳סוא דעיי'* * כתב הערדכי שחוג פעו׳מן התפילין (נ״ה )< כ׳ז93
,
כמנומרע״כ • וכן פירוש רש׳יי וכן דעת כל הפוסקיםז״ל :
והני׳ראיה לדבר ותימ׳א״כ אמאי נקט ר׳יהוד׳סול׳מעי׳לימ׳סת׳חילס רניג!נשי׳ע׳.
ל? גדולה מצות תפילין שכל המניחן מאריך ימיס וכו׳בפר׳התכלת ( דף מד ) ומצאתי (בש׳א״ס כש׳סר״ס ) * מצעלומי שאיןדעתו מיושב' פסן׳ נ״ה מ״5ייסרני
ופרש"י ה' עליהם אותם שנושאי׳ עליהם שס ה׳בתפילין יהיו :ואמר
שהמני׳אסו׳להסי׳דעתו מסס עכ״ל ולפי זה איפש׳לפפו׳כלח ^׳^ ס לשיי׳ף נע״פ
יבא כל המניח תפילין וכו׳עד סכל עונותיו נמחלין הכל בשימוסא רבא  :לכל מי
הואמצטע׳ור׳יהוד׳דנקט סול׳מעיס אפי׳באינו מצסעי ^  :לנשים ועבדי׳פעורי^
 0אינו מניסן הוא בכלל פושעי ישראל בגופן • בל׳ק דר״ם ( דף יס ) וכתבו
התוספ'
משנ׳בלמי שמתו ( דף כא ) ויהיב עעמ׳כגלמשו׳דהוי מצות משה שהזמן גרמא וכל
היא ש והר״ן והמרדכי בשם ר״פ דווקא הנמנע טלסניסן בשביל
שהמצוה
בזויה
מצות
פשה£ 2
ה
כ
שהזמן

ד״מ
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שהזמן גימל) נשים משורות • וכתבהרא״ש בהלכות תפילין ואע״ג דהי״ל כרבי וכל העוסקין כמלאכת סמים לאיתויי מוכרי תכלת פטורים מק״ש ומן התעלס ומן
התפילין ומכל מצות האמורות כפור' לקיים דכרי רכי יוסי הגלילי שהים אומיכל
עקיבא דאמי לילה זמן תפילין מכל מקום סבת ויום סוב לאו זמן תפילין :
כתב הכלכו בסם הר״ם סאס רצו סנשיס להניס תפילין אין סימעין מפני שאיצן העוסק במצוה פטורמן המצוס וצריךלוע'דבשע' שהןמוסקיןבמצומ ן
ייק׳דקאער
יודעו׳לשמו׳עצמן מקיו׳עכ״למכספ׳א״ח הקש׳פליו מדאמרי׳בר״פ המוצ ,תפילין סלא יפסיקו ממצותן כד לפשות מצום אסית אבל כשעה שאינם עסוקין במצוק
דמיכ׳בת בופי^פי׳שאול ^ הית׳מנח׳תפילן
היי הן כסא׳כל אד׳ותייבי׳בכלסמצי׳ובמו
חתן ושושביניו וכי! בניי חופה פטורק שכתבו שם התו' וסרא׳ש והרב רבי׳ניסיס
ולא מישו בה סכמי׳יל״נ שטעס הר״ס כמר תשעה באב חייב כהן :
גני הא דתנן שלוחי מצו׳פטויי׳מן הסוכ'
שכתבו סתוסידאיתא בפסיקת׳ שמיחו בה מתפלה ותפילין וחייבין בק״ש וכותבי ספרים תפילין ומזוזות הם
חכמים ופירשו הס דטעמא משו' דמפילין ותגריהם ותנרי תגריהם וכל העיסקין במלאב' שמי׳פטורין מק״ש ולפי מ״ש הס ז״ל סס היינו דוקאכשהוא
צייכץ גוף נקי ונשים אין זריזות ליזהר
ומתפל׳זתפילין ומכל המצות  :כתב הרמב״ם המצטלשאקדעתו בפנין שאס יניחו תפילין או יקראוק״ש
והר״מ רצה לחוש לדברי הפסיקתא :
או יקיימו אח׳מסא׳מצו תבסלהמצו׳שסס
וכתב עוד הכלבו בשס הר״סועל נכונ׳פטו׳מהם שאין יכול לכוין דעתו שלא יסיח מהם  :נרסינן
פסוקי׳נה כגון שאד׳א׳רוצ׳לפרו׳ביס או
במכילתא לזה רון בין עיניך מכאן אמרו המגיח תפיליןכקורא
הבסורי ' ששאל׳אשי מסרהרי׳אפי׳בשעת
בסיירא עכשיו ורוצה לקנות תפילין או
בתורה והקור ׳בתורה פטור מן התפילין וכת׳רב שמואל בר חפני תכלת ואי איפש׳לו להמתין ' עד שהסופר
ק״ס לא יניחו תפילין ואפי׳תולי מעי׳אסו'
להניחם וכל שאינו יכול לשמר' שלא יפית לית׳להך בריית׳רהא דבכןקשיסי רתורתן אומנותןמניחין תפילין או המג׳יקייס המצוס הבאלידו אבל אס
בהם אסו׳כ״ש שלא ינהג כסס קלות ראש ומברכין עליהון ואי לאו דהיבה הוא לא הוו מברכין עליהון .־
איפסר לו להמתין יעשה הסופ׳או התג׳
בתאו' נש יס עכ״ל ותמהני דהא תני׳ בפ'
ובעל העיטור כת׳ומסתברא לן רהקורא בתורי קאמ׳ולא בתלמו׳ מצוה סבא׳לידו אס היא מצו׳עובר׳ וא<ב
שני דסיכה ר' יוסי אומר הילדים
לעולם
יהזו׳לכתו׳ספרי׳תעילין ונמחו' אילמכרן
ואינהו בגמריעסקי עד כאן  :ואין נראה לי לחלק דהא לענין
חולצים מסכי שרגילים בטומאה
ופרש״י
וכ״כ רבי' ירוחם פ״כ סל בריתא זוודוקא
ברכי התורה קאמר בפרק קמא רברכות
סרמליס בטומאה קס״דסמא
יראו
קרי
ראית
כסמתבסלין ממלאכתן כשפה שיתעסקו
שסהרהורמצר כסס ומתמ׳תלמוד׳לימא
במצוה אחרת אבל אץ כן דעת הרברבי׳
קסכר ר יוסי בעל קרי אסו׳להני' תפילין אמ׳ אביי בילדים וכסותיסס עמה׳עסקי'
ניסי׳ססו׳כת׳שס סהפוסק כמצו׳פסור מן המצו׳אע״פ שהוא יכול לקיי׳את פתיסס
שמא יבואו לידי הרגל דבי היי בהדי׳דמשוס סרהו׳לא מיתסי ואיפש׳לימ׳דסר״ס לפי שכל שהוא פוסק במלאכתי סל מקוס לא חייבתו תורה לטרוח ולקייםמצות
אחרות אע״פ שאיפשר ומיהו מורינא ודאי שכל שאינו צרי' לפרוח כלל אלא כדמו
מפרש דקס״דדמפני שרגילי׳בטומאה היינו שהן כעלי קריין ובעל קרי אסו׳להניח
תפילין ומ״ס ממיל דכעל קרי ודאי חייב בתפילין ומיהו כעו׳שהס עליו צריך שלא כמצוס ראשונה יכול לצאת ידי שניהם דבכה״ג ודאי יצא ידי שתיהן ומהיות טוב
יהיה׳ואס חיכו יכול להעמי׳עצחו מלהרה׳כשע׳שהן עליו לא יניח וכספ׳א״חכתוב אל יקרא רע עב״ל י וכדברי הרב רבינו כיסים כתוב סס בהגהת אש־רי בשסא״ז
על הא דהר״ס וכן משמ׳מסירוסלמי שמערס גוף נקי ממחסב׳רעה עכ״ל ול* נ דאין יאיפשר לומ' דלא פטרה כרית׳זו לכותבי ספרי׳וכו' אלא ממט' הנחת׳כל היוםאבל
לפטרם ממצות תפילין מפני כך אלא יש לכופס בדברי׳ולמסוך לכם לירא׳שמי' כדי בשע׳ק״ש ותפלה חייבים הס להניחם כדי לקבל עליה' עול מלכו׳וכך כתב ה״ריונה
שיסיחו לבס מדברי הבאי המזיקי׳לגוף ולנפש ויפכו לכס לקבל עליהם עול מלכות אהא דפסר כמכילמ׳לקורא בתורה מן(ב״ס ) ור׳י נריס נכרית׳ זוותנו־ יתגריה'ופיר׳
שמיס  :כתב הרא״ש דאית׳בסס׳העתי״סומ׳פטור מן התפילין ומן הציצידכתיב התפילין ^ וכמו שאכתוב ^ץןך* 7היזג(הק(נים «ןיזס!
חריםיתדלממרעלידעלי•7
וראיתם אותו פרט לסומא והוא ז״ל חלק עליו וכתב דליתא דוראית' אותו בציצית והרי״ף כתב כריתא זו אבל סרב רבינו משה רב מיימץ
השמיעה
ואיני יודע למה
הואדכתיב  :אבל ביום ראשון סטור מכאן ואילך חייב אפי ' באו פנים חדשות • ואיפשר שפעמו משו׳דאיתא בירושלמי פ״ק דברכות ר׳ימזנן בסס רשב״יכגק אנו
בפ׳ואלומגלחין ( דףאכ ) אסיקכ׳דהלכ 'בר' יהושע דאמר אבל סכי ימים הראשונים
שעוסקי׳בת״ת אפי׳לק״ס אין אנו מפסיקין ר' יוחנן אמר על גרמיה כגון אנו שאין
אסור להניח תפילין מפני ושני בכלל מותר להניח תפילין ואס באו פכי׳חדשו ' חול' אנו עסוקי׳כת״ת אפי׳למפל׳אנו מפסיקין א״ר יופי קומוי ר' יימי' אתיא דר׳יוחנן
ורב׳פליג ואמר כיון שהניח בשני סוב אינו חולץ לפנים חדשות והלכ׳כוותי׳דבתרא כר׳חנינא בן עקיב׳דמכי כותבי ספרי׳תפילין ומזוזו׳מפסיקין לק״ס ואין מפסיקין
הוא ובפ״ב דסוכה אמרי ' אבל חיי' ככל סמצו' חוץ מתפילין וה״ת ביו׳ראשון דכתיב לתפיל׳ ר׳חנינא בן פקיב׳אומ׳כשס סמפסיקין לק׳'ס כך מפסיקי׳לפפלהולתפילין
ואחריתה כיוס ער וכן כתב הרי״ף בס' ואלו מגלחין וז״ל ומסקנ׳איכו אסו׳אלא יום ולשאר כל מצותיה של תורה ולא מודי רסב״י סמססיקין לעסו׳סוכה ולמסותלולב
ראשון בלבד לעיקר מרראחד יומא הוא דכתיב ואחריתה כיוס מר וכיון שהניחוי  ,ולית ליה לרשב״י הלמד על מנת לפשו׳ולא הלמד על מנת שלא לעשות וכו' ספמא
שני שוב אינו סולן ואפי׳כתו פנים חדשו' וכתב עליו הרא״ש מה סכת׳הרי״ף ' דאינו דרפב״י זס סיכוין וזה סיכויןואין מבטל שיכוין מפני שיפוץ מד כאן וכיון דלדכרי
אסו׳ אלא יום ראשון בלכ׳לפי שיו׳ ראשון כולו אשו׳אבל שני אינו אסו׳אלא מקצתו הירושלמי לדעת הכל אין כותבי© סריס כו' פסורין מן התפילין דפ״כ לא פטר
כדאמרי׳אבל שני ימיס הראשוני אסור להניח תפילין משני ושני בכלל מות׳ופרש״י ת״ק אלא מן התפלה מפני שהיא מדרבנן אבל לכל מצוה דאוריתא מפסיקיןכדרך
דשני ימים אשו׳מקצ ' שני ככולו וככה״ג אמרינן בפ״ב דסובה וה״מ יום ראשון אבל שמפסיקין לק״ס לא רצה לפסו׳כהא דמכי׳בגמר׳דידן דפטוריסמן המצות דאיפס'
יוס שני לא קא חשיב מסוס דמקצת היום ככולו ויראה דמיד בהנן החמה אמרינן דחוס תנא דסביר׳ליה כר״י הגלילי קמני לה ופליגי עליה חכמי ' :כתב סרברבי׳
מקצ׳היוס ככולו ע״כ ונרא׳מדבריו דאע״ג דס״ל לילה זמן תפילין הוא כיון שאסור משה כר מיימין המצטע' וסו׳בפ״ד וז״ל מצטע' ומי שאין דעתו מיושבת עליוונכונה
להניחם בתתלס אין הליל׳עולס לו וצריך להמתין פד הנן החמה • והר״ן כת׳בס״ב עליו פטו׳מן התפילין שהמני׳פפילץ אסו׳לו להסי׳דעמומסם וכת׳ה״ר מנוחאע״ג
דסוכה ג" כ דכי אמייכן וה״מ ביום ראשון ה״ק ה״מ דמיפסר סוליה ביום ראשון אכל דכשאי מצות אמרי דמצטער איבעי ליה דיתובי דפתיס הכא שאני משוס היסס
כשאר ימים• לא מיפטרכוליה יומא דאפילו כמקצת שני חייב אלא שמדברי הרי״ף
הדעת :
גרסיק במכילפ׳לזכרון בין עיניך מכאן אמרו סמניח תפיליןכקורא
גרא׳דלא מיתס׳ניו׳שכי כלל ואף הרמכ״ס במ׳כן וכת ' הרמב״ן בססי תורת האדם בתור׳וכו עד ואינהו בגמ׳פסקי כל זה כת׳הרא״ש בסוף הלס׳ תפילין והא דגרסי'
?־איפשר דהיינו סעמא לפי שאין טניחין תפילין כלילה דלילה לאו זמן תפילין הוא כמכילתא כתבו התו׳בפ״ק דר״ה גבי קרקפתא דלא מכת תפילי וגס היב רבינו
ואפ״ה עולה הוא למקצת היום ונמצא שאינואסו׳ולא נפטר מלהניח תפילין אלא כיסים כתבה פס וכ׳דאיפש׳דטפמדמלת׳מסו׳דהמוסק כמצוה פנ»'מן המצוה אי
יום אחד כלבד שהרי ביום ספני בשחרית חייב בהן וכתב הר״ן ועדיין אין זה נמי שהפוסק בתורה אינו צריך אות שדברי תורה הן עליו לאות והמרדני כתב
מחוור לי פא*כ לא ה״ל למימי אכל סכי ימים הראשונים אסור להניח תפילין בהל׳תפילין ושמא מה שאומר במכילת׳סהו׳פטור־ היינו כשע׳סעוסק כתור'• וס״י
עב׳ ל ונר׳שטפמו משוס וכיון שאמרו ב׳ימיס הראשוני ' אסור להניס תפילין את״ל יונה כת׳בפ׳היה קורא ללא בא במכילת לפעור שלא יניסס כלל בשעת קרית שמע
דלא מיתער אלא יום '6וליל שני כיון דלילה לאו זמן תפילין א״כ לא נאסר אלא ומפלה שזה צריך הוא כדי לקבל עליו עול מלכות שמיס שלימה אלא החיוב של כל
יוס א׳בלבד ולי נר' די״ל דאף ע״ג דלילה לאו זמן תפילין הוא מטע ' שמא יישן בהן היוס הוא ססוטר למי שעוסק בתורה ולפי דבריו ספיר נקיסינן כבריתא זיוליתא
אכל מיתס' נימי מטפס אבילות  nXI&T •:באב חייב כהן כ״כ היא״ס בפ״ב לקושיא דרב שמואל בר חפני דרבנן קשישי בשע׳תפל׳סוו מנתי להו ובהא לאאיירי
ותעניות דלאחמיר ט' באב מסאי ימי אבילות וכתב עוד ור״מ כתב דבתשעה באב כמכילתא ולדברי המידכי וסבי ' קמ׳דהיב רבי׳כיסי׳כמי אתי שפיר דרבנןקשישי
אין להניח תפילין כמו ביום ראשון דאבל דאין יום יותר מר ממנו יום קכיעו׳בכיס לא היו פוסקים מלימודם כדי להניס תפילין דכא בשע׳מפלה הוא דמכחילהו
לדודות ואיפשר שדחק למצוא סמך למנהג אשכנז אבל לכאור' נראה כמו שכתבתי וכמכילת׳לא פטר אלא שלא יפסוק מלימודו ואפי׳אס תמצ׳לומר דרבנן קשישיהוו
למעלה ע"כ וכתבו רבע ו בסימן ׳תקנ״ה :
חתןושושכיניו יכל כני חופה פסקי מלימודם כדי להניח תפילין ל״ק דמכילת׳מיירי במי שתורתו אומנותוכגון
פטורים מתפלה ותפילין וכו׳ כע״כדסוכה ( דף פס ) ת״ר חתן והסוסבינץ וכל רסב״י וחביריו אכל מי שאין מורתו אומנותו כ״כ לא מיפטריוכדאי׳בפרק׳קמ׳דשב'
בני חופה פטורים מן התפלה ומן התפילין וחייבים כק״ש משוס רבי שילא אמרו וגס כירושלמי שהבאתי בסמוך • ועוד יש לומר דאפי׳ר׳שמעון כן יוחי וחביריואס
חתן פטור ושוסכינין וכל בצי היפה חייבים ופירש״יפסורץ מן התפילין מסוס
רצו להניח תפילין מביכץ מליהס דהא דפטירי ? יינו אס לא יצו להפסיק אכל אס
ושכיח שכמ׳וקלות ראשוהרמב״ס לא כתב דחתן פטור מן התפילין ואיפש ' שהוא באו להפסיק חיובי מחייבי ומברכין עליהס והרוקח כתב בסי׳ שס״ט עלהמכילתא
בכלל מה שכתב מנטע׳ ומי שאין דעתו מיושבת עליו ונכונה פטור מן התפילין •
דאין לומי פטור ממש אלא מעלין עליו כאילו שונה בתורה וכל שכן סאס סונה
ואהא דרבי שילא כתב הרא״ש דלא קאנו דשישבינץ וכני סוסה חייבים אלא בק״ס כפורה ששכרו כפול עד כאן  :ומ״שרבינו על דברי בעל העיטור ואין נ״ללחלק
דוקא אכל במפלה ותפילין מורה דפטורין ויפסק הרא״ס הלכה כר׳שילא ולפי זה נר' דהא לענין בינת התורה קאמי בפרק קמא דכיכו' דאית להו חד דיכא ישליישב
שמה שכתב רבי׳בק״ש לא קאי אלא אשושבינין ומי סופה ולא אספן ויות׳ני׳לומר
דכפוסק בתורה שבכתב שנזכר בה יציאת מצרים כמס פעמים הרי הואי זוכרפל
וגס לחתן קאי והטעם משום דר׳שילא דפטר לחתן היינו מפני שאי אפש׳לולכוץ
ידיה
יציאת
מצרים
ואינו
צ
ר
יך
זירץ
אסר
מס
שאין
כן
כשהוא
עוסק
בתלמודומכל
רעמווא״כ היינו לדידהו שהיו מכוונים אבל בזמן הזה שאפילו שאר כל אדם אינו מקים אין דברי כעל העיטור נראץ :
אסררב א אסוי למחלץ תפילין
יכול לכוין גס הספן חייב וכמו שכת׳בסי׳ע' :וכוחכי ספרי ' תפילין ומזוזות הס קמיה רביה וכו׳עד והדר כרכי תלמידי' בשימושא רכא והא דאמ׳רבי יוחנן דויום
ותגריהס ומ׳ססעד ט ) א״ר חניכ׳בן עקיב ' כותבי ספרי׳תפילין ומזיוו׳הסותגריה
יד במלך היינו שחלץ מפליו בפני רבו איתא כפרק
חלק

הלבות

זכ

תפילין י טל

דים.

 ) -0 15ילפידנרי■
נקיטינן ס״ת שכתבו לסיקור׳ ישרף כתבו גוי יגנז נמצא ביד אפיקורוס יגנזכמכ
מהר ’״א איניאסור
בידגויאמרי לה יגנז ואמרי לס קורץ בו ספר תורה שכתבו גוי תכי חדאישרף
א( אמחיל 5ןק<םד
ותני אידך יגנז ותני אידך קורץ בו ל״קיהא דתני׳יסרף ר אליעזר היא דאמ׳מחשב׳

מלר וכמכו הרב רכי׳מפה בר מיימון כפי חמישי מהלכות תלמוד תורה ורכי׳בטור
וןרס דעה סימן רמ״ב ופירש רש״י שהיה לו ליהנות לצד אחר מפני אימת מלכות
זלזול
ולאלוןסלא כפניו ע"כ  :וכתב עוד דטעמא מפני שהוא מגלה הראם והוא
סרני חילץ אגל
לך  .וכתב ,רבינו הגדול מהרי״א ז״ל ומזה הטעם נראה בשימושא רבא
״ז כ מותר יאין
נכרי למ״זוהא דתציא יגנז האי תנא הוא דתכי ר׳המנונ׳בריה דרכ׳מפסרוני׳ס״ת אי
המ י
ןני י "
^יי״׳
שחלץ
תפילין ומזוזו' שכתבן אפיקו' ומסור נוי לשי!
סהתלמידעושה חוצפ כסמגל ראשוחבל
ועב' אסה וקטן וגוי וישראל מומ׳פסוליס תפיליןלפניזחשיו׳
אין מתיישב לי מה סאממ עדשיחלוץ דאית להו חד רינא אמר רבא »סור למיחלץ תפילין קמי׳ דרכיי
כןלמשט' מלפניו
ונו סככאן עכ״פ יש פזות אס הטע ' הוא דכתיב חרם יר כמלךואמר רבי יוחנן שחלץ תפילין לפניו ומאי סכאמ׳וקשרת' וכתבת כל שישנו בקשיר׳
היל תלוי ולי גרא'
ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו טעמא א׳זרינא
^ ואולי חששו לטעם אסר מעני ספורק תקנתי' 1לכרוך רביה ברישא וחרר כרכי תלמידיה אמדרבא לא
לחלון
בכתיבה והא דתכי׳קורין בו כי האי תנא לאסור
ממנו פול מלכו׳סמיס ואין ראוי לעש׳ו זה כשר לאנוחי תפילין אלא למען דקרי תורה נביאים וכתובי׳ תור'
הוא דתני' לוקחין ספריס מןהגוי׳מכל תפילין לעני דנו
נפר רבו עד שיראה רבו עושה כן ועוד
שיש כזה כמורה הלכה בפני רבו כשסולן במאי בספר כראשית בנביאים במאי בספר שמואל פסוק אחד
כהלכתן יישוםש 5דיניןליפנ
כתובין
מקום ובלבד שיהיו
ננונדראשובחורא
מורה שהגיע זמן שאינו חייב בהם ואין בכתובים במאי בספר תחלים פסוק אחד בתלמוד תמניא מתנית' ופירש״י אפיקו ' אדוק לע״ז כגון כומר
זכן
כתפילין •
היה צריך לתפילין
ואוילמשות כן אלא בהוראת רבו עכ״ל :אמראביי והוא דידע לתרגומי בכולהו*
לישראל דודאי לשסע״ז כתבו  :נמצא ביד גריני' ג״כ ליש3
ומזוזה ואין ידו משנת לקנות שניחן תפילין קודמין :
אפיקו׳יגנז ספק כתבו ספק מצאו וכשהוא לפני דנו וצריך
ולפי טעם שני שכתב אינו אסוי-אלא
להיות עליו חורא
׳
פמ
'
מספיק
שכתבן עבד או אשה או קטן גוי וישראל נמצא ביד גוי אמרי לה ייגנז
כמורה
נשסולצן סמוך לשקימ׳הסמ' שני'
רגו כמורא שמים
לכותבן
הפסול
לענין
בודספק
וכל
ומיהו
קורץ
סככ׳הגיע זמן חליצ ' תפילץ
לה
מומרפסולין
ואמרי
כתבו
הוא
יכשחיל־ן תפילין
ססיק׳הוא דסמ׳יפראל כמבוואמ״ל הוא כלי להקל ראש«
ממס׳שי לחוס לדברי רש״י ז״ל : Jאמר בכל תיקו; עשייתן כתבן אפיקורס ישרפו נמצאו ביד אפיקורס
כתבו שמא למכו׳לישראל כתבו ולאלשס מעתה או לעשמג
רכאלא כשילאנוחי תפילין אלא למאן ואין ירוע אם כתב; או לאו יגנזו ביד גוי כשרים ואין לוקחין
צרכיו מראהשאינן
ע״ז יהתיס' כתבו דאין נראה דרב נחמן
דקריוכו׳עד והוא דיד׳לתיגומי ככולסו־ אותן ןמ הגוים ולא שאר מפרים ביותר מכדי דמיהם ואץ נקחין
חושש לכנו 7רנן
דקאמר כתבוגוי יגכז היינו אפילו כתבו
כספר התרימ'
גס זה כשימוש׳רכא
ויו כל לעשוי לפניו
וכתובמצעו כל זה אלא אלא מן המומחה שבקי בחסרות ויתרות ואם לקחן ממי שאינו
לא
שלנו
אמנ׳בתלמוד
למכור לישראל דלקמן מפרש טפמא ייהשלא יה ' רשאי
שלש
מומחה שתים או
יעוד
משוס דכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה לעשות
אורב' ער' לולב הגזול גרסי׳קטן היודע
אלא טעמא דאמרי לה קורץ בו מסוס דאיכ ' למיתלי טפי שישראל כתבו ושאין דרך התפילין
לסמור תפיליו אביו לוקח לו תעילין אף ע״ג דלא למד כמשנה וכן כתוב כפס אי
ואינא
כראשי
נתכינהואגויל שפיר דמי וליפא דאילו כפ׳המוצי׳יין פריך תלמוד' תפילין אגויל גוי לכתוב ורבעו כתבכאןדתפיליןסכתב אפיקו' יגנזו ובהלכו' ס״תכתבס״ת
זילות ילדי יה ולכן
מי כפבינן ואין לסמוך עליהם במקיס שהתלמוד סלנו חולק פליה׳וגס ספרא״ק
שכתבו אפיקורס ישרף • וגס רבי׳ימסס כתב גבי תפילין כתבן גוי אפיקו׳יגנזו אסורככ״לייאעש'
וגבי ספר תורה כתי ס״ת שכתבו אפיקורס ישרף ונר' שדעתם לפסוק הלכה כרב שוו היחכוונ׳רש״י
נתב על דברי סימושא רבס כדברי כעל התמ5נ ' והרא״ש כתב כשס ה״ר ברצלוני
אפיקורס יסרף אבל כתפילין ומזוזות נקיטיכן כרב ל לעילשכתישחגלם
מ״ס כסס רבא לא כשי לאנוסי תפילין אלא מאן דקרי תורה נביאים כתובים האי נחמן דספר תורה שכתבו
הראש והוא ולול
המנונא בריס דרכא מפשרוניא דאמ ' שאס כתבן יגנזו דכיון דרב נחמן לא הזכיר
מימי׳ליתא ככולי תלמוד' ולא אשכחען לה כלל ואיכ׳נמי מאן דבעי למימר סגס
י ■
׳יי '
׳ ׳למלן ז
לוראס זו אינה עיקר׳דה' קיימא ל; כל ישראל שיודע לשמור תפילין חייב כסינזכן אלא
ומ״שכתלמוד' תמני׳מתנית׳מנ״ל דתנן שמואל הקטן אומ׳וכו' ה״פ דתנןדכשהו׳ טעם
גן עשר הוא מתחנך למשנה ודאי כשהוא כן י״ג ככר קרא בתלמוד ח׳מתיכות כמו לשם ע ז כתבן סבב תפיניןודפי ננורך יפראצ כתבן
דע׳סרי״ף והר״אש
היה
ישרפו אלא יגנזו
לר׳נחמןנמי לא
’
•
ואיפס׳שזה ׳
/
//
כת׳ומשי׳הני ///׳/<<• /
שכתב
חיננ
דוק
ומשמעדכ
ליוה ( דירי נשימוש׳רבאוכפר׳לולב הגזול איירי לענין הנחתן בספת ק״ש ותפלה

י

גלנר אכל כל ספוסק׳ס השמיטו דברי שימוש׳ רבא בזה  :הי ה צריך לתפילין
ומזוזה ואין ידו משגת וכו׳כירוסלמי שילהי מגיל׳איפליגו סמוא ' ורב הוג' כמילת'
ואע״ג דאימרינן סתס ממכית׳מסייע׳ לשמואל דאמר מזוזה קודמת תפילין שכלו
מופץ אותה מזוזה מזוזה סכלת' אץ עושין אומה תפילין למה שמעלין כקדש ולא
מוריוין כתב הרא״שכה׳תפילץדמסתכר׳דהלכס כיבהונא דאמ׳פפילין קודמי'
דמצוה דגופיה עדיף ואין לתמוה היאך דחה סייעת׳דבריית' בסבר בעלמא דההי'
סייפתא לאו כלום היא משוס דהסיא ברית' אתיא דלא כהלכתא דבפרק הקומץ
תניאאיפכא ספר תורה שבלה ותפילין שבלו אין פוסין מהם מזוזה לפי שאין
מווידץ מקדושה חמורה לקמס׳קלם  :בר״פ אלו מגלחין מנודה ומצורע איבעיא
לן מה הן כתפילין ולא איפשיט׳וכתב בעיטור דאסור :
השולח (ףד מה)
לם תפיליןשכתבן עבד או אשה או קטן וכו׳כריתאבפר'
ויליף לה מרכתי׳וקשרתס וכתכת׳כל שישנו בקשיר׳ישנו בכתיב'
וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה וכתוב כמרדכי דקטן אפילו הגיע לחינוך אס
כתב תפילין פסוליס דליתיה בקשירה מדאורית׳ובההיא כייתא מני נמי מסור
והימב״ס כתבו גס כן ונתן טפס שכל שמוזהר על הקשירה ומאמין כה הוא שכותב
כלי׳ומומר ומסור כיון ספיקו עול אינס מאמיני ' במצות וכך הס דברי רש״י ובה'
תפילין כתוב ממקי יוסף מסור ישראל המוסר ממון חכייו למלכו' שהוא מאותן
שפויידין ולא מעלין וכגוי הוא חשוב • ומשמע דכאי מומר כמומר לכל התויה
מא אי נמי כמומר למצוה אחת והוא סיהא להכעיס אבל מומי למצוה אחת
לתיאבון משמ׳דלאו פורק עול הוא ואיכא למידק האי מסור היכי דמי אי להכעיס
בכלל ישראל מומר הוא ואי לתיאבון מאי שנא משאר עבירות דלא הוי פורק עול
כשעובר על מצוה אחת לתיאבון ואיפשר דמסורלתיאכץ נמי הוי פורק עול
דסאנימסורדחמיר טובא או איפשר דמסור נמידוקאשלא לתיאבון הוא דהוי
קויקמולואיצטריך סד״א כיון דמסו' לא כתיב בהדיא כאוריתא דהא לא נפיק
אלא מלא מעמוד על דס רעך אפי' שלא לתיאבון לא מיקרי פורק עול קא מס 5:ע
לן ולפי זה איפשר דמשוס הכי השמיטו רבי ' דהשתא כולי עלמא קיס להו שסמסור
מהעבימ׳הסמורוהיא ובכלל ישראל מומר לפ״ז הוא והרב רכיגיסיס כתב בפרק
?שולח שני'מדברי רש״י ומדברי הרב רכינו משה כר מיימון דמסור וישראל מומי
מדאוייהא מיפסלי ואחרים פירשו דמדינא איתנסו כקשירה אלא דמדרכנן כיון
שפרק מפליו סול מצוה אפילו לא הוי מומר אלא למצוה אחת דסביק המיר' ואכיל
איסורא עשאוהו כאילו אינו בקשירה עב"ל  :ומ״ש רכינו וכל הפסול לכתכן פסול
מל תיקון עשייתןכ כ הרב רכיני מסס כר מיימון בפר' ג׳וז״ל אץ עושק תפילין
אנא ישראל שעשייתן ככתיבתן מפני הסי״ן ספושץ כפור לפיכך אס מפץ גוי או
מפיןפבזרלו ,והוא סדין לכל הפסול לכתבן שלא יעשה אותם עכ״ל ואיכא למידק
מאחי שכתב דטעמ׳דפסולא מפני הס״ין לא יפסל ע" י גוי אלא עשיית סשי״ן לבד
יצייןלומר .דניון דיש בעשייתן דבר שהוא ראוי ליפסל אס נפשה פ״י הפסול אין
לחלק בין קצת פשיי׳ לקצ׳עשייה  :כתבן אפיקו׳יגנזו בם׳השולח (שס )א״ר נסמן

פסול

אע״ג דכס״ת סגרי דהלכ׳כמ״ד ישרף לא נמנמו מלכתגו כה׳תפילין עס דיןתפילין
ומזוזות מפני שסמכו על מה שכתבו בה ם* ת הא דא״ר נחמן נקטינן ס׳ת שכתבי
אפיקור׳ישיף אכל סרמ״בס כת׳בפ״א ס״ת תפילין ומזיזו' שכתבן אפיקיר׳ישיפו
משמ׳דס״ל דר״ב ס״ת דנקט לאו דוק׳אלא ה״ס לתפילין ומזוזו׳ויש לתמו׳על סרי״ף
והרא״ש שכתבו דתני ד׳חיננ ' ברי׳דרכ׳מפשרוני׳ס״ת תפילין ומזוזו׳שכהכןאפיקו'
ישרף דרב חיכג ' לא סלק בין אפיקו' לגוי ימסו ' ועבד וכו׳ובכלהו תני פסולין סתס
והס כתבו דכאפיקו' תני ישרף וכאינך תני פסולין סתע׳ועוד דכפפילין ומזחו׳לא
אשכחן מ״ד בהדיא ישרף דאע״ג דגבי ס״ת מני סדא ישרף ואיפסר לומר יספר
תורה לאו דוקא אלא ה״ה לתפילין ומזוזות ומפני כך כתבו וספר תורה ותפילין
ומזוזות תני סל־איסרף מכל מקוס קשה למה שהוכחנו דמשמע מדבריהם סהם
סוברים דרב נחמן דוקא בס״ת הוא דאמר יסרף ולא כתפילין ומזוזות ודוחק לומ'
שגירסא אחרת היפה לסס בהא■ דמני רב חיננא בייה דרכא מסשמניא דבפרק
התכלת נמי איתא להא מתניתא והיא שנויה כמו שכתבתי ראיתם בפיק השולח
ועוד שהרא״ש עצמו כתבה בפרק הסולח כגירסת ספריס דידן בגמי׳ולק נראה לי
שהס סוכרים דכי אמד רב נסמן ס״ת שכתבו אפיקורס ישיף ה״ה לתפילין ומזוזות
וסף ע״ג דרב סימא כייל אפיקו' בהדי ' גוי ומסור ועבד ובכולהו תני הסילין מכל
מקוסכיון דאיהי תני לכולהופסולין תלו לדב ' בו וכתבו על אפיקורס תני חדא
יסרףואףמלפיסלא
י& רףותניחדאיגנזומשמע דסכיראליהכמאן דאמר
הכריעו כהלכות תפילין הלכה כדברי מי סמכו על מס שכתבו כהלכות ספר תורה
לכרי רב נחמן דאמר ספר תורה פכפכו אפיקורס ישרף וככר נתבאר מדבריהם
בהלכות שהס סוברים דתפילין ומזוזות וספר פורס שויס הס הילכך כולן היכא
דכמבן אפיקורס ישרפו וכדעת הרמ״כס ז״ל
למח שכתב רבינו ביד גוי כשרים כבר כתבתי שהוא בריפא שס נמצא ביד גוי
אמריהל יגנז ואמרי לה קורץ בו וכתב הי״ן דלפי גירסא זו משמע
דנקיטינן כלישני בתרא דקורין בו • וכן פסק הרמ״כם כפרק א ' וטעמא מסוס
דשכיח טפי שישראל כתבו לפי שאין דרך גוי לכתוב אכל היי״ף כתב אמרי לס
קורץ בו ואמרי לה יגס־דסיישינן שמא גוי כתבו כר׳שסו ' פוסק דיגנז ומיהו איפסר
שאס הוחזק שבזזו גויס ספרי יהודיס דתולץ דאותס ססייס שלהס היו וקורץ בהס
שבכהאי גועא שכיח טפי מד כאן לפון הי״ן והר״אש גורס כנירסת הרי״ף ופסק
ברמזים דספר פורה שנמצא כיד נוי יגכז וכן כתב רבינו ירומם בדיני ספר תורה
דאזלילסומרא שמא גוי כתוב • וכן כתב גס כן רבעו כהלכות ספר תורס וסימא
היאך פסק כאן דכשריס ואיסשר שהוא סובר דהא דמסמרען ואמריכן יגנז היינו
דוקא גבי פעי תורה שהגויס עשויים לכתוב ספר תורה לצורך עצמן להתלמד
בו הילכך איכא למיסש שמא כתבו גוי ומ״ה אמרי ' יגנזו אבל תפילין שאין הגוי'
עשויים לכתכן לפי שאינן צריכי ' להם לא אזלען ב־הו לסימיאאלא נקיטיקכמאן
דספשר ואף לע בג דבנסצאו ביד ?אפיקורס אמרען יגנזו התס היינו טעמאמשוכן
לדרך אפיקורס לכתוב איכא למיחש שמא
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גי״ל כתב׳הו׳עצמו אכל נוי לא שכיח שיצמו׳נהי
!עיין
דבספ׳תור׳חיישי׳לחומר אבל בתפילין מפני שנוהג בהק מנהג כזיון• ופ\ ש אבל מסת מראשותיו כין כר לכסת מות׳5.!$י
דאפי׳
יא
משתכס
מאן
6V)J*P
דידע לכתו׳לא שכיח שיכתו' תפילין כיון שאין לגויס צורך
לזסלזשתועמו
ססכעמז
דלזיפסיט׳ולזע״ג
דאיתגתבאסיקנ׳דהכי םלכת'יאמי־יכן
כתבתישם לגר בהם לא חייסי׳להו וכשרי ' :כתב רכי׳כה׳ס״ת גר שחזר לסויו מחמת יראה כסר
בגמ׳יהיב מנש לסי אמירבי ירמיהבי ן בי ל כסת של  6מנד י^:זו בלימ׳ אבל כע׳
זי» חר אשזלים
לכתז׳שמר תזרם י לכתוב ס״ת והוא פשוט בפרק הסולת ונר׳דה״ה דכשי לכתוב תפילין ומזוזותא:
דצזשו 15סו' מפני שנוהג בהם מנהג בזיון ותמהני של רבי׳ שסמי ' סתם בץכף
נראה ואין לוקתין אותם ולא שארספריס
יויהז
לכמת ולא סיל׳בין כנגראשו לשללז כנגד
ביותר מכרי דמיהם משנ׳סס ומפר׳טעע'
דנתפילין« r>nmבגמ׳סלא להרגיל אותן לגנבן ולגזלן שלש כרכים בודק מהן תפילין אחת של יד או של ראש בכרך ראשו וכת׳ה״ר יונ׳דכנג ' ראשו אסויJ33
אין ליזזש ינג*6
ואמריכן התס בברית׳ בגמר ' דהא דאין ראשון וכן בב׳וכן בג' וכן כד׳ וכן ככולם ואם מצאן כשרים כולם עכין חסי׳כלי כמו׳כלי וכ/מילר איןאשתו
ה? 1עס4
הוחזקו
ותפילין
שהוחזקו
בכשרות
עמו ושלא ככג ראשו אס אשתו פמוצריך
אין
צריכיך
כריקה
לעולם
‘לוקסין אותם כיות׳מכדי דמיהם היינו
כלי כתו׳כלי דהיינו כלי אח׳והכ׳סהו׳כלי
דוק׳טוב׳אבל כדב׳מוע׳יות׳מכרי דמיהם ובשאלתות מצריך להו בדיקה פעמים כשבוע
ולא
נהגו
כן
וכתב
סכי וססאיןאשתו עמואסי׳בכלי א׳דהיינו
לרקמין ורכי׳כתבו בה׳ס״ת סי' רפ״א ולכן רב עמרם אפי׳לד׳או לה׳שניסאינן צריכין בדיקה שהאויר שולם
בין סכר והכסת הגי ודקדק כן מסוגיית
לא חשש להארי׳כאן:
בה׳ואין מתעפשו׳אכל אם אין מניחן אלא לפרקי צריכקיךיק׳.
הגמ׳ואס״ככתאבלרכינומשהלא כת3
D
ןא״ן נקחין אלא מן
VDK
־
“
למימחהוט
'
לתלות
כרית'
תפילין
בין
ברצועה כין בבתים אבל מות׳
כן שהוא לא סילק בין אשתו עמולאין
בפ׳התכל'
(
דף
מב
)
תפילין
לתלותן
בכיסן
 :בית שיש בו
תפילין אסו׳לשמש תשתו עמו וככל ענין אמ׳שציי' כליבתוך
שי לכס בדיקה
ואינן
נקחין
אלא
מן
בו
מפתו
עד
שיוציאם
או
שיניחם
ככלי
תוך כלי והד שאין השני כלי לחומרא עכ״ל ול״נ דאיפשר דמשוס
המומח ' ופירש
רס״י
יש
לסס
בדיקה מיוחד להם שאם הוא
מיוחד אפי ,מאה חשובין כאחד ואפי' נתנו דבאשתו עמו עסיק הרמב״ס מ"ה נק5
אדם יכול לבדקן בחסירו' ייתרו'
אעפ״ב
כלי בתוך כלי אסו׳להניחן תחת מרגלותיו אכל תחת מראשותיו אס הטח׳כלי בתוך כלי אכל אין הכי נמי
אינן נקחין אלא מן המומח׳היוד׳שצריכין
בין כר לכס׳מות׳אפי׳אם אשתו עמהשכח ושמש מטתו כתפילין דלהרמב״ס כמי כשאין אפתו עמו לא
עיבודלשמ׳והתושפ׳והרא״ש הקשו
עליו
ופירשו סס דלעיבו' שלא לסמ ' לא חיישי' אל יאחז לא ברצועה ולא כבתים דע שיטול ידיו ויטלם -ישןבהם בעינן כלי בתו׳כלי  :ומדברי הימב״ס
בע״ד נר׳דלא ס״ל כה״ר יונ׳דאמר סהפד
דהכל בקיאיןבזה והא דאין תפילין וראה קרי אוחז ברצועה ומסיר אותן אכל לא ככתים  :הנכנס
חסו׳כלי א׳אלאשצרי' להניס׳ כליבתו׳כלי
נקחין אלא מן המומחה היינו הבקי לסעור׳ קכע חולצן ומניחן לע השלחן דע זמן כרכה וחוז׳ומניחן
:
קוד׳סיניס׳כץ כי לכסת וכן הלה ' :והא
מא
בססמת דתיות דחיישינן שמא יתעצל
משרי של ארבע קבין בראשו
ותפילין
דאמרי׳דבאסתן עמו כעי ' כלי בתוךכלי
בבדיקתן וסויח הוא לו להסיר
התפירה
בראשו
אם
נדחקות
מפני
המשאוי
אפור נר׳דכסרוצ׳לסמ׳דוק׳הו׳וכשאינו רוצה
•
ואם
לאו
מותר
המוציא
זבל
ולחזו׳ונפופיןוה׳דתכי׳כפ׳כתר׳דעירובין
בראשו אסור לו
לשמ׳מיקרי אין אשתו עמו ואיןלומ׳־דאף
הלוקח הפיליןמן השוק בודקן אחת אח'
להניח
ע״ס שאין בדעתו לשמ׳כיון שאשתושמו
התס כסלקחן בדיעבד שלא מן המ) מחה
והכי
תניא
כתוספתא
דע״ז אין לוקחין כעי כלי בתו׳כלי דסיישי׳סמא ימלך לשמש וישכס התפילין דא״כ כי תגי' ביתשיש
תפילין אלא מן המומח׳מי שלקה ממי
שאינו
תומח׳ומצא
בידו
סניס
או
ג
'
צמדים בו ס״ת או תפילין אסו׳לסמ׳בו את כמגי׳עד שיוציא' ליתני אסו׳להיו ' אש תו פסו
בודק ממנו תפלב אחת של ראש או
סל
יד
בצמד
הראשון
וכן
בשני
וכן
כשלישי
וכן
כמס׳אלא ודאי כדאמין :
ולהניחן במע׳מגד צדוכת ה״ר יונ׳דאזלינןלמומר׳
ברביעי פכ״ל וכ״כ ר״י וכך הס דברי רבי' אבל הרמב״ס
כת׳כס׳יב הלוקח תפילין ודיינינן ליה כתח ' מרגלותיו :שכח ושמש מעתו כתפילין לא יאסז לאכרצופ׳ולא
ממי שאינו מומח ' צרי׳לבדקן לקח ממנו מא׳קציצו׳בוד׳מהס גקציצו׳או ב׳סל ראש
בכתי׳וכו׳כרית׳כפ׳היסן ( דףכר ) ומסיי׳כה מפני סהידי׳פסקניו׳סן ופרש״י וסע'
ואח׳שלידאוכ׳שלידואח׳שלראסאסמצאסכשרי׳הוחזק זה האיש והרי כולם
נגעו כמקו׳הנונוס ' :ישןכהס וראה קרי אוסז כיצוע׳וט׳גס זה ברית׳שסופרש״י
כסייס ואין השאר צרי׳כדיק׳ואס לקחן צבתי ' צבתים טלס צריכות
בדיקה שחזקת צרי׳לסלקן מראשו בעוד הקרי עליו כלוע ' דאילו אס' שקנס הקרי אע״פ שהו' טמא
?! צבתי׳מאנסיס הרב׳ לקוסי׳ע״כ ומ״ש אס לקחן צבתי' צבתים
מות׳להניס׳כדמשמע
כולס
התס
צריכו׳בדיק'
בגמר׳ונר׳שהסע׳שהתירו לו שיאסזברצופ׳מסו׳דליכא
היינו לומר דכל הצבתים צריכי׳בדיק׳אבל כיון שבדק
מהצבת
ב׳של
ראש
ואח
'
סל
למיסש
כולי
כאי
שמא
נגעו
במקו׳הטנוה׳ואעפ״כ כיון שאיסש׳לסלצס ע״ירצוע׳לא
ידאוסתיסשלידואחתשלראשכלקציצו׳שבאותונבתבחזקת כשריס
ודברי שרי ליה שיגע ככתיס א' כ מ״ה התירו לו לאסח כרצופה קודם שיטול ידיו דטפי
הרמב״ס פשוטי׳בפ׳המוצ' תפילין ולא ידעתי למה השמיטוס הפוסקים
:
עדיף
הא
משישהס
עליו
עד
סיטול
ידיו
:
הנכנס
לתעודת קבע וכו׳כפרקמי
כתב לרא״ס בתשובה טל המוכר תפילין ואמר שהיו שלאדם גדול
שהוא
נאמן
,שמתו ( דףכג ) א״ריצסק הנככ׳לסעוד׳קבעחולץמפיליוואס״כנכנ׳ יפליג'דרבי
דעד אחד נאמן באיסורין היכא דלא אתחזק איסור׳ומסתמ׳אותו
ארס
גדול
לא
סייא
דאמר מניחן על שולסנו וכן הדור לו ועד אימת ס״ר נסמן בר יצסק עד זמן
מצי׳מתחת ידו דכר שאינו מתוקן :
ותפילין שהוחזקו בכשרות
אץ צריכין ברכ׳ופרש״י סול ) תפיליו סמ׳ ישתכר בסעודה ויתגכ׳בתפיליו וכן הדור לו שיהיו
כדיק׳לעול׳ בפ׳כתכלת כתבו התו׳דאית׳במכילת׳נאמר כאן ימימה ונאמר
להלן מזומניס לו ויחזו׳ויניחס כשעת ברכה וכתבוהרי״׳ף והרת״ס וכן הלכה כלומ׳נר'
ימיס תהיה גאולתו מה להלן י״ב חדש אף כאן מגיד שצרי׳לבדו׳תפילין
אחת
לי״ב
הייא וכדרכ נסמן כר יצתק וכן פסק הימב״ס בפי׳רכיעי ומשמע דלאכילת קבע
קד' ונרי כ״ה ב״ש אומרי׳א״צ בדיק׳סמאי אומ׳אלו תפיליןסל אבי
אימ׳ובירוסלמי
דוקא צריך לחלצן אבל לא לאכילת מראי והכי איתא בהדי׳בימסלמי פ״ב דברנו'
ערק המיצ׳תפילין נמי פני' תפילין צרי׳לבדקן לי״ב הדש דברי רני רשב״ג אומר
וכ"כ המידכי וכ"כ הרמכ״ס :
 0״כ וכל הני דמצרכי בדיק׳ס״ל בחזקת תפילין הכתו ' מדבר ולא קי״ל הכי מיהו
מא
הנושא משוי של ד׳קביןבראסו ותפילין בראשו ונו׳ כר״פ המקבל
 .כשימושא רבאאיכ׳שצרי׳לבדקן פעמי׳בשבוע ומי בדקו׳ לא הוו מסוס חסרות
(דף פה ) אמרי דבי רבי ינאי לתפילין ׳ד קבין מאי הי׳דשניא
ויתרות אלא שמא בלו ונתקלקלו וכל זה כמ׳הרא״ס
וכת׳שיש קצת סעד לדברי היה נושא משו,י על ראשו אס תפיליו רוצצות אסור ואס לאו מותר בא ; זה מסיי
סימוש׳רבא מדאמרי׳ביומ'דמזוז'
נבדק׳פפמי׳בשמע
ומיהו
כת
'
שיש
לח
ל׳ביןמזוזה
אערוכמשוי סל ד׳קכין תני רבי תייא המוצי׳זבל על ראשו ותפילין כראשו הרי
לתפילין והרמב״ס כת׳כפ״ב
דאפי׳אס׳מזה
סני׳אינוצרי׳לבדקן
סכל
זמן
סחיפויין
זה
לא
יסלקס לצדדין ולא יקשרם בידו שהוא נוהג בהס מנהג בזיון אבל סושרןעל
סלס היי הס בחזקתן ואין הוששיןלהס שמא נמחקת אות
מתוכה או שניקב ' הלל זרועו במקוס תפילין מסוס ר׳שילא אמרו אפילו מטפחת סלהסאסו ' להציתעל
הזקן היה אומי אלי משל אבי אימא עכ״ל והוא בירושלמי פר'
כפר׳דעירוביןוכת' הראש שיש בו תפילין וכמה אמר אביי ריבעא דריבע׳רפומבדיתא וסירש״ירוצצו'
רכינו ירוחס שכן נר׳עיקר וכן פסק בימזיס והכי נקיגיינן
ומה
שכתב
רכינו
בסס
מתמעכות תחת המשא  :ואס לאו שהוא קל או שאינו מוטל עליהס  :באי זסמשוי
הוי
רציצס
:
ריבעא
השאלתות כפ׳כא מקומו• ומ״ש בשם ר״עאפי׳לד׳או
לה׳שני׳אינ
'
דריבעארכיע
ליטר׳דבר
צריכי׳בדיקה
מועם ע״כ ולכאור׳משמ׳דהא דאמוו
גר' דצריך להגיה אפילו למ׳או לנ׳סנה שכך כתו׳בא״ח
שמצ
׳
כתשוב׳הגאוניס
:
משוס
רבי שילא פליג׳ אדתני רבי ינאי ואדתני רבי חייא וקיימא לן כרביסילא
וכתוב עוד בא״ח ואס אינו מניחן אלא לפרקים בודאי צריכים בדיקה
ב׳פפמי' משו׳דאביי דכתרא הוא מסמע דמ״ל כוותיה מדמפר׳למילפיה וכן דעת הרברבי
־ 3כל שבע' שטס עכ״ל •
כתוב עוד
בא״ח בסס רב־ יוסף גאון במקום שאין יונה נפ׳מישמתווזהודפת הרמב״ססכת׳בפ״ד הנושא משאר על ראשו סולן
סס חי שיודע לתפור
תפילין
ולבדקן
ויש
אצלם
ישנות
יניח
תפיליוסל
אותם
בלא בדיקה
ראשפדשיסי׳המשוי ואפי׳מטפח׳אמו׳להניס על הראש סיס בו תפילין
הואיל ואי איפסר לבדקם ולא
לעשותם
ואפ״ג
דמצוה
כמקנה
לא
פביד
דשב
'
מצות
אבל צונף הוא מצנפתו על תפיליו והרי״ף והרא״ס כפ' מי שמתו ובהלכות תפיליז
תפילין איכא עד כאן לשינו •
כתבו דברי רבי שילא וכתבו גס דברי רכי ינאי ודברי רבי חייא וה״ריונ׳כת׳תימס
Ü
אסור לתלות תפילין בק ברצוע בין בבתי׳וכו׳בפ׳מי שמתו (ףד כד )
א״ר הוא על סרי״ף סהבי׳הכריתא שלמעלה באיזה משאוי אמרו במשאוי של ד' אכין
חניכ' אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו מפיבי
התול׳מפיליו
יתלו
רהאהכא פסק הלכה כאביי לחומרא דאפי׳ריבעא דריבעא דפומכדיתאאסו'
לו חייו ל״ק הא ברצוע׳הא בקציצה ואי בעית אימא ל״ש רצופה ול״ס קציצ׳ אסור
וליכרא׳סהססובריסדלאפליגרבישילא אדרביינאי ורביסייא דאל״כ לאהוה
וכי תלה יבי בכיסת׳תלא ופסקו הרי״ף והרא״ס והימב״ס פשינוייא בפר ' :
׳ ליה לכתוב דברי כולססתס בלא שיפסקו הלכה כדברי מי  :ורביין הגדול
בית שיש בו תפילין אסו׳לסמש בו מטתו עד סיוציא׳אושיניח׳כצי בתוך כלי וכו׳
מה״ר יצחק אכוהב ז״ל כת׳ואולי י״ל שאין אלו המאמרים חולקים סמה שאמיו
0ס בסוף הפ' ( דף כה ) פט׳כית שיש בו ס״ת או תפילין אסו לשמ׳בו את המט ' עד
מושא משאוי הוא כשזה האיש נושא משאר מל ראשו בדיעבד וכיון שנשא לא
סיוציא׳או יכית׳כלי בתוך כלי אמ׳אביי לא סנו אלא בכלי שאינו כליין אבל בכלי
.מהרחינן ליה שיעזבנו אס אין התפילין נדסקין מפני משוי  :ואיפפר ג״כשאפילו
שהו׳כליין אפי׳י׳מאכי כחד מאנ' דמו ופרש״י אפי׳י' מאני וכול׳כליץ כחד מנא דמי
לכתחל׳יש לחלק בזה שמי שמשתכי במשוי יש לו מקום לפשות זה .אס אין התפילין
ומשמ׳סאס שני הכלי׳לא הוו כליין טפי עדיף וכן כר מדברי הפוסקים אבל מדברי
נדסקץמהשאיןכןלמיששסמשאויעלראשוללא תכלית עד כאן לשונו •-
הרב ר' יונה נר׳דכי הוו תיווייהו אינן בליץ כמי לזפי׳י' מאני כחד מכא דמו ונר'
ולי
נראה
דאיפש׳שמפרשי׳דרכי
ינאי
ורבי
לדיא מיירו במי שהיה נושא מפוילפ
דל"ש לן בין עליון כליין ותחתון אינו כליין להיכ׳דהוו איפכ׳מל גוונ 'שרי :ואפי׳
ראשו ומצה להניס תפילין וקאמר רבי ינאי שאס הוא פחות מד׳קבין מות׳ואסהו'
צתגן כלי בתו׳כלי א 0ו׳להניחן תח׳מרגלומיהגס זה פסו׳שס דתח׳מרגלותיואסור
ארגעה .

הלכות

תפילין

מא

מג

א כפס הכין אסור ור׳ חייא תני דהר* דסרי להניח תפילין בעוד המשוי
 61דחשוי דלאו זבל אבלאשהיה מוציא זבל עלראשו
אפי' אס אינו אלנו דבר
ךוק 6כעשוי׳
מועט  6םו'להני תפילין על ראשו אז מפני שנוה׳בהס מנהג בזיוןורבי שילא איירי
&יכאשהתפילין מונחין ככר בראשו וקאמ׳דאסו׳לתת עליהם אפי׳מטפחת שלהם
כג אסור
ליכנס
מסו׳דהוי
בזיויולא /דמי Iלהיכ׳סקד׳סמשוי
 ,v °י"
’
(ב״ה ) ועוד מגמרא
לכית אמרי׳דאעי׳מ״דהזמנה
לתפילין דשרי כדר שילא וכן יש לדקדק להניח תפילי׳ בראשו שכח שהיו בראשו׳ אפי׳  mירצה לסלקן
מדברי רש״ישכפב אררבי שילא אסור לצרדק אינו רשאי אלא יקשרם בזרועו במקום תפילין אפילו הכם ' קבוע להשתין מילמאהיא אי אתני
 3תפ
,ל,׳ סבראסן עלייה! שפיר דמי :
להרס שוס משר על הראש בשע שתפילין מטפח' של תפילין אסו׳להניח בראשו כשיש לו תפילין בראשו
וכו׳בפ׳מי שמתוידף כג ) איבעי׳להומסו
במקומן ובעדן זהאיפש׳ליישב גס דברי אבל דבר שררכו ליתן בראשו כגון מצנפת או כובע מותר:
רבעו אלא שבקצת ספריו כתוב המוציא
שיכנס אדם בתפילין לבית הכסא קבוע
 *0TIDK3Dלשנות תפילין של ראש לעשותן של יר ואפי׳
זבל בראשו אסו'ילו להניח פפיליןכראשו
להשתיןמיס ופרס״י בית הכס׳קבוע שיש
ליקחרצועה מהם וליתן כשליד אסור איל בו צואה וכל בתי כסאו ' שבתלמו׳על פני
ולפי אומו גייס׳ נרא' לומר דסכי יבינו
דמפרסי הרי״ף והר״אש דיני ינאי מיירי משל יד לשל ראש מותר לשנות ואם היו חרשי׳שלא הניחן עדיין השדה הס בלא חפירה ואסיקנא דאסור
במניח משר על אמצע ראשו ואינו נוגע מות לשגות אפי׳משל ראש לשלרי סודר ראזמניה למיצרכיה שמא יפג׳בהס ואמרי לה שמא יפיס כהס
בתפילין כלל פחות מד' קבין שרי אבל תפילין וצר ביה תפילין אסור למיצר ביה זוזי אזמניה ולא צר וכתב הרא״ס בית הכסא עראי פשיסא
ביה או צר ביה ולא אזמניה שרי למיצר ביה זוזי:
דמותר ולא מיבעיא ליה אלא בית הכסא
ד׳קביןאסוראע״פ שאין נוגעות מסוס
מ3
דסתס מסר ד ' קבין שאדם נושא בראשו
אס־ך" ליכנס לבית הכסא קבוע להשתין■ בתפילין קבוע אי חייסינן שמא יפנה בהס ואע״ג
הוו תפיליו רוצצות וסילכךגז רו בהו רבנן
שבראשו גזירה שמא יעשה בהן צרכיו ובבית דתניא לקמן הנכנס לבית הכסא חולץ
אפי׳כסאיגן נוגעות ואתא ר׳חייא למימ' הכס׳עראי מותלהשתין בהן כשהן בראשו אבל אם אוחזן בידו תפיליו ברחוק ד׳ אמות ונכנס לא משוס
המיסה צריך לחלוץ אלא משוס סרוצה
דסא דשרי רבי ינאי משאר פחו' מד׳קבין אסו׳להשתין בהן מעומד אפי׳אם תפש אות׳בבגדו מפני שצריך
כשאינו נוגע בתפילין בסא' משוי דוקא
לעשות צרכיו ומתוך קושיא זו היה גורס
הוא אכל זכל אפי׳כל פהו׳אסור ואחא ר׳ לשפשף בידו ניצוצוישבמליואלא חולצן ברחוק ד׳אמות ונותנן רבי' הא יי מהו שיכנס אדס לבית הכסא
טילא למימ' דהא דשרי ר׳יכאי מסר פחו' להכירו ואם רוצה ליכנס לבית הכסא קבוע לעשות צרכיו חולצן
צנוע פי' שסופו להיות קבוע ולאו קושי'
מד׳ קבין היינו דוקא כשאין המשאויעל ברחוק ד׳אמות וגוללן כמו ספר תורה ואוחזן בימינו ובבגרו כנגד היא כדפירישית ובתר הכי תניא הנכנס
לבו ויזהר שלא תהא רצועה יוצאה מתהת ירו טפח וכשיוצא
התפילין כלל אבל אס המפאר על
לבית הכסא קכוע חולץ תפיליו ברחו ''ד
התפילין אפי׳מספחת שלהם אסור-וה״ר מרחיק ד׳ אמות ומניחן ובלילה או סמוך לחשכה שאין שהות אמות ומניחן בחלון הסמוך לר״ה ונכנס
יוסף אל אסככדרכי ז״ל כתב וז״ל מושא להניחן עוד אחר שיצא עוש׳להס כיס טפח ומניחן בתוכו ואם וכשהוא יוצא מיחי׳ד׳אמות ומניחן דברי
משוי שלד' קבין בראשו אי אפשר לומר אין הכלי מיוחד להם די בפחות
ב״ם וביה אומרים אוח זן בידו ונכנס ר׳
מטפח
סמשויזה על ראשו למעלה דא״ה מה ל
עקיב׳אומ׳אוחזן בבגדו ובידו ונכנס ולא
לפניו מ״ל לסלקן לצדדין הרי המשא מ״מ על ראשו אלא ה״פ שהיה המשא קשור לו יניחם בחורים הסמוכי׳ לר״ס שמא יגילו אות' עוכרי דרני׳רב׳לידי חשד ותו תני'
בתבל על״ראשו והמס מופשל לו מאחוריו על גבו וקשו׳הוא מראשו לגבו בחבל כדר׳ לא יאחז אדם תפילין בידו וס״ת כזרועו ויתפל׳ולא ישתין בהם ולא יישן כסס לא
שעושי׳ משאין משאות ואמר שאס היה משאוי זה ד' קבין והתפילין נדחקין מפני
סינ׳קבע וכס שינ׳עראי אמ' רב ' אמ' רב ששתלית סלכתא כי האי מתנימא דב״ש
למסוי כלומר שהחבל שעל ראשו שהמסאוי תפוס כו דוחק את התפילין ה״ז אסור היא דאי ב״ה השתא בית הכסא קבוע ש רי ביה הכסא ערא י מיבעיא ופי׳רש״י
לאו פירוש שכיס המשוי פחות מד' קבין או שהי׳ד' קבין ואין כתפילין נדחקין לית הלכת׳ כי הא מתניתא דקמני לא ישתין בתפיליו ומני ב״ש היא דאמרי לעיל
גו מות׳ואס היה משאוי זה שאחוז בראשו ובחבל מפוי של זבל אפי׳לא היו התפילין מניתין בחלון הסמוך לר״ה ולא יככיסס כידו דאי ב״ה הא אמרי לעיל אוחזן כידו
ונככ׳מיתיבי דברי׳ שהתרתי לך כאן אסרתי לך כאן מאי לאו תפילין א״א בשלמא
נדחקין מחמת הסבל וגס היה פחות מד׳קבין הרי זה אסור מסכי הזלזול -ואס
שכח שתפילין בראשו וכסא משוי זה סל זבל הקשור בראשו וכחבל ומופסל על גבו ב״ה התרתי לך כאן קבוע אסרתי לך כאן כ״ה עראי אלא א״א ב״ש הא לא שרו ולא
ולנשנזכר שהוא זבל רצה לסלק הקציצה לאחד מב׳צידי הראש ימין ושמאל מפני מידי ותיובת׳דרב׳אמ׳רב שסת תיובת׳מ״מ קשיא השת' ב״ה קבוע שרי -ב״ה עראי
שכובד הזבל הקפו׳במפא הוא על מוקדם הראש מקו׳הנח' תפילין ולכך רצה לסלק לא כ״ש ה״ק בית הכסא קבוע דלינא ניצוצית שיי בית הכס׳עראי דאיכא כיצוצית
התפילין לצדדין וחשב דבכה״ג יהיה מות' על כן כת׳שגס אס יעסה כן הרי הוא אסיר ופרש״י בית הכסא עראי כגון להשתין שאין אדם הולך בשבילם לב״ה והפעם
עדיין באיסו׳סעדיין ישבדב׳זלזול אלא מה יפש׳יסירם מראשו ויקשר׳בזיופו מקוס הזאת נעשה המקום הזה בית סכם ' תחלה וכתב הרא״ש הככנס לב״ה חולץ תפילין
הנסת תפילין סל יד דהיינו בשמאל שהרי אינו משתמש בשמאל כמו בימינו בעת ברחוק ד׳אמות ונכנס סי ' הנכנס לפשות צרכיו אבל בכניסה לחוד אין צריך לחלוץ
שפורק המשא ויזהר ממנו וכל זה כטסא משאר כעין שאמרנו כחבל שבראשו אבל מדקא מיבעיא ליה לפיל מהו ליכנס לב״ה קבוע וישתין ולסכי לא תכי בברית׳ב״ס
אה היה המשוי מונח על ראשי ולא מופשל לאחוריו בחבל אסור ככל עכיץ אע" פ קבוע דאפי׳אינו קבוע אס נכנס למשות צרכיו צריך לחלוץ ע״כ ונר׳דלעשות צרכיו
שאין התפילין נדתקין סכל עוד שתפילין בראשו אסור להניח עליו אפילו סודר דקאמר היינו גדולים דוקא דאילו קטני׳כבי׳הנס ' מראי מישי׳ שרי לדעתו בתפילין
שצורר בו תפילין וכו׳עכ״לח  :ומ״שרבי׳אבל דבר שדרכו ליתן בראשו כגון מצנפ' בראשו דאהא דתניא ולא ישתין בהם מים כתב ה״ר יונה בפר' מי שמתו וכרא״ש
או כובע מות׳ כבר כתבתי בסמו׳ססרמ״בס כת׳אבל צונף הוא מצנפתו על תפיליו בה׳ תפילין ודוקא בעודן בידו אבל בראשו מותר להשתין בהם בב״ה עראי דליכא
והסכימולדבריו ג!״ר יונה והר״אס ויהיב טעמ׳שלא אסרו אלא מטפחת שנראה חשש ניצוצית כיון שהם בראשו ומשו' חשש שמא יפנה כמי ליכא דכיון דב״ה עראי
גנאי לתפילין לפי שאינו דרך מלבוש אכל דבר שדרכו ליתן בראשו ליכ׳גכאי :
הוא ליכא למיח׳סמא יפנה בסם וכ״כ התו׳בפ׳מי סמתו ורן דעת סמ״ג והחממס
מב אסורלשנות תפילין של ראש לעשותן סל ידוכו'
בפ׳הקומץ (דףל
ראתני' אבל מדברי הרמ״בס בפ״לנראס שאסור להשתין בעודן בראשו בין בב״הקבוע
י
אס אין לו תפילין סל יד ויש לו שני תפילין של ראש סולה עור על א' בין בב״ס שאינו קבוע וכבר הסיגו הר-א״בד ומ״מ לענין מעש' נכון ליזהר כדברי
מפן ומניחהכלוי' דכססולה עור אחד עליה יניא' כבית אס ' איני והא סלח רב חנני'
הימ״בס ז״לא  :וכתב בסער הממ׳לכסק בידו דוקא הוא דאסיז להשתין משוס
משמיה דר׳יוחכן תפלה סל יד עושין אותה של ראש  .ושל ראש אין פושין אופה של ניצוצית אכל בחיקו אס חגור סגורה או בבגדו בידו פשיטא ד שרי בין להשתין בץ
יד לפי שאין מוח־דין מקדושה חמורה לקדושה קלה לא קשיא הא בעמיקתא הא לפכו׳דהא ליכא למיחש משוס ניצוצית • ואחא דאמרי׳דתפילין בידו שרי בכ״ה
גחדתא ופרס״י תפילין של ראש חמור' קדושתן שרובו סל שדי כעס׳כסל ראש שי״ן קבוע משו' דליכ׳כיצוצית כתב הר״אש וא״ת היאך איפש׳ב״ס בלא ניצוצי׳והלא א״א
דלי״ת אבל בשל זרוע ליכא אלא יו״ד כעמיקת׳ סכבר נקשרו כראש אסור להורידן לגדולים בלא קטנים וי״ל דבב״ה קבוע עושה צרכיו מיושב וכלים מי רגלי ' וליכא
ולעשותן של יד וכבריכתבמי כדין זה בסי׳ל״ב  :ומיש רבי׳ואפי׳ליקח רצועה ניצוצית אבל כסמשתין מעומד אינם כלים ואיכא ניכוצי' ונרצו׳לספסף שלא ירא'
מהסוליתןבשלידאסו׳כ״כהרט״בסבפ״ג •
כחברבי׳ירותסדאפי׳בפתיקתא ככרות שפכה וכיוצא בזה כת׳ה״ריונ׳וכ״כהרמב״םבפ״ד ואין מי רגלים כלים
אס התנה יכול לעשות יד משל ראש וכ״כ מהרי״א ז״ל כשם אורחות חייה ואכתבנו אפי׳בב׳ה קבוע אלא בישיב׳ואס הוא עפר תיחוח אפי׳ בעמיד היה כמקום קפה
בסמוך  :סו דר דאזמיניה למיצר ביה תפילין וכו' פד סוף הסי׳סימר׳דרב ססדא יעמוד כמקו׳מדרון כדי סלא ינתזו עליו וזהו שכתו׳רבי׳אסו׳להסתץ בהם מעומד
גק׳מי שמתו (דף כג ) ובפ׳נגמ׳הדין (דף מח ) וכתכ המרדכי בפ׳בני העי׳ואזמניס
כלומ׳דוק׳מטומ׳אסור מסוס דאיכ 'ניצוצית אבל בב״ה קבוע אע״פ שמטיל מיס
היחש לעולם ולא לסי שפה אז כי צר ביה חדזימכאקדיש ומשמע דאי צר ביה דח
כיזן דמיוסב הוא ליכא ניצוציתוא״ת דמסמע דכשהן בידו לא אסרו אלא דוקא
זימנת אדעמא למיצר ביה לעולם היינו אזמניה וצר ביה וכ״נ מדברי הרמ״כן להשתין בב״ה שאינו קבוע משוס דחיישי׳סיבא לשפשף הניצוצית בידו שהתפילין
מזומן האדם לגבי קבריי  :כתב רכינו הגדול מס״ריצחק אכוסב ז״ל בישם א״ח בה אבל ליפט ' שרי בכ" מ ואמאי לא חיישי׳שמא יבא לקנח כיד שהתפילין בה .וי״ל
דתפילין של ראש דאתני עלייהו מותר לעשותן של יד אפי׳סס ישנים וג ' שדקדק דמ״ה אמרי׳כגמרא אוחזן בימינו דליכ׳למיסש שמא יקנח בה דאסור לקנס בימין
נן מדסמייק בגמ ולמ״ד הזמנה מילפא היא דאמכי עלייהו וכת׳דנראס שהו׳הדין
כדאית׳בהרואה מהשא״כ בשפשוףניטצית דשריאפי׳נימין כ״כינ״יקו
נראה
 .אס התנה על סודר דצר ביה תפילי מהני ככומר אפילו אזמניה למיצי ביה תפילי מדברי בעל מגדל עוז :
ומ״יש רבינוחולצן ברחוק ד״א ולא חילק בין ב״ס
אלא שהתנה ס עכל להשתמש בו כשירצה אח״כ בא לידי ספר א״ח וכתי׳סס כלשק קבוע לאינו קבוע כ״כ סרמב״ס ואמ״ג דגרסי׳בגמ' הנכנס לב״ה חולץ תפיליו
הזה כתב ס׳־מב״ס תפלה סל ראש אין עושין אותה של יד וכו׳בד״א בסלכשן אדם ברחוק ד״א ונכנס אמ׳רב אחא בר רב הונא אמ׳רב ששת לא שאנו אלא ב״ה קבוע
אבל תפילין סל ראש שלא לבשן אדסרצס להחזירן של יד מות׳וכיצ׳הוא עי־ש׳סולס אבל ב״ה עראי חולץ ונפנה לאלת' וכסהו׳מניחן מרחיק ד״א מפני סעסאו כ״ה קבוע
׳עליה עור עדשיפס׳אות׳א' וקושרה על ידו וכן כמי דעת הריא״ף אכל ה״ב היתרו' משמע דסנרי דלא קי״ל הכי וכן דעת סרי״ף וסיא״ש ז״ל שהשמיטוהו מטין טעס
והי״ימקורביל לא עשו שום סילוק בדבר שכתבו הדג׳בסתס מי סיס לו ביימשלין
למה
על ר 5וםר

סל ראש טולה עור מל אחד מהם ומניחו כזרועופכ״ל ולפי שרא׳רכי׳הגדול מהי"
אבוהב ו״לדא״אלתפוש דבריו לדעתה״ב התממה
והר״י
5מקויביל כפשוט' דא״כ
הס הפך הגמ הוצרך לפרס דבאתני עלייהו מיירי אלא דאכתי קשה דאס כן מסמ׳
דהרמ״כסאפי׳כדאתניעלייסלאשו׳ומנא ליה לומר שסובר הרמ״בס כ
כן?  * :ב

דים

מא נא)
יל״ב דלעיל
יויירי שדרכו בכן
לישא  fiepבראשו
ואפ״ה אסור כשהן'
ד׳קנין • אבל דבר
שאין דרהי לתיב
על ראשו אהילו
כל שהוא אסור ווה
נ׳ל נכון ולוה כת׳
הטור מיד אבל דבר
שדרכו כן׳ ;

מב(א ) .

וכן הוא
נהר׳ן סוף כגיור
הדין דכשכר ביה
על דעת קביעות
זה הוא הזמנתו
זלאאמריכןדכשגר
ביה דשרי אלא
כשכר
ביה
לפי שעה:
(  ) 3כת׳הר׳ן
סי?‘ כגמר הדין
לקלן* ועו׳החעונ׳
לשם
תפילין
דהיינו הקכיצה
ואסור להשתמש
נו דבר בלבלי מיל
יהזחלה5ג/ן>
הקדושה
מלתא
היא ולוקא הזיאה
דמשחשיקדסהלאו
מ ׳לתא היא:

מג ( O

ונ״ל דלענין
זהיח׳נעלמ׳קאמר
אבל לעכיןהלכתא
נקטינן כדברי
התתירין
מיהו
נהגה < אלעסי פ ,
מי שמתו פ׳ כדברי
הרמ״בם לאסור
להשתין
בעוד
פעיצין בראשו
גזירה שמא יפית
כי כן
דרך
המשתיני ' על׳ל :

ר־מ
מ1

אורח

חיש מג מר־

(א )
למה  :ומ׳ש רכינו גוללן כמין ס 6מ ואוחזן בימינו ובבגדו כנגד לכו  :שס לומר
י& 3מיאסא כר כריה דריב״ל הלכה גוללן כמין ס״ת ואוחזן בימינו כנגד לכו ופי׳רש״י

,יי ^ר ”יפ ^(י
ל ״מה ^ ^
שהנשמה ה«5ו
אלה׳ת חש »אם

מה ומ

דעתו מהס וי״ל דלא הוי הסיס דעת אלא כשעומד בקלו' ראש וכשחוק אבל כפסו,
מתנמנם אין כאן היסס דעת כי הוא שוכח הכלי העולס ואין כאן קלות ראש ע״כ
גרסי /כפ/הישן (דף כו ) תכי חדא ישן אדם בתפילין שיל פראי אבל לא שינת קכע
ותניא אידך בין קכע בין עראי ותניא אידך לא קבע ולא עראי לא קשיא הא מקי׳
לכו בידיה הא דמנחי ביישיה הא דפרי׳

גוללן כרצופו׳שלהן והרמכ״ס כתב גוללן בכגדו וסובר דהלכה כר״עדאער אוחזן
בבגדו וכן דעת ה״ר יונה וכן נראה סדכרי כעל התרומה וכך הס דברי רביכו אכל
המרדכיכת׳דמדאמררבנחמןסלאתהא
רצועהיוצאה מתחת ידו ספח משמע קל מטפח רכל זה מיידי בכית הכסא

שבשרה אכל שבביתאל
סוררא מלויה וכמה תנירמי בר יחזקאל
יכניסם כלל ואם שכחם בראשו ועשה בהן צרכיו מניח ירו כדי הילוך מאה אמה ופרש״י מקים לסו
שסם בידו בלא שים בגד וק כת׳ סמ״ג :
 :בידיה לא קבע ולא עראי שמא יפלו
ובנכנסל
כ״ה ק
כוע ל6
כתב רכיט
מדאמרי' עליהןדע שיגמור עמור הראשון ויוצא וחולצן וחוזרונכנס
נומכס
לחבירו
ויראה
שטעמו
לישן בהם אפילו שינת עראי כשאוחזן מידו דמנחיברישיה עראי מותי יקבע
TD
בגמי' (שס ) דר' יוחנן ור׳נחמן כי הוו כעי
אסו׳שמ׳יפיח דפרי׳סודרא עלייהו הניחם
בידו .אכל כשהן בראשו פורס עליהם
למיפל לב״ה לא הוו יהבי  .תפילי
אצל מראשותיו בין קבע בין עראידלא
סורר
וישן
בהם
שינת
עראי
ולא
חשיב
היסח
הדעת
אלא
כשהו׳
למלמידייהו אמרי כיון דשמנהו רבנן
נמנה תור' למלאכי הסרת ותו איתהת'
עומד
בשחוק
כקלות
ראש
והרמ׳יבם
זיל
כתב
דאפילו
שינת
קבע
נינטין ופרש״י אכניס עמי וישממני
מן
ת״ראוכלין אכילת עראי חוץ לסוב'ואין
כשהם
המזיקין ואית דגרסי׳לא נטיח
בידו
מותר
כלומ׳לא
ואבי
אדוני
הר״אש
ז״ל
לא
כתב
כן:
ישכין שינת עראי חק לסוכה מ״ס אמ ' ר3
נתן טורח לתלמידי׳וה״ר יונה כתב סי״מ
אשיגזיר׳שמאירדסא״ל אכיי אלא הא
א  0ןףי ליכנס בהן לבית הקברות או לתוך ר׳
נינטרן אשמור אופס אני בעצמי וכתב
דפני׳יסן אדם שינת עראי בתפילין אכל
אמות של מת כשהן בראשו בבית
סמרדכירמכאן למד כה״ג שאין לאדם המרחץ בבית החיצון יכול להניחם לכתחילה ובבית האמצעי לא שינת קבע ליחוש שמא ירד' אלא אל
לימן תפילין לחבירו כשהולך לב״הוכ״ב אין יכול להניח׳ לכתחילה אבל אם היו בראשו אין צריך לחלצן רבה בר בר חנה א״ר יוחנן במניח ראשו
הגהו׳מיימו' בשם השאלתו׳ וכ״ב סמ״ג
בין כרכיו רכא אמר אין קבע לסיל ופי׳
ובבית הפנימי אפילו היו בראשו צריך לחלצן:
ומשמע ססס מפישים כיון דשמנהו
ואחך" שהניח תפילין יסדר הברכות שתקנו על סדור רס״י יידם שמא תחטפצו שינה וישן קבע.
*0
רבנן כינטרן כלוער אשמור אותם אני
העולם והנהגתו וא״עג דמלישנא דנמרא משמע בין כיכיו דודאי לא ירדס
רבא אמר
בעצמי וכמו שפי׳ס״ר יונ׳שנר׳ססובר ר'
לסמא ירדסלאסייסינן הילכך בתפילין
שצריך
לומר
כל
אחת
ואחת
בשעתה
דהני
י
רסינן
בברכות
פיק
יוחנן סמצוה לשמר׳הוא בעצמו ומסכי
כך
שרי וסוכה סי; נו טעמ׳דאסו ' שינת עראי
למדו דאין ליתן לחבירו התפילין אלא הרואה כי מיתער משכתיה לימאאלהי נשמה א ונוי עד לפגרים
לפי שאין קבע לשיג ' ואין בה חילוק כין
הוא עצמו ישמרם ואי כסי כדערפ׳ י
מתים כי שמע קול תרנגול לימא ברוך אתה ה' אמ״ה נותן לשפוי קבע לעיאי לענין סוכ׳שאי׳אד׳קולעצמו
לשינ׳ספעמי׳איכואלא מנמנס מעט ודיו
ישמיוני מן המזיקין ומ״ה למדו דאין• לו גינה להבחין בין יום ובין לילה פירש הלב נקרא שכוי בלשון
ליתנס לחבירו אלא
יכניססעמו כדי המקרא וכתיב אומי נתן לשכוי בינה והלב הוא המבין ועל ירי בכך הלב' זו הי׳שינתו וגבי תפיליןדטעל
שישמרוהו איל אין לדמ ' דגרסי לא נטרח הכינה ארם מבחין בין יום ובין לילה ומפני שהתרנגול מבין ונם שמא יפיח בהם ולאו משו׳איסו׳שינ׳ככייס
כלומ׳לא ניתן סורח לתלמידי׳דא״כ מאי בערביא קורץ לתרנגול שכוי תקנו כרכה זו לאומרו בשמיעת פורתא לא אתי לידי הפח׳ע״כוכת׳הר״ן
כססהח״ה דבסנךתלת בריתו׳ דלעיל
אין לאדם לימן תפילין לחבית דקאמרי קול התרנגול• וכי לביש לימא ברוך מלביש ערומים וכי מנח ידי׳
דמשמע דאין ראוי לעסות כן ומיהו יש
דאוקימכא לסו חדא בדנקיע לסו בידיה
אעיניה לימא פוקח עורים וכי תריץ ויתיב
לימא
לדתו' ליישב רה״ק איןלאדסל י תןתפילין
וכו׳קי״ל אע״פ שלא כתכןסרי״ףכהלכותיו
לחכירו דכיון שהועצמו יכול להכניסם
עמו
אין
לו
להטריח
על
חכירו
שלא
לצורך
:
וראיתי
לאחד מחכמי סדור שכת׳דלא סמכי' אהני ממצית' אלא אדר ' ינאי סמכינן
ובלילהאו סמוך לחשכה שאין
שהות
להניחם
עוד
אחי
שיצא
עושה
להם
כיס
דאמ
'
צריכין
גוף
נקי
כאליש׳בעל
כנפי' וכדפירסו אכיי ויבא שלא יפיח בהס
ושלא
ספח וכו׳ג״ז סס אמר ר׳יעקב בר
אחא
אמר
ר׳זידא
כיוס
גוללן
כמין
ס״ת
ובלילה
יישן
בסס
וכל
שינ׳במשמע
בין
קבע
כין
עראי
וכת׳עליו
הראכ״ד
שיפה
כת
'
אותו
עושה להן כיס ספח ומניחן אמי רכה כר בר חנא אמ׳ ר 'יוחנן ל״ס אלא שיש שהו' חכם אלא שלא פי׳כל צרכו והטע׳לפי שאין אכו יכולי׳לפערכדי הילוך ק 'אמ' הילל
כיוס ללוב שס אבל אס אין שהות ביום ללובשם עושה להם כמין כים טפס ומניחן אין ישנין בהט כלל כשסם בראשו וכ״ס כשה׳כידו אבל דערי' סודר׳עלייהו ומניחו
אמראכייל״ש אלא שהניחן בכלי שהוא כליין אבלהניחן בכלי שאינו כליין אפילו בצדו מותר ליישן כל שינה כואית׳בברכו׳מניחס כין כר לכסת שלא כנגד ראשו
פחות מטפח כך גירס 'הר״יף והרא״ס ואע״פ שבקצת נוסחאות בגמרא המימרות ודבר זה ככר הזכירו הרב כברכו׳ואין צור׳לאלו כבדיתו׳עכ״ל כלומ׳וגסהא דמניא
מהופכות גירסא זו עיק׳וכת׳ה"ר יונה סרבינו האיי פי׳דבנכנס לב״ה מיירי וה״ק דכי נקיט להו בידיה לא יישן בהם לא סיכת קבע ולא שינת עראי כבר הזכיר' בע'
כשנכנס ביום ונרי׳לסלוץ אות׳כדי שלא יכנס עמהם לי״ה גוללן כמין ס״ת וא״צ מי שמתו ת״ר לא יאחז ארס תפילין כידו וכולי ולא יישן בהם לא שינת קבע ולא
להניחן בכלי כיון סצריילחזו׳ולסניס׳מיד אבל כשנכנס בלילה עושה להם כיס ספח שינת עראי וה״ר יונה והרא״ש שפסקו דכסהס ברא שו ישן בהם שינת עראי כמו
ומניסן בתו׳הכלי ומצניען כיון שאין לו ליטלס ועלה אמרי׳ל״ש דביוס גוללןכמין שכתבתי לעיל תימה למה לא כתבו סיעוד שינת פראי כמה היא ואפשר דסברי
ס״ת וסגי להו בהכי אלא כשיש שהות ביום ללובשן דכיוןסעו׳היו' גדול ויכול עדיין דלא קי״ל כבריתא דתני ישן כהס שינת עראי אבל לא שינ׳קבע אלא כי הא דמניא
לקיי ' אפסמצו׳לא נטריח אותו לתת אות׳בתו׳הכיס אבל אם לאח׳שיצ׳מב״ה אין הפס הנכנס ליישן ביום רצה חולץ רצה מניח בלילה חולץ ואינו מניחוערש״י לפי
שהו׳ביו׳ללוכשן אין לו להניח׳כך ללא צור׳אלא עוס׳להס כיס טפח ומניחן בתוכו שהיום אץ דרכו ליישן עם אספו ולא ליישן קבמ מ״הירצה מניח אכל בלילהחולץ
ומצכיען וכיוצ׳גזה הו׳דעת הרמב״ס שכת' סיס לבו׳בתפילין והוצר׳לג״ה לעת ערב אפי׳לשינת עראי דילמא מימלך וישן קבע והטעם שפסקו כבריתא זו משו׳למשמע
ולא נשא׳מן היום כדי ללובשן אח׳שיצ׳לא יכנ׳כהס גלולין בבגדו ואפי׳להשתין מיס התם דר׳יוסי סבר הכי והלכת' כותיה דנימוקו עמו והביאני לומ׳כן מפנישכשרצו
בב״ה הקבוע אלא כיצ׳יעש' חולצן ומניחן בכליין אס היה בו ספח או בכלי שאינו ה״ר יוכה והרא״ש להביא ראיה דכ שהם בראשו ישן בהם שינת עראי הביאו הא
כליין אע״פ שאין פו טפיח ואוחז הכלי בידו ונכנס וקאם הוצרןבלילה מניחן בכלי
דחניא הנכנס ליישן ביום רצה חולץ רצה מניח ולא הביאו מדאוקימנא הא דתניא
ואוחז הכלי בידו ונכנס וכך הס דברי רבינו ורש״י פי׳דהא דקצמר בלילה מוסס ישן בהם שינת עראי־במנחי בריסיה ולפי זה צ״ל דהא דמפרשי ר׳יוחכן ורב׳בהאי
להס כיס ספת היינו כשהוא חולצן כביתו מ״מ להצניען פד הבקר מוס' לסם כיס ברייתא דישן בהם שינת עראי לאו משוס דס״ל כוומיה ולא באן אלא ליישב דלא
טפס דחללו טפח דחשיב הכלי אהל להפסיק בינס לקיקע • וכי* זה מיידי בב״ה
ליקשובריתאזוובריתאדקתניאין ישכין עראי חוץ לסוכה אהדדי ולפי פטה זו
סבשדו׳אבל שכבי׳לא יכניס׳כלל כ״כ כס״ס וז״ל והיינו דוק' כסהו׳בסד׳שירא להניח
צ״ל
שמה
שכתבו
ה״ר
יונה
והרא״ש
דכשכס
בראשו ישן בסס עראי כדאערי׳בסוכה
מפיליו שס מפני
עוברי דרכים ומפני העורבים כדמסי׳התס אבל אס הוא בב״ה הנכנס ליישן ביום וכו׳ה״ע מופר לישן בהס שינת עראי דהיינו שינת יום כראמד'
שבביתו לא יהיו
עליו
כיון
שיבול
להניחן במקו׳המשפמ׳ע״ב וגס רבי' ירוחם כתב בסופה וכל שינת יוס הוי עראי .וכל פינת לילה הוי קבע והרמב״ס כפב בפי י
דבב״ה שבבי' לא
יכנס׳אס
נכנ׳ליפנו׳ולהכניסן
לב״ה
וא״צ
לעשו׳ציכיו
כת׳רבי׳סא
תפילין צריכין נוף נקי שיזהר שלא מצא ממנו רוח מלמטה כל זמן סהס עליו לפי'
סאסו׳והתו׳כתבו
דאפי׳בב״ה
קבוע מופ׳כיון שאינו עוש׳ צרכיו ע״כ וככר כתבתי אסור ליישן בהם לא שינת קבע ולא שינת עראי אלא אס הכיח עליהם סידר ולא
בתחילת סי׳זה שדע׳היא״ש ג״כ לסמי׳ומ״ס נכון ליזה׳כדע ' רבינו ה איי
היתה עמו אשה ישן בהם סיכת עראי וכיצד הוא עושה מניס ראשו כץכרכיו והו
ואש שכחם בראשו ועש׳בהס צרכיו וכו' מימרא דרב הונא
בפ׳מישמתוידף
יושב
כה)
וישן
היו
תפליו
כרוכין
בידו
מותר
ליישן
בהס
אפי׳שינת
קבע
מכ״ל ומתוך
מצאתי
כתוב פסק הרשכ״אבמסו' דסותר לרופ׳ליקח עביט של מי רגלי׳בידו דבריו נראה שהוא תפרש הא דאוקימנא הנך מלת בריתו ' חדא במקש להר כידיס
ותפילין
בראשו
דהא
בכ״ה
עראי
מות׳להסתין
כסהן
בראשו
עם
היות
שאסר
'
תור׳
וחדא בדפריס סודרא עלייהו ותדא בדמנחי בריסיה דהיינו הא דקתני ישן בהם
בנגד
העמוד
ואפי׳בכ״ה
קבוע
היינו
מתירים
אי
לאו
דחייפי׳פמא
י
פנ
'
כ״ש
הכא
בין קבע בין פרא ; בדנקיטלהו בידיה כלומר שהם כרוכיןיפס בידו דליכאלמיחש
שהוא
מות׳קל
הרכס
מאד
מ״מ
בעל
נפש
לא
יסמוך
על
זה
ע
"
כ
:
שמא
יפלו
כשישן
ולא דמי להא דת״ר לא יאחז אדס תפילין בידו וס׳ ולא ישן בהם
□ד*
אסורליישן כהסאפיישינת פראי וכו׳בפר׳מישמתי (דף כג) ת״רלא כו׳דההיא אחיזהכעלמ׳בלא כייכ׳וסא דקחנילאקבע ולא עראי בדמנחיבריש(
יאחז אד׳פסיליןבידו וס״ת כזרועו ויתפל׳ולא ישתין בהם ולא יישן והא דקתכי ישן כהס שינת עראי אכל לא שינת קבע בדמנחי .כריסיה ופרם סודי
בהס לא שינת קבע ולא שינת עראי וכתבו ה״ר יוכ׳והרא״ס דיקא׳כשהס כידו אבל עלייהו ובשיעורש ינ ׳ פ ראי מסמליה דר׳יוחנן פליג אדתנימד בר יחזקאלימשת
נסהס בראשו מות׳ליישן בהם שינת עראי כדאמיי׳כסוכה הנכנס ליישן ביום רצה ליה דרבא לא א־פליג עליה דר׳יוחנן אלא במאי דמשמע מדבריו דהא דקמני אין
יזולץ רצה .מניח אבל כשהם בידו אפילו ליישן בהם שינתעיאיאסור שמא יפלו ישנץ עראי חוץ לסוכ׳כשאיגו מניח ראשו בין ביכיו הוא אבל אס מניס■ ראשוכין
וא״ת והיאך שינת עראי מומ׳והלא אסור להסיח דעתו מהם ובשע׳שמתכמנ׳מסיש ברכיו ישנץ חוץ לסוכס דליתא דלגיי סוכה אפילו מניס ראשו בין כרכיו לאיישן
חי)

מו
לסוכה משוס דאין קבע לסיכה כלומ׳שאין אדם קובע לשעה שפעמים שאינו גומל חסדים טובים ומסחת רכיכו מסיים כה לעמוישראל • ולפי סדר הנמר ,
מ אלא מעם ודיו בכך הילכך זו היא שינתו אבל במאי דמסליג בתפילין בין סיה ראוי לברך על כל אחת ואחת בשעת׳ולפי שאין הידיס נקיו' תקנולסדר׳כב״ס
®י
כין כרכיו לאיגו מניס מודליה ככ״ל ובהגהו׳מיימוני כתב בשם הרמ״ך כ״כ הרא״ש וכת' עוד והא דאמרי׳כל הכריות מכרכין עוכר לעשייתן היינו ברכות
”
^
סרמכ׳׳ס
הא
דמ״ר
לא
יאחוז
אדם
תפילין
בידו
ומולא
יישן
בהם
לא
שינת
המכות
שאומר בסס וכונו כרי׳ לברך להב״ה תחלה על מה סבונו וקרבנו לעבודתו
סינמ עראי צריך לדחוק ילפיש
אבל כרכה של הודאה ושכח כגון אלו
לימא מתיר אסורי׳וכי זקיף לימא זוקף כפופים וכי נחית לארע׳ יכול לכריאח״כ וספ׳זה כמ׳הר״ן בספ״ק
‘1ל 6יישןצי *
אקאי ׳ !
אלא יאחז ״״־״* u
דריסאאלא*
דפסחי׳וסייס בוסאע׳ס סשמעהממגו'
באפי נפשה הואעכ״ל ואקצורך לימא רוקע הארץ על המיט וכי מסגי לימא המכין מצעדי גבר :
1יךחק3־ כך אלא ההיא כריתא בסאיכן וכי סיים מסאניה לימא שעש׳לי כל צרכי וכי אסיר המייגיה לימ׳ מבר' מליו בשח׳דכיון דלאח׳מקמכר' לא
^ myנידו היא וכדפרישיתפודכת׳שס אוז' ישראל כגבור׳ וכי פריס סודר' על רישיה לימא עוטר ישראל כפנו חכמי׳בהס סיפו׳תכיפ׳ומיהו בירו'
ס,נתעראיפ׳היפן פי׳כמה שינת עראי בתפארה כי משי ידיה לימא על נטילת ירים כי משי אפיה לימא אמרי׳גבי כרקי׳היה יושב בב״ס ופו' נרא׳
מזה שלזין ברכת השבח אלא בתוך כדי
בד שיהלך ארס ק׳אמה ואין לומר כן
לדפ׳הרמכ״סדא״כ לא סוס שתיק מיניה המעכיר שינה מעיני ותנומה מעפעפי • ויהי רצון מלפניך וכוי דיבור של ראיס ושמיעה אלא י״ל שסדר
שתרגילני כתורתך וכו׳ ווזות׳ בא״יגומלחסרי׳טובי' לעמו ישראל כרכו׳הללו ברכו׳ הסב׳ על מנהגו של פול׳
אלא ודאי כמו שכתבתי עיקר • כתב
וק
צריך
לומר
ויהי
רצון
בוי״ו
שברכ׳אחת
היא
עם
המעביר
שינה
הע יטורהא דאמרי׳שלא יפיח כהס
דוקא
ואפי׳לא סמע שכוי מכרך מליו וכן ככולן
שאסהיתה ברכה כפני עצמההיתה פותחת בברוך ועל כן אין עכ״ל ימ״ש סאפי׳לא נתחייב בהן מברך
כסקכראשו אכלכשהן בנרתיקן לא
מרופשוטהו 5ןא :מדד״ם (צ )?פנ לענות אמן אחר המעכי׳ שינה שאינ׳ סוף כרכה ולפי סדר הגמר ימבאי לקמן כס״ד  :ועל מ״ש רבינו
ק6
נהגה׳אלפסיפ׳מיפחפז היה ראוי לכרך על כל אחת ואח׳ כשעת׳ולפי שאק הידים נקיות וגס מפני שרבים מפנר הארצות שאינם
} j“|Qי 4סור ליינס
ככס ל נ  ,ת ,היצלי׳ שהי< גשמיהן תקנו לסדרן בכי׳הכנס׳ונם מפני שרבי׳מעמי הארצו׳שאינןיודעי׳ יודעי' אותה וכו׳אבל ודאי חובה היא על
,
ו,
עמהןח< מין אפי טוס
כשנכנסי׳לשינ׳עראיפ«' אותן תקנו שיסדרו׳בב״ה ויענו אמן אחריה ויצאו ירי חובתן אבל כל יחיד ויחיד לברך אותן כתב מהרי״א
הקברות או לתו י "
אכוסב ז״ל הכונ׳לומ׳שלא נחשו'שמאחר
סל מת נשהןכראשו ינז אן לילי הרבלדנר ודאי חובה היא על כל יחיד ויחי' לכרך אותן דתניא היה ר׳ מאיר
פשוט ר״פמי שמתו
על: 5
שאין מברכין אלא הברכות בזמנן שכבר
אומ׳מאה ברכו׳חייב אדם לברך ככל יום וסמכו׳על דרש הפפוקי׳
נדחו וכיון דאידחי אירחיאמר שאין זהי
(ל ף יח )וטעמ'מסו׳דהר ל ועג לרש
וכב'
והשי' רב נטרונאי ריש מתיבת' דמתא מחסיא רור המלך ע״ה תקן
מן הדין אבל חוב׳על כל יחיד לבר׳ ורמז
כתבתי בסי׳כ״ג דמשמע דדוקא תפילין
סל ראש אסור מסו׳ דמתחזו אכל תפילין מאה ברכות דכתיכ הוקם על לל בגימ׳ מאה הוי כי בכל יום היו עוד כזה שאינו יוצא כשאחר מכרך אותם
סנזחפוכיון דמיכסו לית בהומשו׳לופג מתים מאה נפשות מישראל ולא היו יורעין על מה היו מתים עד אס לא יכוק הו׳לברכ׳לפסו׳עצמו ע״כ ולי
לרש ושרי וסל ראש נמי אס כסהאותס שחקר והכין כרוח הקדש ותקן להם לישראל מאה ברכו' ועל כן נראה שר״לדסד״א שלא נתקנו לברכן
לית לןבה •
בביתהמרח׳ןבבי׳החיצון תקנו חכמים ז״ל אלו הכרכו׳ על סדרהעול׳והנהגתו להשלי׳מאה אלא כצבור שאחד מכרך וכולסעונקאמן
ימל להניחם לכתחלה וכו׳עד סוף הסי׳ ברכות בכל יום וצריך כל אדם ליזהר בהסוהפוחת אל יפחות אבל לא כיחיד קמ״ל וברב׳ נ״י אס אומר
בריתיכסוף פ"קדשכ׳ (דף י )וביתהחיצון והמוסיף יוסיף על כל כרכה וכרכה שנתקנה לו כמו שאמרו אומה בשעת נטיל' וא אס ממתין עד בית
הכנסת נתבאר בסי׳ו׳וגס שם נתכא׳טע'
הו׳מקו׳סכניאדסעומדי׳שס לכושקובית חכמים ברוך ה' יום יום בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיוואמרי'
סאמצפי הוא מקו׳סמקצ׳בני אד' פומדי׳ כפ׳כיצד מכרכין אט' רב יהודה אמי שמואל כל הנהנה מן הלהז למה שנהגו באשכנז שאחד מכרך וחכיריו
ססלכושי׳ומקצת׳עומדי׳ססערומי' ובי׳ כלא ברב׳ כאלו מעל וצריך כל ארם ליזה׳שלא יבא לירי מעילה עונין אחריו אמן וסוזרין ומברכיןלעצמס
הברכו' שענו אחריהם אמן
•
הפניפי הו׳מקו׳סמיאד׳עומדי׳ססערומי׳ ויש עור שלש כרכות שצריך לכרך בא״י אמ׳יה שעשאני ישרא׳
דתניא היס ר׳מאי׳אומרמא'ברכו׳
□ן
ואחר שהניח תפילין כראפו
יסד׳סברבית שתקנו על שצריך ליתן שכחוהוראה למקום שבחר כנו מכל האומו׳וקרבנו
חייב אדם לברך בכל יום בס' התכלת ( דף
סדור העולם והנהגתו ואע״ג דמלישנא לעבודתו בא״י אמ״ה שלא עשאני עבר אף על פי שמברך שלא גמ ) ומנין ק׳ברכות כך הוא גלילכשסול'
דגס׳סשמננסצ״ל כל אספ ואח' בשעתה
עשאגיאשהשגם היא אינה חייבת במצות עשה שהזמן נרמא ליישן מברך המפיל חבלי סיכה ובשחר
דה״גבכרכו׳פ׳הרוא' (דףש' ) כ  ,מפער צריך לברך שלא עשאני עכר שהוא גרוע טפי בא״י אמ׳יה שלא מברך נטילת ידיה ואשר יצר ועוד מבר׳
מפינתיהליתא אלדי נשמה שנתתבי עשאני אשה שאל חייבת כמצוי עשה שהזמן גרמא ונהגוהנשי׳ ס״ו כרכות מאלסי נ שמ׳מד הגומ׳חשדיס
ונו׳כברכת׳רבי׳בסי׳ו׳ למה אינה פותחת לכרך שעשאני כרצונו ואפש׳שנוהנו׳כן שהוא כמי שמצדיק עליו טובים וג׳ברכות על התורה וברכתציצי'
גנרו׳ומ״ש ככרכ׳סנומן לסכוי בינה פיר' הדק על הרעה ובסרורי אשכנז כתובי׳אלו ׳ג ברכו׳מיד אחר נותן וברכת תפילין וברוך שאמר
וישתבח
הלב נקרא שכוי וכו' כ״כ ס״ר יונס שם לשכר כינה ובספרי ספרדים כתובים בסוף קודם המעביר שינה וברכ׳ק״ש שחרי׳וערבי׳שבפ׳הריל״כוב״ז
ברכות בג׳תפלו' ובשתי סעודות שהוא
והרא״ש כת׳ח״ל תרנגול נקר' שכויבלשון
ואין
סועד אח' ערבית ואחת שחיית יש א
המקרא דכתיב מי כמן לשכוי בינה והלב
הוא המכין וע״י הלב אדס מבחין בין יו® ובין לילה ומפני שתרנגול מכין ג״כ ברכות ח' ככל סעודה אחת כשנוטל ידיו וברכת המוציא וד׳ברכו' שבכ״סמ וכסהו׳
קורין לתמגול שכוי • וכי אסר המייניה כת׳פ״ר דוד אכודרהס בססהראב״ד שותה מכרך לפניו ולאחריו הרי ק״ה לרכות אדם מברך בכל יוס ואס הוא מתענה
דהיינונסלוכש המכנסים אבל הרמב׳ס כת׳דהיינו כשחוגר חגורו וזיל הרא״ה כי חסרוח׳מסעודה אחת שאיני סועד ונמצא שאינו מברך אלא צ״ת ויש לולהשלימן
אסר המייניס פי׳סו' האבנט שהו' צרי ך לאזור כדי שלא יהא לבו מא׳את הפרוה  :כשיניח ציצית ותפילין בתפלת המנח׳ויכרך עליה׳וכשב׳חסרככל תפלה י׳ב כרכו׳
כי פריס סודרא על ריסיה
עוער ישראל במסאר' כתב _ה״ר דוד
.
לימא _ .
..
אבודרהס י וברכ׳התפילין הרי ל״ז וכנגדם אכו מופיפין כיכ׳אח׳מעין ז׳וקידוש ותפלת מוסף
הלא נהגו לאמרה באותן הארנו׳סאינסמניתי׳מצניו׳לפיסברב׳זו כתקנה לפי שהיו שיש כה ז׳כרכו׳וסעוד׳ג׳שיש בהח׳כרכו׳הרי י״ז חסרו עדיןעסרי'להשלי'ק"הישאנו
עוטרים סצנפ׳ועכסיונהגו כל העולה לאומרה אע״פ שאינם עוטרים מצנפת וכן מברכין בכל יום נמצאסלהסלי׳ק׳ברכו׳חסרי׳עדין ס״ו ברכו׳וכבר אמרו בפ׳התכל'
יעתהתוספ׳סכתבו כי פריס סודרא פל רישיה וה״ה לכל כובע ולכל כיפר וניל דממלא להובאספרמקי ומגדי פי׳מיני כשמי׳ומיני פירו' וכתו' כשכלי הלקט בשם
טטפס ביכה זו לפי פאסו׳להלך בגילוי הראש כדמפמע בפ׳כל כתבי ואפי׳לדברי גאון דמשלימין הברכו׳כ׳בסב׳שקורין כתור׳ז'בסחרי׳וג׳במכח' ומכד׳כל אחד אחת
המפר׳סאינו אסו׳לילך כגילוי הראש מ״עמול׳דמדת חסידו׳הוא שלאלילך כגילוי לפטה ואח׳ לאחריה הריכ׳ברכו׳והמפטי׳מבר׳ז׳וכן כתוב בהג׳הות מיימון פ״ז
הראש כמושיתכא׳בסי' צ״א בס״ד ( ובס״ס ברעיא כנשא אסיר למיזל ד״א בגלויא מה' תפל׳בסס רא״סדברכו'שמברכיןהקוראי׳כתור׳וברכו׳סמפטי' פוליןלסומעיהן
דייש׳משו׳דמסתלקי חיי טני'דקכ"ב ) ולפי שישרא׳סס סמצורן בכך כדישיהא[מור' לחשבון וכ״כ הרא״ש כס״ס הרואה ומשמע מדברי ההגהו׳שסדדוק׳כששומעי׳אותן
שמיס עליהם אנו מברכי' עוט׳ ישראל ונקט לשון עיטו׳כלומ' דרך מעלה כונו בכך ועונין אחריה׳אמן ולי נרא׳דאפי׳אס אומרי׳אות׳בלח׳כיון סהסומעין יודעים איזו
ימסו דכתי׳והיית עטרתתפאר׳ביד ה׳סייס בתפאר' •׳ אע׳ב דקי״לדברכ׳השמוב׳ ברכ׳הו׳מבר׳ומכוני׳לצאת כה ידי חובתו ועונין אתריויוצאי׳כדאמרי׳כפר׳החליל
לחכןת׳אינ׳פותח׳בברוך כרכו׳הללו פותחל׳ככרו׳וכתבו התו׳ כפ״ג שאכלו דטעמא שבב״ה סל אלכסנדרי׳היו מניפין כסודרין להודיע שסיים ש״ץ הברכה ויענו אמן
מסו דמעיקר׳לא נתקנו לברכן סמוכו׳זו לזו כי שמע תמגולא יכ אסר המייני' וכן אלמא שהיו עונין אמן אס״פ שלא שמעו הברכ׳דכיון שיודעין איזו ביכה סייס די
כולן ועו׳דהוו קצרות והדייןכברכ׳הפירו' :וכץ צ״ל ויהי רצון בוי״ו וכו'כלו׳כן צ"ל בכך וכמו שכת׳רנינו בסי׳קכ״ד וכיון סיכול לענו׳אמן אע״פ שלא סמע מסמ׳ דהכי
נמו שכתבתי ויהי רכון והטע׳מפנישכרב'אח' היא ספ המעביר חבלי שינה שאם נמי נפיק ידי חובת אות׳ברכ׳ככך ואם הו׳מתענ' בשבת חסרו י״ו ביכו׳ שבשתי
היתהברכה כפני עצמה היתה פותחת בברוך ועל כן אין לענות [אמןאח׳המעביר סעודות וט״ו ברכו׳שססרי׳בכל סבת הרי ל״א וכשתסשו׳כנגד׳יכ׳ברכו' שמברכים
סינה וכו׳וכ״כ התו׳כפ״ג שאכלו וכתבו עוד וא״ת והלא כל הברכות צ״ל בחתימה הקוראי׳וז' שמבר׳המפטי׳הרי כ״ז עדיין חסרוד׳וצרי׳להשלימ׳בברכ׳ציצי׳כמנס'
מעין פתיחתן ובהאי ביכ׳ליכא וי׳ ל רשפי׳ הוי מעין פתיח׳סמוך לחמימ׳מהמעכיר ובכרכ׳צ ^י׳בשח׳על טלית קטן ובברכות סריס ולדע׳האומריס דאין מברכים על
שינהדסמון לחתימה איכא ותגמלני חסדים טובים והיינו גמילותחסדי׳ סהק״בה התורה אלאב׳ברכו׳דהערב נא אינה אלא סיום כרכ׳ראסונ׳נכניס בתקומ׳ ברכת
מעגיי שינה מן האדם ומחדש כתו כדאמריכן כמדרש חדשי׳לבקרי׳וכו׳והיינונעיין המקדש שמו כרבים וסמ״ג כתבם במנין הברכות3
 :ד״ם« «:לימתאל!תיו
פתיחתה עי־״ל וז״ל הכלבו המעביר שינה י״א שהברכה הזאת פופח׳בברוך ואינה ויש
עול ג׳כרכו׳פצדיך ל כר ך שעשני ישר ^ 1ש לאעשג < ,יי » ין לסתע״ק
ניולייג
חותמת  33חיך
ד״א שאותה ברכס ויהי רצון הכל כרכה אחת וסותח׳כברו׳וסוהמת עבד שלא עשני אשהבפ׳סתכלת ( סס ) יעייוהמס
ו ^
הרלמלא ^^ח
בברוך ומנינה
הודאה
לש״י
על
המג
וח
והמרגוע
שנתן
לאדם
מעמלו
ויגיעו
על
ידי
עבד היינו אפ׳ומשכי ענד
■ זיל טפי ופרס״י היינו אשה דלענין נ »«*אתרויג
הסינה
ועל
התועלת
שהועילובסינ׳לעכל
מאכלו
והוא
מטבע
ארוך
עכ״ל
מצות
אשה
ועבד
סדין
דגמרינן
לה
לה
מאישה
:
זיל
טפי
אפ״ה
מזולזל העבד יות׳
כתב
הי־א״ס
ברוך
גומל
חסדים
סרביס
לעמו
ישראל
ול״ג
בא״י
דלאוחתימ'
ק
האש׳מ״ב
ומשמע
מדבריו דהני ברכות על חיוב המצות הן דגוי לא
נתחייב במצות כלל ואשם
ומבד
היא לומר שם עכ״ל אבל הרמב״ס ורכינו גורסים בא״י וכן המנהג ובכסח' היסכ״ס

(ג ) (ינ 5
?ה׳^54טר .ומבד אע״פ פכתחייבובקצ׳מצו׳לא נתחייבו .ככולן ויש להקדים שלג) עשני עבד ■ דליה תרנגול לי? לו ולא למסרים א״נ לאפיקי חרש וכן סומא נא יכר־׳פוקח־עוירי׳
יגיל 5נרן0י
שנפסלה
אנו
מביכץ
שלח
משני
נוי
שאינו
רכ
.
מצות
כלל
ואח״כ
אנו
מברמן
שלא
כיון
שהדבר
חפר
בגופו
עכ״ל
והר״ןיכיתבפ״ק דפסחי׳שסדי ברכי׳הללו שמכמיו
גרדזה נמי «קלי
ענד״ה כ«׳'ס והנע' עשני עבדשאיצפ שישנו בקצ׳מצו׳זיל טובא והו׳סשוד על הגזל כדמנןמרב׳עבדיס בשחרי׳ בכ״ס ברכות השבח הן על מנהגו של עולס ואפי׳לא שמע שנוי מנר'עלץ
אסרעש! גחרן  :מיב׳גזל וגס דומ׳לגוי שאין לו זט׳אבו׳ועו׳שאסויבבת ישראל ואס״ב אנו מברכים וכן בכולן ומנהגןשל ישראל מורס היא כך כת׳הרמב״ן כליקיטיו אבל כרמלה!מ
(ד ) « 5״נ שלא עשאני אשה שאמ״ע שהיאתשוב ' מן
סכל ברכס מהס שלא נתחייב בה אינו
דנ׳זלישצהקדס מן העבד מ״מ
אינה  .חייבת ככל המצות  :ואין חשש וראיתי כסדורי רב עמרם כיון שכירףוקף כפופים אין מברך אומה וזה .שנהנו לבר ' ברכותאלו
המגהג •
וכת׳ה״רדוד
אבודרהס
שהשיב
סימ״ס
לכרך מתיר אסורים ואיני יודע למה דהא בצמרא מפרש כל אחת כולן זו אחר זו בב״ס כין נמסייבו מכין
( ה )  piכמנהג
/הסדד נסמלדיס שכרכו׳אלו אינם אלא על מתלת ברייתו
ואחת למה נתפנה • עוד כרכה אחת יש בפדורי אשכנז כאי׳י לאנמחייכו בקטעו׳סו׳בידעכ״להר״ןז״ל
0לנ« רק פלזלמדיס סל אדם לפי׳הגי־ אינו מבר' שלא
עשאני
וכיון דאיכ׳פלוגמ׳במילת' אין לבר במס
♦}ידס רצ!} ל?נ!ל& 4וי כל שלא הימה הורתו ולידתו בקדוש' אמ׳יה הגותן ליעף כח
ונתקנה
על
שאדם
מפקיד
נשמתו
בערב
כיר הקב״ה עייפה מעבוד׳ קשה כל היום ומחזיר׳ לו בבקר שקטה אא״כ נתחייב בה ונ״ל שטו׳לאומיהבלא
נספרןמ;7ה .על אבל השבוי מברך שלא עפאניעבדשלא
״״  LL״ !
־־ 7״
־ו״׳!
.
 t־־ יי ־
הזכר׳סשס י :
ובסתרי אשכנזכתו׳
?י  6ייפ ! ־ינלצמפ מקנוכרכהןו מ' פטהפ ^עצמה ^
ושלוה
ועל
פי
המור
חדשים
לכקרים
רכה
אמונת
?
כשיורם
אח׳יהי
רצון רכון העולמי׳וכו׳בסידוריס
נ  4נ! יישנם ! ית «ר מפניסאין העבד חייב במצו׳ כיסי ות ,כו
סופקידפקרון כיר הכירו ומחזירו לו בלוי ומקולקל אבל אדם שלנו כתו׳אלסיכו ואלהי אבותינו זכרינו
דגון כ!׳ •
ף ^ ^ , .ג ^1
דבףי ׳
רדזןתי׳רד ^
מפקי־בכע ילדיי*
ערב יי ^יזיי
נשמתו ר* יד*
כיד ז״די %י"*
חקכ״ה והיא י^ 1דזוי
עייפהויריחיויי־'
ומחזיר׳ יי
לו י׳די »
חדש ' בזכרון טוב מלפניך וכולי ופרס׳ספקידה
'פתו
'
כספ
'
אורחתתייס
ג
:
וראיתי
ורגיעה ואום' יהי רצון ער בק שאינו בן כרית ואם ירצה להוסיף ואח״כ רב״סע כשס שכבש רחמיווכו;
בסידורי ר' ע כיון שבירך זוקף כפופים בקשית עור הרשות כידו ואין כו משום שינוי מטכע וכל הכרכו׳ ואח״כ משנת אלו דבריס שארס עושה
’וכו׳ואיכייודע למהדהא נגמ/מפרש כל שהן על סדור העולם והנהגתו כגון אלהי גשמה והנותן לשכוי אותם וכו׳ואת״ב כתוב לעולם יהא אדס
צח ' למה נתקנה ונרכז' שיש לייש 'ש 5זע״פ ורוקע הארץי על המים והמבין מצעדי נכר אין לחסר מהם אפילו ירא שמיס בסמי ומודה על האמ׳ודובר
שצרי׳לברך שתי ברכות סלו צריך לברך
אמת בלבבו ויסכם ויאמר רכוןהעולמים
חסלה ברכת מתיר15שורי'וכד15י' בגמרא לא שמע קול תרנגול או לא הלך על הארץ אבל אותם שהםלע
ואדוני האדונים לא על צדקותינואנסנו
בי פרין יתיב לימרז מתיר לזסורי׳כי זקיף הנאותיו לא יכרך; אם לא נהנה כגון ששוכב עלמטתוואינולא
מפילים תחנונינו לפניך וכו' וכתוב
לימרז זוקף כסופי׳כלומ ' כשיוס׳מל המפס לוכש ולא אוזר ולא עוטף אין לו לכרך ובסרורי
אשכנז כתויאחד בסבולי הלקט תניא נסדר אליהו רכא
ומותח עצמותיו מברך מתי׳רזסורי' מפני יהי רצון רכון (ה ) כל העולמים לא על
צדקותינו
אנחנו
מפילין
העטופים ברעב ברא' כל חוצות איןרעב
שמניע עצמותיו שהי' כל הליל׳ככפותיס תחנונינו לפניך כי על רחפדך הרבי׳מה אנו מה חיינו ומה חסדינו
אלאמד״ת שנאמר לא רעב ללחם ויו׳
וכסעומדעל עמדומכר׳זיק׳כפופי׳מפכי
ומהצדקינו מה כחינו ומה גבירתנו מה ' נאמר לפניךח׳אלהינו ומל אומו הדור הוא אומילעול׳יהא אד׳
שהיתה קומתו כפופס כל סלילה ורזס ואלהי אבותינו הלא כל הגבוריסכאין לפניך ואנשי השם כלא ירא שמיס בסת׳ומוד' על האמת וכו׳כי
בירך תחלה זוקף כפופי׳ קנזט׳ר״ע סלצן היו וחכמים ככלי מרע ונכונים כבלי השכל כי כל מעשיהם תוהו על רסמי׳סרמ׳וכו׳וקדמונינו ז״ל הנהיגו
יברך סח״כ מתיר לזסוריט שלפי שבכלל וימי חייהם הכל לפניך ומותר האדם מן הבהמ׳אין כי חבל הבל :לאומרו בכ׳יו׳קוד׳ש יתחילו הזמימ׳ורבי'
סלמ׳הנהיג שלא לוע' ירא שטיס בסתר
זקיפת הקומה היא מנוע׳ ה ^ ברי ' ולמה אכל אנחנו עמך כני בריתך כני אכרה' אוהבך שנשבעת לו בהר
יחזו' לברך פעסשניתעל זסוכ״כ רבי' המוריה זרע יצחק יחידו שנעקד על נכי המזבח עדת יעקב כנך מפני שת-יהץ לומ׳וכי בסת' יהא אד'ירא
הגדול מסרי״לזז״לוה״ר דוד לזבודרהס
בכורך שמאהבתך שאהבת אותו ומשטחתך ששמחתוב  .וקראת ולא בגלוי ועתסילין רבון העולמי׳וגצון
כת׳שברכ׳מתי׳כוסורי'  5וינס
נזכר׳כגמר'
אחרכת' שהגיון לאומרו שהרי לדעתינו
ונרכזה שמפני חרנ? דברי רב עמים כתב אותו ישראל
וישורון,
•
לפיכך
אנחנו
חייבי
'
להורות
לך
ולשבחך
הוקכע שבא לזיז האדם להיות י״ש ואפי'
כן לפי שפירש' כמו ספירש' רבינו ולית' ולפארך ולרוממך ..ולברך את שמך עליתן שכח והודייה לשמך
בסת׳ולדב׳אמת אפי׳כלככו וה״ר בנימין
?5ללז לר״ע נמי הילז נזכרת בגמרנז וכמו אשרינו מהטוב חלקינו ומה נעים גורלינוומח יפה ירושתינו אחי אמ׳שראוי לומ׳בסמ' שלא אמרו אב'
שכתבתי וכך גוסחא דידן בגמיכז " אשרינו שאנוימשכימק ומעריבין ערב ובקר ככל יום פעמים אליהו אלא מג׳דורו של גזיר'אמ׳שגזוץ.
עוד כרכ ^ חתיס בסידורי ספכפז ואומרים שמע ישראל ה׳אלריגו ח׳אחד  :ורבתו יהודה החמיר
שלא לקמ׳ק״ש ולא סיו פוליןלסיו׳יראין
הנותןליעף כס ונתקנה על שאדם מפקיר היה רגיל לומר אחריו כרוי שם ככור מלכותי לעול' ועד :והי' מכוין כגלויי וז״ס וחייבין אנו לוע ' לפניך תמיד
נשמתו במרב וכו׳אע״ס שיש סמך יפה
לצאת בו ידי חוב׳ק״ש משו׳שפעמי׳ כשעושק קרויץ מתעכבין שמע ישראל וע״כיהו' אומ׳כי־ו׳מקד׳שמו
ברבי״לפי
שבסע׳הגזדו׳אי
לברך ברכה זו מאס׳שלא נזכרה
בתלמוד
;ץ שננו מקוד
מק׳יש דע אח׳זמנ׳ואמ׳שחי׳יוצ׳כזת כדאית׳כברכו׳שמע ישרא׳ ה׳
איני יודע איך היה רשות לשום אדם
ברכייאלא בסת׳ע״כ אץ לנו לשנות ע"כ:
לתקנה  .ומצאתי פכפב האגור שראה מקטרגים עליה מסעם זהוהרמב״ס וכ״ע םס זרע יצחק יחידך י״א ידיד׳ויש מדלגין יחידך ואו־מרי׳זרע יצחק שנפק׳פ״ג
וספר מצות קטן והרוקח לא הזכירוה והכי נקיסינן :
בקצת
מזבחך לפי שלא מצינו שנקרא יצחק יחיד להק״בה אלא לתברה׳ויש מוקרקי׳ואימ'
סדורים יש ברכה אחר' שאינה נזכרת בגמר ' והיא מגבי.ס סמלים וכת׳ ה״ר דוד יחידו והוא מוסב לאברהם שנזכר למעלה וה״ר בנימין כת׳שאין לשנות ופי 'יחידך
אבוררהס והטעם כפו שפירשנו 3ביכ' :זוקף כפופי׳ ולא הבכתי דבריו דא*כ שני בשמך שקראת לו אבל אביה' ויעקב לא היו יחידים בשם אחד או יש לפרס על
ב^ כו׳פל שנין אחד למס לי ואם כוונתו לומ׳שכמקו׳זוקף כפופי׳מכד׳מגביה שפלים
שנתייחד בקרבן ע"כ •
ורבינו יהודה החסי׳היה רגיל לומ׳אחייובשכמ״לווהי'
מאי זה טפס נסנס סכרכ׳ססוזכר׳בגער׳לכך נראה בעיני דאין לברך בדל זו כלל
מניין לצאת בו ידי חובת ק״ש סלומ ' דכשאינו אומי אלא סמע ישראל לבד ניאס
והמברך אותה טועה הוא ואמ״פ שאח׳שכמכתי זה מצאתי' בעפ׳ספיסור במקומי שאינו אלא סמוי דברים שאומרי׳ישראל כשמיחדי׳אבל כסאומ׳בסכמ״ליכרא׳שהו'
אני עומד שאין לברך אות׳וכן כת׳בסכולי הלקט שי" ע גאון הסיר מגביה :שפלים מכוין עכשיו לייחד ומ״ה מבר׳שס כבוד מלכותו דאל״כ למס לולומ׳כשבמ״לו  :ועל
וכפו' בעיטור המברך סומך נופלים טפו' הוא :כתב האט׳ראיתי בסידו״סלי אני מיש מסו׳ססעמי כפעושי׳קרובץ מתעכביןמק״סער אס׳זממכו׳יש לדקד׳מדגרסי'
וקטאלני וספררי׳הרב׳ברכו׳סלא הוזכרובנמ׳ילא בפוסקי 'ואץ יהס ראי' :לכלח כירושלמי פ״ק דברכו׳ר׳יופי ור׳ אחא נפקין לתענית׳אתא צבורא מקר ' שמע כמי
הביכו' שהם על סדור העול ' והנהגתו וכו׳אין לחס׳מהס אפי נח שמע קול תרנגול תלת שעין בעא ר׳אחא מימחיה בידיהין א״ל י׳יוסא ולא ככר  .קראו בעונת'כלום
או לא הלך על הארץ אבל אות׳פהס על הנאותיו לא
אלא א״כ נהנה וכו׳ כן הס קורין אותה אלא לעמוד בתפל׳ממייך דבר של פורס א״ל מפני הדיוטו שלאיסר
כתבו התו׳והרא״ס בס״פ המא׳שאפ״ס שלא ׳שמע קול התרנגול יכול לכרך הנותן
אומרי׳בפונת ' היו קורץ אופס דאלעא אין לקמ׳ק״ש פלא בפונת' אע״פ שככר
לשנוי שאינ׳אלא הודאה למקום שנתן לנו ביני? וביא לנו כל צרכינו דאף אס ישן יצאו י״ח קריא׳ושמא י״ל דכיקדאמ' בעא ריאחא מימח׳בידהון משמע דבע׳למימח'
אדס בבית אפל יבחין ביא׳היוס מ״י קול התרנגול וכת' עוד הרא״ש כל הנך ברכות ולא מיחה וכיון שכן אנן כמי כי מקי* לן הכי לא מסינן בהו א״נ אע״פ שימחובידס
ססס להנאתו כמו מלביש עריפי׳ועוסר ישראל ושעש' לי כל צרכי אס אין נהנ׳סהס לא ישמעו לסס וכמו שכפיירכינו בסי׳ס״ס בשססרמ״ס ומ״ס כדאיתא ככרכושמע
כגון ששוכב על מטתו ערום אינו מכרך אותס פכ״ל ומשמע לרבי' דביכת רוקיע ישראל וכואו היא ק״ש של רבי יהודה הנשיא הוא בר״פ היה קורא והטעם לפישהיס
הארץ וברכת המכין מצעדי גבי הוו מל סידור העולם כמו הנותן לשמי והכל בו לומד עס תלמידיו כשהיה מגיע זמן ק״ש לא הים מצ' להפסיק מלמודו אלא לקיו'
כת׳שספט המנהג באות׳הארצוילאמר׳על ססד׳וכן הנהיגו בר נטמנאי ורב עמי
פסוק -־אסון כלב׳דהוי דאורית '  :וכתב סרא״הכגמ׳מסמקאלןאסחוז׳וגומ'
ושאר הגאיני׳לסדר את כולם אפי ' לא עשה המעש׳שלא על עצמו בלבד הוא מכרך לאחר שעמד מנית המדרס או לא ואמרי׳דר״ש ב״ר אומר תוז׳וגו׳עי׳ חחר וגומרה
אלא על כל העולם
סברא ת הסס שעשה כל הטובו׳והחסדיס האלו תמיד לכל עכ״ל בברכו' ואע״ג דסא נפק ליה ידי ק׳ש דאוריתא סילכך אק קרינןבצפר.רכש״פ
ומשמע מדבריו
שאפי
'
ברכות
שהם
על
הנאותיו
תבין
אף
ע״פ
שלא
נתחייב
בהם
וכו׳ועיסדיס שמך פעמים בכל יום ואומרים שסע ישראל וכו׳ונטקי כיה יד ק״ש
והרמב״ס קרא
תגר
על
המנהג
שכתבו
בפז
מס
'
מפלה
נהגי
העם
ברוב
עיינו
דאורי׳אפ״ס
קרי
כתר
סכי
שמע
דרבנן
כברכות דרבנן מיהו לא מחוור שפירלאילו
לברך בימת
אלו
זו
אסר
זו
בב״ה
בין
,
נתחייבובהס
בין
לא
נתחייבו
בהם
וטעות
יבינו
הקדוש
מסוס
דוקקא
דגירסיס
הוה
עביד
הכי
ומסו׳רתורתו
אומנותו
וטפי
הוא ואין ראוי לעסו׳ק ולא יברך ברכה אא״כ נתחייב כס מכ״ל וכ' שדעתו לומי עדיף לציבורא למימי ברכות ק״ש אק״ש דאורימ׳הילכך הכי מיבעי ליה למימי
שהמנהג הזה טעות משני פכים האחד מפני סאץ ראוי לעסות כן לברק אסר ומיחדיס את שמך פעמים באהבה ואומיי ' ה' אלדינו ה׳אחד וכן קבלתי מפי מוי'
סעבר זמנן אלא כל כרכ׳לפרכ׳יביך בזמנ׳האמו׳בגמיא השני שהם מברכין אותם רבינופכ״ל וכ״כ באסל מועד בשם סימב״ן ז״ל ועכשיו ניסנו העול׳לוע'פסו׳ראשון
בין• נתחייבו כהס כין לא נתחייבו ואין לכרך שוס ברכה מהם אם לא נתחייב בה של ק״ש כרבי יסודה הנשיא משו׳דק״ש בצבו׳הוי אחר הנץ החמס ולכך קורץ אומו
וככמכמכתי לעיל טעם למה מכרכין ברמת אלו אחר עשייתן והגהות מיימוכית פסו׳קודס שפא שעת קריאת אותו פסוק יהיה קוד׳הק החמה ואפילו אס יסי׳אחי
כתבו בפ״זכשס התו׳שאפילו לא שמע קול התיכגול מברך שאין הברכה אלא על הנץ מ״עסוב למהר ולהקדים קיש דאוייתיכלמה שאיסשי־ וגדולה עזו ניאה
 5אור' שהפרנגו' מבחץונהנ' מן האור ללא אמרו סמ׳קול תמגו׳אלא לאפוקי מדבר מהירושלמי שכתבתי בסמוך שהיה מנהגם בצבור לקרו׳ק״ש בזמנה ואק״כ מחיים.
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"» לוותה עס ברכותיה ואע״פשיתסלס קראוה כולה והנועם לפישאינומברך אלהיט אתדברי תורתך וכו׳ג״ז פס ורבי יוחנן אמר .העיב נא
ה׳אלהינווכו׳כא״י (י) !כן י*כיז4
< j״ j3לקרוא את שמע אלא ברכות השנת הן וגדולה מזו ומזו מצאתי להרשב״א המלמד תורה לעמו ישראל בר המנונא אס' אשר בחר בנו מכל הממי' וכולי בא״י דמנלכי׳מילנרכןי
מסוכ׳ח ל הא דתנן היה קורא בתור׳והגיע זמן המקר׳אס כיון לבו יצאמסתבר' נותן התורה אמר רב פפא הילכך נימרינסו לכולסו ומ״ם סיס חותמץ כ3רכ׳הער 3התורה
אמרנרכנו
יסמרואומרכרכות בפני עצמן ואע״סשאי:ו קורא ק״ש שהברכות לא נתקנו פל נא גא״י נותןסתור' כ"כ הרא״ם סס ופ״ש ואין לחתו׳בא״י למיני חקיו סאיטלסי 1שינרן נשמה
9״&& רמ שהרי ׳איבו -
ברכה והודאה לשעבר וכו׳כ״כשסרס״י זקורי׳
לותריהברב׳
מביך על ק סוב כ
נ6י1ו להא דפק ירד לטבו׳אס יכול ה' אלהינו ה׳ אהד זו היא ק״ש של ר' יהודה הנשיא • אתה הוא עד והתום'  :ום״ש וישלומרוהמיבנאכהטם !
ששנמאלז
עיתכ ז שלא נברא העולואת׳הוא משנכר׳ העולם אתה הואיבע״הז ואת׳ בוי״ו כי ברכה אחת היא עס לפסו׳בד״רן דנרים שאיוצהס
לעלות ולהתכסות ולקיות

התמ׳יפלס וימכסויקי׳דמסמבר׳םחיז י הוא כע׳יהב קדש תא שמך על מקדישי שמך קדש שמך בעולמך ,ס^ילו
ב,הני "עצמפ.הית? מרים
שאלסא^
לפ
ןאוילר כרכות בפני עכמן מהטעםהנזכר ובישועתך תרום ותגביה קרבנו בא״י מק דש שמ ך כרבים ונתקהג פותסת לכתכ׳כ התו ,בפ' ג שאכלווכס' «
פיחתיסם• P
סילבךמנהגדידןמנהגותיקין ^
ואינה
הודאיאתהיב
שבס׳?פה 7יכת
דברכו׳יכו
וזל:1ם1ם
ולפי ית
לנרנותלכורגים
עלפיהירושל׳ואינהפו ,
פותחת ! י
בברוך שאינ׳אלא , .
ברכת ל ,
וני כ הרא
מה ממות לכ!הנים
ז ""
הוא היהאלהים בש
כשמי ממעל ובשמי השמן העליו־ניאוזה שרגיל  •■.תלפיו־לה־כ׳ש־ניני׳תציי׳
•
יי״״״
היא אהרון
קבץ ?קיי
ןויך! לעילו נרכס הסכינה לקבימס״פופספSw pmira
^'« ש״
י־ה69״■־ל 3' 6־ינת"55יוי;•)ה נ״? הוא ראשון ואתה הוא
אחרוןומבלעדיך
ומבלעדיך אין אלהים קכץ
התוס׳בפרק ערבי פסקים ובריש פרק ג' מארבע כנפות הארץ יכירו וידעו כל באי עולם כי אתה
אלהים בברוך כסו ברסת של הבדלה וברכת שלגתו׳סמ״קלנינו׳
ס אילו ונראה מדבריהם שמזכיר בקסם לברך על כל ממלכות הארץ אתה עשית את השמים ואת הארץ סופה א״כ היה צריך לברכת הערבסמהא את״כ נינת
אל־לי
נתתימת׳אכל סרמב״ס בסדר התפלו׳ לא את הים ואת כל אשר בם ומי בכל מעשה ידיך בעליונים אופותחת בברוך שאותה שלפניה קצי׳לכר™ ™ 1ז׳*איגז
הזכיר בה סס :
והוקשה ליעל זה בתחתוני׳שיאמילך מה תעש׳אבינו שבשמי׳עשה עמנו חסי כעכו' היה אומר ר״ת שאין זה כי אס סיו׳בדכה ש־׳י
לברכן’ אתי
.־־ -־־ -־׳“ “ “ L׳'
׳■־ “ “•־ — -ך
 —־?®־ר ליער פסוקים קודם ברכת
התירה שמך הגדול חנכו' והנור' שנקרא עלינו וקיים לנו מה שהבטחתנו
והנהגתי בעצמי וט' כתב ה5ןנור כ £ס ע״י צפניה חוזך
כאמו׳
בעת
ההיא
אביא
וגומר
ואחייב
ברכי התור,
״הי־סי־א י« י:רל’ יו « י * « " "י וכרשהתמיר ומשנת איזהומקומן והוקשה יליע׳ל זוזי הסדר י!ומ ד
כיינו דוקא כשלומד

ראשוכ׳והיה אוסר והערב נא עכ״ל וכ׳'כ אלהי נשחהמשום
ה״ר יונה והמרדכי אבל הרמב״ס בפ״ן .ללליליה ש״ללאלתי

ע־׳פפלבת׳שו׳כיטמ % 9י נת®9יי * “ ” /יי ! "

,
,
י! :ל6ס .מת ^ל
אויוונתגסיסבוו ,0נןדעת3על. " ,י! כז ׳ נני
פםומי׳קודםכרכיהתור׳וגהגתיבעצמיםידאח׳ברנןןא ^) נשמי
נאנ^
המאור וגס התוס כתבו בפ טרבי פסחי «״א׳לעילסי-׳ס
תחנונים אין צריך לברך והיאב׳ד
כתב
לברך ברכת התור׳ולומ׳אחריח פרשי ברכת כהניסולסד׳הברכו׳
על דברי ר״ת ומיהו כירושלמי פריך והרי מז ( א)
צרי' לבר׳פמי כן על מקרובתובי׳ופםוקי׳ " ל,־, ^ » .,יי י־ ^
ריי׳יר־י׳רוד
וראיתי
בסדורירב
הבדלה ומשני ר' היה מפזרן פי רו'
מקשה1ה!*נהג
^ ^  :י-י״ילין״נ״ל ויהי רצון ורבון העולמי וכו עד לעיניה אט ה •
.
,
!,
׳ט
הןאכזנריהמו נ
עמרם
משג איזהו
איזהו מקומן
דר׳ישמעאל סידר אותו היכי אמרת דברכםססמוכ לחברת אינה
")
עמרם אח
אח׳ שב!
שכת« משג
מקומן וכרית
וכרית דרי •
־ובר
אמו!
פותחת בברוך והרי הבדלה שיש בה כמה
־תנ נמ
סיכ׳ש6
ץס5ו ^ ׳מ עסוק י׳ וכן כת לעולי יהא אדם ירא שמי כסת ומור על תאמי וו
או׳אותם בלבבו וישכים ויאמר רבין העולמי׳וכו׳עד לעיניכ אמר־ ה׳
! ברכת התירה כיון סאינו
ברכו׳ואפ״ה פות׳כה בברוך ימתקשאני
דין לימוד אלא דרך בקשה וריצוי
וכתכ
סז התורימאר צריך ליזהר בה
כדאית׳כבררים .ברכו׳הבדלס שר׳היס מפזרן כלומר שלא
סנן נוהגים באשכנז ובספר א״ח
כתוב בפרק אלו נדרים מפני מה תלמידי הכמי׳ היה אומדן על הכום אלא כל אחת לבדם
בי׳ימי תישוב׳ נסק מי ? /ודס הץס ל ס לי חו,
אין מצויין לצאת מביניהם תלמידי חכמי׳ רביב׳ אבי ר טפנ ,י שאי %ס״ת דאי לאו דרכי מפזרן לאהיה מומחי
 3ומנהגינו לכ יו 3י כתהתויה
מברכין בתורי תחלה דאמ׳רב יהודה אמר רי מאיךפרןי׳ מי הא.יש כה בברוך משוס דביבה סמובלחברתה
מקריא ואע״ג דסויאעס מטבע קצר וכן
הלכה
ממשנת
ואח״באיזהו_
מקומן כי^
החכסויבןאתזאת ואשר דבר פי ה ' אליו ויגירהעל מה אבדה
ממשניות
אחתאחיות
תהלה לדוד
נראה מדכי־י רש׳י בפ״ק .דכתיבות גבי
הארץ
רבר
זה
נשאל
לחכמי׳
ולנביאי
'
ולמלכי
השר
'
ולא
פירשוה
הכתובי' מורה הס והס בכלל מה שאמרו
בדכת חתנים דמטבע קצרנמי ברכס
עד שפירשו הב״ה בעצמו שנ׳ויאמר ה׳ על עזבם את תורתי אשר
הסמוכה לחברתה צינה סותחנדבכרוך •
לקקרא ציין לברך עד כאןל :
מז^ ברכת התורה מאד צייך• ליזהר נתתי לפניה' ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה מאי נינהו ולא שמעך.
וכתב ה״ר דוד אבודרהס שק עיקר כיון
כד איתא בנדרים פ׳במרא
משתנה ומדבר להבאי וכן נוהג
>י
בלא וי״ו עכ״ל ומ״מ דעת רש״י
(דף פא ) מפני מה ת*ח אין מצרין לצא׳
מכיניהת״ס רכינ׳אמ מעני שאין חברמן אמ״ה אק״בו על רברי תורה ונוסח אשכנזית לעסוק בדברי תודה בברכת והערב כדעת ר״ת שאינה ברכס

בתירס מחלה כלומ׳בתסל׳ עסקס בתורה הערב נא ה ' אלהינו את דברי תורתך
תורתך בפינו
כפינו! ובפיפיות עמך
בית בפני עצמה שכתב ורבייוסכן מסיים בס
וסתימה ככרוך
בכל יוס ותלמידי חכמי׳ממו׳שהס זהיר ' ,ישראל ונהיה אנחנו וצאצאנו ׳וצאצאי
וצאצאי עמך
עמך! בית ישראל כו ל נו הכי דבעי פתיחה בברוך וסמימ

ברכה
כקש,
.
אמרוה׳ * "
וכדברייי ס6
והוד • ?^ שעבר אלא ׳׳ ! י
לשון <
ימייססהי
שהיתי 4כי־י
״י
י, 1
ורודדרך׳בקשה י
החומרים
ברכס בפני
שאתה כרוך למדניחו׳קיך׳וי ל והערב נא בוי ו כי כרב אחתהי » עצמ׳אע״פ שאמרו עסוי״ו אין בכרכלו׳א
עס לעסוק בדברי תור שאלו היתה ברב בפני עצם היתה פותחת
בחבה״י יונה ביית אשר בחר בנו
בברוך
אין לענות אמ׳אחר
לעסוק
ועוד יש ברכ
׳
פותחת
בביוך .מפני סדרן הואלאמי®
1
י1
ולק 1
ן
.
בדברי תור׳ -
,-

סס המפרש ורבי׳הגדול מהיי״א !" לכתב
חהטעס שאינם זוכים לבנים ת״ס מפני
שאין מכרכין בתור׳הוא לפי שמאח׳שאין
מביכין על התור' מורה שאין קורץ אות"
לפחה אלא כאומנות בעלמא לפיכך אין אחר׳על התור :בא״י אמיה אשר בחר בנו מכל העמי׳ ונתן לנו את^ בפני עצמה כשמברכין על סתייה :
ויכין
■ לשלשלת הנמשך לעוסק בתורה לא תורתו בא" י נותן התור׳ ויכוין בברכתו על מעמ׳הריסיני אשר בה׳'
כתוב כתשיכות היש״כא סאל' כשאנו
ימושו מפיך וכ ו׳ועל מה שאמר מאי
ניסו בנו .מכל האומו׳וקרכנו לפני הר סיני והשמ׳יענו דבריו
מתו׳היאשמברכי׳ על ספיר' בכל בקי למה אין אנו
ונו׳לומר שאיןמכרבין בתירס
תחל׳כתב ונתןלנו את תורתו הקדושה שהיא בית חיינו כלי חמדתו שהלך!
מכרכיםלאסייתשובה קריאת התורה
שסהר׳ןבשסה״ר יונהלקיל 1הכידי
ח משוזעש׳ בו בכל יום ואסכא
ללמו׳מיראח׳קריאישמע
וברכותי׳ מצוהואיןמברציןעלי המצות לאחריהם
יעל *‘
ו־ייינפיי׳ת״לסאבוס ®» י1
שחרית אין עריךי! ברך מפני שכרכה שציה שליפני .ק״ ש עוה י א י־מי ^ מייני־יק < * יוי׳ ו 5ולחשי « י
לאמאיתאעלמזכסאתתורתיכפשטיס אדיר רבד יש בד
"'
מקריאת התורה־ ככה סמכרכין לאחריה
משמ׳שעזכואתהתור׳ולאהיועוסתיןכס ;
י* י
י
י 7׳י
דהתסתקנ' תשה ועזרא היא ופל התקנו׳
סשנפאל לחכמים ולנביאים למה צא פירשוהו והלא דכר גלוי היה וקל לפיש אלא מברכין לפניה׳ ולאחריה' וכדמביכי בהלל ומגלה עב"ל ול״כ דאפי' אם היו מביכים
ודאי עוסקין היו בתור׳תמידולפיכך היו חכמי׳ונביאי׳תמהיס על מה אכד׳האיץ לאחר המצו׳לא קשיא דכיק דמצות הגיית הפור׳היא כל היום וכל הלילה ואין שמס
פד שפירשו הקב״ס כעצמו שהוא יודע מעמקי הלב סלא היו מכרכים בתור' תחלה שאינו חייב לעסו׳בתור׳לא שייך לבר'לאהרי ' :ואס בא ללמוד אסר ק״ש וכרכותי'
י צלומי שלא היתה התור' חשוכה ,בעיניהם כל כך שיהא ראוי לבק־ עליה שלא היו סחרי’ אין צרי׳לברך וכו׳בס׳פ״ק דכרכו׳ (שס ) אמ׳רב יהוד׳אמ׳סמואל השכי' לשנו׳
עוסקי׳בה לשמה וממוך כך היו מזלזלים בכרבת׳והיינו לא הלכו כה כלימ׳כטונתס ער סלא קרא ק״ש כריך לברך משקרא ק״ש אין צריך לברך שככר כפסי באהב׳יבה
ופרש״י סיס כה מעין ברכת התור ותן בלבנו ללמוד וללמד וכו׳וכתבו התו׳כירוש׳
ולשמה אלו דברי סר׳החסיד ז״ל והס נאים ראויים למי שאמרן עי״ל הר  fז״ל
וצריך לביך למקרא למדרס ולמשנה ולתלמוד סכי אסיקכא בספ״ק דברכות ( דף יש סא דאמרי׳שכבר נעטר באהבה רכה והוא שסכה על אתר פי' לאלת׳שלמד מיד
יא) וכתב ס״י דוד אבודרהס שאס השכים לכתוב בד״ת קודם תפלס חייב לכרך באותו מקום ונשאל ר״י בגון אנו שאין אנו לומדי' מיד לאחי פסלת השחר אמאי
•גינת סתורה כמו ללמוד ' רק שלא יהא כותב בדברי היסו׳* ( נ׳יז ) יע" ,אין אנו מברכין ברכת הפורה פעם אתר' כשאנו מתחילים ללמוד והשיב ר״י דלא
ובסימן שקוד© זה כתבתי  .אס יכול לומר פסוקים דרךריצןי 3ד3רי הצמר קי״ל כאותו ירושלמי ועוד אפי׳ לפי הירושלמי דיקא אהבה רכה דלא הוי עיקר
^ י^ ח פאגתינ ל׳ז"! ׳ כרכה לברכת התורה דעיקר אהבה רבה לק״ס כתקן ובשביל כך אינו נפט׳מברכ'
והחטניעד שלא בירך בי כ' התור  1P :מסחח
עשו׳שסוצת׳הרא״ם ויש מקומו׳שאומרי׳לפסו׳בד״ת וה״ריונ׳כת׳שכנסחאו׳מדוייקו' התור׳אלא אס ילמוד מיד וגס לא יעשה היסח רעת אבל ברכו' המיוסדו' לברך על
מצא מל ד״ת וכתב ה״ר דוד אבודרה׳שיות׳נכון ליער מל ד״ת לפי שהוא כולל עסק התור׳פוער׳פל היום וא״ת מ״ש מסוכה שאנו הריבים לכרך פיל כל שמיד לים' כסוכה
הלימוד ועשיית המצות וכן כת׳אק הירחי כלומ׳דאילו לעסוק בד״תאיכו אלא פל ויש לומ׳דסאני תורה שאינו מיאס עצמו דכל׳שעס אדם מחריב ללמו׳דכפי׳והגית
^יאת התורה ול״נ דישלדחו׳דאדרבה מסאי טעמ׳גופיה עדיף טפי לברך לעסוק בו יומס ולילה והוי כמו יושב כל היום בלא הפסק אכל אכיל׳בסוכ׳יש שעה קבועה
 Vת שהיא ברכה מיוחדתלקרי-את התורה שהוא בא לעסוק בה עכשיו מלברךעלוהצרפתים נה .גו לומי־פסוקיס וברכ׳כהניםוגס אלו דברי׳שאיןלהס שיעו׳שהיא
1ת
שגולל .ג״ב משיית המצות שאינו בא עכשיו לעשותם ולכסיעשס מברך על כל משנה ואלו דכרי׳סאדס אוכל פירותיהן שהיא ברימ׳מפכי הירושלמי דבעישילמו׳
מ< וה כרכם המיוסדת לה ומ״ש נשחת הרעב״ס הי צ על ד״ת :
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כתב&בו מל אמר א  5לא״צ כמו סכמכיוי ככר פכ״ל וכן כתבו ה״ר יונה והמרדני דדוקא התוס׳כלל אבל מדברי רבי׳ נראה שהו 15תוסס פיקד ד 15ין חילוק בין כפפי כ!5ה35
אנמרסצז מה3ו כשנפש׳ באהבה רכס בעינן סילמוד לאלתר אבל כשבירך ברכת המור׳ אפי' אינו רבה למברך ברכת סתור׳לעולם בעינן שישנה על אתר וכדברי סאת״ל שהיי כת3
ישראל ליזמנדגע לומד עד אח ' כמה שעות אינו צריך לחזור ולברך וק״ל דמ״שמברכי' המוציא שאס או שבירך ברכת התורה והתחיל ללמוד והפסיק אס״כ בלימודו אינו ציי ' לפיךכל
נתעה6לןייץ כיין הפסיק בין ברכס לאטלס צריך לחזור ולברך ומשמע סכן הדין כברכו׳המצו' שאס היום ומשמ׳דמצרי׳ללמו׳מיר דא״לה לישמעי ' סאע״ס סהפסי׳בין ברכ׳לקריא׳רצ^
בנתינת ומוי־ הפסיק כין הברכה לעשיית המצוה צריך
לעסקיו כסב׳ללמו׳אינו צריך לחזויולבר׳
שהיתה כרתת<פו'
סג ע״שכל ענייותי לחזור ולברך וכ״ל דסאני ברכת המוציא מעין ברכת התול ופוטרת אותה ודוק' אם לומד מיד אחריה אבל כי היכי דצרי׳לסזור ולבר׳כסנסם׳ באעה
שאין
הברכה
באס
אלא
על
הנא׳האכילה
רכה ומכ״ש הו׳שמעי׳דהיכ׳דהתחיללמו' ,
תאמרנה גו
עניוותין' הי?בי וכן כרכו׳המצו׳אינן באות אלא על עשיית אם הפסיק מתים אינה פוטרת ואם לומד מיד אחריה שאז היא
בל
והפסי' דאינו צרי׳לחזור ולברך אלאודאו
וותסעעי' בשעת המצו׳והאביל׳וסמצו' אינם דברים שצריך פוטר׳או שבירך ברפ׳התור׳והתחיל ללמו׳והפסיק אח׳כץ בלימודו
דעתו לומר דגם כברכת התויהצרין
שנת מורא ית' לעשותן תמיד ומ״ה כשעוש ' אותם צריך אינו צריך לברך כל היום אס הוא תיל תמיר לעסויבתור׳ואף אם
שיסנ׳ננל אתר וכן ביאר דבריורבי׳הגדול
עכ״ל והרקנט פ'
ויש« ע יינון נתב שלא יפסיק ניניה' להוכיחששברה ' חוזר' כשיצ׳ לעסקיו ממהר לעשות צרכיו כרי שיחזו׳" ללמוד לא חשיב מסרי״א ז״ל אלא שלא נראה בעיניודברי
הטיג׳עלפיוזקנל' על האכיל׳או על עשיית המצו׳אכל ת״ת הפסק לעמן ברכה ואף אם למר כלילה הלמ* ה הולך אחר היום רבי׳סהרא״ש לא אמי כן אלאבדר׳את״ל
בתנועה אילו כיון שחד׳מסיייב שלא לספסי׳מלספעס׳ וא״צ לחזו׳ולבר' כל זמן שלא ישן ואס ישן כתיאי א זי׳ל בתשובת אבללקוסטא דמילת ' כברכת התורהאינו
פיונענעי׳ יסיאל
וב כלל כשב ' ללמת־ כמה שעו׳אח׳סבירך שאלה שאף ביום אם ישן שנת קבע על מטתך הוי הפסק וצריך צריך לשנות ע ל אתר ולי כיאה דרבי׳נמי
בשעת התפילה
יכן הוא מוהר  :י לא מונח ' מילת' סקור׳ בלא ברכס דאיכא לחזור ולברך אבל אם תיל להתנמנ׳מיושב על אצילי ידיו שינת סוכ׳שיש סילו׳בץ נפע׳כאהב׳רבהלמברך
למימר נשהשצי' בירך ושנה לאלת׳ועי״ל עראי היא ולא הוי הפסק ואפילו שכב על מטתו ולא ישן לא הוי ברכת התורה דבנפש׳כאכגה רכהד׳וקא
דאכילה ועשיית המצות כיון שאס רצה הפס׳רבעודו נעו׳דעתו על למודו ע״כ והמשכים בבקר ללמו' קוד׳ אמרי שצרי' לשצות על אתר אבלבברכת
שלא לעשותן פד אחר שמה הרשות בידו שילך לב״ה יש לו לברך ברב׳ התור׳ וכשקור׳ פר׳התמי׳ בב״ה אין התורה אין צריך שהרי לא כפג ובעינן
כסמפסיק כין ביה ' לאכילה או לעשיית
שילמוד מידאת־־יה אלא בנפערבאהבה
המצוה נראה שאותו כרכה איכס חוזרת לולחזו׳ולבר׳אע״פשהקור׳כתור׳ חוזר ומבר׳אשר בחר בנו אע״פ
רבה אבל כשמברך ברכת התורהכתב
על אותה אכיל ' או אותה עשיה אכל ת״ת שכבר בירך כל הברכו׳קודם פרש' התמיד לא דמי שאותה ברכה
והחחי׳ללמו׳ולא כתב מיד וה״ק אס נפסו
סחיי׳לעסוק בו תמיד כסמפסי׳בץ ברכה
נתקנה על קריאתה בצבו׳ כמו שתקנו ברכה לאחריה כתב א״א באהבה רבה ולמד מיד או שבירך בינת
ללימוד לא הוי הפסק מאח׳ שבאותו זמן ז״ל המשכים ללמוד קורם עלות השח׳ יברך על נטיל' ירים ואשר התור׳ והתחיל ללמד ' בין סמוך כין מופלג
פהססיק היה מחויב ללמוד וא׳ת למה לו יצר ואלהי נשמה וכל סדר הבדכו׳ וברכת התודה ופרשת התמיד
והפסיק אח״כ בלימודו אינוצריךלכרך
לירושלמי לומי תל הנפער באהבה רכה לא יקרא עד שיאור היום שהיא במקלם הקרבת תמיר שאין זמנו
כלהיוס ולא! איצסריך ליה לאשמופינן
דכברכהתור׳אינו צריך ללפו׳מידדמדל'
שצריך שילמור מיד שהרי למול׳הוא לומד אלא ביום וכן ברכי הנותן לשכוי בינה לא יברך אלא ביום ע״ב:
שהרי קורא ק״ש אחר אהבה רבה ואפשר
 HDוקבעו לקרות פ׳ התמירא כדאית׳ במדרש בזמן שאין כתב כן אלא גבי נפטר באהבה רבה
לומ׳דככר איפסר שאינו קורא ק״ש סמוך
ב״ה קיים מה תהא עליה׳ אמי לו כבר הקדמתי משמע ממילא דבברכת כתור' לא כפינן
לאהבה דהא איכא מ״ד כס״פק דברנות להם סררהקרבנו׳כל -זמןשעופקין כהן מעלה אני עליהם כאילו שילמוד מיד ואשמעינן דבין באהב ' רכה
 1הא דתק אמי להם הממונה ברכו ברכה הקריבום לפני ובסדור רב עמרם כתוב פרשת ברכת כהגים אחר בין כברכת התורה אס שנה והפסיקאינו
ציי׳לחזור ' ולברך ולא תימא די שממל' לו
אחת והסברנו וקראו עשר׳הדכמ׳ שמע
והיה אס שמוע ביכה אחת היינו יוצר ברכת התורה קודם פרש׳ התמיר וישנודזנין לומר אחריה פסוק
ברכ׳לפע
'
ראשונ׳סילמוד
אכל אסהפסיון
וערבה לה׳מנחת יהודה וגו׳ וטוב לומר אחריה סדר המערכה שזה
אור וא״כ אחר ק״ש אומר אהבה רבה וכל
יצסרך לחזור קמ׳ל ומדברי הרמל׳ס
נה״גאיצשרי׳ 9ירושלמי לאשמועינן שאין נוסחה אביי מסדר סדר מערכה משמיה דגמרא ואליבא
דאבא
בפ״ז מהל' תפלה נראה דכביכתהתורה
ברפת אהבה רבה פוערת מברית התור׳ שאול מערכה נרולה קודמת למערכה שנייה של קטרת מערכה נמי צריך ללמוד מיד כעין שאר מצות
אלא כשלמד מיד דוק׳ופי״לדק״ש ותפלס שנייה של קטרת קודמת לסדור שני גזרי עצים ופרור שני גזרי שאינו מפסיק בין ברכתה לעשיית׳
וכמנהג הצרפתים שכתבו התוס׳ וכן
לא תשיבי לימור לפנין זה דדברי תחנוני' עצים קורם לדישון מזבח הפנימי ודישון מזבח הפנימי קורם
ותפל׳למוד ודברי ת״ת לחוד וק״ס כדברי להטבת חמש נרות והטב׳ חמש נרות קודם לרם תמיד ודם תמיד נוהגים לומ׳בסמיך פי' ביצת כהניס :
מפלות הוא ! וג7צ 1ס ; ן מדברי מי
והי  . 40שבירך אסלה רנה קודם ברל
רבוותא שהנפטר כאהבה רכה ולמד מיד קודם להטבת שתי נרות והטבת שתי נרות קורם לקטרת וקטרת
התורה כסב מהר״י אבוהב ז״ל בסי׳ נ״ב
קורם לאברים ואברים
קודמין
והסשיקאינו צריך לחזור ולברך כל היום
שנסתפק הרסב״א אס יכול לומר ברכת
ו3״כ היא״ס כהוי׳ומצאתי סכת' הרשב״א כסם הראב״ד יש גרסית פגומזין והוא התור׳מאחר שאמרו שנפלבאהלרכה מברכת התור׳והנה לדע' רבותינו הציפת'
©קרא מל אתר ולאותה גיסא כל סקרא ק״ש סמוך לאהבה יכה יצא ידי כרכה שכתבנו שזו פוסר׳כל היום מה שאין כן ביזהב׳רכה יש לברך אות׳עכ״ל  :ואסיסן
נל סיום לפי שככר כירך על התורה פעם אחת בבוקר אבל לספי־ים דגרסי והוא כת׳א״א ז״ל בתפו׳שאף ביו׳אס ישןשינ׳קבע וכולי גס בפוסקי׳כת׳כןוכמושכתבתי
שסנ׳פל אתר א׳ין הברצ׳מוציאתו אלא מידי קריא ' הסמוכה לס הא אם הפסי׳וסזר בסמיך אלא מפני שסוף דברי התשובה לא כתב בפסקים כתב רבי ' כלהדכריס
וקרא צריך היא לחזור ולברך והר״אש כתב כדברי ר״י וז״ל בירושלמי מסיק והוא בשם התשובה  :וכחוב כהגהו׳מיימון פ״ז מם׳פפל׳כסס רבי׳סמס׳ששינ׳ומיחץ
©שנה על אתי וכיאה דהיינו כברכה של אהבה רכה דלא מתחזי לשם ברכ׳הפורס
מפסיקי׳ואס בא ללמוד אחרילצרי׳לכרך שהן היסח דע ' כי א״א לו ללמודכשהוא
אלא כשונה על אפר ואס שנה לאלתר אז ניאיתכרכה לסם עסק התור' נמולשם ישן או כמרחץ או בבית הכס מיהו הר ס כתב שלא היה רג^ל לחזו׳ולכרך אלא אחי
ק״ש ואז לא יצטרך לכרך כל אומו היום -אפילו יפסוק יעמוד ויחזור וילמוד וכן הפסק של שינת קבע לסי שאינו מסיח דעתו מללמו׳אסי׳בהפסק מרחץ ,וביתהבס
המברך על התורה ולמד אין־ צריך לחזיר ולברך אם הפסיק באמצע לכך הוצרך עכ״ל והאגור כתב נזעם אחר לפי שאף כשהוא נפנה צריך ליזהר בדני' כמובגילוי
לומר והוא ששנה על אתר על הנפער באהבה רבה ולא על המברך ברכת התורה ספח וכיצד יקנח *  *.וכתב עוד האצו׳שאכיו ז״ל הנהיג שלא ((".ה ) וק ני*י»ל*
לפר׳כיו׳אפי׳את׳שינ׳קלוכן ראוילפשו׳כי המקל
ככרט׳במקו׳ לחווריצען
דאי לאתימא הכי ה״ל להשמיענו בפלמ׳דהפסץ שבאמצ' עסק דהוי הפסק וצריך
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מרו!ץ תית הכסא -
לחזור ולברך" 5פ מעטי באהב׳רבה ואףאת״ל דאין חילוק בין הנפער בברכת שיש מחלוק ס ז לא הפסיד ני הברכות אינן מעכבות עב ל *
י
האורה לנפשי כאהבה רבה ס״נג מסתבר שבני אדם שרגילי ' תמיד לעסוק במור' ויש לתמוה דהא בין להיא״ש בין לרבי׳סמח' בין להי״ם שיכה הוי הפסק ולא סויק
ואפילו צשיוצאי' לפהקיסם ממהרים לפשות צרכיהםכדי לחזור וללמוד ותמיד מאן דפליג פלייהו וא״כ היאך הנהיג האב דל א כמאן והבן יפה חנ פאב משוס דש
דעתם מל לימוד׳ לא חשיב׳הפס' למנץ ביפה ואף אם לומד בלילה הלילה הולכת מחלוק' בדב׳יאנן לא אשכחן מאן דפליג בהא ואיפשר שסעסס משוס דלר״ת אפי
אחי היום ואין צריך לכיך כל זמן•פלא יישן וכן מי שרגיל ליישן כיוס שינת קבע שינת כל הלילה לא הוי הפסק כמו שאכתו׳כסמוך ואע״פ שאין הלכה כמותו מפני
לע מטאו הוי הפסק וצריך לחזור ולביךעצ״ל וכת׳עוד כיוצא בזה שאל ר״י אתר״ת שכל הפוסקים חולקים עליו היינו כשע' לילה אבלבשינ׳יוס מיה׳יס לטשלדבריו
ם $צריך לכרך פל השינה בסונה והשיב לו שכל מצות סוכה שקיים אדם מסעודה וכן נוהגים העולם שלא לכרך ביום אפילו אחר שינת קבע !
וחשטבים בנקי
לסעודה כגון שינס וסיול ביכת ליסב בסוכה שבירך על הסעודה פוטרמו מלברך ללמוד קודם שילך לב״ה יש לו לכרך ברכת התורה כ״כ הרא״ש ספ״ק לברכות וגנז
פליהס ולדבריו אפי׳כסיח דעתו מלישן נגץ שיצא למלאכתו ושוב כמלךאין צריך כתשו׳ שכתב רבי׳בסמוך לקמן אבל סמידכי נתב שם שסר׳׳ס אומ׳שאינוצרי׳לנרך
לכר׳כ״ש מי שדעתו טרוד על למודו אם יצא למלאכתו ולמסקיו לא הוי הפסק פ״נ לפי פביכת המורה סל אתמול פוער ' עד סחרי׳אחר וכ״כ ס״ר יונה ספ והתו נתנו
ומדבריו משמע שהוא פוכר דלא אמיו והוא ששנה על אתר אלא דוקא כשנפטר כן בסס ר״ת וכתבו דלא נהיר׳ ובכתבי מס״ר ישראל סי׳קכ״ג כת׳שהו' ודודו ז?ל היו
באהבה רבה אבל אס בירך ברכת פתורה לא 3עינ׳ שישנה על אתר והיכא שנפטר צוסגי׳לברך וגס האגור כתב שר״ת היה יחיד כדבר זה וכל הפוסקים אומרים8יש
באהבה רבה ושנה על אתי והפסיק וכן אס כירך ברכת סתורה ולמד בין על אתר לברך וכן נוהגים המולס ומ״ס וכשקורא פר׳התמיד ככ״ה אין לו לחזור ולברן וצו•
גץ אפי כמה שעות והפסיק אח״צ כשחוזר ללמוד אינו צריך לחזור ולברך ואע״פי כ״נ הרא״ש בס״פק דברכו׳וכ״ב הרסב״א פס בסס פתו׳וכ״ס הגהו׳נדמו׳בפ״ז מיז
סכתב ואף את״ל דאין חילוק בין הנפער בביצת המורה לנפטר באהבה רבה לאו מפלה ולא כדברי תלמידי רש״י שהיו אומרים בשמו שכשהיה משכים לקרות היה
למימר׳דס׳״ל דאין חילוק ביניהם אלא לאשמופינן דאפילו איכא מאן דסבר שאץ מכרך ברכת התורה וכשהיה באלבית המסת היה חוזר ומכרך ומרמהולקוראי
סילוק ביציהם מ״מ בבני אדם שרגילים תמיד לפסוק בסורה וכו' לא חשיב הפסק בתורה ומכרך בב״ה אפ״פ שככר כירך דשאני התה שהביכו' נתקנו לכך ואסי׳בייו
£בל לעולם איהו ז״ל ס׳ל דברכת התורה אף על פי שאינו שונה מיד אינו צריך מיד ברכת המורה ולא הפסיק כלו' סחר ומברך כמו שתקנו ברכס לאחריה וכמי
לחזוי ולברך אפי׳הפסיק וכדברי התוספות וכן צי ' מדברי רכי׳ירוח׳ שכתב דברי שתקנו ברכת אשר בחר להפשרה :
כתבא״א ז״ל המשכים ללמוד קודם פסוי
®תו׳כזה ונתב דברי הרא״ש בלימוד הלילה וביפן ביזם ולא כתב שפרא״ס שלוק על הסתר יברך ענ״י ואשר יצר ואלהי גשמ׳וכו׳צ״כ בתשו׳כלל ד׳וכ״כ ס״ר דוד אבודוס
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נסש מחזור וישרי ואבן® ירחי  :כתוב האגור שמי סעהרהר בלכו תורם קודם
הקרמו׳בנ״ה כע״פ והלא דברים שהכתב אי אמה רשאי לאומרם ע״פ ולן ומי ר״מ ( ן )
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ם3ירךכרמ! המורה מפיר דמי דהרהור לאו בדיכוי ימי לעניןכרכה כמו לענין
דהני מיגרס גריסן תדע דאמרינן תפילין ומזהות נכתבין שלא מן הכתב דמיג רס ד 0י׳ ה,ע״צ *מן
ר׳יס ומפלה וכן פסקו הפוס׳בפ׳מי שמתו דהלכ׳כרב ססד׳דהרהור לאו כדיבור
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. 1ל ענ ין 3על קרי מות להרהר בק״ש ג  :וכתב טור האגור בשם מהר״י מולן
כדפרי׳דאין נוללין ס״ת בצבו׳ולהביא ס" ת אח׳א״א משו׳פגמו סל ראשץ:וה״ר יוכה7ין  .גלא נתיניה
לנסי׳מברכות כדגת התויה אע״פ שאינן
כת' כפ״ק דברכו׳אהא דתכן הקור׳סכ^ן טעם ל 7בר הד
 .ינות ולא עוד אלא שהמלמד את כתי
קודמי׳למנח׳ומגח' לחביתין וחביתין
לנפכל׳וינפכי׳קודמקלמוספין ואיל׳ לא הפפי׳כאד׳סקור׳כתור׳ויש לסאי'
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לדברי סמ״ג שכת׳ שהנסי׳חייכות ללמוד
כדינים השייכין להן ע״כ :
מח וקבעו לקתת פרשת התמיד
כדאיתא במדרס כזמן
סאין בית המקדש קייס מה תהא עליהם יכוין בקריאה שנייה כקורא בתורה •

בעונותינו חרב
המקדש וכטל התמיד ואין לנו כהן
בעבודה ^
לוי בדוכנו ולא ישרא כמעמדו ואת אמרונשלמ
פרי שפתינו
שפתינו5׳לב?P
לוי בדוכנו ודא ישרא כמעמדו ואת אמר ונשבמ פרי
יהי רצון
מלפניךשיהא זח חשוב ומקובל לפני׳כאלו קרב התמיד
במועדו ועמדתי על מעמדו ואם אי ; יכול לאומרו מפני שהוא עם
הצבור טוב הוא שיקרא פרשת התמיד לבדו ויאמר אותו ואין
לחוש אם יקרא פרש ' התמיד שנית םע הצבור ולרווחא דמלתא
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משום דברים
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מסדר
סדר
מערכה
ופו׳
והיא
לאומרם על פה אלא
להוציא אחרים ידי חובתן אכל כל אחד הקרבנו' ומצינו שמצוה לומ׳פ׳ רקרבנות
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לעצמו
שרי
לכז
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באשכנז כשמגיע
כשמגיע ש
כדאמרי׳לעיל לא
לא חששו בקריאתם
מערכה מנה סדר עבודו׳ של כל יוס ויום
בגון ימ כמוכ׳יבאליס ה׳ ה' ימלוך לעולם וער שהוא שותק והקהל אפי׳כסאינו לסוב׳כללו סל דבר כל פסוק
משמיה דגערא דכוליה ישיבה לרבנן דבי
אומר אותו כל אחד ואחד בפני עצמו •
שניתץ למצוה או לחוב׳לאמרו על פה יכו"
מלרשא  :ואליבא דאבא שאול דאס' בפ״ק
לאומרו כמה פעמי ' שירצה אפילו כשטס
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שליש
מערבית דרומי׳ משוך מן הקרן ד׳אמות
במשנת
פרשת התמיד וברב׳ כהני' שנהגו לאמר©
לצד צפון פממנ׳תותין
גחלי׳להמי׳למזבח
פנימי
שחרי׳וערכי׳להקטיר עליה קטררו ע״פ אע״גדדברי׳שככתב אי אתה רסאי לאמר׳ע״פ משוס עת לעשות לה׳נהגו בו
תמיד פיס שחרית
ופרס
בין
הערבי
'
:
לסידור
שני
מרי
עצי׳סמסריץ
על מעיכה
היתר שאי אפשר לכל א׳להביא לו ספר לקרות בו בכל בקר ובסי׳י״ג כתב שמזמו,
גדולה ז לדם
התמיד
לשחיטה
ולזריקה
:
קטרתשל
מזבח
הפנימי
קורס
'
לאברים
יענך ס' ביוס צרה אומר אותו בלחש רק פסוק ראשון לפישדברי׳סככתב אי את©
להקטי׳אברי התמיד על מזבח החיצון־ למנחה מנח׳נסכו של תמיד דכתי׳ועשירי׳
רשאי לאמר׳ע״פ וטעס זה בק״ש שאנו אומרי׳בלח׳ וכן כמה פסוקי׳ובשביל פסוקי׳
האיפה סולת למנח ' :לנסכים לנסך יינו של תמיד ונסכים למוספי׳אס שבת הוא:
ב׳או ג׳הואי׳והןשגורין אין לחוש יש אומרי׳שאיןאסו׳לומע״ס אלא בניגק הטעמי'
סנא׳והקטיר עליה סלבי הפלמים ודרש ליה לסם הסלמה עליה על העול'
תמיד סל ובירושלמי מפרש דברי׳ שבכתב וכו׳שזהו דוקא בס״ס שמא יאמרו חסי משס אגל
סחר כאמור בראש המקר׳שלוערך עליה העילה והקטיר והוסיף והשלי׳אסריהלכ
בתפלה אין לחוש כלל והד״ף כתב דוקא לכוצי׳אחרי׳י״ח אמיי׳דברי׳ שבכתב אבל
הקרמופולא על של כין הערבי׳סיוא אהרון לכל הקרכנות ע״כ ואע״ע שהרמב״ס
גבי עצמו לא כדמערש בתוס׳עכ״ל  .וה״ר דוד אבודרהס כתב אצל סקרבנו׳הסילוק
גפ״ו מהל׳ממידין ומוספין פסק כרבנן דפליגי אאבא שאול ואמרי קטרת מפסיק
שלהירושלמי דהאדאמרינן דבריס שבכתב אי אמה רשאי לאמר׳ע״פסהוא כקורא,
בין הטבת חמש להטבת שתים ושחיטת התמיד וזריקתו קודם להטכ׳חמש וכן נרא׳
במורה שמא יאמרו חסר משם אכל בתפלות אין לחוס: J
דעת ספ״ג בסי׳קצ״ב וכתבו עוד והמדסן את המזבח מדשנו בשע׳שססוחט שוחע
נ וקבעו לשנות משנת איזהו מקומן ובריתא דר' ישמעאל וכו׳משו׳הא דאמ׳
אתהתמי׳ולפי זה היה ראוי לסד׳כך וסידו׳סכי גזרי פצי׳קוד׳לדישון מזבח הפנימי
רב ספרא לעולס ישלש אדס וכו׳הא דרב ספרא איפא בפ״ק דקידוסין
י ודס הממי׳וליסון מזבח הפנימי ודם התמיד קודם לפטב׳ה׳ נרות והטבת ה׳נרות
(דף \) וכתבו שס סתוס׳והרא״ש סמל כן תיקן בסדר רב עמר' כמו שאגו נוהגי©
קידס לקטר׳וקטרת קודם להטבת שתי נרות והטבת נ׳כרות קודם לאברי׳ ואברים
לומ׳בכל יוס קודם פסוקי דזמר ' מקרא ומשנה ותלמוד ור״ת פירש שאנו סומכין
לשכיתין וכו'מאס'שמצאו סעול׳ סאביי סדר הסדר אליבא דאבא שאול
משמ׳דס״ל
אהא
דאמרי' בסנהדרין כבל בלולה כמקרא ובמשנה ובתלמוד דתלמור בכלי בלול
דהנא הלנמא ולכן לא רצו לשנו' ססדר ההוא  :ואין לחוס אס יקרא פ׳התמיד
בכולם וכתב הרא״ה שתיקנו לשנות ^ פרק איזהו מקומן לפי שאין ככל אותו
שנית עס הצבור כלומ׳ולא תימא דהוי כמקריב שני תמידין בשחיית דהוי כמוסיף
פרק מחלוקת והיא משנה בחרה למפה מסיני טכ״ל  :וכי בכל מקום מוקטר
על המצות דבקריאה בעלמ׳ליכא עשוס כל תוסיף  :ובעל המנהיג השיב על
מוגש אלא אלו תלמידי חכמים סעוסקי׳כעכוד׳ בכל מקום וכו׳כסוף מפ׳מנסות
המצהג וכו׳ז״ל המנהיג ואסר כת 3ר״ע לשבת וכיום השב׳לר״ח ובראשי חדשים
וכן
(דף קי ) □ :מן הדה נוהגים לוער אחר בריתא דרבי ישמעאל וכו׳הודו לה׳ קראו
מנהג פחבי״נצס וספרד לא יתכן דסיאך נזכירקרבן המוספין קודם לתמי '
השחר
בשמו וכו׳ופסוקים אחרים וכתוב בספר א״ס שהטעם לפי סכל השנים שהיה האיון
יעל מקומן הן נזפדין בטוס׳וצא ולמד משפירי הרגלי׳שאיכן כזכרין כי אס
בתסיל'
ביריעה תקן דוד שיהיו אומרים זה המזמור כמו שמפורש בספ׳יוססין ומסור׳בסדר
המוסף בלבדעכ׳׳ל־ -ורבי׳טען עליו על הטעם הראשון שמוסף זמנו כל
היום ואינה עולם כי בתמיד של שחר אומר מהודו
לה׳טדומביאיאלתרעוובתמידשל בין
העצה סאע״ס שזמנו כל היום מכל מקום לכתחלה צריך להקדים של שחר למוספין
יעל מה סכמב המנהיג וצא ולמד משעיר הרגלים יש לומרדשאני מוספיהרגלי© הערבי׳ מן שירו לה׳עד והלל לה׳חממו לה׳אלהינו וכו׳ושאר פסוקי דרחמי כגון 'ה
צבאות פמנווכו׳ה׳צכאות אסרי אדם בוטח בך וכו׳כדאמרי׳ביח׳אל יהי פסוק זס
שגס כתפלת המוספין אין אומרים אותן מפני שאין רגילים בהם ויבואו לטעות*
זז מפיך ה׳צבאו׳וחביריו ויש כמזמו׳זס י׳לסונו׳של הודאה כנגד י׳מכו׳שהביא הב״ה
יבכלבוכסוב שאין מוסיפין בר״ח מרשת ובראשי סדסיכס
ולא במועד פרש ' המועד מל המצרי׳וי׳ניסיס לאבותינו על הים ובשבתו׳וי״ט מוסיפים אחר הודו לה׳ השמי©
ל• היש קייץ אותה בתורה אבל פרסת התמיד שאין
קורץ
אותה
בתורה
שאין
בכל
מספרים
מכו צדיקים לדוד בשנותו מפלה למשה יושב בסתר הללואתשסס׳ויס
ייס ספי תור' ולא שסף שבת לפי שאין בו אלא שני פסוקים לכך נהגו לאומרה בכל
מקומו' מסדרין אלו המזמורי׳בסירו׳ א׳ומוסיפין מזמורי׳אחרי׳ויש מקומו׳מתחילין
יום ופרשת סבת בכל שבת פכ״ל וכן נהגו ב •
סודולה׳ה׳מלך ה׳מלךוכן מנהגינו ונהגו לכופלו ככל פערדונ׳הטע׳להודיע ייחור
 lt - 1שקורץ פרסת התמיד ע״פ וכן פסוקי דזמרה אע״ג דקי״ל דברים
מלכותו כשב ' ליום שכולו שבת ואחח׳אומרי׳פסוקיס מקובצי ' ויש מקומו׳מתתילין
שבכתב וכי׳ בפרי׳הניזקין (דף פ ) ובתמורה סרק יש בקרב נו' (דף
ברוך ס׳ אלהי ישראל ואחריו אומרים כרכו ה׳מלאכיו וכו׳ויש עקומו׳שאומרי׳ אחר
יד )קטרינןסביוטעמא משוס דאיכא מילי טובאדמדרסומתוךהכפ׳כגון ירומת
הלל גדול בשבת ברוך שאמר ובחול אומרים אופו לאשר הודו לה׳ ויש מקומות
|חשרו יקרי ולא כתיב ודכוותייהי ואי אמרת להר ע״פ כציר להו
וכתבו לתו' בפיק אומרים ברוך שאמר קודם הודו לס בין בחול בין בשבת עכ״ל  :ומנהגנו לומר
יסכקיבמתוא״ת היכיאמיינ ן מזמורים פ״פוי״ל דאין
להקפיד
רק
מה
שכתוב
בחך
שאמי
אסר
ה
'
מלך
ומזמור
השמים מספרים ובשבת אחר הלל הגדול ומשמע
נחימשאמנס קשה היכי קרינן ויושע וק״ש וי״ל דאין להקפיד אלא בדבר שמוציא
מדברי א״ח שאין צימרי׳מזמור הסמים מסערי׳בחול וכן נר׳מדבריהזוה׳פ׳תחמ׳דף
חיי ^ ייחובתן והמרדני כתב בפר׳הכיזקיןוא״ת וסיאןקרינן שירת היםופר'
קל״ווקל״ז ופ״ש אכל העול ' נוהגי׳לאוערו :ונוהגי  0עכשיו לומ׳בכל יו׳ה׳מלךה׳מלך
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וכו׳

ד״ם

הלכות ברכות שהרית

נ ( א ) וני״ד ורופפמייבעמ
הלנימןל׳ת ד״ט כתב ס״ר ב; . , ,
 .״ M 1S»W,i ,״ V־ »05 W wירו מל פ•" ״ו5ו מ־־ג; ני ״*  ff־’ * '׳ ' נפי ?« ס־נ 'ז
fif
יד׳ח״ל שכליהצקש ^’ גו ?מ' י ! י ג  r 1״ *,״ באמצע סג כסי מ״ש ברמזים יהמז כי לומד דדוקא אסר כונה ירושלס יענה קס ולל)
«תנתר לין וה
 ; :יעין הטעם לפי פנמ ^ .3הגד
מד סמי יעיז אסר פוס ברכס אסרת פי אפשר מנס ססכרס שסזכייו התוספות וגסנתב
לברט וכשם שהמלאכים חומרים 6ותו ^ מ יד כ ' , 7מ
פי»6ש ול ,עו  to־ק ^ י כלני » ® »W־״י « P
נא ע(פ* >,
» דיסק
מטמעסיל * וכפול לפי סמתכטלץ ממלאכתןוצריכין
דאס סן למה יסדה הגמרא בי5ס
הא; א  :הרח «} *
<כ״כ הרמנ׳ס למעשה ידיהם ואין להס פנאי לא נסנו במשנה שליש כתרמו׳ ופריך משיודע כמה חיי ומשני ל » נצרב» ירושלס ולכן סברת המנב״ס היאאמח
ננ!.סח נר! ן 3אמ'• לאמרובעמיד' ומהסאיימ' במ״סשאומרי' »ל » ליומיא שצריך בכל יום ללמו׳משלשחן ומדרש של כרית» שצריך שיהא דומה לכונה ימשלס
א׳ ל יאנולרהס ג' אותו כפסחבעמיר' לאו לאפוקי שארי״ט דר׳ישמעאל הוי במקום תלמו׳שהמררש כתפמו׳ועיד שהי׳תחלת כשיהיה פס ב' ברכותאוג׳סמוכו׳אבל
קאעאמל■ כאל וסבתו' אלא לאפיקי ימות המשול ויש שאין תודת כחיים שהל ראש לכל הקרבנו׳קכעוה אצל הקרבנו' ומשל בר׳להרא׳י׳ש כיזם יצטרך דוקא בדבר
י1נ
הייזי’א אופרי׳אותו בסולכלל
עכ״ל• "ומהשאומרי' «יזרזו מסוק קבעוה אח׳פ' התמיד משו׳דכתיב לבכ״ט מוקט׳מונש שאין אחיזה לברכה הראשונהסע
אנא איהרחת ,
׳,
< *
שכנר ^ א,רינ ,אותו פעמי נרשהוא ע פ מ שבמקונים לשמי וכי בכ״ממוקט׳מונש אלא אלו תלמידי חכמים שעוסקין האחרות כגון ברכת הנהכיןשיכול
«לן
העולש!כמגא כשבא לפרש הסודות הנרמזים בסבת זה
להפסיק ולדבר בתה שירצהחח׳תחלח
«ה לה "ללחמן אמי ובגין דא כפללוןתרין זימנקויש בעבודה בכ״מ מעלה אני עליהם כאלו מקמירין ומגישים לשמי•
ומעיט׳ :ההנאה וא״כ היאך יענה אפןאחיברלס
נא
ב *VH
שאמרוכו׳ .צריך לאומרו בנינו?
יזיתרינניעני-ין נוהגים לצערו ג״פ ואץ לכס עלמה
כי הוא שיר נאה ונחמד וכתכבפפר אחרונה שאין לומר שהוא סירס בינות
י
כיון שהיא ברנה אתת לבדה אבלאס
^ןנהה״א סיסמוכו01׳"  £משוס הא דאיתאבפ׳כל
wm«.־  s,pUכתבי יהא תלקי עם גוערי סלל בכל יום היכלו׳שיש בו פ״ז תיבו׳א ופי׳ר ^ שוכתם פז ופן הוא נוס׳אשכנזי׳ סיא מדובקת עס הראשונה ואינו יסל
.אע המגילהלא?־ ומסקיגן כי קאמר בפסוקידזמר'ופרש"י ונתקנה ירבה זו משו׳דזא דאית׳בפ׳כל כתבי יהא חלקי עם נומרי להפסיק בכפיס הרי הוא כאילו אמר׳ב
<3ר  15׳ Jn ?rפסוקי חמרה שני מזמורים של הלולים הלל בכל יום ומסקינן סי קאמר בפסוקי תמרה ומאי ניהו תחלה ברכות סמוכות ויענה אמן אתריהםזו
'
המעי? פ
אין?!;צי:תמר סללו את ה׳מן השמים הללו אל בקדשו לדור ער כל הנשמה תהלל יה ותוגרפיק בפ״ק דברכי׳אמרר׳ היא סברת העוד למדה מסרא״ש גס
קמוון
אג ,גז עכ״ל ובסבלי הלקט
האל
כתי׳דבמסכ׳סועריס אליעזר לכ האומר ההלה לדור בכל יום נ'פ׳ מובטח לו שהוא בן מנהג ספרד שהחזיקו לסרא״ש לרבןע״פ
ומהל״א«פרא 0מפורש דהיינו מתהלה לדוד דע פוף הע״הב וכן דרש ר׳שמלאי לעול׳יסרראדם שבחו של ־מקו׳ ואחרי זה הוא מיוסד ולכן אחר ישתבח ואחיי
הקמה ל^פן צי"ז
פהליס :
יהללוך עונין אמן וכן אתר שוערסא עסו
עולב על לגרי
הטור מהאל הגדול נ » ברול שא ער צריך לאערו כ; יתפלל לכן תקנו לאומרם קורם תפלה וקבעו ירכה זו לפניהם ישראל ואתר הפורס סוכתשלוסאבלאת'
בניגוןוכנעימ׳וכו׳זוכן ואחת לאחריהם והיא ישתבח ואם סיים ב״שקודם שיסיים החזן
הנאמד 3נדנה
גאל ישראל נהגו שלא לענות אמן ע״פ
ראשונה.של שעונה .דרש ר שמלאי בפ״ק דע״זובפ׳איןעומדץ יש לו לענות אמן אחר ברכת החזן ואחר ישתבח יש לו לענות
הזמר ולפי זה מ״ש רבינו יעקב
בסי׳רט״ו
עשרה ־
ואין
(דףלב ) וקבעו ברנ׳זולפניה'ואתת אמן על ברכת עצמו כיון שהוא סיום ברכה לסוף פסוקי והרעב״ס כתב שאין לענותאסןוכו׳אף
חימר
«
:
לכן
צריך
ליזהר
שלא
להפסיק
ביניהם
בדיבור
וכ״כ
נ7נייז
'W
6
לאחריה׳והיא
ישתבח
כ״כ
הרי״ף
וסרא״ש
ע"פ שדברי הרט״בס הס כולליםבכ״ס
רב
אלפס
והוסיף
לומר
שלא
לדבר
בין
ישתבח
ליוצר
אור
וז״ל
גדיצ ,י 1א!ק " ,לפאיןעומדין  :ואם סייס ב שקורס
כוונתו לצד לחניס דביייוכענץ דומה
להאי • אנלכשהס שיסיים החזן יש לו לענות אמן על מבעי ליה לאיניש דלא לאשתעויימכי מתחיל ב״ש ער דמסיים לזה והוא ברכת המירות ועל זה אמי
סתנכי׳וולזיאפש׳ ברכת החזן זה נלמד מדברי היא״ש י״ח ובן יש בירושלמי השח בין ישתכח לייצר אור עבירה הי׳בידו סהרס״ש הים גוהג כסיסב״םעכ״ל ' :
 5לאגא< מרי
בשמו וחוזרין עליה ממערכי המלחמה ומיהו לא עדיף מק״ש וברכותיה לבן צריך ליזהר שלחלהפסי'ביניהם
המגהג
לאימיאר( וגדולה מזו 1
כתב רבי׳כסימן נ״ט « /
כ
;7ל  .הףמ
י־.
ס
שכשהיה
מגיע
לסוף
ברכה
מברכו
קש
בדבור כ״כ סיי״ף 3פ׳ איןעומלין
הלכך בין המזמורים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל ארס
והטור ניןגז3ר(ן סיסממס׳לעט' אמןחא ' ברכת התזן ומה ובאמצע המזמור שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד  :ויש וכ״כ ג״כערא״ש סס וני' מדבריהכלכו
©י׳ד׳עאע״פ שלעניני מציה יכוללהפסי׳
מאמר א! נרכפ שלאכפבכאן
שיעה׳לפיי׳כדיסיענ״אמן
י* ■!,1יילענ ק אס׳ש״ץ ניא׳משו׳רלא קצמ׳הראי׳ששחיי' מקומות שנוהגק לומר מזמו׳ לתורה חודו לח׳קראו בשמו כאשר נין ישתבח ליוצר כמו שכרוב רבעובסי׳
הוא כתוב בדברי הימים לפי שרוד קבעו לאומרו בכל יום לפני
^ההל 0י! אדשיסיי׳מהר׳כדיש יעל אמן אלאשהוא הארוז  :וכשמגיע לכי כל אלוזי העמים אלילים יש לוזפסיסביי לד בסס רב ממים בין ב״ש ליסתכסאל
ההרי׳? ל
ומגסגיס היה נוהג כך אבל שאר לכ אד'סישו׳בידו אjU׳ ובי? והי שמים עשה שלא יה « גראחכחחר למעלה ויש יפסיק ואס מפסיק בין פסוקידזמרס
שלאלאמה מ״ע סא ירצה למה׳לש״׳ואס לא ירצה למסי
ליפתבס בבינת עטיפת ציציתאנתונ
. s o׳ והמנהג
בסיילג 3ס״ד וכתב לר דודאבודרהס
כשאומרי' אל ימהר ומ״מ כשיפיי׳ קורס החזן יש לי
פעימעי'
נמך פאמד sלענות אמןאסריו .ומיסו לדעתסשלקיס
שהלם כשהיה צריך להפסיק כין 3
ש״
לומר שאין לו לענו׳אמןאס׳ברכ' סבוחי
ואחריו  teהמזמורים בין בחולבק בשבת והבי מסתבר
לישמב׳היסאונו' קוד׳סידכ׳אלו ספסוקי'
בעמו ישראל לפי שאין לספשי׳בין מרב
ברו׳ה׳אלהי ישר׳פןהעול׳וער
העול׳ויאמרו
לחקריס
והדבר שמברכין עליו וכמו שאכתוב בסי׳נ״נו בס״ד ה״כ אס סיים קודם החזן אינו צל העם אמן והלל להוברו׳ה׳״לעול׳אמן ואמן וברו׳ה׳עציון וברו׳ה׳אלהי׳אלהייסר'
עונה אק אתריו מיהו איפשר דסכא שאני דפסוקי חמר כינהו ואקשבח הו׳ומיץ וברוך םש כבודו למולם וס״׳וכשתחד להתחיל ממקום שפש׳היה אומי גס אלו
זמרה ולא הוי הפס':
ואחל ישתבח יש לו לענות פמן על ברכת עצמו כיון ־ הפמוקיס לפי פסס כמו ביב  :וצריך לכוין נתהל׳לדוד לאמ״ר אליעז׳כל הצומי
שהוא סיום הברכה לסוף פסוקי דזמר׳כי׳ט שלשה שאכלו ( דף מס ) מני סד׳העונ ' תהל׳לדוד בכל יום ונו' כפ קפא דכרכי 3יףד ) ומפר׳סממ משו׳דאתי באל״ףכי״ת
אמן אס׳ברכותיו הרי זה משובח ותניא אידך הרי זה מגונה ל״ק הא בשא׳ברמ׳הא וגס כתוכו פות׳את ידיך ומשבי 'לכל חי רצון וכ׳ס״ריונ׳בפ׳אין מומדיןדכיעדעיק'
בכונ׳ירושלי׳וכתבו סמוס׳ער׳יס וס״ג די״מ אח׳כל ביב׳ וברב' כגון אאיישתבס וכיוצא אמירתו® ומפני זס ספפו׳אוערי׳הגאוני׳סצרי׳לכוין באפייתו ואמלא כיוןצריך
בו ומי יו פוק חזי מאלעמא דבר שלא נהנו לעכו ' אמן אלא אקבונ׳ירושלי׳דב״הע לחזו' ולאומיו פעם אסד׳ונר׳שאע״פ שלא כיוון בכולו כיון שכיוון בפסו׳פותס את
עכ״ל ( וכה במי דכי ריש ג'סאכלו ) וכמ' מהר" י קולע בשורש מ״ב שבן היה הו׳נוהג ידיך פגי וכתו׳בפפ׳אסל מועד האומ׳מסל׳לרור נ״ פ בכל יום מובטח לו שהואp
וין ראס רניס נוהגים אבל הרא״ש כת׳סתס דבדי ר״ס וה״ג1לאו דוק' נקט בונה סע״הב סי׳שטצו׳זו מכרע׳אכל משו׳מצחו בלל אינו כן הע״הב ע״כ (וכ״כ אבודרהס)
ירושלים אלא כל סיום ברכ׳כעץ בוכה ירושלים וכפין ישתבש דהוי סיום לסו'®שוקי־
ונהנו לומ׳קוד׳לכן אשרי יושבי ביסיךימסו׳דילפי׳מינ׳שצרי׳אד׳ליפ׳יפע׳אס׳קוד'
חמיה ובן נר מדברי הרי״ף וכן דעת יש״י והר׳יונה דה״ס לסוף סאר ברכו' וכתב ■ סיתפל׳כפ׳א״ע (דילב ) תני׳המפפלל צרישיסס׳שע׳אסיקוד׳שיתפלל דכמיכאסרי
עוד ס״ר יונה וסטע' מפני שכשאומ׳אמן בסוף כל הברכו׳מוד׳פכבר גמ׳כל הברכות יושבי בימיך עוד יסמוך פלס ופרש" י יושבי כיפיך והדר יהללוך וכתבו התוספות
ואין לו לומר יומ׳פבל כטמוכאק בסו׳כל כרכ׳וביכ׳סרי זס נוישמיא' בכל עמם
ולפיכ׳פקנולומ׳זס הפסו׳קור׳תהל׳לדו׳לאפוקי מהני דאמרי אסריהרבאואחחו
ופעם סממיי׳וחוז׳ואומ׳אס״כ כרכ׳אחר׳ע״כ ונם הימב״ס כפ״א מם׳ברכו׳כפ׳רס״ה נהגו לומ׳ואנסנו גבי ' יה וכת׳יב עפר לשלשולי הללוי׳בתר הללויה וכו׳כ״בהכלנו
לסוף שאר ברכו' מיסו כת' דה" מ כפאומ׳בפוף לברכו' או יותי אבל כשאינו אומר בשם כמל האשכול וכת' סרב בשם עין הלוי שהטע׳שנהגו לומ׳פפו׳זס לפי שא״זל b
' בסוף אלא ביכה אחת אינו עונה אמן אסרי׳ולפי דבריו אין מרכין אמן אש׳ ישתבח האוס׳פהל׳לדו׳בכ׳יו׳מוכט׳לו שמ׳בןהע״הב לסיכ׳אח שאמרנו פסל׳לדו׳אנו אופיי'
ולא אחר יהללוך  :וכתב יבינו במירע״וסהרא״ם היה נוהג כסרמב״ס אבל סין ואנסנו נבר׳יה עעס׳ועד עול׳כלו׳שנזכ' לאמיץ לע״הב ע"כ ואני סכות ' מצאתישאין
המולס נוהגים  pאלא לכל ברכ׳שהיא בסוף פע״פ שאינ׳אלא ביכ׳אח׳כגוןישתבח
׳להוסי׳טפו׳ואנסנונבר׳יס וטעו' הו' ביד המוסיפי׳אותו חד׳של׳אממדו׳ועו׳שמצינו
אוי יהללוךעונין אסייה׳אמן אלא שלפי 01היס ראוי שהקוראלתורם א!׳המבר׳על שאמרו חכמי בלה ' סהימ׳סניב׳על דודסת׳כאשדי אףכאןאמיכולי'לומ'שפת׳3ההל'
כיל ־דבר יענה אמן אחר עצמו בברכה אחרונה ולא נסגל Pומיהי
לישתלת .איכא
לדודוסיי׳כתסל׳ה׳ידב׳פי ואין ראוי להוסי׳יומ׳ומוד אקראוילסיי׳בהללוי׳לסישה'
 1למימי סטעמ׳מפנימ'׳ש הכלבו בשס ה״י שמעיה שצריך לענות אמן אחייסתלס מזמורי' סמוכי׳אסריו ופות׳בהללוי׳וחופ׳הללו׳והם י״פ הללוי׳מג׳י׳הלולי׳שאמ׳דוד
קודם שיתחיל יוצר אורדברכו' פסוקי דזמר׳ריבנן וברכות ק״ש דאוייתא אבל תילי' נצוח ניגון שיר ונו ' ואס מסיימי׳תהל׳לדו׳בהללוי' יהיו יומר והדיןמעמא
■ ביהללוך לא שייך טע1,0ס ואיפפ׳לומ׳דשאני ישתבח ויהללוך שסם באים על פסוקי דמסתב׳שהרי כמ׳פעמי׳אנו אומרי׳תהל׳לדו׳בלא סא׳המזמויי׳ואע׳יפכ אנומוסיצ
'
’ דזמרה והלל ונוסח הברצו׳ההס הוא שבס יהילול הילפך הוו להו כאילו הן סמוכות אותו בכל פעם ופעם עכ״ד הכלכו וכר' שמס שכתב והיין טעמ דמסתב׳הוא דביי
ותכופות לברכה ראשונה וכיון שהן כשתי ברכוש שמוכוח זו לזו עתה בסופן אמן הכלבי הס וחוז׳לדברי מרן הלוי כלו׳דלסע׳בעל האשכול לא היה לנו להוסיף פסק
' כנ״ל ואח״ב מצאתי להה״ר־ לוי ן 'סביב !׳"ל שכפ׳וז׳״ל השתא מנהגא דידן לא אתי זה אלא כשאנו אומיי׳אותו עסהנהמורי׳ספיתסי׳וסופמץבהללוי׳ולא ב&ח׳פממי
׳ כחד כדעת המנהג שכתבו פתוס׳דכהוג עלמא לא אסיאסהר ,אנו מוניםאס׳סיו׳ וכן עבוא׳בהדי׳בס׳א״ח ונר׳דגסלספמ' דכפל האשכול י״ל דכיוןסכשאומרוטס
י״ח גס אס׳ ישתבח׳ ואמרות כייש׳י לא אתיא שהרי הקאנו עוניס אמן אשיהפירו'
הללויו׳תקכולהוסי פסו׳זה גם כסאומח־ לבדו לא ראוי לחסרו שלא לסלק לקיי^י
ולא אחר ברכת הרוויה ואחיות כהרב רבינו מסה 3י פיימץ לאאתיא שהרי
איו
מזמו' זס כין פע׳לפע׳ווכמ״ס באשר״י ריש ביכו' ) ודע שטע׳זה דמרן הלוי כתו׳גנ
פונים אמך אתר ישתבח ואסר יהללוך ולכך נראה לי לועד שעור יש סברא במכסי'
ובספרדנוהגי׳לכפו׳סו׳פשו׳של כל מזמו׳ומזמי׳זההי׳בזמנו אבלפכשיי
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סוס השיר ואס לא היו ניפלין אופו לא היה נרא׳סהוא סוף השיר' וכפ׳כא״ס שי״א
"*
פאיןיימדלין אותו
משוס״ דהוי
כאומ׳סמ '
.
.
מפליז1
.
סממ פ״נויש מהגיס לאמיו פעם אחת להקדים הברכהלכל המזמורי'
כלשון הקדש ופעם אס׳ בלשון תרגום וזה
ינון יותר ולפי מה שאכתוב בסמוך בסס
jj״ pאין לכופלו כלל ; כתוב כספ א ח
 0D3ה!׳ר נתן אותם בני אדס שאומרים
ססוקי׳נפרוצה כשיש שס מכין לא יאות
עבדן שמקצרים שבחו סל מקום בשביל
סאל׳צרכ׳היש מושל שיתרצה בכך (וכ״כ
מלבוא  :כתוב בספ׳א״ח שמזמ׳לתוד׳
מצו׳למתו׳איתו כנגיב׳ ולנגן פדאמרי׳כל
הסימ׳פתידו׳ליכסלקח ממזמור לפודה:
וכתב עוד כסב׳ אח׳ ברוך שאמר אומר
מזמו׳שיר ליו הסב' ומזמור ה׳מלך גאות
לכס ובי״ט מתחילין טוב להודות ואחר
מזמו׳לתוד׳אומ׳בחול יהי כבו׳ובשב׳אומ׳
יהי ניוד אסר המלך גאות לבס ומסדרי׳
עס יהי כבוד פסוקי׳ אחרים ויש בהם כ״א
אזנרו׳ כנגד כ״א פסוקי׳סבתהלה לד\ר ב :
וכתב מו׳מהשנהגו לסיי׳פסוקי חמר׳
לסיר׳היס לפי שיש ע״ב אותיו' של קדום'
י״חפעמי׳שטבןדאותיו׳לבד מש ' פקד׳
ה׳שהו׳בא״ד עעולי׳ ע״ב אותיו ' כנגד ע״ב
סמו׳אבל לא תמצאם בגוף הס ירה אכל
הס ככל הפסוקים סל מעלה מן ויהי
גאסמוית הבקי ולפי שאין אט נוהגים
להתחיל רק מן התשועה נהגו לומר אחר
מפלוס השירה כי לה׳המליכ וכו׳להסליס
אות׳הסמות החסרי ' ואח״כ והיה ה׳למלך
ו״ל כי לעמיד לבא יבואו כל השמות
הקדוסי׳לאח׳ויהיה ה׳אסד וסמואח׳ומזה
הטעס א״צ לכפול ה' ימלוך ואס יכפלו
אופו יוסיפו טס אס׳ויהיו י״ע וכל המוסי׳
גורע עכ״לד :וכתב עוד יזהר לומ' מי

נב נג

עחרית

דם

ברכ׳המורה אחר אהבה רבס מאחר שאמרו שנפער באהבה רבה מברכת
והנה לדעת רבומיט הצרפתים
•

.

התור* ’«"י הוא מ׳ן
הספרדים 1כ ' שהם
שכתבו1ספ
אומרים הוד ' ברוד

שיהא לכולם כרכה תהילה וסוף
ובאשכנז נוהגי׳ שלא לומר מזמור לתיד׳כשכ׳ויום טוכ לפי שאין
תודיקרב' בהן ואין צריך למונעו דליה למיחש דלמיאתו להקריב'
נג *TJUH
ש״ צ ן מתח ^ יסתבח יואח׳שלא נהגו נהן
«
,
כשיכג׳ כית המקד׳דלא טעו אינשי כהכי וצריךלכוי? כתהלילדוד
"
ניודיס אילז :
ראמר רבי אלעזר כל האומר תהלה לדוד בכל יום ג פ מובטח לו
כ כ הגהו מיימון בס ז (ג ) מהרי״ל לא
שהוא בן הע״ה ויותר יכריז בפסוק פותח את ידיך שעיקר מה מה ת המספר כין ישתבח ליוצר עבירה
הי׳עומ׳נשע׳שאמר
.. ..
ז
ב
י
י,
<
,
׳•י־
הי'<-׳ דו
בידו וגכך
ולכך נהגו
נהגו ממי־
ישתבח מעומד
^עשי׳ 1ישנ
לומר ישתבח
מעומד
הפסיקי׳של לן ה
נדה־׳
שקבעוהו לומר בכל יום הוא בשבי אותו פסוק שמזכי !בו
שבחוכמי יוצרסרר  1$,סור לה
בנתיס הגדולה כ,׳ אבל
של הקכ״ה שמשגי׳על בריותיו ומפרנסן ונהגו
לומ׳הור׳לקאשחוכ״כ הכלבו כסימן כ״ז בשם רב עמר׳ שיש לל °עכשיי
יושבי ביתי׳משום דילפי׳מיגיה שצריךאדס לישב שלאחת קודםלחזן לומר יסתבס כתפלת שחרי׳ לפני "ע’’תעאית7,׳ד
שיתפלל ואחריו נהגי לומ׳ואגהנו נבר׳ יה וכת׳רב עמר׳
לשלשולי התיבה מעומד כדי לומ׳עליו קייס וכתב  coובתהרי׳ל נ׳ג'
הללוי׳בת׳חללויירכולחו פרשיו' עד כל הנשמ׳תהל׳יה איתנהוס למהרי/׳ ןחביב זה ובחנ>5י סכבר ביר ד 1״! 1י 1יטיי r
הש״צ ברוך שאמר וכמקרצפסוחי חמיא
פירקיהללוי׳ורי׳פירק׳הללוי'
דהללוי׳דבת׳תהל׳ה׳ידב׳פירי׳פירק׳י
*
הוא משו׳הכי מוסיפין ואנהנו נכריה וכופלין פסו׳כל הנשמ׳לפי וכ"כ מהרי״א על דברי רביכו אל תשעה איני! תן 'הממי!
כזה לומר שמתחיל ישתכח
אע״פעלא
שאינזלק «פ׳מה
שהו׳סוף פסוקי חמר' ובספרד נוהגיןלכפו׳סוף פסוק׳ של כל מזמר׳
קמר פסוקי חמרה שזה א״א)3ב 1,ימ״ס שיהיהצעתיל :
ומזמו׳  :וכתקון הגאוני׳יש נוהני׳לומ׳ויברך דוד Jאתה׳לעיני כל
בזההואמ״שרב עמרםשיש ל חז ן1,ומר נב (א}לבהגה׳
הקהל ערומהללי׳לשס תפארת׳כאש׳הוא בספ׳רברי הימי׳ ויברכו
ישתכח על התיבס כדי סיאמי עליו קדילתפילה דמישישלו
םש כבודך עד שירת הים כאשר הואבספ׳עזרא ושיר׳ הים וחטע'
לפי שכל אותם ט״ו לשונו׳של שבח הסדורי׳ בברב׳ ישתבח דורש כלומר והוא שאמר החזן ג״כ בתך שאמר עוד שה;ת י«תר
שזו פושרת כל היום מה שאין כן
רבה יש לברך אותה עכ״ל וכבר
זה כס -מןמ״ז
כ:

במכילתין
בנ

מתוך שירת הים ומתוך אותו פסוקי' של ויברך דור :
ואםבא לבית הכנס׳ ומצא צבור בסוף פסוקי
חמר'
עלזה שאלו לרב

באהבה
שאמר • ולעוד
כתבתימנהגי׳ אחרי׳ן{א
יא־תי לכותבן

ופסוקי דזמרה סאל״ס הי 5ךי5ן מר כרצה יאמר ברוןשאמר

ןן ל 3רה ו?5ן ומר ׳ ^ בדה ׳)י ; ן

^ ! 3ןמה והודו לה 'דק או על

דמאחר שהיא סמוכ" לחברתה היאך יאמי
עם צ/ימה בלא סברתה וגם היאך יאמר לוות׳ שקולם
על

יהוא °רחום

נטרונאי מהו שיתפלל
אשלי ניכל
הצבו׳ויאמר פסוקי חמר׳אח״ב והשי׳שאינו יכול כי תקנום קוד'
בלאפסוקי דזערהשעליהם ניתקנההפם 1קי׳שכנתיס
הפלה אלא אומ׳ ברוך שאמר עד מהולל בתשבחות
ואומ׳תהלה
ואע״ג
ס
בס
״
פ
ק
דברכןת
 . ^,מ״ד אינן א;
ניק״י
.
.
מקראותס ואמרי
לדוד ומדלג ער הללו אל בקדשו ואומ׳כל הנשמ׳תה?ן (ל יה
שהיו אומרים הי־כת אהבת עולם לכדה גיור ה׳צעוצם,י«ן
וחותם בישתב' וממה' להתפלל עם חצבו' ולא יאמר אותם »תו־ קודם שיקראו את שמע וסיברכויוצ ' אור!אמן אחר הצל! ־1
לא ילפינן מהתם דהיכא דאיתמ' איתמרנקדש !,כלהגשמה
היכא דלא איתמר לא
איתמרןכי " על< ;ב )וע״צגי׳

התפר' כל עיקר וזה לשון א״א הרא״ש ז״ל כת׳רב עמרם אס נכנס
אדם לבית הכנס׳ ורואה שאם יאמר כ !5אלו הפסוקי׳ שלא יוכיל
דלא ששמן ליס בסוס עיסק שיז ל * ' ״ *
W
להשלי׳תפלתו סע הצבו׳יאמר ברוך שאמ׳ומזמו׳של תחלה להד
מסדר ססדתס ותקנום מ ל :
י*מ אסיתפלל
בלבד וחות׳בישתבח וכתבו בשם הרב ר׳ יונה שאט ,בשם רבותיו
כתבו התוספות בפרק הרואה אהא
עחהסבלאק׳ש ;
שאם נכנס בשע׳שש צ מתחי׳ יוצר אור ואין לו שהות לומר אפי'
דאמרינן גבי ברכת הגשמים הילכך נג (א )( לנ7
חן>
נימרינהו
לפרוויהו
רוב
ההודאות
לאין ^ יאלמ׳!ה
תהלה לדור טוב הוא שיקרא קרית שמע בברכותיה ויתפלל
עס
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_.
.
 7 . .. . .חי נהעסיק אם
הצבור ואחר כך יקרא פסוקי חמרה עם הברכות’ שילפניה׳וש ^ ההודאות ולפיכך תקנו כיסתבח אחיגתשלאהיה צו עלי׳
אחריהם לפי שהתפלה רצויה ומקובלת םע
הצבור :סירס הברכ׳בא״י אל מלך גדולבתושבתו' תחיצה אבלמיש

כמוך נאדר בקדש דגושה סאל״ב נמצא
מחוף כאומר ה׳מיכה ומיכה הוא האיש
סגנבהשס ועשה העגל שנאמ' ועבר ביס
צרה ואין להקשו' בפסו׳כל עצמותי 11
,* 1ÖW1
שליח צבור ומתחיל ישתבח וצרי׳שיהי'
ש״צאל ההוראות  :בחס .סכלבו בסימן ס ׳מעעטן ,יולד "׳
תאמרנה ה׳מיכמוךשהיא רפויה שזה לא
*
הגון דבתיב
נתנה מוסד כחזן ומתממף^ 3י' ומבר׳
ז ,צ״״יעםה ,tw
נאמר על סיס ואין להזכיר עליו מיכה
1
.
להתעטף בציצית ויורד לפני
התיבהא .אי׳נ U ,
'וכן יקיא ידמו כאקסכא״ף דגוש׳ שלא
יהא
נרא׳כאומ׳ידמוךכאכן
וכץ
פסזו
גאלת
ופותח ישתבח ע' כ ואיצי יודע מי דחקו להפסיק בברכת עטיפת ציצית פלא «ה שיעשה ה!",
הגי״מלדגוש׳שאסיהי׳רפוי׳נרא׳כאומ׳ל׳מגואל
ונמצ׳מסר׳כ״מ
עכ׳ל
(
וכ״כ
הכלכו)
לצורך וה״לל שיברך על עסיפת ניצית קודם בתך שאמר א :
וצריך שיהיה ! אומי שייבדן על
נב ואםבא לב״ה ומצא צבו׳בסוף פסוקי דזמרה על
זה שאלו לרבכטרונאיוכו' שליח צבור הגון דכפיב נתנה פלי בקולה וכו׳זס שליח צבור שאינו הסןוכו ׳  p 53ה .ינימ בב״ה
כ״כ סמ״ק כסס רב נטרונאי וסמי׳ ג והגהות
מימוכיות
בסס
רב
משה
סכי
דהעכיות
(
דף
יו
,
)
 W :זהו הגון זה מהוא ריקן מעבירות ן פר קןנ 15ה נמש לעיל כי׳ !׳
גאון וכתו׳ בהגהת סמ״ק צ״ע גבי הא דאמיי׳יהא חלקי מגימרי ההלל משמע וכו׳גם זה שם ומפרס בגמרא פאי פרקו נאה שלא יצא לו פס רע3ילר ן מן
לקה׳א המנהג
סרצ״ל דצ״לג׳סהללוי׳הללו את ס׳מןסשמי׳וגס כסגהו׳מימוטו׳כתו׳פפס פ״ה שאומ'
רש י אפילו כשעמד על בחמתו היה נפה בלי סס רע וספל ברך פירש רש מניו יםוגשי!,סו*הכל
אשרי ומדלג ואומ׳הללו את ה׳מן השמי ' והללו אל בקדשו וחותם כישתבחעי׳כ ונר'
וממצה לפס טח לכריות ומסכימ׳־ס לתפלתו נעימה בסומי קלא שמושך הלבני היה אפשר
סטעמ׳משו׳דבפ׳כל כתבי אהא דא״ר יוסי יהא חלקי מממרי הלל בכל יוסמאוקימנ ' ורגיל לקרות וכד ' פיהו הפסוקים של תפלה סדורים בפיו ז״ל סכלי הלקס בפסיקת׳ להל׳נהג שמזון הי׳
בפסוקי חמיה וערפ״י פסוקי דזמרה שני מזמורי׳שלהלולי׳הללו את המן השמים רבתי דפשר כתיב כבד את ה ' מהונך קרי ביה מסעך סאסהיה קולךע יב ןהיית מגיןואמ׳שחח״כ
הללו אל בקדסראבל ה״י יוכה והרא״ס כתבו 3פ ׳אין עועדין כשס רב עמרם שאס עומד בכית הכנסת עמוד וכבד את ה׳בקולך נבותהי ה קר לךנ ;ןה ןהיה נ[ ן^ ה יורד לפגיהמינה
אקסהות לומר אלא תהלה לדוד לבד סגילומ׳קוד׳לו׳ב״ש ואחריו ישתבח שאע״פ לירושלים והיו כל ישראל מתכנסים לשמוע קולו פעס אחת אל פלה והעידו עליו רי׳סל׳ו ^«' ? •,
פתקנר לומ׳מתהלה נדוד פד כל הנשמה כיון שפיק ' התקנה כר' פלא סיתה אלא אומס סעד־יס בני בליפל ואבד מן העולם ימ גרס לו שלא עלס לירושלי" לכבד את
אנלנמקי״׳דצאהיה
משני זה המזמור די לו בזה המזמורכרי שיאמר קריא־ת שמע ויתפלל עם הצבור :ה׳ כמה•שתכנו ולמה סככ׳אמר׳תורה ולא יחמוד איש ארצך וגו׳ואילו עלה לא איב ד ל!הלימ ,הניא13,
ומ׳ס יכינו וכתבו בסס ה״ר יונס שאמר
בשם רבותיו שאס נכנס כשעהשש״צ נפשו בפד חמדת כרמו מכ״ל :
ואין
ממנין אלא מי שנתמלא זקנו אכל מינ״ל ' ° '7להפ יי,
למתחיל יוצר ונו ' הם דברי הרא״ש בעי
הנזכר
וכ
"
כ
שס
תלמידי
ה״ר
יונה :
סהבי׳שמי שערו׳יכול לירד לפני המיב ובלבד שיהא באקראי בס ס ״קדס ^ץןד  ,י נין על הגינית
ומ״ס יב נטיונאי ולא
לפניהםולאחריהם אבליאמר אופס אסר תפלה כל פיק ' נראה דהיינו דווק' בברכה פגו רבנן נתמל זקנו ראוי צהיו ש ן צייד צפני הפיב וכתבו היסב א והר ן דסייגו
לחיזי׳וליי׳ייןהעינ'
־בלא כרכות יכול לשמרם וצואי דלימיינהוכוליה יומא
דוקא
למנותו
שליח
ציבור
קבוע
אבל
דרך
עראי
כשאין
סס
אלא הוא כל ססוא בן
לאח׳סהעחי׳יוזעב'
וה כסרשב״א י* בתשובה לסברת לגאונים אס התפלל עם הצבור מעתה אינו יכול
שלס עער׳ויוס א׳יויד לפני התיבה וכדתנן בפר' הקורא את המגלה עומד גכי קק אבל יסיד ימתין
לחזויולומר
פסוקי דזמיה עס הבינות משמע כסדיא שלא הקפידו הגאונים אינו יורד לפני התיב ,ואינו נושא את כפיו מכלל דכל שהוא גדול יורד והיינו דיך
יאמי הזמירות אחר ההפלה אלא דוקא עם הברכות ובעל האגור רצה
לימי
 15י ' *5וכ״כ הי ין״ש גס יקה ?יי^
המגלה וגס בחנ £יב׳כלל
^־^ 3־' I3
סגס יעי ^עליהסלאו
דיננטמנאי אינו חולק על ה״ר יונה ד 1וקאי פשאמי מתחלה ברוך
תאמר
עסיס
יכול
להתפלל
באקראי
•
וכתוב
ככלבו
בסס
הרב ר' כתן אין איטר סאי לייד ע7ין>טעילהפ»ית

י .
הקדוש ברוך הוא ואק לסדרם אלא
קודם חפלה כדדרש רבי שמלאי כפ״ק דע״ז אבל אחר תפלה לא והיינו דוקא
מינה אבל שלא בביכה לית לן בה כדפרישית וכתוב בתשובות הרשכ״א אגו
מצגים כדברי הגאונים שקבלתם מוחי היא וכ"כ ? אגור בשמו וכל ראוי לנהוג

דהכאמשסע -דאינו ראוי לירד לפט התיבה עד שהתמלא זקנו ואיצו בפיקהקור ' יציהלא לשמת
עומד מק קפן פורס מל שמע אבל אינו יורד לפני הפיכה ואינו משא את כפיו עד
לפעמישיזצי פ?
הג
שיביא סתי שערו׳אלמא משהביא שפי שערו' יורד לפני התיבה ונושא כפץ  f,פ״ פמאישיחשיס׳גטיל׳
שלא נתמלא זקנו וי״ל דהכא אינו ראוי קאסר כלומר אינו ראוי סימנו אותו הצבור '^ 1נ ״  f״ ?[
«ציהס

צט י

ג1 F
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הצביי

ואע׳ג דלאנעינן

י׳לעניןנלכ״קפנת «"מ • גזהקח1£׳ הק7י1ש^תרי(7ל/יןליז 1מרטבל 6ע& י#
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ברכות
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נג

הצבור אכל לישא את כפיו או לירד לפני התיכה לעתי׳ כשלא מינוהו עליהם כקל כקולו ה’! מגונה ועליו נלזמי גחנה מלי בקולה על כן שנאתי ' ומ״מ כלסמארץ■
00
 ,'^ 7ג״ ;א הג ^ נושא ויויד לפני התיבה ודיקא נמי דהכא קתני ראוי לסיומו ש״ץ ולא קתכי כש'וא י כתפלתו לא סוב עשה ובכמה מקומו׳ אמיו לקצר מפני מורח הצבור עכ״ל ד אין
להלל־ nu׳
יורד לפט התיב׳וסתס לא קתני אינו ראוי אלא איכו נושא פד פיבי ' סתי סערות ממנין לעגי שסה וכו׳כריתא כפ' הקורא את המגלה עומד ( דף כד ) אין מורילין
(י « ) .אין ניני« וכסדירב עמר׳ז״ל שהסי׳רב נסמנאי כך ראינו שזה שאמרו חכמי׳אינו עוכר לפני לפני התיכ׳לא אנשי סיפ׳ולא אנשי כית שאן מפני שקורין לאלפין עיינין ולפייטן.
’י) הנ י?; ,נד,למזה התיב׳ואינו נישא את כפיו עד שתתמלא
וצריךשיהיה לכוש ומעוטף
אלפין :
ק .״ WM0VPJזקנו כך מצרה מן המוכחש וכמה דאיפשי עלי בקולה על כן שנאתיה אמר רב זוטרא בר טוביה & מר רבכדתנן פוסח איבו עובי לעני התיכה־גס
לפגי התיבה זה סס פוחח סורס את שמע ומתיג׳אכל
אי« ימיrPj .׳ ^cלמהר גבי׳מליא עשי עדיף מן יבוק ' אכל ואיתימא ר׳ אלעזר זה שליח צבו שאינו הנון ויורד
אייו קור' בתור׳ואיט עובר לפני התיכס
«עמי׳בליל ש™ ודאי כמקי׳פבט׳קרוש׳ובחך וימלוך ויהא ואיזהו הנון זה שהו׳ ריקן מעבירו ' ופרקו נאה ושפל ברך ומרוצה
ואינו נושא את כפיו וכתו׳מניודסוחת
לפישא יימ!סיהיס שמיה דכא ונו׳אפי׳ק י״ג ויוס אח׳כדלא
 5ויןשי נעשה ס״ן דקל) מיינן זה הכלל נל לעס ויש לו נעימה וקולו ערב ורניל לקרות תוד' ונביאי׳וכתובים היינו שלבוש בגד קיו ' ואין בבגדיו בפי,
%
יכול
שיינה »«׳הנער • שאינו מסוייב כדב׳אינו מוצי' את הרכים ואם אין מוצאין מי שיש וב כל המרו' האלו יבחרו הטוב שבצנו׳ ידים אלא ידיו עיוסות :
לירד לפני התיכה מסנה שס סומא פורס
«" אתי 7י! תפלצין ידי חובתן שעמ' שלא הגיע לכלל המצות
על שמע ומתרי ס ר׳יהודה אומי כלשלא
«בעו׳יו׳לאיתפלל* אכל ק י״ג ויו׳א׳כי לא איפשי שעיר דמי
ישמעיזישנמלינת ״1
!י sז<י \ל  :וב!! כ הימב hס 3פ ,ח ,אבל למנותו אין ממנין אותו אפי םא יש אחד ממונ׳אלא שממג׳ ראה מאורות מימיו לא יפרוס מל שמע
 %ע_ יש עב ל הרש בא
!.ר
< ^ !■1נע'שי׳ש'1כ מסלכו׳תסלס ה״ל ומי שלא נתמלא5קכו זה תחתיו להתפלל במקומו לעתי' ירועי׳וזה לשון א״א ז״ל בחשו׳ ופסקו הפוסקי׳בת״ק ורבי' ירוח כת׳סאינו
לשמ-מ ' קול הנר אע״ס שהו' סכם גדול לא יהא סליס ציבור שכתב שנהנו באלו המקומו׳למנו' בזויי המשפחו׳ לשלוחי צבור עובי לפני התיבה כר ' שהיה מער׳מתני׳
"ג<" ילא יףיח מפני כבוד הצבור אכל פורס על שמע ויש ברבר הזה בזוי מצוה כאלו אינו כראי למיוחסין שבישראל דפורס על שמע דוקא תכן אבל הרמכ״ס
הכיעה ל ’ י !<3':י משיביא שתי סערות אפר י״י שט׳עכ״ד • אלא כשאר אומניות והלילה להיות מלאכת השם אומנות אלא כתג בפ׳ שמיני מהלכות תפלה הסומא
׳/ .
וו
ניעדג נית אי נר ה, « 1
>ו
פורס על שמע וגעשה שליח ציבור נרא',
«י״נגריךלהי«'אלם ולס 5אס רצו הצבו למסול על כבוד נר
עלחזניהאדץ
הנה
בואי
מיום
נתרעמתי
אני
נס
לראש
עטרה
סמפרדה״ה דיורד לפני התיב׳ופויס על.
סהרשו׳כידס אכל הרא״ש כת׳כתשוב׳כלל
«!פלגש; /
הזאת אבל לא נתרעמתי על שלך כי תליתהדבר־ביהסי־משפחה
סמע איצגיריכא ליה לאסוקי מדי' יהודה,
( ל ) כתבהפיט־ ;,ארבע׳שמי סלא כתמל׳זקכו יכוילהתפלל
באקיאיכאס׳ממי העי׳שמתפלל כשיעל׳ ואינו כן כשני המקו׳אם הוא מיוחס ורשע מה תועל' לפני המקו׳ וכ״כ הרא״ש בתשובה כלל ארב ' דסומא
מה ״ק ’7ל ’ית) .
 {'£יק ^ה*ר 3על לבו ובלבד שלא יתמנה מפי הצבו׳או ביחס שלו ואס הוא ממשפחה בזויה וצדיק טוב לקרב  .מזרע חייב בכל המצו׳ וגס הוא נהנה ק האור
זהעס »« י׳ גן«יש מפי ש״ן הממנה אותו להקל מעליו רחוקים שב׳שלום שלום לרחוק ולקרוב אכל תרעומתי כי חזני הילכך אפי׳לא ראה מאורות מימיוסורס
 &6ת״ח יאיז ק׳לי ולהתפלל כעדו לשעות וזהו שנתב רבינו הארץ הזאת הס להנאתן לשמוע קול ערב ואם הוא רשע כמור על שמע ומתפלל ובלבד שלא יקר׳כתור'
י*־י נ *}  7,” tvאפי׳יש אח׳ממונה אלא שממנ׳זס מסתיו אין חוששין רק שיהיה נעים זמירות והק״בה אומר נתנה עלי על פה ע" כ  :היורד לפני התיכהואינו
׳ו ! «,
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קילסוהשינו 7תp
^ןד_ 0י ,,דע "ה להתפל במקומו לעתי ירועי משמ שאע פ בקילה על כן שנאתיה  :ומה שכתבת שממנים חזן להתפלל כל שליח צבור קבוע צריךלסרב וכו׳ברית'
בפ׳איןפומדין י דף לד ) העוברלפני".
מתפצל עכ״צ נס סהצכו׳מוסליס על ככור אין למנותי וכן  1השבוע קודם שנתמלא זקנו וסומכין על זה שיש להם חזן
התיבה צריך לסרב ואס אינו תסת
נא״זאית׳משו׳ז! נר׳ג״כמדבריהרא״ש שכת׳רכי/יוחיבא
אחר
דומה לתבשיל שאין בו מלח ואס
מי&ייםנ!ס׳אפי' ק שהוא גדול בשכיס אלא שאינו בפל זקן
ק ־ " מלנר דששש איפשל דראר להתמכו׳לש״ץ סכל שנפ׳ בו שהגיע לכלל שנים שראוי להתמלא ' זקנו מסרב יותי מדאי דימה לתבשיל שהקדיח תו מלח כיצד יעשה ראשונה מסיב
ומפר׳רבי ' דהיינו כמי שאינו שלקבועדאילו ש״ץ קבוע אין לו
« yC]3ה V1״׳ נתמלאקכו קרי ' כיה וכן יש לרקד' ממ״ש סרמב״ס בפ׳נז״ו מה' תפילין כהן נער לא וכו ' •
החני] יורע לפני ישא את כפיו עד שיתמלא זקנומ׳שמ׳דדוקא כשלא נתמלא זקנו מחמ׳נעמ׳קאמר להמתין שיאמרו לו כלום אלא הוא מעצמו יפלה ואדרבה אין ראיי לי להמתין
דלא ישא את כפיו הא אס הוא גדול שראוי שתתמלא זקנו אפ״ס שאין לו זקן כלל שיאמרו לו שיעבור לפני התיבה שני' שאינו סומך על  .דיבור הציבור שמינהולכך
העינהךיל:
נושא את כפיו ואע״ג דכל שלא כתמל׳זקכו אינו נושא כפיו האי כנתמל׳זקנו חשיב וכתב הרא״ה אהא דצריך לסרב ומיסו הכל לפי המפייס יהמתפייס שאס .המפייס
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להכי,
ש
ם י׳ חג
י<ן■ כ׳מרמי ומצאתי סמן לדברי כמם סופרי פי ד העוב לפגי המיב והנוש את כפיו עד סיה אדם גדול אין מסיכין בו סלל ו ^ ס טפס ש״ץ וצריכי׳ להעמיד אחר תחתיו אותו
«קע
חאך ?.:.ר איני יורד לעצי הפיכה
שמעמידים תחתיו לא יסרב משנה סס :
T/ wלתוציןג,־(  p ,ך ' סנה ובעל זקן אבל אין לו זקן והוא כן ך׳ אע״פ סני־׳כסרים וי״א אעי׳סייס
מפני שבגדי צבועים וכו׳מסכה כפיק הקורא את המגלה עומד ( דף כד ) האומר
שמחה קו?א לא עצמו מותר אכל אס עלה זקנו אפי׳מבן י״ח מומ׳לפבו׳לפטהתיב׳וליש׳כפיוע״כ:
כנמקי יוסף פ׳הקור׳עומד כסס הגאוני' דמי שאין לו רק זקן מופע כיון איני פוכר לכהי התיכה בצבועי' אף בלבנים לא יעבור כסנדל איני עובי אף יסף
וכתוב
״*״ Pf ^ 7
^ר» מפ ,,׳ שהוא בן סני׳כמי סנמעל׳זקבודמיכ וכתב הכלבו שאמורסאילהיותס״צ קכוע לא יסבור ו 3גמ' מ״ע סיישינן שמא מינית נזרק׳כו ועיש״י שדרך המינים להקפיד
7אס נפש׳יא׳ שונא עד פתתמל׳זקנו התחתון ע״כ מסמ׳מדכייו בנתמל׳זקנו דקתכי היינו זקן התחתון בכך וכתב הרמכ״ס בפ״י מהל׳תפלה דלא יפבור באותה מפלס דוקא  :וכתב עליו
ולא משמ׳כן מדכרי הפוסקי׳ססממו דכריה׳וסתס זקן היינו העליון  :והתוסס׳ סיי״כש בתשובה דעת הרב שאין חוס שקלו לעולם ודי לחוש לו לשעתו בתותס
לש"נ 'א:יי
ל״ ז™ כתבו בספ״ק דסולין דהא דת״ר נתמלא זקנו ראוי לסיו' שליח צבור היינו ליעשות תפלה אבל לא שנחזיקהו כמין לנטלם ובתפלה אסרת שלא ראינוהו שהקפיד וכת׳
^׳’א ^יי  7373ש״צ קבוע להתפלל בתעכיו׳ומעמדו׳דוק׳ • ולכאור׳משמע מדבריהם שכשא׳ימות ה״ר יהונתן שמא מינות נזרקה בו אע״פ שנותן טעס לדבריו ומראה פטם סלככו׳
/״הרי״!כ/יפשקי! השנה אע״פ סלא נתמלא זקנו ראוי להיו׳ש״ין אכל כס״פ לולב הגזול נתבו דההיא המקום הוא אימי דרך פנוההוא אוחז ללבוש לכנים כיון שהצבור מבקשים ממנו
יתיב׳כי״הוכפעניו׳ובמעמדו׳חה עולה כדי שיתפלל להם אין ראוי להיות סרבן עכ״ל  :כחרב במרדכי פ״ק דמגלה
״״למהי־״ם א"' דחולין כגון לימשו׳ש״זקבוע ולירד לפני
ומדברי רביכו ורברי המפרשים שכתבתי שבעיר ווירצבירק מנעו לגר מסיול׳ץ מסכי שאינו יכיל לומ׳אלהי אבותינו מדסנן
*מע ?גל ה ״הנ  7כדברי הרא״ש והרסב״א והר׳ין ז"ל •
משמ׳כהדי׳סקטו אינו רשאי לירד לפני התיכ׳אפי ' באקראי כעלמ׳ויש לתמוה על פ״ק דבכוריס גר כשהוא מתפלל ביכו לבין עצמו אומר אל״י אבות ישראלוכשהוא
T" 7Tח״
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יזפילי
בבית הכנסת אומי אל״י אבותיכם ורבי׳יואל התיר דגרסי׳בימסלמי בגמרא דה!"
וכע׳ ה;<לפשדכן מה שנהגו שקק יורד לפט התיבה כמוצחי שבתות להתפלל תפלת ערבי וחיפשר
מתניתין תכי בשם ר׳יהודה גר עצמו מביא וקורא מה טעס כי אב המון גוי׳נממין
ש־חילכל דה! יוכל לומר דלא הקפידו לכך סכמי׳ אלא בתפלת שחרית שיש בכרכי וצר ובתפל' קדושה
«!«׳ »*< ניי״עס וגט שציין ש״ץ לחזור ספסלה להוצי׳הרבים י״ח וקטן כיון דלאו בר חיוב' הוא אינו מכאן ואילך אתה אב לבל הגויס ריב״ל אמי הלכה כי' יהודה אפא עובד׳קימוי יי‘
אד י ' ,ע  !' 'lüמוציאם כדתנן כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את סרביס י״ס ושמעתי שהרב אבהו והורי כר׳יהוד' וכיון שהאמוראי׳פוסקי׳כי׳יהוד׳ודלא כמתניתיןהטנקיטי'
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«לגרי! לעט טיי
 !,זלפני התיב כמוצאי וכל זה כתבו ג"כ הגהית מיימוניות בפ״ס מהתפלה והו' מדברי סתוס׳בפ׳הספינה1
^ אס  ,רא! ס ר יוסף אבידיהס קרא תגר על מנהג זה שנהגו הקגיט לירד
ש ?7יין כנוגיס סבמו׳והסכיס פל ידו סרב הגדול מה״ר יצחקידי ליאון ז״ל לבטל המנהגג ומצאתי שכתבו שנחלקו ר״ת וי״י בדבר ודעת ר״י לסתי׳ופסק סר״ן בפ׳השפינה כדכי־יר״י
וכתב שלזה הסכימו הרמב״ן והרסכ״א ז״ל ויכן נר׳מדכרי הרסב״ס ז׳יל בפ״דסמ
ן6מפ<י " ראד להישכ״אסכת' בתשוב׳בסס הראב״ד דטעמדתכן דקק אינו פורס על פמעואינו
גמת  7י'1־ש ' 31כ עוכר לפני התיכה דכיון דברכו׳יתעלו׳דרככן ניגפו וקטן שפט' לחינוך דרבנן ה״א ככויי '  :ה כחב האגור כל המתרצה להיו׳ש״ץ שלא מתוך אגודה אחת אין חם
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'«והל ר חיים פגתי
דרבנן קנן ל דמשוס כבוד הצבור לא עבדינן גנאי הוא לצבור חכמים נוחה סימנו דחיר מוחה בחזנות וה״ר משה בן חסדאי מילק מספי
 3ס3ע,נילאט! נ אתי דרבנן ומפיק
להחזיק נמנה; זה שהקסן מוציאן עכ״ל • ולפי כיעס זה יש מקים למנהג לומר שהצבור מוחלים על אור זרוע עכ״ל  :ימהר"  ,קולון כתב בשורש מ״דפהתפלה היא של הקהלשהיא
למת יע לי-ל ימיי כבור׳ואפי׳למאי דפריש״י דנזעמ׳דמתט׳משוס דכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוני' במקום סתמידין שהיו באים מסל צבור ואין ראוי שיהיה אדם שלוחםלהקרי׳קרכנ
*י׳״’ ■3,י
את היבי׳י״ס איכא למימי דתפלת ערבית שאני דרשות היא • וז״ל א״א ז״ל שכתב שלא מדעתם ורצונ׳ומטע׳זס פסק רכינו סמסה דאסילו יחיד יכול לעכב אא
^' ^’ל !עכ' /ינ״ל ׳ שנהגו כאלו ההקומו׳וכו ,בתשובות כלל ד׳  :כתב מפי״י א  :והב ז״ל שלט סלם החזנות ולומר איני חפץ שיהיה פלוני חזן אס לא שכבר הסכיסעליוממסל׳והילכך
הגון ונאה לקרב לשם מאלו הרמוקי׳מעיני העם שאינם אס אחד רוצה לומר תפלה בסביל אביו ואחד רוצה ל ומי בשביל אחר מי סיוצו
 5Vגריך להחניף מלקרב זרע רסוקי׳פי׳דבר
הקהל סיאמיו הפעלה הוא יזכה בו ולא האחר י :
לניעי א^ל.נ״ילי .כעלי יחס וכמקצ׳ספיי׳שסנסח ,שלוט סלו' לקיו ' מזי' רחוקי׳יראה• שפירושו כאז״ל
המרדני בפיק החוב ל שהשיב רכינו מאיר פל החזן שהיו רובהצבור
כחב
7שמי'5ר יולה; מח!  .שלום סלוס לרחוק ונתקרב שהוא נאמר על הבעל תשובה ג״כ אומי ככאן שהוא
חפצים בו ומקצת לא נתרצו ונעשה על פי הסר שבקש המסאניח
קרוב לפס שהוא ממשפח׳בזויהיותר מזרע שהוא ממשפח ' מיוחס'ופו'רשע  :כתכ
”JJ
קסיל :׳הרסני א שאלת ס״צ שקולו ערב ומאריך בתפלתו כדי שישמע קולו ערב ומתכאה להתרצות לא סוב עשית להמנות ע" פ הסר ובארצנו היו מקעידין מלדבר זה
ל& ״נגרי׳צהיו׳אהזג בכך אס ראוי למחות בו תשיבה דברים אלו ? וחר כונת הלב הס אמוריס אס ס״צ זס יככר נעשה בימי אבי סעזרי שנתמנה חזן והלך אח ' ונתכוון לכבדו וגרסשפגמק
להז^לשאס יא .ק  .סמח בלבו על שנותן הודא' לשי״ת ככעימ׳חכא עליו ברכ׳שאחד מהדביי׳המתוייבי' שלק אחריו ולקח מצנפת שעל ראשו ונתן עליו וסער הילךהחזנות וכעס מיד אף
מגד ההגמון ואמר אדוני אין דיני לקבל ממך עבודת בוראינו ולא קבל מליו
ג"ק( י ^ ^ *""5לט״צ שיש לו נעימה כרפני׳כפ״ב דמעניו׳ר׳ יסודהאומ׳ממצה לעס ויש לו נמימ'
והבמי שקה ' גס את היסודי׳כנדון זה החזן עליו לתקן עכ״לן :
א ^, ,אצ ^ וקולו ערב וכו׳אבל צרי׳להתעלל בכוכ׳ראש ועומ׳כאימ׳כדאית׳בפ׳אין עומיין לעי'
כתי ב
שאס 6לםי! 7ע ש״צ זה אס שמח ועומד כיראה היי זה משובח אבל אס מכוץ להשמיע קילו ושמח
ומג מגים 15ותיעזעשותיסהליןעם < »*ג0ן »׳*י$אי Jip 1מי
אוהנואשיקראאיתולתוכ-חה אליעמו 7נייכשל אסיעי«( 7ן ) ן?גיי׳נק« ק  0משפע סי/׳יג' הר»״<6נפשן׳ j'bשסזקין ימנה למנות נצו לתייעילפרקים
פק ]1אינו
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הלכות ברכות עחדת
ל5מ
פו׳הרשכ'יס ׳ ת"נ ששאלוהו אחהפדי׳ס״ץבשכ׳אובנדב׳והסי׳יות׳ראוי להיו׳
"ב ׳לפיפבמקו׳שהו׳לוק׳תנאי שכ׳בדו׳מן הקה’ל 1יןשיץ ואיןצוח׳שאיןאח׳סאינו
ולפשוט רגלו להתפלל ואסהי׳בנדב׳הרשו׳כתונ׳לכל וכפמץהדב׳ישל4
מי סאינו הגון לפיכך הוצרכו לתקן שביסיס קדושי/באשמורות ור״ה וי״ה לא יהא
ושולידס לעלות לדוכן ולהתפלל אלא י ׳
נרשו׳הקס׳וכן בפקיע׳סופ׳ולדבריהחול' אחר שמתפלל! בשב׳ ומו׳מיסה טעות  mמ זה נקיא  fmקבוע
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החשד שכשריםשבדירית כישאים במסא העם ובנרכי1■355
יימסמל ?*2 1ל ? Vיז
ומזים $סרי׳תסתיה\ 5,כ דין ממון 6ין מזן חסד לזין מזן עכ״לותשוב' זו בסו' ספי
שראוי
הכלבי י • נסיףסערהכלב ו תמצ׳סרזלות ומשובו׳פל ש״ץ אימתי ראוי להשכירו וליממלל לי
סיפוק!
יאימתיראיילהכשירו ’א •
חלףעלמת« כלי

משוי לכלהקסלו׳כטועיןש3כ״משוכיין
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:
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י״י nהיל מנסי? י?!״ל
״»»•פ שהוא מוני» fi
™־פגימ0מג רוהעש ,׳ יכלמס
 ^ Jמקנפהצכו ׳וכעסימ ״׳י ,משח
(ותנין לו לפי ממון שאס אין אתה אומר
 pאלא שפורעץ זה כזה לשישאלו! :הנין
כ אלו א״כאף .אנו נאמר דמי שאינו כקי

יפרע הכל שהרי הואמיצי'* »שאינו ב?י

ואינו מוצי׳ את הבקי ע״כורביט ימחס
נתב בספ׳מישרים נכסה ג תשובתי3
? איי על זה וז״ל כי שמי הסכמתשהזכר,
!ג ! ימ 5' 1
 1ית

מגד מעידן ומוספין ושארקרבנו׳צבור
וכל אלו אינן באות מן׳ הנדבה אלא
מעחצי׳הסקל כמו
סימבא׳כמסכת׳סקלי'

נהסיי׳מזהכיסכרהחזןשהפפל׳נגמרח
בשבילו למי שאינו יודע להתפלל אי למ

שהות יורע ג״כ מהדברים שהןדוק׳לצבו׳
ולא ליחיד כגון הקדושותוסקדיסיך־כיוצ׳
נהסכל זה יש לו לפי נעשות בשוה אבל
לסיסשכי החזן בזמננו זה איבו בשביל
חובות התעלס הצריכה כלב׳ אלא שיוכה
בשביל מיתפסק בהס בהספדו' וכקרובו׳
בחופו'ובמועדי' וכיוצא סס מתפארת

שמנוהו להתפלל אע״פ שיש אח׳ שהו׳ממונה ירוק׳ באקראי ולא

נד
ישתבה
סהי׳סמי׳ לב#שששכיה'שהנהנים
נתקנונגל פסוקי חמי׳ וכו׳כ״כ הרי״ף נמקלש
הייליקז!
אינה פותק׳בברו׳ לפי;3א ^נא

לילי

ומעוטר ברתני פיחת איו עובר לפגי התיב' חוזי פי שלובש מריו
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סלאמיסאמינפוקצת־״קיואז
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שלא
יקרא
כתורה שאין לקרר בתוריעל פה  :היורד לפגי ס״־לאקוב«׳ » ' 6ז׳ל  Wirלכט׳ סלי־־ "•י־ ",־ "־
התיבה ואינו שליח ענו קטע עריך למרב מעט קודם שירד ולאמ?ץלל3מש 3חותןכן 3,משן3ןמ כללל ,נןיאי׳שמך>לעי
יותר מדאי אלא נפעם ראשונה מסרב וכשיאמרו לו פעם שנייה ופשוס הוא וכבר כתבתי בסי׳נ״א סרזע״ס גלנ
שתצזי
מכין עצמו כמי שרוצה רעמו' ובפע׳שלישי׳יעמוד ואם טעה ש״צ סהרמב״ס סובר שאין מונין אמן אלא כי״ת«׳ « רסצא
וצריכי' להעמיד אהד תחתיו אותו שמעמידה תחתיו לא יסרב  :כשאומרכסו׳ ב׳ברכוח אןיןתר סמוכותיוכל«
צנאימנמיהם
האומר איני יורד לפני התיב׳מפני שבגדי צבועין אף בלבני׳ לאזו ל זו5ן 3להיכא שאינואו מ יבסו 'אלא נלסמק׳X«,״
יעבו'*׳באותיתפל'&יני עובר מפני שבתלי סנדל אף יחף לא יעבו׳ :ברכה אחת כי הכא שאינו אומיפםו קי«ניר » ««ןפג
וו
מי ^
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וכתב רב עמרם ולאלתר מיבעי ליה לאיניש לאתחולי בפריסת מיבמי ליה לאיניש לאתחולי בפריס׳שמ' מגי«**צקי *מ"
שמעויוצ' אור ואסו׳לאשתעויי בין ישתבח לפריסת שמע  :וה״מ ויוצ׳ואסו׳לאשתעויי וכו׳כ״ב ג״כ הרי״ף
«תגי! למי נ״)מ
במידי דלאו צרכי צבי׳הוא אבל במידי דצרכי צבור או לצורךימ והרא״ש בפ׳איןעומדין דמבעי ליה לאיני׳ «כן שא בה«שמ
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דלא לאשתעויי מכי מתחיל*3ס עד «ר«כימ״ג1בע\ 0
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גל ;בין לפי
קריש ואין אומרים אותו בפחו' מעשר׳רכל
ררד שרהדוש׳דויי הדיש וירדו
ומדושאאין כתקןפס התפללהסדישבחו שלהק כה הס««
ןזנ״צי׳סכר
רבר שבקדוש כגון קריש וברכו וקדוש
אומרים אותו בפחו׳מעשר '  :ומיהו אם התחילו בעשר׳ ויצא אחד ואח״כ יתפלל וכיון שכן לוא אינו דין ה״ני׳ " קופתלש
לדברבין סידור השבח והתפלה5ןמנס צמ) 'שנ(
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בפיך הנדבות הן סממידין והמוססץ שהיו באות הכל מתרומת הלשכה שהיתה
מעתצי׳הסקל ואח 'כרואי' כמס הס מוציאי׳בשכ׳זס החזןפרוצי׳לברו' להסלסתננס,
בפני העניני׳בחובי' הדת ובמכה׳הצבו׳ממה שביארתי ומסלקיןאותועל החסל
ממי שהוא גר מצוס ומה שמוסיפץ על זה הסיפור משכי החזן צריך לחלקו לסי
מעון נמו שאר עולי הקהל כי הפפארת והנדיבות בכגון אלו הדברי׳סאיכ׳הכרחיי׳
הס הולכים אחר הממון ואין ספק אצלי כי שכר החזן הפשוט שאינו צריך לבטל
מלאכתו אלא כעת המפל׳החובה ואינו מלוה מת ולא מספידו ולא להיו׳לחופ׳ חמן
ולאבאכילו' אבל אינו מסכ׳הסזךשהו׳מספי׳לכל אלה חלק קטן וזהו שמכרע׳סברתי
יפ שתי פני׳אלו והשם יודע האמ׳ויראנו מתורתו להדריכנו כדר ' אמת עכ״לט :
כתב סרא״ס בתשוב׳כלל ו׳צכור שיש להס ליתן לרב או לס"ן אס הוא רב מובהק

ליוצ׳יכול לדב' ודברי הרי״ף והרא׳ עיקרנפשו׳«כ’כ«וה״ר׳
וכ״כ הגסו׳בפ״ז מה׳מפלס גרסי׳כירושלמיהמספיבין ישתבחליוצ׳אור עביר׳היאp״* 1נ?* 5ימ,
כידו וחוזר עליה ממערכיהמלחמה  :אם מפסיק בין פשוק דומיה לישתבח בכצ ^ה * ׳™
בברכת פסיפת ציצית כתבתי כסימן ג״ן •
ח5יולפי'ממ<ן<חני!
נח ואומרקדיש כתב האגור בסי׳צ״ח וז״ל השיב הראב״ד טעם על הקדישו׳ לפינפשות!«נהג
סאומריס בתפלה א׳אתר פסוקי דזמר׳ שיש לסם הפסקדפסוקי׳ «7ינ(תימ יש-.ל
וקדיש אחר סיום מפלת י״ח שהי׳מצו׳בפני עצמה ואינם דמקה לאחיי' י?די/אח יw׳»«»«,מסיש
קייא׳המור׳ כי היא מצו׳בפני פצמה בכנס׳וקדיש אש׳הקדושה והיא דברשבקדוס׳ ל( ^ ,ז k*w5p
וקדי׳אח׳אמיר׳מזמו׳או פר׳או אגד׳או משנה כדאמרי׳כסונז׳טלמא קאי אקדושתאנשואים «
ס־ע«
דסידיאואיה׳שמיה יבא דאגדפיוקדי׳אסרי אשיי למנחה שהי׳ מצוה כפני
עצמה0יא לעי
סכל האומ׳תסל׳לדו׳ג״פ בכל יוס מובטח לו שהוא בן העה״ב י?דיש אח יברכו ?
״יש 0
,״
סל פרבי׳כי תפל׳ערבי׳ישו׳ויש סהולכיס להם קודס י״ח ולא ישמטוקדיש  :וקדישבכלב!■"« »נטו
לאחר פפל׳ערכי׳שככר נשלמ׳התפל׳ואין פוחמיןמז׳קדישו' בכל יום והגאוכי׳כתבו אמרי! שנתפסעל»
ע״ש שבע ביוס הללתיך מכ״ל משבליהלקט  :ואין אומרים אומו בפחו' סי׳רכלהנכיית *י « *־
לבר שבקדושה וכו׳ בפ׳מי סממו (דף כא ) ונפ׳הקורא את סמגל׳עומד (^ד ףכגק ףא מי^ י^ל ך
פשוט סכל דב׳שבקדושה לא יהא סחו׳מי׳ומ״ש ומיהו אס המתילו כעשרה דצא אחד י »נירק
 115יא!מ!
מהם גומר ירוש׳כתכוהוהרי״ףוהר״אשבפ׳הקורא את המגלה עומד אין פורסין «*׳מסן■מלחיו

מית ישן מפני דרכי שלום ואוקימנא בנמ׳משום חשדאומיהוכתב סכזמנונהגו
למטת אנשים על צרכי הצכו׳לזמןובהגיע הזמן יצאו אלו ויכנסואחרי׳תחתיה׳כין
לחזן ובין לקופה של צדקה וכן על המס ושאר מינויים הצריכי׳לצבור ביןשנוטלי'
עליהם פכר בין שאינן נגטליס עליה׳סכר אפי׳ לא קבעו להס ומן סתמן כפירושן
אחי־ סנסגו כך וסמכהג כסלכ׳הוא ואס מפני החש׳כיון שנהגו לכא חליפו׳נסתלק

ויצאו מקצתן גומרי׳וכמבהר״ןדהא דאמרי׳ בירושלמי שאם התחילו וסלכי להס
(אומ׳שנא׳וראיתם
מקצתן גומר מסמברא דוקא בשנפתיירו מב' וה״ר לוד אבודרס׳סכיא תשוב' * »« 6
זכדחגם
שאלה להימב* ס ח״ל התחילו בי׳ברכת יוצר והלכו להם מקצתןמסלימיןר$זבמר
« %עמיתםb
ילצו׳הי
הקרושה של יוצר וכן בקדושה סל מפלהאב לק דיש לאיאמ יעד פיהיי סס עשיה
מאין הקדיש חלק מאשר התחילו בו כי' עכ״ל וכן* 3
ו ג כתכ
נמיפ «! w

ההמון ועוד כי במפלו׳המסדיבז׳לא די להם בחזן מאץ קולו עיב אבל מוסיפין
נסכ׳ססזןכסעוציאץ אותו יודע כנן בנעימות וכיוצ׳בזה ויתסיי׳לפי זהפיהי׳שכר
החזן נסלק על ב׳הדכרי׳ביצ׳משערין כמה היו כומכין בסל החזן אלוהיה די להנז
ממנו3מסלו'המחוייבו' פגוןתמידיןומופפ ין ותופסי סמועדי׳כגון תחמני׳במפני׳
קינו׳בט״גוהסליחו׳כליליהמממרו׳וסד ,י״הלילו ויומו סאע'' פ שאינן מעיקרי
החיוגי׳ואינ ג״כ מהדברים שיש להס גבול ידוע ערל בעיני אצל סתפל׳המסוייב'

איע! ששע׳כעי"
 5חי׳ ^שלא סורכמן 08פיזלגל!׳
פני׳נמוי׳שלאכהלכ' מעבירי׳ אז »« 3*0שישמע וגול׳ולאיז׳הבדיק׳אינז חח׳ן מיו («רועו מלכלוךהנהמ׳ומסרייוין מדיואאריח׳יליזזתזזלין מ7י! ק!7׳י » עיל׳להתפלל נרקיו' אין אמם זקיקיילואלאלהזכיר *
^5יהאיונללהפ9ציאי׳8כי8
שגאיאהמט
!
ת
(
אסאינורזח׳י
7
י
1
ואינומתליףעדיו
המאיס
קודם
התפילה
כלי
להתפלל
כנקיותראוילהענמו
אכן
צל
מעשיז
יהמל
&
ש״ «לאיהי! פלוין בדנר איזר לא מח״פשנא־« לא מחיותץנא׳ם׳גשונוזלז
?לי’שאיבן
עוני׳כגו!פמ! 5א מפיו צנלות וכיוצא נזה כגון שיורקנשיליערבממחין כידו שלא לעשות כן« אסאינזשזמעמעכיריןאותדתשוירב האיעל־א׳ שנחשד מאשתאיש«היחוק שעשה תשונה אין ממנין אותו
״ש 5גיויפפני׳שאין זה פרקו
ך״ענילונד׳דטהשתילק נין ני« ס התעני׳
לשארימיס לא ש׳ל הכידהאכל הפ«שקי׳כתנ( דבעינןפרק« נאה אף נשאייחיייזנאתיכמהרי״ל ש־׳נ'הרוק'שיצ יתפלל מתזןסיל«ר המי«ח7לני 3ורשיוא שאר ספרי׳לא נכתגז לשמן אנלסתה וה נכת׳
'®יעליל־כ׳נעשויא «,נמפכת׳צדכותמל
א׳ שהלב את הנפש  33mאש עשהתשו׳מותר להיות ש״ג ולא איורי׳ ללא הוי פרק« נאה אלאלוקא שמיל ומועל לעשות דנרי׳שאינסמתמנק אכל אלם שנאה ליל! * כת « עשה וממתי « הדי זיוצדיק
המיהוע״שאימת סוי תשזנתד
( יא )«צאתי ננניחין ואנ סימן קש״ג «*ל מנאת* כאגודה 5ניכו ' פ׳ כינד מנרכין שכת' שאין להתק«טט בענזרשזס תצזה כגון גלילות ס״ת«כיוצא נו דהרי שנינו הננועי' ««שכין יליהס« הניגרי׳
תוע5י י גלג« תפלל שלא ירשו׳עחמ׳אלמות
וגיאות אין ע 1נין אמן אחרנרכ« תיזשגאמ 'נ« 5ענירןניאןה ' עכ" ל־גך* ( א ) ונהגו האידכאשמנרכיןחולה נין ישתבח ליוצר גס לפעמיםשא' צועק לעשות לין אזמפםיקין  3יןישתנחלי(׳נ « נרא'
®ע 0הדנרפנהגז 5ן שס״לשזה ה1יכצורך
מצוהשמפסיקין אך תמיהניטונא שנהגו בכ״ע להפסיק בין ישתבח לקדיש נכשתוזרין להתפלל חתחילין בק ; י/זקשהלי להלי קלי׳ ז! לא ק אי רק על פשוקי לזמר ' כמו שאכתג׳אי״ה גפיינ״ה וא״נ למה
^' 0׳זיןקוד׳קדיש גש כפה מרין ומתתילין
נקדיש
הןילנטל׳דקלישוו
עלמהקאי
וראיתי
בסע׳הכלכושכת׳וז״ל ואחל יפתנ׳פותחהחוןקדים שכן דרן קדיש לנא אתר קריא׳עפוקי׳ןאס איתר והפשי׳גיןפשוקידומרא לקדיש יאמרו גרכו בלא
 1׳^ 1י^י לזנר ביכו» 3ערני׳
שקווז׳נלאקדישאך טוב שיאמיפסזקי׳דת־רלי׳אז שאר פשוקי׳על ג׳ או י!׳ת ! את׳כ יאמר קדיש שלאלשנו' מנהג התפיל׳וכן פורש על שמע צא יאמר קדיש אם לא יאמר פסוקי׳שלעול׳ צא תמצאנו כצא פסוקים
1!.גי 'לא אשר גמד התפיל׳עכ׳ל •
נרא׳מכאן לא ג׳ג ל אם הפסיק איכ׳תקנ׳לומ׳קדיש ע״י שיחזרו ויאמרו מקצת פסוקי דזמר׳מ״ס לכמתל׳עדיף טפי להפנד׳נין קדיש לברכו ולא נין קדישלישתבת־וע״פהכ״ג בעלתי סמני * הקלוסנעירי
ייןישמנח לקליש והנהגתי
נהשכמו׳תנירילהפשי׳אח׳הקדיש זאת ' ההפסק ' יתחילו נרכו-עלא קדיש אן נחמתי ני עשיתי כי מצאתיה׳ גא״ו משפת נרכו׳פ׳תפליהשמרוז"( זבפשו׳הגאוני׳כ׳ישפאלתס מי שמדמנ׳לו מלית! לאשר שעמל
פמצלתפלת יוצל קידס שיקרא ק׳יפפה!
לפסוק זלגרן להתעטף בציצית כך ראינו שמפסיק ומברן נין ישתבח לקדיש כיון שגומר מלך!! חי העולמים ומפשק ומנרן נין ישתבח לקדיש להתעטף נניציתוסתעי 1ףו « תתיללו«ר קדיש אבל א®
י׳פנ ^ לאחי שהתחיל קדיש אינו מפסיק
כללכז״ש״מ דיותר טונ להפסיק בין י& תנה לקדיש מלהעסיק נין קדיש צנרכו גס ע״ע סתרי הקפלה אין להפסיק נין קדיש לברכו כמ״ש בס׳ש מערכות אלהותולכן אין לנטל מנהג הקדו׳והנחלישראל
״ש ׳'צ עידר/ני נביאי' הם אן עלי׳
שפי לנהוג שלאילהפסי׳כלל ושמעתי שכן תיקן,הנאוןמהר״א מפראג שלא להפסיק שס כלל • וכך ראוי לעשות !במקום שהמנהג להפסיק יזהר החזן שיאמר מקצת פסוקי לזמרא קודם שיסוורויתתיל
בקדיש כמ* פ הכל נו :
נח ( א ) וכתנהמר 7כישם 7אסכשתיירי ' מגפרלצאת :

ד״מ

הלכות כרכות

שחרית

חיש

גה

 w e)7jשהתחילו כי׳גועריין קמל דל 15וקהוא בית' ע״כ וכ״כבשבלי ס לקש בשס רב טסי' הרשכ״א במשוב שכתבתי בסמוך וכת׳מהר״י קולץ בשורש  Vט מ״ש כס ^המתכי
מעילהאחי!
גאון וסכןמשמ׳בירו' וכת׳הרש״באשאל'
דמוגי׳דסלמ׳לא עבדי כך היינו להצריך׳כ
^מי ^״ ' ^כיל האדאמריק בירושלמי אס התחילו אין כתב שאין לצרפו דע שיביא שתי שעדות לא לתפלה ולא שערות אבל מ״מ צריך להיות ק י״גשגה
מפסיקין מי אמרי׳ אפי׳ התחילו
באבות לברכת המזון וצריך שיהיו כלס במקו׳ אחד וש״צ עמהם והעומר לדברי המשכי' וסוסקיס אפמציס כצו
אע"" ;ילה כ׳י.ש; גומ אעי
קדוס׳תסו׳משתבי׳וראי
לאימי
תוך
הפתח
מן
המשקוף
ולפנים
כלפנים
הר״אש
ובנו
ממנו
ה״ר
ולחוץ
יעקב
כלחוץ
בשור
ואם
א״חלנך
 1י5ןי^י 3י,בקממ ? ,יסז<פי! מקצתן כפיים ומקצתןבחוץ וש״צ תוך הפתח היה אומר א״אזי ל נלע״ד שאין ראוי לעשו׳כלל קטן
שגיףלי■
מ׳יה ונמב? 3מש ^
י טו ) כתב■שאס התחילו להתסל׳י׳בסחרי'
דתפל׳מאש שר׳־׳ת לא רצהלעשי׳מעשה
 7ק פסק
נשגצ3יסיולאח׳קרוש׳יצאמקצת׳רשאיס סנשאריס שהוא מצרפן ואם חצר קטנה נפרצה במלואה לגדולה ותשעה
ג ןגאמלר־
ורבי׳יצחק כמו כן הלך לסספווהאחררבי׳
 3׳יזר ^3ש לגמו׳סד׳קדוש' וקדיש פנל זה מגמ׳תפל׳ בגדולה ואחבקטנה מצטרפין שהקטנה נגררת
אחר הגדול׳ והרי גש סס הסכימו לדכריס׳וכ״כ רבי' יהודה
לאן> א !:התחיא י״ח הוא לכך אין ס״ץ אומ׳קדיש פלס עד כאלו הוא בתוךהגדולה כיון שהרוב בגדולה
היו
תשעה
בקטנה
מפא״ריז וכן בסמ״ג כתבו שאין לעסות
נמפלה איול׳״י אס' סדר קדוש' ואותו קדיש שלס חוזר ואחד כגדולה וא חמש בזו וה׳ כזו אין
מצטרפין
וכן
לענין
ש
'
׳צ
משות מי״ג סניף לעסרה לכן אץלהקל
הק׳'ש !'£־ חימ אתפל׳י״ח שהרי אומ׳ תתקבל וכן שמעתי היה ש'׳צ
בקטג׳ וט' בגדולה יוצאין ירי חובתן שהו' נגרראחריה' בדבר עכ״ל וב״כ הרי״בשבתשו׳רואסאני
 piמשיגעwp
7לגרי
גליהי
״' ״,״
1wvז׳' )כ
גזמ׳ שא׳ מן הגדולים הור׳כך שאס
התחילו היה הוא כגדולה וט׳ בקטנה אין יוצאין שאין הצבור נגררין את דברי הרמ״כס שלא התיר לתפלהיכ
הקליש «הקרסה התפל' ב י /רשאי׳לגסו׳סדרקדוש'
אס כולם גדולים עכ״ל וכיוןדהרא״ש
וקדיש אחריו י וה״מ להצטרף לעשרה אבל אם
היו
ןעמפלזקאאויזי שאס״כשלאכי׳אמנס ני' שאס
התחילו-
והרש״בא וכמה רבוותא טסכימי׳לדע׳וו
ק7יש *
בשתיי׳לומ׳קדיש וברכו ויוצר
בי׳
והלכו
מקצת
'
ופן
כערבי
'
כה
*
ג
אין
להתפלל סוב סכי נקנוינן 5־;; וכתום במרדכי בסס רכינו שמחה דענד ואשה מצטרפיןלתפל'
^ה!
ו
,
אפשד
י״ס
לפט
התיב
'
ושיאמ׳ס
"
צ
קדוש׳וקדיש אח״כ או בערבי׳של מוצאי שבת סד קדוש׳ ולברכת המזץ בי׳ופסוט הוא שזהו לפר״ת דפסק כרי״בל דעבד אתד מצטיףוסובר
בל »עמ ה 7חק וקדש ם אח״כ דק״ש וברכותיה לחוד ותפלס לשד וכ״נ נ מי דאס התחילו בתפל׳בי׳ וביי׳דהייס לאשה דנכל דוכתא אשה שוס לעבד וכיון די״ת בעצמו לא רצהלפשות
«זזים
מיי ביו׳הכטס׳וקוד׳חריא׳התור׳הלכו מקצתם אין קוראי׳בתור׳סאע״ס שאין ממחילין מ־עשהמי יקל בדבר וכן נהגו העולם שלא לצרף אפה כלל  :וישסמתיריןלצרף
ד?א ך *' י« 1בקדיש שלס פדלאש׳קריא׳התורהקריא׳התור בצבורסשיב' שלת׳ בפניעצמ' דסאז קטן עס חשפה ע״י חומש שנותכין בידו כן כמלושס התוספו׳שיס סעושץק
״™  <^ 1ppכמנחה קריין קיד׳התפלה ולא דמי לסד׳קדוסה רממנין תסל׳וסכח היא י״לדבח 1ואור״ת דמנהג שטות הוא דאטו חומש גכר׳סוא ועוד דלאסזינ'
בשו׳דוכמאדמהני
ז קסנה!׳ מיימזני תפלה גרירא ואין ראיס לגמרי מהמתכת קדיש שלס דהא קסן יוס פפל׳המוספין אלא בפוכדא דפיבור השנה כשעולין בעליה בפרקי רבי אליעזר דקאמרבג׳
«לקיין נסי׳תה"« אומרי׳קדיש סלס מיד אס׳מסלתשחרי׳מפני שיש כלאו הכי קדש שלס־לאתחפל' מעבירין את השנה רבי אליעזר אומר בי׳ ואס נתמעטומביאין ס״ת ועושץעגולה
מ "ידיזס
המוספין שחתר וקאי ג"כ על סדי קדושה וקריאת התורס c3ואלוהי׳צרי׳שיהיו וכו׳ואין מזכיר סס שיהא הקטן אוחז הס״ת והמס נמי לא קאמר אלא ספרתורס
כול' בגי חורין וגדולי׳שהכיאו כ׳סערות בפ״גשאכלו (דף מז ) אמר רי״בל אע״פ העשויה בגליון אבל חומשץ שלנו לא וכן כתבו הדא״ס והמידכי וכתבפודהרא״ס
^ ,׳
ימןי כ׳ שאמרו קטן המוטל כעריס׳אין מזמנין עליו אבלעושין .אומו סניףיל' ואמר רי״בל מה שיש כירושלמי קטן וס״ת עושין אופו סכיפין היינו קטן וא ס״ת ופ״תסייגו
 6ס7נעינ
!
שיג״ת
תשע
'
ועבד
מצטיפין
ממיבי
מפסה
כר׳אליעז׳שנכיכס
לב״ה
ולא
מצא
י׳ושתי׳עבדו
כעין
ט
'
וארון
דאמריכן בגמרא דיק ולית הלכתא סכי ויש ־ירושלמי שכתיבבס®
ג״אתגיילמן
והשלימו
לי׳סחרר
אין
לא
סחי־תלא
תריאיצטריכי
סחרר
סד ונפיק בחדוכתבו קטן וס״ת עושיי אומן סניף וזה משמע קצת כמנהג העולס או שמא ר״ל קריאת
יימן י 5עקח
החום׳ סר״ת פסק כרי״בל דקטן אפילו מועל בעריסה פושין אותו סניף לי' פידום הפורס סעולין למטן שבע וכשוף דבריו הפלה המחוור שבכולן אין עוסיןקטן
זלזזליסש ^א ,ג׳ לכרכ׳המזון וה״ה לתפל' דאע״גדאמרי' החס ולית הלכת' ככל 5ט סמעתת׳אלא סניף לי׳לכרכת המזון ולתפלה עדשיבי׳סתי סערותוממילא משמעדס״לדלא
שערימ ש 5מע כי הא דאמ' ר" נ קטן היודע למי מברכין סזמנין עליו בהא לא פליג דכי בעי יודע סהני נתינת חומס או ס״ת ביד הקטן וכן דעת המרדני והגהו׳ מימון פ״ח מהלכות1
ליקא6ה< עאינ' ה"מ לזימון ג׳אבל לסניף לי׳מודה לרי״בל דסניף לי׳וה״ה כמי לתפלה דודאי רי״בל תפלה  :כתוב בהגהות מימוניות כפ״ס בשס הר״ס סאסי התחיל אחדלהתפלל
תעי’תל
לסכין תפלה נמי קאמ׳מדפריך מפובדא דר״א דמיירי בתפלה וכתכו הר״אש לבידי ואיבו יכול לפנות עמהםואין כאן אלא תשעה שיוכלו לענות אפ״המצטרף
נ
מה
,
!
^
כ
’
!לש
והמי־דכי
שכן
פי׳רבי׳האיי
רקטן
עול׳למנין
י׳ונר׳
דהיינו
טעמ
'
דאפי׳מוטל
בערים׳
עמסה דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל אבל עשרה דנני קדושה טנהושכינס
״״« "םש שז:נ מצטרף דכל בי פשרה שכינתא שריא דממקדסתי בתוך בני יסראל אומרי׳קדופס סריא ומדע מקטן המוטל בערים ,דמצטרף לרי״בל ואפילו למאן דפליג זהומשו׳
לע׳
הריו״ש«ה«« ,בי׳ל״ש גדולים ליש קטצי׳קריק ביה בפוך בני ישראל ובלבד סיהו ט׳גדוליס אכל דלא ידע למי פברכץ ולאו בר קדושה הוא אסנס טוב והגון לסממין לו עדשיגמור
י5
*
5
8
ץ
י
ב
נ
פ
טפי
מאחל
לא
כדאערי׳גבי עבדדספי מאש׳ליכא ליקר׳דסמי׳לצרפו ועבד כמי הפלתו כדי שיזכה גס הוא לענות עמכם ואפי׳ים סס עסיס כלא הואנכון
י
\
’
^
'/
7
נ
ל
איתיס
בכלל
וכקדשפי
דסכינת׳שריא
אכל
מתוייבי
מי
ברית
ובספר המנהי׳כפב להמתיני כרי שיזכה גס הוא כדפרס״י ובלבד שיהא שהות להתפלל עד כאןלשונו:
זל׳כנ׳י
^
מפסו
,
דבדר״תסתסוכ׳עודבשס
הח״ה
שמעתי
שהיה
מתיר
שני
מינוקו׳לי׳והי׳
מדקד׳
ומכאן
למד
מות
הרב
הגדול
מה״ר
יעקב
בירבז״לה״ס
שאס
סיס אחד יישןמצטרף
רה / 8א ««
שיייג• מדקא׳עושין אופו סביפין לי׳ולא אמ׳סניף ולא כהיר׳עכ״לוהפו׳והר״אס והמרדכי עס פסע לקדיש ולקדוש דכיון דאיכא משרה דמי קדושה כינהו ספירשריא
מדנרי ^ ׳י
יאז
,
כפבושאפ״פשהסי׳ר״פלעטו׳קטןסטףלי הואעצפולאסיהעוסהמעש׳לצרפו סכעמאעלייהו • ואמ״כ מצאתי שכפב האגור כסימן רס״ז וז״ל נשאלגדול
וכתב
הרי״בש
בתשובה
אפי׳לדכרי
המתירין
לפשות
קטן
סניף
לתפלה צ^ י׳סיהיה הדור מסי״י מולן על פשרה שהיו בב״ה וישן אחד מהס אם יכולים להתפללאע״פ

יגו בן דעת מכ־צ ח״צ א״ס סונטנו  .שיחת חונץ אף מל גב דנבי מגמגם דשמח כנ הרחר כניצה חין;
סה׳״ר שמשון כיד' אנשי כער קטן על שבעטו בהוראתו והיו מספללין בסניף קטןא' סד כאן לשינו וכדאי מא מורי ז״ל לסמוךעליו  :כתוב בתשובות מרדי״לפרש
^יד והרב כמ׳גר׳סעושין סכיף מקטן א׳בשפת הדחק כמו אס אין בעיר מטן וכן דעת שמדבר ואינו שומע אס יש לצרפולעשרה לא יד פ נא מאי קא מיבעיא ליהלשי
המחכים ל סזגיא הראב״ד וכן נהגו כהרבה מקומות עכ״ל וכ״ב הכלכו בשם הר״פ וגס כהגה"מ פ״ה סא קי״ל הרי הוא כפקח לכל דבריו כדתכיא בריש חגיגה ואי משים דימר הואמאי
לעלמא יא< י Pמה׳ביכית במו׳ק וספריו על המד׳ עוד בכלבו לומ׳שנהגו כל ישראל לעשו׳קטן נפקא מיכה הואיל וכר דעה הוא וכר מצו׳הוא אכל כי עשרה סכיכת׳סריאדע כאן
אלאכססגי׳ ^ יי״ סניף ואפי׳שני׳ובשעת הדסק אפי׳ג׳וכפב סרא״ש סה״רי סולק על מה שהתיר ר״ת לשונו ־< סצאתי כתוב בתשובה אפילו אלם שייב במצות והרי״סוא כפקחלכל־
»6־
וכת דמסתבר ליה דרי״בל שבר הרב אפי ופליג על מר זוטי׳לעיל בריש ערקין גבי דבריו ומצטרף לעשרה אע״ג דלא עט בסדייהו עד כאן לשונו וכדומה לישתשוב'
^* 0ג,א נ׳ קורין ומומניןעליודמיקל טפי בעשרה מבזימון ג׳והת׳פסקינן כמר זוטר׳דמחמי׳ זו היא ממה״רמ זצ״ל דבשומס מיידי דאילו אינו שומע ואינו מדכ׳זסו חרששדברו
שיגריפ זכך
 5אין
מזחלקי

^ שנחלקו גאוני עול׳ראוי להפמי׳לכל ירא הפט שלא להצטרף לא לזימון ולא לתפל׳
^  '*jג ל ' וכן כתבו הגס״מ בפ״ה מה'ברכו׳וכ״כ סמ״ג בשם ר׳'י וכן דעת ה*ר יונס דלקדיש
( ל ) < נפשונפ ולקדושה ולברכו צרי׳שיהיו כולם בני מטס וכ״ב הרש״בא בתשובה ח״ל איןמצרפין

בכלל כדמסמע סרק השואל גבי ההיא דמרסץ1
בירושלמי דסזרת בתולים תוך־ שלש שניס לבתולה ואישר סימנין תלוייןבעיבור
הסנה יכתיב אקרא לאלהיס עליון לאל גומר עלי עד כאן לשוט7
כתובבספר

«שהנר «!העז דאמ׳קטן היודע למי מברכין מזמנין עליו וקראוהו קטן למי שלא גדלו סימניו
7%רהשני ־ לגמרי ע"כ ובתשובה אחרת כתב יש מי שאומר שמצטרף לכ סהו׳פורח כדר' שסוא
מצטרף לי' בברכת המזון וי״א שאינו מצטרף לתפל׳עד שיה׳גדול ממס ולזה דעמי
נוטה וכ״כ הראב״ד לתפל ,בפי׳גדול ממשיהכיאית׳בה״ר פ וירא יעקב יכ יש סבר
כמצרים* וכ״כ הגאון ז״ל עכ״ל וכך סס דברי רבי׳שכת׳שצריך שיהיו כול׳בכי חורין
וגדולים שהביאו ב׳שערות וכן פסק כרמ׳יכס כפ״ח מהתפלה  :ומשמע שאס לא
הביא ב׳סערות אינו מסלי׳מנין אפי׳גדול המם עד שייצאו רוב סניפיו סאז יחכיר
סהוא סריס וכדאית׳כפ׳יוצא דופן ואס ניאו נו,סימני סייס קודם לכן דינו כגדול
הדאית׳בפ' הערל ונתבארו דברי׳אלו בטור אק העזר סי׳קע״ב ובדברי הרמ״כם

השט יהיה כר מצוה כאחד לאדר בשנת י״ג כי כבר השלים י״ג כי סדשיס אסג
מונה לשניס ואי אתה מונה ימי׳לסניס וא״כ זה השליםסנותיו «" ג באסד באיי
עכ״ל •* ונראה ללמוד כן סהאדגדסי׳בערסיןבפ׳המוכראתשדשא״ר אכא כר
ממל מכר סט כתי פרי חומה אחד כט״ו באדר הראשון ואחד באטד כאדרהשט ז0
שמכר לו באדר השני ביין שהגיע יוס אחד באדר סל פצה ס3אס עלתה לו שנהףז
שמכר לו כט״ו סל אדר הראשון לא עלתה לו שנה עד ט״ו ב נ/דר סל סנהסכא׳וא״י
אבא בי ממל נולדו לו שני טלאיס אחד בט״ו של אדר היאישק ואחד 3אךר השניזה
שנולד כאדר השני ביון שהגיע יוס אחד באדר השנישל-שנס הבא' עלתה לו סנה
זה

הלכות

נה גו

וברכותיה

לד

טנ !לן לו בשיו באדר הראשון לא עלמה לו סנה עד ס״ו באדר סל סנה הבאס החומה בגובה כלפני© ואע״גדעובי
הפעייסלאאמרןהכיסתסכדמפרפטעמא
! 0ם ״י נולדו לנסכי שלאי׳ והס בכורו' ומוזהר להקריבן במוך סנתן דכתי׳תאכלנו בגמרא מפני המצורעיםגמ © בזס כתב כרנגב״ס דלענין קרבן פסח קאסר ואימא
עד נאן ואין לונו ' דפאכי גבי במי פרי סומס דכתיב תמימה ובכור יליף תו התס בגמרא גגין ועליות לא נתקדשו וכתב רבינו יתחס סנ״ל שבכל זה ס״ה
^■
»יניס
יר בג
בג״ס דפנה סנה כדאית׳ בגמרא אבל להשלמת י״ג לא שהרי כתוב בהגהות לב״ה דגגין ועליות איכס בכלל כית והחלונות ומובי הכתלים כלפכי׳ומפמ׳לי דהאי
דחלונות ועובי הכתליס כלעני׳כפראשו
*רדני שימבפי בסמוך דחדס הטיכור
היו עשוריבמקו׳אח' ואומי קריש או קרוש׳ אפילו מי שאינו עמהם ורובו בסלון או על עובי הכותל הנראה
רןיננלל וא״כ כי היכי דליכ 7למיס' כבתי
כיוןשעשר׳כמקו׳אחר דאמ' ר‘ יהושע בן לוי ממון הבית ומצאתי שכתב רבינו הגדול
ובבכור ראותי של « * ?* יי
יכול לענות אחריה1
לאביה׳שבשמי׳ :מההר״י אבוהב כשס גאון דמכניס ראשו
ר 5ןשוןמםליסשנהלטובשבטהכלענין
אפי׳פחיצ׳ של ברזל אינה מפסקת בין ישראל
0,ל(|מ י״ג סנה אותו שנולד בכ״ס
לאדר
בסלון
מצעיף
עטה
'
למניןעשר׳ולא חילק
ככ״ט לשבט 13
ויתקדש הוסר על פי המקר' והתגדלתי
5ומרי׳דמ0לי׳סכה
בכך  :וכן כתב באורחת חייס ח״ל כתב
והתקדשתי
האמור
במלחמ׳גונמנוג
שאז
רבינו
האיי
מי
שעומד
אחורי
ב״ה וביניה׳
צלא נריך להמתין עד כ״ט כאדר :
יתנהל שמו של הב״ה דכתי׳ביום ההוא יהיה ה' אחר ושמו אחד :
כתוב כספר המנהיג סימן ע״ט וארם
סלון אפילו גבוה כמה קומות אפי ' אינו
שמיה רבא־יש מפרשים שםהי
סהוא עבריין ולא נדוסו הקהל מאצלם
רבא שאנו מתפללין לע שם יה רחב ד' ומראה להס פניו מפס מצערף
שאינו
שלם
שיתגדל
'
ויתקדש
ושיחזור
להיות
שלם
והיינו
לעת
נמנה למיין ססר׳וסייב בכל המצו׳ דכמי'
עמהס
לעשרה
עכ״ל
:
ואם מקצתן
מגן■ חסא ישראל אף ע* פ שחטא ישראל
הגאול' שינקום מעמלק שנשבע שלא יהיה השם שלם עד שינקו׳ בפני© ומקצתן במק וס״ץ תוך הפתח
כואדכקדושתי׳קאיולא יצ׳מכלל ישרא׳
ממנודכתיב כי יד על כם יה שאין הכסא שלם ואין השם שלם היה אימר א״א ז״ל שהוא מצרפן  :נראס
אכלאסנדוהו מאצלם אינו מצטרף לי׳
אלא לאחר שינקום ממנו ואז יהיה השם שלם וגם הכסא דכתיב שלמד כן מדין נייוף לזימון שאס המברך
ולא לכל דבר שבקדושה שאס
מצטרף
יוש׳על
מפתן הגי׳הוא מצרפן כמושיתב'
האויב תמו חרבות לנצח וכתיב וה׳לעולם ישב כונן למשפ׳כסאו
מה הועילו
בתקנמ׳סהבד״לוהרמאגודחן
בסי׳קכ״ה
בס״ד
:
ואם חצר קעג' נפרצ׳
הרי השם שלם והכסא שלם • ומה שאנו אומרין
הקדיש כלשון במילוא ' לגדול׳וכו׳בגדול׳וכו׳בפ׳כל גגו'
,כן
כמנרש״י
ער
כאי
|
שנו
וגס
הגהות
תרגוייש אומרים מפני
המלאכי׳שלא יתקנאו בנו שאנו משבחי
מיימון נתבו דברים אלרבפ״ו פהל' ח״ת
( דף צב ) תשפה בגדולה ויחיד כקטצס
שכח נאה כזה וגם שליי זה הקב״ה נזכר לחרבן הבי׳וגלו׳ ישראל
בסס הרוקח ח״ל הרפב״א בתשובה מי
מצסרפין ט׳בקטנ׳וא׳בגדול׳אין מצטרפין
כדאיתא בפ״ק דכרכות בשעה שישראל עונין
אמן
ישייר
הקב״ה
שנידוהו על טנירה אינו מצטרף לי'
ולא
וכתבו התוספו׳והרא״ש ט׳כקטנה ויחיד
מנענע
בראשו
ואומ׳אוי
לכנים
שגלו
מעל
שלחן
אביהם
ומה
לו
!15מנ ין עליו כג׳שהעכרייכי ' אין
טזסנין
בגדול ' אין מצטיפין וה״ה לחמשה כקטנ'
לאב שככה מקלסין אותו בניו ודחקם מעל שלחנו וכביכול שיש
פליהס ואין מצטרפין ולא מחמת החרס
וס׳כגדול׳אץ מצטרפין ואגב דנק׳בריש׳
שא״כ אכי׳נידוהו על עסקי ממון כן אלא
דאגה לפניו ואם יכינו המלאכים הז יקטרגו עלינו ל' כ אומרים תשעה בגדולה נקט צמי תשעה בקטנה
מחמת שנעשה עבריין בעבירה חמורה
אותו כלשון שלא יבינו שאינן מכירין ארמית • ור״י פירש הטעם בסיפ׳ומ״ש וכן לענין ש״ץ היה ס״ץ בקטג'
פהוסרסעכ״לוז״ל הריב״ש
במשוב׳דוקא
לפי שהיו
רגיליןא לומר אותו אחר הדרשה כדאית׳ כשלהי וכו׳פשוט שם ופיר' יפ״י דכי ש״׳ן בגדולה
בעמל׳ הוא שכתב
הי״מבס
שאין
עזמנין
סוטה אמאי קאי עלמא אסידרא דקדושה ואיהא שמיה רבא וצבו׳בקטנ׳אין יוצאין ידי חובתן דצכור
עליו ואין כוללין אותו בעשרה לכל דבר
דאגרתא והיו שם עמי הארץ שאינן מכירים אלא ארמית שהוא דקיימי בקטנה לא מצינן למיסר דש ייני
שצריךי' אע״פשלא נזכר זה בפרק אלו
אבמריה דרוב׳ כמר חד לא מסתרו תהו
לשונם לבן נהגו לאומרו כלשון שהכל מכינין בו ולפי פירושהז
מנלסיןלפי סזה הוא לשוןנידויצלו׳ריסו'
סצתב רכינוסאין הצבור נגררים אחריו
יהיה כפשוטו שמיה רכא
תרגום של שמו הגדול • ועונין הצבור ופיר׳נפרצה במילואה לגדולה שנפרצה
שמברילין ומרחיקין אותו אבל מי שעבר
ככווגה שלמה אמן יהא שמיה רכא מברך לעלם ולעלמי
עלמיא
עבירה ולא נמנד' לאמציכו שלא
יצטרף
קסנס
בסקו׳חיבור׳ לגדול׳ונפלכלאותו
כדאיתא כפי בל כתבי העונה אמן
יהא
שמיה
רבא
לי׳ונ״כ בפי׳לר״מ ממטנבורק
שהעבריין
כותל
שהיה
מפסיק
ביניהן
ובגדול׳נסארו
שענו על גזיר' הצבו׳אס לא נדוסו נמנה
מפארי ' כופל זה שכפל פסו' מכאן ומכאן
לפנק עסיה עכ״ל ובתסוב ' אחרת כמבוז״ל מה שכתבת ישאת׳נמנ׳מלהתפללטם ולפי הגדול׳היא כמופלגת מן הקטנ׳ואין הקטנה מופלגת מן הגדול׳אלא הרי היא
הצסר בעור האיש ההוא שממל בסיס כב״ה הנה זאת חומרא ימירה שלא קבגו כקרן זוית שלס  :כתב רבי׳ירוחס נ״ל כי אין להבי׳מכאן ראיס לאות© העומדים
עליה© הקהל אלא שלא יצטרף בעשר׳צו שלא יתפללו עמו תוך ד׳אמותיו אבל חוץ בעזרה ורוב היה עוסדי© בב’ ה שיצטרפו שזס מיירי שנפרצ ' במילואה הקטנה אבל
לד׳אמרת לא ואין זה אסו' ל אמדן התלמוד לאבמכוד׳ולא כמוסר׳וגם לא בקבלת בב״ס יש מסיצו׳כיניה׳והפתח כמו כן הוא כמו מחינ׳עכ״ל ופסו׳הו׳ :כתב רבינו
הקהל ודאי שאם הקהל קבלו ז ? עליהם והיו טחמירי ' עליו יותר ממס שאסור מדין הגדול מהסרי״א ז״ל בענק צירוף המיב׳שמצטי׳סחזן להשלי׳לי׳ראיתי מי שמפקפק
התלמוד במנורה או במוחרם שיש להס לעשות כקכלמס ויכולים להחמיר ולקבל בזה שנראה שהתיבה סיא כמו עליה ואינו מצטרף אכל נראה שהיא בטילה לגבי
טספירצוכדגרסיצן במועד קקלדאכיל וסתי וקאיבד׳אמות דליה וכו׳אבל כאן ב״סשאינה אלא כמו תשמיש ל׳ס והיא כתל ועפר שהוא בב״ה גבוה שמצטרף
לא קבלו טליה׳זה אבל אס אתה עושה ק כדי לפרסמו ולמען יתנהגו בו כל הקהל  .והנס המחיצות שיש לתיבה אינו אלא לנוי לא להבדל מחיצה בפני עצמה וכך
גדין מנודה ומוחרם הנה זה ראוי לאיש כמוך להסיר מכשול מדרך והמרים לישר נהגו העס הנה עכ״ל וכ״כ הרשב״א בתשוב ' שהטעם מפני שאף ע״פ שהיא גבוה י׳
עכ״ל  :וצריך שיהיו כולם במקום אחד וש״ץ עמהס זה מתבאר מתוך מה סיבא ורחבה ד׳ויש לס מפיצות גבוהות אינה עומדת לתשמיש בפני עצמה אלא לתשמיש
בסמוך  :והעומד תוך הפתח מן המשקו׳ולפניס וכו׳בש״פ כיצד צוליןעדף פה ) ב*ה ורגלו ב״ה בתוכה וה״ל כתיבה שמניחין בה ס״ת שאפילו היא גבוה כמה איכה
פנן מן האגף ולפגי׳כלפני׳מן האגף ולחוץ כלחוץ ופרס״י אגף קרי כל מקו׳לגפת
מפסקת כדאמרינן בפרק אלו נאמרין ובפרקהחליל ביימה גדולה של עץ במיה
הילת שהוא חופף ונוקש סס כססוגרו דהיינו משפה הפנימית של עובי הפתח עד באמצע וחזן הככס׳עומד עליה וסמ״ק כפב בסימן רפ״ב גבי ה׳ שסרויין בטרקלין
מקום הנקישה מן האגף ולפנים דהיינותוך העיר ממש כלפנים ואוכלי'םש קדשי' אס יש ביניהם מחיצות המגיעות לתקרה צריך עירוב לכל אחד ואחד אין מגיעו׳
קלים פן האגף ולחוץ כלחוץ דהיינו מקו' הנקישה ואגף עצמו לא ידעינן השתא אי לתקר׳עירוב אחד לכולן דמכאןיש לסמוך לפנין השלמת י' לתפלה דלא הד הפסק׳
כלפנים■ אייכלסק ובגמר׳מפרש ליה • ואמרינן עלס בי״מר׳אמי רב יסודה אמר ר 3צופן מחיצות הפימדות סביב סביב לכימה שקורין אילמבר״א וכן באותם מחיצו'
וכן להפלה ופרש״י העומד ק האגף ולפני' מצטרף לעשרה והעוט׳סון לפתח איני העומדות מימין ושמאל לתיבה אלפ שהן גבוהות י׳היון שאיצן מגיעות לתקרת
מצטרף ואע״ג דאטיינן פלה כגמיא ופליגא דריב״ל דאמר אפילו מחיצ ' של ברזל הגג מותרות עלל  :אבל אס היו פשרה במקום אחד ואומרים קדיש או
אינה מעסקת כין ישראל לאביהם .שבשמי© וכתבו התוספות דמסמס בפיק ואליי קדושה אפי׳ מי שאינו עמה© יצול לפנות אחריהם וכו' כן כתבו התוספות כס״פ
גאמרי׳דהלנה כרי״פל ובפ׳כל גגות

טסמ׳ומתיצ׳מפסק' לצירוף ומתוך כך פירשו

מנין אתר ולמ גס הם מודים דמסיצס מפסק׳לצירוף מההיא דפר׳כל נגות וא* כ
לדידהר מץ האגף ולפנים כלפנים וכו׳סוי לתפלה אליבא דל ע  :ובגמרא מקש '
רישא דטמנימין אסיפא דסרישא משמע דאגף עצמו כלחוץ ומסיפא משמע דאגף
עצמו כלפנים ופילי אגף עצמו עובי השער מן הנקישה ולפני׳' ומשני לאקשי׳ סא
מעיי עזיה הא בשערי ירושלים כלומר דשערי ירושלים לא נתקדש עוביין מפני
סמצומניס מגינים תחתיכם נחמה מפני החמס ובגשמים מפני הגשמים ושעיי
עזיה נחקדס עכיין ומשמע לכאוי׳דלענין צירוף לדכישבקדוש׳אגף עצמו כלפני׳
י ^ מודגעלמא הוי כלפנים לא היו מקדשין אותו בשערי פזר' וגס כשערי ירושלם
אי לאו מפני המצורעים היו מקדשים אומו מסאי טעמא אבל יבינו ירומם כתב
מנועיים כאפקימת בית המסר! בעובי הפתח5׳'ל שאין נסכין ק העשרה שלפני'
 333שהרי אין אותי המקום מכלל הבית וראיה מפסח וכחי' לא תוציא מן סבילו
3 P5בפי־חוצס ואסרי ' בפסח פכי מן האגף ולפנים כלפני׳ הירש אגף עובי הפתח
ק האגף ולחון כלחוץ והאגף עצמו שהוא עובי הפתח כלחוץ עלל וכן כת ' הימ״כם
 3ים מס' קיק פסח לענין הוצאת כשר קרבן פסח ממבורתידאגף עצמו כלחוץ
יץ
שה *ע7ילעי׳חיגיס לפכין תפלה כדברי רביני ירומם  :תגן תו כפ כיצד צולין
ש;
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׳מזלינו׳מוגיהחומס
כלפני׳ופרש״י
החלונות
שבחומות
ירושלים ועובי ראש

כיצד צולין

ובלע ראוהו כית דין וכן כתב סר״ן והער דכי ש© וכן הסכיס סישכ״א

במסוכה וצמב שכן דעת הראב׳ד זדל ולאפוקי מדברי החולקים בזה מההיא דצבור
בקטנה ולץ נגדילה אין יוצאין יד חובתן דההיא לעסין צירוף איתמר אבל הל שיש
עם הלץ י׳כל השומע קולו עונה קדיש או קדושה ואריך «דרי״כל לאמי אפילו
מחיצה לש ברזל אינה מפסק׳כין ישראל לאביהם שבשמים • וכתב מההר״י אבוהב
ז״ל שיש חולקים בזה שכתב רביצו שאפילו מי שאינו עמס© יכול לענות אחריהם
ונו ' ומכל מקום כתב שהסכמת רוב הפוסקים כדברי רבינו מיהו כתב דאיתא
כירושלמי שהשומע מביתו קדיש אין לו לענות אם ים באמצע מקו© מטונף
וכחם רב אחא צתב והוא דליכא טינוף מפסיק בהדיא והוא דליכא נוי מפסיק
בהדייסו צך כתוב בא״ח עכ״ל •* כתוב בהגהות מיימון פרק י״א מהלכות תפל'
פסק ר״מ דעיר דאין בה אלא מפיס ואחד מהם רוצה לצאת בימים הנוראי©
סכופין אותו ליחאר או להשכיר אחי במקומו כיון דמנהג בכל נפוצות הגלות
שאפילו אותם חאין לה© מכין פלס סישכירין אסר או פני© או הולכים לעקר ' מנין
הוי רועיא דכית הכנסת ולת דכופין בני העיר זה את זס אבל יש אחד בלא הוא
לזין יפוליס לכיסו*

שיפאר או יפכיר אחר תחתיו ולא סיישינן סעא יצטרך אחד

לנקביו ויצטיכו להמתין דאס כן אין לדבי סיף ואם ילכו פנים מן הקהל ויסאיו
ס׳אלו שנים ישכירו אחי בשותפו׳במקומם ושניהם יתנו בשוה אפי׳אחד עני ואחד
עשיר
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(נ ) ( להרקגט עשיר כיון דכל אחד חייב להסלי ' המנץ פני כמו עשיי ושכר החזן על היוצאי׳כעל
מישת׳ויהכינא ליה כרמי דאמינא דלוג אד למפמ׳קדיס גהר רכל! אייו ,'iprtfii
«07לי' כל
ובזמן
וימקד׳ומ׳כעגל׳
יתגדל
הקדיש
כוסס
התפלות
בסדר
הרמב״ס
כתב
כתב הרמב״ס בסדר התפלות כוסס הקדיש יתגדצ ויפקד רכו בננגנ וכזמןרריד
סעזנה אתן יהא הנשארי׳וסוב כתב דסשלת׳ המכין ושכר החזן לפי שנח ממון הן גובין כי של עסקי
ואמיו אמן יהא שמיה רבא מירך וכו׳בעת שיאמר ש"צ יתגדל ויתקדששמיה ר53ו
שמי' רגאנכלכח! ממון הוא שלא יצטרכו לצא׳מבתיהס ולהניס ממונם וחובותיהם ישוב כתב שגובין
על הפס קאיר״ל חציו לפי שבס ממון לחציו לפי שכח נפשו׳ע״כ ופסק זה דהר״ם כת׳ המרלכי כפ״ק כל האס שגץ אח\ י?" 5שמיס י^ 3מ3ר 1ל ?ל ס ולעל מי ע למיא וכשהואאומ׳יתבד׳
6מכ! ין  hלח לכתרא אלא שלא כתב דגובין חציו לפי
סר׳ארע׳בריך
כל העם עונים אמן דס ^
השש למי ימלל
גנ 1רת ה'! גן' ח״מ מפץ וחציו לפי נפשות ולעכיןהלכ' נ י א׳ רבא בכל פחו קורעים לו גזי חינו של ע׳ שנח פי '1בכל כחו בכל כל העם עוניןאסן וכשהוא אומיבסו"
קיח5יו ל פיממי זוח*יי ביונתו ונם בכאן מפרשי׳שמי׳רב על השם שיחזו' שלם אכל בכל ואמרו אמן כל הטם עונץ אמן עכ״ל:
יכדןנכצ מהשיוכלי לידכ 1פי
כתב ה׳׳ר דודאבודרה׳יס אנשי'שעו5ץ
מ? י י :‘ Wנ £ויש הספרי׳נרסי׳כל העולאס? יהא שמי׳רבא הנדול מכורך וזה ראיה
(ג )נ' נא'ו כעניין■ ?נפשו ;,
הקלישי׳לקד 1דסא
שסגאתנמת' זי * וע־־ דבי ש? ירות המנץ כימי 5לפירו׳ר״י שאיני אלא תתו/של שמו הנדולוחוז׳ גם ש" צ 7ואומר אמן יהש״ר מבר׳וכו׳עד יאמרו אמןואני
ןל?( ת
קבלתי מרבותינו שאין לענות אלא
(את" ר יאמר ברין
אמן יהא שמיה רבא מכיולעלסולעלמי
הוא לעילא מכל
ברכמא כג׳ אבל
עלמיא כלבד וכן כיא׳מדברירבי׳סעדיה
אגל
המפביק
וכ״כ בשם כרא״ס והטע ' כי יש עדעלמיא
בריךהןא ןאת״כ אמנם אס מנהג קבוע ומפורסם
הוא בעלמא ואמרו אמן ולא נהנו עתה לומר אמן אחר יתברך י׳■** שכע׳תיבו׳יכ״ס אותיו׳ ומלות אמןאינס
מעחילין לעילא
בחסרון אחר שמיה רקורשא בדיך הוא וכתב עוד ויתפלס יש נוהנין מן המנין כי הוא עונה מל מהסאמ׳ש״צ
עעןע הוא נידם במדינה שמשין להשכיי אפילו
יתגדל ויתקדש ולפי זה צ׳י׳לולפל׳מלמיא
עכ״ל,
אחי שלא לאומרו ונותגיןטעס לדפריה׳שחייב ארם לום שבעה דבריי
שלשה או ארבעה פסיע׳ שיש לילך
(ד ) מצאתי כ' ?מ?הג2 :׳ ^ irבכתכי מ?ן״רישי ^ סי> בשבחו של הקב' ה מנד שבעה מזיעים וכיון שאמר יתברך ואלו כדי שיהיו כ״ח אותיו׳ועו' כי כן הואלשון
כהגה׳
י*1 .. .... . .. .
דלאv
אלפסי .ימ״גד מחסו 3ות מהר״ ס מ,שמע
הפסוק ויססנון מלכותא עד טלמא ומד
הששה הרי שבעה והאומרים יתקלס נותנין טעם לדבריהם כיון
החלשים כמרדכי
כייפיכן להשכיר להסלי ' מנין אלא דוקא
עלסעלמיאוגס הכלבוכתב ג״כשיהץ
?כרכות דף נ” נ כימים הנוראים וכגון שאין חסרים להם שהפסיק באמן ריתכרך צריך שיהא שבע׳ אחר האמן ונהגו עת
ע״ב ""ל מא|
כ״ח אותיו׳ושעל זה אמרו כלסצנינ'אמן
לעייל נכי כטשתא רק כ׳ או ג׳וכן רומ׳לי שאין המנהג כשא׳ לומ׳ויתהלל כמקום ויחקלס ואני תמה על מנהג ספרר שאומרים יהא שטיה רהא בכל כחוולפיכ׳צרי׳ליזה׳
(אשכח ש״נניהא הש 5הלכוףאא״כ יש להם מנין מיושבי למעל׳מכל הברכות והשירות והתשבחות וכו׳בלשון הקרש למה פלא לומר ולעלמי עלמיא כי יהאבוכ״ט
שמיה ל< א מגרן העיר כופין לשכור ס״ץ או כגון ג׳ או ד' מפסיקין באמצע לומר בלשון הקרש ונם רב עמרם כתבו בלשון אלא ועלמיעלמיא עכ״ל ותינו הגדול
7לא שמע קדי6
דמעיקראכלל עני עשירים ויש להם תמיד משרתי׳ ומלמדי' תרגום ותקנו לרמי ונחמתא משו' מאי דכתיבנא שהקב״ה מתאונן מההרי״אכתב סיאמילעל׳לטלמיעלמיא
 7%3מיב!ר' לאע׳ג למלאת המכין בכי האי גינא כועין ולא על נלותינו ע״כ אנו מתפללין שיתגח׳בקרוב וימהר לגאלינו ועל בלא וי״ו כדי שלא יהיו אלא כ״ח ולינרא׳
כן נהנו לומר זכור רחמך וחסדיך כשמתחיל שליח ציבור קדיש שאין לשגות ממטב׳ששבעו חכמי׳בשביל
ליה אש«< יה כו׳על כעיר שיש בה רק ׳ד או ה' כני ברית :
המקי'
ויתקד' הוסד ע״פ
מאי לאמר תש נו 5תגדל
על שם מדת רחמי׳ שזוכר באות׳ שעה ואוט׳ נם פסוק ועתה יגדל שוס דרש ' וכיון שקבלנו מקדעונינולימד
אמדיקליה מ״מ
והתגדלתי והתקדשתי וכו׳ :גא ונו׳ שהוא לשון יתגדל שאום' ש״צ  :מנין הכריעות שבקדיש ולעלמי עלמי׳כל המשכ׳ידו עלהתחתונה
מילת' דשנח כאפי
נעשיההיא ( אנמי וד״יפי׳הסע׳לפישהיו רגילין לומ׳אופו כת׳רב נחשון שהן ד' של חובה ואח של רשו׳ יתגדל ויתקר׳וסורעושמעתי שיש מקיימי׳ גירס'ולעלמי
לאס ליק
לה! ,אחי הדרשה וכו׳כ״כ התו׳בר״פק דברכו' בענל׳ובזמן קייב יהא שמיה רבא וכורע  :ויתברך שמיה דקודש' טלמי׳עם מה שאממסצרי׳סלא יהיויות׳
לניכזראנמי ^לת על הא דכשעה שישראל ערכין אמן יהא
חונהמכ ח אופיו ואומיי ני תיבת שמיהתשר
בדיך הוא וכורע ויתעלה ויתפאר וכורע והם של
דקלי& הילכן
כריעו׳כננד*!דה׳׳ שמו׳שהס ־*ו ד הי כן הוא בדניאל  .הוי שמה דיאלס
!*ד
ליי ׳המ'
רשות יימי^
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במרומיו*«>1
לא שמיה יבא מברך סק״בה מנענע בראשו *■•** י•« ^
למי לעניית אמן
והללו
והוא של
וכו'
שלימה
כמנה
הצבור
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וכו
מברך מן עלמ׳ועד עלמא  :ילעניןמ״ש
יתומה וכן קכלתי
מרנותי סוש וגס בכאן מפרשים שמיה יבא על השת כפפוק כי ממזרח שמש עד מבואו י עושה שלום במרומיו על שם שאין לעני׳אלא עד עלסיא כ״נ ג״במספר
חילופי' ענ׳ל 5שלס וכו׳בריש כרכות,דף ג )אהא יהב״ה המלאכי' שהם אש ומי׳שהם שני הפכים ואין אחד מכבה הכירו :הערד׳לרש״י ז״ל ומדבריהרמ״ב׳שכפבתי
ש׳׳צ ברכו את ה׳ המבורך ועונין אחריו כרוך בסמוך ויכינו הגדול טסהרי״א ז״לכתב
מנענע בראשו ואומר אוי לכני׳וכו׳כתכו 13
התו׳בסע׳סישראל נכנסין לבתי כנסיות
הי המבורך לעולם ועד וכת׳הרב ר ' מ מרוטגבר' ח״ל מצאתי כתו׳סענ יי׳סקדיש י״אשאין
אמפחוייביס לענו׳אלא עדעלמיאולזס
אבלהר״ריהוד׳כרצלוני
ולכסי -מדרשות ועונין אמן יהא שמו שאין צריך ש״צ לחזור ברוך ח' המבורך
ונוהנין ככל המקומות אמרו שיש בעניית הקדיש ז׳תיבותוב״ח
לשצריך לחזוריכרוךיה׳ המבורך ;
הגמל מבייך מכאן יס לסמוי מה ספי'
שאומריז הקהל יתברך וישתכח וכו' בשעה שש״צ אומר ברכו אותיות כמו שיש כפסוק ראשון שלמורה
3מחזו י יייייייה ^ס?דה י ^ 5שזה
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י
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האנו מתפללים •שימלא שעו כדכתיב כי
שיות׳טוב שלא11לאומרו כדי שיאזינו ויכוונו •למה -ובפסו׳שלפני י׳הדברו׳ולזה רמזובסמל'
ולכאורה נראה
יד על כסיס שלא יסא פמו סלםוכיסאו
העונ׳אמן יהא שמיס יבא כהל כחולכוין
נכי
לשון
בכל
ואלונאמרין
בפרק
בסוטה
כדמסקינן
ש״צ
'
שיאמ
ופירושו
סלס עד שימחה שמו סל עמלק
בכ״ח אופיו׳ומניןאותיוסיו כ8ס ולקנוי׳
כך יהא סם יה יבא מבורך כלומר שאנו
בדכתכהנים שאין לקהל לומר פסוקים כשעה שהכהני' מברכין לאמרו בכח וי״א שצרי׳ לענותכקדי׳כ״ט
עמרם
מזה הטעם ונם רב
מתפללים שיהא סמו גדול ושלם ומבורך
פיהו׳ לקיי׳מה שנ׳נח מעשיו הגידלעמו
למול ' סיי תפל' אסר׳כלו׳ומכויך לעולם ה  tוזה לגא כרלז׳מדקאמי 0נ 6יסלז סמו וי״חתיבו׳יש מלזמן יהל! שמיס רבלז מכר עד דאמיקבעלמ׳ומצסתי כתו'בסידור
הגדול מבורך מש מ׳רתפל׳אתת היא ואינו ר״ל פיה׳ שמו גדול וסלס אלא יהא שמו שכולל דברי הגאונים שמי שעונס קדיש אס לא יאמר אלא עד עלמיא די אבל6ס
הגדול טבורך וכתבו עור וגם מס שאוסרי׳העולם לכך אומרי׳ קדיש בלשון ארמית יאמר יתברך צרי׳ להשלי׳הקיי׳ולא יאמ׳אשריואמן שמס שהחזן אומ׳ואמיואמן
לפי פתמל' נפה ושבח גדול היא ע״כ כתקן בלשון תחגו׳סלא יבינו המלאכים ויהיו הוא אזהרה לכל יחיד שאם הגיע עד האמורו׳בעול׳שיאע׳אחריו אמן.אכלכשיאמ'
מתקנאים בנו וזה אינו נרא׳שסרי כמה תפלות יפות ססם בלשון עברי אלא נראם ואמיט אמן א*א אלא החזן יאמר כן ונרא׳שמאחר שיש מחלוק׳כזס עד כמהמחוייב
לענות כשיפסיק בקרית שמע וברכותיה לענות קדיש לא יענה אלא עדלפלמי
כדאמרי׳בסוך שועה אין העולם עתקיי׳ אלא אסילרא דקדושתא ופיהא שמיה רכס
עלמיא נ שאולי האחיהוי הפסק ואס לאו יש לו לעמ׳עד האמומויאמ׳אסריואמן
לבתי אגדת׳ שהיו מילין לומר קדיש אחי הדרשה ושם היו עמי האיצות ולא היו
מביני׳כלו׳ל׳הקד׳לכך תקנוהו בלסוןממו׳סהיו הכל מביני׳עכ״ל  :אחא דאמרי' עכ״ל וק״ל לדברי האומרי׳שאץ לענות אלא עד עלמיא מדאיתא במדרש אמר רני
' שצריך לענות אמן יהא שמיה רכא בכל כקו כתב ה״ר יונה כפ׳מי שמתו כלומ' כצל אלעזר ב״ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי אליהו ז״ל ועמו ׳ד אלפים
כק כוונתו ומפני שיש בכי אדם שאין הכוונה שלהם מתעוררת אלא ע״י יכח אמי גמלים סעוניס אמרתי לו מה אלו שעונים א־׳ל אף וחמה למה לעפות נקמהבאף
בכל כחו אבל איז צריך לתת קולות גדולות שיתלוצצו ממנו בני אדם וכן פיש״י וחימה ממי שמספר בין קדיש לבינו בין ברכס לברכה בין ערק לפרק כין אמןיהא
בפ׳כל כתבי בכל כחו בכל כוונתו וסתו׳פתבו שם ר״י אומ׳דיש בפסיקתא׳במפשה שמיה רבא ליתברך ומאחי שאסו׳לסעי בץ יהא שמיה יבא ליחברךמשעעשצריך
דר׳ישמעאל בן אלישע כשישראל נכנסין לבתי מסיו׳ואומרי׳אמן יהא שמיה רבא לוער יתברך לדוחק לומר שהמדרס מיייי גש״צ עצמו ואיעסר שאעפ״י שאץהיחי'
מביך בקול רם מבעלים גזירו׳קשות עכ״ל נראה שצריך לעט׳כקול רם והכי איחא עונה אלא עד עלמיא מ״נן צריך לכוין ולשמוע מפי ש״צ כל הקדיש פד הסוףוכעוד
בספ׳הזוסר וגס כתו? שם עעס למה נתקן בלשון ארעי וז״ל בערס' תמת' תא חזי סהש״ץ מאריך באמן יהא שמיה רבא אע״פ שכבר ענה אותו היחיד אסור לספי
קדושת׳דא לאו איהו כשא׳קדושתן דאיכון משלשין אבל קדוש׳דא סליק בכל ססרין והיינו דקאמ׳בץ אמן יהא שמיה רבא ליתברך ומ״מ נראה שצריך ליזהר גםהיחיד

בחילא תקיף אמן יהא שמיס רבא מברך בגין דיתבא חילא דספי׳ אחיא ואסתלק אלא עד פלמיא ולא עוד אס האמת אתם וראוי לעסו ' כך או לא מפני שישאנשים
ביקרי׳יקרא דקב״ס על כולא וכד אתבר כקודשתא דא חילא דסטרא אחרא קכ״ה אחרים שסומכים עלמיא ליתברך אי זה כת מאלו צודק׳ תשובס אוי להםפספאיס
אסתלק ביקרי׳ואדכי לבפוי ואדכר לשיוי׳וכגין דקב״ה איסתליק ביקריס בקדושת׳ אשר עברו ונענשו ודאי המפריד כץ פלמי׳ליתברך כאלו הפריד וקצץ במקו׳דלל
איהו בעשיה ובליפנ׳דא על כיחיה דסער׳אחר ' אתכפייא ואתבי חיליה ואסתלק קיצוץ ואין צריך להפריד ס״ו אלא מדבק עלמיא ליתיביך והאריך כטעם הדפי ז
ואדכ׳קב״ה ואני תמה על מנהג ספיד שאומרים למעלה מכל הבינות וכו׳בלסוןהקר׳למס
יקר׳דקב״ה ותב׳מנעולין וגושפנקץ דשלשלאי מקיפין וקליפין בישין
מפסיקי׳באמצ׳לומ' בלשון הקדש וא״ת גס לדברי רב עמר׳ קשה למס מפסין
לשמי׳ולבטיזכאץאינוןעמ׳קדיש׳דקב״היהב לץ אורית׳קדיפ׳למזכי בה לעלגן׳
,
דאתיממכאן יש להתבונן כמה יש למין בקדיש וכמס יש להשתדל לענות אותו 3באמצ׳לומר בלשון הקדש יתברך וישתכח וימפא׳וכו׳כפי תירץ ה״ר דוד אבודים
והכי מוכח עוד שם בפר הנזיר שכתב ח״ל ובגין דחמינא ליה יומא דדלג מאגרא כי השבח לא היו יכולים לשנותו ללשון תרגום וא״ת היאך אמי פמפסיקי׳באמצע
פרא למשמע קדיש בהדי כבורא פליק ביפותי למיפב לים ביתי צפקו צבורא מבי לומ׳בלשון הקדש שהיי למפלה מכל הביכדוכו׳ בסוף הקדי׳הוא5״לשמענישאסי
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וכתוב עוד סס מצאתי בשם רכינו
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ס5ך גאוןשהגון לומ׳ וימקל׳לפישהקדיש פ ^ קשבעביוםהללתי׳על משפטי צרקיך והוא שיגיע זמנה הרא ש והר שבא דתחלת זמן קריא היא
אמלר׳אליעור
משיכיר בין תכלת ללבן נראה דל א פליג' "& ון
נאמ׳על העתיד שיצא הונלס׳וטי׳ויתקל' מאימתי זמנה משירא׳חבירו הרגיל עמו קצת מרחוק ד״א ויכירנו
ונמש׳עדמוף גישעו׳ומצוה מן המובחר לקרותה כוותיקיןא שהיו על מה שפסק ה״ר יונה כאחריס ד £מרי לד ענו אמן יהא
הו׳ל׳ןיוןוכוב' נסוש׳תרנומוקולס׳דנחש'
וכשם רכינו יסוד׳גאוןשא״א ויהקל׳לפי מכוונין לקרות׳מע׳קור׳הנץהחמ׳כדישיפיייאות׳וברכותי׳כוותיקון משירא׳את חכירו ברחל׳ד ׳ 0מות ןוכירגן ץ׳ו«7נ׳ «קדס"
דשניהם שיעור אח׳הוא כדאמרי׳בירוסל׳ארגלוהיעכ״לקל
סאט מוצאים אותו כל׳ גנאי וכן מנהג עם הנץ החמה ויסמוך לה התפלה מיד בהנץ החמה וכן בתי
פסוט אצלנוישא א אותועיכ ל  0 :גק הרמב״ם מצותה שיתחיל קורם הנץ החמה כרי שיגמור לקרותה אלא שמדברי הישג״א גבי הא דאמ׳אכיי חג ' (א )זכ׳״כ
לתפילין כאחרים נראה דלאו סיפורסרהתי׳ע״קלברכות
הכריעות שבקדיש כת' רב נחשון שהס׳ד ולברך ברכה אחרונה עם הנץ־החמה ושיעור זה כמו שיעור שעה
כינהו והגהות מיימוכיות כח 3ו<יק״ ס והיאש! היאלעת
שכרו
■סל סוכה וכו׳ לשק רכי׳איני מבורר יפה א׳ קורם שיעלה השמש ע״כ ומי שיוכל לכוין לעשות כן
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וזה נ׳הכלכו וכשאומ׳החזן יתגדל כור וכן מרובה מאד ומובטח לו שהוא בן עולם הבא ולא יוזק כל אומו
אף היא עשתה נברשת של זהב בשעה בו«* יקין איל
גיה׳סמי׳רבא וכןביתכר׳וכן כברו׳הואלכן
כאמן וק כת׳?״ר דוד אכודרה׳ז״ל וכסע' היום מי שהוא אנוס כנון שצריך להחזיק בדרך או כיוצא בו יכול שהחמה זורחת היוניצוצו' יוצאות ממטהתתלתזמגה^וד ,
הפיד׳בתו׳ד׳כריעו׳כורעין בקדי' ואלו לקרות' עם ברכותי׳ מיר אחר שיעלה עמוד השחר וכן אם קראה וידעו כל לעס שהגיע זמן ק" ס משמע 5ק יד״י לקדק
מלשון הרמ־נם
מיר אחר שיעל׳ עמוד השחר בדיעבד אע״פ שלא היה אנוס יצא ? 0מן ק״סהן^ את! ־ה קהקמ; היינן
 05יתגדל ויתקדש שמיה רכא בעלמא
דכרא יל זה נכריע׳ אחת כעגלא ובזמן ואין צריך לקרותה פעם שנייה והוא שלא יהא רגיל לעשות כן :שאין כל אדם יכול לעמוד עם הנץ התמה סהתתלת"נה
אע״פ
ודלא כר״ת ספי׳סזמן ק״ש הוא דוק' אסרנ״תיקין «אין
קויג כורע ועוני׳ יהא שמיה וכשמתחיל
הנץ ההמ' מכס ההיאהנ ^ י׳ ךיןיי תי■ וסי׳ בדקדוק! הכיס כי
,
׳
וישתבח
לומיהתחלת ז' שכחות יתברך
׳ " ! ־ י־ דברי
וט שמיה דקכ״ה בכולן הוא כורע וכשיגיע לתושבחתא ונחמתא כורע כל אלו שוותיקין לא עשו כדין ופי' שאכיי עצמו סוכרסןרןכ׳הוא  £חר סכ ץהחמה ^ הןכי׳ י^ 6
ציישב
גריעותלש השתתויה הן וכרישה של פושה שלום במרומיי היא סל רשות עכ״ל  :זמן של וותיקין אלא לאפוקי מאחרים דאעיי זמנהמשיכי' את סבייו ברחוק ד׳אמו' דא־ק סח-ק נ"
והעול׳ נהגו כמו שכתבתי בשם הכלבו  :נהגו שאותו סאומ׳קדיס פוסע לאחריו וכן פסק רבינו שמחה ודלא כר״ת שפיר' וותיקין עצמם לא היו קורין עד אחרהנץ (נ ) ולדגי «בין
ג׳פשיעות לאחר שסיי' הקדיש וכתוב כתרומת הדשן סימן י״ג שפוסע מקודם ג' החמה וכן פסק ר״י וראכי״ה פסק כר״ה מכ״ל וראיות רבינו תם והחולקיםעליר דגריהסכלצכימה
נתבארו יפה בתוספו׳ס״פא״ל הממונה וכסמ״ג ודברי התוספת שס מטיס לדברישיך ^ חהרי״א
פסיעות ואח״כ מתחילכעוש׳שלו' ומביא ראיה לדבר ה :
מ ושכן* ש״ץ כרכו את ה' המכודןוכו׳ אבל ה״ר יהוד׳כרצלוני נסב שצריך החולקים על ר״ת וכן כתבו בפ״ק דברנות סתם כדברי ה״ד יונה וסרא״ס ז״ל וכן «לארא« ?א
לחזור בס״פ ג' שאכלו אמרינן כירושלמי שמואל אמר אני איני פסק הרמב״ם ז״ל כפ״א מה' ק״ש וכיון דמב הפוסקים סוברי׳ כן הכי נקיניינן י " ע״יקולס הכן
ומ״ש רבי' וכ״כ הרמב״ס היינו לומר דאיהו נמי סבר דמצוה לקרותה קורס<״יץ הקפה;זה!קאיעל
מוצי׳ענמי מן׳הכלל הפיבון הרי סקור׳בתור׳אומ׳כרנו א״ר אכין מכירן דהו' אומר
יתתי׳לקיא'
ולאפוקי מר״ת ומיהו מ״ש רכינו•שזמנה משירא׳את הכירו ברחוק ד' אמות ויכירנו אייית
המבורך אף הוא אינו מוצי׳עצגגו מן הכלל וכתבו שם ה״ר יונס והרא״ס ה״ר יהודה
ה׳נ! כ י בדברי הרמ״בסימשמע5׳ ,םהי^ ממישדיבהינאואכייפ^ יגי ייבסונא »א ?!יליע״צ«
כיצלוציכת׳בשסרבי' סעדי׳ פהעול׳לס׳האח׳שאמ׳כרכווהעינין אומ י י׳ ברו1
קחמיאי",
אמ' הלכ-ס כאחרי׳לק״ש ואכיי אמר לתפילין דוקא הלכת׳ כוותייהו אכל לק״ס לא !wהנן
המבורך למולם ועד גס הוא יש לו לחזורולומר.ברוך ה' המבורך כי היכי דאמרינן
לפיל דספביך ברכ׳המזון חוזר למקו׳שפסק ואומ׳ברוך שאכלנו מסלו ובטובו חיינו אלא כוותיקין ופסק כאביי דבתר׳הוא ונר׳שכן הוא דע°ת הרי״ף שכת׳אמ' רב הונא היא יקודםעליית
נמו שאמרו האחרי׳ה״נ חחי ואומ׳מה שאמרו האחרי' ואע״פ שאומר המבורך לא הלכה כאחר “
טציא עצמו מן הכלל ס*כ המברך כשאומר נברך לא הוציא עצמו מן הכלל אפ״ס היו גומי
אנל קזפיימז אימ
חיזר ואומר ברוך שאכלנו מסלו ע"כ ומשם כלמוד לש״ץ ונהגו העולס כדברי ה״ר לא פליגי  v vnvuץ  ■■ju tב; ע• ^  m 1׳!־ vjw ^ juwi wv j
כל׳יומ״פב״ישיונא
יהודה ברצלוכי ז״ל  :היל א״א ז״ל שכתב על זה כתשוכ׳כלל ד' פי ' י״ס ומיהו הרמ״כס לתפילין אבל לק״ש כוומיקץ • ועל מ״סרכינובסס הרמב״ס ושיעור זה כמו
לא נתבו וכתב ס״ר דוד אבודרסס שגס בר עמים ורבי ' סעדיה לא כתבוהו  :שיעור שעה>5מת קוד׳סיעל׳השמס כתב מהר״י אבוסב ז״ל אל יקשה בעיניך היאך גומז א׳ «:׳
כחוב בספר המנהיג שדבר פשוט הוא שאתר שאמר החזן קדיש וברכו כאילו קרא היב לזה הזמן מעט שהנס עליית השמש דהרמ״כס חצה לומר לאחר שיעלה
לפטל ביוצר אור ואין לספר אף בצרכי רבים ולהוציא מאותם המקומו׳ סצועקיס ' גוף השמש כולו והנץ החמה הוא מיד כשיתחיל גוף השמש להעלותמ לל ־ובנסח ^ הינדעמיגטנחס*"
שהאי« ׳
פל סבריק בצבו׳בזה ואחר בן מהחיל החזן והוא רחוס יכפר מון שהרי הס מפסיקי ' אחת מצאתי בדברי הימכ״ס כתוב במקו' שיפור שעה אח ' פיס יר שעה אחת ♦ 3המכ!כ:י!;7
כתב ה״ר יונה שאס לא קרא אותה קודם הנץ יש לו להקדים ולהיותה במהר' כל שא כןשי0יעזז הנן
בין סדור השבח לתפלה לצרכי יחיד ולא יתכן עכ״ל :
ידר \מו ת.קיצ׳
 3ה קורץ ק״ש ומברכין סתי׳לפניה ואמת לאחריה וכו׳משכה כספ״ק דביכית מה־סיוכל והביא ראיה לדכי  :ומי שיוכל לטין לעס ^ כ  0,כרו מרן 3ה ונן1־ ,התמ;
בשחר מבין שתים לפניה ואח' לאחריה ובערב מכרך שפי ' לפניה כפ״ק דברכות איזהו ק העולסהבא זה הסומך גאולה לתפלס והתס 3מי אמריכן ה ^עזש-גצ׳ h
ופחיס לאחריה ומ״ס וסמכוס מל פסיק סכע ביוס הללתיך הוא בירושל ' פיק היה כל הסומך גאולה לתפלה חינו נזוק כל אותו היום ואימא תו התם דיב ברינ ' 5ימכ '  >pjהשמש היא
קורא  :מאימתי זמנה מפירא׳חבירו הרגיל עמו וכו׳שס כמשנה מאימתי קריין חדא סמך גאול' לתפל׳ולא פסק חוכא מפומיה כוליה יומא וכתבו החיספו' על זה כשיעור שעהאתת
את שמע בסחרי׳משיכי׳בין הכלת ללבן ר' אליעזר אומי בין תכלת לכרתי ובגמרא וא״ת והלא כל המילס סימני ' גאולה לתפלה ומאי רבותיה דרב במנא דלא פס .ק ! ק נשקיע׳הקמה
הנ 1נשעתאתע ד1׳׳כ
חטא י"מ אומר פסיכי ' בין ז.אב לכלב וכו׳אחריס אומרים מש -ירא׳את סכידן רחוק חיכא מפומיה וי״ל דה״ק כל הסומך גאולה לתפלה ביות  [? ,ס ? ויי ןP׳׳D
י אמות ויכימו אמרבר הונא הלכה כאחרים ואמרינן בירושלמי משיראה את החמס ומפלה לאחר הנץ וכ״כ סר״צס ז״ל ועוד יתבארו דיני סמיכות גאול׳לתפלה א׳ע׳נושת ' היתה
מייווכו׳בעה אנן קיימין אי כרגיל אפילו ברחוק טפי חכים ביה ואי בשאינו רגיל בסימן ס״ו וכסי' קי^ א  :סי שהלא אנוס כגון שצריך להחזיק כדיך או כיוצא בו «! תעי׳ והעשוי
שגהכיילהיוושעור
אפילו בקרוב לגביה לא חכים ביה תפתי ברגיל ואינו רגיל כהדין אכסניא דאתי יכול לקחתה עס ברכותיה אתר שיעל' עמוד השחר וכן םא קראה מיד וכו׳ססתצי׳
שהשליךל!שי ן
רשכ״יאומ׳פעמי׳שאד׳קורא ק״ש כ׳ספמי׳בלילה אח׳קוד׳שיפלס עמודהסמ׳ו 5חת אלא
>קיצ’ ןונסבוהו התוסס' והר״אש וזהו שכמ׳רכיט משיראה מכירו הרגיל פסי קצת
’* i3
' ה י י*ו ק י' אמות ויכירנו • ומ״ש ונמשך עד סוף ג' שעות ג״זםש במשנה וגומרה לאחרסיפלה עמוד השחר ויוצא בהם ידי חובתו אחת סל יום ואחת סל לילה ומס'
מימן החמה ר ' יהושע אומ' עד ג ' סעו' שכן דרך בני מלכיס לעמוד כסלם שעות ספמא בגמרא משוס דכיון דאיכא דקיימי אסר שעלה עמוד השחי זמן ק"ס דיוס
ינגמיא אמר בר יהודה אמי שמואל הלכה כי׳יהושע  :וכתוב בהגהו׳מיימוניו ' הוא דוכקומך כתיב והא קיימי לזמר רב אחא בר חכינא אמ׳ רי״בל הלכה כרשב״י
®ףימסמסס כתב דעדהחלת שעהג׳קאמוהס דחו דבריו והעלו רפד סוף סעה וכתב סרי״ף דהיינו בדיעבד א״נ בשעת הדחק כגון מיקמסכיס לצא׳כדרך וכיוצא
&לץיתקאמר וכן מוכח בירושלמי וין פירשו התוספות וכן הסכים הר״ס ע״כ וכן בו אבל לכתחיל׳לא וכן כתב הימב״ס וכן נראה מדברי הרא״ש וא״ת הא תני׳בס״פ
תפלת השחי הפכי׳לצא׳ בדרך מביאין לו שוער ותוקע וכו׳ וכשיגיע זמן ק״ש קורא ־
מגלה סמ״ג וכן כתב הרמב״ס ז״ל  :ום״ש ימצוה מן המוכתר לקחתה כותיקין
י
שםאמראכיי^ לתפילין כאחרים לק״ש כוותיקין דאמר ר ' יוחנן וותיקין היו גומרין אלמא אפילו ביוצא לדרך לאחר סימלה עמוד השחר אינו קורא עד שתנץ החמה
דמדקתני שופר ותוקע לולב ומנענע ודאי לאחר שיעלסיפמוד השחר היא תירץ
"ותה פס הנץ החמה תניא כמי הכי וותיקין היו ממרין אופה עם הנץ החמה כדי
שיסתוןגאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום וכתב ה״ר יוכה סא" 2פ הוותיקין היו הרשב״אדהאדאמריכן שאס היה משכים לצאת לדרך קורא משעלה עמוד השחר -
?  Pאותה סמוך למץהחמה מולו דזמן התחלת קייאת׳קודס הוא דהלכס כאתרי׳ דוקא ביוצא לדרך כמקו׳גדודי חיה ולסטים שלא יוכל לעמוד ולא לכוין אפי׳ פךשם
דהוא י במיא ' מסק סכי ראשונה ואפילו עד על לבבך ומ״ה שרינן ליה לקרות משעלה עמוד השחר וההיא .
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דאן> אש לו כלל היא הא ל 6ו הכי מממיןמלקמ׳ דע שתנץ החע ' ככריית׳דס״פ תפלת השרוי וללן קר 6מד5וחר ג׳סעו׳מבי־ך לפניה׳ולסחריס כל היום ורבי׳סכמב לוס נ!5נסולין
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יכול לקרותה עם ברכותיה כל שעה רביעית אס כדוק' נקט נאנסלימ/־אש
קיא ק״ש בשחיית
בלא ברכו' למומר לדרך מסוס דליסנא דלהחזיק מש « ' שהוא נ־חפז ללכת במרוצ׳כענין שאין לומקוס לא נאנס לא איני יודע זו מכין לו ואיפש׳דלא נקסיה בדוה׳אלא אורח׳דמלתאנקש•
לחזור ולקרא' מס לקמת ק״ש כתקנה כלוע' שהוא בדרך פהו׳בענין שלא יוכל לכוין דעתו וכתב עוד שאין דרך להתאחר מלקרוא ק״ש עד אסר ג' שעות אס נא מחמת אונס ppO :
הבובו׳ורא־י׳תק׳ש הרשביז א ואי  ppי
א דתני׳ במסכ׳יומא
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דברנותורע ט
של ר׳יה לא החסיל
ועיי' לעיל ס״ס הקיר' עס אנשי
משמר
לא
יצל
)
מפני
שהן
אף ע״פ שזמנה נמשך עד פוף שעה שלישית אם נאנס ולא קרא אלו השעו׳מזכריס בכל המשנ׳הןהשעות
b״ iתלכרי החקת מקדימין ואנשי משמי בודאי לאח ' עלות יכול לקרותה עם ברכותיה כל שעה רביעית ומיהו אין לו שכר הזמניות ומנין הזמניות הוא השעו'שיש
סכתנתישס משמ' השחר היו קורין ואפ״ה קתני שהקורא כקורא בזמנה אבל מכאן ואילך לא יקרא בברכותיה ואס יברך י״ב שעות ביוס וי״ב שעות בלילהושאע׳
 7אס קרא ק״ש עמהס לא יצא איכא למימ' דההיא ליתא
עד ג׳ שעות כאלו אמי עד כלותרביע
הוי ברכה לנטלה :
נלא נדכומ נ־ ין ואינמיא־יתא היינו לימד שלא יצא
ידי
יום אחד שהיה היום יום תקופ׳תמו!לוו,
לנין
את״כ מנוה מן המובחר ואינמי איפסר במי  11 JD3ר  3ה ראשונ ברוך אתה ה'
אמ״ה
יוצר
אור
ובור'
תקופת סבת  :וכתב רבי׳הגדולמההר״י
הנרכי' ! כ; משמע
חשך
מלנריפ״יסי׳מ״ו :שקיראשלא בשעת הדחק אלא מדעת
ותקנו לומר ובורא חשך כרי להזכיר אביהב ז״ל הנה מבואר לסי זה פיסלנו
נט (א)פשט שלא יצא כלל וצריך לחזור ולקרו׳בעונת' מרת לילה ביום ומדת יום בלילה וחותס בא״י יוצר המאות׳ ואם
ליזהר בימי החורף למהר לקיואק״ש
לברירני'  pהוא אבל הרי״ף והרמ״בס כתבו דבדימבד טעה ואמר בא״י אמ״ה אשר בדברו מעריב ערבים ומכי מיד ואכל
מאחר שהיו׳ קטן ורביע היום הואקצר:
לנעיכ ן שימחיל
נלין ויחתום כדין אפילו שלא בשעת הדחק יצא וכדברי יוצ׳אור וכם־סיייכדין בא״י יוצ׳חמאורו׳יצא אבל אם לא סיי׳כרין
קרא ק״ש בלא כרכו' אס מות' לולחזור
ואש < זםר אימתן רבינו  :וכת׳עוד ירש״בא כשקורא בשע'  15או שאמר ברוך אתהה׳אמ״ה יוצר אור ובורא חשך אשר ולקרוא כתבתי בסי׳מ״ו 3כתב הצלנו
לאיצא ילכןאייר
זהתחיל הדחק אחר שעלה עמו׳השח׳אע״ג דמבי' בדברו מעריב ערבים ונס סיים במעריב ערבים לא יצא אבל אס טע' בק״ש של שחרי׳י״א שאין לסתשלומץ
לאם טעה
מעריו; ערבי' יוצר אור אין בכך כלו׳דמכיון שעל' עמוד סיים בא״י יוצר המאורות יצא יוצר משרתים ואשר משרתיו וכו׳
בערבית ולא של ערבית בשחרית ויבינו
למו '
מאחר שנזכר מיל השח׳שפיר מיקרי יוצ׳אור וכאנשי משמר תקנו לומר כך משום הא דאית׳בפרק אין דורשין כל יומא איברו חיים נתב דק״ס סוה לעצין תפל׳על׳ל:
זאמר יוצר אור וגס ימ״ס יכינו והוא שלא יהא רגיל לפסו׳כן
נט
בחף א״יאמ״היוצ' אור ונולי
סיי׳נלין יצאת (” פ פשוט הוא שכיון שלא התירו כן אלא מלאכי השרת מנהר דינור שנאם' חרשי׳ לבקרי' והכי פירש יוצר
היא ברכה יאסונס ותקנו
שהבכי' מחל׳מערי' לדיעב'  <6בשעת הרסק אין לאדם להיות משרתי' אותם המתחדשים בכל יום ואשר משרתיו מעולם מון
לומ ובור' חשך כדי להזכי׳מדת לילהביוס
ערבים א ל אס לא רגיל לעשו׳כן שלא מדוחק־וכתכו התו' מיכאל
וגבריאל כולם עומרי׳לפניו  :קדושה שבירל׳ כת׳הרמ״בם ופו ' פשוט כספ״ק דביכו׳וכתבותלמידי.
אחר תתלה יונ׳אור
דהא דנקט רשב״י לאחי שעל ' עמו׳סשח' זי׳ל
שאין
היחיד
אומ׳אותה
וכן
כת׳
רב
נטדונאי
אלא
אומר עונים ר״י שהטעם שהתקינו להזכיר מדתלילה
אע״ע שעיים נלין
או לא שיים נלין לאו דוק׳מיד הוא דסא צריך להמתין לכל באימ׳ואומרי׳ביראיקרוש וברוך וא״א הרא״ש ז״ל כת שיחיד יכול כיוס ומדת יום בלילה לאפוקי מההוא
שחת׳מעיינערגי'
לא יצא אע״פמזכר הפחות שיעורא דמתניתין עד שיכיר כין לומר שאינו בא עתה לקדש אלא סיפור דברים היאך המלאכים מינאה דאמר מי שברא אור לא בראחסך
תכלת
לכי־תי
וני
'
שכתבו
כן
משו׳דמסמ'
מקרשים ולא דמי לקדוש' שבתפיל' שאומר נעריצך שאות' ודאי ורבי׳הגדול מהר״י אכוהב ז״ל נתן טעם
בפתיחה יוכר אור
זחפי' התחיל ת לה להו דהא דרשכ״י שלא בשעת הדחק היא אינה בפחו׳מעשר והכי אית' כמסכת סופרי' קדושה שניוצ׳אור אחר והוא שאס לא היינו מזכירים מדת
בחצר אור מאחר דאילו בשע׳הדחק תכף שעלה עמו׳השחר ושבסד׳קרוש׳יחיד אומר אותה שאינו אלא סיפור דברים ונוהנין לילה כיוס היה נרא׳ שהחשך רע ואינו נן
שסייסמערייערני׳ קורא את שמע וכי׳כ הרש״בא ולענין באשכנז לחתום כאמו׳ לעוש' אורים גדולים כי
לעולם ' ־
שהכל משה יפה בעתו עד כאן • ולפי
לא מאחה אמרי
דבריו לא היינו צריכים להזכיר עדתיוה
קריאה סל שחר מעמוד השחר ער שיכיר
או שאת׳ במן אמה
ייצר אור כו׳ונראה בין תכלת ללבן לכתסלה לא יקרא ומיהו בשעת הדחק כמי פמשכיס לצאת לדרך בלילה אלא איידי דמדכרי׳מדת לילה כיו ' ו& ס טעה ואמ׳בא״י אמ״ה אס׳כדברו
דה״ה אם לאהזכיר במקום גדודי חיה ולסטי' שלא יוכל לעמו' ולכוין אפי׳ לפרשה ראשונ׳ואסי׳מד על מעריב מרכי׳ונזכר מיד וכו׳סס שסרי׳פתח ביוצר אור וסיים במעריב ערבי׳לאיצא
בפתיח' כלל מעריב לבבך הרי זה מותי-לקרות משעל' עמו' השחר וכך הס דברי ה״ר יונה גבי מאימתי פתח במעריב ערבים וסיים ביוצ׳אור יצ !$ופרש" י פתח כיוצר אור כלומר־אדמת׳
ערבים ! 1חיי:צ'אור
נלג׳אסחתסתערי' קירין את שמע בשחרי ' אבל תימא אם כן מנין להם לתוספו׳דקוד׳סיכיר בין פכל' דלימא יוצר אור  :וסיים במעריב ערבים כ« אמר מלך העולם נזכר ופייסאשר
ערני׳צאיצ׳ולא כק׳ לכרתי יכול לקרו׳ק״ש בשע׳הדחק כיון להא דר' שמעון בן יוחי ס״ל דמיירי משיכי' בדברו מעריב ערבים וכתב הרשב״א שלא כתב כן רש׳י אלא באשגית לישןומשוס
רני׳נלרך זה אלא בין הכלת לכרתי לכך צריך לומר סהס סוברים דהא דר״ס בן יוחי בשעת הדחק דנקס״כסא דפיכרא דוקא באדעתא פי ' כמי הא באדעת' ולא! דוקא דכל עצמנואץ
לאשמלעיצן לאיה היא ואפ״ה לא יקרא עד שיכיר בין תכלת לכרתי דמתני׳הט קתני מאימתי קורץ אנו צריכים להעמידה דוקא באדעתא אלא משים דברכת הסירו׳כיון שהיאקצרה
אם תתס ביוצר את שמע כשע׳ הדחק משיכי׳בין תכלת לכרמי אבל אין כן דעת ה״ר יוכה והרש״כא כ״כ אלו פתח בהדיא בדחמרא הויא כולה כרכה בדחמי׳דפתיחתס וחתימת'באיה
המאורז' יצאושאין
חלוק נקאתרויזב' אלא שיעורא דמתני' כשלא כשעת הדחק היא ודר״ש בן יוסי בשעת הדחק ומשוס כאחד אבל בבדל המאורות שהוא מטבע ארוך אע״פ שפתח ומת בהדיאהמעריב
אור ומערי' ערבים הכי הוי מכף שעלה עמוד הסחר וכן מבואי בדברי רביכו וכן נראה מדברי הרי״ף ערבי ' אכתי צריכ' היא לחתימה ויש בחתימ׳ עדין לתקן כי אזלינן בתרחתימה
או מעריב עי־נים וסרמ״בס שמיד שעלה עמוד הסחר קורא כשפת הדחק וכן הלכה  :ודע דבגמרא עכ״ל  :והרא״ס עירש שחרי' פתח כיוצר אור וסיים במעריב ערבי׳סאמר יוציאור
ויוצר אוד אם חמס
איפא תו ר״ש בן יוחי אומי משוס ר״ע פעמים סאדס קורא ק״ש שתי פעמים ביוס ובורא חשך אשר בדברו מעריב ערבים וגס מסיים כא״י אמ״ה המעריבערביה.
נלין יצא ואס לא ז
לא יצא כן כי צלבדי אחת קודם הצץ החמה ואחת נאחר הנן החמה ויוצא בה ידי חובתו אחת של יוס ע" כ  :ודברי רבי׳נר' סהס ע״פ פי׳הרא״ס ויש לדקדק כדבריו שפמה שכתבונזהר
לבינו וכן משמע ואחת של לילה וכתכהר״אש כיוןדיוצא י״ח בקריאה של ערבית אחר שיעלה ממוד מיד ואמר יוצר אור וגס סייס בדין כא״י יוצר סעאוי ' יצא .משמע שאס סיפראחד
באשירי זב״ י פירש השחר אמאי תכי ר״ש בן יוחי פעמי׳ שארס קורא ק״ס שני פעמים בלילה אחת קוד' מהם שאמר יו '5אור ולא חתם יוצר המאומ׳או שחתם יוצר המאורות ולאאמ׳יוצי
פירושים א זרי'והם עמוד השקר לישמעיקרבותא טפי דיוצא בק״ש של ערבית אחר שיעל׳עמוד השח' אור לא יצא .
ומרכתבאכלאס לא סייס גדין לא יצא משמע הא אס סייס נדן
וריס לדעתי לכן לא
ונר׳לפי שרוצה להשמיענו סקור׳אדס ק״ש ב׳פעמי׳סמוכיס זה לזה ויוצא כהם י״ח דהיינו שחתם יוצר המאורות-אף על פי סלא הזכיר בתפלה יוצר אור יצאובסיפא
כתנתים
אחת של יום ואחת של לילה ולהכי הוצרך לומר כאותו של ערבית קודם שיעלה נמי איכא למידק דמדכתכ או שאמר יוצר אור וכולי אתי כדברו מעריב ערביה
עמוד השח ' דאס אירעו אונס שלא היה יכול לקמת בלילה וגס צריך להחזיק בדרך וגס פייס במעריב ערבים לא יצא משמע שאס קיסר אחד מהם שלא הזכירתחיל׳
ואינו יכול לקמת בזמנו לא מסתבר שיקרא של ערבית וסל שחרית אסר שיעלה אשר כדברו מעריב ערכים אף ע״ע שבסוף חתם במעריב ערכים יצא אושחמה
עמוד השחי אמ" פ שיכול לקמת ערבית לבדה אחר שיעל ' עמוד השחר ולהכי תכי ביוצר המאורות אע״פ סכתחל׳אח' יוצר אור הזכי׳אסר בדברו מעריב ערביםיצ^
אחת קודם שיעלה עמוד השח׳עכ״ל וני׳דכל שנאנס ולא קרא של ערבית עדשפלה וממה שכתב אס״כ אבליאס סייס יוצר המאורות יצא משמע הא אם סייס מעריה
עמוד הסחר וצריך להחזיק בדרך ואינו יכול לקרות סל שחרית בזמנה קורא סל
מיביס אף על פי שבמחלה אתי יוצר אור לא הזכיר כלל מעריב ערכים לאיצלו
ערבית ואולי אס״כ יכול לקרות סל שהרית אבל אס יקרא עכשיו של שחרי' ולא סל ונ״ל דלעולס בעי' מרויהו שיחמוס ייצר המאורות וגס שיזכיר תחלה יוצראור
ערבית נמצא שהוא מפסי׳ של ערבי׳ בידים שתכף שתכן החמה שוב אינו יוצא י״ח ואס חיסר אחד מהם לא יצא ומ״ש אבל אס לא סייס כדין היינו אפילו חפה יוצי
סל ערבית וכ״כ יבינו ברמזים  :ואיני יודע למה השמיט יבינו דין זה ,ולא הזכירו
סמאומת ולא הזכיר תחלה יוצר אור פנל שאחי שאמי אשר בדברו מעריבערני
לא בדיני ק״ס של שחרית ולא בדיני ק״ס של ערבית ואיפס ' שמפני סאחר כך כת
'
לא
אמי
יוצר
אור
לא
סייס
כדין
מיקרי וזהו שדייק רבי׳ולא כת׳ אבל אס לאסייס
הר״אש והא דלא נקע פעמים שאדם קורא ק״ש שכי פעמים קורם הנן התמה ויוצא יוצר המאורות כדקתני סיפא אבל אס סייס יוצר המאורות אלא מתם וכתבאם
בסל יום ושל לילה דהוי רבותא טפי איכא למימר דאתא לאשמופי׳שאינו יוצא בשל לא סייס כדין ללמדסאס לא הזכיר תחלהיוצר אוראע״פ שאס״נ חתםיוצר
לילה אחי הנן החמ׳אי נסי כדפיסי' לעיל שאס היה אנוס לפע׳אסת מל של ערכי ' המאורות לא יצא ולפי זה כשאמרו בבריתא זחה הכלל הכל הולך אחר החימום
ועל סל שחרי ' אינו יכול לקרות סניה׳ע״כ משמע לרכי׳דרפויי מרעייא כיד הרא״ש להזכרת יוצר אור נמי קרי חיתו' שהרי אח׳אשר כדברו מעריב ערבי׳הואמזכירו
דיןזה :א* 1״פסזמכ׳כמסך עד סוף שמה סלישי׳אס נאנס ולא קרא וכו׳שס במסג ' הילכך כלמה שפתח כמערי׳ ערביס צריך שיזכיר אח״כ יוצר אור וגס יחתיםיוצר
וגומרה עד הנן החמה ׳ר יהושע אומר פד ג׳ שעות הקורא מכאן ואילך לא הפסי' המאורות וכל שחיסר אחד עהס לא סייס כדין מיקרי ולא יצא ואס פתח ביוצ אור
כאדס שקורא בתור׳ וכגמ׳מאי לא הפסיד שלא הפסיד הכרכו׳פני׳נמי הכי הקור' כל שחתס יוצר המאורות סייס כדין מיקרי שאף ע״פ שהזכיר מעריב ערבים אחו
מכאן ואילך לא הפסיד כאדס סקייאנתורה אכל מברך לפניה ולאחריה וכתב יוצר אור המאורות כיין סכתסלה הזכיר האור וגס כסוף חתס ס יצא אכלאם
הרא״ס יש להסתפק אס רוצה לומר עד חצות כשיעור תפלה אליבא דרבנן או עד חמס במעריב ערביס אפ״ע סבתחלה אחר יוצר אור לא הזכיר צלל מעריב עוהיס
לסממן אליבא לד׳יהודה או אפי׳כל היום כולו לא הפסיד ורב האיי גאון ז״ל כתב לא יצא כיון שסייס שלא כדין והכל הולך אחר החיפוס וזה שכתב רבעו אושאמי
אף כל שעה רביעית אע״פ שאינה פונתה מכרך שתים לפניה ואחת לאחרי׳ משמ ' יוצר אור ויו' אשר ברכיו מעריב ערבים וגס סיים במעריב ערבים לא "צא הים
דוקא שפה רביעית שהוא זמן מפלה לרבי יהודה אבל מכאן ואיל־ הפסיד סכר נמי אפילו לא הזכיר אסר בדברו מעריב ערבים כלל כיון שסיים במעריבטרביס
הכימואס בירך עובר על לא תשא עכ״ל אבל הימב״ם כחב סמבר׳לפני׳ולאחרי ' לא יצא ולא נקט אשרבדברו מעריב ערבים אלא לאשסועינן דאע״ה אסחמם
כל היוסאפי׳איסר וקיא אסר ג׳ שעות ומשמ׳דה״ק אפי׳איסר במזיד או כפשיעה ביוצר המאורות יצא ואיפשר לפרש דברי רבי׳איפכא
לבסתיממ
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ובקדישך איני פן הדין לאומרו פחו׳מי׳ואין קק עול׳מן המכין פכ׳ל ומנהג המול׳ (נ ) יכן היא
©* 7ד גהימדייו
כה״ר יונה והר״אש ז״ל ואפי׳פחות מק י״ג אוס׳אותה אבל בפפ׳הזוסר כתו׳סאץ
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כדיןי
 " Jß <:דאפ״האס סייס שלא
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וז״ל בפ׳תממה קדושידא דקא מקדשי מלאכי עילאי לאו איהו ביחיד והא אוקימנ,
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הסשקעיקס״ו העתיד  Wגו מעיז.
3ך3רו מעריב מרביס
המתחדש ככל יום ולא על אור העתי ' וא״א הרא״עןז ״ל כה׳
כי משחתס
 5מר אשרבדברו מ עייכ
ופתיח׳דיוצ׳אור הלינו אור שבך ׳ הב״ ה ןב ׳
במפיי 3מיכי&  63יצ  6׳ול ? .כתכ ^ מי  ,דהוי שפי' מעין החתימ׳
^ ^ צרי ק י ׳ל עתיר
ימי כראשי' ולא היה העול׳כדאי להשתמ׳סי
אשינר 3יו מעריככ1רבי ^/משו ס’ ?
׳
I
דהפני אכל אס סייס יוצר המאורות יצא  4 .״ ״״ 1״ .״ , ,״  » ,.״  1״י 11ית !
" אור חד ^
ן P
יוצרר  ,י  [* Pר 1
^שמופינן סאע״ה שסמוך לפתיח '
^pp P־  lי ^ י1
כיץ שחדש כששת ימי כראשי שעתי הקב ה ל חד
וייאמר אסר בדברו מעריב ערביס
מה שכתכ רב סעדיה
רג שריר גאון
 JLכיוצי המאותת

בתשו!,

יצא .

אממי

שכהחל

( נ ) ילי גראה
דאין לשנות היינה׳
(לןמר אזמהמאי!"
חזר
דהרמ׳גס
הלכה
מדנדיי
לייעשה יהגמיס
צמויהר״אש והד״י
ועל פיהם כתעגמ1
היננהניע״שמאת׳
5ןאיןה 7נר » פירש
נמלח י׳גדלו 'מאח׳
פמפזרש דמסכמ

.
קדושה בלסון הקורס אסיר איהו ביחך
קדוס ממיס אסיי איהו כסגיאין אלא
ביחיד לעול א מרגו מנינן ולא תיין ולא
יתיר תיגוס אתא למיעוט והכי איצסריך
לסון סקדס אפא לריבוייא והכי אצמייך פזפריס אין לני
לפס ל 0י7י הזוהר
דמעליןבקר׳ולא מורידי׳ובתרגו׳מררידי׳ (  mמאחרשכנר
ולאמפלץ אח׳תנינן ולא יתי׳ולא

שאיןשצ רשאי

פעלין

אגו כללעכ״ל • ומכאן תבין תהטעססאנו
 mלמילת׳נקט כתריייסו דאין דרך לומ׳אוריחרש על ציון תאיר׳אין ככך־כלו׳שלא על אותו אור
ברכת אומרי׳קדוש׳תרגו׳סבובא לציון בלח׳הוא
קודס מברכין אלא שהזכר' בעלמ ' הוא  :כתב א״א ז״ל בתשוב'
לסתום ייצר המאות׳ אלא כשאמר
לכוין מפני שדב׳ ססוא בלשון תרגו׳אין לאומרו
לחתו׳המעריב יוצ' אור וערבי׳ אנו אומרי׳ עם ש' ׳צ בנחת כי אין אדם יכול
לכן יוצ׳או׳ומ׳וכן אין דרך
בשתיקה ברבי׳ולכןאומ׳אותה כל יחי׳נפני עצעו•
בדברו תדיר עם ש״צ בשתיקה וגס אם היהמכוי] לרכה ש״צ
ערמ׳אלאכשאע קודם לכן אשי
הכוונה ואע״ס ססעול׳נהגו לומר קדוש׳יוצ׳ ביחי׳
ובאמצע הברלחיה פונה לבו לדברים אחרים הרי הפסיד
מעויכערבים  :ום׳ש י ביט גבי סתח
באמצעיתה אבל כש& רם קןף א בפיו ןא ף אם ק ןךא
כי הפסיק
מקצתה ב^ א כוונה  myוכשאני מגיע ^' ס 1ף ^ 2^ .אגי מטץזר

נר ' לע״ד המאמר שאין דבי זה מסורס
בתלמוד יס לנו לתסוס כדברי הזוה וכמו

4ם ^ ותאמן אחר ברכת  ( L * pmומח״י* בני״
ZtZS
שי : 1׳ שסוג .,מפ ״6ש׳ יוצראיר בענין שצריך חא לעמיד תחתיו םא טעה «! יי " ״לו־

«»ל » עלמ!ש הימב׳ם WWM

נמעריב ערכי׳ונזט־ט !יו!5מר י וצר 6וי
וגב ' 5תח 3יוצר 3ןוי ל 6כמכ ^ מי מיי

'״״*״

ברכוה מדלג הקדוש׳מכרכתי וצ׳ ובמשוב׳ כתב

נדנדו מעריב ערב.ים עשוי הוא .להרגיש אק השני צריך להתחיל אלא מקדוש ואילך אע פ שבשא
ססע׳ואמ'מיד יוצ׳ אוי אבל בסיפ׳שסתח
כמגןו& ח״כ טעה אינו עשוי לטעו' מיד
ן שנייה פליני בפתיחתה אמר רב יהודה אט' ולפי סדרך כלל אמרו כל דבר סכקדושש
ולכך לא כתב בו מיד  :והא דנקטינהו
רני׳עלא כסדר שםנויי׳בבייפ׳דבבריתא
שמואל אהבי רבה ורבנן אמרי אהבת עולםלא יהא אלאכתוךן' ונ״ל שבמחלקת זה
רבה נחלקו יג הונא ויי״בצ בפ׳ מי שמתו גבי
ופסק רב אלפס כרבנן והגאונים הכריעו לומר שחרי׳ אהבח
קמני ברישא פתח ביוצר אור וי־כי' כק פ
וערבית אהבת עולם לצאת ירי שניהם וכן נוהגין באשכנז ואינה  .הנכנס לכ״ה ומצא צכו׳שמתסללץ ואסרי׳
נריע׳פפחכמעריב ערבי /נר^ ה סטעמי
 13חבי ־םסננה־ '.וצר פותחת ככרוך לפי שהיא סמוכה לבר כת יוצר אןר ןחןתס בא׳-י במאיקאמיפלגי מ ס יחיד אומקדושה
משום י ^ 3למיפ
מפרחי׳ ואפר משרתיו וכו׳תקנו
לומ׳כך הבוחיבעטוישראלכאהב׳•וכרכויאלודוק'י5כתחיל'צר' ךלאומר'
 .דוישץ וכו׳כן.
משוס הא דאמרינן כפ׳אין
כתבוהתו׳סס; כחוב כא״ח בסס׳במר׳ אבל אם קראה בלא כרמת יצא דתק היה קור» בתורהי "’« ניב יצסינן0י,סימני .עליי נכו#5ללו
שלנרילי
ובנעימה קדושה כ" כ נפייקי היכלו' וכן זמן המקרא י « כיון לכו יצא ידיקריאה אע  sשלא בירך לפגיה על ממי 6סלני יסממסי®שעי
קמש׳סביוצ׳כיוןשהול!
סמכתי מגדולי סדורסאומרי׳כן עכ״לב ולאחריה וכן יפ רבי חננאל והכי איתא בירושלמי זאת אומרתלחכמים שאופה
קדושה סכיוצ׳בפ׳הרמב״ס שאיןהיחי' פרכות אינן מעכבית ורב האי פירש ודאי אם לא אמרן לברכות מזכיר סדר קדושו׳שמלאכי סשר׳אומרים
אומר 6ותס כ״כ בס״ז מס ' הסל׳וז״ל סדר
:ערבי ' אי« לעכין זה קאמ׳בידושלמי שאינן מעכבות שאם צס בא לאמיס כקורא כמקראכנעימה
הסדר
שינה
שמע
הפלות כך הוא וכו' וקורא אחי כך
לבסוף ^ומ׳ואנחנו אין צומיי׳אומ׳כלל וכל דבר
י לומר ראשונה
שכיוצא בו הנכון שבסן לנהוג מ בנעימה
ומכיר לפניה ולאחריה ומדלג קדושה מן
מינ׳ ראשונה שלפטה שאין סיחי' אוס ' קדושה וכתוב כתשו׳הרשב״א סבפשו׳כתב לסב ואל תעש׳סאני ע״כ ג וכתשו׳ אחר׳כתב על י״ג מדו׳ביתיד אס בא לאוסרן דרך
ואמי שקדושה סביומ׳ימיד אומר אופה וגס רכינו ירוחם ורבי' הגדול מסרי״א ז״ל יקריא ס בעלמ׳אומרן כדרך שאומיין אף האופניאיקראי דקדוש׳דרך קריא׳ע״כ ובתו׳
בהגהות מיימוניות פ״ז מהלכות תפלה וז״ל ויש שאיצו מצה לאומיה ולא לדלגה
נפנו שכנו של סימכ״ס העיד סל אביו ז״ל שכתב בכתב ידו בפשוכ׳אחת שהיחיד
יכוללאוער׳שאע״פשבת׳ במדע שאין היחיד יכול לאומי׳אח״כ חזר בו ותפס ססת ואומר קדוש וברוך לאל ברוך וכו ' ס״ק דברנות מניא א״ריוסי פעם אסתהייתי
כיא׳ט פ״כ וסכלבו כתב שמאחר פבתשוב׳כמב הפן ממ״ש בחיבור נר׳ססוב׳ססוא מהלך כדרך ונכנסתי לחורבה וכו׳ולא עוד אלא בזמן שנכנסין לבתי כנסיות ולבתי
5לכ?ואין « ויין פן • ובא״ה כפו ' שמו של הימב"© העיד מל אביו שחזר בו הלכה מדרשות וערכין אמן יהא שמיה יבא מברך לעלס סקב״ס מנענע בראשו וכו ' יש
למעשה ופל זה אנו סומכיס עכ״ל • ובפמוך אכתוב דעת היס״בא ז״ל בפ׳הקור׳את קורין ברית' זו כשאין מתפללין בי' בשביל שיש כה קדיש וסתני׳דנ׳שאכלו שיש בה
קמגל׳מומד אהא דאין פויסין עלשמעכפתי׳מי׳כתב ושמעי' מסתכי׳פאין היחיד ברכו׳וברינוא דר״פ גיד הנסה שיש בה קדושה דתניא חביבין ישראל וכו׳ויס קורץ
לנומיקדושה של יוצר אבל סדר קלושה של ובא לציץ אומ׳דהא קראי בעלמא הוא פרשה כשנת מות המלך עוזיסו עכ״ל ■ • ובספר ספילס כתוב בסס גאון שיחיד
אינו אומר קדושה דסידרא אלא אס ת״ס הוא יעסוק בשמועות כגון ג' כימות של
דקא מסדי טכ״ל וכן הסכים רבי יתחס וכ״כ המנהיג וז״ל בשפה בהרס ובנעימ
לצל בחך נעימו' יפנו כך ראוי לועי כיפי ' שלא להזכיר קרוש וברוך וכן כסב רב מלאכי השרת אומרים שירה בכל יוס שיש בה שכס ואם אינו מ״ס יעשוק במקרא
נציונציז״לוי״א כך עוגי׳גאימ׳ואומרי׳ביראקדוס וברוך לאל ברוך וכו' ולא יתכן שישבה קדושסדסידיא כגון שרפים עומדים ויש חכמים שאומרים כיון שהן
ע״כ והאגור כתב בשם שבלי סלקש שס״ר אליעזר מווירונה גורס מוכים כיראה מקראות אומרן הילכך נהגו יחיד האומר קדושה דסידרא קורא הפסוקיס בטעמן
ואומיי׳קדוש וברוך לאל כרוך והר ברון כתב האומר עוני' ביראה וא׳ומייס קדוש שהתינוקות קורץ לפני רבן פכ״ל  .ורכי׳כתב דברים אלו כשי׳קל״ב  :וכ״כ בת״ס
וברוך■לא יפה עושה משוס שאותה כת שאומרת קדוש איכה אומר׳ כרוך כדאמי־י' סי ' ח׳דקדוסה סביוצר ושכסדר קדושה יש ליסי׳לאמרו כניגון ובטעמים ותו אין
מ׳גיוימשס אלא סכי לימא עונין בייאה ואומי' ,קדוש והאופני' וכולי משבחים קפיד׳אפי׳למ״ד אין היחיד או׳אופס וככרכזכ׳זה כתסוכ׳הרסב״אסכמכתי בסמוך
.ואופיים ברוך ואינו גוער הפפוקים ומתחיל לאל ברוך וזהו עיקר עד כאן  :וכן ראוי לנהוג • י והרוקח בסי '<  %1כתב כמה בריתו' שמוזכ׳בהס קריש וקדושה
וא^ אז״ל כסב שיחיד יכוללאוער' שאינו בא עתם לקדש וכולי כן כתב בפרק וברכו ואמן לומר אותם מי שמתעללכיחיד  :ונוהגים באשכנז לחתוםכאמור
ל? ייא אס העגלה עומד ובפי' מי שמתו ותלמידי ס״ר יונה כתבו בסרק מי שמתו לעושה אורים גדולים וכו׳אור חדש על ציון וכו׳כמכהיג כחוב יש עקומות פאומיי׳
ולעכין קדושה של ברב' יוצר וקדוש ' לש ובא לציון אס צריך עשרה אס לאו נחלקו לעושה אוריס׳גדוליס ואור חדש כציון תכין כדבר^שנאמר קומי אורי וכו ' וכרערי
כובמפרשים יש אופיים דנכלל דבר שבקדושה סוי ואין אומרים אותו בפחות עי ' קמשך כתוב לאמר אל ס׳ויאר לנו ברוך א״י יוצר המאורו׳ולא יתכן לחתום על אור
העתיד ני אס על אור הבריאה דאעריכן בערכי סססים שצריך לסמוך לחתימה
^3ל -ימי ציפת ומקצת הגאונים אומרים שמותי היחיד לאומרו דלא סוי בכלל
י 3י סנקימוס אלא נקדיסך שאנחנו מקדישים אותו וככיוצא בזה אמרו שאין לצי מענין פתיחה ומעין חתימה לכך צריך לומר אחרי המקראות ותקן מאורות לשמח
ממישבפסו' מי׳ אבל קדוש׳סל יוצר שאין אממקדישין אותו אלא מזכירין ■ עולם בא״י יוצר המאורות וכ״כ רב סעד׳ורב נעמנאי ז״ל עכ״ל ורבי׳סנדול מהי־״י
?5י ^ ףאומרי׳לו משרתיו מות׳ ביחי׳דאינו אלא כמו סיפו׳וכן ג״כ ובא לציון כיון אכוהב ז*ל כתב בסם ספר המנהיג שאין לומר ותיקן מאורות לשמח כסס עולמו
כת׳גפשוב'
הארץ K*K1 :ז״ל
 v'f Dפלא ססוקייבפלמ׳סאנו אומרי׳אות׳אין בכך כלו׳ולזה נוטה דעת מוריסיב ' שאין המאורות לשמח בהס העולם אלא להאיר על
■שכנ ז וכתב יבי׳הגדול מהר״י אכוה׳ז״ל על מ״ש רכי׳דאית גמס' סופרי׳שהיחי ' דהוי שפיי מעין החתימ׳וכו׳כלל ד׳סימן כ ' :ומ״ס רכיכו וכן דעת רב סרירא גאון
סמר אומה הנה חיסי בכאן התנאי סאוע׳ סס ובלבד שיהיה כן י״ג סכה וצורם ' היינו לומ׳שגס הוא סובר שיכול לומי אור סדש על ציון תאיר כדסכר הרא״ש אבל
סייס יהכלס כתבו הא דמ״ס דובלבד סיהא ק י״ג ח״ל מ״ס פי״ו קטן שאינו פורס אין טעמיהם סוין דלסרא״ש הוי טעמא משום דיוצר אור קאי אאור שנגנז והיינו
 1(0תמיי -איני יכול לומ׳קדוש ביוצ׳ביהיד אבל בצבור פונה עמהם וגדול פורס את אור חדש שעתיד להאיר בציון ולרב שיירא יוצר אור סולן אור שאנו משתמשיםבו
ואע״ע
שמע ימל לרפי לפי שהוא כשודד אבל קדוש של עמידה כיון שצריך לומר נעריצך

שטועין בח צריך השני להתחיל מראש הברכה שטעה הראשון סיסיד אומי אותה על אי זה מהםנסמוך
שכתו׳בחיבור
שאני חכא שחקדוש' חשיבה כסוף ברכה  :והסיב פסוק סל דכרי׳כמו

ני*פש » סמיהג
על פיי :

( י ) (5כגה*
ננסח
עיימ1ינ
המפילו׳כ׳נ׳ראני'
סיך מן ירושלמי
לומר קריש "

גקילרם :

ד׳ם

הלכות מיש וברכותיה

(?< 0י>ח ^ ואע״פ שאץ זה אור חדש העתיד להאיר בצק כשאימ׳סמוך לסתימה אור חדש על
<נינים א יאחל צק תאיר אין .בכן כלום דכיון שמזכיר סס אור בעלמ׳הוי שפיר מעין פתיחה ואין

w׳ • ! ן•' 11y
אירישלייי יאת וכתב כתפו' ההיא לזבלכשאל' קורא בפיו
הר 1נה כדמשמע אף אס קרא מקצת כלא כווכיצכדאערי
«לגלי *" יג
כלב ל כרכו׳ע״כ מצו' כונס וקריא' מכאן
ואיל׳קריא׳בלא כונואמרי' בימ׳מחזקנן
סיבות'לרישי דכי מסי למורי׳ כרע נפשי'
ע״כ וככר סיה אפש' לו לעשו׳בדדך אחרת
שיאמר עס החזןתיב' בתיבה עדשיגיע
לחתימה ואז ׳* מתוק ויענה אחר חתימת
החזן חמן וכמו שכתבו תלמידי ס״ר יונה
בפ״גשאכלו שכךנוס׳רבו בר״הוי״כאלא
לאיכ׳למי׳שא״עפ שהו׳או׳כל הברכות כל
סאינוחותסמדואס באמצע הברכה
פנה לכו לדברים אתרים הוי הפסק וס*ר
יונה שאני דרב גובריה ולאסיה חופש
סיפנ׳ליולדכרי׳אתרים • ועי״ל דברנות

והגאוני׳הכריפו יכו׳ כ״כ התו׳והי״אש ! ״ל אבל סרמ״כס כתבבשניה׳ א הבת ״.
וכדברי הרי״ף וכן מנהג בכי ססרד *
וביכית
ד 1לר מקא לכחח!
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אלאיפ ' מתחיל' היה קורא להגיה וקורא חסרו' ויתרות ככתיבתן
כאדם שקורא לע יפ המסור ומדקדק וקאמר שאם כיון לקרותה
בקריאתה יצא וכעל הלכו׳גדולותפסק דמצל׳צריכיןכוונה וצריך
שיפוין לצאת וכ fכתב א״א הרא״ש ז״ל ז
הלכות ק״ש
 0א
ףקךאט־ין בירא׳ ובכווג׳ כת׳ רב עמרם לשוייה
I
איגי׳לק״ש בכל זמן דקרי לה כפרוטגכל
הדשהיפ ו פרוטגמא כת׳ המלןעל בני מדינתו שק״ש הוא פרוטגפל
דהק״כה והכי אית׳במדר' א״ר ברכיה מלך בש׳ודם משג׳פרוטגמ׳
שלו למרינ׳מה םה עושיןכל בני המרינ׳עומרין על רגליה׳ופורעי׳
את ראשיה׳וקוראין אותו באימה בירא׳ברתת ובזיע אבל חקב״ה

בררך אבל באימ׳ ובירא' וברתת ובזיע מיהא צריך יש נוהגין לומ׳
תחילה אל מלך נאמן יי״א שמוסיפין אמן אל מלך נאמן ונותניץ
טעם לדבריהם שק״ש יש הכ רמ״ח תיבות כמבין אבריו של אדם
אלא שחסר ארבע ומכוונים להשלים באלו ד' והרמ״ה השיב על

אומר׳ ברכו׳ איכס ממככו׳זואת זוןר3
האיי גאון כת׳דאין סדק מעכבאבלצו,׳
לקרו׳ את שתיהן ודיי ? מיקאס׳תלמודי
לעיל בספ״ק לעולסדאמ׳אהבה ר3ס ^
אמר יוצר אור וכי מסא זימנא אמימ^י
ברכו׳אינ׳מעכבו׳ לקדסאלמא tm
דתלמודאס״ל דסידקאיכו מפכבא^
אס לא אמ׳כלל מעכב׳וסא דדייקבימש׳
דברכו׳אינ׳מעכבו׳היינו ביחי׳אבלכצמר
סעכבין כההיא דלעיל דקתני אמרלהי
הממונ׳עכ״ל וגס הרשב״א כתבכשמ״ה
דברכו׳אס' דאסרי׳מאי
ברכו׳אינ׳מעככו
זו את זו להקדיס וסס׳רבי' האיי גאוןנך
דסדק אינו מעכב אכל ודאי צריךהו5ן
לקרות את שתיהן והא דתכן היסקורל!
בתורה ומ׳דשמע' מינה שאין הבינות
מעכבו/דסא התס לא קיאברכותי'דהא
קור׳להגיה כדאוקי לה התס והכי ליין
מינס 9תס בירושל׳תיר׳רבי׳האיידהנ|5
בצכו׳וכדקתני אמ׳ להס הממונה והחס
ביחיד ויש מקצת הגאוניםשאמרו ד3ץ
ביחיד בין בצבור איןמפכבו׳כסת׳טמני׳
דהיהקוראדלא חילקה בין יחידהקויא
לצכו׳הקורין וכן נר׳בעיניכדבחה׳עכיל
ומתוך דברי' אלו יתבאר לך שאיןדברי
רבינו מכווני׳שסתס וכת' בדברי
רכי׳האיי

ר״ה וי״ה שאני סש״ץ מוציא את הרבי׳ידי
חובתןסילכ׳ס״ל לה״ר יונ׳שאע״פשבאמה'
הביל סנה לבו■ לדברי אחרי ,ס 'ץ מוציאו הז בתשולוכת׳וראי אם הקדים ופייסהכוח׳בעמו ישראל באהל
אבלבשא׳כרכו׳לא־ומ׳מ קש׳ לי על תשו קודם ש׳' ציכול לענות אמן כשיסיים ש׳צדלאו עונה אמן אחד
סד אש
דשמע עינ׳שאס לא סיה חוששמא ברכותיו הוא אלא אחרש״צ והפסקה ליכאדלא גרע משאלת
יפנה לבו לדברי אמרי׳לא היה מבר׳בפיו
שלום דמפסקינן בין ברלשנייה לשמע אבל מי שעונה אמן אחר
כלל אלא היה סומך לצא' בשמיעתומש״־ן
ברכת עצמו בין יהיר בין צבור הוי טעות ונקרא בור והוי הפסקת
ואמאי הא אסיקנא בסוף לה דאיןש״ץ
מוציא את הרכי׳ידי חובתן אלא בברכות בדבר שלא היה לו להפסיק וכל שכן
המפסיק
אלא לעכץ זס
קאמ׳בירוש׳סאינןמעכבו׳
ר״הוי״הבלכ׳ומשמ'שצרי' שיכוונולדברי ש״צ שהרי כת׳הרא'ש וש״מדהלכ כלג סאס סינס הסדר וכו׳וא״א לפרס ק על סירוס׳ שמדייק ממשנת היה קוראזאת
בברכו׳ של ר״ה וי״הבלכד אבל כשחר ימו׳השכ׳לא אלא כשס שש״צ חייב כך כל בקי' אומר׳ברכו׳איןמעכבו׳וסא ודאי אי איכ׳לסשמעמההיא מתני׳שלא אמ׳הברכות
ובקי חייב וכן סלכת׳יעס שכפדו׳דאניסי ולא מצי למיתי לבי ככשתא בר״ה וי״ה
הוא דאיכ׳למשמע ולא צנשאמק אלא שלא אמרן על הסדר אלא חלוקו של
רכי׳סאיי
0׳'צ מוציאן אבל דעיר אין מוציאן י״ח עד דאתו לבי כניסתא ושמעו מש״צ סתחל
'
דההיא
דירוסל׳
ביחיד
אבל
בצבור
מעכבין
אלא
שכת׳מוד
דבצבור דמעכביןהיינו
ועד סוף ע״כ יא' כ בפאר ברכות דלאו דר״ס וי״ה אפי׳פמע מש״צ מתחל' ועד סוף אמירתן אבל סדק אינו פעכב כדאמרי׳בתלמודא דידן ספ״ק דביכות •ומשמע
אין ש״צ מוציאו ושמא י״ל דהיינו דוק׳בברכו׳דתפל׳ דרסמי כינהו אבל בביכו' דק״ש מדבריהם דלמ״ד ברכות מעכבות זו את זו כלו׳ סאס לא אמר אלא כרכהא׳חכרחס
וכיוצא בסן בשומע מש״ץ יוצא והו׳שיכוין לכל דבריו וכמו שכתב הרע״בם ז״ל בפ״א מעכבפס ואף ידי זו שבירך לא יצא ה״ה נמי אס קור׳ ק״ש בלא ברכותי׳אףידק״ס
מה׳ברכו׳ואין להקשו׳אפי׳ אס לא היה חושש שיפנה לבולדכריס אסריס לעם היס  .כתקנה לא יצא ולמ״ד ברכות אינם מעכבות זו את זו אם קרא ק״ש בלאברכותיה
סומך על ברכ׳ש״ן ולאהי' מבי׳בפיו די״ל דלאו בקביפו קאמ׳אלא לו׳ראס לא מפני ידי ק״ש מיה׳יצא וכתב רבי׳הגדול מהר״י אבוהב ז״ל סהגאוני׳והרש״באהסכימו
חשש זה לפעמי׳כי׳סועעל ס״ץ אכל מפני תששזס אינו סומך עליו בסו פעם  :שבין כיסי׳בץבצבו׳צרי׳לקמ׳הברכו׳ע"כ וכן מצאתי ל־סרס״נא
סכת׳בתשוכ׳הקור'
ואח׳סכתבתי כל זה מצאתי לרוקח סכת׳בסי׳רי״חבר״סוי״ס דאוושי ברכו' שומע
ק״ס בלא ב רמתי ה יצא דברכו׳איכן מעכבו׳ומיסויפסתברא שחוזר
ואומ׳סרכו׳כפני
מפיש"צ כל המסל׳ויוצא וא״פפ שש״ןמוציאו מצו׳מן סמובח' שיהא היחי׳מתפלל• ' עצמן בלא ק״ש ואע״פ שכרכו׳לפני קריאת׳כתקנו לאו ברכו' של ק״ש כדישתאמר
בעצמו סיס בהם כמה מילי דרחמי כייף איניש ליביה ומכוין אבל אסב רכס דאי' היאך יברך וכן הסכימו הגאוני שהרי אינומבר׳אק״בולקרו׳את שמעולפיכ׳אפ״ע
בה רחמידתור׳מצו׳לשמועע״כ ולפ״ז אפם דמסע׳זה היס חפן הי״אש לסמיע שיצא ידי קריא׳ידי ברכולא יצא וחוז׳וקור׳ברכו׳כפכי עצמן והבי׳ראיס לדב' וכני
ברכ׳אהב׳רבה מפי ס״צ אס לא שהי׳ סוס׳ שמאבאמצ׳הכרכ׳יפכ׳נכו לדביי׳אסרי׳ :כתבתי זהבסי׳מ״ו  :והא דתק אס כיץ לבו יצא לא שכיון לקמ׳ובו׳רבינוהכי׳
ומשם? 1מדבריתשוכ׳זו•שגס אח׳הכוח׳בעמו יש רא׳באהב' היה עונ' אמןאבל משכה זו לעיל לענץ ברכות איכן מעכבו׳ועכשיו בא לפ' הא דקתכי אס כיוןלבו
ה״ר יונ׳כמ׳בשס ר״מ שאין לו להפסי׳כלל דכיוןסאו הביכופל ק״ש אין לו להפסי׳ יצא מה כונה היא זו דבגמ׳אמרי׳ש״מ מצו׳צריכו׳כונ׳ודחי אס כיון לבו לקהתוהס
בין הברכ׳והדב׳שעברכי' עליו וכן הסכימ' דע׳הר״מה וסרמ״בן ז״לפכ״ל  :וטעמו קא קרי בקור' להגיה ופרש״י ש״ממצו׳צריכו׳כונ׳סיסא מתכוין לסס מצוהותקשי
סל הי״אש אפפ׳סהו׳מפני שאין ברכ׳זו על ק״ס שהרי אין אנו מברכין אק״בו על לרבה דאמ' במסכת ר״ה התוקע לשיר יצא כיון לקמ׳אבל לצאת ירי מצו׳לאכעי'
ק״ס הלכך לא היי אמן הפס׳כין הברכ׳לק״ס א״ה דע" כ לא אמרי הכי רבוופ׳שאץ שיהא מפכוין אלא לקרו׳כתורה בעלמא • הא קא קרי הא בקורא הא עתיקתנא
לו להססי׳אלא כסעונ׳אמן אס׳ברכ׳עצמו אכל כשעונ׳אמןאס׳פ״צ לא הוי הפסק
ואתידקתני היה קור׳כמור׳  :בקורא להגיה את הספ' אס יש כו טעותדאפילו
וכ"כ רבי׳בסי׳ש״א בפס הי״מס סאס הקדי׳וסיי׳הכוס׳ כעמוישרא׳באהב׳קוד' ם״צ לקריא׳נמי לא מתיוין והתו׳תמהו על פי׳זה וכתבו נרא׳בקור' להגיה שאינוקורא
יכול לסיים אמןכשמסיי׳ש"צ דלאו עונ׳אמן אס׳ברכופיו סו׳א^א אח׳ס״צ והפסקה סתיבו׳כהלכתן ובכיקודן אלא ככתבן קרי כדי להבין כחסרן׳ וימרו' כמולטטפת
ליכ׳דלא ירע משאלת שלו׳דמפשיקץ כץ ברב׳ סניהלשמע • מ״מ לא נהגו העולם ומזזת ואס כיון לבו לאו דוק/אלא כלומ'לקרו'כדין.בנקודתן וכהלכתן וה״ריונ׳פי'
כדברי רר״אש ואינם עונין אמן כללאס׳שוסברכמברכו׳ק״סאלא אומרי' עסש״צ דקורא להגיה היינו שהיה מגיס ודרך המגיה סו׳כסמביסכב׳ הספרי׳לתקןמהא'
מלה במלה כל סירכ׳וסתימת׳ושוב אין להס לעכו׳אמן דא"כ ס״ל עונה אמן אחר לחברו ספעמי מזכי׳המיכו׳וספסוקי׳כמו שזה ג״כ דיך הפוש לבטאכשפתי'וקאת'
ברכותיו  :וכ״כמהר״יק כשיש מ״ב סהו׳לא היה נוהג כמנה׳הר״אש בזה  :וגס שאס היס קור׳בפנין זה מתחלה ונתכוון אח״כ כשהגיע לפ׳ק״ש לקרו׳כלספסוקיס
מדברי סי״מס שכתבתי יש ללמו׳ישא״צ לעס׳לסיי׳קוד׳ ש"צ אלא שאס אירע ססייס כדינן ינא ע"כ :ורכי׳כת׳כפי׳הפו׳וז״ל הרמ״בס בפ״ב הקוראת שמע ולא כיוןלכו
קוד׳ש״צ פוצ׳אחייואמןה  DM1טעה ש״צבברכ׳יוצ׳וכו׳ירוסל׳בפ׳איןפוען־ץ בפסו׳ראשון שהו׳סמע ישראל לא יצא י״חוהשא׳אס לא כיון לכואפי' היסקורא
בטטיס אישתתק באופני׳אחץ ושאלין לר׳אכון אמ׳לון בסס רי״בל זה שעוב׳תסתיו בתור׳כדרכו או מגיה את הערשיו׳האלו בעונ׳קריאה יצא והוא שכיון לבובפסוק
יתחיל ממקום שפסק אמרי ליה והא תנינן מתסל' ס3רכ' שטע׳בה אמר לון כיק ראשון פכ״ל וככר כארתי טעמ׳ביאורי לספ׳אהבה :
ובה״ג פסק
דמצו׳הריכו'
דעכיתון קרוש קדוש כמו שהיא תחצ׳בול דמי וכתבוהו שס ה״ר ייונס והרא״שז״ל
כוונ׳כלו׳שיתכוין לצאת בעשיית אות׳מצו׳וז״ש עוד וציי׳שיכוין לצאת ומ״ש וכן
וכ״כהגהו׳מיימוכיו׳בסלכו׳תפל׳פר׳י׳בפס ץ
ממ״ק•-וגדגי
ואיני ׳!יידעלמנ
/־עגמההשמיטוהרמ״בס כת"א״א ז״ל בפ״ב דר״הפסקידסלכ׳כמ״ד מצו׳צריכו׳כוונ׳ובשי׳תק״פטימבא׳כס״י
ז״ל ומצאתי כתשוב׳לסרש״בא שנת׳ססיא דאישפתק כאיפנייא לאמשגחי' ביה אי
דברי הפוסקי׳כהר״אס ודבריהחולקי׳עליו :
אתיא דלא כגמיין עב״ללאפש' שזה היה שעמו סל הימיי׳גס דאס איתא דהךה ס״ל
ו״קראנה בירא׳וככוונ׳כת׳ רב עמר' לשוייה איניס לק״ש כפרוטגמא
חלשה כלו׳סלא תהיה בעיניו כדבר שככר שמע אותו הינה
לתלמוד' דידן הכי לא סוס שת׳־ק מיניה  :ולפנין מעשה המצ׳לשמוך עלהירושלמי
פעמי' שאינו חייב אצלו וכך אמרו חז״ל על אשר אנכי עצךו היוס בכל יוםיהיו
כיון שכתבוהו סכך רבוותא אין מוחין בידו י
בעיניך
D
ברכה שכייה פליגי בפתיחתה וכו׳בספ״ק דברכות (דף יא ) • ומ״ס

אורחהלכות

ק״ש

וברכותיה חיים אס

זל

ד־מ

י י׳כסדשיס :וסיש והכי אית׳כמדר׳עד אלא בלכתך בדרך כמדד רכה פסקא
ואומי אמת והלנה כרבנן שאינו חוזר ואומ׳אמת ואודיכן נמי התם ההוא משית
^ 3וכש׳ואע״פ פהמדר 'הזה נרא׳שבא להק׳בקריא׳שמ׳שא״צ לקמת׳ כפיוטגמ׳ קמיה דרבא שמעיה רבא דאמי אמת אמת תיי זימט אמי כל’ אמת אתת תסייה
? י 1ך ^ליף מינה שפיר שצריך לקרותה באימה וביראה וברתת ובזיע מפו׳ דכי להאי ופרש״י ריהסא סל אמת פפסתו לזה משמע דאין לומר תרי זימר אמ׳אסי׳
אמר אכלהק* גה אמר לישראל קיאו ק״ש הרי לא הפרחתי אתכס וכו׳לא מיעט לס״צ וי״ל דסאני התם שהיה מזכיר אמת תיי זימני כלא הפסק אכל הכא שחוזי
^אסא׳׳צ לקרותה לא עומדים ולא
*
ואומי ה' אלהיכס אמת שפיר דמי ותדע
»וע יהרא׳כמו שדרך ; לקמת פתטגמא
המפסיק באמן אל מיך נאמן ראיכא תלת דמפסיק כץ ברכה דהא ההוא דנחת קמיס דרבא דשימעיה
דאמ ' אמת אמת בלא הפס' היא מדמייתי צ״א כחנין אמן
5ןנלס אר דברי׳ דקאמ׳בתס׳שדר׳לקיו' לקריא׳ ועוד רמפיק שם שמים לבטלה ועבר בלא תשארהזכרת
ינמניין סםגןל'
פרוטגמא של מלךדהיינוכ6ימס 3יראה השם הכא לית ליה ענינא דמרכר לה לא להבוחר בעמוישראל לה
אפלוגתא
דחוזר
ואומר
אמת
או
איע׳
אימייע גכתינמו
חוזי וההיא פירש
3
רמת בזיע
כה ה״ר יונה שאמר ה׳ וקריאפי והנה הוא
מיה׳צייו :יש ניהגי׳לומ י ולא לשמע ישראל והויא לבטל׳ועוד כיון דלאו לצורךברכ׳היא
אלהיכס אמת וממתין שיסיים החזן ידיד אליני אח״ן
מחלה
אל
מלו
נאמ
ז
ייש ספוםיפין "ז אלא לאשלומי רמ״ח תיבות הוי ליה תוספת בקריאת שמעוהאי
והם ינעצמי , jo
תוספת לא יעקב אמרה ולא בניו ולא משה אמרי וא״ב אנן היכי קריא׳סמע וקאמרדכשיגיעהסזן לאמת
אל מלו
!55
13ז
מילופ  5לה' ׳1היכ 0
אינו
חח׳ואומ׳אמת
הרי
דכשאיכו
מפסיק
אסע
כלזנואר
ישכהימ"חתיפו י1־' ^.תח
חחרי׳ ^ אמרייליה השתי כרוך שם כבו' מלכותו לעול׳ועד אי לאודאמרי׳
בין אמת לאמ היא וגס למה ספי׳רסשאמ'  3יידעי « עסה 1מו ׳
!• !’ שיסספ^ /״״ל,יש ",נות יעקב ילא הוה אמרינן ליה ואע״ג דאמריה יעקב ילא אמרינןיליה
ה׳אלהיכ׳אמת ופס' מפני הירא' או ספני כן נ״ל יכן נתנתיי

סא (א ) 1ל״כ
הטעסש׳ו ווי)
בענין י 1פר גא :מ
וזה כי ט '< ויי' ן
עילה לתנין צ׳
(הקריאה
היא
נתשנע לא־ הרי

l״•״™ ונספי-ך מ 3ימיהיד!5ס אלא כחשאי ואנן ניקום וניסא מדעתן מידי רלא אמרהיעקב הכבוד וקאמי דאינו חוזר ואומי אמת
סמעמד כימי השמים מלהארץ קכ״ב ולא משה ולא איתא לא במתניתין ולא בגמרא אלא מחוורתא אע״ס שהפסיק כיניה ' בדברי' אסרי׳ איכא
(נ ) וכ' גתצ״ז
למימ׳דמפסי'
ומציצית פ״םהרי רמ״ה נמצאשלא דהאימנהגאלית ליה עיקר ומאן דיכיללסלוקה שלא עלידי
מפני הירא 'או מסט הכבו' ני׳ג ס״נ ליחיד
לא שכיח גש״ן אלא ביחי׳ויחיד ודאי אינו שאומד גלתש ה׳
קסי -יאלא גידמת ובאל מלך נאמן סגי מחלוקת אלא כחבורה שדעת אחת לכולם שפיר דמי ומאן דלא
חוזר ג׳ תיבות הללי וכסו שנתבאר לעיל אלהינם אתת לא
והאומרים אמן הואעל®ףברב'הכוח י יכיל לסלק׳ לסלוקיה לנפשיה ע״כ נוהגי׳בספרד לקרו׳פסוק הא
הילב ' לא אמ׳רבא כל אמת אמת תפסיה יחזור שגית לא״זר
קו כתוב במנהיג יכןכתכ האגיר כסס בקול רם ומנהג טוב הוא להעיר הכוונה בפסוק הראשוןשהוא
אתתעסהחוןדהוי
אלא
כשאינו
חוזי
לומר
אלא
תיבת
אמת
גאל! את׳ג׳פעתי ,
הרוקח וכתב האט כאסכ נז יצרפנוהגי °עיקר מקום כוונת הקריאה ויש נוהגין שנותנין ידיהם על פניהם
לבד
וכדמוכת לישנ ' דרבא כל אמת אמת »מעדת» תקי'איתו
לקיאל מלדנאמן "  6מןיג^ ®,ל״י בקריאת פסוק הראשון וראייתם מפ׳ב׳ דכרכות ר׳ כד הוה מנח
מססיה להאי ופרש״י ריהטא סל אמת עכ״ל ואפשר דאה
חיזר נלהג׳תינות
^לי ; ,.ידיח אעינ< הוה קרי לה פיר׳כוונתושילאיסתכ^ ביכ'אח ' שמי ״י״פס״ול ».יהא לא שייךxfofa H6
לית לן כה
וכן
וכטפמי ה״ר יהיר' החסיד
כתו׳סאימרים מ ל כוי ן ^־ 5׳ מל* .שיעשה אדם לעורר הבינה טוב 1היא  :כתב רב
פעמי׳אמת בלא הפסק תיבה אחרת אבל ראית* רגי׳נומ -י'
»למלי־אמזע׳ניהגהו׳סיימיניו׳נתנו .עמרם וצריך
אס
להפסיק
חחרואומ׳ה
כין
'
אלהיכס
תיכלתיג
אמת
ד
ספי׳
דמ
דעלההייראנשי
יריחו
היו
י
י
(ג ) ינר' לי ; א•
«  « !®Wלנות ביניס סאי! לאימי!
וא״ת סוף סוף מההוא מחת משמע שלא א 07קירא ק״ש
כורכין את שמע שלא כרצון חכמים מפורש כירושלמי שלא היו
היו נוהגים לחזור ה ' אלהיכס אמת וגס עם הציכו׳לא יא«'
«•ל  n'Wcססימ״ה פת׳ענהג !5
מפיס מפפיקין כין תיכה לתיב' וצרי׳להאריך כד׳ראחר שיעור שיחשוב
מדאמ׳רב׳כל אמת אמת תפסי׳להאי ולא אל מלך כאמן לין
1ליתא כמתטתא ולא בגמר׳ מ" מ
נראה בלגו שהקב״ה הוא יהיר בעולמו למעל' ולמט׳ זבד׳ רוחות העולם
יענה איין אגרכה
א״ל אמאי לא
אהדרת
ה׳אלהיכ׳אמת
י״ל
שמנהג קדמון היה אלא סאח״כ בעלוה י ויש נוהגין להטות הראש כפי המחשבה מעלה ומטה ו -לד' רוחות
שקילס ק״שייכדן
דההוא דכח׳טועה הוה ורכא ה°ק כל אמת כה אלי i»'joות
כדי סלא יפסיק בין הבוסר בעמ<
ישראל וישמפקפקין
בדבר
לשמע ותקנו במקומי
היחזיי? f D׳
אמת תפסי' להאי כלו׳דלא ה״ל לאהדורי דהיימאמ״ןדשיזוך
ענמו עליזהשהש׳ג
אלהיכס אמת דהכי איתא בספר התיקונים תיקון י״א ואיהי כלילא מד ' פרשיו' אמת לחו׳אלא ס׳אלהיכ׳אמ׳ואת״ל דרב׳לא הוה חמר דלהדר מידי איכ׳למימ׳שרבא
חוזר יא ומר הי
דקייאתסמע דאיטן רס״ס פס אל מלך נאמן ובגין דלאעבדין הפסקה תקינו
היה נוהג לומר אל מלך נאמן כמנהג הקדמוני' וא״ב אינו צריך לחזור סוס תיבה אלהיכס אמתשבזו
לאחזרלן סליחא דצכורא ה' אלהיכס אמת עד כאן וקנהגו מי ספרד שלא לומר אל
אבל
מאן
דלא
נהיג
למימר
אל מלך נאמן פודה רכא שצריך לחזור ה' אלהיכס אמת ישליס מניין רמ׳יז
מלן נאמן ולהשלים סג׳תיבות חוזר ש״ץ ה׳אלהיכס אמת סבתחל ' משיים פ׳ציצית
הילכך אכן דלא אמרי׳אל מלך נאמן אפי׳ליב׳צרין לחזור ה׳אלהיכס אמת  :ונמצא אכל אשקידאק׳ש
ביחידדצא י0לי6
ואומר אמת וחוזר ואומ׳כקול רם ה׳אלהיכ׳אמת וכן כתוב בספ׳הזוהר כסוף פרשת כתו׳ בספי הפליאה שש״ץ חוזר־אט ה׳אלהיכסזוהיה במצרים מי שהיה נוהג כדבריו
המניין
ואע״ג
וירא אליו ה׳דכק״ש אית רמ״ס תיבין עס ה׳אלהיל אמת וכן כתוב במדרש הנעלם וגערו בו הנגיד הגדו׳כמס״ר יצחק הכהן ז״ל ומורי היב הגדול מהר״ר יעקב
בירב ליבוי] גט״ו יוי״ן
סתס רבי יהודה ואמר רפאו׳תסי לשרך וכו׳התורה היא רפוא׳לגוף ולעצמו׳כעה״ז
ז״ל וכל גדולי הדור הנמצאים בעת ההיא וגס בקוססאכטינה געי הרב הגדול מיתקוראלו כזוהר
ובע״ה דאמר רבי נהוראי אמר רבי נחמיא בק״ס רמ״ח תיבות כמנין איבריו של
מהס״ר אליה מזרסי ז״ל וכל גדולי הדור כמי שהיה נוהג כן ואס״כ ראיתי מי שהיה יזעוי׳לאענללמקן
עי׳ ע! כ יאמר
אךס והקורא קריאת שמע כתקונה כל אבר ואבר נוטל תיבה אחת ומתרפא ס
אומר
שכספר
הפליאה יש לנהוג סבספייס מהייקיס מהזוהר נמצא כדבריו וזה
כתחל '& מלןכאמן
ודא רפאות תהי לשרך אדהכי מטא ההוא ינוקא לעי מאורחא ויתיב קמייהו שמע
טעות
גמור
סכשלשה
[
מקומות
שכתבתי שהביא ושלפה תיבות הללו בכולן כתוב
כמי שנהג מהרי״ק
אילין מילין קם מל רגלוי ואמר והלא בקריאת שמע אין סס אלא רמ״ה
תיבות
מדגמן
אחד
ה
'
אלהיפס
אמת
וכן
הוא
ככל
הנסחאות
שראיס וששמענו וכן כתב יכ׳האכירדכןנהנ(
אמר ליה ר׳חייא תיב ברי יתיב אמר ליה כרי שמפתא מהאי מיד אמ' כך שמענא
גס כן הרב רבי דוד אבודרפס והביא מאמר זה שבמדרש דות וכתוב בו שחוזי ה' באשכנז וצרפת כן
נ׳ללמעשה :
מאבא בקריא׳שמע יש ימ״חתיכו' חסר מלת למטן איבריו סל אדס מאי מקנתיה
אלהיכסאמת וכן נוסגין העולם לכן כל המשנה ידו על התחתונה וגוערץ בו
(  ) 7ומצאתינ׳ב>
חקינו שיהא ש״ץ חיזר ג׳רדבו׳ומאי נינהו ה׳אלהיכס אמת כד להשלי׳רמ״ח תיבות' ומכסלין את דבריו ומקיימין מנקג אבותינו
שהוא על פי ספר הזוהר והס שקבעו ®X׳ על הכלשחכר
מלהקהל.וכדי שלא יפסיק לאמת לא פחות ולא יותר משלש אדהכי אתא ר' יהוד
מנהג זה ודאי דקדקו בדבר ומצאו שזהו אמת ויציב־י  :כתב רב עמים וצריך ת ׳מיל מוהר״ס׳
בריה די׳פנחס ויתיב א״ל במאי פסקיפו אמרו ליה כמילי דקריאת שמע הכי-והכי
להפסיק בין תיבה לתיבה דעל ההיא דאנשי יריחו כויכין את שמע שלא ברצון כ׳ ^יייבר״סשצרי
חכמי׳מפרש בירושלמי שלא היו מפסיקין בין תיגה לתיבה* .כך כתב כקצ׳ספיי רבי׳ להפסי׳ג׳הפסקות
אמי ההוא ינוקא אמר ודאי הט א״י יוסנן ק<ץךי ורבי יוסי בן דוימסקי ' משמיה
כמקרא זהא׳נין
דרגי עקיבא חסידס הראשונים תקנו קריאת שמע כנגד עשית הדברות וכנגד וכן נראה שהיה גורס רבי׳הגדול מהרי״א ז״ל וכתב על זה
הירושלמי
הזה
נראה
ישראל ליה שלא
מנין איכריו סל אדם והא מסיו מהם שלש למטן איבריי סל אדם תקנו שיה' שליח
שאינו מסכים עם גמרא שלנו שבגמרא לא אמרו אלא צריך שיתן ריוח בין הדבקים ישתמעשישרלהוא
ציבור חוזר ומשלים אותם ומאי כינהו ה׳אלהיכס אממזבתפלה תקנו שלשה ברכו'
כגון על לבבך וכ ׳ו אלא שי״ל שהוא יותר הפסק מסה שאש' בכאן שמפסי׳נין תיבה השסיהתוי׳פ׳מקו׳
שנהגי פי; טעם
ראשונות וג׳ברכות אחרונות כקריאת שמע שלש שמות בראשונה ה׳אלהינו האחד לתיבה ע"כ  :וצריך לפאריך בדלי״ת דאחד וכו׳בריש פרק היה קורא ( דף יג)
תניא סומכוס אומי כל המאריך באחד מאריכין ל ו ימיו ושנותיו ואמר בר אחא כר אתר ע״ש יעי1יצרי!
סלסה שמות כאחרונה ה׳אלהיכס אמת וכל האומר ק״ס כה״ג בידוע שאינו נזרק
להפסי׳ניןה ^קיכי
כל אותו טוס וכל האוסר קריאת שמע שלא עס הצבור אינו משלים איבריו מפני
יעקב
וברלי״ת
אסר
רב
אשי
ובלבד
שלא
יחטפס בחי״ת יבי ירמיה הוה יתיב קסיה הייאתד כיחיכי
טחסההג' תיבות שש״כ חוזי־ מאי תקנתיה ימין כט׳ו ווי'ין דבאמתרכיב ועם כל
דרבי חזייה דהוה מאריך סובא אמר ליה כיון דאמלכתי ' למפלה ולמטה ולארבע דלשתייג ה 'שהיא
רוחות
תו
לא
צייכא
•
ופירש
רש" ' ובדלי״ס ולא בחי״ח דכל כסה דאמי אח בלא לזיני ריאה* אמל
דא היה קורא עליו אבא ספוו׳לא יוכל לתקן וחסרון לא יונל להמנותאות׳שלשה
תיכות דקריאת סמע ששליס צבור חוזר לא יוצל■ להסטת ' אותם לתשלום
דלי״ת לא משתמ׳סידי ומהבצעבהארכתואבל בדלי״ס יאריך עד כשיטו׳שיעשט א״כ ה? סי ' נחלק
לג'
חלקי׳י הם
רע 0כשאר
הצבור עכ״ל ושמעתי שעטן הכוונה בגי" ו ווי״ן הוא לפי ? זט״ו פעמים יחיד כשמים ובאק ובארבע מסות  :ובלבל שלא יחטוף כחי״ת בשביל אריכות
ג' הפסקית יכן
יי ו עולה צ׳ושס ההויה עולה כ״ו ועס
ד׳אותיותיו
עולה
ל׳וג״ס
שלשי
^
טולה
צ׳הרי
הדלי״תלא
ימהר
כקריאת׳שלא
יקראנה בחטף כלא פתח ואין זה כלוס :דאמלכתי' מ ירה ע״ו טעם
«ניקודנפשי׳שתע
סמנוין כט״ו ווי״ן לשלשה שמות א ורכיגו הגדול מהד״ר יצחק אכוהב ז״ל כתב למעלה וכו׳ סהאךכת שיעור שתסשוב בלבך ה׳אחד בשמים ובאק ובד' רוסות
וכתבו תלמידי ס״ר יונה אומרי׳ רבני ציפת דמכאן נר׳שצריך להארי ' מעט בחי״ת שיש פה יבין ישראל
מצאתי כארחות חיים שי״א שני פעמים להיות לכס לאלהיס ועוד סס שאף מל סי
3ה* יכין איקיגז
סלא יחזור ביחיד מאחר ששומע מש״צ שומע כעונהב אבל ברוב
חחי־ין להיות לכס לאלהיס אלא מי״י אלהיכס אמת שליח צבור המקומות אץ כשיעור סימליכהו בסמים ובארץ ובדלי״ת יאריך גס כן כשיעור שימליכהו לי׳עכ׳ל •
חתר
וכזה
נשלם
בארבע
רוסו׳
העולם
והכי
משמע
במנחות לאמ׳התס חסרי' לגגיה דחית כלומר סי
זמ ח שאמת מן המנין אבל אין היחיד סחר ואומי ה׳ אלהיכס אעת כדציתא הוא בתמי סל מולם כלומ׳עושין כמו תג למעלה באמצע הגג להודיע שהוא קי
כגמיא אלא בחזרת ש ליס צבור ששומע ממנו יצא ועל הז אמת כמדר׳רות מעוות
ושהוא ברומו סל עולם מושל על הכל נרא׳שצרי׳בקריאה להמליכו כחי״תבשמיס
לח יוכל לתקון זה מי שאינו קורא קריאת שמע פס הצבור סניאס שאין מקום ובארץ להודיע שהוא חי בחמו של עול׳ובדלי״ת להקליכו בארבע מחו׳העול׳מג׳
לכסליס ימ״ח אלא עם שליח צבור טכ״ל ומ״ש אבל אין היחיד מחר וכו׳ כדאיתא הדלי״ת וי״א שבישע׳ שמאריך ימלוך אותו במחשבה ודיווי״א שירמוז בעיניו כשעם
נגמ יא איני יודע היכן הוזכר כן כגמ׳ואיפשר לדחוק שכיון לפאי דאיתא כפרק שממליכו בסמי׳ובארץ ובד ' רוחות הטול׳ ולזה נוטה דעת מורי מדאמרי׳בגמ׳דרב׳
היה קורא אינו חוזר ואומ׳אמת וסובר היב ז״ל שנסהז בכלל איט חחי ואומ׳אסת כשהי׳לומד לתלמידיו לא היה רוצ׳להפסי׳אלא היה סעבי׳ידיו ע״ג עיניו וקור׳שח
? :יינו ליחיד אכל ל סל יח 3' 5ייש *י rליש מקשים מל מנהג זה שהשליט ציבור ישרא׳וכו׳וחוז׳וסוג׳ומה שהי׳נזעגי׳ידיו ע״ג פניוהיה מפני שלא יראו הרמיוו׳שהיה
ו!ר יאומי ה' אלהיכס אמת מדאיפלייגו רבי יומנן ורבא נפיק סיס קורא אט חוור
^
ן
א
עושה
נישודיספריהקנל׳
שלי כעזרת כאל

אורח חיטת

ד״מ
ה( ) תשמע מדנרי
דכי׳של ,זתיחש«כ
גחית אגצבנמ״ק.
נ׳נרין 3מין בא!ף

ק״ש וברבות’ה חיים אס

עוסה לכל צד דהכי איתא 5נמ׳ אמד ליה רב לרבי חייא לא חזינא לר׳דמקבל מלים
עול מלכו׳שמי׳אמר ליה בר פחתי כשע׳סמעביר ידיו על גב עיניו מקכל עליו מול

( דף נו ) 6ה 16דתנן שאנשי יריחו היו כויכין את סמע שלא ביצרן חכמיםרומחי,
בבריתא בגמ׳כיצד היו כורכין אומר שמע ישיאל וכו׳ ולא היו מפסיהין דביי L

פהוא&"pj> fr

שה ^יחיד נ :גי.הג
רקיעי' ובאר׳ הרי
ק'(ס7למ רמולל ירמוז :כתוב בסתי׳ק צריך לכוקבאל׳ף
ריתזת ,יצעתיל שהוא אחד ובח״ית שהוא יחיד בשבעה
יאמר! כ 5תי1ולס
שהוא א' ענ׳יל
ונין נדל עוז ׳נ פ" ג
דהצכוגב ק״ששקבל
א־ש מעי איש
שיופי הכאו׳פנתע׳ נוהגי העולם להדגיש הדלית יותר

;

בעוניו אס׳סוא עלינו בפסו׳ראסוןופסושנילס"

> בדבר משום הא דתגיא הקורא את שמע לא יקרוץ
 ,ירמוז בשפתיו וא׳יא הרא״ש ז״יל

היה אומר שאיןלחושדהתם נו־וא׳

מדאיI
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משמעותה בחטף שום דבר ולא יאריך באל ף שלא יהא ני

WM

הוא ופי׳

ה״י יוכה דכייו כפרסיס

אלאסלאהיואומרי'!

קכל"
כאידמכיון דחזינן לציי׳ להפסיקבי!

סמדגי׳3ה קצת סגי דתו
יח 1וף נלף?נחיייביאיןצןר׳ 15לא כל
יארין שליש ובד'
שצריך מלכו׳שמים לדברי׳אחריםלדידן ד^מיי׳
 ' 3שלישים עלל • לא דמיאלרי״ס :וראיקעו ף3חי׳׳ ת ןכן ׳דח יש מפרשי מדקאט ובלבד שלא יחטוף בחי ת אלמא
ובארץ בשכמ״לו צייך להפסיק בינולואהכת .
( ) 1ואנולרהם כבר נתבארבסמרך :ולא יאריך 3אל״ף להאריך בה כשיעור שיחשוב בלבו שהוא יחיד בשמים
דקאמר דבשכמ״לו מכלל קכלת מלכו׳ שמיסהוא
ה ובדלית יחשב שהו׳יחיר בר׳ רוחות • וראייתם ממנחות
כ׳כלברי הרוקיז וכו׳קכתב היא״ש בר" פ היה קורא והוא
^ו ) והמג 7לעו« נ'
מדקאמ׳ובלבד התם חטריה לגגה דחי״ת להודיע שהוא חי וברומו של עולם ובד' והמקח שנתב שצרי׳להפשיק ביןה׳אחד
בירושלמי :יש מפרשים
ע״נלק״שלל' דעל
פירושלברוך שס סוב דכשכמ״לו אינוכ״סקנל׳
«כל וכלימה לוה שלא יחפוף בתי״ת אלמ׳שצרי׳להאריךבה להמליכו בארבע הרוחות כנגד הרלת  :האומ׳שמע שמע
מקרי נח ואי יניד' וכו׳כבר כתבתי זה בסמוך בפס ה״ר יונה שגי פעמים משתקין אותו שנר׳ כשתי רשויות ואתם׳בירושלמי מלכו'שמי’ כמו פסו׳ראסוןז  :וקצרי׳
פי׳ב׳פעמי׳משתקין
«תוי כב' מלות האוסרשמעשמע
להפסי׳בין היוס לעל לבכך וכו׳גס זהסס
«או:י גס הראל 7אותי ומ׳בס״פ אין עומדין (דף לג ) תכן דווקא כצבו' אבל ביחיד שרי ונר׳שאין לחלק דבגמרא דירן אינו
אמ׳מפסיקין היו אלא סהיואומריס
רבא
«ולה נזה ולאהשיג
מחלק והא דתניאהאומ' שמע שמע הרי זה מגונה ומשמע אבל
«דמ״בס א ח ,יוה האומ׳מודים מורי' משתקין אותו ובגמ'׳
היוס על לבבך ולא מח׳עללבבך  :וס״ש
שב׳ שתמא :אמ׳ר׳זייא כל האומר שמע שמע כאומר שתוקי לא משתקין ליה ומשני בנמר׳האדאמ׳פסוק׳וכפליה והא
ומהאי טעמא כמי צריך להפסיק ביןאסר
מודי׳מודיס דמי מתיבי הקורא אתשמע דאמר מלה ובפלה ופרש״י כשבופל הפסו'
■ משתקין אותורמיחזי אנכי־ מציה אתכם היוס וכיןלאהכהכלו'
הואדלא לשתמע היי׳לאהכה ולאמח׳לאהב':
ומפל׳ה״ז מגינה מגונה הוא דהוי שתוקי כשתי רשויות אבל בשכופל המלה אין משתקין אותו אבל
ירושלמיצריך להפס״ק בין נשב׳לס
לא משתקיקליה לא קשי׳הא דאמ׳מילת׳ מגונה וךב אלפס פירש בהפך כשכופל המלה משתקינן אותו
ותני וצריך לחוש לדברי שניהם ואם כופל כל הפי אין לחוש ובת׳ר״י וכו׳בפר׳ היהקורא :ומ״ש וצריךלהתי)
מילתא ותני לה הא דאמר פסוקא
ואומרי׳ברוךז״ין סל תזכרו ג״ז שס וכת׳ה ר דודקמחי
ליה ויפרש״י מילתא מילת׳ ותני לה תיבה שצריך לשתק אותם שאומר באשמורת שמע שמע
האבספ' מכלול אמרו ח״ל צריך להתיזז״ין
תיבה חוזרישוב' .מגוג׳ הוי שתוקי לא שם כבוד מלכותו לעולם ועדאע״פ שאינו מן הפרשה משום
משתקין ליה שאין זה דומה למקבל עליז דאיתמר בפסחים כפ' מקום שנהגו כשקרא יעקב לב ניו ב ק ש של תזכרו שאס לא תחז'קייאת׳תדמה
סתימלכיות אלאלמתלוצץ • אמר פסוק לגלות להם הקץ ונסתלקה ממנו שכינה אמר שמא יש בכ ם קריאת הז״יין לקריא־׳הסמי״ך כיקתכון
יאמרן ישרא ^ ה ׳ א 1,היבן ה ׳ אחד קריא .הסמי ך עס התי ו הדגוש ועורכי
?י שאינו הנון פתחו כולם
סלס ותני ליה משתקין ל יהדמר] זי־כש
ובער ח
רשויות והמוספו כתבו סכה ג
לקרי^
>' נמי התם היכי ניעכידנימריה ה 5יין הנחואחריה כ ף תדמה
,
ר
ואמ
פתח הזקן ואמר בשכמ״לו
הזהירו
הסמי ך והזהירו על תזכרו ולא
י1
ח
גלפרשין איפכ' פסוק׳פסוקא אין משתקץ ן
& לא אמריה משה אל נימריה הא אמריה יעקב תקנו מר אותי על חכי־תס מפני כי תזכרו יש בוסתי
לסין
™מי ) מגחס מי ״ '
בחשאי אפי
במקומוישנוהני׳ עילותלדמו׳הז״ין לסמי׳ךמפניהת״יו
־׳־־ל ־7־;־ן■־־■ ,לאומרוי7
אותו ר״
נוהנין ־
בחשאי ־על 1כן י 1 l
0סמע כפ ,׳ עכ״ל .והרי ף.כ^3כהי:ה״ג l
להזס׳ס
■צרי׳
שלאחרי׳לפיכ
ור״ח וכן כתב סרמ״בס בפ״ב מהלכו'ק״ש לקרות כולה כקול רם וצריך להפסי מעט בין לעול וער לואהבת שלפני׳וסכאף
ומון ליזסי מלכפול מילתא ולא פסוק'  :וכןצריד ?הפסיק בין היום לעל לבבך שלא יהא נראה היום ולא יות׳וזכיפ׳אין כי אלא עילה אח׳ועי״לכי
וזכרתם
כתבהכלבו ודוקא כפסוק ראשוןאכל למחר ומהאי טעמא נמי צריך להפסיק בין אשר אנכי מצוה ■הזכירו על תזכרו והוא הדין על
ישראל
מכאן ואילך איןלחוס וכ״כ סמ״קכסי׳י״א אתכם היום ובין לאהבה ירושלמי צריך להפסיק בין נשבע לה' עכ״ל :וס״עזוידגיש יו״ד דסמע
כדנרי
כתיב באהל מוע׳האומ׳אמןאמן כאומ' כדי להטעים יפה העין שלא יהא נראה כה״י וצריך להתיז זיין סלא תבלע וכן יו״דמהיו נזכר
כעבדיםהראב״ד שכתב רבי׳ לקמן בסמוךופסוע
שמע שמע ואיני יוד׳ מנין לוועוד דהכז דלמעץ תזכרו דלא לישתמע תשקרו או תשכרו והוי
הוא :ומ״ס וציי׳ לימזר'י חכי ןוחיה f
קר׳כתי׳אמן ואמןואע״ג דהת׳כתי׳כאמן המשמשים את הרב על מנת לקב 1,פרס והראר״ ר הוסיף
^יוכו'■ כ״כ הרא״ש בפ׳הנזכר  :ומסשכתכ
תניכא וי״ו נראה דאפי׳בלא וי״ו כמי ^ ין דחכרתם דלא ליש תמע כסמך וי ^ ש יוד דעןמע יעוךא
־׳קפיד׳אי אמ' אמן תרי זימני :ואם כופל
SÄÄ
" * יוציי ו ׳ 5״ Iיי״ ?’?
כל הפרשה אין לסוס כן כתו׳כסמ קוז״ל ״  rioיק הייי ייהיי ילא
otd mfc
ואס כפל כל הפרשה כולה אין להקפיד וחרה ףא דלא לשתמע וחרף וצרי ליתן ריוח בין תיבה שתחילת נסהפ־בה ־שנ״ס מססל'.שמלפניה נגמרת מא קורא אותםשסי
־ כסי*(,
כדאסכחן דר׳ןירא קרי וסד׳קיי ובהגהו'
׳מימוניו׳פ״ב מה ק״ס אבל אס קרא כל הפרס ' וחזי וקראס מזה לא דברכלו׳ובירו׳ אותיות כאות אחת אס אינו מתעסק ליתן ריוח ביניהם  :וכתב הרב ר׳רודקמחי
יש ר׳זעיר׳קרא וחז׳וקרא ושמא סתם דילמ׳דוקא פל מטתו שרי ובמקו׳אח' מצאתי בספר מכלול מה שאמרו רבותינו שצריך ליתן ריוח כין הדבקים כגון בכל למן
:בייו׳זאת אומי־׳כצבו׳אבל ביחיד מות׳כה״ג עכ״ל וכן כתב סמ״ג והה״ר מנוח כתב בכל לבבכם לא אמרו להפסי׳סלא למת מקף כין סני הלמדין כאש׳הוא אלאאע״פ
וה״ה שאס כפל כל הפרס׳סמסמקקאותו ורבי׳סגדו׳מההר״י אבוסב ז״ל כתבוז״ל שיקראם במקף יתן ריוח והבדל בלשון שידמה כי שני למדים קיא כי הנה כצלהוא
כזמרי
נקוד בקמץ מפני המקף ואס יקרא אותו בלא מקף יהיה נקוד כחולם חס לא
בת' כה״ג דוק׳על מטתו יכול לכפול כל הפרש' אכל במקום אח׳לא אבל הרב אמר
■ההדין שוה בהם אבל מכ״פ צרי׳לחוס אפי׳כהכפל הפרש׳סמי יאמר לנו שמהשהי' רבותינו ז״ל להחליף התנופות אשי נתנו למשה מסיני עכ״ל • וכתבו היב ר' הד
כופל כל הסרש׳ר׳יל אפי׳פסוק ראשון שמא מה סהי׳סחר וקורא הוא מפסוקראשון אכודרהסז״ל  :וסהשכתב וצריך ליזהר כפל אל" ף שאחי מ״ס להפסיקוכו •
ואיל־ עכ״ל וראוי לחוש לדבריו  :וכתב י  fסצרי׳לסתקאות׳שאומרי׳באשמור
כן כתב הרב ר׳יונה בספר היראה  :וכתוב בהגהות מיימוניותבראשפ׳ב׳מהלכח
שמע סמע התוספות כתבו 3פ אין עומדץ אותם כני אדםשאומרים ב' אושלשה קריאת שמע שק נהגו  :ומה שכתב ולא בקריאת שמע בלבד אלא אףבפסקי
פעמים שמע ישראל כי״ס משתקין אות׳לפר׳י ולפר״ח מגוג' מיהאסוי או שמא אין חמרה ובתפלה כולי כן .כתב הרב יוכה בספר היראה • והרב רבי דוד קמחיכמג
בקרי׳סמש
שככל עת•שיקרא אדם במור' נביאים וכמונ-י' צריך ליזהר אבל הזהירו
לחוש רק כשקורא קריאת שמע בעונתה ומקבל עליו עול מלכות שמיס ומ״מ טוב
י סלא לומרע׳׳כוהרא״& כתכ על פרס״י ולפיכן אותם מי אדם שאומרים בי״ה והוא הדין לכל קריאה ומה שהזהירו בקריאת שמע הוא לסתי פילות האחתמפגי
אסר סיום תפלת כעילה ב׳פעמי' או סלס שמע ישראל משתקין אות' דמחזי כשתי פיס באותה הפרשיות יחוד הסס וקבלת מול מלכות שמיס והאחרת שכליסר^ל
רשויות עכ״ל וה״ר יונה כתב דלפי פרס״י קשה מס שנהגו לכפול בסליחות פסוק קוראים אותם פעמים ביום חכמים ועמי האיץ לפיכךהיו צריכיםלהזהיר.עלימו
מפני-עמי הארץ שאינם בקיחיסבקריאה עד כאן לשונו
סל שמע יסיאל אלא.שאומרים •שכיון שמנצג אבותיהם בידיהם מכמה סניס
ואומרי׳אותו כל הקהל מוכח׳מילת׳שאינכו עושים לכוונת שתי רשויו׳ולא חייסינן  DfDהרמב״ם ציין,לדקדק שלא ירפה החזק יכו' בראש פיק ב' והראב דכמנ
כפשוחי
■• ודברי הימב״ס נראין
לא ידעתי בכור הנח מה הפסד יש בו וכו
להכי מכ*ל ומה שפמן להתי׳מסע׳סאומרי׳אותוכל הקהל קשה כמיני מירושלמי ^
שכתב רכי׳בסמוך משמע איפכא דקאמי דבצבור דוקא חס סו לסתי רשויותוא״כ כעיני שכי״ת שנית סבלבכךגקוד׳בסב״א ומשפטי להיות נחשפ׳ואז היא נפסו^י
כל שאומיי׳אותו הקהל איכ׳למיחש ספי ושמא י״ל דהת׳כשאומ' אותו יחיד בצבור יקראנס כאלו היא נקודת בנקודה צר״י אז היא נדס ואין לשכותבקריאתסמכמי
אגל כשהקהל כילו אומדים איתו ליכא כמיחש למידי ולענץ הלכה נקיטיכן כהסן שקבלנו נקודה • ומה שכתב שהוא מניד אותה כרי שלא תראה ף״ו לא מןכחגי
רבוותא דאסיי  :וליעלץ ההוא האלהיס כתבו סס המיספות .מה סאומרי׳אותו הוא זה שגס כשהוא חושףאותה יכול נחשפה במכין סתרא׳כי״ת ולא וייילץ
ז״פ בי״ה וכיום מיכה כנגד ז׳רקימיט משכחי׳לבורא שהוא דד למפלה מסבע' מנהג אין לשנות קריאת סוסאות מכמותשהוא יקודולענין• שיטעיס יו״דסל י& מ1ל
בהא לא אייריהרמ״מי ומודה הוא דשמיר רמי להטמיעה■ ז :
ישי הוא .וגס מצינובקיא ב׳פממים ההוא האלהיס גבי אליהו וכן כתבו ה״ר יוכהכתב.
והרא^שו״ל  :וצריך להפסיק מעט בין לעולם ופד לואהבת בם״פ מקום סנסגו

אורח

הלכות

ק־ש

יתב היריונה שצריך לקמת בטעמיה וכו׳בפר׳היהקור' כתב ולא היו מפסיקין

וברכותיה סא
טירסא

שרי

סב

סג

חיים

להטד

כדאמרי׳ר׳יוחכן מצלי וקרי משוס דהוה בעל בסר והוה ליה טירח׳הכא(מ )יליגר*6

? ןמ ׳שלא היו קורי ' אותה מחת עס הטעמים שלה כמו שאנו נוהגי׳היוס שמצות צמי התירו לו כהטיה מסוסדהוה ליהטירח׳כיון שפשט את בגדיו לחזור ^<!3ש ן דקשה לשנ! מ
«ריאתסמ9י9ו5ו לקרותה טס הפעמים שלה ע״כ וסובר רבי׳דבסעמיס הכתוביס עכ״ל אבל הרמב״ס כתב כל אדס קוראין כדרכן 3יןכגומד ין 3ץ מה1,כי ן 3י ןסוכ 3י ן המנהג!3ה יכ
5סןדה קאמר ואיפשר דלא בעי שיקראנה כטעעיס הכתובים בתורה ומה שאמי בין רוכבין על גבי בסמואסו׳לקרי P״D
מוט ל ופני י טוחות PP 3לןו מיש לו היא
3ריך םיקראנהבטעמי׳היינולומ ' סיפסוק
על
גבו
ופניו
למעלה
אבל
קור׳
הוא
והוא
כייאיאפשל' ל«י
43׳^ שראוי לפסוק כדי שיהא טע׳ הבג'
בסוף האות שלפניה כגון למר דבכל לבבך על לבבכם
בכל שוכב על צדו ואס היה בעל בשר הרבה שלא הרגל ע5ו«
לדבריו והכי דייק מ״ש שלא היו ידיין ל! בבכם עשב בשדך ואבדתם מהרה הכנף פתיל אתכם מארץ ואינו יכול להתהפך על צדו או סהי׳חולה לזה «עולן לסין
אוממחפס
וצריך ליזהר בכל אלף שאחר מ׳ים להפסיק כגון ולמדתם אותם נוסה מענו לציי יקיי 5וניא ' שיעתו לי « ׳  S־רא " ? ־,
הסעמי׳שלה אדס
שאם אינו מפסיק נר' כקוד' מותם ־ ושמתם את וראיתם אותו דכי אמרי מיקרי אע ג דמצלי אסי היינו הקורא כמנה״$3
קורא מס׳לפעמים משתנה הבניכיי ;
גפרקדן המוטה מעט אבל מוטה על צדו הפשיל אנלסר«"3
ןעוד יש לדייקכ
ז ס כמי  5 ,י נוהג ’ וקשרתם אותם ולא בק״עו בלבד אלא אף בפסוקי דזמר׳ובתפל'
לגמרי מות׳לקמת את עמע וכסבר׳אית להתמידלע ע »«
היום י' 6נ '
'
ם
ר
מטנ
^
׳
כמו
ספרו
בנוים
את
כבודו
שבחי
ירושלם
אתותקם
את
ויראו
יונ׳וכך נרא '_ ד1דע
שיכ(לל ״י
יחמירי
דאמרי שכתבו תלמידי ה״ר "1,
נשתיה!
*
^יימיןיי׳נ־גיק־׳״ 4לק -" ,-,העם את וממיליכי׳את וכת' הרמב״ם יי* צריך יליקדק שילא יר 3ה מדכרי רש י וכךנוטיס דכרי רבי  :כתב «,דגיג ..
עמי־הנתוניס 1נןר ,, 6ל״ וג
החוק ולא יחוק הרפה ולא יניח הנר ולא יניד הנח וכת הראם ר רב ממרס מי שחצה להחמיר לעמוד וכו' ( ט )1מנהג8לנ<
ולא ידעתי בנד הנח מה הפסד יש בו ואם אמר על לבבך בגד טעמו משו׳דאס כיוס הוכן עוב׳ מל דברילקוראי כילי
מאח׳שרכי׳מפרס כןח :
וכשיאס׳והיו
ללוות עלידכ׳ימסמש בתפילין סל יד וכר'
בית השניה כדי ל הטעימה שלא תראה כוי״ו ואם יטעים יוד של ב״ה ונר שעושה כדכר י3״ שס 15מ ׳ 33וקרבחסאימלנלפסוק
גתכא׳יסה בסי׳כ״ד :
כתב ה״ר
יונ׳בפ׳ והיו שלא תראה אלף וכן יור של ישר ' שלא תראה אל׳יף וכיוצא
היסקורל! התקינו שיסו צימרים אותו
בזה יניד הנח ותבא עליו כרב׳ כתי הרב רבי יונה שצריך לקרות
ביזסאי ר״ל שי 6׳מ בסכמל״ובלר1ש יל*לז׳׳כ
בטעמיה כמו שהם בתורה וזהו פי' דההיא המקום שנהנו שהיו
יאמי בלהש י ןרב קיל י ס3ןס ירצהופ ז כורכין את שמע שלא היו קוראים אותה בטעמים וכשיאמר והיו
נוהגי׳׳היום בהרבה מקומות למנהג
יפן לאות על ירכה ימשמש בתפילין של יד וכשיאמר לטוטפות בין

616(0

שים

עצמליכ יבכת ט יה ?ב * כתבתשי
נלסשלא הקפידו

^אלא על

לאומרו בלחש מפני שמשה לא

סב

אע״פ שצריך לרקד׳

בסכמל׳׳ו
לומדו:

עיניך ימשמש כשל ראש ויש נוהנין למשמש נם כציצי׳כשאומר
והיו לכם לציצית וראיתם
אותו:
סב

א׳מ £
׳

שצריך לדקדק
באותיותיה קראה ולא
דקדק באותיותיה יצא ומ; מ צריך ליזהר

באותיותיה לדקדק בהם דאמר רב חמא בר הנינ׳כל הקורא שמע באותיותיה

יעמדו ואס בליל הוא חף כדברי ב ש לא (6 l7E ,מרי*קנ 3,
עשהומ״ש ונקר' עבריינאהוא מדאמרי ' לס«כ״כהכל נו
בפ' כירה ( דף מ ) מאן דעבר אדרבנן סרןשש׳ 5יאמר ש״ע
למיקרי ' עבריינאממ״ס סמצותה מיוס׳ ישראל  Vרם
נ ל סה  Pםמצותיה
מיוש ?כלומ יל  £ייעלינ ,שםשמים
כדאמריב״שדכיו׳אץמצות׳אלאממומ׳יי
ניסל *
ומיהו אס קור' מהלעומ׳ בפס וראשון  0ג ( א)
אין לפר׳דקאי למאי דסמי׳ליה וה״ק אף »הגה" «יימיני
יאות עביר מ מ אס קור מהלך צרי לעמו
דלעמוד דריש׳הוא לאפיקי מיושב והאי
לעתו׳איכו אלאלאפוקי מהל׳כמו שיתכא'
בס״ד אלא נר׳דאריש ' קאי שכתב שקורא
אותה מהלך ומ״ה כת׳דמ״מ צריך לעמוד
בפסו׳ראסון ולפי מה שפירשתי שמצות'
אף מיושב איפש׳ דלמאי דסמיך ליה קאי
דמשמע שמציתה בין יושב בין עומד בכל
ענין שיזדמן לו אינו יכול לשנו' מ״ה כתב
ומיהו אס קורא מהלך צריך לעמו׳ :והא
דצריך לעמוד אית׳בר״פ היה קורא ( דף
יג ) אמר רב נתן אמר רב יהודה עד על
לבבך בעמידה מכאןואילךלא ורבי יוחנן
אמר כל הפרשה כולה כעמידה וכתבו

קרא׳ולא דקד׳
באותיותיה מצננין
לוניהנסונקראת בכל
לשוןדררשי׳שמע בכל לשון
יצאבפ׳היה קורא ( דף מ )
פלוגת׳דרבי שומע וכת׳הרמב׳ים ז״ל הקורא בכלל' צריך ליזהר מדברי
יהודה ור׳יוסי ואיפסיקא הלכת׳
בגמיא שבאותו לשון וירקרק באותו לשון כמו בלשון
הקדש
נמאן דמיקל :דאסר י חמ אב יחכינ5ן
להשמיע לאזנו מה שמוציא מפיו לא השמיע לאזנו יצא
כלהקור׳קריא׳סמע באותיותיה וכו׳שס שיוציא בשפתיו אבל בהרהור שמהרהר בלבו אינו ירע׳ דהרהור
ונת׳רכייהגדול מההרי״א ז״ל אולי הטע'
לאו כדבור דמי לצאת ידי קריאה :
סמצננין לו גיהנס שמאס׳ שהוא מפורר
JD
אות׳ביז מהלך בין עומ׳ בין יושב חוץ
עצמו בזה ומניע חוסטכעי לדקד׳באותיו'
!
מפרקרן פי׳ ששוכב על גביו והרמכ״ם
כסנ׳זה החום הטבעי מצננין לו חוס אח'
שהואכגהינ' :ונקראחבכל לשוןבר״פ ז8
לכת׳כיןשפניולמעל׳אופניוטוחותכקרקע לא יקרואפי׳איגו
ממש
הי׳קור' (לף יג ) ת״ר ק״ס ככתבה דברי
וגי וסכמיס אומרים בכל לשון ובפ׳אלו
נאמיי׳סתס לן תנאכחכמי '• וכת׳הכלבו בסס הרי״אף דה״מ כצבו׳אבל כיחיד לא היי״ף והרא״ש בירושלמי מפרש לא סאס היה יושב עומ׳אלא אס היה מהלך עומד
כדאמ׳ר׳יוחנן אל ישאל אדס צרכיו בלשון ארמי ע״כ ואיני יודע מה שאל' צרכי' יש וכן משמע מפרש״י וכן כתבו התוס וכתבו דאע״ג דכ״ה אמרי כל אדס קור' כדרכו
כק״ש הילכך אין כרא' לחלקנ בין יחיד לצבור וכן נראה שהוא דעת כל הפוסקי׳שלא מ״מ מצוה מן המובחר לעמוד כשהוא מהלך לפי סאינימיושב כ״כ ואינו יכול לכוין
חילקו בין יחיד לצבו' :וכתב הרמב״ס הקור׳ככל לשון וכו׳בפ״ב מה׳ק״ס ופשוט כשהוא מהלך כמו עומד וכת׳הרי״ף דלית הלכת׳לא כרב נתן ולא כר׳יוחנן דקי״ל
הוא  :וצריךלהשמיע לאזנו וכו'  3פ' היה קורא תנן הקורא את שמע ולא השמיע הלכה כיבא דהוא בתרא דפסק הלכה כר׳מאיר דלא צריך כוונה אלא בפסו׳ראסון
לאזנו יצא ר׳יוסי אומ׳לא יצא ואיפסיקא בגמרא הלכתא כמאן דמיקל ובפרק מי בלבד הילכ' אין צרי' לעמוד אלא בפסוק ראשון בלבד וכן פסק הרמ״בס וכן פסקו
סמתיאמתני׳דבעל קרי מהרהר בלבו אמ׳רבינ׳זאת אומרת הרהור כדיבו' דמי ורב
התוספו' וכתבו דהכי איתא כתנסומא  :ובה״ג כתב שצריך לעמוד עד טל לבבך
חסלאאמ׳הי־הו׳לאו כדיבו׳דמי וכת׳סם סרא״ס ר״ס פסק הלב ' כר' חסד׳ואין יוצא וכן כתב סרא״כד  :אסר שכתב הרא״ש דברי הרי״ף כת' והראב״ד כתב משום גאון
י״ח כק״ש בהרהו׳פד שיוצי׳בשפתיו אע״פ שאינו צרי׳להסמי׳לאזנו כדפס' רב חסד' דמה לך צריך לעמוד עד על לבבך כדאמרינן בפ׳קמא דיומא דבפרק ראשון אין לו
גופיה בפ״ב וכ״כ
ס״ר יונ׳ג״כ כתוב בא״ח לפי דעת הירושלמי נר' סאס מחמ' חולי לרמוז בעיניו וכ״כ היי״ף לקמן דאסור לרמוז בכל הפרק משו׳דחשו׳קריא ' עראי
או אמס אח׳
קרא
ק״ס
בלבו
יצא
שנא׳אמרובלב
3
כ
'
וגו
'
(
עיי
'
לקמן
סי׳פ״ה
:
וכן
נמי
צריך
עמידה
מסוס
דלא
ליחסב
קריאת
עראי
והא
דלא
כעי
עמידה
ככל
כתב
הכלבי
במדר׳שצרי׳ס״ץלססמי׳קולו
בפמ׳ישרא׳כדי
שישמעו
הקהל
וימליכו
הפרסה
מסוס
דפסוק
דבתריה
כתי
'
ובלכתך
בדרך
אומר
דקורא
במקלך
פכ״ל וכיון
טססמי׳יח׳ואס אמיו יסי׳כבר צרי׳לחזו׳ולאמרו טסש״ץ וכןאס לא אומרו עדץע״כ :סהרי״ף והרמ״בס והתוספות הסכימו דאין צריך לעמוד אלא בפסוק ראשון הכי
 JDוקורא אות׳ בין מהלך כיןעומ׳כין יוש׳בפ״ק דביכו' ( דף י 5מנןכ״ס אומרי' נקיטינן :
ועיקר מקו' היונה הוא פסוק ראשון כבר נתבאר בסמוך ומה שכתב
בערב כל אדס יעו רקראו ובבקר יעמדו שכאמ׳בסכבך ובקומך וכ״ה הילכך אס אסר שקרא פסוק ראשון נרדס וכו ' בראש פרק היה קורא ( סס ) אמר
אומרים כל אדס קורץ כדינן שנאמר ובלכתך בדרך א״כ למה כאמ' בשכבך ובקומך שמע ישראל וכו׳ה׳אחד ונאנס בשינה יצא אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה כפסוקא
כספה שדיך בני אדס שוכבין ובשעה שדרך בני אדס טומדין ופרש״י כדרכן או קמא צערן טפי לאתצטערן וכתב הרא״ס הא דקאמר נאנס בשינה יצא רצה לומר
נקימה אובשכיבה או בישיבה או מהלך ותנן תו ( שס ) א״ר טיפון אני הייתי בא
סהו׳מדומד ' ואינו יכול לקרו ' בכוכה מכאן ואילך וכן הא דאמר ליה רב נסמן לדיו
נדרן והטיתי לקיו' כדברי ב״ש וסכנתי בעצמי מפני הלסטי ' אמרו .לו כדאי היית עבדיה כפסוקא קמא צערן כלומ׳הקיצני מפינתי עד שאוכל לכוין טפי לא תצסערן
לחוב נפצמך סעבר׳על דבריב״ה -ומ״ש חוץ מפיקדן מימר׳דרביוס׳בר״פב דביכו' אף אס אקי׳בלא כונסלאתכטערן להקיצני דמילתא דפסיסא היא שצריך לקמת
(דףיג ) ופרש״י שוכב על גבו ופניו למעל׳והרמב״ס נר׳סמפרס שכין פניו למעלה כולה וכן כתב הרב ר׳יונה וכתב שכן דעת רביינו האייז״ל והרמב״ס בפרק ב'
 Pמיו למטה
כקר׳פרקדן  :ומ״שואפי׳אינוממש על גביו אלא מוטה על צדו לא
העתיק לשון הגמרא כמנהגו ואין בדבריו הכרע ומכל מקוס ממה שכתב אחי כך
’? יא
וכו׳ואס
הוא
שמן
ובעל
כפי
וכו׳סס
פרקדן
לא
יקר׳את
שמע
מיקר׳הוא
דלא
בפרק
הנזכר
קראה
מתנמנס
יצא
ובלבד
שיהא ער בפסוק ראשון נר ' שמה שכתב
ליקיי
הא
מיגנא
שפיר
דמי
והא
רי״בל
לייט
אמאן
דעי
אפרקיד
אמרו
מיגנא
כי
בראש
הפ
׳
היה
ישן
מצערין
אותו
ומעירין
אותו
עד
שיקר׳פסו׳ראסון
היינו שיקר׳
מצלי ס״ד מיקי' אע״ג דמצלי נמי אסי׳והא ר׳יוחנן מצלי וקרי שאני ר' יוחנן דבעל פסוק ראשון והוא ער ממש ולא ממנמנס ומ״ש ומכאן ואילך אם אנסתו שינה אין
נסי היה ופיש״י מיע' ליישן כי מצלי ש״ד כשהו׳מוט׳על צדו מעט ש״ד אבל מיקרי מצערין אותו היינו לומר שאין מצערים אותו כדי שיקרא והוא ער ממש שאף ע״פ
קש אפי' מצלי נמיאסו׳סמקבל עליו מלכו׳שמיס דיך שררה וגאוס ובס׳מי שמתו שהוא קורא מתנמנם יצא אבל אס לא קרא השאר כלל ודאי לא יצא :
כתב
אהא דתני' שכיס שהיו ישנים בטלית אחת זה מחזיר פניו לכאן וקורא כתב הרמב״ס הקוראת שמע ולא כיון לבו בפסוק ראשון שהוא שמע ישראל לא * צא י״ח
ה י יונה ואיכ׳למידק דהיכי אמרי׳מסזיר פניו וקור' והיאך יכול לקמת ק״ש והוא והשאר אס לא כיון לכו יצא אפי' היה קורא כתורה כדרכו או מגיה את הפרשיות
סונכמוטה פל צדודהא אמיי׳מקרי אע״גדמצלי אסו׳ומאי דאמרי׳מטין וקוריןזהו עד כאן וכתב הרס״בא בפרק היה קורא דלכ״עפסוק ראשון צריך כונה ואפילו
כמיושב אבל כהטיה בשכיבה לא אמיגוהיכי אמרינן הכא ד& רי ואית דאמרי דכי בדיעבד ואפילו למאן דאמר מצות אין צריכות כוונה דהתס ככוונה לצאת הדברי'
"מיי מיקרי אע״ג דמצלי אסי׳זהו ב -הטי׳כמו פרקדן ששוכב על קדקדו ומוטה מעש אמורים אבל צריך כונתהענין כלומר שלא יהרהר בדברים אחרים כדי שיקבל
"3ל ^ סמוטס על צדו לגמרי מות׳והנכון יותר לתרץ דכיון דסזינן דהיכא דאינא
עליו מלכות שמיס בהשכמת הלב וכענין שאממ גס כן בברכה ראשונה של
שאת'
שיבוש
וצריך
ובלבד
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<3א נראהלי מפלה כשילהי פרק אין עומרין והטעם שבשאר מצית סהן מצות עסיס כל סעפס לזמרה כיון שהוא זכור סאער למען ירפו ימיכם לפי סכל אות׳ פ'סגור׳3פיןךע
 'inyjלנדי הפנס׳ מצותו אף על פי שלא נתכווןלה הרי קייס מצות עשייתו אלא שאין זה מן המובחר אמת ויציב וסזקס סרכיה נקט כס ולא השמיט ממה' כלום ומכלל דברי׳לזלןס
15
והאפרגניש
וכ״ש שיצא אס כיון לצאת אע״פ שהרהר באמצע המצו׳אבל אלו שהן קבלת מלכות מצא עצמו באמצע שאר פרשיו׳והוא מסתפק אם אמר מה שלמעלה ממנו אסלאו
ספוסקים
אלא
או
סידור
שבסיס
אינו
כדין
שיהא
לבבו
פונה
לדברים
אחרים
וזו
היא
שחילקו
בין
צרי׳הוא
לחזו׳עד
המקו׳שהוא ברור לו שקר׳לפי שאין שאר הפרשיות סגומ׳כןזץ
נקטי  ,כמתייה;
ברכס
ראשונה
לשא׳הביכות
או
ביןפסוק
כל
כך
ושמא
השמי׳בקוכעץ
ראי׳לדבריו
פלא חלקי נק
תפלה לק׳סאלא ראשון לשאר שאס הדברי' תלויים במצוי*
ממש מל גכיו אלא מוטה מל צדו לא יקרא מפני שנראה
כמקבל ממקם למען ירבו ימיכם דאס לא כןה״ל
הלקז נין היכא צריכות כונה או איןצייכומ פ.ה*־’  3רכ  fמול מלכות דרך נאוה ואם הו׳שמן ובמל בש׳ואיכו יכול
להתהפךלמימ׳מצא עצמו באמצע פר׳חזקסירכי׳
 7אנים לפינא
«לא אגיס Pי6ש ילמ? ' יש>5ר ביכועכ״ל  :ח ?ל ל׳ מל צדו או מפני אונס אחר מטה ממט מל צרו וקור׳כתב ףב עמר׳ נקט ואתא ומ׳׳ש לממןי ףו דנקטומיהו
ג״ל1,6 :
^ י ימ" ,בעינ’י יכי בספ״ £מי שרוצה להחמי׳לעמוד כשהו׳יוש׳ולקרות׳ מעומ׳ל איאןת עמר לא מסתברדה ה ודאי לכל שאי
הלסונ

ליומא (דףיט)ואוקימנאדהיינובפ א

־4׳־־ " ' '־־" —

דוקא ובפרק היה קורא (דף יו ) ימי ליס
דב מרי לרבה תנן האומנים קורץ כיאש ־
.־ .
סאילןובראש הנדבך אלמא לא בעי
כונה מד מל לבבך והב הראני דומיה׳ מהו־הכיונהו־פסוק ראשון
הימי נקטליהכלימי אס ידעשאמר כ" ; ;
וימינהי הקויא את שמע
צריךשימץ
את
אם
אחר
שקורא
פסו
ראשון
נרד׳ולא
יכול
לקו־ו׳בכוונ׳יצ׳הקורא
ומסופק
אס יאסוג׳ אס שנייה אם
אחרי׳
לכו ומשני הכי אמ׳רב ששת והו׳ שבטלי׳ את ק״ש לא ירמוז במיניו ולא יקרו׳בשפתיו ולא
ירא׳באצבמותיואמר למען ירבו חזקה מכתיב׳סניי׳סלי׳
ממלאכתן וקורין והתניא בה״א
עוסקין ואם משה ק מליו הכתו׳אומ׳ולא אותי קראת ימקב ולא
בכולהוסירכיה נקט ותדע לך דמ״ספרש׳ציצית
במלאכתן ל״ק כאןבפ״א כאן מ
״
כ
וכתכ
אלא
כפ׳ראשון
בלבד
אע״גדלא
בעיקכוונה
אלא
בפסוק
ראשון שתהא סגורה יותרמסא׳הפרשיו׳אדרבס
הקי״ףהאי פ ירו?אל דכיי יבי יקקה \אחנך אסרינן להו בכל הפר׳ משום שנראה כקור׳דרך עראיוכתי ׳שאר הפרסיו׳ שגורות יותר
סכוהני׳בכל
דס״ל דבעי כונ׳כבילי'
5ןב ;ל י, 3
ודברת בם ודרשי׳משה אותן קבע וכן הא
דאמרי׳האומנימגוסקלץמקום בין ביוה בין כלילה ועודדגרסי׳
עראיהו כי הח דגרסי 3פ ק די ומ
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ליכטל ממלאכתן ולקרומהאי טעמא שלאיהא כ קיי יי!־

בפ״5ז ופישי לה וטו׳דיןא משיי לה עי'>5

אב ל *  P ns tלילי ל א ה !יל « כע ל ה,כ’ ת א ל א ’ » לי!

ומצ עצמובלמען חזק כיון רכילאנמח
ייי״י tixssני ,5נתפלל ומגאפצמונש
לקי־״ תפלה סוק׳ניוןפכ״ל •

הכא נמי אי לא בטיל לי׳ממלאכ׳קאמשוי למעלה רק שיתבטלו בפרי ראשון ממלאכתן ירושלמי הכתף
סהקראהסיייגץ
»פילושההנוי
לה עראי וכ״כ הרא״ס ז״ל וכתבהרשב״א אמ״פ שמשאו מל כתפו קורא את שממ אבל לא יתחיל בשמה
לגמור את כללהיצא3פ׳
בסססרי" קגיאתדסעמ׳משו׳דכיון דעוסק
שטומן ולא בשע׳שפור׳מפני שאין לבומיושב :
מי שמתו ידףכב) תכו יבנן היהעומד
במלאכתו אסאיאתה מצריבוכ״ב נמצא׳
למפרמ לא יצא כת' הרמב״ם ז״ל במהבתפל׳ ומיס שותתין על כרכיו פוסקעד
מצוה קלה עליו הילכךבטל ממלאכתו עד
דברי׳אמורי׳ בסדר הפסיקים אבלאם שיכלו המיס וחוזר ומתפלל להיכן
חוז׳רב

סד קראה־־ “״*. L־־־׳—

דקי״לכוותי׳אינןצריביןליבטלממלאכתן
<  , r 1׳ י י,״־! ׳־ יי
׳־ "» •«,־ ?׳  -׳ " ׳ " יץ "" "
והמסכדלאסההקאמיפלגיוכת׳הרי״ף
 6Uבססו׳ראשו :ומ״ ש א ב לצץצריכ  },׳ כשקור הפרשיו כסר תקנת חכמי קרא פ וטמה בה אם יויע היק בשם רבי׳האיי דהלכ׳כמ״ד למקו׳שפס
לירד לצ הן ולא3״ ה כלומר  fv6דלגבי
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קראה סיח־גץ אפי שהה בה כדי לגמור אתשפסק ואע״פ ששההכרי לגמו׳ את טלה
כי היכי דחייסיכן בפ״א והכי׳עוד ראיות ■
כול י צא והוא שלא שהה ב ינהי מחמ והכין מסקכ' בסוף מסכ׳ר״ה וכןבפקיעו'
לדבר וממוך מה שנתבאר בסי׳ זה
נראה"
אונםוכן כהלל וכן במגילה אבל כתפלהבלחו'
םפסוק ראשון בלבד הוי דאורייתא ומה שהחמירו בס״א יומי מבסאר פרקי' מפני אס שהה כדי לגמור את כול' חוזר לראש וכן פסק רמב״ס בפ״ב מהלכות ק״סאכל
שהוא עיקר קבלת מול מלכותשמיסוכדאמר ר״י בן קיחא למה קדמה ערשה שמע התוספו׳כתבו אהא דאמר רב אשי דכ״ע אס שהה כדי לגמור את כולה חוזרלראש
לפר׳והי׳אסשמו׳וכו' :ירושלמי הכתיאע״פ שמשאו על כתפו וכו׳בפ׳היה קורא :משמע דהכי סלכתא וכן לקמן בהדיא א״ר אבהו חוזר לראש ותימא דבמסכתר״ה
□ד קראה למפרמ לא יצא מסנה בפרק היהקויא (דף יו) :כחב
הימב״ס אמר רבי יוחנן שמע תשעה תקיעות בתשעה שעות כיוס יצא אלמא תקיעות
בד״א כסדר הפסוקים וכו' בפ״ב• מהלכות ק״ש ומה שכתב רבי׳אף מצטרפות אע״ג דסהה כדי לעשות כולה וכן כמגילה נמי אמי רב אץ הלב'צרה
ע״ג דתכןלמה קדמה וכו׳ואע״ג דתנןבץויאמר לאמת ויציב וכו׳כן כתבו ה״ר יונה מונא דאמר אס שהה חוזר לראש דקאמר נקוט דרב ביבי בידך ואומר הר״םמקוצי
זהרא״ש בפרק היה קורא :
קרא פרשה וטעה בה וכו׳בפרק היה קורא תני תנא דודאי היכא דשהא באמצע כדי לגמו׳את כולה ב׳ -ייחוי ואונס אלא שההמעצמו
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מעצמו היה יכול לגמור בה׳' ג אין חיזר לראש כי ההוא דמגיל' וכן
היינו דוקא שאינו יודע להיכן טסה אכל אס ידע שאמר זה הפ׳ ונזכר שדילג פסוק ההיא דר״ה דסמע ט׳מקיעו׳בט׳סעו׳ביו׳אבל היכא דשהה מחמ׳ שהיו מיססופתין
אחד ותיב׳אחת אינו צריךלהתסיל אלא מאותו פסוק ואילך והכי תניא כתוספת׳ על ברכיו לא הי? יכיל צסתפלל באומ׳סמה דכ״ע אס שהה כדי לגמור אתכולם
וכך הסדברי ה״ר יונה ז״ל וכןכמכו התוספו׳וכן נר׳מדברי רס״יז״ל • טעה כין פ חוז׳לראש והסת׳ניחא דקא״ל ר׳ייחנן לר׳אבהו לדידי לא סבירא לי כלומ׳לאסכיי'
לפרק וכו׳שם בין פרק לפרק יחזו׳לפר׳ראסון ופרס״י לפרק ראשונ׳לספסוקראשון לי להפסיק הילכך לא היה צריך לחזור לראש אכל לדידך שהפסק' דסביר׳לךשאי'
והיה אס שמוע אבל הרמב״ס כתב נעלס ממנו כין פרשה לפ׳ואינו יודע אי זו פרסה המקו׳ראוי לקיו׳אס שהה כדי לגמו׳את כולה חח׳ לרא׳וכ״כ הר״שבס בשסהואנ״ד
השליס ואיזו צריך להתחיל חוזר לפר׳ראשונה שהיא ואהבת מ' שטעמומסו׳דצריך ז''ל וכן פסק סס היא״ש ז״ל ורכי׳סתס דבריו כאן ובסי׳ע״ח כדעת הרא״שונ״כ
להפסיק ביןלעולסועד לואהכת כמושנתבא׳בסי׳ס״א א״ס זהו הפסוקראסוןסצריך בסי׳פ״ה בסס ר״י ושם כת׳סהרי״ף חולק ברב׳וה״ר יונה כת׳בשס רבצי צרפ׳דאפי'
לחזו׳לו ומאחר שברור לו שכבר קרא פרס׳אחת מק״ש א״א שלא קרא עד לעול׳ועד בתפלה אס פסה כדי לגמו׳את כולה חוזר למקו׳ספסק ולא חילק בין שההמסמ׳
ולכך אינו צריךלהמחיל ממחל׳שמע זה נ״ל ברור לדעת הרמב״ס ואין צריךליד׳חק אונס או סלא מחמ׳אונס וככר כתבתי שכן דעת היי' ף והרמב״ס ז״ל וכן הלכה•
' במה שנדחק בו רבי׳הגדול מההרי״אז״ל :טעה כוכתב' ואינו יודע אס בוכתכתס
כתוב בהגהו׳מיימו׳פ״בראבי״הכת דאין לחלק בין הפס׳סתיק׳להפס׳דיכוי;
סבפרש׳ראשונה וכו׳וה״ע שלא התחיל לממן ירבו ימיים וכו׳ סס בין
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קראה ונככ׳לב״ה ומצא צבו׳סקורין צרי׳לקמ׳עמה׳פסו׳א׳וכו׳כ״כהרא״ש3פ
מחר לכתיבה ראסונ׳א״ל ר׳יוחקלא שאנו אלא שלא פתח כלמען ירבו אבל אס עתח מי שמתו אהא דאמרי' אלא מחי הרסו׳לאו כדיבו׳דמי למה מהרהר א״ר אלעזר כד
בלמען ירבו סירכיה נקט ואתא ומדברי כל הפוסקים נר׳שמפרסי׳כמו שכתב רבי׳ שלא יהיו כל העולם עסוקי׳וסו׳יושב בטל מכאן כת׳בה״ג קרא ק״ס ובא לב״הומצ'
אכל רש״י פירוש סירבי' נקיט אץלטמות מכאןעד אמת ויציב ואין צריךלחזור אלא סקוראי׳ק״ש קורא ססו׳א׳עמה׳ובת״ס סי׳ג'כתו׳שאס הוא עומד בברכות סלק״ש
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שמומר בפני פיקוח נפש ופי' הוא מפני היראה היינו יראת
אייויורע שאסיתחי' יגמו׳עד שלא יגיעשלי׳ מי שאויולתממני ,
^ י״ג )איפלינו ר׳מאי׳ור יהוד׳כמתני' וא רבו דכתיב איש אמו ואכיו תיראו ותנן מורא רבך
כמורא צבור לפט׳אחריו אמןיתפלל ואס לאולא מפסיק לקדיש
ילקדס׳דלאעדיע*
■ץפסקוהפוסקי׳כר׳יהודה דאמר באמצע שמים • וכן פירשו הגאונים ולענין להפסיק לקדיש ולקדושה יתפלל באי זה אמן אמרו תיין
אמוראין
סד אמר באמן של האל הקדוש וחד אמר מתנוכיס סק״ש
סואלמפכי היראה
ומשיב מפני הכבוד ולברכו נחלקו בו הפופקי' י״א אמ" פ ששואל מפני היראה
״י־ *ייי■ י*י.יu *\ r,י־™ .
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באמן סל.שומע תפלה אמ׳רבי פנחס ולא
פליגון מ״ד באמן סל האל הקדוש בסבת
ומאן דמר באמן של שומע תפלה בחול •
וכה׳רבי׳סגדו' מההרי״א ז״ל והטע׳באלו

בפרקים ,סואל מפני הככור ומשיב סלוס
לכל אדה  :ומש אפי' באמצע הפסו' הוא
ממה שאמרו בירושלמי ע״כ באמצ׳הפרש'
אפי' באמצע הפסיק ר׳ירמיה מרמז רבי
יונס משקעי רב הונ׳כס׳רב יוסף ודברת
זמ מכאן סיס לך רשות לדבר וכתבו
הרא״ש ומשמע לרבינו דרב הינא מייתי
מודברת כס להתיר לדבר אפילו באחצ'
הפסו׳ ואס כן ה״ל רבי ירמיה יחיד לגבי
רבי יונה ורב הוצא ולית הלנתא כוותיה
ומיהו מצאתי כתוב דבאמצ ' פסוק שמע.
שהוא בעצמוי אמ' אותו עכ״לנותלמודא
ישראל אין להפסיק כלל שאין דבר גדול
נקכלת מלכות שמיס ע' כ וכ״ל דה״ה לכשכמ״לו שגס הוא מכלל הייסוד ומסע' זה דידן מסמ׳דסלי׳אירושלמי כמו שאנתו׳כסי' ק״ט בס״ד ולפיכ׳לא כתבוהו הפוסקי'
נזין לספסי׳בץ פסוק שמע ישראללבש״כמל״ו• ומ״ש רבי׳ופרש״י מפני
הייא׳אדסג •* כתב בעל המנהיג שאס היה קורא את שמע וקראו החזן לעמוד בתורה צריך
שירא ממנו יכו׳ולא נהיר לא״א ז״ל דהאימילת׳דפסיש׳וכו׳כלומי ולמה
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במשוב
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על
זה
שכתב
כהן
שקראו
אמ/ר
לקמ׳בתיר׳והוא
שואל מפני מיראה ופירש הוא ירא' אביו או רבורפו' וגס הישב״א תמה על דברי .קורא את שמס אינו רשאי להפסיק ואכתבנה כסימן .קל״ה ולענין הלכה אנו אץ
רס״יוהרחנ״ם ופירש הוא כדברי הרא״ש וכפ׳עוד דמי שגדול ממנו כשכמ׳אע״ה לנו אלא דברי הרש״בא דרב מובהק הוא  :ואלו הס בין הפרקים בין כיבס
שאנו רבו -הוי ככלל מפני היראה  :ולעגין לספסי׳לקדיש ולקדוש' ולברכו נחלקו ראשונה לשניה וט׳משנס בפרק היה קורא ( שס )  :ומהשכתב בין ויאמר לאמת
מהטסקי׳וכו׳מדגרי רבי׳כרא׳שלא היה גור׳בסמ״ק אלא קדי׳ואמן של האלהקד־ו' ויציב לא יפסיק הס דברי רבי יסודה סס .ואיפסיקא בגמרא ( דף יד ) הלכת׳כותיס
ואמן סל שומע תפלה ומשמ׳ליה ודוק׳להני קאמ׳ דמפסיקץ אבל לא לקדוש׳ולכרכו
ומפיס בגמרא דטעמא דרבי יהודה משום דכתיב וה׳אלסיס אמת כלומר ולפיכך
ומפני כך כתב אקר זה וי״א שפוסק לכל כלומר גס לקדושה ולברכו אבל בנוסחי ׳אין מפסיקין בין ה ' אלהיכס לאמת  :וכתב הימכ״ס לא יפסיק כרין בין פרק
וידן כתוב בהריא בסמ״ק דפיסק לקדיש ולקדוש' וברכו •  .אבל ק״ל דודאי משמע לפרק וכי׳בפ״ב וסרב רבי יונה כתב שהנכון כמו שפירשו רבני צרפת שאינו מפסיק
דמ״דדמפסיקיןבסנךאמנייכ״שדמפסיקיןלקדי׳ולקדוש׳וכרכולכךנ׳׳לשצרי׳לגרר'
כללוהיא״ש נסתפק בדבר ובסוף כתב מיהו ניאהמדמערש סעמאמשוסוה'
בדברי יבי' כסד הזה י״א אע״פ ששואל מפני היראה ובו' אינו פוסק דכיון שעוסק אלהיס אמת דלאיפסיק כלל אלא אומר אמת ויציב ואחר כך יפסיק כמו באמצע
בשבחי של מקום אין לו להפסיק כשביל שבח אסר וי״א שפוסק לכל אפי' באמצ׳דלא
הפיק מסמימרבייו שהו סובי דכיון דיציב גס כן הוא אמת אין להפסיק בינו לה'
ניע ממה שפוסק לפאול מפני היראס ולהשיב מפני הכבוד ולזה הסכיס א״א ז״ל אצהיכס אלא במלת אמת אבל רכי׳לא הזכיר ויציב ונרא׳ססוכר דלאו בדוק' נקע
ונסס״ק כתב ועונין קדיש ואמן סל האל הקדוש יאמן של שומע הפלה בכל מקוס הרא״ש ויציב  :ואם אמי ה׳אלהיכס אמת כדי שלא להפסיק וכו' סס חוזר ואומר
מ״כ יה שתא כשכתב וי״א שפוסק לכל היינו דוקא לקדיש ולקדוש ' ולברכו אבל לא אמת או אינו חוזר רבי יוחנן אמר חוזר רכא אמי אינו חוזר ופסקו הפוסקים
להנך אמטס יובזס הוא מס שהסכים הרא״ש ואח״ב כתב ש סמ״ק מוסיף .עוד לומי כרכא ופירש הרב רבי יונה דמיירי היכא שפסק מפני היראה או מפני הכבוד אחר
דלהנך אמני׳נמי מפסקץ וז״ל הרא״ש בפ' היה,קור' והא דאמרי׳באמצ׳סואל מפני
סאמיאמת או שסיים קרית שמע קורס החזן וסמך ה ' אלהיכם עסאמתוהמתץ
היראה נחלקו וב רבותינו בענץ הפסק׳בק״ש וברכותיה לקדיש ולקדושה וביכו
אס
שיתחיל
החזן
ושיאמי
עמו
אינו
צריך
לקזור
ולומר
פעס
אחרת
אמת
אלא
מתחיל
נושק אס לאו יש מי סאומ׳סאע״פ ששואל מפגי היראה ומשיב מפני הכבוד אמ״ה מיציב ואילך או ממקום שפפק :
.ולומר כל הברכה וחותסברוךאתה ה' גאל
איני פוסק לקדיש ולקדושה דכיוןפעוס׳כשבסו של מקי׳אין לו להפסי׳כסביל שבח ישראל ואומי אמן אפילו יחיד אחי .ברכותיו וכו׳קכתב הרא״שבראש פיק
אחי ורוב סמפרסי׳הסכימו שפוס׳אפי׳באמצע הפר׳דלא גרע ממה שפוסקלשאול  ,שלשה שאכלו גבי הא דתביא העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה משוכח דאיקימנא
מפני היראה ולהשיב מפני הכבוד וכן הסבי' ה״ר יונה והביא ראיה מדפליגי לקמן דהיינו בבונה ירושלים שר״ח וה״ג פירשו דלאו דוקא נקש כונה ירושלים אלא ה״ס
אס מפסיק כתפל׳לקדיש וקדושה אס לא אמ״ג דמסיק הלכתא כמ״ד אינו מפסיק  .כל סיום כרכה כעין ישתבח וק יהללוך וסוף י״ח ברכות וכן אמן אחר גאל ישראל
מ״מכיון דחזינן דבתפלה לאפי ' המלך שואל בשלומו לא ישיבנו נחלקו אס מפסיק ואין בזה הפסק כיון דצריך הוא לאומרו וכן פירש רש״י בבונה ירושלים שהוא
קדיש מכלל דבק״ס וברכותיה דקי״לדספסי' לשאול מפני היראה ולהשיב מסכי סוף הברכות סרי זה משובח וכן בסוף כרכות דקרית שמע שחיית ועי־בית וכן
9כ 3יר פסיטא לסו לכולהודמפסי' סילכך לקדיש ולקדושה ולברכו מפסיק אפילו דעת סיב רבי יונה ז״ל אבל הרמב״ם כתב בפיק א ' מהלכות ברכות שאין עונה
 3אמצפ הפר׳וכן דעתי משכמת אע" פ שנשאתי ונמתי כדגי בפני סר״מ והסכימ׳ אמן אלא אחר שאומר שתי ברכות או יותר בסוף ואס כן אסר גאל ישראל דשסרי'
■דעתו שאין להפסיק ע"כ וסתו' כתבו כדברי הרא״ש וכ״כ המרדכי כשם אבי העזרי אינו עונה אמן לפי שאין פס אחר קרית שמע אלא ברכה אחת בלבד וכן כת^ הרב
ז 3כ החשב״א בתשובה דדבר פשוט הוא שמפסיקץ שהרי שואל מפני הירא' ומשיב
רבייוכהז״ל
כשמוולפיזהמה שכתוב בספרים שלנו פ״ט מהלכות תפלה עד
מכני הכבוד וכתוב בשבלי הלקט נראה שאס שכתלהניח תפילין וציצית שיכול שמביך גאל ישראל אמן טעות סופי הוא וכן מכאתיבספר מדוייקשלא היה
להפסיק כץהפר קיס ולהניחן שלא יהא כמעיד עדות שקר בעצמו עכ״ל וכ״כ כא״ח כתוב בו אמן ויש לתמו׳על לבינו שכתב כסימן רט״ו סהרא״ס היה נוהג כהרמב״ס
(ונ׳לשלא יברך עליהם עד שיגמור תפלתו ואז יכי כעש בסם ויברך עליהם וכמו וכיון סהרמב״ס סובר סאינועונה אמן אחר עצמואלאאחרסתי בימת דלבסוף
שאכתוב בסמוך כענין הנחת תפילין בין גאולה לתפל' )א (ב״ה ) עלנכ״זגרץציזעניד היאך כתב הרא״ש עונה אמן אחר גאל ישראל דשחרית שאינה אלא ברכה אחת
«!!
לתושומ'צוכ 'כ ינינ '0סס’וכ׳0ינרןעל 'הס< הס דנר־הרא״שנמש ^זי ’ םל 1כו ■ תלמיד דלכסוף וכן אחר ישתבח ויהללוך ■:ובמה סכתכתי בסימן נ״אנתיש בזה ועכשיו
.
י
יינה
דלמודיס
נמי
מפסיק
בכל
מקום
ולענות
כין
לקדש
בין
לקדוש
כץ
נהגו
העולם
סלא
לענות
אמן
אחר
גאל
ישראל
ולאו
משוס
דסכיי כהרמב״סדאס
יליט קג^ בתפלה בלבד שאסור לדני בה כלל וגרסינן כירושלמי ודברת בס
קלאסיהלהס לענות אמן אחר ישתבח ולא אחר יהללוך אלא טעמאמשוס
ס יש צך רפות לדבי ולא בתפלה וכתבו עוד תלמידי ה'׳ר יונה אכל כיאה למורי דחשבי ליה הפסק כין גאולה לתפלה וככר כתבתי כסימן נ״א שעל פי הזוהר
ןרנ דדי נשיפתה בלבד שאס אמר יוצמו יוצר בראשית וכו' היל הפסקה גדולה נהגו שלא לומר אמן אסר גאל ישראל 7ואין להביא ראיה לדברי האומריםשצריך
*י כאן ומדכמב דדי 3שישקהבלבד משמע שאפילו מלת
מורים  13 3ג י
לענות'

מפני הכבוד אינו פוסק דכיון שעוסק בשבחו של מקום אין לו
להפסיק בשביל שבח אחר ובספר מצו' הקטן כתב ועונין קריש
וקרוש׳ואמן של האל הקדוש ואמן של שומע תפלה בכל מקום
ויש אומרים שפוסק לכל אפילו באמצע דלא גרע
שפוסק
ממהז״ל כתב יותר מבאקריימכוא׳אמן של האל הקדוש
לשאול מפני הירא׳ולהשיב מפני הכבו׳ולזה
הפכים
א״א
כלי]קדושה «כדין
לפי
שהוא סיוס שבק של שלשה ראסונו' •
מוייס • (ד ) ונ״ל
בעל המנהי' הקור׳אתשמע וקראו החזן לעמור בתור׳צריך לעמו'
סל שומע תפל׳לפי שהי׳סיוס האמצעיו' ייאח׳שהמיהגשלנן
והיא גס כן ברכ׳כולל׳והא דלא חשיב אמן  0ע! נין איון אחר
לקרות בתור' לכבוד התורה מקל וחומר מכבוד הבריות ויראתם
הש׳ 5/נש״סיי׳ גאל
שמפסיק בשבילם ואלו הם בין הפרקים בין ברב' ראשונ׳לשנייהשל שלש׳ אסרונו׳סלבסוף לפי שזה עונה
ישל& א״כ אין אנו
בין שנייה לשמע בין שמע לוהיח אם
■ שמרע בין והיה אם
שמךע היחיד אחי סיום שמונה עשרה ביכות ״  ptciלהפסיק
וכתבולפיכך אין לו להפסיק מפני זהמאחר י1ה אז כ גם יחיד
לויאמר בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק

(נ )ע״לדמ״מק״ל
כדגלי
הסמ״ק
להפסי׳נאמני'אל«
כמ״פשי׳ ק'ט לדין
אמנים איו הוא

יאתר אמן אתר
נרכת ענת« כ««
ביפמנת
«כת«
שנתנאר לעיל פי'

נ״א \

דט
 •/י ז

אורח ■ הלכות

ק״ש

(wjה )וממיהני
ע' ע5ץוה יהמעיייןלסי :ות אמן  .אתר גא.ל ישראל ולא הוי הפסק ממאי דאמור רבנן אומ׳פ״ן גאל יפר'

»«
והן
אמןוכמו
יי־. :
.
ערכין' .
.
שכת׳רבי׳כסי׳קכ״ד בפס ר״ע דהתס בברכ׳גואל ישרא׳שבתפל׳
קאמ׳
פהרי
הזכיר סס קורס לכן ברכת מחיה המתים ואסר כך בינת גאל ישראל
; ^ ׳ ^17' 3ך ואח״כ בוכה ירוסלי׳וזהו סדר ברכות שבתפל'  :למתחיל להתפללימיד ולא יפסיק

וברכותיה

חיים

סז

סח

כדי למכו' ,קדיס או ברכו ולא היה רוצה לסייס ביכ׳גאל ישראל שלה)

ן3׳
להפסיקה I

דיניסמי <,
סמים?? '1
גאולה לתפל׳ע״כ וכדברי ר״ת לנהוג הלכה למעש׳ :ועוד ית 3אמ ־
גאול׳לתפלה בסי׳קי״א :
ואיר/אבירושלמי צריך להזכי׳באמ׳ויציביצילן׳מצרי׳
וכו׳ספ״ק דברכו':
והיינלדאמר
רכי
סנינא
סכא מפמיה דרב וכו׳כסס״ק ד3ר נ<מ
יש

כעלמא
־כדי םיסמץ י גאי^ה ^
המצוה תפ^
היאה סהיא
מצוס
וכת הרמב״ם ז״ל לא יפסיק כרין בין
פר׳לפרק כמו
■ hfrל* ^•י־יין יאע״פ שמיקי
ופי רביכו דלאו למימי'
כשקורא ק״ש
יצ ^ 'ייסיב'
ק׳שדהא ביכו' איכס מעכבו ' ל) לא היינן
«זלימא׳אידניית סמוך להנץ וסומך לה התפלה מיד בהק הפרק לשאול מפני היראהל ולהשיב מפני הכבוד ור״י פירש לא
לומר שלא יצא י״ח המצו׳סתקנה ויכינו
כסו שנתבאר בסי׳ נ״ס מ’ מ גס כשקורא יפסיק כלל אפי' כמו באמצע הפרק אלא יאמר אני ה׳ אלהיכס
הגמ׳מההרי״א ז״ל כת׳דלרבייהאיידאמ׳
ל^1י1י '*ז 'ממפה ק״ש אחר הנץ מצוה לסמוך גאולה לתפל׳ אמת שנ׳ יה׳אלקי אמת ואז יפסיק כמו באמצע הפרק ואש אמר
ברכו׳מעככו׳כמו פנת' יבינו בסימן ׳פ
לחיית «־״ם • ואסור להפסיק ביניהם  :ומ״ש רק אס ה' אלהיכם אמת כדי שלא להפסיק
ושהה אח״כ הרכה אין צריך לא יצא ידי חובתו מס 'קאמ׳ונדח׳ביישו!!
*עי׳דאף אסניך אירעו אונס•שלא הכיח תפילקקודס ק״ס לחזור ולים׳ אמת וגו׳ כל הברכה וחותם כא״י
גאל
ישראל
ואומר
דבר זה ולי כרא׳דא״הנ דלרכינו האיילא
<לעפ<מ £אי ^ וטבע' היה קורא (דף יד ) רב מש א
ידיה אמן אפילו יחיד אחר ברכותיו כיון שהוא סיום של סדר כרכות יצא ירי חובתו ממס קאמי אלא סרכינו
אתעילין'לחה ל 2וקר׳ק״ש וצנח תפילין וצלי וסיני
עכיי
ומתחיל
להתפלל
מיד
ולא
יפסיק
רק
אם
אירעו
אונס
שלא
הניח
מתוך
שהו' סוכר דברט׳אינס מעיבות
גפסקכלבדיהנס!' סכיוהמני׳וכו׳ואסיקנשליח'
דעי
ימ תפילין קודם ק״ש ונזדמן־ לו כיגתים להניחן יכול להפסיק ילברך פי׳דביי רבי חניכא כך  :כתב הרוקת
וסרש״י השלי קלקל סאית להבי ליתפילין ולהניחן כדי שיתפלל בתפילין& בל אין לו להפסיק לברך על בסי׳שכ״א שאס אין פנאי לאדםלהתפלל
ה״י:
מתבן' 3נרן מע יקי^רחכ £יכ י& ^יל יהגיע זמ ז  DPטלית רלובשו ותקנו לומר » מת ויציב שהרית על החסר שעשה יקרא ק״ש בעונת' עד אניה׳אלסיכ׳אמת
•ולא יאמר אמת ויציב אח' פאמי אני ה׳
 rsZי&,
? SÄ
עמנו הקב״ה עיגונו והעבירנו בים ' ושקע
שמותו בירושל צריך להזכי באמת ויציב יציאת צרינו בתוכוואיתא אלהיכס אמת מפני שמת הדחק מונ1פ
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מצרי
ומלכות
וקריעת
להרחי׳כדי לסמו' גאולה לתפל ’דאמרי׳
«"איל״׳ני״ק להניח תפילין בין גאולה ליופלהר3ן
ים סוף ומכת בכורי׳וצור ישראל וגואלו ותקנו אמת ואמונ׳ערבי' בירוש׳דפ' תפלת השחיר' יוסימצלי
^ בטלי׳מכיח אדם טליתוביןגאול' לתפלה על
הגאולה של עתיד שאנו מאמיני׳ ומקוים שיקיי׳ לנו הבטחתו בתלת שעין ביממא וכן ר' חייא3ר אנא
*אלי /שראל " ,וקמצינוסר״י' בר יהודה שלח אח׳ טליתו
וינאמו
בקרו׳אינמי
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שאנו
מפקידי
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בידו
נשמותינו
בכל
לילה וכץ ר׳כרכיה ומקשי ואמ ' כבי קיבלעליו
• »"ק לי« לק לדן ושהה השליח וכבי קרא קי׳שבברכותיה י מאמינים בו שישיבנה אלינו וזהו אמת ואמוג' שיאמת וקיים את עול שמיס כעונת׳ומס מביכה אחרונה
 7נ יייג 'ה ־!א ונתעטף בטליתו וגע' י״ח והכי׳ראי ' מסא
רבף להשיב הפיקדון והיינו דא״ר חנינא סבא משמי ,דרב כל מי לא בירך ובפ׳פפליהשח' מר סברמיסמן
דיי ח״מ יס
לחל׳ביןתפיליןלטלי׳דעיקר
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אמת
ויציב
שחרי׳ ואמת ואמינ׳ערבית לא יצא י״ח ופי'
גאולה לתפלה עדיף מעומד עכ״ל י:
,.טח גלפ גולה ק״ס ותפלה שייכי כתפילין כדאמר פולא
" «.יזאיןילספיי -יע כל הקורא ק״ס כלא תפילין כאילומעיד לא יצא י״ח המצו׳כתקנה אבל לעולם יצא רברכו׳אינן מעכבות ז  pDD tOאסקראק״סוכו׳כסיקמי
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המצ׳לקבל עליו עול מלכו׳ ס מיס סלימ׳
לא קרא אינו חחר וקור׳ספק אמי אמת
אם בירך לפניה ולאחריה אינו חוזר ומברך :
להפסית מרנת יכנה ויג׳ול ידיו ויניח תסיליןויקרא ק
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ויציב ספק לא אמר חוזר ואומימ״טק״ש
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ק״ס בלא ציצית
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פסק ירמכ״ם בפ״ב מה׳ק״שוכת׳שכסהו׳
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יקשיישח׳"׳נ• ה״ריונה והרצ״ש יהרסנ״צ ז״לכדברי
מסופק אס קרא אס לאי סהו׳צרי"לחזור
התוס׳ שמחלקי׳ בין טלית לתפיליןצלצ
^מע5הדלי! ניוקח שמדברי סתוס׳נר׳דתפיליןמיה'שמותי
ש<ע׳
להפסי׳ 1כתנו להניחם מותר לברךעליה' ג״כ מידשהרי
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לחלוק
עליהם
בזה
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מוכרי סאומריס דכיון דכרכות מדרבנן
היא
סיבת
שתיקתי ומנהגי ביום הקרובץ כיון שחתחי׳שלי׳ציבור
^ לעג!מ כי בהדי מדברי הגהו כרימון בס כ מה
ביוצר אור אני מתחיל ?! בר׳לבדי בלחש hoחברכו׳כסדח וקורא ניכהו מסו׳ספיק דרבנן איבר שח 'ומברך
קז,ש "ר, (5לא ק״שוהרצ סוהיש ב צ לא הזנית
הכרב
כסדרן
ומ״ש רבי'אבלאסיוד׳שקראיאלאשמסוע'
®.י׳ד ^
סיי״עכ״ל :כלל וצם נצח׳שהס סוברים
כדביי
הר״מ
קי
ש
ומברך אחריה ברכת אמת ויציב אך איני גומרה מיד רק עד
אסבירךוכו' כ״כ ג״כ הרמב״ס וטעמא
(י ) י'לשנ(כפ מקוצי צריךלומ׳שמה שכתבוסלצ יפסיק ־ העונה לעמו ישראל בעת שועם אליו ומשסואילאני שותק איני
משוס דהויספיק' דרבנן ולקולא וכןכת'
להניח טלי׳הייגו כשסיי׳ככר גאל ישראל מברך ולא
מדבר בדברי תורה ולא בדברי שלחהער ששלי׳ציבור הרא״ש אהא דאער רב יהודה ספקקרא ,
« ,י יל ^,ן"' ׳;לה דכלשמתעכ^בהכח' הטלית הוא מפסען מגיע למקו׳שפסקתי ואני חות׳עס הצבו׳ברכת אט׳ ויציב כגאולה ה״ש ספק לא קיא אינוחוזרוקור׳משוס
' ( HDלו ) כתב
נמהרי״ל 2היה גוה'

!מהגיןבכל המקומות לומר בדזסקרובץ
ק״ס מימ׳לו לעסוק במלאכתו חין מגפי׳
הראשוני׳אש׳תקנום היו גדולי עולם כמוריאלעז' הקליר וחביריו טי '1אח׳משו׳דהוי ספק לא תשא ולחומי:
שהי! ל!«דיסנ,׳ה ראשון כמו
שכחבצ׳כסי' ס״ג ומדברי
רבי'
כתוב
בא״ח
כשס הרסכ״א־סאס נספ'5
3שעה שלוומריס נרא׳דלתפיליןמותר להפסיקולבר׳ודלא וק כתב הראני ר למעט א ו לחרבות באמצע הברכה אין
קפידא
לו אס אמר אמת ויציב אפי' יודע סקי$
 *'9נ,ר לזי,ב״ז כהר״מ מקיצי ולטלית לאיפסי׳לבי׳עליו לפיכך נהגו להוסיף פיוטין במאורות ובאהב׳ ובזולתות  ':וגם ר״ת
ק״ש חוזר וקורא אמת ויציב לפישהו׳מן
 ?5 ”* f ” *,אכל להניחו בלא ברכ' מסע' דסרימיהו
דחק לפרש ההיא דבמקום שאמרו לקצר ופו׳ כדי לקיים המנהג התור' עכ״ל וכבר נתבאר בסמוך שאין כן
ומכל
למ*ע ׳הפ0׳ ג ל דהיינודוקא קור שיגיע לנצלישראל
מקום
טוב
ויפה
הרבר
לבטלה
למי
שאפשר
כי
היא מכה
דעת הפוסקים :
היה ל! לכעוס אבלאח'
שגמ׳גאלישיאלצרי׳הואלפמוך
להפסיק
בשיח׳בטלה
ברברי
הבאי
גם
פי׳ר׳ית שפי' לקייס המנהג
סח
בעמן ההפסקה סמססיקין
גאולה
לתעלה
וחינו
מססי׳ביניס׳
כהכח'
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לא ישר בעיני א״א ז״ל:
בברכו' שמע לומ׳קמכץ
סט תנן
טלי׳
אפי׳כלא
כדכ׳ולענץ
מעשה נ״ל כדברי הי״מ מקוצי הילכך כל שלא
גמר גאל הפיוטים שהיו נוהגים לומיבאמצע דיבות ק״ס היו קוריס אותם קרובןושמעתי
^ ^ר ,קו( נ}.
יסיצל
מכיס
תפילין
וציצית
ואינו מברך עליה ' עד צחי
שיתפללו שאז ימשמש בסם כי הוא ראסיעתיכה קול מה וישועה כאהל ' צדיקים וכתב רבי׳סראוי היה סנא
1אענדייאיה'
<רח • ויברך ואס גמי גאל ישראל
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תפילין
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מברך
עליהם
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תסל׳אבלטלי'
להפסי׳באותס פיוסים בברכות קריאת שמע וח& ובת הרמ״הסכתב מינו
גת״שהייו״השהיא
אינו
מניח
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כתב -הרא״ש בתסיב כלל ד׳סמי שיודע שלא יוכל להעמיד עצמו בלצ
מבואית :
ימחשכתב וכן כתב הימ״בס כיכות אלו עס פאי הירכותאין
הפחה כרי סיקרק״ס ויתפלל אבל ניא ' לו שיוכל
להעמיד עצמו בשע׳ק״ס לכד בין אדם רשאי לפחות מהס ולא להוסיף עליהם בפיק א ' מהלכות קריאת שמע :
Wפ אהבה לק״ש יניס תפילין ויביך דאכוס הוא
יכתבו
רבי׳
בסי׳ה״א
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כחבו
התוספ׳
וט״ש
אמנם נוהגים בכל המקומות לומר בהס קרובן זהו כזמנו אגל בזמן ה!ה
^5cהיימדב"?/גי והמרדני
ר״פ היה --קורא דמשמע בפיק
אין
עומדין
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וקדושה
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משוס
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עומרין ולא אשכחן רמז מזהומ״מ העלה דקש ' בתשובה  . :וסיש  .שרגיכותס דחק לסר׳ההיא דבמקו׳שאמרו לקצר וכוכדי
לסתור דבייסס מפני כך ואף כי אנוי״רי כתב דמהי״סלא הסכיס דשיי לענו׳צפילו
לקיים המנהג מבואר יפה בדברי הרב רבי יונה כסיף ערקאקמא דנרכיא
הי1סת7הרהז׳לא ,בק״ש רברכיתי׳ונהי נמי דאנן לא נהיגיכן כותי׳ בהא אלא כדברי המתירי׳מ״מ סכו
ומה שכתב ומכל מקים טוב ויפה הדבר לבטלם למי שאיש שי בי היא סכה
בסיסה בטלה ומ׳דבריס ברורים הס :
ומה סכתי גס כי יבינו תם פי'לקיים
המנהג לא ישר בעיני אדוני אבי היא״ש זכיונולביכ׳לא מצצתי לסרא״ש סמזנ
המ שלא פמולנס
קואיפשר ע על פה היה אומי כן :
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הלכות  .ק״ש וברכותיה

 * *",ח כתן הקורא את המגלה עומדידף מי ג ) חין פורסין על שמע כפחד׳ כקי)5יס עכשיו ולןץכ" כר6יהמי״חדש 6ניי"תדכןמרר׳יוס;ן ולו)5ישיתפלל לןדס סט (א) !איני
כלהיוסופוד החזן מסדר התפלה פעס סנייה כדי שיענו הקהלקדושה •וגם מצוה יודע טעםלדורי!
מעשר פי׳אותס שבאו לכ״ה אחר שקראוהצבו' שמע וכו׳כן פי׳רס״י
חו׳ירר^״ש ודברי׳ה׳ספויד׳קצתוסר״ןכתכסמבואריםיפהח״ל איןפורסיןעל לעכוממודיס וגס התוספו׳כתבו דאין ראיהכ" כלשאני השמונהעסרה כרמת  ^ wcנקראים
 51ע פרעי כגון שהיו כאן י' בני אדס שהתפללו כל אח' בפני עצמו בישי׳ולא שמעו שהרי אס היה מתפלל ממחלה הקול רס שמא לא יכוונרלכס להגיע מס ש״צ במקו' ניכפ ^ יער S
י קדושהומודי׳מכואע״פ שדהוהראי׳קצ׳ שהייכנרענועל
_
עומד
^הדים וצאקלוש' הרי
אחדמהס. . ,,
.
לא קדשוצא ■■. ,
גדין ה׳
מפני סלא נרכו
איןפורסוןעל כמכה לבינו לפסק הלכה מ 0
^ללכקדי׳וכרכו ומתחיל ביוצעכ ל ?JF1EDD .בפרק הקורא את המגילה עומד
הכנס׳ דחאו׳ לגמיי ואפי׳אסהית׳נלחי' ף ׳ ןיתן המבורך לעוליועל
י שמע בפחות מעשרה פי׳אותם שבאו לבית
ולדנרדר ^מרי ' שאין יחיד אומר קרושה
^צ׳היואומרי׳כרכ׳יוצרמפניקדושא אחר שקראו הציור שמע אומר קריש וברכו וברכה ראשונ׳יוצר לגמרי כיון שלא נחלקו עליו ׳שפיר דמי להם'*יראיי׳יסני
נהכימנלנ׳התור,־
סכה שאינם רשאיס לאמרה ביחיד אבל אור ולא יותר ופורסין לשון חתיכה כמו פרוסה שאין אומרי׳אלא לכתוב דבריו לפסק הלכה • ולענין
שהעול׳א!מ׳נרנו
מעסה יש לחזוראחר ו׳שלאשמעו ואס
לדברי האומרי׳דקמש׳שכיונ׳יחידאומ' קצת ממנה ויש שמוסיפין עור לאחר שיסיימו ברל ראשוג' לומר
אינם נמצאי׳כדאי הוא רש״יל סמ ןךט לין את ה׳המבורך
אופה צד! לוע׳ שלא היו פורשי' על שמע
אלא מפני שהס צריכיס לומ' קדיש וברכו אבות וגבורות ואומר קרושה ואתה קרושוקאמר שלא יעשו זה
כספתהדחקטנרא׳שאפי' אס אותושלא
ורוןשהס״צ או« ביכו עכ״פ בייכי׳לבר׳ בפחות מי׳היה אומר ר״ת שצריך שיהיו שבעה שלא שמעז קדיש שמע הו בקי לירד לפני התיבה ולפרוס ניס ! שגיבהרי
סוס כרכה שאל״כהיו נראים כאילו הס וברכו ואז יאמר אע״פשהאחרי׳־שמעו ותלמידי רש״י כתבו כשמו יכול אח׳ ששמע להוציאו דהא אע״פ שיש וכן המנהג ניני»
שאפיבשבי׳א׳שלא שמע קדי׳וברכו פורסין על שמע ואפי אותו בצכו׳מי שלא התפלל והו׳כקי ל« רד ל סנ ,שאי! הפולש על
נופיי׳ח״ושאומ׳להסלבר׳ואינ׳חפצי׳ ולכן
)״מ׳ יקקלי׳
15ל 5ן?ש״צ 3
שכבר שמע יכול לחזור ולפרוס בשביל האחד שלא שמע והכי התיב׳ולהתפלל אינו יורד
סומרי׳ ניכה ראשונ׳ של ברכות ןי ס א
וכן כתב רכי' הגדול מהסד׳יא ז״ל וכתב איתמר נמי במס׳ סופרי' במקום שיש תשעה או עשרה ששמעו ע״פ שכבר התפלל לעצמו ומיהו לפי מ״ש אתו' ,נר,יךע'^ן
לעילע !יגל
רבי׳בסי׳רע״ג בשסכה״ג סמי שקידש המנלרן
הר״ן שגם לדברי המפרשים דאין פורסין קדיש וברכו ועמד אחר שלא שמע כין אלו ששמעו ואומר קדיש
כליקי׳מנר׳
לאנשי ביתו ובא אצל אנשים אחרי׳שרזין ואת״כ
ה יימ לומר דאין מתפילין כברכות ק״ש וברכו וענו אלו אחריו יצא ידי חובתו ולזה הסכים א״אהרא״ש
קניכ׳אקישלענמו
יודעי׳לקדס מקדש להם 36ל 6ס וןךנגיס
סיכרךהאסד ויכאו כברכתו אלא בי ז״ל סומא שלא ראה מאורות מימיו יכול לפרוס על שמע ולברך
מפנידכ׳קדוש׳סבהס דהיינו כס5׳ ברורה יוצר המאורות שאע״פ שאינו רואה הוא נחנה במאות' שרואים לקדש אינדמקדש להם איכ למימר דה כ ניציעיאורנ״ל
אס יש באותם שלא שמעו בקי אין אותו טעי"כס׳שהר״י
וכו׳צף ככיכות ק״ש דערנית א־ן פורסין
בפחות סי׳ ו 6ע״פ שאין כהקדושהדלא אחרים שיורוהו הדרך אשרילך בה ול׳ב א״א ז״ל שיכול להתפלל ששמש מוציאו וכן ראוי לעשו' :וכחוב ע׳ מי חתת!דן>'י
פלוגרבכן כתקנתייהו וה״ר יונה כפ׳ מי ולהוציא אחרים ובלבד שלא יקרא בתורה שאסו׳לקו־ו בעל פח 3 :ספ׳ המנהג ולאחר שיתחיל ס״צכ רכו ע' נלאע׳גלש״ג
פטורין מק״ש וכן קטני׳לר״ת דוק׳
סמתוכת׳ פי׳ אסר בשם ר״מ שאף על פי
ויוצר אור ובאים בני אדם לב״ה בשחרית בקייאח ^
לא
ולרש״י אפי׳ הגיעו לחינוך
אלא
לא יאמר לסס ש״צ ברכו עד אחר התפל׳אינם נפטרים
סאמיושעס שבשדות דאניסי ולאמצו
נאתירה !נעניי,
למיתי לכי כנישתא ש״צ מוציאן י״ח על אביו לחנכו בק׳יש לפי שאינו מצוי אצלו כשמגיע זמן ק״ש ולא בין גאולה לתפל׳דבעי מכף לגאולה
מתפלה אפ״ה מק״ש אינם נפטרים אלא בערב או ישן הוא בבקר  :חתן הכונס הבתולה פטור בין ביו׳בין תפלה אבל 3ערבית ^,p׳ £,1^ yערבית איק  .לק אי!
כאמיר' וכעניית אמן אינו פושר אלא בי /בלילה ד׳ ימים וד׳ לילות הראשונים אם לא עשה מעשה ומשם
ישו׳ינני » ני  .נ־פסיקיןניןגחול׳לתפל׳ מי^לפנחד *
ולפיכך אין פורסין על שמע כדי לפעור ואילך חייב אפי׳אם לא עשה מעשה וכונס האלמנה חייב  :ואם בפסוקי׳יכול לומ׳ברכו והו׳דמני בתריה השומעיםנעכיייל
אל״כ
אתהשומעי ' בעניי׳ אמן אלא בי 'שאל׳'כ רצה חתן להחמיר על עצמו ולקרות קאמר ת״ק הרשות בידו כרוך ה׳ המבורך ורמסדרי ק״ס כתיקוןאמןאלאני׳5
חכמים בשתים לפניה ושתים לאחריה איןהע;י" 1א״ז
איןסענייית אמן כלום • וגייס יכינו ויש
רשאי
ורשב״ג אומר שאינו
כלום עב לי וא נ
^ ^ )חר 3רכןב ׳ ןיס מיך ^
מוסיפיץ עוד לאח׳שסיימו ברכס ראשונה
 .כיאה שסטע'הילד
,
!
.
,1
*
לומאבות וגבורו׳וכו׳מתני׳הכי אית׳אין סורסין מל שמע ואין עוברין לפני התיב החזן ביוצר אוי והס לא פרסו שמע יחזור ויאתר להם ברכו ויפרסו על שמע דה ללהוציאאתשאי»
כפחותסי׳ובתחילה פי' אין פורסיי מל שמע והשתא מפ׳ אין עוברין לפני התיבה סדור השבח לפני׳אכל אס קיאו את שמע לא יאמר להם ברכו כלל בתשו' הגאונים נקי וא״כ ".מ!
וכתב דהיינו סמוסיפין לימי אבות וגבורות וקדושה ואתה קדוש וביסמוך אכתוב ומנהג סרוכינצאמיאדס המתאחרים לבא ללה וכבר התפללו הכל יעמוד א חד ה! 5פכלםנביאים
וכצירפ׳אףאס  yלקראהגיספואין
היה ר מ אומי־ שלא התפלל ויוציא' י״ח כתזןאפ״פ שכב׳יצאו כולם חתמצלו
אס יכולים להפסיק סס או אס צריכים לגמור התפילה :
סצריך שיהיו ז' סלא שמעו קדיש וברכו וכו' כן כתבו שס התוספו' וסרא״ס והר״ן פורס להם מל שמע לומר קדיש וברכו ויפתח ביוצר איר וקדושה עד יוצר המאורו קדיש ינוכו עוד
וטעמיה מסוס דאיתא במסכת סופרים׳ רבותינו שבמערב אומדים כז ונותנים וידלג ויאמ תפלת הלחש בקול ים כעבור קדושה וישלים הכל עכ״ל ורבעו הגדולנחקוסשכנ׳נרכו
ניעסלדכייהס לכתיב בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עס ברכוה דאיכא ן
מההיי״אכתב ראיתיבפי׳רש"י שאלו בכי אדם כבר התעללו והס חוזיים פפס ק׳ש ונרמתי׳
היכות ויש אומרים אפילו בששה משוס דברכו ששי הוא ובספר הישר כתב אגדה אחרת לברך כעבור שלא שמעו קדיש וביכו וקדוס *,ממומדומהסי קוכמ׳סו׳ס ^ !אמםפ1רסיסרק
בה' משוס דליכא אלא ה' תיבות ער כרכו וכתכו התוספ' מוד ונ״ל אפילו בג׳ שלא יתכן זס שמאחר עליו לגמור התפלה שלא נתקנה להפסיק בביכותיה סכבר א״ניןלומר^נרכה
סממו וה״פ דקרא בפרוע פרעות בישראל שלא עשו מה שמועל עליהם לעשות אז המקראות כולם ואני מסופק בזה בפי' רש״י וגס כדברי המחבר אס סס סוברים ראשונה kואק
יתנדב המס לכרך את ה׳ וליכא אלא ג' תיבות עד בהתנדב עכ״ל : .והרמ״בס כתי סיכול להפסי׳או לא אכל ייאה ספכ׳ס מאחר מכבר התפללו האנסי' ואינסקוןרו ס להקשות לפידנרי
נפ״ח מהתפלה וכיצד הוא תפל׳הצכור יהיה אחד מתפלל והכל שומעין ואין עושין לזה אלא כדי לשמוע סדר הקרושה מלסיכולי' להפסיקחוץמ־ן< ^ pr,rcסבןה ,׳  yר״י שהי׳כלילהוני׳
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ק כפחות מי' גדולים ובני חורין וש"צ אתד מהם ואפילו היו מקצתן שכבר התפללו שיפסיק או שלא יפסיק וראוי להתמיי י יס ל עיי ז גס  Pי}ס ימל ל הי ייז !ה אפילי
אומרים לכתחלה כמי שרוצה לצאת דרך יחיד ורוצה לשמוע קדיש וקדושה קייס שיצא אם ג״כשאריגרסת
וכן אץ
והוא
ןV
שלא התפללו !✓ .ן
הי׳ VJV
רובע ^‘
שיהיו 11
'U V
לעשרה |J\,J
להם 'VVJ
י״חמשלימץ UJJ
ויצאו ’ yv Vtj ; u
\‘ \VJ
קדושה יכו' וכן ליז יהיה אחד מברך כרב' שמע והכל סיממין-ועוכין אחריו אמן פלא יכול לומר לכתחילה קדיש וברכו וברה' יוצר ותפלה כשיגמור אותה למי שסוב׳כך להוציאן׳ נראם
ותלמידי ואח״כ יחזור ויקרא ק״ס ושאר הברכות ולא כחוש לסמיכת גאולה לתפלה מאחרזאפ*-י לי 'יינה
ומ״ש רבי ומכחידי
בעינן  :ן ״^ /
שסוכ׳רששה בפיק
נראה ססוב רסשה
מכ״ל ניפה
שמש עכ צ
על שמע
סויס עצ
ני׳חהומקי׳יפומן
הנקי
סבי לאין לעי!ת
והר״אש שעושה לשמוע סדר קדושה שיוכל לעסותו ואי משום שמפסיק בברכו׳כבי־ ^
וכר״ן והר״אס
והרא״ש והר״ן
בשביל אחד וכו' ג״ז כתבו התוספי ' והרא״ס
וס״י כחכו בשמו שאפי' בסביל
וש״י
חיןחתי הניתר
1
 -י
כשב אחר כך ועוד כמסכת סופרים כתוב ובמקום שיש ס ' או י ' סשמעי בין ביכו שברכות אינם מעכבות פכ״ל וכספר שכלי הלקט כתוב כדברי המנהיג וכדאי סס נעתי מתוםהפסק
בין קייס ולאחי התפלה עמד אחד בין אלו ואומר ברכו או קדיש ופנו אלו אחריו לסמוך פליהס בשפת הדחק ( יפ״ל בב״י ססי׳קל״ג ) ג :סוכיא שלא ראה מאורות וא״כ לא הועיל
להם■ עריסהע״ז
יצא י״ח וי״י אומ שלא רצה ר״ת-לפרוס פל שמע כיון סשמפו כולם קדיש או כרכו מימיו יכול לפרוס על שמע יכו' כבר נתבאר בסימן ג״ן  :עוע״ל סימן תקנ״ר א
כה :ל, 3ב׳ר< נתן
יחיד יכול להוציא לחבירו שאינו בקי ידי ק״ס '’׳
קוץ ממט אפילו הוא עצמו לא רצה לומר ברכו ושמא לישנא דמסכת סופרים לא
ליורשיי ,גק׳׳ש k
משמע אלא דיעבד ולא נהירא לי לחלק כענין זס כין לכתחלה כין דיפבד וההיא
נשים
ופבדיס פטורי׳מק׳ס ופן קטנים לר״תדוקא כשלא הגיפו לחינוך ערנית כמונשתרי׳
וכו׳משנה פ׳מי שמתו (דף כ ) נשים ועבדי׳וקטני ' פטוריןמק״ש וכנ״י נ׳הר״ן דגם
דרבותינו שבמערב פליגי את״ק וסביי דלכתחלה אומרים כרכו בזי וסביא גדולה
ונחלקו סס רש״י וי״ת בקטנים אס דוקא כשלא הגיפו לחינוך או אפי ' אס הגיעו נפריש׳של ערבית
קיא דלמה לא יצפרפו פ' ששמעו עם היחיד שלא שמע שיאמר ־הוא דברשבקדושה
כתיבבאהל מועד נראה דפבד וצסס חייבים סס מקבלת הייחור
לי ' סא מקדש את ס׳בי׳פכ״ל וכתב רכינו הגדול מההר״יא ז״ל סכך נהגו העולם לחינוך :
לעשות אבל ייש להזהר שלא יאמר ברכו אס לא יהיה שם אפילו יחיד שרוצה לברך דהיינו פסוקראשון  .חתן הכונס סבתול׳פסור וכו׳משנה כפ׳סיה קורא ( דףי  0קלושה k/mV
על שמע פד כאן כלומר שאס לא כן יהיו כראי' ס״ו סש״צ אומ׳לסס ביכו ואין בסס חתן פטור מק״ש כלילהיהדאשון עד מ״ס אס לא עשה מפסה ומפי־׳בגמר׳ (שם ) יוצר ויגמהנישלא
גס איור שיברך 3וכתב האגור כסס סמ״ק והמקח שחומי רבינו טוביה .שרבים דכינס את הכפולה דוק׳סוא דפטו׳אפי' בשעה שאינו פוסק כמצו ' מסוס דטריד ראי;.ילמ׳׳לפרוס
נהגו להתפלל אפי׳בסכיל יחיד וראיה מאבל וחתן וכךסוא במסזו ' ויסרי וכשאלתו' אכל כינס את סאלמנ׳חייבדהא ליכ' פירראומי ספרור מפני סטבע׳ספינסו גערני׳כחזגפ׳זרי׳
דאץלפרוש
רב אחאי וכתוב עוד• האצור ובאשכנז נהגרבכל מקים לפיוס סת :סמפ אפי׳פל את' וכיוצ׳חייב דלא מיפט׳צלא כשסרו׳ט -יידא דמצו׳וטעמ׳דלא מיפט׳כונס את סכתיל ' מ״ 0י
פלא שמע ואפילו שמע הפורס עד כאן וכתב הריב״ס כתשו ' שכן נראם שיטה•לזה
ב־גדנ׳רתמשו׳נלכו
■ ה״רמכוחבשס
צלאעדמ״סמפנישמאזתו ^ ואילךככי נתקרר' דעתווכתב
לר״ןכפי׳סהלכות  :ומ״שרבי־׳והכי איתמ׳נמי במס' שופרי׳ פשוט הוא דאפ יקדא הראכ״ד דהאדפטו׳כונס את הבתולה דוקא כלילו' שהוא מתייחד פמה אבל אסלחולדאיןשסק7יפ
רי<7
תפא כנשו1
דמילתא קאי דהיינו דאפילו בסביל אחדשלא  .שמע קדיש וברכו פורסין פל שפע סיתה־נדס או חולה או שלא היה מקום לייחוד חייב וכת׳עוד דמדברי
«vT
זאילו מה שנתב שאפילו אותו שכבר שמע יכול לחזור ולפרום ליתיה כמסכ׳סוערי' ■־משמ' דפטו׳גם בימייאבל איפס דלצו׳מיפט׳צלא בלילו׳אבללא בימי׳דיסרא׳קדושי '
דהא לא קאמי סס שעומ׳ואומר קדיש וברכו אלא אומו שלא שמעולרש״י לא תקפי הס ומסח דננתיה מינה ואין כאן טירדא והכי מסתב׳ עכ״ל ורכי׳כמ׳כדמשמ׳מדכרי יהאזה שלאשמיג
מ״ס רגעו שזמן הפיטור עליי!אס! ׳לפיוס
מ?א דמסכת סופרים דקתני ועמד אחד שלא שמס דאיכא למימר דה״ה צפי׳שמע .׳ הרמב״ס ז״ל וכ״כ כהגהו׳מיימוניות בסס התושפו':
אינסג׳ ימיסכ^ימ ׳ דהא אין א׳ מ!
אלא אויחא דמילתא נקט שאותו שלאי שמע הוא סמומד ואומר קדיש וברכו  :הוא ד' ימים וד׳לילות תמה דכי' הגדול מסהרי״א ז״ל שהרי
הנשא־יס• חחוי3
. .
.
.. .
ןכח -
היא״ס מל דברי רס״י סהספ׳שאפי׳ אומו ששמט יכיל לפמס כשביל האח '
שבתול׳נשאת ליום הרביעי וכבד קיא ק״ש כשחר קודם נישואיו והשר  $לאל  .על שי״ג
כללויו׳אליוליר!
פגץרשי
שיכל ״,.
משכחת פד מ״ס אלא גיסים שהוא
שלא שמש הוא בדאשכחןבש"צ שאמי׳פ שהתפלל חחומתפלל בקול רס אפ“ פ שכולנו
ילאמשמע קמדנרי תלמידי רש׳יי שלפני יאפי׳איתו שמר שמע נויחפמע לש אותו פלאשמי! שיוכל לערום ואס ר״ל שצריכים ליזהרשיהא ׳;הל ע£רה א׳5ר1צה לברן •.היינו שלא שיזע עדיין נרנו א״כליא ליה לי לתלות סע« א נמה » 6א׳ ל,״ו
שאיג רוצי׳לענז׳אלא משום דהוי נר<ה מטלה ולק דיריו ג* ע ( ג ) ייפפי׳מהר״י מיק פי‘©  «,כ׳דאסהתפללו נב ' ננ״ה וגאו אס״כ עשרה שלא התפלל! יסליןליחיי־! להתפלל ולהעמיד יזון עליכם כיו!  !:עשו הראשזנייאע״פ שהדמכיכייעדיין
לא יעמוד החזן במקום שהיה עומד החזןהראשין כייה נראה גנאילהראשו 0י׳כ אלו לא יצאו י״ח יכן ראיתימעשה יהיה אי מהרד יק ננ׳העכ״ל ומשמע שס יזדנריו 7לא יכולים לחזור ולהתפלל אא״כ הי! שםעשרה שלא התפללו ו!7קא
{{
תלנרינ״יימ״שלעיל יממע 7איןלחלק ניןתפילהלעדיספשמעזכ״צדהכלהוא7נרשנקדושה ואין לחלק ניניהם :
נפמ 3ת שמעפליגיהגאונים אי בעינן עשרה אבל

דיט

אורח

הלכות ק״ש וברכותיה

חיים

ע (ןי )
פטור וכ״כ תלמידי ה״ריונה ואולי שבוש הוא סנפל בספרי׳ע* כ ואיפש׳לזמ סיבי ' לבורסקי ולא לאכול ולא לדין ואס התחילו אץ מפסיקין בפרק לולב ?גזול מקמי
ועמיהני
"
*
סוכרשכיץסעמי׳לכמס
ביו׳ד׳גס
מהשסי
הוא
טרוד
ופטור
מק״ס
אפ״פסעדיקלא
סבא
בדרך
ולא
היבידו
לול׳ליטול
לכשיכנום
לביתו
יטלנו
על
שולחנו
כלו׳אס סכח
כנס ועי״ל שמנהג' היה לכנוס את הבתול בליל רביעי אחר תפל׳ ערבי׳כמו שנוהגי' ולא נטל קודם אקילה כריך להפסיק סע ודה וליטול לולב ובגמר' אמרו נוטלו על
נ ^ £כמצריס עוד היוס והשתא הוו שפיר ד׳ימיס וד׳לילית י*  :ואס רצה חתן להחמיר שולחנו למימרא דמפסיק ורסינהי אס התחילו אין חפסיקין אמר יכספראה$
לי«כ הלגיי^י כ7י על עצמו ולקיו' קאמי ת״ק הישות
בידוN
דאיכא שהות ביוס הא דליכא שהותכיוס
ורסכ״ג אומר שאינו רשאי משנ׳ סס ופס׳
רשאי ופסק אדוני אבי ז״ל כרשב׳יג וכן פסק ר״ח ורב אלפס פסק אמר רבא מאי קושי׳דילמאהא־דאוריח'
הרא״ש כרסב״ג והי״יף כת״ק וכן דעת
כתיק וכי! שכן .האימא שאפי׳ שאר כר אדם אין י כוללק ל כו י< כ ק הא דרבנן אלא אמ׳רכא אי קשי׳הא קסיא
נ7א .מא
ריש
הרמ״בסכמושכת׳רבי׳בסמו׳ופלוגתייהי .
ברשאי? חילוה בי? חת? לשאר כל אדם וב? כיןב }-׳י רמאיר
לכשיכנסלביתויטולעל _ שולחנואלמא

7
אף9יה י<-יי -״ישיסוכו' קשיאדרבנןאדרבנןקשיא
כלנרי! מ״מה« הדרשב״ג אדרשב״ג אמר ר׳יוחנן מוחלפת
חשל3י 3ה '0מא;,

השטה רב שיש'

שנני .ה ^ ' ל
א״כצאנ:ל) ר רק
לי ימיס j ,׳ליל! "־
נמיה< " ז *י 63
'™!הדל'’! .
נ{?oiל
ללילות
מש:
^  } 7ןמל ,התן!
נת׳התרלני חפ נ
«*!=•»7״ ' ״ 3"s
יל׳ש J)7Jrw ,
ע1ז כ׳לאשלעה
^

ברי׳דרב אידי אמר לעול׳

מבוהל ותמה אינו רשאי לקרו׳עד שתתיישב דעתועליו  :שכל היוס יסר ללולב אלא אמ׳רבא
לעול׳
לי
ימ
שמת לו מת שמוטל עליו לקוברו או אפילו אינוכרקאמי מעיקר׳ודקשי׳לך האדאוייפא
מוטל עליו לקוברו אם הוא מתאבל עליו כמוהא דרבנן הכא בי״ט שני דרבנןעסקינן ׳
אחותו נשואה פטור מק״ש ואפילו אם רוצה להחמיר לע
עצמו ודיק׳נמי דקתני מי סבא בדיך ואיןבידו
ולקרות אינו רשאי והכי איתא בהריא בירושלמי ואפילו אם יש לולידאי ס״ד בי״ט ראשון מי שריופרע'
לו מי שמשתדל בשבילו בצרכי הקבורה פטור והני מילי בחול אלא אי קשיא דאיצטרי' רב ספיאלשנויי
אבל בשבת וי״ט חייב כל היום עד הערב אבל כער׳אינו חייב לפי היא גופא קשי א אלא אמר ר'; יראלעול©
י כי אינטריך רב סערא לשנויי משו'קשי(/
שיכול להחשיך על התחו׳־ולהתעס׳כצרכי קבורה המשמר

לא תחלי׳ ולא קשי ' וטהרא״ש סב' דהלכ,
כרב שיסא בריה דרב אידי דבתיא הוא
ואס כןהלכה כרשב״ג דאמר שאינו רשאי
דכל מקי־ס ששנ׳ ישכ״ג במסנתינו הלכה
כמותו
כר׳
, 1 , \ ,
והר״יףוהדמב״ססברידהלכה .
יוחקדהי מארי דתלמור טסי סרבשישא
ברי׳דרב אידי וטוןדר ' יוחקאמ' מוחלפת
השטה א״כ רסכ״ג הוא דאמר רשאי והלכ׳כוותיה ומ״ש היי״ף והלכ׳כת״ק לפי מאי
דמפני׳מתני׳לת״ק רשאי הוא דאמר הכי וטעמא ס׳שו׳דלפו׳קושטא האי הוא סברא
 יי
דרשב״ג יק״ל כוותיה והתו׳פסקו כרשל״ג אליב ' דרב שישא בייה דיב אידי ואח״כ

« « Ujלאאמר! כתבו ומיהו א :ן שבשרה פעס אץ אנו מכוונים היטב גס חתן יש לקמת דאדרבה
 6היא פ״וי א-א נראה כיוהיא אס לא יקרא כלו׳אני מכווץ בכל שע' כ עד כאן וזהו שכת׳רבינו וכ״ש
גתיא "
האידנא שאץ פאר כל אדס יכול י׳לכוץוכווביאור דברי רביכו כך הוא והרי״ףפסק

סיח ^ /אי
צק״*. £
(«) ,עיי,נשי"}
יל" 3נתנע ’אס
א1תל
קאלכןל
ל)ס להי£ס!ת 4׳ל
סימן נ״מ לפיכוי

צש«ר3
רןר<ינק״ש;

כת״ק ינראץדבריו דאפי׳באותוזמךסאי וכ״ס האימא שאין שאר כל אדה יכוליס
לכוין וכו' ; וחרמבייים כתב לכ מי שפטור מלקמ׳ק״ש אס רצה להחמיר טל עצמו
וכו׳כפ״ד מהל׳ק״ש ונראה שהביא רביכו דברי הרמב״ס לומר שגס הוא פסק כת״ק
והעתיק לשונו כמות שהוא ואיספר לומר שהבי׳דכרי הרעב״סלומרשכשסשכאותו
זמן הוא מחלק בץ אס דעתו מיושבת כפאר בני אדס לאיכה מיושבת הוא הדין
בזמן כזה אס היה מבוהל ותמ׳ואינו יכול,לנוץ דעתו כמו פאר בני אד' אינו רשאי
לקיו' ויבינו הגדול מההר״יא ז״ל כתב הר״סעודף לע הסברא שהרי אפי׳כאבל הוא
אומר שאס רצה להחמיר על עצמו ולקרות קורא הפך ממה ש כתב הרב להלן וה״ל
להביא הר״ם להלן במחלוקת ^ לא שסמך על מה סכמבו בכאן פכ״לואע״ס שאמת
הוא למשמע מדברי הרמ״כס דמי שמתו מיטל לפניו ואס רצה לקרות קורא מ״מ לא
מסתבר למימר שלא כתב רבי׳ דבריי כאן אלא ללמוד דבר זה כיון שעדין לא הזכיר
רבי' לין מי שמתו מוטל לפניו אלא ודאי ללמוד כמו שכתבתי כתב דברי רמב״ס
בכאן ואגב נרר׳נלמוד מדבריו דגס אמי שמתו מוטל לפניו קאמר סאסרצה לקמת
קורא דככלל כל מי שהוא עטוי מלקיו׳ ק״ס הוא וכיוןדהר״יף והימב״ס ז' ל הסכימו
דהלכה כת״ק הכי נקיטי׳וכ״ס לפי מה שנתבאר שבזמן הזה אפי׳הפוסקיס כרסב״ג
מודו pH :
בפ״קדפבת (דן» ט ' ) מפסיקין לק״ש ואץ מפסיקין לתעלה
ואוקימנא לה בד״ת כדתכיא תכריס שהיו עוסקיס כתורה מססיקין לק״ש וכתב
לרמב״ס בפ״ב מס׳קיש היה עוסק בת״ת והגיע זמןק״ש פוסק וקור׳ומבי־ך לפניה
ולאחריה ובי" פ היה קורא ת״ר שמע ישראל ס' אלהינו ה ' אחד זו ק״ש של ר׳יהודה
הנשיא פירוש שהיה שונה לתלמידיו מקודס זמן ק״ש' וכשהגיע הזמן היה מפסיק
וקורא פסוק ראשון לבד וחת ' ללמודו ואיפליגו המס אמוראי אס היה חוזר וגומיה
אקדכךאס לאו וכתב הרא״שמילתא דעשיטא היא שצריך לקרות את טלה ומ״ד
אינו גומרה מיירי כשעבר זמן הקריא׳קודס שגמר לימודו וא״תכיוןדבעינן סיקר'
את כולה למה לא הפסיק לקיותה דאסי׳מי שתורתו אומונתו תנן דמפסיק לק״ש
וי״ל דה״מ ארס הלומד לבדי אכל מי שלמד מורה ברכים איןלו להפסיק עכ״ל ורבי׳

אס יעבור זמן ק״ס בעוד שהוא לימד ורביכו ירוחס כן כתב בת״ב בסס המו׳ואיפשר
טרבינו סובר דסא דאמריק שמי שמלמד תורה ליכיס איני מפסיק דוקא כשהיא
 3ענץ שאס יפסיק לקיו ' את שמע יתבטלו ולא יוכלו ללמוד אח״כ וכמו שכתב ה״ר
יוכה 5פ ' גבי הא דתני׳אבא בנימין ׳אומר כל ימי הייתי מצטער על שני דבייס ולפי
 ■,סעפשיו אינו מצוי שיתבטלו מללמו׳כסב׳הפס׳לק״ש לא סשס רכי׳לכתבו :גרסינן
בירושלמי ר״פ אין עימדין העוסק בצרכי צבור כאלו מוסק בד״ת ונראה מדברי
הימב״ס שהוא מפרשו לענין שלא להפסיק מציהי צבוי לק״ש שכתב כפ״ב היה
עוסק בצרכי רביס לא יפסוק אלא יגמור עסקיהן ויקרא אס נשאר עת לקרות ג:
כחב הרמב׳ ס בפ״ב ,מהלכות ק״ש היה עוסק באכילה או שהיה במיחץ או שהיה
מוסק בתספורת או שהיה מהפך בעומת או שהיו עוסקין בדין גומי ואחר כך
קורא ק״ש ואס היה מתירא שמא יעבור זמן קריאה ופסק וקרא הרי זה משובח
וכתב ־  .׳. .
עליו היאפ״ד ־.לא״״כי אלא— —,
וקורא ואף על סי שיס שהות לקמת מפני
מפסיק ■־,׳•
שהיא
מןהתורה
ואס
5
ןין
שהות
אפי׳לתפל ' דתק מפסיק ואימא לה א מלפא בסרק
לולב מזול וימחא נמי במסכת בי־טת עט ל וביאור הדברים דתכן בסיקקמא
1שכ'לא ישב ארס לפני סספי סמו׳למפחה עד שיתפלל ולא יכנס לאלמרחזולא

קמייתא איצסריך והראב״ד ז״ל סינר5
דכתירוצא דאמר דכא הא דאורייתא הא דרבנן קי״ל דכא אסיק ראירא דהכאכי״ע
שני דיכנן ומשוס הכי אוקמה רב ספרא בדליכא שהות אבל אי איכא שהות אינו
מפסיק הא דבדאורית׳אמ״ג דאינא שהות מפסיק ולפיכך כתב לא כי אלא מפסיק
ומודעת הימ״כס דכיון דלמסקנא כדרבנן שאני לן בין יש שהות לאין סהימס״ס
בדאוריתא ומאי דאוקמא ר׳זירא כי״ט שני לאו משוס דס״ל הכי אלא ה״ה ואי מס
קשיא לך הא דאוי־ית׳הא דימן הוה מציא לתמצי דהכא בי״ט שני ומ״ש דייק'כמי

אינומסקנ׳אלא ר׳וירא הוא דקאמ׳לרבא הוה לך למידק דמתני׳בי״ט שני מדקתיי
מיסבאבדרךאבלרביזיראס״לדאפי׳כדאוריתאאיאיכאסהות איןמפסיקין
ומפני׳כין בי״ט ראשון בין בי״ט שני ומאי דקתכי מי סבא בדרך היינו ע״יעירובן
או ע״י כורגנין או שלא היה בגירסתו סל הרמ״בס דייקא נמי א״כ שסרמ״בססוגר
כדברי הר״ן שהעלה כל שהתחיל קודס זמן חיוכו אפיל ו בדאוריתא אינו מססי׳ציi
איכא שהות ובודאי שלשון הרמ״בס כך מוכח דבהתחיל מקמיה דמטא זמןחיובים
עסקינן שכתב היה עוסק בת״ת והגיע זמן ק״ש וכו׳היה עושקבאכיל׳וכו׳וכן מאי
לאמררבי זירא מצוה לאפסוקי אע״ג דבלשון דילמא אתריה הלכתא הואדמנס
 .אותה קושיא סדר מדיבא ואמר לעולסכדקאממעיקרא ולכך פסק גביק״פדכיון
סיש שהות גומר ואס״ב קור וכן מצו' לאפסוקי כדי שלא ישכח ויעבור זמןהקריצה
וזהו שכתב ואס היה מתירא וכו׳ופסק ה״ז משובח ;
וכתב עוד סס מישירד
לטכול אס יכול לפלות ולהתכסו ' קודם שתכן החמה יעלה ויתכסה ויקרא ואסהיה
מתירא שמא תין החמה קודם שיקי־א יתכסה כמיס שהוא עומד 3הס ויקראולא
יתכס׳לא כמיס הרעי׳שריחס רע ולא במי המשרה ולא במי׳צלולץ מפני שעממו
נראית בהס אבל מתכסה הוא במיס עכורין שאין מחן רע וקורא במקומוודכריס
אלו פשוטים כפ׳מי שעתו וקצת דבייס אלו כתב רבי׳בסי׳ע״ד וקצתסבסי׳פ״ו:
עא מי שמת לו מת שמוטל מליו לקוברו וכו' ככרכו' ר״ע• מי שמתו ( דף יח)
דו
שמתו מוטל לפניו סטור מק״ס ומן התפלה ימן התפילין ואמי'בר
אשי כגמ׳דכל שמוט׳עליו לקברו כמוטל לפניו דמי ימ״ש או אפי׳אינו מוטלעליו
לקוברו וכו׳התו׳והרא״ש כתבו פס ובפ׳אלו מגלחץ צת׳ר״י כשנפטר׳אמוהודיעו
לר״ת אחיה שהיה בעי׳אחר׳ואכל בשר ושתה יין קוד׳קכירה ואמר לנו סעספאחי
סיס לס כעל שהיה מתעסק כקבויתה אינו אסור בכשר ויין כיון סאינ׳מוטלחעליי
כדיך הירושלמי ואיני יודע אס היה יבינו מיקל בכך אס היה בעיר עמה מ״כ :
והרס היא כתב בתסו׳כדברי ר׳תח״להטפס בזה סכל שמוטל עליו לקברוהוא
צייך להממסבציכיו בתכייכץ וכעניניס אחריס הצייכי׳לו ואלל שאין מוטלעליי

אחי המת יאכלו כסר וישתו יין כיון שבניו יורסיס ממונו חייבים בקבורתואלצ
ודאי לא פלוג יבק אלא כל המתאבלים אונני' וכולס קרואים מוטל עליולקוכיי
ואפי׳אינו בעיר דלא כעי׳מוסל לפניו עכ״ל ולמד רבינודי) פיטו׳ק״ש מאכיל' מי
ושתיי׳יץדבתרויהו תני מי שמתו מוטל לפניו וסילכ׳דינס סוה ופס׳כדכרי הר צט
דאס׳ליה כבסי ויין וס״ה דפטר ליה מק״ס וכ״כ הרמ״בס בפ״ד מי שמת לו מתשגי
חייב להתאבל עליו הטו' מק״ש פד שיקבמו מפני שאין דעתוץן נף׳לקרוה נ1ד
סיקכמו וכיון דהרמ״כס יסר״אש בחדא סטה אזלי הכי נקיסינן  :ונ '£ץ | ואפיצם
מצה להחמיר על עצמו ולקרו׳אינו רשאי מר כתבתי בסי׳שקודס זה דמדכוי
הרמ״בס נראה שהוא רשאי וכ״נ מדברי רש״י בר* פ מי שממו אבל המו וה י 'יי5
והר״אש חלקו עליו וכתבודאיט רשאי והביאו ראיה מהימ׳וס״ר יונס והיאש
הביאו עוד ראיה מנמ׳דידן ובהגהות מרדכי כתוב ר י פי׳דאסו׳ילברך וכןאיה"
בייו׳אס יצה להחמיר אין•שומעץלו מפני כבודו סל מת אד מפני ש5ןץ לו עישיש"
משאו פירש מיבעיא ליה אמאי אין שומעין לו מפר כבוד המת או מפני סאין "
 : .מי סישא משאי
ונ״מ

אורח

הלבות

פ־ש

וברמתיח חיים

אע

בע

מא

"מציכא ליס לו מי שישא משאו דא״ת מפגי כבודו של מת אשו׳וא״ת מפנישאין סהו 6יכול לקיים מצות בעודו מסמר פסור מפני סכלשהו )$פוסק במלכזכתו ם5
 1מיסיס'משאוהרי יש לו וכת' ראבי״ה כיון דלא איפשיט׳על זטסומכי׳שמתפללי׳ מקום לא חייבתו תורה לטרוח ולקיים מצות אחרות ל! פ״פסלז׳־פשר והיינוסעמ"
ולכים לנ״ה במקום שיש קרובים שיתעסקו בו  :ורכינו כתב כדברי התוספ׳וה״ר דחופר כוך למת פסו׳אע״ס סדרכן סל חופרין דכתר דמסו בה סובא מפסי פורתא
!!כ? ו5וא״ש שכתבו סתס שאינו רשאי ולענין הלכה נר׳דכיון דבירושלמי מספקא ואע״ג דבעידנא דמפסי לזיפסר לקיים המצו' פטור מטעמא דיזמרן ומיהומודיכ׳א
1ר וסיכאדסמי שישא משאו אס רשאי
ודאי סכל סאינו צריך לטרוח כלל אלא
 wעל עצמו וספיקא במידי דימן
המשמר המת אפי׳ אינו מתו פטור היו שנים משמרים זה משמר כדרכו במצו׳ראסוכ׳ יכול לצא׳ידיסניהת
 4דהאמדצורימ׳ליבא איסור׳ כמילת׳ וזה קורא זה משמ׳ וזה קורא וכן החופר קבר למת פטור וכל אדם דבכה״ג ודאי יצא ידי סתי הן ומהיו' טוב
הרוצה
להחמי' על עצמוהיכא שיש לו מי
אל יקרא רע מד כאן ומיהו לדע׳ התות'
אסור לקרות בבף הק בתוך ד׳ אמות של מת :
0ים6
משאו
אין
מוחים
בידו
וזה
והרא״ס
סס
טע׳דכרי
סאיפס
'
לו
לקיים ספי המצו,
? 51
המטה וחלופית! וחלופי חלופיהן בין שלפני
ר!5הי״ה וכ״ש דלהרמב״ס ורש״י ז״לרשאי
צריך לקיים את שתיהן  :היוב'משמרין
*
המטה כק
שלאח׳המטה את של מטה
צורך
^]מ י׳על עצמו וכדאי הם לסמו׳עליהס
זה מסמר וזה קורא ברית׳ פרק עי סמתר
בה
;
לשאת
אותה
פטורין
ואת
שאין
למטה
צורך
0לא למסות כיד הרוצה להחמי׳ על עצמו
(סם ) היו '3זה מסמר וקורא וזה משמר
בהןחייביץ
לפיכך
אין
מוציאין
את
המת
סמוך
לקריאת
שמע
אם
היכא שים לו מי שישא משאומיהת■
וקורא ותני תו ככריתא בן שזאי אומ׳היו
ואפי' יש לו מי שמשתדל
בשבילו
הוא
בענק
שאין
יכולין
לקברו
קודם
ואם
התחילו
להוציאן
אין
באים בספינה מניחו בזוית זו ומתפללין
וכו׳וס״כ! כחול אבל בשב' וי״ט חייב וכולי
מפסיקין כדי לקרות • והרמ״בם ז״ל כתב אין מוציאי׳ המת סמוך סניהס בזוית אחרת ואמרינןבגמר׳מאי
סואמדתני׳כפ׳אלו מגלחין ( דף צג ) מי לק״ש אלא אם כן היה אדם חשוב ואדוני אבי ז״ל אל חילק בין ביניהו אמ) רבינא חוססין לעכברי' איכא
טממו מוסל לפניו אוב׳ בבית אחר וכולי אדם חשוב לאחר העם העוסקין בהספד בזמן שהמת מוטל בינייהו ופרס״י ת״ק חייש למכברים אפי׳
ואיכומכרך ואינו מזמן וצו׳ ופטור מק״ס
בספינ׳ומסמעודאי דהלכה כת״ק ומפני
לפניהם נשמטים אחר אחד
וקורקאקהמת מוטל לפניהם הם
מן התפלה ומכל מצות האמורות בתור׳ יושביץ וקורין והאונן יושב ורומם ודווקא העם הבאים לשמוע כן לא חילקו הפוסקים בין ספינה לסאר
ונסיח מיסב ואוכל בשרוכו׳ומכריומזמן
מקומות :
וכן החופר קבר למת פטור
ההספד אכל החזניץ המספידין פסורין ורוקא ביום הראשון אבל
ונו וסייג בכל מצותהאמורו' כתור׳וכת'
בריתא
כפ׳היה
קורא
(
דף
יד ) ומפורשםש
משם ואילך םנ התזנין חייבים •
קברו
את
המת
וחזרו
סס הרא״שרש״יפי׳במס׳ברכו׳אינו מכר'
.סאס היו סניסזה חופר וזה קורא ולא
האבלים
אי« צריך לכרך משסע סאס רצה
לברך
הוצרך רבינו לכתוב כן לפי שמדין היו
הרפות כידו ולא מסח' כן כפרק
מי
שמתו
דקאמר
דחוץ
לד׳אמות
נמי
סניס
אסור
משמרים
אלעא
שכתב
בסמוך
נלמוד
כן
ונר
'
דהיינו בחופר כוך סהוא חופר בכותל
דים כרכר אסור וי״א דהא
דמשמע
דאסור
לברך
היינו
כסצרי׳
לעסוק
בכרכי
המת
הסלע
שהחופ׳הוא
בעצמו
מוציא העפר אבל בקברות דידן שהם בסומק כעין בור
אכל אס ככר עסק או שיש
לו
עוסקים
אחרים
יכול
לברך
ובירו׳לא
משמ׳הכי
דגרסי׳
שצריך
שנים
אחד
לחפור
ולשים
העפר
במוך
הקופה ואחד מלמעלה להוציא הקופה
התס אינו אוכל כל צרכו ואינו אוכל בסר וכו׳ואחריס שברכו אינו עונהאחריה׳אמן עם העפר וגם יכוליססניסאוג' לחפור בבת אחת כלהצריכיס לעשות ביחד
ובשניית אמן אינו מתבטל מצרכי המת ואפ״ה אסור ועוד אמרי׳בפ׳מי שמתו אין פטורים וכך הס דברי הרמב״ץ בתורת אדם וכתבם רבינו בטור י״ד סימן
המת מוסל לפניהם סס יוסבין
וקורץ והוא יושב ודומם ואינו עוסק בצרכי המת סס״ה ואס יש אחד או סכים נוספים אותו הא׳או סני׳קורין ואח״כ באים להתעסק
מדקפכי והו׳יושב ודומס הוא
יכול
לטין
בפסוק
ראשון־של
שמע
וקאמ׳דאינוקורא בקבר ונסמטיןמהמתעסקין כמספרם וקורץ וחוזרין אלו להתעסק ונסמטין
הילנן נראה שאסור
להתפלל
וכן
משמע
בירושלמי
דגרסינן
התם
תכי
אס
רצה
אחרים
עד
שנמצא
שקראו
כולם
ולא נתבטל סוס דבי מעסק הקבר כלל •
וכל
להחמיר על עצמו
אין
סומעין
לו
מפני
כבוד
המת
או
מפני
שאין
לו
מי
שישא
מ
1
או
אדם
אסור
לקרות
בבית
הקברות או בתוך ד׳ אמות סל מת בפ׳משוח מלחמה (דף
איטמא מפני ככור המת אסור אי
תימא
מפני
שאין
לו
מי
סיפא
משאו
היי
יש
מג ) בי אתא רב דימי אמר ר׳יוחנן מת תופס ד אמות לק״ש ובר״ס מי שמתו (דף
לומישישאמשאו והתניא פטור מנשילת -לולב מפתרבסול המועד והתניא פטור
יח ) קאמר דה״ה לבית הקברות ומשמע מדברי הרמ״כס ז״ל בפ״ג מה׳ק״ס שאם
מתקיעת סוסי מה אית לך למימי בחול ולאבי״ט א מר ר׳חכינאמכיון שהוא זקוק קרא בצד המת או בב״ה יחזור ויקר' וחלק עליו הראב״ד ואנו אין לנו אלא דברי
להחשיך
על המסו׳ להביא לו ארון יתכייכץ כמי שנשא משאו דמי מיהו בהא פליג הרמ״בס ז״ל  21 ? :נושאי המטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן וממשכהר' פ
ייוח׳אגמ׳דידץ דמישמע
הסס
דאעילו
בסבת
טון
דמסשיכין
על
התחום
להניא
לו
מי
שמתו
(
דף
יז
)
נושאי
המטה
וחילופיהן
וחלופי
חילופיהן את שלפני המטה ואת
ארון
ותכייכין דחלה עליו אנילו' והכא אערי׳דבסבת חייב ככל המצות האמומת שלאחי המטה את שהמטה צריכה להם פטורים ואת שאין סמטה צריכה להם
כתורה
וה״ה
בי״ט
וי״א
דגמר
'
דידן
איירי
כשחרי׳וסמס
איירי
לעת
ערב
דסייךאז חייבים ופרש״י וחילופיהן שכן דרך שמחלפין לשאת לפי שהכל ספציס לזכות בו
למימרדמחשיכין על כתחום ולא
כשחרית ולי נראה דלא קשיא דודאי בחול סיכול את שלפני המטה שיתעסקו בו כשהגיע המטה אצלה :ושלאחר המטה הואיל ואין
לעשות צרכי סמת אע״פ שאינו
עסוק
יש
עליו
דין
אנינו׳מפני
כבודו
סל
מת
שיהא
צורך בהם חייבים שכבר יצאו י״ח מן המת נרא׳מדבריו שהוא סובר דהא דקתכי
לכו פנוי לקשב על צרכי המת
ויחשוב
בהם
תמיד
אבל
בסב׳וי״ט
שאין
יכול
לעסו'
את
שלמטה
צורך
בהם
היינו
שלפני המטה והא דקתכי את שאין למעה צורך בהם
לצורך המת אלא להחשיך בעלמא דוקא בשעה שהוא מחשיך סטור אבל כל היום הייוו שלאחר המטה והכי קאמר נושאי המסה וחילופיהן וכו׳שלפני המטה ושלאחר
חייבגהא דקתני פטור מתקיעת שופר היינובשע׳
סהואמחשיך וליסנא משמ' הכי המטה זהו משפט׳דסלפני המטה כיון שיש למט׳צור׳בהס פטוריןושלאח׳המט׳כיון
מניו; שהוא זקוק להחשיך מסס׳ בשפה שהוא
פסוק
להחשיך
וכי״ע שני דנקכר ע״י סאיןלמט׳צורך בסס חייבי׳ ובפרש״י כת׳ס״ר יונה בשם הירו׳והמרדכי כת׳ה״גרמ״י־
ישראל כקול סויוה רבנן ונוהג דין אנינו'
ובי״ט
ראשון
אס
רוצי׳לקוברו
בו
ביום
ע״י
שלפני המט׳צורך בהם פטורי׳ושלאח׳המם׳ אסי׳צורך בהם חייבי׳ לקמ׳והיינוסעמ'
עממים כיון שהוא צריך לסמצי' לסם
ציכי
אדון
ומכריכין
יראה
דלא
גרע
ממחסיך
דכיון שנשאו אותו אין ערודין כל כך במצוה ומדברי רבי׳ כאן ובסי׳ק״ונרא׳שהוא
לע הפקוס להביא לו ארון
ותכריכיןופטור
עכ״ל
ורבינו
סתס
דבריו
כדעת
הרא״ש
מפרש
נוסאי
סמטה
וחילופיהן וכו׳בין אומ׳סהס לפני המט׳ בין אותם סהס לאחריה
ומ״ש דכשב׳וי״ס חייב עד
הערב
שיכול
להחשיך
על
המחו
'
ולהתעסק
בצרכי
קבור׳
אס
יש
למטה
צורך
בסס
אלו
ואלו
פטורים
ואס
אין
למטה
צורך
בהם אלו ואלו
היינו לומי שאס לעת
ערב
הוא
מחשיך
על
התחו
'
הוא
פטור
אבל
אס
אינומחשיך חייבים ומדברי הרמ״בס כפ״ד מס׳ק״ס נראה שהוא מפרש דה״ק נושאי המטה
עלנתקו' לעת ערב
כמתחייב
ואע״ס
שמפס׳דברי
רכינו
אינו
נראה
לפרס
כן
אלא
וחילופיהן וכו׳בין אותם שסם לפני המסה בין אותםשהם 'לאחריה מאחרשלמטה
דאע״עשאינו
מחתיך
על
התחו׳טון
שהוא
יכול
להחשיך
סטור
וכסברת
י״א
שהזכיר
צורך בהם פטורים ומאי דקתני סיפא ואת שאין למטה צורך כהס חייבי׳הכי קאמ'
הרסיס
ובפ׳מי
שמתו
כתבה
גס
כן
ולא
כחלק
עליה
וגס
ה״ר
יונס
כתבה
שם
מ״מ
ושאר ה מלוין את המת שאין למטה צורך בהם שייכים ולעכין סלכה נקיטינן
כיאה
יותר
שסתם
דבריו
כמסקנת
פרא״ש
בפרק
ואלו
מגלחין
שהוא
עיקר
מקום
כדברי
הרמב״ס
ז״ל
וכת׳ה״ר
יונה
על
חילופי
חילופיהן ואפ״פ סיס סהות לאחרוני'
דן זס
ונר׳סמזה
הטעה
לא
הזכיר
בפרק
מי
שמתו
כרמזים
דין
זה
שכיון
שבמקום
לקרוא
בעוד
סנושאין
הכת
השניה
אפ
״
ה
פטורי' מפני ספעמיס נמלכין סאותה כת
שה יא עיקר מקום הדין כמב סברתו לא חיישי׳למה שכתב בפרק מי שמתו שאינו
סליסי׳בסניים יסעו ומסו׳כך אין להס להתחיל  :לפיכך אין מוציאין את כמת
עיקר מקומו ועוד שהרי רבי׳בטור י״ד שי;שמ"א כתב וכשכ׳וי״ט אוכל בשר
וסותה סמו׳לק״ש וכו' סס ( דף יט )ת״ר אין מוציאין את המת סמוך לק״ס ואס התחילואין
יין ומניו וטיב בכל המצות וחם צייך להחשיך על התסו' כדי לפסוק
בצרכי
המת
מפסיקין וכתב ס״ר יונס סי״רן דסמוך לק״ש מיקרי חצי שעה כמו סמוך למנח'דפר׳
קל מליו אנינות ליאסר בכולן מחפה שמחשיך ע״כ ואס היינו
מפרסים
דבריו
כאן
עדביסססי׳אבל מסירו' נראה דאין השיעור חצי סעה אלא היינולומ׳סאין מוציאי'
משיין יקשה לידיה צדידיס הילכך צריך לפרש כמו שכתבתי
וקיצר
כאן
וסמך
על
אותו
אלא שישערו סיוכלולהוציאו ולקוברו קודם זמן ק״ש וכן פירש הרא״ס וכיון
מה שכתב בהדיא בטור י״ד שהוא עיקר מקומו ומטפס זה
קיצר
גס
כן
עוד
במה
סהרא״ש
מסכים
לדברי
הירו
'
הכי
כקיטינן וכתב עוד ה״ר יוכה ואס כבר הגיע זמן
שכתדבי״ס חייב ולא חלק כין י' ט ראשון לשני ובי״ט
ראשון
עצמו
בין
אס
מצה
ק״ס
יש
להם
להתאח׳זמן
שיוכלו
לסער
שכבר
התפללו
רוב
הקהל
וכת׳עוד דלכאור׳
לקוניו בו ביום ע״י עממים לאינו רוצה לקברו בו כיוס וסמך מל שכתב חילוקים נרא׳דה״ה לק״ס סל ערבי׳אין מיציאין את המת סמוך לה אכל איפס׳ שאין להחמי׳
"לינסיי י״ד ואיפשי לומר עוד דכיון דלא שייך למימר
דבי״ט וסכת לפת ערב בק״ש של ערכית כיון סזמנה בל הלילה  :רעל מה פכתב רבינו אס הוא בענין
! 05י או קייב אלא בשאר מצות אבל לא׳לק״ס דלעת
ערב
לאו
זמן
ק״ש
הוא
דשל
שאין יבולים לקת׳ קודם כתב רבי׳ הגדול מההרי״א ז״ל ניא׳ספירס זה הלשון כמו
קהי 3גי עבר זמן חיובה וסל ערב אכתי לא מטא
זמנה
לא
הוה
ליה
לרבינו
לכתו׳
סאומ׳בירו׳אין מוציאין את המת סמו׳לק״ס אלאא״ב הקדימו סטה אחת וא איחרו
בהן אנא והכי מילי בקול אבל בסב'
וי״ט קייב אלא דמשוס דלא כלמוד מכאן לכל שעה אחת כדי שיקראו ויתפללו שהנה פירש סמוך משמע קודם הגעת זמן ק״ס או
בעצות שחייב בהם כל יום שבת
וייס
אפילו
בשעה
שמחשיך
על
התחום
לכך
כתב
לאחר
שהגיע
והכה
לאחר
שהגיע
זמן
ק״ש למה לא כוציא אותו אם ככר קראו ק׳’ש
חייב כל היוס
עד הערב וכו׳וכיון שלא כתב כן מפני מה שצרק/לדיני ק״ש לאחשש לפיכך אער סאס יהיה זה הסמיכות לאחר זמן ק״ס כ״כ סמוך שלא היה להם מקום
3יח־בריו
וסמך
על
מה
שכתב
בטור
י״ד
שהוא
עיקר
מקומו
:
המשמר המת לקרו' קודם לא נוציא אוחו אבל אס הוא מופלג נוציא עכ״ל נרא׳סהוא ז״ל מפרש'
עי תיכר
מתו
פטר
ברימ׳בר״ע
מי
סממו
(
דף
יח
)
וכתב
הר״ן
בפר׳סישןשאע״ם לאין מוציאין את המתסמוך לק״ש דקאמ׳צחר שהגיע זמן ק״ס4סיא וליסנ׳לא מס«

הני
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אורח

הלכות נף 6וברכותיה

עב

גע

דע

חיים

הכי אלא קודם לזמן
ק״ש קאמר דאיןמוצי)5ין ולי נראם שיש להגים כדברי יכינו דלישנא דמתניתא כדברי הירושלמי נאמר טל המשנה ולישכא דמני תנאנל>מר
ולכתוב לקוברו
במקוס
לקמת
וכך
מצוותי
בספ׳ישן
וכן
מ
1
ב
הורן
ז״ל
בטור
י״ד
סי
'
על
הברייתא
והיינו
כפירושי קמצו וטוד דא״כ שקיל וטרי סירו׳על דכי־ית״קועס׳
שנ״ח ועכשיו
א״נ״לידסק
במה
שנדחק
בו
רבינו
הגדול
ז״ל
:
והא
דאמרי׳שאס
רבי׳
כותיה
ואמאי
והא
כיון
דתכאכתרא מעשה קמניהוה ליה למיפסקכימיה
סתחילו אץ
מפסיקין
היינו
לומר
שלא
יפסיקו
מלהוליכו
עד
שיקראו
כולס
אלא
להר
!
קי״ל
בכל
דוכתא
מעשה
רב
הילכך
פירו׳שא קמא עיק'  6כל קשו כל הנך קושיי׳
■
יוליכוהו ולא יפסיקו אתשלמט' צור׳בהס
ויש לדחוק וליישב דברי רבי'כאןדהח)ני ׳I
סבל אותן
שאין למט׳ צורך בהס הא תכן האבלים לקבל תנחומים וכל העם הולכים אחריהם ממקו'
הקברהמספידי׳בשע׳ שהעם קורץ כסאיןהמת
דחייביס
:ים
וכמו
שנתבאר
בסמוך *
אל מקום שעומדים שם האבלים לעשות שורה לקבל
וחרמב׳
תנתומין מוטל לפניה׳הס דוממיס ואפ״הפטוריס [
 DJ:כתב אין עוציאין
אתהמק םא יבולי? העם להתחיל ולגמור אפי׳פסוק איקודם שיגיעו לשורך; מפני שהם טרודים להרהרבעניןההסע׳ ■
ובו׳אלא'א
 fכ היה 6דס חשוב בה י מה
יתחילו ואם  $או
ל תחל^ר העומרי׳בשורה <) גחמל שור' הפגל מית לראות באי זה סכין יסהייי 6ועלמ״ש
ק״ש ומ״ש וא״א ז״ל לא חילץ וכו' דברי
ברמזים קשה והרמ בס לא הזכירד3מ ;
הרמב'
הירו׳הזה כלל  :קכרל את העת ו
שזרו \
ו־מניא א
וכו׳משנה וגמר׳ כר״ס מי שמתו ויהי) ןJ
 6יני והא רב יוסף אפקו
׳לק״ס א ד׳
ויקרא ווה עגיו קפא] ויק רא
* ׳־ הד  Vöומ״ס רבי׳אל מקוס שעומדים שס
«
קשוב שאני והשמיטוהו הרי״ף וסרא״ש מפסי ביניהן ואם היה ישן עם אשתו פסק רב אלפס קור
בחזרתלעשות סויה פי׳ היה להס מקוםמיוחד
ן״ל וצרי׳טעס למה ואפש׳דמפו׳
דטעמא פניםאפי׳בלא הפספת טלית משוסרחשיבא כגופו ור״י פסק
יאףוהוא רחוק קצת מבית הקברות ובסוכה
דאדס חשוב משו דאין כבודו
שיתעסקו
באשתו אסו׳בלא הפסקת טלי' ואם היה ישן עם בניו ובני
ביתומלקבור המת היו הולכים האבליםוהמס׳
בשום דבר ואפי׳ בק״ס עד
שיקב׳
בכג< ל
בעוד׳קטני׳מות׳בחזר׳פני׳בלא הפסק' טלית ואם הם גדולים
צריךעד המקום ההוא ועומדים שההאבלים
נמו שכתב 9רמב״ן בתורת
האדסואדס להפסיק בטלית ועד כמה חשובים קטני' בתינוק עד שיהיו ול
י״ב ומנחמים אותם ואס
יכולי׳להתחי׳ולגמו'
קשוב כי האי שיהא יאיי סלא
יתעסקו שנים ובתנוקת עד שתהיה לה י׳יא מות׳אפי׳הביאו
ב׳שערו׳לבשג׳ קוד׳שיגיעו לאותו המקום יתחילווכו׳
צפי׳בק״ש עד שיקברוהו
כתב
רבינו
הגדול
מה״ר
יצחקאבוהבז״ל
בדורותינו לפיכך השמיטוה^ :ש?ית י״ג לתנו׳ובשנת י״ב לתינוק׳אם הביאוב׳שערו׳אסו׳בלא הפסקה
שנראה מסרפ״ידהכיקאמר אסיכולים
היושב ואם אל הביאו ב׳שערו׳מות׳ומשנת י״ג ואילך לתינו' מ״בלתינוק'
העוסקים בהספד וכו' דע והאונן
להתחיל ולגמו' פסוק אחד קודם
שיגישו
אפי׳לא הביאו
ב׳שערותאסור
בלא
הפסקה
•
וממס בריתא בר״ע מי שמתו
(
דיט)
לשורה יתחילו ויגמרו כולה ובאמתליסנ׳
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rPH
ישן
בטליתו
ואינו
יכו׳
ופרש״י איןהמת מוטל בפניה׳סהמ׳בבית
להוצי׳ ראשו מפני הציג׳ דיתסילוהכימשמע  :וכתבהרמ״כם
ג/חד והס מספידין אותו כאן וי״מ שנתון
*
חוצץ בטליתו על צוארו וקור׳ אע״ג דלבורואי׳ קברו את המ׳וחזרווכו׳ואסלאולאיתחילו
לצדאחד"
וכתבו
תלמידיה״ריונה
את
העתה
אלא ינחמו את האבלי׳ואח׳שיפשירומס׳
בזמן שהמת מוטל
לפניהם נשמסין אחד אחד וקורין אית דאמרי דוקא קורץמשוס יתחילו לקמ׳נרא׳מדבריודבי׳שהו׳ביו׳לקרו' אח׳שינחמו את האבלי׳עסקי׳האלצו
לק״שדאוריתאבל
תפלססהיא
מדרכנןא״צ
ואומרמורידה״ה
לתפל׳נמי
נשמטין
הכי
ככלגוונא
יתחילו :
העומריםבשורה לנחמו שורה הפנימית וכו משנהסס
אחד אחד וקורין
ומביא ראי׳מהתוספתא ע״כ ואע'׳פ שהרמב״ן כתשאיןמתפללין( .דף יז ) העומדים בשורה הפנימית פטורים והחיצוני׳חייכיס ובגמרא ת״רסורה
ביון דה״ר יונס
מביא
ראיה
מהתוספתא
כוותיה
נקיטינן
:
1
ם״ש
רבינוודוקא
הרואה
את
הפנים
פטורה
ושאינה
רואה
את
הפנים
חייבת ר׳יהודהאונדהבאיס
העם הבאיס
לשמוע
ההספד אבל החזנים המספידים פטורין ודוקא ביום הראשון מחמת האבל פטורים מחמת עצמם חייכיס ופסק כת״ק וכן פסק הרמ״כסז״ל :
וכו' הוא
מדכתב
הרא״ס
בפ' מי שמתוידוש' כל העוסקים בהספד פטורין מן הק״ש
עג שנים שהיו ישנים בטלית א׳לא יחזיר זה פניו וכו' בער׳מישממו (דף נד)
ואין
מפסיקין
לתפלה
מעשה
היה
והפסיקו
רבותינו
לק״ש
ולתפלה
והתנן אס
בעא מיניה רב יוסף בייס דרב נחמיה מרב יסודה שני׳שהיויסנים
"כוליס
להתחיל
ולגמור
מתנימא
ביום
הראשון
ומה
דתני
תנא
ביום
השני
וסוכר בטלית אחד מהו שיחזיר זה פניו לכאן ליקרא ק״ש ויחזיר זה פניו לכאן ויקראק״ס
רבי' דכל העוסקים בהספד
היינו חזנים המספידים ואע״ג דההוא ידוש׳ אקברו ג/מר ליס הכי אמר שמואל ואפילו אשתו עמו מתקיף לה רב יוסף ולאמיבעיצ
את המת וחזרו קאי למד משם רבינובמכ״שלהיכא דלא נקבר המת שהספדניס אחר אדרבה אשתו כגופו אחר לאו כגופו מיתיכי שנים שהיו ישני׳בטלית אחדזה
עצמם פטורים ומ״ש
ומשם ואילך היינו מיום שני דקבורה ואילך אבל קשה כיון מחזיר פניו וקורא ק״ש וזה מחזיר פניו וקורא ק״ש ותניא אידך היה ישןכמנה
שהחזנים אינם
מפסיקים
היכי
אמרי׳בגמר׳כשאץ
העת
מיעל
לפניהם
הס
עומדים
ובניו וגני ביתו בכדו לא יקרא ק״ש אא״כ היתה טלית מפסקת ביניהם ואסהיו
ומתפללים
והוא
מצדיק
עליו
את
הדין
ואומר
רבון
העולמים
וכו׳ומשמע
דכיוס
בניו וכני ביתו קטנים מותר בשלמא לרב יוסף לאקשיאהא באשתוהאבאחו
ראשון היא
שעדיץ
לא
נקבר
המת
וכיון
שהחזנים
עוסקים
בהספד
למה
יאמר
רכון
אלא
לשמואל
קשיא אח' לך שמואל ולרב יוסף מי ניחא והא תניא היה ישןצמנוה
העולמים
וכו׳עכסיו
יותר
מכשאינס
מתפללים
ועוד
האי
!
איפשר
שהחזני׳יפסקו
ואשתו
ישע׳כצדולא
יחזיר פניו ויקרא אא״צ היתה טלית מפסיק ביניה׳אלאמצי
בהספד
בעוד
שהפס
קורץ
שנמצאו
מכטלץ
את
הפס
מכוונתם
ועוד
שרגינו
כתב
אית
לך
למימר
אשתו
לרב
יוסף
תנאי
היא
לדידי נמי אחר תנאי היא ופסקהרי״ך
ברמזים כלשון סזה כל
העוסקים
בהספד
פטורים
מק״ש
והסזניס
הסופדים
ביום
כרב
יוסף
דאשתו
כגופו
ומותר
להחזיר
פניו
ולקרות
אבל
אחר
לאו
כגופוהוא
ראשון פטורים מכאן
ואילך חייבים עכ״ל ואס כל העוסקים בהספד האמור בירו' ואסו׳כן פסק הרמ״בס והרא״ש הכיא פסק הרי״ף ואחר כך כתב שר״יסוכרדניון
פירושו דוקא
החזנים
המספידים
היאך
כתב
כל
העוסקים
בהספד
פטורי׳והסזניס דלא איפסיק הלכתא לא כשמואל ולא כרב יוסף עכדינן לסומרא ככריתאדפליג'
הסופדים
וכו
'
דמשמע
סכל
העם
העוסקים
פטורים
ועוד
דהיאך
סתם
וכתב
כל
אדרב יוסף ולא יקרא אפילו באשמו עמו אס אץ טלית מפסיק בינולבינ׳כיון $
העוסקים
בהספד
פטורים
דאי
קודם
שנקבר
המת
הא
בקדיא
תניא
כזמן
שהמת
דאשכסןכריתאדלאכוותי׳סמכי' אכריתא דאילו הים האמורא יודעאומס
מוטל לפניהם
נשמטין אחד אחד וקורץ וכו׳ואי אסר שנקבר הא תניאשור׳'הרואה בריתא לא הוה פליג עלה ומ״ש רבי׳ורש״י פסק דאף באשמו אסור
וכו׳טעולו
את הפנים פטורה
ושאינו
רואה
את
הפנים
חייבת
וכמו
שכתב
הוא
בעצמו
שס
סופ
הוא
וצריך
להגיה
במקומו
ר״י
וכן
מצאתי
בספר
מוגה
ומתוך
דברי
הבריחו'
בסמוך והיאך חזר
וכתב סתם כל העם העוסקים בהספד פטורים אלא שכזו י״ל שכתבתי יתבאר לך שמס שכתב רכיני לא יחזיר זה פניו לכאן ויקרא אא״נהיה
דלא קרי עוסקים
בהספד
כי
אס
לשורה
הרואה
את
הפכים
וסמך
על מ״ש ככר גילית מפסיק ביכיהס לאו למימרא דתרתי כעי' חזרת פנים והפסקת טליתאלא
אבל עוד קשה
כדבריו
דבכל
העם
העוסקים
בהספד
כת׳סתס
פטורי׳ולא
חילק
בין
כהפסקת טלית סגי ואפילו אס לא יחזיר פניו וכת׳הרמ״בס שאיןצריך ,הפסק
יום ראשון
ליוסשכי
ומשמע
דגם
ביום
שני
פטורים
וכחזניס
המספידים
כת׳דאיכ
'
טלית
אלא
ממתכיו
ולמטה
וכן
בדץדמממכיו ולמעלה אע״פ שנוגע בפר זהככשר
פטורים
אלא
ביום
ראשון
דוקא
וה״ל
יציבא
בארעא
וגיורא
בשמי
שמיא
ועוד
י
זה
לא
אתי
לידי
הרהור
ולפנין
הלכ׳כיון
שהרי״ף
והרמ״בס ז״ל מסכימי׳לכסק
לפשט
הימ׳משמע
דאמאי דקתני דהפסיקי לק״ש פרי׳מדתנן אס יכולים להתחיל הלכה כרב יוסף הכי נקטינין  :ועד כמס חשוכים קטני' בתינוק עדטיהיולוי״ב
ולגמור
עד
שלא
יגיעו
לשורה
יתחילו
ואס
לאו לא יתחילו אלמא אץמפסיקץ שנים וכו׳שסאמרמר אם סיס בניו ובני כימו קטנים מותר ועדכמהאמרוג
מן ההספד לק״ש ושני דמתכי׳דקתניאץ מפסיקין מן ההספד לק״ש מייריביוס
ססדאכתג׳שכיסויוסא׳ותינוקקט׳שניסויוס אחד א״דתנוקתבת י״אשנה
ראשון והא דקתני
דהססיקו לק״ש מיירי ביו' שני ומאסר דמתכי' דקתכי אס יכולי' ויום אחד תינו׳כן י״כ סכה ויום אחד אידי ואידי דאיכא שדים נכונו ושערךצמח
להתחיל ולגמור
וכו׳דאוקימנא
דוקא
כיוס
ראשון
לא
כחזנים
דוקא
מימניא
אלא
והרי״ף וסרא״ס כתבו סתס כלישנא בפרא וכן פסק הרמ״ב׳בפ״ג מה׳ק״ש וכעור
בכל העם וכמו
שכתב
רבעו
עצמו
כאן
א
"
כ
היאך
כחזנים
חילק
בין
יום
ראשון
הרמ״כס
דדוק
'
לי
"
/כ
.
ולי״א
בעינן
שדים נכונו ושערך צמח אבל כשהגיעתינו׳לי ג
ליום שני ולא
בשאר
העם
ואין
לומר
סרכינו
מערש
דכי
פריךמאם
יכולים
להתחיל
ותינוקת
לי״ב
אע״פשלא
הביאו
אלו
הסימנים
כבר
יצאו מתורת קטניסואיןקוי^
ולגמור
אמאי
דמני
כל
העוסקים
בהספד פטורים מן הק״שפריך שהרי שניכו אם עמהסכלא הפסקה והסכימו לדבריו ה״ר יוכה והרא״ש וכתבו עוד מיסואסהכיצר
יכוליס
להתחיל
ולגמור
יתחילו
ושני
דמתכיתאדקתניכל הפוסקים בהספד סימנים אלו קודם י״א לתינוקת וי״ב לתינוק לא תיישינן להו ומותרוכפו׳בהגה
פטורים
מקריאת
שמע
כיו
©
ראשון
והאדתני
מתני׳אס
יכולים
להתחיל
ולגמור
אשירי בשם א״ז 1הא דשריכן כככיו הקטנים אפילו כשנוגעים ערומן זה בזה סיי£
תיירי ביום שני
ואף על גב דקכיו את המת וחזרו קתכי איכא למימי ודבר תימא הוא להתיר כולי האי וקצת יש לדקדק לאסור ממ״ס ה״ר יונהכפי?
דמיירי בקכרוהובעיר אסרת ושהו
מלחזור
עד
יו
.
ם
.
שני
•
ומפרש
רכינו
דכל
מי
שמפו
גבי
גוי־עיוס
אסור
לקמ׳ק״ש כנגדו א :
דם(י0
©עוסקים בהספד היינו החזנים המספידים וקתני בהו דכיוס ראשון פטורים עד
היהישן בטליתו ואינו יכול להוציא
ראשווכו׳פלוגתא ^
דאכתי יקשה היאך כתב ברמזים כל הפוסקים בהספד פטורים והחזנים הסופדי'
דמ״קוי״א
בש״סמיסאפו
(
דף
כי
)
י
כמ
3
ו
*ntmfiZיי״י
וכו׳דמסמע שכל הטס הפוסקים פטורים וגס יקשו עליו כל הקושיות
שהקשתי התוספו׳והרא״ש שסי׳ר שמעיה כתב כשם רש״י דסלכס כת״ק לסימר«
לאץ׳ר•׳
ועוד דא"
ירוויח«1רתחי׳ ^
להתחי׳ולגמו׳וכו׳י1
*ר>«1
־יירי *«״*■,
מסתם*
בסמוך
בחמור ופוד
דא״כ
כ מאי
מאי פריך
מריר מויתכן
תדחלז אס
אח יכולים
דאדחיס
ומיהו בסמוך מסמפדאסורוכ״פהר״יף והרמב״ס דאסורוכ״כ הרפנ״אכצה
משמע
דהעוסקים
בהספד
פטורים
דקמכי
סיפא
ואס
לאו
לא
יתחילו
וכשס׳הולכי׳
הראכ״ר ואפ״פ שתמס עליו בסיף דבריו כת׳כבר הורה זקן וראוי לחרש לרגריו
נדרך
ואינם
עסוקים
בהספד
סוא
דקתני
אס
יכולים
להתחיל
ולגעור
יתחילו
ועוד
עכ״ל
וכיון
שהר״יף וסרעב״ם ור״סוהתוספו׳והראכ״ד
והרא״שמסכימי׳לאסוכי׳צ

משיטא

הרכות

לדש

וברכותיה

?יד
עד ( א ) 1מ6׳

ר״תאלאשכתבהמידכיכשסרא״סהילכךאסור לומר דב ' שרקדוש׳כסמיע׳
 ,יטי! דהיי נקיסי׳וכמב הרא״ש וכן היה נוהג ר״ת כשליה רוחץ כחמין צלולין כסס
? רוצה לשתו׳מכסה בבגד ממסה ללבו כדי שלא יהא לבו מאה את העמה וכת' קול סיר סל אשה ובעונותינו כין המיס אט יושב־ס ימת לעשות לס הפרו־ תורתך
ו??ר\ 0י'כסס א'׳ז דדוקא כבגד אבל בידים לא הויכסוי• ומ״ש׳הילכךהיה הילכך אין אנו נזהרי' מללמוד בשמיעת שיר כשיס אימאות עכ״ל וה״ר יונס כתב עה (א) כ׳
ג״כ דקול באשה פרוה לק״ס היא והנו כשעה שמנגנת אבל בשעה שמדבר ' כדרכה ב«יינ׳׳«ני ע /לה'
^ 3במיס צלולים אל יתנסה בהס וכו' סס (דף כה ) אהא דתנן ירד לטבול אס
מותי ואפי׳כשעה שמנגנת אס הוא יכול ק״ש הא ל  .עינן
’
בלעלות* ולהתנסות ילקי־י/ען ^
־«IJזי׳■’׳‘ '׳"
ספח 7וקאנאשת«
חנץהחמה יעלה ויתכסה ויקיא ואסלאו את הערוה קאמר ת״ק דשרי ויש אומרים על לבו דקסברי י! כו
ליוין לבו לתפלתו בערן שאינו שומע אכל נאשה אחית
נפחות
אותו ואינו משים לב אליו מותרכ ואין אפיל«
יתכסה במים ויקדא סייך בגמר׳וסרילבר רואה את הערות אסור ופסק רש״י כתיק דלבו רואה את הערות
מטפח •
לו להפסיק קריאתו וכן כסמגולה טפח
ורכינו
רואה את סינמה ומסכי במים עכורי׳שבו מותר ור״י פסק כיש אומרים שאוסרים וכן פסק רב אלפס
אינו אסור אלא כשמסתכל בה אבל ( ) 3אנל נמרלכי
פס7ל’מ
 :ח,ייע
ויקרא
דדמו כארעא סמימ/א ומ״ס רבי' ואין הנגאל הילפך היה רוחץ במים צלולים אל יתכסה בהן
בראייה בעלמא מותר פכ״ל
העלמות העין •
וכן
מותר
ויקרע פשוט הוא ולא היה צריך לכתבו שלבו רואה את הערוה ואם הם עכורים ואין ריחן רע
ומ״שרביכו אכל בתולות שריקלילך
(ג )«ל'' נ 7אן .נלא
■אלא מפני ששנינו באותה משנ׳ולא ימכס׳ אם לבו רואה את ערות חברו אסור ושאר איבריו שרואין אותה
פרופות הראש מותר כן כתבו הרא״ס זהירות ’ש לחס
כמיס הרעים ולא למי משרה כתבו :
וכתב היסב״א והלא לכו מאהאת אפילו עקבו שמכוון כנגדה מותר אבל אם נוגעים בה אסור בין
והמרדני והגהות מיימון וכתבו עוד מש<שאיסוד׳חאח'
סהואפסספמה בתוך אם נוגעים בערותו או בערות חבירו לכן כתי הראב״ד כל איבריו הגסות דהוא סדין לכל קוליהר־ ג יל 3ו 7רניס איפרים
,הממס כלומר
שנוגעי׳ בערוה אח׳ידיו וא׳יריכותיו שהערו׳שוכבת עליהם אסור
ש״ג
ד 1להית '
לא חיישינן :
■המים אבל לעיניו רואות־את העיו׳ליכ׳
 .כת עתידשיגרזת
י ,
כתב הרא ש והרי ף שלא הזכיר מכלתלס« תשלונשים
ליךחש דכיון סעיניו חוץ למיס ומסתכל לקווי ק״ש מפני שהו׳ מתחמם ומטריד היתה טליתו הגורה לו על
זה כלוס כתב הראב״ד דאיפסר דמשוסנשים שתהיהנראת
! נחוץ אינו רוש׳ההעמ׳ואוקימכא כעכלרין מתניו יכול לקרות קח ש אע" פ שאסור להתפלל עד שיכסה לבו :
דאמיי׳לעיל עגבות אץ בהם מסוס ערו ׳נעלת שער איק
** PI £מגולה באשה במקו' שדרכה לכסותו אסו׳
הדאכ״ד ז״ל עכ״ל וכן כתב ה״ר יונה
לדק 7'7אסלנזיזוץ
ליויס7יה!ה שרי •

ז״ל י* ומ״ס דלעיניו רואו' את הערוה
י לינא למיחש וכי׳מכואר דהיינו לומ׳דכיון■
ראינו מסתכל בהאע״פ שהוא יכול
וכוזבה״ר יוכה
" לראותה מותי•
לבסס רנני צרפת שאם האדם מחבק גופו
■ בזרועותיו דייני׳ליה כ4הפסק' מבגד ומות'
י ואני׳לפי מה שכתבתי בסמיך בשס א״ז
־תו ה שאס מתכסה לכו בידיו כדי שלא
רואה -
יהא .את הפיוס לא חשיב כיסוי

? לקרותקי ש כנגדה אפי' היא אשתו וכןםא
שוקה מכולה אסו׳ רקרות כנגדה ושער של אשה שדרה לכסותן
אסור לקרות כנגדן אבל בתולות שדרכן לילך פרועות הראש
מותר • אסור לקרות כנגד ערות נוי • עתה בעששית ורוא׳אותה
דרך דופנותיה אסור לקרות כנגדה :
בעששית מותילקרות כנגדה אע״פ
אותי צואה בגומא מניח סנדלו עליהוקורי
דחשיבא כמכוס' ואם היה סנדלו נוגע כה אפור  :העבירו ציאד

 Wצ 1אה

שרואה

סבר הר  3יכ״ 0
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^
עי־והדגשעכל-
טפחןשו ק ןסיער
 ( J. Iד ) ויזה« רר

וכתב הוא ז ל דלא מן הסס הוא זה אלא .א7ו (זם חעראג
הכא משוס דמגיייד ובמאה ומגבות האפסק דכל זמן
פריסנא דוקא דנפשיה ובאשתו כשאינן 5אינ׳ ואזי לניאז
מס ו ס לאמתשנ עריה
מאה ואע״פ שנוגע דכל שאינו מא׳
«כנ״ל חיותר7ר«ב
נגיפה לבד לא מסייד הואיל וגם בה הע« 3ק״ס להיתר

עכ״ל וז״ל הרמכ״ס כפ״ג מה׳ק״ס כל גוף ל<«ה לי! נפשק
האשהטמ׳לפיכך לא יסתכל כגוף האשה ילוי־יהם *
כשהוא קורא ואפי׳אסתו ואס הי ' מגולה
טפח ממפ׳ לא יקרא כנגד׳עכ״ל והשמיס
< פי׳ כא מלי
לפניו אסור לקרו׳ כנגד׳ ופי חזיר כצואה עוברת דמי וא
איפש׳דמודו בהא דשאני ניסוי כיי מיי ]
הנהר  :היתה ציא־על בשרו ומכוסי במדיו או שהכניס ירו בבי קול ושיער משוס דטשמע ליה דלשמוע
ולהסתכל קאער ולא לענין ק״ס וכמו
הכסא
דמפשיק אע״ג דחד גופא איטן :כתכ
שכת ' הרא״ש בקול ודקדק לומר אס היה
»־ :ן " "־ • ׳ -י¬•כשהןלבושות החלוקאע״פ שאינן ■ מנילה יטפס מנופה לרמוז למה "An/hms
נראה
 5Jו״ש
■נ
לכרך ולהתפלל _ )
סהכשי׳יכולו׳ , - r
׳.-•>-
VIV
}\VV
ירך
מ 1,י®
■^
׳ ^ לכסותו שרי דסא לא שייך לומר מיילר
׳ י׳
־י * י
¬
מעסיקות למעהמן החזה לפי שעמתן למטה מאד ואין לבן רואה את הערו׳ ולא
ן סדינו הפרסותוי״מניןהלכה
״'■
נראה דכקיטי׳כדכרי הד מנ״ס
במינן טוחות בקרקע אלא כשהן ערומות כדי סתתכסה מרותן עכ״ל  :וכן אס
ג  ^ .טיב ל ו לכתחילה ממיאי סיטי ומסמיעת
ל ^ ^
( • ^ וי לקיו מגד עמת גוי פשוט כס פ ׳מי שמתו
לס מאה את עמת רובית אסור  :ושאר איבריו שרואים אותה אפי׳עקכו וכי' A
עף C׳  , -מכי ׳  .ה כנגד פיוס קטן דאסוי וה״ר יונה כתב בסוף פ׳ מי
:ה״י :מי שמתי (סס ) איפליגו אמוראי בעקבו נוגע או רואה את העת' ואסיקנא
הלכשא נוגע אסור מאה מות׳ובתבו התו׳וסעמ׳דגזרי׳נוגע עקבו שמא יגע בידו
וכתב ס״ר יונס וסרא״ש וה״ה לכל האברי' הנוגעי ' בעמ׳והא דנקט עקבו מפני
שהעקב עומד כנגד הערוה וכ״כ כאי׳ח בסס הראב״ד דה״ה לשאר האבר־יס אפילו
ידיכותיו סהעריה שוכבת עליה׳צרי׳להפסיקן בנגד או להרחיבן שלאפגפו בפרו'
כשאינולובש מככסיס עכ״ל ומשמע ליידלא מקרי ערוה לעניין זה אלא הגיד עצמו
דאינ־גע גידיו אתי לידי הרהור ומפני הידיס גזרו בשאר אכריס אע״ג דלא אתי
בנגיעמן לידי היהו׳אבל בנגיעה דכיס לית לן בה דאפי׳אי סוה נגע בה בידיו לא
אתי לידי הרהור* וכתב רבינו ירוחם דה״ה להתפלל בעינן שלא יהו איכריו
נ ^ ,פ,שי דס .בי י^ ? ס אסור דסא לא שייך בה ההוא טממא שהוסיף הילכו יש
נוגעים כפייה.־ :ומ״ש אס נוגע בעריות סבייו אסורים ללמוד כן כמכל שכן ל ^ י להתחלה מיהא מיהי אס קיא כנג׳עמת קטן שאינו יאוי לביא׳איז מחזיריז
■-ישניס בטלית אחיד לא יחזו׳פניו לכאן ויקרא וזה פניו לכאןויקרא
מדן סניסשיהיו
היתה טליתו י חגורה לו על ממנע יכו׳
 1א^ו" כהיתה טלית מפסקת ביניכס :
טרש־שוירעניומשמ' מהחוי׳פניס
וכתב .ימה סדא^וי ל?יי כנגד רעיה
מימרא ח־ב הונא בס ' פ מי שמתו ( דף כד וכה ) ותניא כוותיה היתה טליתו חגור'
■מל מתניז עותר לקרא ק״ש אכל לתפלה עדסיכס׳את לבו ופרש״יחנור׳על מתניו
לנסותו ממתנידולמט׳אע״פשממתניוולמעל׳הוא עחס קורא ק״ם אבל לתפלה
ט סומ" יעלילה אסוי לפניו כמלא עין היואס ביום במ״ס בסי׳מ״ס דסא -י
צריך סוא לדאות אמעצמו כעומד לפכיהמלך ולעמוד באימה י אבלק״שאיכו
מדבר לפני המלך :
™ ” *  & *«” *%ניאיס יר^ ,רממ־ מנ״נתי נפסלת סימןrf
עה פפח מגולה־כאס׳יכו ,בס" פ מי סממו ( דף בד ) א״י יצחק טפח באש׳ערו' נני ייי״ץ המיס צלונים המס ררסה־א ור״ייונריל)מ־מ סהיוקס רפה נסימ ״ *
למאי אילימא לאיסמכולי בה והאמ׳ רב ששת כל המסתכל באצבע
יא־ עיור מניו אפילי  wסמי » » « י לי לקיופל׳ס או ל־תפלל
כדאי הס הני רבוותאלסמוך עליהס :
,
קענ׳סלאש׳כאלו מסתב במקו׳התורף אלא באשתו ולק״ש אמ׳רב חסד׳סוק באשה
בפששי מות לקיו מגד׳וכו׳פשוס בס״פ מי שמתו ( דף כה׳׳ ומפרש
צ
■ '(! ה׳אמרשמואלקוליבאםסעמ׳אמ׳רב ששת שער כחשה עמה ופיר׳רס״י שוק
באשת איש ערוהלהסתכל וכן כאשתו לק״ש והיה ממיהא לי מאי קמ״ל בר חסד׳כל
טעמ משי דצואה ככיסוי מליא מילתאדכתי׳וכסית את צאתך והא
_
•מקום׳שדרך לכסותו הוה ערוה ומאי איריא שוק עד שמצאתי להרשב״א סכפב הא
דיני יצחק טפח באשה• עמה ואוקימנא באשתו ולק״ש פי ' סראב״ד דאיפש' דוקא בגומא מנ ח סנמי עליה וקייא ק פ בטא מיניה מי בייה דרבינא צואה דבו 4
י ממקום צנוע שבה ועלה קא אתי רב חסדאלמימר דשוק באשה מקוס צנוע ועמס בסנדלו מאי תיקו וכת ' הראיס מניח סנדלו עליה וקורא ולא אמרינן דסנדל בטיל
לגבי גופא ולא ססיב כיסוי • צואה דכוק׳בסנדלו מהו פירוש שהסנדל נוגע בצואה
י' הואואנד׳לגבי בעלה ואנ2״פ שאינו מקו׳צמע באיש אבל פניה ידיה ורגליה ו ^לי
דבורה שאינו■זמר וסערה מחוץ לצמתה שאינו מתכסה■ אין חוסשין להן מפני שהוא מהו תיקו וכל  .תיקו דאיסורא לחומר׳וכך הס דברי הרמב״ס פפ״ג מל׳ק״ש וה״ר
יגיל בהם ולא סרידפיכ״ל • ורבעו נראה שהלך כשסיה זו וזהו שכתב ספח מגולם יונה פירש צואה בגומא פורס סנדלו -עליס ומותי דכיון שאין ריח רע מגיע כאלו
באשה כמקוס שדרכה לכסותו דמשמע דבמקוס סאין דרכה לכסותו כגון פניה או היתס מכוסה בכלי דמי ומותי אפי׳כוגפת בסנדלו ומאי דבעימרכריס דרבינא
ידיה ליתלן כה ואח״ככתב ובן אס שוקה ממלה אסור כלומרשל* 1״פ שאינו מקום' דבוקה בסנדלו מאי מילתא באפי נפשה היא ומצה לומר סי  :א דהולך בדרך או
צנוע באיש הוי עמה באשה והרא״ש כתב ג״כ אהא דטפס באשה עמה דוקא בדבר עומד במקוס אחד ונדבקה ממש הצואה בסנדלו מאי תיקו וכל תיקו דאיסורא
 0יגיל להיות מכוסה באשה וכת' עוד ומקא באחרית ,אבל בעצמה הא אמרי׳לעיל לחומר׳ואע״ע סכשנוגעת בסנדלו מותי כסנדבקה ממס אטור ורבי' כתב כדברי
$אשהיושבת עממה וקוצה חלהה וכן כתב סרסב״אסוק באשה עמה ודוקא הרמב״ס והרא״ש ז״ל וכן הלב ' :העבירו צואה לפניו וכו׳סס פלוגמידאביי ויב׳
לאתרים ולאנשים משום הרהור אכל עצמה לא דהא קתכי האס ה יישלוקוצס לה
והלכמאברבא באסור  :ו ^ י חזיר כלואה עוברתדמי סט מימרא דרבאואקשינן ,
?לתה5־ 1וכתב הרא״ס עוד אמאי דאמרי׳קול כאש' עיוה פי׳לשמו׳ ולא לעניןק״ס פשיסא ופרש״י ססיט' דפי חזיר אינו כלא צואה ומהדיין לא צייכא אע״ג דסליק
ולק השמיט יבינו קול באסה אבל סמרדכי כתב כסס יבינו האיי דכל .מי לעכין מנהרא וכתב ה״ר יונה כלומר שאין הרחיצה מועילה לו דכיון שדינו ללילן
פיו
׳
לש וכן כתיב באוהל מוערדקול !.מר אפילו באשמו עמה וכ״ק הגהות עי׳־מון
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דני־ח) ייאי
ניאץ} פיו כל היום מצואתו לא רוחץ ודינינן ליה בגרף סל רפי ודע סהרמ״פיס כתב גבי סמה סק כלומר לא הצריכו כיסוי וכתיב ויתד תהי׳ לך יכר׳ וכסיתהל!כיצד ,
לפרש ינרי הרמ׳ל צואה עובר' ופי חזיר אסור לקרות כנגדן עד סיעביו ממנו ד' אמות נראה מדבריו בגדולים כאן בקטנים אלמא קטנים לא אסרה מורס אלא כנגד עמוד בלבדר?
כך להרי ל׳
מגדן סאפ׳פשהסעוכרץ לפניו כיון שהרחיקו ממנו ד' אמו׳סרי ולא דמו לצוא׳העומד' נפול לארפאפרי ורבנן הוא דגזיו בהי וכי גזרו בהו רבנן כויאן אכל בספירזלן!
חש־וע פהנואם
לפני« והאדהעור במקיס אחד סצייך להרחיק ממנו לפניו כמלא עיניו דהני כיון סעוברין והולכין גזת  :ואם קרא במקו׳ הראוי להסתפק וכו׳נפ׳מי שמתו ( דףכד/ת״רהמתפל
נ' התיזא מאן להם כהרחקת ד־אמות שרי • וכ״כ יבינו
.
_
 .ונמצאת נוא׳ במקומי אעיפסחטתהלתז.
אפ1־י דלא נדאי׳ הגמל מהס״ר יצחק אבוהב ז*ל אלא שלא
הכס׳ררך חור ואינו מריח ריח רע רבהונ׳אמ׳מות׳לקרו׳ורכ חסד׳ תפלה א מר רבא האי זבחרשעיסתיעבה
לו די .רי הרמ״גם מצאתי גילוי לזה כגמ׳לכך נ״ל דבלאחייו אמר אסור לקרות ר״ח פסק כרב חסרא ורי׳יף פסק כרב הונא וכן הוא וכתב היא״ש ניאה דסיירי __
כמקוס
בזה1לכף 0י* ךיגל מיירי ומ״ה סגי כשיעברו ממנו ד ' אמות
סראוי להסתפק ולתלות סיס ססצ 5
«"ש לקחן אגל אבל מלפניו צרי ' להרחיק מלא פיכיו וכן רעת א״א ז״ל אבל צואיבפי טבעאפי׳אסהיאמכוס׳אסו׳לקרו'
אפי׳אם אינה נראית כשהוא עומר ונראי' כשהוא יושב וי״מ ררב הילכך פסע מתחלה ולכך תפלתותועל
3ד:רי ה -ת״נס
המרי נראה מדברי רבינו שכתב כאן אסור
נדאי׳
הוגא לא שרי בצואה על בשרו אלא במקום שהיה נתכסית אבל אס אינו מקום שראוי להסתסץל5ן
מהיד״י אנוהג 1לקרות כנגדם סתם וסמך פל מ״ש כסי'
מיקרי זבח רסעיס ואס התפלל תפלתן
(ב ) כ' מיןיי״ל ט״ט סיעור ההרחקה שהוא צריך להרחיק מאליה בלא מלבושים כגון אצילי יריו וכיוצא בו  :היה לפניו
תפל יואץ צרי' לחזור לברך ולהתפלל ו"
היל יזה הניפיריס י* היתה צואה על בשת וממס׳ בבגדו מעט צואה יכול לבטלה ברוק שירוק בה ויקרא כנגדה והו׳ שיהא
כתבו התו׳וה״ר יונה והישב״א ז"לואג1״צ
דשכנת זרע על וכו׳סס איתמר צואס פל בשרו או שהיו
נשרי לינ< גגו אה
הרוק עבה ואין הביטול מועיל אלא לפי שעה אבל אם לא יקרא סדין זה בתפלה איתמר בגמ׳למד מ!5נו
על נשר s 1ידיו כבית הכסא רב סונא אמרמותר
מיד הרוק נימוח ונבלע בה ולא בטלה  :ספק אם צואה עמו בבית רבי׳לענין ק״ס וכתבו התו׳והרא״סבפו׳
עח  ) 0לקמת ק״ש ורב חסדא אמר אסו' לקמת או לאו מותר לקרות כיון שאין דרך בבית להיות בו צוא׳ וכה ג הדר אהא דאמרינן סכור אל יתפלל
ונוס
גת נ הר"י ע״ק
ק״ס יפרש״י ידיובבי׳הכס׳מחיצ ' יס בינו באשפה אסור ובספק מי רגלים אפילו באשפה מותר ואם קרא התפלל תפלתו תופב׳ צ״ע אס ישלהסוו׳
לגרנות  pיו״ו
לבית
הכס׳ופשט
ידיו
לפנים מן המחיצה במקו׳הראוי להסתפק בצואה ומצאה בואח״בצרי׳לחזו׳ולהרות ברכו׳ לתפל׳לענין צואה וסכו׳ דע״כלאו
לגרץ למתי׳ ל״א ומפרש בגמר ' דטפמא דרב הונאמסוס
לכלמילי דמוסהרי סתויאל יתעלל
חיזקוסם ינתישם
אבל אם אין המקו׳ראוי להסתפק בו א״צ לחזור ולקרות •
מי רגלים תמיין דכתיב כל הנשמה תהלל יה וספמא דרב
רגלים אסו׳ לקרות כנגדן עד שיטיל לתוכןרביעי׳ לכתתלס עד שיפיג יינו ושתוי מכון
מן
להמתי) עדשיגלעז חסדא משים דצתי׳כל עצמותי תאמרנה
לכתחיל׳ביכת המזון וכלהברכי׳כדאית׳
בקרקע ג
מים
ואז
מותר
לא
שנא
ל׳ג
קרקע
או
בכלי
ובלבד
ה׳מי כמוךופרש״י כל הנשמ׳הפה והחוט'
גירוש' ואכלת ושבפת ואפילומדופרס■:
שלא יהא עביט המיוחד להם אל
שנא
היו
הן
בצלל
בכלי
היו
ולא
תחלה
שאר
ונותן
אברים
:
וכת׳הרא״ש
וכחבו פוד התד ומיהו משו׳מי
רגלים
צואה טל בסיו או שהיו ידיו בבית הכסא מים עליהן ולא שנא היו המים בכלי תחלה :
וכתבהרמב׳ים פשיס׳דא״כ לחזור ולברך אפי׳אס תאי!ד
פי שיהא צואה מל בשרו ומכוסה בבגדו ז״ל רביעית למי רגלים של פעם אחת ואם הם
יותר
יוסיף
מים
כפי
דמשוינןברכו' $חפל' כצוא׳תני' ומיוגלי׳
השיעור •
וא שהכד׳ידיו דרך חור לב״ה ואינו מרי׳
לא תמירי כמו צואה ד הא אמיינןכס״ס
היה קורא והתחילו מי רגליו שותתין על ברכיו פי שמתולאאסר׳תור׳אלאכנג׳עמו׳כלב׳
דיס רפ ופסק ר״ח כרב חסדא דאסו׳אף ? [ ח
ע״ג דיב חסדא תלמידיה דרב הונ׳אזלינן
סאנסיל לארפא סרי ורבנן הואדגזוו
*
פוסק עד שיכלו
המיםא
וחוזר לקרר
לחומרא וכן פסק כא״ז והרי״ף כת׳דקי״ל אפי׳אם יש במים שעל בגרו טופח כדי להטפיח ואם שהה כרי בהווכו'  :דין היה קורא וראהצואה
ט־ב הונא לזדא דהוא רכיה דרב חסדא
כנגדו כתב רבינו בסימןפ״א :
לגמור כולה חוזר לראש ואם לאו חוזר למקום שפסק :
ועוד דמקשינן מינה כפ׳אמ׳להס הממונ׳
ריח רע שיש לו עקר כגון צואת אדם מסרח׳ אם זע מי רגלי□ אסור לקרותכנגדן
20V
דאמר רב פפא צואה במקזמ׳אסו'
לקרות
עד שיטיל לחונן
היא מלאחריו צריך להרחיק די אמו' ממקום
ק״ס פירוש צואה בפי סכע ' היכי
דמי
אי
רביעית
מים
בסוף
פ׳מי
שמתו (דף נג)
דניאית פסיטא ואי דלא נדאי׳לא ניתנה שכלה הריח אפי' אם הוא תותרןב שאינו מריה צריךלהרחיקדע
תנן ולא יתכסה נמים הרפים ולאבמי
תורה למלאכי השר׳לא צר יכ ' יושב נראי' מקום שיכל' הריח למי שמריח ומלפניו צריך להרחיק מלא עיניו משרה עד שיטיל לתוכן מיסומסר׳כגמ'
עומד אינו נראית מ״ס מצואה מל בשרו אפילו בלילה שאינו רואה אותה צריך להרחיק רע מקום שאינו (דכ" הד (ה״ק לא במים הרפים ולא כמי
במקדמה נפיש זוהמא סלא במקומה לא יכול לראותה ביום היתה במקום גבוה עשרה טפחים או עמוק משרה כלל ומי רגלים עד שיטוללחונן
עשרה או שהיתה בבית
אחד
נפיש זוהמ׳מדק׳מקשי מינ'ש* מ דהלכת'
מיס ויקר׳ואיפליגו מריי׳כעהמיסיסיל
היא וכתבו ה״י יונה והרא״ס וכן מסתב׳
לתוכן דת״ק אמי כל שטא  .ורביזכאי
וי״א דסא דסרי רב המנונא צוא׳פל בשרו לא איירי אלא בצואה שפמדה מל בשרו אומר רביעי ' ואמ׳ליה רב יוסף לסמעיה אייתי לי רביעית דמיא ניביזכאי :
במקום המתכסה מאליו בלא מלבושי׳נגון בין אצילי ידיו וכיוצא בו אבל במקום
ומה שכתב לא שנא על גב קר?ןפ או בכלי פשוט הוא גס ס״ש ובלבד סלאיהא
הניא ' אין כיסוי המלבוש מועיל ודייקי מדערי׳ התם אי מראית פשיטא מהיכא עביט המיוחד לסם כן כתב• הרס ' בא ופש וס הוא דע ביט אפילו אין בו מירגלים
סשיסא ליה הא רב הונא פרי כיון דמכוס׳בבגדיו ואי מסוס שהיא במקומה אכתי אסור לקרות כנגדו ואינו מוטיל כנתינת מיס להכשיר הכלי עצמו כמו סיפגווו
לא אסיק אדטתיה דבמקומה אסירא טסי והרי״ף וסרמ״בס גורסי׳ידיו מטונפות בסימן פ״ז בס״ד  :וס״ש ל״ס היו הס בכלי תשלה ולו׳ סס אמר רב נחמןמסלק'
מב״הכ ולא נהירא גירסא זו רהיכי שרי ליה' רב הונא כיוןשהכוא' נראי׳ ואי מיירי בסוף אבל בתחלה כל שהן ורב יוסף אמר מחלוקת בתחלס אבל בסוף דברי מל
ביבישה אפ״ה אסור דאמרי׳צואה כחרס אסורה והוסיףה״ר יונה וכת׳ז״ל והרס״בס רביעית ופסקו הרי״ף והר״אש כרב יוסף דבין כתסלה כין כסוף סיפורןרכיטית
רצה ליזה׳מזו הקושיא וכת׳היתה טיפת צוא ' פל בשיו או ידיו ממונפו׳מב״ה כלוע ' וכן נראה שהוא דפת הרמ״בס ז״ל שסתס דבריו וכן פסק הרש״בא ז״ל  :וכחב
שאין בו ממשית אלא לכלוך בעלמא שנתפש ' כבשרו או י־דיו מסינסו׳וממו׳קסנומו הרמב״ס רביעית למי רגלים של פמס אחת וכו׳ בפ״ג מה׳ק״ש כתב וז״ל כתןרביעי'
דכשותו נדון אותו כאלו אין שס צואה כלל ואפ״ה אינו ממקב ' דאס אית׳דאיירי מיס לתוך מי רגלים סל פעם אחת מותר לקרות עמהס בתוך ד׳ אמות•רמסמע
בפדן זה למה היה אוס׳רב ססד׳מטעס כל פצמומי תאמרנ׳דכיון שהוא כ״כ מופט מדבריו שאס הס מי רגלים של שני פעמי׳צריך ברביעיות ואסשלס שלש וכן נ5זנ
ויבש שאנו מין אותו כאלו אין סם צואה כלל נמצא שכל עצמותיו נקיי׳ ורב הונ ' הרא״ש שהוא דע ' הרמ״בס ז״ל ומדהביא דבריו ולא חילק סליהם משסע דהכי סל
כימי הוציך להתיר מטפס כל משמ׳תהלל יה סאפי׳בלא זה כיון שאין בו ממשות אכל הרש״בא כת׳כמה יטיל לתוכן מיס כל סהוא ר׳זכאי אומר רביפי׳ סימסאפי
פכ״ל ו והדסב״א כתב ח״ל הקשה הראכ״ד מ" מ הא כעיק מחנך קדוש ולינא ותירץ היו מי רגלים עצמן הרבה דהא דומיא דכל סהו דאמר ת״ק קאמר Sזכאירביטיח
ציון דיכשה יהלך רישא דלא כפיס ווהמא בטלה על גב גופו דימיא דמלמולי זיעה והיינו דא״ל רב יוסף לשמעיה עייל לי רכיעתא דמיא במשיכלא כלומ' דבהכיסגי
שנפשו פל גופו של אדם ומסתברא דאפילו צפאיג' יבישה ואי משוס מחנך קדוש ואפי׳מטיל לתוך משיכלא מי רגליס מרובין ולענין הלכה נקיסינן כדברי המןנ3
כל שהוא מכוסה לי צא משוס מחכך קדוש וכדאמרינן לקמן צואה בגומא מניח והרא״שז״ל :
בסימץ מ״ב כתב רבינו כמה יהיו נבלעים בקרקס הטירגלי®
סנדלי עליה וקורא ק״ש ובדבוקה בסנדלו דלא איפשיט ' להו היינו משוס דזימנין
ויהיה מותר לקרות קריאת שמע כנגדם :
דמגליא כשהוא מהלך והדין נותן שלא הקפידה תורה במחנה קדוש אלא כשאינו
עח
רדה
קורא והתחילו מי רגליו סוסתין פל ברכיו וכו׳כפיק מישמיזי
מכוסה הא במנוסה מישדא שיי דנתי ' וסכת ו נסית את צאסך ולקמן נמי אמרי׳
(דף כ״ב ) ת״ר כיה עומד כמפל ' ומים שותמין על ברכיופופין
צואה כטששית מותי לקרות ק״ש מגד' עמה כטססית אסור לקמת ק״ש כנגדה פד שיכלו המיס וחוזר ומתפלל ואף על גב דלענין מפלה איתניא למדמשם
מ״ט צואה בכיסוי תליא מילתא וסא סכסיא צנ״ל עכ׳ל :והרמב״ס כתב לפסוק
יבינו לעדן ק״ש וכתב הרא״ס ממתין פד שיכלו המיס ושחר ומתפלל פסק הי י
כיב הונא ואחי צך כתב וכמה גאונים הורו שאסור לו לקרות אס היו
ידיו
יוסף
בר
רבי
משה
דאפילונפלועל
בגדיו
כיון
דעביד טיף סיף נבלעיםמסו®
מטונפות וכך Iראוי
לעשות Iפכ״ל ] : *3היה לפניו> מעט
צואה יכול לבטלה
כיוק
כדאמריק
לקמן
מי
דגלים
שנבלעו
בבגד
או
בקרקע
ואין
בהם
כדילהספיס
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׳תבץ וחדק

כוחה ר עבש רקיק

ענה ח ר זירת

קדחוריתם וכן דעת ה ר יונה ז נ וכן כתבו

התושעות הגי

‘׳  " ,׳־ • " ך*

כמן ימא לטגנא כלומר אין ביטול הרוק מועלת אלא .לשפה מועטת כמהלך מן לי דאינו כריך להרחיק ממקוס המיס כלל מדלא קתני ומרחיק מד שיזתקלצחריו
הים לסגנא שמא דבי מועט ואחי כך חזיה הצואה למקומהוכ״ב הרש״בא בסס ד' אמות כדקתני בראה צואה כנגדו וטעסא דמלתא משוס
דכצואסמח,גו
 .הראכ״ד  :ספלן אסצואהעמו  3ביתוכו ' בס״פמישמתר ( דףכה ) אמ ' רכיהון' קדוש אכל מי רגלים אינו אסור סדאוריתא אלא כנגד עמוד בלכד והילכך ספיי/
ספק צואה בבית מיתרת באשפה אסורה ספק מי דגלים אפי׳באשפה נמי מותיין התחיל מרחיק דרבנן אבל בטומד בתפלה לא ועוד ני׳שאסי׳בא לעסוקולהייזי
סבר לה כי הא דאח׳ יב המטנ׳ לא אסיה תורה אלא כנגד פמוד כלבד כלו' כנגד  .אסור פכ״ל • ודבר פשוט סוא שבתפלה דוקא ק אער אבל לק״ס אאולו סא הפח'
עמוד הקילוח וכדרבי יונתן דר* י רמי כתיב ויד תהיה לך מחוץ למחוה ויצאת ככר מרחיק כדי לגמור הקריאה שהרי יכול לקמתיק*‘ס וסוא מהלך  :והגהוח
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כפ״ר מה׳תפלה וכססוז׳ להתפלל צריך להתרחק מןהמי רגלים אסו לכן דעת כל■ הפוסקי ' :ומש ואס יס כה ריח מרחיק פד מקו׳סיכלה הריס כר ,
 ^ ..ישו׳כמכו
מיס וניצוצות שפל ברכיו ורגליו איאיפש׳לקנס׳צריך לכסו׳בבגדיס שהוא נלמד מדין נבלה המכריז סיתכאר כסמוך ולפי זה עד מקים סיכלה הייתש כ'
׳!
המיס עליהם כדמשמע בפיק אמי לסס הממונה וכתו׳עכ״ל ולענין רבי׳לאו דוק׳דהא צריך להרחיק ד׳אמות ממקוס סכלה הריח כמו שנתבאר ברא' סי'
 äול 6נתזו
ינ 1יק כדברי הרש״בא דרב מובהק הואכ  1:מ״ש רבי׳ואס שסה כדי לגמור הז  :צואת חמור הרכה לאס׳פבא מן הדי׳וצוא׳סהול והמיס ונבלה מסרחת וכולי
נר
ירושלמי כתבו הרא״ס סס מרחיקי
מיחיקין; מגללי
J5חו!ר לראש וכולי נתבאר בסי ' ס״ה :
פתוח ויושב בצדה ורואה אותה בהמה ד׳אמות רבי שמואל 3י חסר׳אמי
^ויחרפ שיש לועיקרוכו׳כפר׳מי א׳והוא בבית אחר אפי׳הפתח
ברכים ובלבד בסל חמור ר׳חייא בר אבא
אם אין  rbריח יכול לקרות דכיון שהיא ברשות אחרת קרינ׳ביה
שממו (דף כה ) -איממרריח
ולוי אמר מרחיקץ מצוא׳חזי׳ארבע אמות לק «ן :
515515ז:ןרמרחי?י' '
וע שיםלועיקקרב
פ■
שפי׳והיה מחניך קדוש אבל אם יש לה ריח לא מחני׳הפסק׳ולא מצואת הנמיה ד׳איוותמצוא׳התמגוליס עט (א ) «"
3הוס'יזר7יכ
חסדא6מ? מיחייז שינוירשות:חצר קטנה שנפרצה כמלוא׳לגדולה
 mקוי15ק״ם ייכ
והגדול׳עודפת ד׳אמו׳א״ר יוסי בר אבא בס׳רב הוג׳נבלה
החדשים פ' תפלת׳
ממקוםשפסק הריח ותני5וותי?׳ עלי׳מכל צר אם צוא׳בנדול׳אסור לקרות בקטנ׳אםצוא׳בקטנה
שמסרח׳ד׳אמו׳א״ר סנינ׳ממניתין אומרת השחר• ומס שאנו
הטוד והס מרי
הר׳אש נרא ?דלא
כהגה׳ wזסלי
הפיר אפי' « r
בנודו פיפח b
סמן ל-הספיח ולא
יאריכו ניסוי <5i
1כ״כ כא"! 7א״-3

°ג | מות׳לקרות כנחלה :צואת כלב וחדר אם יש בהם עורו׳או דינם כן כמה ירחיק מסס ומן הצוא׳ד׳אמו׳א״ר סשמיקין רחזן;
בסס רה לת כוכפרן א״ר אס כשיש גואה ננ״ה•
־״־ 1לה כרין צואת אדם לעניןהרחק' ואם אין בהם עורו הוי כצואשאר שמלאי .תפתר
״״ * דפל,גא א ,וך3יי
הרעים ולא במי אפילו נדילפהייגז
חיה ועוף שמות לקרות אצלם מיר בין אם היא לפניו או במשרה תנינא ולא במים
 ^3דריח רפ שיש לר ע,ק׳דלאפל,ג׳ בהמה
שעשיסואיצ1החז}ו
 pw 5כוונוס והלכה כרב חסדוק לאחריו אם אין בה ריח ואם יש בה ריח מרחיק עדמקו׳שיכלה
מסרה וכתב הרא״ס מתוך הירושלמי הזה 6״ן א״א שלא יהא
אבל הריח צואת חמור הרכה לאחר שבא מן הדרך וצוא׳חתולונמיי׳ משסע דאין צריך להרחיק מצואת בהמם  ' 6מהקהל ספון
ויונה י וכן פסק הרש״בא
ן^
אלא בחמור כסבא מן הדרך ודלאכרבינר לה 73׳ אשומי ז
סימיבס נתב בפ״ג מה׳ק״ש ריח רע שיש ונבל׳מסרח׳רינסכצואיארם׳להרחיק מלפניו מלא עיניוולאחריו
שלא התיר אלא כנגד מי רגלים סל ו 3עינ׳דע׳ שומע
משה
לועקרמיסי׳ד׳אמו׳וקוריאס פסק סייח ד׳אמו׳ממקו׳שכל׳הריח וכת אחי ה״ד יחיא׳ז״ל ההולך בדרך יכול
ומשמיע והקרוב
בהמה ויש אומרים שצריך להרחיק מצוא' בל אמותיו של
הריח מרחיק עד מקו׳ספסק להתפלל אע״פשרוא׳צוא׳כנגדו אם איןהריח בא לו• דלאחיישי׳
חתולים לפי שריחה רע מאד ודינה כמר גואה אינו יכול-
שרוב
?וי 0והמ/״כדהעגו דהא תניא כוותיה למיעוט לתלותה בחמור ובסמוך לעיר י״א שיש לחוש לפי
צוא׳כמיה אלא סהזכי׳נמיה בירושלמי לפי
צניין:
צואתתרננולי׳ההולכיןבבית שהיו רגילי כתו הכית כמו שאנו מגדלי (י• ) .ו<ס':אשירי
וד׳ספד׳וכרברי ס״ר יונס וירא׳והרש״בא הבהמות המצויות שם הם חמורי':
וי״ירב סאיי גאון והרמ״בס נרא׳שסוכר
חתולי׳עכ״ל  :וגס ה״ר יונה למד דוס7״יאממקו©
דינם כשאר צוא׳ חיה אבל הלול שלהן שיש בו סרחון והו׳מאוס עכשיו
שגלה הרית גרין
רכיקדאידשי קצרו מההיא ברית׳דאתיא
מומיה וונססדא הויא לה כמשבסת׳ותו דינו בצואת אדם לפניו מלא עיניו ולאחריו ד׳אמו׳ממקום שכלה מירושלמי הז סאינר אסו׳לקיו׳צנגדסוס• להרחיק כשאר
דלא אידחי הריח :ריח רע שאין לו עיק׳כגון הפחה אם יוצא ממנואסו׳בדגרי בהמ׳אלא בממו׳הכא מןהדר׳שיס לצואתו ארס שאינו תותר ן
לאמסניסיוע׳דיד' אפי׳במאי
ריח רע הרב׳אבלסאר בהמית אע״ססיש וכן משמע מ7נרי
תורה
נהוי׳וסדריכ׳לכלל׳ין דאין הלכה כתלמיד
הר 'אש :
להם ריח רע מיד אחר היציא׳אין הריח רע כל כך ומותר לקרות ק״ס מגד הצואה־ (נ )וי’לשפי׳לנרי־
 wpaהופ הלכך הלכה נרב הונא דרביה דרב חסד׳הוא ובעל מ״ע כתב שהרמ״כס
שיכלה הריח והרי״ף כתב הא דתניא כוותיס ריב שלהן  :וצואת חתול כיון שריח רע מאד דינה כצואת• הנמיה ורבי׳משה לא המי־׳אלא הרת״נם 7נל נהח,
סיסגורש כדוב חסדא ער מקום
כנג' מי רגלי בהמ׳ותימה הו׳למה החמי׳כ״כ ולא התיר אפייככג׳הצוא׳סלהס שהרי יש  6לניאתה ריי!
הסדא ואח״ב כת׳אמר רבא לית הלכתא כי הא מתניתין אלא כי הא דתני׳לא יקרא
ואע׳״ס שאומ׳בימסל׳זה סמרחיקין ריג אסור לקרות
^ודסק״שלא כנגד צואת כלבים ולא כנגד צואת חזירים כל זמן שיש בתוכן עורות• בירושלמי התירו בפי׳גללי בהמ׳לדכתבינןפכ״ל
כמלה וא׳נאין.
דהלסתא
כגמ׳דידן
דאסי׳רבא
כיון
בה
ו««מודאי שהוא ז״ל פוסק סרב חסד׳דא״לה למה לו לכתו׳תניא טותי׳דרב ססד׳ מצואת חזי׳ולא חילק כין יש בתוכ׳עומ׳לאין
לחלק נין.אדומים
לנטבמתנית׳כריית׳דאייתי רבא בלחוד אלא ודאי משוס דס״ל דהלכה כרב חסדא כבריתא דקתני דלא אסיר אלא היכ׳דנתן לתוכה .עויוסכי נקיטינן :
וכתב לאפרים דנל דנד
סרסב״א בסס הראב״ד שלא נאמרו הסדשיסהללו אלא ביבשיסאבלברכי׳כולס שים לו ריח רע
נמנהנודפניאכוותיה ולענין הלכה כיון דהרי״ף והרא־׳ש והרב ר׳יונה והרש״בא
אסורים והוא ז״ל כתב שאינו מחוור בעעיו דהא נלליבהסה פירשו בהדיא ברכים אסור ושאין 13,
ז״למסכימים דהלכס כרב חסד׳הכי נקיטי׳וכך הס דברי רבי׳א  :למ׳ש כגון צואת
ריח רעשלי "י
וכלב׳בשל סמויובבא מןהדרך ומינה דכולהונמיברכי׳ואפ״ה שיי עכ״ל ונתו׳בא״ת
ארסמסיחתכראס דסייכו לאפוקי צואת קטן שאע״פ שהיא■של אדם כיון שאיכה
׳משיח׳צינוצרי׳לסוחי׳ממנ׳כמו סיתכ 'בסי 'פ״א :ום ' ש לסלק בין אם היא מלאחריו סי״א דכל דבר שחיותו בפת אסור לקרות מגד צואתו כגוןכלביס וחזירי׳וכל שאין
■ לא בסל צואהשל נהמה אסר אלא באותם סיס•
ד׳אמות אמי רבא לא חיותו בפת מומר׳ולי כר׳דהרמ״בס
 toiמלפניו שס אהא דתנן כמה ירחיק מהם ומן הצואה
אכל לפניו מרחיק מלא עיניו וכ׳הרמ״כם דמצדיו דינו כמלאחריו להם ריח רע שהרי ז״ל כפ״ג צוא׳האדס וצוא׳כלבי ' וצואת חזירים בזמן שיש במוכן
לאחריו
שנו
"ג :ום׳ש אפי׳אס הוא תומרן שאינו מריח צריך לסי־חיק וכו׳וכן כתב שם עורות וכל צואה שריח ער כגון אלו אסור לקרות ק״ש כנגדן וכן כנגד מי רגלית
ומשמ
פר״אשוהוא נלמד ממס שיב׳בסמוך דכשסיא מלפניו אפי׳בלילה שאינו רוא׳אותס סל אדם אבל מי רגלים של בהמהקזרין מנדן פ׳׳כהרימעור׳דלח אסר אלא בטא*
ציין להרחיק עד מקום שאילו היה ביום לא היה יכוללראות׳דאיתיה כירו׳יכתבוהו שריחה רע רוק ומה שדקדקו הר״אש וס״ר יונה ממה שלא התיר אלא כנגד מי רגלי

שהה״ויונה והרא׳ש והערדכי והרש״בא ולמדו מכאן ה״ר יונה והרש״בא דה״ס
לטמ׳שאע״פשאינו רוא׳אס הוא במקו׳שאילו צא היה סומ׳היס רוא׳אותה אסור :
וריחער פיפ,לועיק׳פי׳הרש״בא דהיינו צואה מגולה ופשר׳הוא  :היתה במקו׳
גמ 5י'ס5סי'וכו'3רימ' סס אם הי' מקו׳גבוה י׳טפחי׳או כמוך י׳עפחי׳יסב בצדו וקור'
^ !:גלשאוסהיפה כבי׳אח׳וסו׳בכי׳אחר וכו׳כ״כהר״אש שם וז״ל אכל כשהוא
ג ^י׳י!ונמ' וי' כשהוא רוא׳אות׳מותר דכיון שהו׳כמקו׳מיוחד לעצמו קיינ 'ביס
וייהמסכך קדוש ולפי זה נראה דאס צואה לפני הפתח מותי לקרות• בכית אפילו
ייאז אותהאפי׳בת-ךו ד׳אמות אס אין הריח מגיע אליו רפות אחרת היאדפתח
®לדמי וס״ל כצואה בעששית ע״כ וכן כראהלי לדקדק מדין חצר קטנה שנפרצה
ננדולה נעו שא כתיב בסמוך בס״ד ואע״פשהרפ״בא כתב דהאדתניא היה מקום
גבוהיאוכמוך י׳יישע בצדה וקור׳כשאיט רואה את הערוה הוא דאילו ברוא׳אותס
לעולסאשור נ״ל כדברי סי״אש ז*ל עיק׳ומיהו לכפחלה טוב ליזה׳כדברי הרש״בא:
ומש רט׳אבל אס ים לה ריס לא מסגי הפסקה ולא שינוי רשות אהא דאס היה
 toijיוכו׳כ׳סרמ״בס בפ״ג והוא שלא יגיע לו ריס רע וה״ר יונה כ׳רכצי ציפת
ימייס דני היצי דהפשקה מועלת לצוא׳עצמ׳ס״כ מועילה לריח אבל רבי׳משה אוע
יציוןשהריח מגיע אליו אין סהפשק׳מועילה כלל ולפי דבריו צריך ליזהר כשמתפלל
מיתי ומריח ריח ממקום אסר סיפשיק וישהה פד שיעבור כריח ע״כ וגס הר״אש 'כ
מניהיני דהפסקה מועלת לצוא׳ס״נ מועלת לריס רע ורבי׳משה כת׳כיון שהרית
אין הפשקה מועלת כלל ורבע ו סתם דבריו כדעת הרמ״כס וק הלכה:
^ליקעכהסכפרצ׳כמילואס לגדולה וכו׳פשוט בפ׳כל גגות (דצב ) וטעפ׳דמלתא
כין סנפיצס במילואה לגדולה לא חשיבה בית בפני עצמה אבל הגדולה
עודפין על סל קטנה מצד זס ומצד זפחשיכא כבית בפני עצמם
^ 5!,יחה לדקדק שאס צואה לפני הפתח מותר לקרות בבית אפי׳מאס אותם
מון ד אמות כמו שכתבתי בשמוך גש' הרא״ש דהא הכא בכה״ג עפקי׳כלומר
ממנסד׳אמותדא״לכאפי׳הואעם הצואה כבית'
.ן" 1תה או שאינו מיוחק
שיי ואתי׳הכי כשנואה בקטנה מותר לקרו׳בגדולס וע״כ טפמא מפני שמאחר
קדופנצואתכלב וחזיר וכו׳כס״פ
' " 3ץ מיוסד לעצמו קרי׳ביה והיה מחנך
־ *עיכה ) תטא לא יקר׳אדס ק״ס כנגד צוא׳אדס ולא כנגד צואת כלבים ולא
^ חת חזירים ולא כנגד צואת תרנגולים וכתר הכי אמר רכא לית הלכת׳כי
^\,נ’תא אלא יכ הא דתכיא לא יקרא אדם ק״ש לא כנגד צואת אדם ולא כנגד
ו״א כנגד צואת׳בלכיס בזמן שנתן עורות לתוכן ופרש״ידכתינת
מ ^ ^ אנואת כלבים וחזירים אצל צואא אד® בלא נמל עורות כמי

' בהמה אינו דקדוק דלפי שכתב דכנגד מי רגלי אדם אסור כתב דכנגד מי רגלי'
בהמה מותר אבל דין צואת בהמה כברכיאר דבריודלא אסר אלא בשריחהער ונ״$
סאיפש׳שמה שלא כת׳הרס״בס שצריך להרחיק מכבלה מסרח׳היינומשו׳דבכלל צוא'
שייח׳רע היא ובזה נסתלק מעליו מה שהשיגו הראב״ד למה הם מי מה שאמרו בירי׳
דמי רגלים לש חמוד סבא■ ןמ הדרך וצואת תמגולי׳אדוס׳אסור לקרות כנגד׳שי״ל
דבכלל צואה שריח• רע הואואע״פ סכת׳דכנג׳מי רגלי בהמה מושר ולא הילק י״ל
דכיון דגליילן דצוא׳סדיחס רע אסור מיצ׳נילף דכי שייי יע רגלי בהמה כשאין ריחם•
יע דוקא הואדואיחא בבריתא ס״פמי שממו דאין קורין ק״ס כנג׳אשפה שרית׳
רע ורבי׳סלא כתב׳נראה שסמך על מ״ששמררדקץ מכבלה מסרסת ובלאו הכי י״ל
דפעע׳דאין קורץ מגד אשפה שריחהער היינו משו׳דמצואה ומי רגלים יש3ה רית־
ער וככר ביאר רבי׳סצריך להרחיק מדבדי׳אלו ואסע שריחה רע ככללןהיא :וכתב
אחי ה״ר יחיאל ההולך בדרך יכול להתפלל וכו׳כן כ׳גס כן ה״ר יונה ז" לסס :ומי ש
ובסמו׳לעיר יש אומרי' שיש לחוש וכו׳כך הוא דעת ה״ריונה ז״לנצואת תרנגולים
ההולכים בבית וכו׳שס אהא דתניא לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צואת אדת
ולא כנגד צואת כלבים וחזירים ולא כנגד צואת תרנגולים ואמר רבא לית סלכתא
כהא משנית ' אלא כי הא דתניא לא יקרא קריאת שמע כנגד צואת אדם ולא כנגד
צוא׳כלביס וחזירים כל זמן שים במוכן עורוש כתב הר״אס פירש רש״י לית הלכחא
יכ סך מתניתא דלעיל לאסרה צואת חזירקבזמן שאין בהם עומת משמע
אכל בצואת תת גולי ס לא איירי ולא פליגאמתניתא דלעיל  :ומיהו פראה
דמדהזכירהאו הכריתא צואת אדם הוא דאסירא בכל ענין צואת כלבים וחדרים־
דוקא במקום שיש בהם עומת וצואת תרנגולים ושאר בהמות לא הזכיר משמע
שאין כסס איסור כלל ואפילו אס תמצא לומר־ לאסור צואת תמגוליס דוקא בלול
שלהם שיש בו סרחון אבל הגדלים כבית ואין סס כי אס מסט אין לאסור מד כאן
וכן כתבו התוספות והמידכי וכן כתבו הגהות מימון סרק שלשה מהלכות:
קריאת שמע וכן כתב הרב רבי יונה  :ומיהו כתכדהא דשרי כסאינן כלול
שלהן דוקא כשאין ריח רע מגיע אליו ומשמע הא סא ריח רע מגיע אליו אהוד וכן
בירושלמי אמרינן:
בדין דהא לא גרע מאשפה שריסס רע ומגבלה המסרחת :
דמרחיקץ מצואת תרנגולים ארבע אמות ובלבד באדומיס ונסתסקו התוספות*
כתבדכ״לדממגוליס אדומים קאערדאי"־
בס״ס מי סממו בפירושו ׳והרס״כא
בצואה אדומה קאמ׳ר ה״לל ובלבד כאדומה אלא דקיםלהו שצוא׳האדומיס קשה מןך
האחרי׳אבל ה״ר יוכה פי׳דבצוא׳אדומה קאמ׳שסיא מסרסת יותר מןהאסרו׳יולענין•
הלנ׳ג״ל דנקיטיכן בהרמ״גס ז״ל ע״פ המ שפירשתי דבריו נ :ריחרע שאוןלו עיקד־
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זמן שמפפיחיןהול!

 ) 6( 23׳  $וכו׳3ם״ פ מיס'מתו (שס )בעו מרב סשת ריח רע שאץ ול עיק׳מהו א״ל אתו חזו הני
נ’צהא(ז י ציפי ד3י רב דהני גנו והכי נרסי והכי מילי בדכרי פור׳אכל כקריאת סמע לא וד״ת הא רישומן ניכר פרי וסבא בסופ׳ע״מ להטפיח איפא כינייהו ופיס״י לז״ר נע!'0׳1
נמ־י לא אמרן אלא דחברי׳אכל דידי׳ לא ופרס י והני גנו ואע״פ סדרן היסכי׳לספי ' :להטפיח ורבי יוסי מחמיר ומשמע לגאון שהביא סי״א-ש דאית ל 1למקימימסר !
,21ר י " wלי 0וה״מ לגרסא משוס דלא איפשר אכל לק״ש יצא לחוץ ויקרא אכל לדידי׳הפיח הוא דרב׳כת״ק וטעמ׳משוס דאי תי מ דאתי סרכי יוסי א״כ אמאי דחי לא ד3״ע ־’י"
שמטפיחין הוא דאפיי ובו' •האכירןף
.
^! אכננ-יהעמ׳ל פצמו ממתין ע-ד סיכל׳הריתוכא״ח כתוב
ונו׳רן!
יוצא מוקמיה נבלעו דאין ריסומןנינר
לקריאת שמע ואם הוא
ג5נד א"כ 'ש ^ בפס הרפ״בא דריח רע שאין לו פיק׳הייכל תורה עד שיכלה הריח וכל שכן
 cw׳^ ” צואהמכוסה  :וכתב הר״אס במשובהמחבירו מותר כדברי תורה מיד ובק״ש אסור עד שיכלההריח :
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*ה דהא
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וה״ק נבלעו דאין מטפיחין כלל אףעלן,
ד׳אמות היינו אפי׳אס הס עמו בכית דלא
א״יכ
פא ? 20 JPשיכול לאכול כזית בכדי שיכול גדול לאכול שרישומן כיכ׳מותר לא נבלעו אלאהס
שמטעין"
מטפיחין אסור ר״י אומ׳כל זמן
! ׳ ר׳בצי׳מרהקין מצואתו או ממי רגליתהיהקור'
פול׳כד׳
הד״ר קיימא לן כרש״בא דאמ׳פל הבית
&ל «״ם '<
והשח!
מותי עד פיה׳ בסס ע״מלהטפיח
י™ א׳נ לנ״עאמו׳ :וגס פס יתבא׳דץ גרף ומביט כפס׳ וראה צואה כנגדו ילך פרי שיזרקנה מאחריו ד׳ אמות ואם אי
ל״״יח לאשר המט׳או תחתיה ומשם נלמו׳לצואס אפשר כגוןשיש לפניו גהר או דבראח׳המעכב׳ילך כדישיניחנה אתי פפיר רבא כת״ק דרכי יוסי ונ1ע״ג
*.ייי0״
*י קאמד
דלישכ׳דרבא כליפנא דר״י כיון מ־״יקין,
לצררין לאמות:
•
״ נגמח 1ומי רגליס פפה׳לאסר המטה אותחתיה•
חנלא ^מר ^יס פ טי שבריא לוסאינו יכול לעמוד
 IVצואה כמה תהא לחה ויהא אסור
את״ק אי׳לן לפרושי דע״מ לסטפיחקאמ׳;
׳ ׳׳* ' 1
על®צמו מלהפי וכו כל
 6נפרנת נזרי׳זה
ועוד יס לו׳דהא דקאמי לימאנפנמיא
אסורה
כחרס
צואה
רבא
,ר
«
א
:
ק
אס
כנגדה
^
^
רי
3
ד
ß
אס
א״נ צרא׳מ
אאמוראידאיפליגולעיל
ארבאקאי אלא
רביעי סימל א' •
צילה
<עיכמ "
מי רגלים כל זמן שמטפחין פירוש טופח כדי להטפיח כגון שאם דמר אמ׳כל זמן שמטפיחיןוסיאמ׳כלון
w
פא סטן סיכול לאכול כזי׳וכו׳3פ״פ מניח ידו עליהם תעלה בה לחות שאם יגיחנ׳על דכר אחר מקבל שריסומן נ־יכר ודחי לא דכ״ע רישומןנייו
לולב הגזו׳ ( דמכ ) יכול לא כו ׳ ממנה לחות ואם אינם לחין כל כך מותר והיכי דמי צואה כחרס פרי ומטפיחיןאסו׳וכטופ׳על מנתלנטע
אי1
^
רגליו ואסיקנא דאפי׳אם היא יכשה כל כך שאם יזרקכה נפרכת אסור הוא דאיפליגו דת״ק לא כעי מל עע
נפיל ״לילהיק כזי׳דגן מרחיקץ מצואתו ומימי
סמניפיחין
להטפיח ור״י בעי ומ״ד כל זמן
א ץא א ' א" איכ׳אמיתאמר בי חסדא והואפיכול ׳ ער שתפרך ע״י גלילה שיותר בקל נפרכתע״י זריקה מעי׳י גלילת
כת ק ואע״ג דהפתאנמילאאת׳
חיי׳כריה אכל כשהיא נפרכתע״י גלילה אז היא כעפר ומותר: .
י,אים J*f cלאכלו ככדי אכיל׳פרס אחר יב
וחעגדהפתחנמינחמתימיע
«לילה

ודינו1

•יי"«

דאפו׳הא רישימן ניכ׳שרי לאידכ׳ע

מןפמטפיחי
בל1

מנחה

להרות

ן* ״קהי
עמרש״י« רא״ש
ל7

דרב ייבא ובגדול אע״עסאינו יכול לאכו '
ככדי אכיל׳פרסדכתי׳ויוסיף דעת

( 3£

שאסור לקרות כנגד צואה כך אסוף ^ק ררת
יוסיף כנגר בית הכסא אפי׳ אין בו צואה ורופא ישן

המינ,י?£י אכל חדש מבעי׳אם מותרלקרו׳אפי׳כתוכו או לא ולאאפשיטא
כמ ^וכ:ופרס יכז ידג זכלה .
(יגי" '(! ל
הלכך

ע”יהרא״ם( ינימ כוי' זה בכדי אכיל' פרס לבינוני גדול אבל
הטור שהסנתראי

^
^

אס צריך זה הקטן לשהות יות׳מכאן הרי זה כאוכל עכשיו' מציידת ולמחר חצי זית
סכן הלכה למשה מסיני שאין אכילה מצטרפ׳לשהיה ארוכה מזו מכאוב מסריח עכ״ל
ונ׳מדברי רש״י סאס קטן זה לא אכל עדין כזית דגן אין מרחיקין מצואתו ואפילו
הוא בן במה סניס ונ׳עוד מדבריו לכאורה שאע״פ שאכל כזית דגן אס עכרו ימיס
רכים ער שאי איפש׳לומר שצואה זו היא מאותו דקשאכל אין מרחיקין ממנו שהרי
תלה הטעס בשצואת מינים הללו מסרחת אלא שלא פירש כמה ימים יעברו על
אכילת הדגן ולא נצטרך להרחיק מצואתו ומי רגליו אבל אין נר׳כןמדכרי הפוסקים
אלא מכירן שהגיע לשיכול לאכול כזית דגן בכדי אכילת פרס אע״פ סעדין לא אצל
דגן כלל ממולם מרחיקיין מצואתו ומי רגליו שכל סהגי׳לכלל זה צואתו מסרחת :

לא
ף

ll,
 -JJ 19VVס

בער׳מישמתו
 fן

«יכח פלל שפי׳

«נרי הר״ריונה
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(וכב ) גמר היה עומד בתפלה וכזב שהוא כעל קרי וכו ואע גדההי ברית לעניןהיה
פומד כתפלה מיתני׳למד ממנה רבי׳לסיכא דהיס קורא ק״פ וכת׳הרפ״ב׳מספכרא
סאינו חוזר לראש אלא למקוס שפסק ואס התפלל תפלתו תפל׳ודייקנ׳לה מדקתני
מהלך לפניו כדי סיזרקנ׳לאחריו ולא קאמי תפלתו תועבה כדקאמ׳ממצא׳צואס
במקומו ובודאי ים הפר׳בין ראה צואה כנגדו וכין נמצאת במקומו דבמקומו כיון
לבפינן מחינך קדוש היה לו לבדוק אבל כנגדו דליכא אלא משוסלא יראה בך וזה לא
ראה אותה כשהתחיל לא פשע בכלום פלא הטריחו לבדוק כמלא עיניו ואי משו׳לא
ייראה ךב זה לאיאה עד עתה עוד אני סבור דאפי׳כנמצא' צואה במקומו אינו צריך
לחזור ולהתפלל אלא כמקום שדרכן להניח סס לעתים גרף סל רעי מפו׳דאז נקר׳
פושע כשלא בדק וכיון סחט' תפלתו תועבה אבל כשנמצא׳במקו׳פאין דרכן בכך אין
זה פושע ואין תפלתו תועבה ע״כ ונר׳דגס לפי מ״ס עוד אני סבור וכו׳כרא׳צואס
כנגדו אינו סוז׳לראם ואס התפלל תפלתו תפלה ואע °פ שהו׳מקו/שדרכו להמצ׳סס
צואה בכדי סיראנה שלא הטריחוהו לבדוק כמלא עיניו דהא דייק לס מדלא קאמר
הפלתו תועבה פדקאמד כנמצאת צואה במקומו וכיון דבנמצא׳בחקומו אינו צריך
לחזור ולהתפלל אלא במקום שדרך להמצא סס צואה בכה״ג גופיה בראה צואה
כנגדו תפלתו תפליז אבל ה״ריונה כתב דההיא דיאה צואה כנגדו נמי במקו׳שלא
היה לו לתת אל לבו שהיה שס צואה היא ומ״ס לא אמת שיחזור ויתפלל ומשמע
מדבריו שאס סיס כמקום שהיה לו לתת אל לבו שיש שס צואה תפלתו תועבה כמו
כנמצאת צואה במקומו  :ולענין הלכה נראה דנקיטינן כהרש״בא דכתרא^הוא :
צואה כמה תהא לחה ויהא אסו׳לקרו׳כנגד׳אסיקנ׳וכו׳בס״ס מי
 3כ לעני [
סמתו ( דףכה ) אילר רבא הלכתא צואה כחרס אסורה ומי רגלים
שמטפיחץ:לם׳ שפירוש טופס פדי להטפיח כ״כ הרא״ס סס וו״ל מי רגלי׳כל
 13זימן
ומן שמטפיחין היינו טופ לסטסיח כת״ק דר׳יוסיכך פי׳גאוןז״ל עכ״ל בייאו׳הדבריס
לבגמ אמיי׳לימא כתנאי נבלעו מותיי ' לא נבלעו אסורים רבי יוסי אומר כל זמן
?! מטפיחין מאי נבלעו ומאי לא נבלעו אלימא נבלעו דאין מטפיחין וכו׳רבי יוסי
@ייןו מ״ק אלא נבלעו דאין רישוקניכ׳לא נבלעו ליישומן ניכר ואת׳ר״י לעימ׳כל

;V

במאי דאער דרישומן ניכיסייסי?>
אתי ככ״ע ומ״דריסומןניכ׳אסו׳ע״נמון
לה כתנאי ואתי כת״ק ומ״סלרבאליא
לאקפויי לימא כתנאי דאיהומסקנ׳דה׳
קאמי דהויא כל זמן שמטסיחץובקנים
דאתי כר״י בין נימ׳דאתיכת״קלdtp)5
דאתא לאפמועינן דהלכתא כסהואתנא

ואפילו
הילכו אין 'לנו לפרש מטפיחין דאמר רבא אלא כפשטו דהיינו מרטיבין היד
תלמוד'
אין בו ע״מ להטפיח ואי אתי נמי כר״י כעירוס׳סל רש״י ואי נמי למאי דבעי
אסמפינןדסלנע
דאתי ר״י למימ׳כל זמן שמטפיחין הוא דאסו׳ייא רישומן ניכי־ פרי
אסמומינןדאט״ג
כוותיה אע״ג דיחידאה הוא ואי אתי כת״ק וכפי הפי׳ספירשתי
בקרקע
דר״י נימקו עמו לית הלכת׳כוותיה בהא וסמ״ג כתב אס המי רגלים ככלעו
ואין רישומן ניסר מותי לקרות כנגדן עכ״ל ויש לתמוה עליו איך פסק הפךמסק':
דרנאיולפכיןהלכה נ״ל דכקטינן כהרמ״בסא דכל זמן סטופחין אע״פ סאיןבהסכדי
להטסיח אסוו/ואע״פ סבקצת נסחאות כתוב בספיי הרמ׳יבס כמופנ׳חמ״גהוני
דאפי׳אסהיא
ביוחסנסחא מוטעי׳היא  :ומ״שוהיכידמי צואה כחרס ואסיקכלז
יבשה כ״כ וכו׳שס היכי דמי צואה כחרס איתמ׳אמר רבה בר בר חנא א״ריוחנן נ1
זמן סזורק׳ואיכ ' כפרכת ואיכ׳דאמרי כל זמן סגוללה ואינה נפיבת ופרש״יסינסן
הואיל
נפרכת היא יותר מן הלחה איכ׳דאמיי חומר׳הי׳אע״ס שאס זורקה נפרכת
ואינ׳נפרכת בגלגול לחה היא ונתב הר״אש דקי״ל כלישנא כתרא דמסמיר וכךהם
דברי רבינו וס״ר יונה פי׳בהפךשאע״פ סאס גוללה נפרכת איפשר פזייקהואינם
נפרכ׳ולפ זה הוי ליסנא בתר׳לקולא וכתב שיש פוסקי׳כלישנ׳כתי׳לקולאוהוא ז’ל
שזווקמ
כתב דכיון דאיסורא דאורית׳ הוא הלכה כליפנא דמחמיר והילכך כל זמן
יבש׳יוחי
ואינה כפרכת אסור וכן פסק הרמ״כס ז״ל סכתב בפ״ג מה׳ק״ס אס היתה
מסרס פד שאס זרקה תתפרך הרי הוא כעפ׳ומות׳לקרו׳כנגדס וכת׳ה״ר ממפד^
דפרי בתפפרךדוקא כשאין לה ריח רע סאס לא כן אע״ג דעפד׳בטלמ׳ריסועסיח
לו עיקר הוא ע"כ ילענין הלכ׳נר׳לי דנקיטי׳כהרמ״בם וה״ר יונ' ז"לכ  :פג
שאסור לקיו׳כנגד צואה כך אסור לקמת כנגד ב״ה וכו׳כס״פ מי שמתו ( י ^ 0
לרונן כמס ירחיק מהס ומןהצוא׳ד׳אמו׳אמר רבא לא שאנו אלא לאחריו אבללפרי
ומתפלל
מיחי׳כמלא עיניי איני וסאמ׳רפר׳כר פפא ארב חשד׳עומד אד׳כנגד ב״ה
הב״ע בב״ה שאין בו צואה כלו׳שפינו אותה איני והא״ר יוסי כר חנינ׳כ״הש ^י
אע״ססאיןכוצוא׳אלא הב״ע כסדתי והא מיבעי׳ליה לרבינ׳כזמינו לב״ה מהוי®
זימון או אץ זימון כי קא מיבפי׳ליס לרכינ׳למיקס עליה לצלדי בגויהאכלכנניי
לא והרי״ף לא הזכיר בעיא זו דרבינ׳ומשמ׳דס״ל דנקיטי׳לקול ' ומפני  pלאסזכיי^
דמהי תיתי לן לו׳דיש זמרן וכתבו ה״ר יונ׳והר״אש דטעמי׳משו׳דהויספיק׳כמילח
דרכנ׳דלא אסר׳תור׳אלא בנ״ה ישן עצמו אבל בב״ה חדס איו כו צו ^ יכי ? ? f
מדרבנן ומיבעיא לן בהזמנה בעלמא אי חיישי ' לביזיץ או לאולאאיפשירולק ,
והפכים ה״ר יוכה לדעת הרי״ף דבחדס אפי׳בתוכו מות׳אכל הר״א׳כתגמיהו ניי
נחוש’
מלקאמר רב חסדא לעיל מתפלל אדס כנגד ב״ס דלית ביס צוא׳ומוקי לה
משמע דכתוכו אסורו מפני זה כתב רביכו דהרא״ס סכר מקיטינן לסומראכליר
ירוסס כתב כסס הר״אש דלקולא נקיטינן לפי סרא׳סנפן הר״א׳טעם לי 3יי היי |
טלה מל דעתו דהכי סביר׳ליה ולא חשש למ״ס אח^ב מיהו נרא׳מדקאמיי^ 3
לעיל מתפלל אדס וכו׳ודברי רבי׳יממ׳ממוהי׳סהרי נת׳קודם לכן דב״ה חי®בחי'
אשי
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ואין קורין בו דהוי כמו ביר! הכסא סאע״פ שפינו הצואה ממנו אין קורין
^וינ״ג הוא״ש ע״כ והיאך כת׳אח״כ כסס הרא״ש דלקולא נקיטי ' ודע׳הרסב״ס
מומר פה רא
ילך אדם במבואות המטונפות ויניח ידו מל פיו ויקרא תא
כו ׳־ן ,׳•*׳
ומדין לא נשתמש ׳-׳
מסק*ש^ vבית הכסא החדש שהוכן  1^ 1ן
שנ׳בפ״ג y va
רתמיר* Dנש j
1
וממחלוקת בריתות ואמוראים בס״פ מי שמתו (דף כד )
 * ' 1ו״סלנגדואבל לא בתוכו  :ומאסר סהרמב״ס והיא״ש ז״ל מסכימים לדמת
כל הפוסקים כמרי האוסר וצאו דוקא לקרות אלא
כתב ה״ר יונה דוקא ישן אבל חדש לא כלומר אע״פ שאין בו
!? יי! מ!יטי':
להרהר אסור דהכי אמרינ ^התס
. .
.
.
 5גכיון שהיה ססורגזתחכ חשו
יוןשהיהאסור,מתחל׳אסו׳
^^ 5
^מןסמורהמשוס והי׳מחנך קדוש וכלהלכךאזליגןל! קולא והרמ״בםז׳ילכת׳לחומרא וקרעת א״אז״  £כירה (דף ס)אמר רבה בר בר חנא אמי
,יושאסוימן הסודה הכי נחי אשור ודוקא בתוכו אבי! כנגדומותר  :ואם אמר בית זה יהיה לבית ר׳יוסנן בכל מקוש מותר להרהרגד''ת
?יד׳אמותשלועכ״ל  :ואם אמי בי הכסא ואומר על כיתאחר וגם זה דינם עווח כבית שןזזמינה חון מבית המרק ובה ותמהניעלה״ר
יונה סכת' בס' היה קורא אהא דחניא לא
" ^ לניש הכסא ואמר על בית אסר לבית הכס׳ואם אמר על השני וכית זה ולא אמר גם זהמבעי׳אם
יברך אדם ברכ׳המזון בלבו שמי שמתחייב
,ן*  pVuמדדים ( יו י ) בעי הוהדינו כרין הראשון ויש מפרשים לקולא• וקורא בו לכתחלה כברכה ואינו יכול לאמרשאין ידיו נקיות
ונינאיש יל לבית הכסא אולאהיכי דמי והר״מבם ז״ל כתבלחומר׳ואם קרא יצא אבל לכתחלה לא יקרא או שעומד נמקוס שאינו נקי כגון החולה
אף
הדין כיתא להוי בית הכס׳ אמר רבא הני בתי
לבט׳בספתי'
יכול
■ ״״ ׳■ ״״״
ואינו ׳* ״
נקיה י״ ״
מטתו ׳־ן ״
שאין ף! ״״
על גב דאית בהו צואה ׳• ״
כסאות דפרסאי ו !
ן ן1
אלא « ./
הוי ״׳< '■
-V■Mb/Mij
מיהסר ’j
יוויו כמי
הסו׳כיתהכס׳נמי
pj,
כגון ׳כסתומין דמו ומות לקרות בהן פירוש רש י שהן בחפירה ופיהןהתפלה יש לו להרהר לברכה אוהחפלה
! jולא אמר נמי מאי סדיןדאמ
מיירישנתחייב ואע״ס שאינו יוצא ידיחובתו
הדזנמילבית הכס׳או דילמ׳מאי והדין כרחוק ד׳אמות מן הגומא והרעי מתגלגל ונופל למרחוק ו
להשתיןאלא באמירה היראה לבב לימן ;לושכר
^׳כעלמ׳קאמי מכלל דפ שיט׳ ליה שאין כהן ריח וכ׳רי׳י בי׳ה שלנו אע״פ שהן סתומין רגילי]
המחשבה עכ״ל ואיפשר דלאו בידים
מיבעי׳ בהן ואין ראוי לקרות כהן:
לרשומון לבית הכסא והא
ובישימטונפות או מקום מטונף ממשקאמ׳אלא
מרחץ חרש שלא רחצו בו מותר לקרות בו
מגו פד
ליהכומינו לכית סכםא מסוחדא
י בבית החיצון יש שם ק״ש ותפלה ומניןך כשהידיסאו המקום אינם נקיים אכל
חראקא מיבמיא ליה זמין מועיל או אינו
ך טינוף אין בהם ואלו לא היהאנו׳היהצריך
ייליש .זמו זים יר או15ין \ר תפילין ויש ש־אייל׳עולדם וככי ׳ הפנימי הכ ל אסור ןצרי
״ק ש ותפ 1,ה ואיגן מניח לנקי ידיו והמקים כדי שיוכל להוציא
»לק׳במיקו  :ולדברי הפוסקיס ל־איז תפיליו ובאמצעי יש עןאל ת ש ל ום

שפוגו ,ייש
ןימנ״פ
ייציאפוי  0־|
! »מוהדין בימצו ולא זומ׳גמימססקי!

צריד! לחל »
^, :
היו בראשו אין
אין ציי
אבי היו
תפילין אני
 ,תפ״ייז
לא ילך אדם במבואות המטונפותיי ™ ’ יי « לפי
ויקרא את שמעולא עור אלא אפילו היהקורא

 5״!יט toi״

־,צ

פג סס

c״ dע'ינ

יושמע מחרלכי
דאין
;וכפנתי
להתיר אלאהיכא
שהעוא? נעוחין
נזהיבהא 1ת שלנו
אנללא גע׳אן

סס
פה

זהראנ״ל
החת עלת ( אשי
להמיר הכינויים
«הר״ר ימה פ' תי
שתת! דן ייגו ע״נ
לדנרי
הסנים

Ä

להרהר בהם כיוןסאין שם טיט ^ גמוכנ״ל'
לדחו׳כדי ליישב דבריחוכתב ה״ר מניח

נתתיבירושלמי אמייגן דמותי להרהר בד״ת
לןומשוסדסמי <כמידי דרבנן י״מ דקור׳ ובא צריך להפסיק ואם לא פסק עליו הכתו׳ אומר וגם אני
עליובב״ה ולא פליג אגמ׳דידן דכי אמיי׳אסו׳
גולכיזסלס מקטינן לקולא וסרמ״ב׳ נר׳ להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם ואם פסק
אלפסלהרהר ה״מ לכתחלה כלו׳ לסוס מחשבתו
וכשיחזור פסק רב
הוא הכתוב אומר וכרכר זה תאריכו ימים
סשוס־לאע״ג ד« שוס דספיק׳ דרמן
ולבו לחשב בד״ת אבל אס היה מלמודו
אם
פסק
ור״י
בדעכי חוזר למקום שפסח אפי׳שהה כדי לגמור את כולה
«ןסינןלקולא היינו דוקא לערן
סגור כפיו והרהר לאנסו מותר עכ״ל:
שהפסיק
היכא
לראשדודאי
חוזר
כולה
את
לגמור
כרי
שהה
כ׳
ו
פיכ
ל
צייולחופבדכ יו
ומבואר הוא כגמ׳דידן דגרסינן בפ׳טבול
כפ״גמס׳ ק״ס היו שכי בתים זימן אחד באמצע בלא אונס שאם היה רוצה היה יכול לקרו' בהא קיימא יום אמר רבאהאי דינאמרבי אליעזר־
מהשלב״הואמר על .סשכי חס הרי הפני
לן שאפי׳שהה כרי לגמור את כוללן חוזר למקום שפסק אבל זה בר״ש גמירנא בכית הכסא והיכי עביר
ספק אסהזמינו לב ואם לאלפי׳אקקוראין
שהוצרך לפסוק מפני המקום שאינו ראוי לקרות אם שהה כרי הכי והאמר רבה בר ברחנהא״ר יוחנן
בולכתחלה ואמקרא יצא אמר גס זה הרי
לגמור כולה חוזר לראש וכן בהלל ותפלהומגילה:
בכל מקום מותר להרהר חוץ ממרחץ וב״ה
כניסם מזומנים ואין קוריןבהם עכ״ל:
לאונסו שאני וסרש״י לאונסו שהיתם
במים סרוחים או כמי משרה ששורין
ומןיעקנופי'* אמר רכא הני בתי כסאי
ומהרה' בה טלכרחו:
י פשתן או קנבוס לא יתכם בהן ויקרא ואסור שמועתו שגויה כפיו
יוכו׳כס״סמישמתו (דכו ) :
חו ^
שפיהןכרחו׳ד׳אמו' לקרות כנגדן כמו כנגד הצואה לפניו מלא עיניו ואחריו ארבע כתב הימ״ב׳ בס״ג מהלמ׳ק״סולאק״ס
1מיש רכי׳כשס רש״י
הקדש
בלבד אלא כל עניןשהוא; מדברי
אמות ממקום שכלה הריח :
ןמ הגומ׳בניסתי רש״י דיקאינו כתוב
ובבי׳הכס׳ואשי"
גרףאסו׳לאסרו ביית המרחץ
פז
ד׳אמותאלא ופיהן רחוק מן הגומאt
אמרו בלשון חול ולא אמרו בלבד אלא
C'ulוני' כסס ר״ידאין ראוילקרות
אפי׳להרהר כלבו בד״ת כבית הכסא ובכיס המרחץ ובמקום הטכופת והוא המקום
 3מנ'נ הרא״ט וכ״כ ג״כ ר״י וכ ' דהא דהוה שרי כדפרסאי דוקא כשאין בהם ריס
דכתה ר״י דבשלנו אין ראוי לקרות בהס אפ״פ שאין ב הס שיש בו צואה ומי רגלים אסור דברי׳של חול מותר לאמין כלשון הקד׳בבי׳הכס׳וכן
יעופשוטהלא וכן הא
הככויי' כגון רחום נאמן וכיוצא בהס מותר לאמקבכית הכסא אבל
ויחיעהיאדאסישבהסריחרעאיסוראנמיאיכאוה״ריונהכ׳בשסרבינוצרפת
סס תמיד לא דיינינן להו .כסתומות ואסור ויכינו שמות המיוחדים והס שמות שאינן נמסקין אסור להזכירם בבי׳ הכסא ובבי׳המרחץ
ומלגו כיון שמי רגלי׳מצויין
במדי־ון בענין שהמיס יורדים מיד ולפיכךדייניכן ישן י* ואם נזדמן לו להפריש מן דכר האסור בבית המרסן או בכית הכסא מפריס
סאייכ׳שאותצופלסם היי עשויים
שאינם במדמן אסור ע״כ ובהגה״מ כתוב ואפי ' בלשון קדש וכעניני קדש עכ״לומ״ש דכלעניןשהוא מדברי הקדש אסור
להוכסתומות ומותי אגל כהני דידן
לחלק בזה בין בתי כסאות שלהם המגולי׳ לאמרו בבית המרחץ ובבית הכסא וכו׳ולא אמרו כלבד אלא אפי׳להרכר בלבו
1)5י'להרהר כד״ת אסור בב״ה ונר׳שאין
דהא אמיי׳גדולה מזו בית הכסא שאמרו שאין בו וכו׳נתבאר בסמוך ומ״ש ואפי׳אמרו בלשון חול וכן מ״ש דברים סל חול מות׳לאמרן
,לגמי כסאות שלנו המטסיס
כתב המידכי בס" פ מי שמתו בלשון הקדש ואס נזדמן לו להפריש מן דבר האסור מפריש וכו׳בפ'כירה ( סס )ומ״ש
צואסעכ״ל ו:״כ כפסקי תום׳ סנהדרין פ׳כ״ג :
הכסא ברחוק ד׳אמות וקורא נשאלתי על בני וכן הככרייס כגון רחום ונאמן וכיוצא בהם מותר לאמין בבית הכסא מימרא
יפיס עומד אדם מגד בית
כתוב כא״ס גרסינן בירושלמי סואלין הלכות בית
שיש להם שפשל נקוב בחדרם ונפנין עליו אס מותר לקרא ק״ס והתרתי להם דרב כפ״ק דשבת ( דף י ) :
צואה על הנקב וגס אין הגרף תחת הנקב ועוד המרחץ כבית המרחץ והלכות בית הכסא בכית הפסא כהדא רסב״י על מססיעס
זו ^י ותמצאן דכיו ן שאין
פכ״ל נר׳מדכריו דשפסל נקוב זה דין כיס הכסא יש לו י״מ א״ל מהו סכדיח א״ל אסור מהו שנקנח א״ל אסור והרמב״ס כ ' מסתבר׳דגמרא
 3|»5dתדיי פכוש׳בלף
ש משמע לי דהא דאסרי׳לקרו׳ק״ש כנגד דילן לא סריא אלא לאפרושי מאיסורא ( וכ״כ הר" ן ) ומעסה דר״ס לאו הכי הוס
ילע׳׳| צק להרחיק ממנו ארבע אמות
כדמייתי בירושלמי אלא כדאמרינן בגמרא דילן פ׳כירה בקש להדיח לו קרקע א״ל
בית סנסא יוקא בכית הכסא שאין לו מחיצות כמו כתי כסאות שבזמן חכמי
וכשיחזור פסק הרי״ף חוזר למקום שפסק אפי ' שהה
ממת■ אכל אם יש לו מל 1יצ ות כמו בתי כסאות דידן אע״ס שיש בו צואה קורא אין מריחין וכו׳טכ״ל :
כדי לגמור את כולה ור״י פסק אס שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש דודאי
מגדו כסמיו ואינו חושש דכיון דמחיצה מפסקת הוי רשות בפני עצמו וראיה
היכא שהפסיק באמצע בלא אונס וכו׳כבר נתבאר בסי׳ס״ה :
מיאקסינן עליה דרבא דמרחיק מצואה שלפניו מלא עיניו מדאמר רב ססדא עומד
בבית הכסא שיש לו מחיצות מאי קושיא שאני ׳ פו הרוחץ במים סרוחים או במי משרה וכו׳כס׳מי שמתו ( דכב ) תנןלא יחפש'
״יסצנגי בית הכסא ומתפלל ואי
בסיס הרעים ולא במי מסרה עד שיטיל למוכן מיס וכמה ירחי׳מהם
כפס סיס לו מחיצות אלא ודאי סתם בית הכסא דידהו הוא כלא מחיצות וא״כ כי
הכסא הוה ליה צואה לפניו וקאמר דקויא ומן הצואה ד׳אמות ובגמר׳ ( דף כה )וכמה מיא רמי ואזיל אלא ה״ק לא יתכסה לא
"מר יכ מפדא עומד אדם כנגד בית
עיניוגואיפש׳דאפי׳במי/יצות שאינן גבוהות במי׳הרעים ולא במי המסר׳כלל ומי רגלים דמ שיטיל לתוכן מיס ופרש״י מיס
מגיהיפליג׳דיבכז דאמ׳מרסיק מלא
לקרות כנגדה דדמי לכ ^ה כלי על הצואה או הרעים סרוחים ומשמע לרב-י׳דכי קתני כמה ירחי׳מהס קאי אמי׳ הרעי ' ומי מסר׳
קרקע הבית נראה לו שרי
ואע״ג דאיכא למימי שאני בית הכסא דחמיר ומי רגלים ויש לתמוה על הרמכ״ס שלא הזכיר זה כה׳ק״ס ולכן נ״ל ססו׳מפר דהא
ושרי לקמת בסמוך להם
כנגדו מ״מ כיון שיש בי מחיצות המעכבות דקתכי כמה ירחיק מהם לא קאי אלא אמי רגלים בלבד וכ״נ מדבריו בפיר ' המשנה
ך& שאין בו צואה אסור לקרות
כתב הרמב״ס ומיהו לסי מ״ש בסי ' ע״ט דאיפשר דככלל דברי הרמב״ס הוא להרחיק מנכלה
מצי,)5מקרקע הבית הכסא הדעת נוטה להתיר לקרות כנגדו :
למסרחת איפשר דה״ס למיס הרעיה ומי משרה וכדברי רבינו:
בכ״ג כל מי שקרא כמקום שאין קורין בו חוזר וקורא ^ !
פז גרף סל רעי ועביט סל מי רגלים הן כצואה וכו׳כס״פ מי שמתו ( דכה ) ת״ר
מיחץ חדש שלא רחצו בו וכו׳כל סחה הוא בפ״ק דשכת ( די ) וכתבוהו
גרף סל רעי ועביט סל מי רגלים אסור לקרות ק״ס כנגדן אע״פ שאץ
הרי״ף והרא״ש כס״פ מי סממו והרמב״ס כפ״ג״מס׳ק״ס ופ״ד מהלכו '
,
בהם כלום ומי רגלים עצמן עד שיטיל לתוכן מיס ומדקסני גבי מי רגלי׳עד שיעיל
'! יאיתא בגמ׳שס ובס״פ מי שמתו ( דף כו ) דמיחן שאמדו אע״פ שאין׳ שם
אע״פ שעכשיו אין בו אדם מאיס בית הפנימי למוכן מיס משמע דבגרף ועביט לא מהני נתינת מיס וכן כתבו היב רבי יונה
ס נלו מי סעאפר שנשתמשו בוח . Hzוהרשכ״א
׳-

פו הרוחץ
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יל״יג

הרמנ' סנת' הר* ן
ה׳ק לשנת ע״א
 7ןק״ב וסרקגל
הזלתים זן>שס* נ
ע' נ דנני׳הפנימי'
אסורלהרהר נ' 7ת
אנל נא״נעיסרי
וכל יזק! ס שמותי
חותר
להרהר
להורות היתר א1
איסו׳אןלאיאמד
טעי » של 7נר *
כמ^ הר׳ןע׳ כיר•
7ף קי״ח זאשור
לענות איון ינג״י*
(מלחן:

אורח
מןרשב*א והראיס  :וכ׳הרא״ש דטעמ דכיוןדמיוסדיסלכך ה״ל כבית הכסא ואפי' שאיפשר לראותה אפי׳הכי כיון שיש כגובה המטה י״לית ןל כס וי״׳יכיוגצון ״
למן*
םיץוד!j ,
דמיירי לצוסו־ המסה שאמרנו שקורא מיד שאס היה פחות
מגיטפחיססמו
מיד שחס היה פסות מג טפסים
דמיירי נפסד המסה ספמרנו סקורח
אין בהס ריס רע וכ״כהרמב״ס :וכתב דטעמא דלא מהני בהו נתינת מיס כדמהני
ומות׳ומג׳
פ מחובר למטהה יא ילא יקיאואס יחוקי׳מ ? 1מטהי י סות אחית היא
במי רגליס מסוס דדיינינן להו כמו צואה ואסור מן התורה מוהיה מחנך קדוס
םכי־׳ספוסד
עד י׳בפיא דלא איפסיטא ולחומדא ע״כ •ואח״כ כ׳דאפי״לדפת הרי״ף
אבל מי רגליס איכס אסוריס אלא מדרבנן דלא אסרה תורה אלא בנגד עמוד בלבד
,
שעש*
כת״קאס מרוסק הגיףמהמטה י
הילכךסגילהו מפינת מיס ולי נראה
של רעי ועביט של מי מלי׳הץ כצואה לפניו מ ^ א מותר דרשות אחרת היא פכ״לומוי.
טעמא(  tן
ליתן טעם אתר דמי רגלים היינו
עיניו ולאחריו ד״אממקו׳שכלה הריה אפי׳אם אין תמוהים בעיני  :ורס״יפי׳בעי׳זוד ^,
הסי
 1שרו בנתינת מיס משוסדצלוליס
טסס
דאמר ר׳שמעון בן גמליאל עד סי
בהם כלו׳ואפי׳אם הטיל בהן מים לא מהני ודוק׳אם הן של חרם
ומתערבים במיס ומתבטליםנזה 'שאי זכי
3גי ?  ,ועביטסמה  ,ע .ב? °לןיכו או של עץ שנבלע בתוכוומלאי? זוהמ׳אבל אם הןשל זכוכי׳או תחת המטה קאיוה״ק פסיט׳לי i53״[1
?גמעי כמי כדי שיתבסל הי  “ pמהכי של חרם מצופהבאלאו כלי מתל מות׳כ׳אבי העזרי שאם כפאו תחת המטה ורגליה קציי׳שאיןהיש
ולקרקע ג׳טפחיס כלבוד דמי והרי I
עיי פיו מ״רהואי^ומכוס' ד־!א גרע מצואה כעשעיית ונ״לכיון
כטמוציס• י׳ול־אי לא קא מיבעיאלידנו}
והעכיט
מ״־ נלוס שהוא כלוע כתוכו שהוא אסור דברו כתוכו ואם הגרף
ןמייסי,ס ל
הפסר
כאילו אינס תחתיה מאחר שיח
אמה
מאה
ןיפסרדלאמהנ<ל הו בבי׳ בהא פליכי ביה תנאי רש בא אמר אפי בית של
ו15פי׳ר,3נדמ מ,ס5
כגנוס
גדול כ״כ אין זה כיסוי ומינעי׳ליה
ומש לפניו מלא חשיב כולו כארבע אמות ולא יקרא עד שיוציאנו אויניהנו מג׳ופד י' 6י הוי כיסוי או לא ול}
וכן כתבו התום׳ :
בכריתא תחת המט׳ דאז חשיב כאלו הוא ברשות אחר׳ורשב״ג לא מחשב
עיניו ולאתייו ד׳ אמות וסו׳ סס
11
איפשיטא ולחומרא ומתוך מה0כתמ
כל חבית כארבע אמות וסבר ראם הן אחר המטה קורא מיד יתבאר לך שמה סכמו׳ בספרי יבינועסה
שצריך להרסיק מהם ד׳אמות ופסוט פול«
דיקא דמט׳ חוצצת וחשוב כאלו הוא ברשות אחר׳לפני המטה מרחיק גאון; .כרשב״א טעות סופר הואדצון
דכיוןדכצוא' דייניק לסי היינו
ממנו ד׳אמות ורבנן סכרי אין חלוק בין לפני המטה ולאחריה להגי׳כרשב״ג וכן מצאתיבספרי׳מדוץ,
מאסריו אכל לפניו כמל*5ע יניקוכ זכתו?
ומ״ש למעלה מי׳כאילו הוא כיסו' pU
אלא בכל ענין מרחיק ממנו ארב׳ אמות ולית הלכתא כרש״בא
בספר אהל מועד ומ״ס בהיחק אחרייד
נ״ל שצריך להגיה אחתבמקום .אסר;!
ולענין
”ה דהשיב כל הכית כארבע אמות דרכא פסק דלא כותיה
אמית ממקיםסכ< ההריח
ומ״ש ולא חשיב כמכוסה תחתיה תינן
יוסף
דס ^ .מטה אם תחוץ פסק גאון כרש״בג שחוצצת מחא רבעי רב
ם]תב 6י ^לים!׳ ^״י
תחתיה נראית כמיותרתוהרי״ף $
ועביט שניהם של חרס ונתבוהתו׳ ^ מרבהונ׳מטה פחות משלש כלבוד דמי נדה ו זח ט מאי א ל הזכיר בעיא זו כלל ותמה עליו ה״רימס
הרי״ףמפני
לתירוסן)5בל כלידל 6כלע כגון זכוכית
לא ידענא עשרה לא מיבעיא לי דכרשותא אחריתא דמיא אמר והרא״ש כתב סנר׳שטממו סל
איסטר דשרי ובלבד שיטיל בהס רביעית רבינא הלכתא פחות משלשה כלכוד דמי עשרה רשותאחריתי שהו׳מפ׳דבעיא זו קאיאדרשכ׳^גונוכרי
ילינרא'
מיס וכן כתב המרדכי והרשב״אכתב " ׳ל היא גדה״ו זח״ט בעי מיניה רב יוסף מרב הונא ולא פשיט ליה הגאון ואיהוסבר דכלכת׳כת׳ק
מג׳אינדז דאפי' אי כוס ס״ל הלכהכרסכ״ג א
בתוספות כסתפקו בכך והס הקלו דדוקא ולחומר׳והגאון מפרש להך בעיא אליב׳ דרש״בג דפחות
דהוהמערע
ודאי ובי׳הוצצ׳ מג׳עד עשר׳מבעיא ליה וכיוןדמבעי׳ליה הוצרך לכתוב בעיא זו מסוס
.בכלי חרס דבכל התלמו' גרף סל׳ יעי חוצצת
איןראיה כפירוש הגאון וכפי מה שפי׳ה״ריונה
יחלףביבי'ושל אליביה פסק כותיה רעד עשר׳אינהחוצצ' ומי׳לפרש״י
היינו סלחרסאהלס לעז
דהשתאכיון דמג' ועדי׳לאאיפסיטא
מיני מתנות שרי עכ״ל והר״15׳כ׳דמ סתב משם לפסוק כרש׳יבג שהו׳פי׳הבעי׳אליג׳דרשכ״א ואתחתהמטה
ולחומרא מחיצה עסיס פשיס׳לן והוא
1געז6פו ימפ ןםהי ?י ,בתוכו ומלפ קאי־דבפחות מג׳כלבוד דמי וחשיב כמכוס׳למעלהמעשר׳כאלו
י׳מבעיא הפסק ופחות מי' לא חשיב׳מחיצהולא
אכל כשל זכיכי מית יכך הם דכרי הוא ברשות אחרת ולא חשיב כמכוסה תחתיה מג׳ ועד
איצטריך לאסמועינן והימב״סג״נלא
רבינו  :ומ״סשאסהןשלחרסמצופין
מותר נראה שלמד כן ממ״ש ה״ר ייב׳בשם ליה ולפי זה תהת המט׳עד שלשה שרי רחשיב כמכוסה וכן כתב הזכיר בעי׳זו כלל ואיפשר שדעתו נעו
הראי׳בד דאפי׳רשיבא דמחמיר סודה בהא :
שכתבתי שהוא דעת היי״ףאואפשר
רבני צרפת דשל מתכת כגון שלנו
 73הטמאין קורין בתורה וקורין שמע ומתפללין חוץ שהוא מפרס כפרס״י וכיון סכת׳שאסכפה
שמקצתן סל זכוכית מותר ומפרש רבינו
מבעל קרי שבא מקלות ראש לכך אסורבדברי על הצואה כלי צו על מי רגלי׳אע״עשהן
היינו .
זכוכית _
_
־דמקצתן "
סל קרס
של
המציופין בזכוכית שמקצתן שלצד חוץ הוא תורה בקריא׳שמע ובתפלה והאית׳ שרי דא״ר נחמן נהוג עלמא עמו בבי׳הרי אלו כקבורין ומותרלקיות
בן בתירא בדברי תורה דאמר רברי תורה אין מקבלין כנגדןוכיון דקי״ל דפחות מג כלבוד חו
סל כר יהודה
סל חרס ומקצתן שלצד סכים׳ הוא
ושוי
כשאין המטה גבוה ג׳הרי הן כקבורין
זעירא
התוס׳והמרדני טומאה ואין צריך טבילה וכן כיאתא
זכוכית  :ומה שהצריט
וכן סי׳ה״ר מנוח וכתב מיהו ׳ אףפל ג5
לכסיל רביעית מיס כשל זכוכית לא
כתבוהו המפרשים והפוסקים משמע רס״ל דנתינת מיס למוך גרף ומביט אינו דמפלגי׳כמטה כץ גבוה ג׳או פחות בכלי לא שאני לן דבכל גוונא חוצן ע״כומחץ
שדעת
נר׳לפ׳כך דא״כ למה החליף דין מטה בדין כלי וכ״ש שאין דינס שוס לכך נ״ל
מפלס ואינו מוריד ומיהו נר׳סצייך שיהא רחוץ יפה וכ״כ בספר אהל מועד אסרחץ
הכלי במים יפיס אס הכלי של מתכת או של זכוכית מותר אע״ס שמיוחד לכך והוא
הגרףתחנו
הרמ״ב׳כמו שכתבתי שהוא דעת הרי״ףז״ל  :ודע שכתוב ברמזים אס
המט׳מותדסשי׳כטמוןוכגוןססמט׳אינוגבוהג׳טפחי׳וסר״יף אסרעכ״לואיני
שלא יצא ריח ממנועכ״ל  •:ולפי דברי הרמב״ס והרא״ש דמדמו גרף ועביט לבית
דמאש
יודע למה כ׳כן שאע״ס שהרי״ף יפרש כפי׳הגאון מניןלנו שיחלוק על דן זה
הכסא נידגס סל זכוכית אסור שהרי בית הכסא הוא ומיהו איפשרלומ׳דכיקדלא
ואיכ׳למימ'
דקי״ל כל פחות מג׳כלבוד דמי כל שאין המט׳גכוה ג׳טפחי׳כטמון דמי
בלע כלל אין דין בית הכסא עליו :וכיון דסאר פוסקי'ומפרשי' כתבו להתי׳נקיטי'
כחבאביהעזרי
בוותייהו להתיר בשל מתכת אוסלזנוכי׳אושלחרסמצופ' :
ומפפללץ
דליכא מאן דפליגדשרי  :פח בלהטמאים קורץ בתורה וקויין שמע
סמשמסת
וכו׳בס״ס מי שמפו ( דכו ) סנן זב שראה קרי ונדה שפלטה שכבת זרע
שאס כפאו על פיו מותי וכו׳שס כמרדכי ואפי׳אס כפאו טל פיו יש שאמרו מרחיק
ממנו מסל שנבלע בו ומאיס והוי כמו צואה הדבוקה בסנדלו ולראבי״ה נר׳להתיר שראתה נדה צריכיס טבילה ור׳יהודה פוטר וכתבו הרי״ף והרא״ש מהא מפניק
שמעי׳חבי׳וזכו נדות ויולדות כולהו סייבי׳בתפלה דדייקי׳טעמ׳דזב סרא' קריוניס
דהא מכוסה הוא ולא עדיף מצואה בעששית ולא דמי לצואה בסנדלו  :ורכי׳סובי
מצאתיכתוב באהל מועד ספלע׳שכבת זרע הוא דצריכי טבילה הא זב שלא ראה קרי וכדה שלאפלט'סככת
טעמיה
כסכרא קמא וסלכתא ס־ותיה דמסתבר
כתוב שאס הגרף או העביט בתוך כלי אסר מותר וכ״כ הרי״ץ גיאת וטעמ׳דמסתב' זרע אין צריכץטבילה לדברי הכל וכן הלכ' :וטבילת כעל קרי לדברי מור׳היאחקננז
הוא  :ואם הגרף וסעביט כבין! בהא פליגי ביה תנאי וכו׳בס״פ מי שמתו (שס ) עזר׳כדאית׳בס״פ מרוב׳ונתן רבי׳טעס לדבר לפי שבא מקלות ראש והכי מוכחכס
והאידנאשרי דאמ׳רב נחמן נהוג פלמא כר׳יהורס כן כקירבונד
ת״רגרף של רעי ועביט אלמי רגליס אסור לקרות ק״ס כנגדן בץ מי שמתו :
לפני המטה בין לאחר המטה ר׳שמפון כן גמליאל אומי לאחר המטה קורא מיד תור׳וכו׳בפ׳ראסיח הגז (דקלו )ובפ'מישמתו (דףכב ); ואחא דתניר'׳יג' 1ח'י
לפני המטה מיפיק ארבע אמות וקורא ר׳שמעון קאלעזר אומר אפי׳כיתק׳ שאין ד״תמקכלי׳טומא׳כתבו תלמידי ה״ר יונה בפי מי שמתו י"מ דל״שק״ס ל0
נזמיי
קריא׳אחרת לכל מילי אמרי׳דאין ד״ת מקבלין טומא׳ואין זה נכון דכודאילא
אמה לא יקיא עד שיוציאם או עד שיניחם תחת המסה דס״ל לרשב״א כוליה בית
כד׳אמות דמי ואיפליגו אמוראי אס הלכה כרשכ״א דאמר כל הכית כד׳אמות וכתבו אלא בק״ש בלבד אבל בשאר ד״ת אסו׳דכי אמרי׳כי דכרה׳כזה •יכחההקורא ד5י
כרימו׳הכר׳מכפווגיס
יונה והרא״ש סר״י בן גיאת פסק הלכה כרשב״א דכל הבית כארבע אמו' והס במכואו׳המטונפו׳והחמירו בזה יותר מסא׳כריתו׳דבכל סאר
ה״ר
דמסמ׳מדכי(
דחו דבריו דכיין דרכא פסק כגמרא דאין הלכה כרסב״א הכי נקיטי׳ובן פסק אינו מכפר אלא אע״פ שנכרת עוכ׳ בה עכ״ל ודברי׳תמוהי׳הס כעיני
טוניס
שלא אסרולקרו׳כמבואו׳סמסונפי׳אלא ד״ת אכל ק״ס לא דאין ד״ת מקכלין
הרי״ף וכן ניאס שהוא דעת סימכ״ס וכיון שהם ז״ל הסכימו כן פשיטא דהלכתא
כוותייהו  :ולעני[ מחלוקת רסב״ג ורבנן כ׳הרא״ס שהגאון מפרש דהא דכעי רב והא ודאי כשגגה שיוצאה מלפני השליט היא רהא בפ׳מי שמתו גבי ההי!ל׳ דמנו;.
מקכלי׳טומא׳מסמ׳כל ,
ד׳חדאל?
 .יקרא ק״ש ועו׳דאיןד״ת .
מני׳בהדי׳לא ,
יוסף מרב הונא מסה פחות מג׳כלכוד דמי וכו׳ואסיק רכא פחות מג׳כלבוד דמי המטונפים _ ... . . .
טסר׳רסותא אחריתי היא מג׳ופד עש יה היינו דבעא רב יוסף מרב הונ׳ולא פשיט לא הל״ל אלא אין ק״ס מקבלת טומא׳ופו׳דר׳יהוד׳דא׳אין ד״תמקכלי׳טומ^ מ?ו■.
ליה ולחומר׳אליכא דרשב״ג קאי דקאמר מטה חוצצת ומשוס הכי פסק סלכ׳כוותי' :מייתי לה דפתי׳הלא כס דברי כאס מה אש אינו מקבל טומא׳אף ד״ח? 1ינ5ייך
טומאה וכי היכי דשייכא האי דרשא כק״ש ה״כ שייכא בשאר ד״תופודדאסמי^
וכתב ה*ר יוכה ספי׳הגאון שמנהג׳היס ממטותיהן כולן סתומות ומיבעי' ליה
דבמבואותהמסוכפו׳מות׳לקרא ק״ש ה״ה דכמקוס שיש בו צואה ומי רגל,נמישי>.
כשהגיף עומד לאחר המטה וגובה סמט׳פחות מי׳ומשוס הכי קאמר י׳לא קא מיבעי'
ומ״ס וא״א לומ׳כן דהא סוגין כסוליה פ׳מי שמתו דאסו׳לקר׳ק״ש כמקו שיסנוצי,
לי דודאי מחיצה היא והוא ז״ל הסיב על הגאון דהא מילת׳דפשיטא דעשרה מחיצה
גמירה היא ולא היה ציץ לומרי׳לאקא מיבעיא לי ולפיכךכת׳שנר׳דאפי׳ כמטה ומירגלי׳אוגרףאועבי׳מדשירחי׳מאסריוד״א ומלפניו כמל׳עיניוואדרכקסת!
שמועי׳שאע״פ משא׳ד״ת לענין רית רע איןלו עיק׳כמו שנמבא׳בסי׳ע״ט הילכ׳ודאי לאשאני ק \
שאינה סתימה מיירי ומשום הכי הוצרך לומר י׳לא קא מיבעי׳לילאשמועי
קריאת,

מה

הלכות ק־ש

^סל!ף1״ת דכצולהו כמקום סיס כר צואה או טנופת אסור מפום והיה מחכך איל חולה שראה קרי לאונסו פטור מן הרחיצה ופין כזה מנהג וכן זב שראה קרי
■ ושמוה סאמרו אין דכרי תורה מקסלין טומאה היינו כמקוםשאין כו שו׳טיניף ונדה שפלטה סככת זרע אין בהם מנהג אלא מקנחין פ :מן ורוחציןידי׳ומיתפלליס
גלל וגס הארס הקורא נקי מטיטף אלא סהוא טמא שיגע כסיס טומא או סיצתה מכ״ל ימה סחילק כין בריא לחולה נראה ססמנו כזה׳ מל מאי דאסיקנא כפ׳מי סמתו
^אהמגואו כגוןשהוא !כ או כטל קרי כהא אמרינן דאין ד״ת מקכלין טומאה א׳רכא ברי׳המרגיל וחולה המרגיל מסאה וכריא לאגסי ט קבין אכל חולה לאנסו
cylבין ד*מ מותר לקיותחס היה
,
פסו׳מכלו' ופירס״י דמיגיל היינוסממשיך
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אמר
בטלוה לטבילתא כר ,יהודה  pבתירא ולאו דוקא הקרי מליו כלומר סמסמש מטתומ״כ
^ רימ אןיסייה לכפל
קרי
ואתא
רכי
ילטכילתא
אלא הוא הרין נמי רחיצה בט' קבין ׳לא כעי דף־א ך״י וכיון דקי״ל דכטלוה לטכילתא וס״ל לכני
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נס״ע מירכה והר יונה בפרק מישמתו
« כט קבין דרחיצה כס מכין אחר התקנה
ונרמכ״ש כסוף ס׳ק״ש טעם לדבר היאך האי זו כתב כיין דבגם ליכא האי מלתא כהדיא נקוטמנה ^ כטב^ לה קודם התקנ׳שולה לאנסו פטור
להצס לר׳יהורסבן כתירא לכפל תקנת ישראל בירן שבעלי קריין אע פ שאין להם מים אינן ®  P^ srמכלום דבזפן התקנה נמי היה פטו׳ויהיה
^• קכי אתא זעיריאלד בטלוה ער שירחצו והר׳ ישעיה כתב שאין חילוק בין ק״ש לתפלה
וכ״כ תמיה לי כיון דקי״ל
דכטלולטבילת׳היאך
לטכילמצ נר יהודה כן כתירא נ״ז בפרק

«י^סו :ומי שולאודוקא
לטבילתא

^ה״הכמי רחיצה בט קבקלא בעי דהא

ויהווה לאמצריך אפי׳רחיצה וכו'בפרקי
מישזאו אהאדתניא מעשה כתלמיד א׳
נהמ״גס
מ ייהורה ב זבא 'י

ברחיצ׳לא לדברי תורה וק״ש ולא לתפלה וכ״כ הראב״ר לא נהוג
עלמא כל׳י אלא בטביל׳אנל נרחיצ׳לאנהוג כותי׳וזעירי מצרי׳
ט׳ק בין ומיהו בכל מקומותינו לא נהוג (ש"א<ה!ג ) כותיה אף בט'
W׳ ? wÜ׳
קבי? וסמכו על הירושלמי רגרסינן התם גבי יום הכפורים אסיר
\
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ד
;
בתשמיש
המטה
השתא ברחיצה אסור בתשמיש לא כל שכן
צריך אלא ט׳קכין וחולה לאנסופטו׳מכלו׳
ri»4 -S
פכ״ל
:
^־  4׳'  ■ 41 ^ Äכלומר אסור ול להתפלל כעורו בעל קרי רע שיטבול וביון
יוכתכרכינו בסי׳רס״אויש
בהולאנסיג כר׳ יהודה כן כתירא קא
פסיק רכא הנא הלכתא מאי לומר דאפי׳
מאן דלא נהיג כר׳יהוד׳כן כתידא' ומכיד
כתקנתא דעזרא ותקנתא דרבנן דכתר
עזרא כחולה המרגיל בריא לאנסו לא

»1פ׳ד< 4מיא1
עמחוראינומצוכי שאסורכרהיצה
סהיו
ל׳שבתשמיש המטה ומשני במקום שאין חסידים .
מחחירין על
ואנשי מעסה .
, .
"
הצל)
דהגילה
ל־יןל
אעי
'
»
׳
טוכלין
ואם
איתא
שצריך
ט׳קבין
מאי
משני
אכתי
כרחיצ׳אסורעצמןוגוובל-ן לקימיין להתפלל וחומיע
 ppנהגולסקל :
כתב
רכ
אלפס
איכא
כל
שק
בתשמיש
הממה
:
י
יתירה היא זו שאף להרי״ף שכתב סיש
פט הלכות
מ״ל הא דאמרי׳בטלוה לטבילת' כין לד״ת
מצריכים טבילה לתפלה לאו דוקאטבילה
ביןלקיי׳ס ותפלה רכו׳כבד איכן מתפללין
אלא רחיצה בט׳קבין ואני כתבתי למעלה
שא'
!
צ
עושירסנו הכל דברי סרי״ףכס׳מי
לא
טבילה
שמתווכ״כ
ולא
הרא״ש
רחיצה
ג״כ
שס
והמחמיר
וכ׳ה״י
תכא
עליו
יונהדהא
ברכה ע״כ  :והוי יודע דהני מ'
דקאמ' רב האיי איו מתפללין פד
שירחצו
איפשי
היה
לומר
שכוונתו
לומר
שירחצו
סאה שהתקין עזרא לבעל קרי אפי׳כולס מיס סאובין כשרים וכדתנן במסכת
נמ׳סאהאכל הרי״ךכ׳ולאו
טכילה
דוקא
אלא
רחיצה
בס׳קכיין
ואע״פ
שמה
שהזכיר
מקואות ר״פ שמיני מקואות העמיס שבסוצ׳לארץ כשרים לבעלי קריין אפי׳נתמלאו
הוי״ףט׳קכין אינו על
דברי
רכי׳האיי
אלא
אליב׳דאיב׳מ״ד
ה״מ
לד״ת
אכל
לתפלה
בקילון
וכן
פי׳סס
הרמב״ם
וה״ר
שמשון
ובפ׳מי שמתו תניא בעל קרי שנתנו עליו
צריך טכילה משמע לה״ר
יונה
דהרי״ף
שהכיא
דברי
רכיט
האיי
אתי
שת
"
סברות
ט׳קבין
מים
טהור
בד״א
לעצמו
אבל
לאח״יס
כלומ׳ללמוד
לאחרים
מ׳סאה
ר׳יסוד'
שנאמרוכפירוש כטלוה לטכילתא לאו לאיפלוגי פל בטלוה לטכילתא אתא אלא אומר מ׳סאה מ״מ ואיפלגו אמוראי במילתיה דר׳יהודס חד אמי לא שאנו אלא
לומיסו) ע״פ שאין הכרח לאחת משתי הסכמת נהגו העולם כא׳מסס דהיינו ההיא
בקרקע אכל ככלים לא וסד אמר אפי׳ככליס<5לי ופריך בגמ׳כשלמא למ״ד אפילו
לשבי' דלתפלה מיהא כעי רחיצה כט׳קכין והכי דייק ממ״ש עד שירחצו ולא פ׳פד בכליה היינו דקתט ר יהודה אומר מ׳סאה מ״מ אלא למ״ר בקרקע אין בכלים לא
שיסנליולפ״ז האי סברא פליגא על הסברא שכתב רבי׳כתחלה דהאדאמי זמירי מ״מ לאיתויי מאי לאיתויי מים שאובים אלמא דלכ״ע מיסשאובים ' כשריס אלא
נעלוהלטכילפא לאו דוקא טכילתא אלא היא הדין רחיצה בט׳קכין כמי לא כפי :דפר מכשר אפי׳לטבול בעודם ככלי ומר סבר סאע״ססהן שאובין בעינן מיהא
ואססיהרביכר מפרש דברי רבינו האיי כן יש לתמוה על רבי׳שכתב הסבמ׳סתם
שיהיו בקרקע כעין טבילה • וגרסי׳בפ״ב דגיטין אמר רב פפא היי אמרו בעל קרי
כאילי אין מחלוקת ביניהם  :ומיש כשם ה״ר ישעיה שאץ סילוק בין ק״ש לתפלה החולה שנפלה עליו ט׳קבין מיס טהור בעי רב פפא חציו בטבילה וחציו' בכתינ׳מאי
היינו לומר דכי היכי דלק״ש לא בעי שוס רחיצה כך לתפלה נמי לא כעי מידי וזהו
תיקו  :ופרש״י בעל קרי וכו׳טהור לד״ת דעזר' תיקן טבילה לבעלי קריין קודם
שכגסמוך וכן כתב בה״ג והשתא נהוג מלמא דקרי כעל קרי כתור׳בק״ש ותפל׳וכו:,
שיעסקו כתורה והקלו על התולה כנתינת ט׳קבין אפי׳שאובין במסכ׳כרכות אבל
ומיס יכינו ונראה כיון דמלי כמנהגא אזליכן ככל דוכתא כתר מנהגא וכו׳הם
לטהיו
ליככ׳כמקוה בעינן מ׳סאה  :וחציו בטבילה שנכנס חציו לתגן
■■ המקום' ועל
וניי עצמו והביא ראיס ממה שכתב הראב״ד לא נהוג עלמא כי׳יהוד' אלא
בטבילה
חציו
נתן
ט
קבין
שאוכין
ע״כ
וכיון
דמידי דתקנתא דרבנן הוא נקיטי׳לקול' ואפ״ג
וכוועדסיף השי׳הכל הוא לשון הראכ״ד וביאור דבייו כלו׳א ע״ג דר׳יהודה לא
דתקנת עזי׳ליתא האידנ׳כתכתי זה משוס דנ״מ למי שקיבל עליו לנהוג כתקנת
מצייואפי׳רחיצה כדמשמע ממאי דאמי פתח פיך ויאירו דבריך וכמו שכתבתי
עזרא  :ותש עח קבין שאמרו דוקא כששופכס עליו אבל לטבול כת וכס לא מהני
"יךייילאאמידכטלוסאלאלטבילתא אכל לא לרחיצה שאע״פ שלא היו מידי כין אס הס בכלי או בקרקס דגיסינן בפ׳מי •שמתי ר׳זירא הוה יתיב באגכא
«מץסיוייחצין
כט׳קכץ ואע״פ דכיומי דזעייי לא נהוג כר׳ יהודה אלא כפנין דמיא בי משותא א״ל לשמעיה זיל ואייתי ט׳קבין ושדי מילואי א׳ /ל ר׳חייא בר אבא
מבילהאבללא פעכין רחיצה מיסו בכל מקומותינו נהוג כוותיה כלומי כי׳יהודה למה ליה למרכול' האי והא^תיב מי כגוייסו א״ל כ!׳מ סאה מה מסאה בטבילה
גסכענץ רחיצה
בט׳קכין דלא .צריךרמשים דאיכא '* לאקשויי כיוךדזעירי דאמי ולא בנתינה אף ט׳קכין בנתינה ולא בטבילה וכ׳הרב ר׳יינה בפ׳ מ' שמתו רחיצה
ממגני יסורס לא אמי דכהוג כוותיה אלא לבטל טכילותא אכל לבטלרחי־צ' לא
ט׳קכין
צריך
להטילם
עליו
בכלי
שיוכל
להריקם
ממנו
כלא
שוס
הפסק
' ־וכן מוהיש
אמותיה מסיכאתיתי
לן לכטל גס המחיצה לכך כלן־ ששמכיעל הירושלמי כמשניו׳של טהרו׳עכ״ל ומפשט דבריו נר׳לכאורה דבעינן שכל הם קבין יהממכלי
דניסיקהחט בפרק
כתיא
דיומא
אהא
דתכן
י״ה
אשור
באכילה
וכשתים
וברחיצה
אחד ואינו כן דהא תנן כפ׳שלישי דמקואות בעל קרי החולה שנפלו עליו ט קבין
ובתשמיש המסה
איתמהי
ברחיצה
הוא
אשור
בתשמיש
המטה
לא
כל
שכן
תעתיר
מיס
וסטור שנפלו פל ראשו ורובו ג׳לוגין מיס שאובין מכלי אחד משנים ומשלש '
סקמזסאץ
טובלין
והכי
איתא
נמי
בפ״ק
דתעניות
ומפרש
סראכ״ד
דהכי
פריך
מצטיפין
ומד׳אין
מצטרפין כד״א בזמן שהתחיל השני פד סלא פסק הראשון ופי'
מןדמנידאטור
כרחיצה
למה
הוצרך
לסכות
דאסור
בתשמיש
המטה
דכיון
שאם
יבינו
שמשון
ט׳קבץ
כפמי
שמתו
תניא
כעל קרי החולה שנפלו עליו ט׳קכיץ מיס
סמשמטתויאי איפשר לו להתפלל עד שירחץ והוא אסור ברחיצה לא היה צריך
טהור ואמיינן התם כנתי׳נה ולא בטבילה ואשמעינן מתניתין דמכלי אח׳או שניס
^ותפאשור בתשמיש ומשני למקוססאין טובלין לקירויין איצטריךלאשמועינן

L

שמיש ומקום שאיןטובלי' דקאמי על כרסך דהיינו לומר שאינםרוחצים

,ראל כן מאי מסכי הא אע״ג דאינס טובלים מאחר שהם רוחצים סדראקושיין
וכתאכיון דתכי אסור כרחיצה למה ליהלמיתני אסו' בתשמיש אלא ודאי מקום
^ג?נ1יב(־יס ולא רוחצים קאמי אלמא יש מקומות שנוהגים שלא לרחוץ כלל
׳ ] ׳מוסגיס וגס הישב״א ־הביא בפרק מי שמתו
ירושלמי זה ופירשו כמו
י״ 3י שיש מקומותש אינם רוחצים כלל וכן נהגו ככל מקימותיכו ע״כ
כ בסוף הלכות ק״ש שנהגו כל ישראל לקרות בתורה ולקמת ק״ש והן
׳ Hוכפ״ד .מה׳תפלה כ׳סעזי'תיקן פלא יקרא כעל קיי בדברי תורה מד
 tין׳ י׳סעמרו אח״כ התקינו אף לתפלסשלא יתעלל כעל קיי עד שיטבול
^ מלס תקנה זו של תפלס לפישלא פשטה ככל ישיאל ולא היה כס בצבור
•3סואח כ כ׳מנהג פ עיט כשכעי ובספיר שאין כעל קרי מ תפלל עדשרוחץ
יו ממיס משוסהכין לקיאת אלןהיך ישראל כד״א כבריא או בתולה שבעל,

או ג׳ובזמן שמתחיל הסני פד סלא יפסיק הראשון׳מצטריפין מד׳אין מצטרפין עכ״ל
ונם הימכ״ס פ״ג דמקואו׳ה כבר ביארנו בברכו׳סכעל קרי אם יהיה חולה וראה קרי
לרצונו וכו׳הנה הוא יספי׳לו מן הטהי׳לענין התפל׳סישפוך על עצמו ט׳קבין ואמרו
שם שאל׳הפ׳קכץ שיטהר בה׳בפל קרי לתפלה או הג׳ליגין פיטמ' הטהור לתממ׳צריך
שיהי' שפיכתן משלשה כלים לפחו׳ויהיה בזה אח" זה ולא יפסיק שפיכת א׳מסס עד
שיתחיל הבא אחריו ואז יצטרפו ויטהר הבעל קרי ויטמא הטהור ואס היה מארבע ,
ולמעלה אין מצטרפין לא לטהי ולא לפסול עכ״ל  :ודע ששיעור ט׳קכין מדדתי
ומצאתישהוא דקולונדריטש וחצי•
כתזב בהגה״מיפ״דבעםיראבי״הסצפיס׳
נהגו טהרה ופרישות בעצמן בעת נדותןשאין הולכות לבית הכנסת ואף
כשמתפללותאץ עומיו׳בפכי חייחתיהן -וק ראיתי כדברי הגאונים ופשר המנה ג
כדאמיינן בבעל קרי שמעשי שמקילין בה ושמעתי שמחמירין בה וצל המחמיר בה
מאייכץ ימיו ושנותיו והי״ה כאחרים עכ״ל
י•
וכתיב בכתבי מה׳ר
ישראל סי׳ קל״ב שהוא התיר בימים
הנוראים
וכה״ג
סיכות
מתאספות לבית

%

ח ^ , $הכנסת

ת £לה
הכנסת לשמוע אפלה וקריא׳סילכו לגיא ה 3גספ וסמך ארש״י שמתירו מסיני נפת לא סאה לא פן מ־נ? ימתפלל ערבית שתייםומתפלל מנחה
,0m
רוח לנשים כי היו להן לעצנון רוח ולמפלת לבנמכל מתאספין לה־ות גצ-גו׳והמה לימא ספה ולא התפלל שחרית קודם חצית חיזר ומתפלל לאתי־vjj^ p
יעמדו פוץ מפ״לזוסשתא כשי׳ דיין לא נהוג להמנע כלל תליכנס לג״ה וכ׳ר״י בנמי' נפי טעה ולא התפלל מנתה חווי ומשלימה סל הלילה׳ ס״ל למימיפכ״ל ח'ה
צ״ו ס" ג שראה אנשים ונשייס טועים לומר שהיולדת צריכה ליזהר מליצנסצכ״ה על ביד הדרך השני 1וכיו] שהגיע זמן תפלה אסור לאד להקדים לפתחח>:יף ון;׳,
 53היה קורא (דף יד ) אמי י5כל
שיעברו מ׳לזפר וס' לנקבה ומנהג כטעות
פלוס לסכירו קוד© סימפלל
כאי־לו ^}
הוא וצריך למחות ביק :
ן!
גמהמתיכרכסשת בפיקיס-סוסל( י
פט?  pאסלת השקר מתחיל משעלה
עמוד השחר וצו׳ ריש פרק
ד׳ תפלת השחר מהחיל משעלה עמוד משח' והאיר הכבוד ומשיג תתומ' ר' אכא3
משפיס
■
י פני המורח שהיא כנגר תמיר השחר ומאות׳שעה לספחו וספגו תלמידי ה״יייכ׳כס® ^
דברכות (.דכו ) תכןתסלת השחר פיחצ י'
ואילי הוא זמנה ומכל מקום עיקר מצותה עם הנץ החמה אלא מרובינצי׳דאפי׳כמשכי' לפתהואינו6ס1׳
ר׳יסודהאומ׳עד י׳סננופ ימסיזי  ^ .3 .י*5
אלא כשמזכיר לוסליםא מפום
דשז״אל
^כז £דהל5מ5ז יהייה ה ^יל ופנ!
שאם
התפלל
משעלה
עמו׳השחר
יצא
ונמשך
ער
סוף
ד׳שעו׳ואם
פל הקב״ה שלום אגל

”!’ ״יי
M־pS0,Bfe, r,־L, BS0״ M־ n
שיסמוך ■
גאולה • ■
־
מתפלל‘
למפלה ונמצא
גיוס כלומר ומשמע ליה דאין זמנהלזלס
צנס הנן החמה דוק׳זהיכי קתכי מתניתין
עד חצות אועד ד׳שעות ומשני5י תניא
ההי׳לותיקק וסיש״י לותיקין

מופי לומר לוצפר^ ד״מ
דמיי טג כיון סאינו ״״" ”"5
יעי
מזכיר לו פלוס וני׳ ״ JiÄwm

< ט «• *
 Wאחר )«" « ( toHרע חצות אל־פ ׳״• [fr
שכר פתפלה «מנה שכר תפלח מיה איב וכיח שהגיע זסן תפלה
אסור לאדם להקדי לפתח חבירוליתן לו שלום אכל אס פגע בו
יכול ליתןלו שלום ואסור לו להתעסק בצרכיו או לילך לדרך למורי היצ
נר״ואסזררק
מחזני׳הןן׳
ער שיתפלל ולא לאכול ולא
לשתות ואס עשה כן עליו פאפי׳זה אינו מופר אלא כפהוצירן
ללייו
לראופ לעסק מעסקיו או לסו׳פנין
315
הכתוב אומר ואותי השלכת אחרי גויך אל תקרי גויך אלא גאיך

המקדימים אחר שנתגאה זה מקבל עליו עול מלכות שמים וכתב אבי העזדי

ל מצופ ימחזרי® לעשותדב י
שמותר לשתו׳מים רלא שייך בהו נאוה ודוקא בהול אבל בשבת
ומצותומקרימי׳לאחרהנץ החס להתפלל ויום טוב כתב יאסור משום הקידוש וא״אז״ל היה שותה מים

אס אינו הול' אלא להקגיל פניו קו1
הפפלה אפי׳זה הלסוןאס־ו׳מכ״ל■jA3
פירו' שלו׳כמו צריפה אבל
־שלום נ5

.

י כיחנ זכממ י  L’fלמ^ חריס 6\ vי6ח .י
בשבתבבק ר קן דם תפל ,ה  $אי< ה ק ידןשאןסרו כין  .שעף
מיתי_ כמי צעידמויננוני^1גווח״י׳
יומי סמשס ואילך עכר הזמן וכשסהר
א 11
* I
ש•
י כריעה חיכה אסורה חלאגמשכי ל&
תקן
אסלת הסחר עד חמא ופו׳ותסלת זמנה•
אבלאספגעכו כשום מקוסאו נמן
ירא׳סשעלה ברק השחי'והאי' פני המזרח מידי דצוה אתמיד של שקר אפ״ג דפיקי*
הצנסת מואר וצ״צ גאון בתשובה ע"כ ואמאי דאמרי׳תו כגמ' שאסור
לעשו׳חסצץ
מצואה ע© הנץ החמה צדכאיבייראיךעססמש ונ״מאסהתאלל כזו השעה יצא
קודם שיתפלל כ׳סרסכ״א כלומר ואפי׳כמוצא חכירו כשוק כדי שלא יפנה
לבולשו6
דמנא לא חש לערשו דמילתא דפסיט׳היא כיוןדזמן המאוחר סלה הוא כזמן הממי' דבר עד שיתפלל וצת׳סראכ״ד דהיינו שנהגו לומר כפרא דמיי טגצדישיאןלנ
הוא הדיין לצל זמן המוקדם עצ״ל וגס המו׳כתכו בסס ר״ח גביעובד׳דאגו׳רשמואל
שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים כלל פד שיתפלל ומפני שהוא משנה
בלשון
ולוי דכסמו ךשזמן' אפלת השחי מתחיל משעלה עמיך השחר וכן דעת הימ״כ'שפ׳ יזכור ע״ב וכ״כ בא״ח וכ׳פוד כאורח קיים ובאופן המקומית שנהגי לתאשלו6
כפ״ג מהתפלה תפלת השחרמצותה שיתחיל להתפלל מס הנץ החמה ואח״כ נא"
איש לחכירו אחר שאומרים האל הקדוש היאה שמצאן יצאלסס המנהג
דע״צ
נאסרו אס לא כשינוי דברים ומצאן ואילן הומת וכת׳ עוד
וג־תסו׳דקמאי
המתפלל תפלה קודם זמנה לא יצא י״ח וחוזר ומתפלל אות׳גזמנהיאם התפלל
אפלת שחרית כשעת הדחק אחד סימלה עמוד השחר יצא ור״יכזמן תפלהמשיציר חשו חכמיס אלא 3ענין כריעה אכל כלא כריעה לא חשו וכואד סלוס בצללשון
הא׳יסי
את סבירו ברחוק ד״א ומצוה מן המובחר שיתפלל אחר הנץ החמה מיד ועת־ פשוט
שירצה כין בדרך בין בבית הכנסת ואין יכך צלום והכריעה א ^ יר גמור
אפי׳גלא
כתפלת השחר ואס התפלל משעלה ברק הסחר והאיר פני המזרח יצאונדא׳שהוא
נתינת סלוס קודם שיתפלל אכל אס התחיל לכרך הברכות כיון שקיבל מליועול
מלכות שמיס כברצותיאין לחוש צל כך פנ״ל 1ב ומ״ש רבעו ואסו׳לו
להתעסין
סוכר דהא דאמ׳אכיי גפ״ק דכחצות לתסל׳כאחרי׳דאמרי משיראה תא חכימ
:ברחוק ד״א ויכירנו להתפלל קאמ׳ונ״ל ג״כ שהוא סובר דמסירא׳סת חכירו ברחוק כצרכיו שם אסור לאים לפשות חפציו
״ ד״מ
.
ד״א ויכירנו ומשעלה עמוד השחר זמן אחד הוא צי ה* צי דלא פיקשי הא דאגיי ®1יס סיי!« « י «י ®*!« 3יי* » ז)יגי( 6נ) ׳ ? ד
נגרכות 16לא 7הריחי.יאלפסרח״עממע« ,
על מ״ם הרא״ש כר״פ תפלת השחר ולא ידעתי מי הכניסו לר״י כזה שהרי פרש*י מן המדקדקים שהיו נצנפמים לל כת
נק׳עצ( פנייראס ומפני הכנידונ;'1
דכזמן הנחת תפילין איירי ולא כזמן תפלה ופן פי׳ס״ר יונה ז״ל tואס עכד לצרכיהס בשחיית עד שהיו נכנסי׳תחלה
והתפלל אחר ד׳שעות פד חצות אי 1״פ שאין לו סכר כתפלה גזמנה שצר תפלה לכית הכנסת ואומרים סירות ותושכחות ואח״כ הולכים לעשות חפציהםוהוא h
סיהא איצא צן צמכו שם הרי״ף והיא״ס ואע״ג דליתא לדרבנן דאמרי עד חצות דמפשטא 1גמי־א משמע דלא ספיר קא מכדי דאתפלת י״ח שנקבעו
עיק׳לעבוהז
היכא דסעיוצלי לאחי ד׳שעות שצר תפלה יהכו ליה סכר תפלה בזמנה לא יהכו הכ״ה קפיד תלמודא לסקדיס אותה לעשות חפציוג  tרמ״ש
רבינו
או לילולדי!
ליה וצ״צ הרמב״ס ז״ל ונראה שלמדו צן מדפריך בגמ׳אהא דתנן תפלת הסחר עד כ׳עליורצי׳הגדול מהיר״י אכיה׳ז״ל שהו'
ד״ 0
חצות ותו לא והא״ר יוחנן טעה ולא התפלל ערכית מתפלל שחייתשתי׳סחרי׳ שלא בדקדוק שהיי לחלןכומ 5המחכר
0
)
« דניין״״־ימימילעיל«!
סיג](1*1
מתפלל במנחה סתי׳ומשני כוליה יומא מצלי ואזיל פד חצית יהכי ליס סכר תפלה
המחלוקת שיש כזה ויש מי שסובר טו5
Jp3c ’n
בזמנה מכאן ואילך שצר תפלה יפכי ליה שצר מפלה בזמנה לא יהני ליה
דמסמע
הוא שיתפלל גצית אגל כצאן תפם לו סכרת הרא״ס שאומר שתפלת הביאעדין1
מהצא סאע״פ שעבר זמן התפלה כוליה יומא יהבי ליה סכר תפלם דלא נרע קודם פצ״ל ואינו נר׳כפיכי דלא דמי דהסיא דלקמןצשהשייר' הולצת וא״א לו להתטנג
חצות לר׳יצודה מאחר חצות לכ״ע ולפ״ז צ״ל שמה שכתגו הרי״ף והרא״ס ואע״ג מד שיגיע זפן תפלה ויתפלל וסכא כסהרשו׳בידו להתעכב אלא שהוא רו,צהלמהי
דליתא לדרבנן ופו לאו למימי׳דמכס הכרת רבנן ילפי׳הצי אלא הכי קאמרי אע״ג
לרכו ולילך קוד& שיתפלל וקאמי שאסור לו לילך קודם שיתפלל לפי ס 6וכ
סהוא
דליתא לדרבנן וא״כ הוה משמע למימי דאחר ד׳ספות לא יתפלל צלל ליתא אלא
בכלל עושה חפציו קוים שיתפלל והא דאמרינן בפרק היס קורא צל3 .מאפ
מתפלל וסכ׳מפלה מיסא יהגו ליה דלא גרע ממתפלל אחר שהגיע תפלת המנחה ואחר כן יוצא לדרך הקדוש ב״ה פוש? לו חפציו לאו למימראשאס ל6
התפלל
וג״צנ״ל דפד חצות שכתבו הפוסקים לאודוקאדעד זמן תפלת המנחה הוא קורס אין הקכ״ה עושה לו חפציו אבל איסורא ליכא אלא אישורא נמי איכא לי!
מתפלל והולך ואין להקשוא דא״צ הל״ל שאס היממלל אחר ד׳שפות מד הלילה אע״פ
שפושה אפפיו קודםשיתפלל :
שאין לו שכר תפלה בזמנה וכו׳דאיכא למימי דשאני אסר זמןהמנח׳שצריךלהתפלל
ללא לאכול ולא לפתות ואם עשה צן עליו הכתוב אומר ואופיהשלכת
תפלס המנחה קידם ונכי נתבאר זהכדכריהם כמקומו ולפי שטה זו היה נר׳לומי
גויך וכו פשוט גפ״ק דגרכות (דף י ) נ
דאסרדשפות אינו מתפלל אלא א״כ צתאחי מלהתפלל בטעות או כאונס אבל  1מ״ש בסס אכי העזרי שמותי לשתות מים יכו׳צתבוהו סם היא״שוהמרדני
אס הזיד ולא התפלל קודם ד׳פעו' אינו מתפלל אח״צ דפיון דמדין טע׳ולא התפלל
צתוב גהגהות מימוניות פ״ו וכתבו עוד כפס ס״מ -סאס הוא צמא הי^
שחרית מתפלל כמנחה שתים ילפינן לה דיו לכא מן הדין להיות כנדוןדדוק׳כטפה סטוג יותר שישתה מיס משיצטער בתפלתו וכתב רגינו הגדולמסר״י•אכוהג זל
איתמר אבל אס הזיד אין לו תשלועין אלא שהרמצ״ם כ׳ואס פצר או טעה והתפלל דמ״ה שינו הפסוק ואמרו אל תקרי גוין וצו׳מפני שאס היינו מיפסיס^הפסא
אחר ד׳סעות נגד חצות היום יצא י״ח מפלה אכל לא יצא י״ח תפלה בזמנה וכך הס צמו שהוא היה אסור לשתות מים שהרי צורך הצוף הן והשתא דקריג ג״ז
דגרי רצי׳ולפיצך נרא' לומר דלא ילפינן דין אסר ד׳ שפות מדין טעה ולא התפלל במקוס גויך ציון שאין כמים גאוה שיי • וצן משמע מדברי הגהות מימולותוג
שחרת מתפלל במנחה שתים דאיכא למימ׳שאני התם שהוא זמן תפלה מיחא פלא ״י׳״,״.
סהסעם ״״י
שהיה צח כיד חצמי' לשנות הפסוק ממשמעותו היינו מפני חזה
שזהסא&ו
Wbוו‘
מדאמרי רבנן עד חצות ילפיכן להכי היכי דלא כשוי צל כך פלוגתהיןר׳יהוד׳ורכנן לאכול ולפתית קוים שיתפלל אינו מראוריתא אלא חצמים אסרוהוולאנואלה
דלצ׳יהודה אס התפלל אחר דסעות לא יסיג ליה שכר תפלס בלל ולרבנן מתפלל
לגזור אלא כמידי דהוי דרך גאוה דוק׳וצי געו לאסמוכי אקרא ראוסלפי^בשפ
והולך עד סצוס ויהכי ליה שצד תפלה צזמנסהילכ׳ממעטים בפלוגתייהו דלכ״ע
משמע
לאסור
אף
במים
ולכך
הוצרכו
לומי
אל תקיא גויך אלפ גאיך־וב׳רכיהגי'
מד שפות טד חצות שצר תפלה יהבו ליה בין בסצח בין בהזיד אלא דלר׳יהוד
לא
מהר״י אבוהב ז״ל דלדפת אבי המזרי מואר לאכול ולשתוא אוצליןופס!י י ך י ?י
יהבי ליס סכר תפלה כזמצה ולרבנן יהבי ליה שצר תפלה בזמנה ולפ״ז בדוקא קודם שיתפלל דציון דליפואה הוא דאכיל וסתי להו ליכא משוס גאו^יי* , 3ה '1
כתבוהפוסקי׳עד אצו׳דמחצות ולמעלה עד זמן המנאה ציון דלאו זמן תפלה הוא שי״א דאף מיס אסוד ציון שרצונו ונפשו מלא ממה שהוא צייך * ורכינוהגי,
כלל אינו סתמלל בסוס עני | ואם התפלל איפסו־ דברכה לבטלה הוי ואחרשכתבתי מהר׳^י אבוהב ז ;/ל כ׳צן כשסארחות סיים שאפי׳מים או לרפואה אסורוהגליז לכמ
נל זה מצאתי לסרשב״א סכ' כר״פ הפלת השחר אהא דאסיקכא טעה ולא התפלל שאין נראה בעיניו אלא צדכרי אבי העזרי עיקר והכי נקטינן  :ומצאתילח'5
מנסה מתפלל ערבית שתים וכו׳מיהו דוקא כזמן תפלה לפי שכיון שהוא זמן תפל' בשם יבינו טוביה דוקא בחול אכל כשבתות וימיםטו 3.יס שצריך לגר 1על ®*S
יהוא .מוסק נספלתו חוזר ומשלים מה שטעה בתפילותיו אבל שלא כזמן אפלה קודם אצילה אפור לשתות פד כאןלשונו
וצן כתוב באורס חיים כפ& הי מ
וזכורני

זת ת £לה סט צ

מו¬

ן

כר 1וכ כספר אחד שמתיר לשסות אפילו השכח וי״ט ולא מיחסי רב אשי לא חזינא לרבנן קשישי דקא עליי הכי משמע יאץ הלכס כמ׳־־תס כלומר
 ^DJקידש מסוס דכל פלא התפלל אבתי לא מפי ומןקידוש׳* נ";! :׳א »*
& יגעי דאיתא כגמרא רב אישי כשבתא דריגלא מצלי כהד צבורא ביחיד מיושב וכי סוס
* * * *  :תה נר׳עיקר וכל שכן שיש פוסקי׳שמתיריס לסתות מיס קוד׳קירוש אתי לכימיה סדר ומצלי ופירש׳״י שבעודשיהצכוי•שומעין מסש לחש לתורגמן סיס
1כו'1ישי׳יע״א* בתכ הרמ״ב׳כפ״ה מהתפלה הצמא והיפה הרי קבכצל מתפלל והוא יושב במקומו אמרי ליה רבנן ולעב יד מר כאבוה דשמואל ולוי אמ׳לסו
יש כו
לא סזינן לרבנן קשישי מינן דעברי הכי
^וסישכו יכולת למין אתדעתו
וכ״כ
סרא״ש
שהו׳דע
בה״ג
לססו׳כרש״בא
,מ5לל ^לאו אל׳ יתפלל פדשיא"ל
לא הגיע זמנו ואם התחיל לאכול קורם עלות השחר כ׳ הרמב״ם
והישכ״א כתב בשס רבינו האיי דאיכא
^ןימ״סרכי׳בסי׳צ״סבשסהר״מ
ז״לשא״צ
להפסיק
וא״א
ז״ל
כתב
בשם ר״י שצריך להפסיק
!5סא לנל שאין דעתו
ואפי׳ללמודפרש״ישאסי׳משתיעזמנ׳ור״י מפרש דבריו דהיינו למימר דבשכת אדריגלא קאמר דלא עבדי
מיושלמליי
רבנן קש־יפי הכי אבל היכא דצייך לצאת
,מפללשאיין אנו
נזהרים
עתהכצ ץה רויקא מי שרגיל להתפלל בבית מדרשו ואינו רגיל לילך לב״ה
דאיכאלמיחשדילמא מטריד בגרסיה ויעבור זמןק״ש ותפלה עביד ומשקלא מילמא ודת״ק עדיף מפו'
יל  ! 4אנו
דרסכ״א יסיר הוא והי״אש ג״כ כתב בשם
נמירצי^ ' -
כצמא 1
והרעב1לס ^
ד אבל מי שרגיל לילך לב״ה איץ .למיחש אע״פ
 «5'0ומיהו
שידהגי אס
לסמוך
*
שעיקר L
מצותה עם ,רבי' _
חננאל דרב _
אשי לא פליג __
מלויהו ולא_
וסכ׳גון
שצריך
להשלים
לדרך
יכול
ל *דשותכידן .
הנץ החמה מי שהוא
אכוסכגון שצריך להשלים
ל״־ן־יכיל חזינאלרמן קשישיקאמי והיינו סעמא
• המס,ל ל)3כו לקידס פל ןמ השחר
להתפלל משעלה עמו השחר וימתין מלקרו ק ש ער שיגיע
זמני דמהלך לריך אינרימל לכוין הילכך טוב
סאין צ-־יך להפסיק
נראה ואע פ שאינו סומך גאולה לתפלה הכי עדיי טפי שיתפלל
שיסדיס ויתפלל מעומ׳אכל רב אשי
בביתו יותר שיקדיס
ס0פר הי־מ״בס מוטעה נזדמן
לרכיני מעומד ממה שיתפלל ממג' והוא מהלך ויסמוך גאולה לתפלה ליה מתפל׳מיוס׳לכך לא היה מצ׳להקדי׳
דננוססאי דדן בפ״ו מהלכו' תפלהאל כ' כי הא דאבוה דשמואל ולוי כי הוו כעז מקדמי ומיזל לאורח׳ הוו ועוד לעיקר תפלתו היתס מעומד והמלה

״

,

 7 [wjüו שוער ותוקע 7ו  27ומגענ״-ע ומת  7 72וקכשיגיע זמז קש
קורא רשב״אאומר בין כך ונין כך קורא ק׳יש ומתפלל פי׳ בזמנה

"

$״'

פמאי הא מיפלגי מר סכר ת־לה מעוסי עייף יסיסני מי «
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גאולת לתפלה עדיף ופסק

ולאתאכלועל הרם וכ״פ ס״ר יוכ׳ז״ל
*w
 foנתבאהאדאל תקרי גויך
^יןורוקא כשאכל לאחר שהגיע זמן

רחכאכוה דשמואל וטי וה ג פסק

 . .כרשב א וא א ז ל הסכים לפסקריח :

^בל A

המתהלל

צריך שיכין מקום לתפלתו ושיכין לה

אלא בגדיו ומחשבתווגופו:מקו׳כיצ׳דתניא
לא יעמוד ארם לא עלגמ מטה ולא לג כסא ולא ע  /ספסל ולא

י\ -׳׳־״״ *  -׳ ׳ ׳•׳ ־
■־׳־׳ ! ׳
■׳ ;וי
■ ׳־'1׳4׳* ":
וכו דמני לא יעמיד אדסלאע״ג מסה וכו
בס״פק דביכות (דף י ) וכתב ה־־ר מנוח
שאס1,5כוונתו
לצבור
גב
ז05
”י״״
להשמיע ’ '
ינתנ ״
אפילוילע*"
כסא וספסל מותר וכ״כ בספר אהל מועד
וכן כתבו רבי׳הגדול מההי־י״א ז״ל והכלט
בסס רב מתתיה וכ״כ רבינו ייוחס כשס
,רב חנוך גאון ״״
וכ״כ ״ה״ר דוד wv., .
אבודרהס
אצל חזרת ס״צ התפלהוכתוס׳דברכות
פ״ג לא יפמו׳אדס ע״ג מטה ולא ע״ג כס'
ולא ט״ג ספסל ולא ע״גמקו׳גבו׳ויתפלל
אס היה זקן או חולה הרי זה מותי :
וכחב הרמ״בס פלא יהא גבוה
שלשה
טפחיס בפ״ס מהתפלה וטעמא משו׳דכל

הא,מניןשעושיןמלאכ׳לגעלהביייכוליילהתפלל'
Ä5ÄS
מ•  ,יכמקי  ,סוזא ,
כראשהזייאוכראשהתאנואיןכאןמשולאיעמו׳ענמקו׳גבוה
לאיממודע׳גמ «ה ונו׳ואסי גו אמי
ומשיידי׳ומכרך ומתני פרקי׳וקרי ק׳ס כי
ויתפלל דכיון שעלו לעשו׳מלאכתן הוי כמי שעול׳לעליי׳ובשאר ולא על מתום גמה ולא כללם בחד׳מסת׳
 1569חןק״ש וכו והרא״ש כתב על דברי
האילנות
כשיאמר לאפל מקוס גבוה יראהשבא
.וש׳י ותימ׳הוא מכא לי' הא ואיפש׳דמיירי
להודיענו שע״ג מטה או ע״ג ספסל או ע״ג
•כאו׳שמתפל׳בכי׳מדרשו ואינו רגיל
לילךלב״ה
דאיכ
'
למיס
פ
דילמ׳מיטריד
בגירסי׳
כלי אפילו שלא יהיה גבוה שלש׳ טפסים לא יתפלל עליהם לפי סיס לחוס לטירדא
1ממ' זמןשעלס וק״ש ע״כ וה״ר
יונס
כת׳ואפי׳לדברי
רש״י אין לאסור אלא כשלומד שהוא טרוד שמא יפיל ולא יתכוין בתפלתו ואתר כך אמר ולא על מקו' גבוה ואפי'
לעצמומפניפיכול להתפלל תחלה ולחזו׳ללמודו אפ״כ אבל כמי סמלמ׳לאחרי׳ודאי שלא יהיה כלי אלא קרק' עולם עד כאן ואחר כך כתב דגארחות חיים כתוב סלא
«שר נץ שהשעה עוכר' חכות רבים דבר גדול הוא ואס לא ילמדו עכשיו יתבטלו
הקפידו אלא בגבוה י׳אבל בפחות מי' לית לן כה עד כאן ואנו אץ לנו אלא דברי
י״ויוכלו ללמודאח״כ ס :ן מצינו ברכינו הקדוש שהיה מלמד לתלמידיו וכשהיה סימב״ם ז״ל דאסר בגבוה ג׳טפחיס  :וכתב עוד היה גבוה גויס בה ד׳אמות וכו׳
מגיעזמן׳ק'ש היה מעכיר ידיו פ״ג עיניו וקורא ק״ס וחוזר ללימודו ואחר כך היה וכן אם היה מוקף מחיצות וכו׳עד ציון שחלק רשות לעצמו כפ״ה מה' תפלה:
מתפלל ולא היה חושש אפ״פ שהגיע התחלת זמן התפלה ולא חיישינן שמא ישכח האומנץשעוסין מלאכה לב״ה יכולין להתפלל בראש הזית וכו׳כפרק ? יה קורא
»מיי החמס וכיון שסתפצ׳דרך הוא להתפלל אותה בכל יום יתן לבולדב׳ויזכור ( דיו ) ת״ר האומגין קורץ בראש האילן וכראש הנדבך ומתפללין בראש הזי׳ובראש
ויתפלל אס מפשיקין מת״ת לתפלה יתבאר בסימןצ׳בס״ד  :מה מלאכות אסור התאנה ושאר כל האילנות יורדין למטה ומתסללץ וכפל הבית יורד למט׳ומתפלל
«יוחיל סמיך לתפלה כתב רבי׳בסימן רל״ב אצל תפלת המנחה •וכתב הרמ״כס לפי שאין דעתו מיושבת עליו ופרש״י מתסללין בראש הזית ובראש התאנה כזמן
ש' מיתי להסתפר וליכנס למרסץסמוך לשחרית מפני שלא גזרו אלא סמו׳למנח' סעוסקין בהם מפני שענפיהם ממכיס ויכולים לעמוד סס שלא בדוחק ואין שס פחד
™ 11דגי המצוי שמב הפס נמסין סס ביום אכל בשחר דבר שאינו מצוי לא גזרו ליפול לפיכך מתפללין בראשן אבל בשאר אילנות אין מתפללין • בין כך וכין כך
?'עש לאע* פ שעיקר מצות׳עם הנץ החמה מי שהוא אנוס כגון שצריך להשכים
כלומר כץ מתאנה כין משאר אילנו' יורד ומתפלל דהא אינו משועבדלמלאכ׳שהו׳
ייזיכוי:י סאדאכוה דשמואל וליי כי הוו בעו מקדמי ומיזל וכולי בס״פ
תפלת
בישות
עצמו
לפי
שאין דעתו מיוסכתעליו מכעתופוואס הקלו אצל פועלים
השחי (דל) אביס דשמוא׳ולוי כי הוו בפו למיפק לאורח׳הוו מקדמי ומצלי וכי מעי מפני ביטול מלאכה לא הקלו אצל כפל הבית וכתב הרא״ס לפי שאין דעתומיושב'
ף 1קשקיו נמאן כי האי תנא דתני׳השכי׳לצאת לדיו מכיאי׳לו שופר ותוק׳לולב מליו הא לאו הכי מצי להתפלל ולא דמי להא דאמרינן לא יעמוד ע״ג כסא וכו'
מנענע מגלה וקורא וכשיגיע זמן ק״ש קורא השכי׳לישב בקרון מתפלל לכשיגיע דכיון דעולהיכאילן לעסות מלאכתו הוי כאדם שעולה לעליה ומני להתפלל אלא
בן אלעזי אומר כץ כך ובין כך קורא ק״ש ומתפלל כדי שיסמוך
שאין דעתו מיושבת עליו :
ומהשמפרש בירושלמי לעי סטיחמן ממבה
׳'(ז למפלס ופיש״י קורא ק״ש ימתין פד שיגיע זמן ק״ס ויקרא ואח״כ יתפלל כתבי תלמידי ה״ר יונה שנאמרו בו כמה פירושים והנר׳למורי יותר נכון שמפני
■׳ ?" שפלגי מר סכר תפלס מעומד עדיף ומר סכ׳מיסמך גאולה לתפלה שיש לסם ענפים הרכס יותר משאר אילנות יש טורח גדול בעלייתן ובירידתן
זי®* י תפל׳מעומ׳עדיף סיכול■לכוין לכו לפיכ׳היו מקדימי׳להתפל׳מעומד
ויתבטלו ממלאכתן בה ולפיכך אמרו סיתפללו לסס-אבל בשאר אילנו׳דליכא ביטול
׳
■ ססנתיצסיבד להתפלל בדיך במהלך ופירש עוד דהיו מקדמי קודם היום  :מותרע״כ ולפירוש זה נתכוון רכינו וצריךשיהיו חלונות פתוחי׳לו דא״ר חנינא
ויחי» - - .
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ץ די -רניח
3ש!,ן.ס״גדוי’׳^ ות ולסטים דא״לב ק״ש היה לו לקרו' משעלה עמודהשח׳כמבוא'
1ט ?5ח ךע פ שאינו מהלך במקום גדודי חיות ולסטי' מתפלל קוד׳צאתו משוס
' ,י פלס בכביא עמידה כדאפשר וכונס ואיפשר שלא יזדמן לו בדיך אבל t
"ק ש
 1,ני
’ואלאפר‘ ־ - z-
י
י ׳•
׳■
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וצריך לפתוח פתחי׳או חלונות כנגד ירושלס כדי להתפלל כנגדן ותלמידי ה״ר יוכה
כתבו איפשילומר שהטעם הוא מפני סע'׳י ראיית האלי מתייש׳דעפו יותר ויוכל
לכוץ כראוי א״נ רוצה לומר שיהיו פתוחים החלונות כנגד המזרח כדאיתא בקרא
נגד ירושלים מפני שעל ההבטחה הזאת יפוץ במפלתו מגד המקום יותר ותהיה
תפלתו רצויה ומקובלת פ״כ ומה שיס לדקדק על זה אכתוב כסימן צ״ה כס״ד !
ולעני] מספר החלוכו׳שצרי׳לסיות בכ״ה לא נמפיש בחלמו׳ולא בדברי הפוסקי׳
כספר הזוהר כתוב כפרשת אלה פקידיפצי־יך'להיות בו י״ב חלוט׳לסגת סוד
ולא יתפלל כמקום ערוץ כמו כשדה דאמר רכה הציף עלי מאן דמצלי
3כקתא

[( Vfאאןצרילאן‘ בבקפא גס זה סס בס״פ אין עומדין ופירש רש״י הטעם  .שכשהוא במקום לב״ה מזלזל בס והיי ה־ 6כאותם סס מי בהם ואחוריהם אלהיכלה'ס?ףו .י!י
גת גרב שלי אם צניעות חלה עליו אימת מלך ולבו כסכר ורבעו הגדול מהר״י אכוה' ז״ל כ׳שמפחר עומד כאמצע כמגדל וכל כ׳ ה מקדש הוא אבל בתיך ביתו ומתפללכנגדא״י ^
מז׳; ר 6עית צגי
שהוא כמקום מגולה ואינו נכנע לעני בוראו להסתתר במקום נסתר א ע״פשאין ואחוריו אל כותל ביתו שהוא כותל ב״ה אין בזה זלזול ולא יראה כמי סמחזירp
נג־שתא ניןלרש״י
סדיןמימר׳ד?'/
מכנגד ההיכל שאין הדבר ניכר וראיס לדכי כמעשה שהביא על
נין צר״י וצא נקט נעלס מנגד עיכייר הרי זה עז פנים והתו׳כתבו וא״ת הא כתי׳ויצא יצחק לשוחבשד'
צפזן ( /מס אלא וי״ל דהתס מיירי בהר המוריה א״כ בקפא
ההואנ1יי(5!1ן
גבראדהוה מכלי זבו סלף ההוא
לרבותא וכ״ם דהכאמיירי בבקע׳כמקו׳שרגילי׳שסבני האילנות צריכין לירד ומפרש בירו׳הטעם לפי שטרחתן מרובה חזייה וכו וכי בתוך ביתו היהעומד i
אס
מערב
מ־ 7.י אפיה צגי אדם לעבור והולכי דרכים עכ״ל נותימא פי׳שטורח להן באלו לירד יותר משאר אילנות ובעל הכי׳בכילן בדרך היה .בתוך הרחוב ילפירך■Jjjw
הגץ
הערבי בדרך וראה אותר סהפזיד
כנישתא י7לא ולתירוץ שני משמע דהו ,,טעמ׳כדישלא צריך לידר וצריך שיהיו הלוגו׳ פתוחין לו דאמר ר״ח לא יתפלל
סכתנא( יספיקיהי ^ 5יי יי'כיס ' יאיז טפם אדם אלא כבית שיש בו חלונות שני וכהן פתיחין ליה בעיליתי כנג׳א״יונמצאו אחירי׳ לב״ה הרגוי!י
כת1
י 5י ז
י־
דכרפסוט וידוע לכל בכל מקוםמצו^
י
״
בריש
בהגהות שמ״ק לקראו חצוף  :ולא בחיבה פשוט
ופרש״י שהחלונו׳ גורמין שיכוין לבו שיסתכל כלפי שמיס ולכו
סכ׳ח״ל אותן ברכות ודף ג )דמיפני ג דברים אין נכנסין נכנע ולפי הז צרי׳ שיהיו פתוחי׳לאותו רוח שיתפלל ולא יתפלל סמוכי׳לבתי כנסיות והעםמפעללין
<3יגרו 7יסחקלבי׳ה
למפרב לחרב׳להתסלל מפניי החשד ומפני המפול'
לכל יוה סתהי׳ככנדא״יעכ״ל ; ןא3י,
 miniאו
כסתתפללין צא
יחוור פני) לתזרח
אן למערב ‘ 7א״כ
צא הוה מהדר
אפיהלגנינינורא
לא' מןהפרושיס
אלא יהפן פניו
לנ 7נפק איצבע
7ר! ס■נכ״ל* וצא
י לתנא נפעןמ7
ניופרג ימפפלל
לי״רתאמחיאשוד

ומפניהמזיקין  :ולא אחורי ב״סדאמר'
ר׳חלבו המתפלל אחורי כ״ה נקיא רשע
וכו׳ג״ז בס״ק דברכות (דף ו ) וכ׳ה״י יונס
פי׳ר־ש״י סהפתחיס סל כתי כנסי ו׳ שלהם
היו סתוחיס בכותל מערכי׳ וסונים כ -נגד
ההיכל שעומד בכותל מזרח ואחורי כ״ה
קורא אומו הגד סהפתחים פתוחים בו
דהיינו המערב וכשמתפלל אחורי כ״ס

במקו׳פרוץ כמו בשרה דאמ׳דבא הציף עלי מאן דמצלי בבקתא
מתעללין
לעבו׳אחירי ב״ה בשעה שהצבוי
פירו' בבקעה ולא בחרנה ולא אחורי בית הכנסת רא׳ רכי חלכו אסו׳ובו׳עד דשמא יכנס בפתחאחיתא
המתפלל אחורי ב״ה נקרא רשע וה״מרלא מיהדר אפיה לבי בב ה אחרת בה ק רכיכות ( דף שק p׳
כנישתא אבל אי מהרי אפללבי כנישתא לית לן בה לפי שאנו הרוא׳ידסא ) וכ׳רבי׳ירוחס ובמוקדי
דבקצלן
במערבשאינו כולך רכוב וסעמי מסוס
מתפללין למזרח וכשהוא מתפלל אחורי ב״ה שהוא
ומחזיר פניו לב״ה נמצא שמחזיר פניו לדוח שהצבור מתפללין נוסחי אינ׳בפ׳הרואה ילא אממ[!fht
אבל אם הוא אינו הופך פניו לכ״ה נראה ככ׳רשויות ואפי׳לעבור רכיב קמיא אבל רכיב ח5דאליתלןמ
Ü10
כלומר דכשהוא רוכב נר 6שמפר&
אחורי ב״ה בשעה שהצבור מתפללין אסור שנראה ככופר כיון
שאיני נכנס וה״מ כשהוא פנוי אבל כשהוא נושא משא ניכר טרוד בסמיר׳בהמתו אינו נכנסולין w
ככופי :יכתב ה״ר יוכה דלדבייכנלמן!
שמפני משאו נמנע ואפי׳ אם הוא פנוי אם הוא לבוש תפילין
קד
אחורי ב״ה היינו הצד סבו הפתח
ב״ה
נראה שאינו כופר ואפי' אם הוא פנוי ובלא תפילין אס יש
נרא׳נטון
שעובר על הפתח ואינו נכנם
אחר׳בעיר או שיש לאות' כ״ה פתח אחר אין לחוש שאין לחשרו מעליו עיל התעלה דאילו כשעוברסמ)
{}
בכופר רשמא יכנס בפתח אחר׳ או לב׳יה אחרת לא יתפלל ארם שסין בו פתח ליכאלמחשדיה  :ל1

נקרא רשע מפני ג׳דביי׳הא׳מפני שכולם
בפנים והוא כחוץ ועוד שאותםשבב״ה
(לכן נראה פה מתפללין כלפי מזיח והוא מתפלל ופניו
שנפנפי:
כלפי המערבועו׳סאחוריוכלסיב״הוס״ס
<נסת׳ ג
(0
 7תהאיטי  f>riבני כשעומ׳בב״ה אין לו להתפלל למער׳אלא
היישזניס יתפלט שאינו נקרא רשע כיון שעומד בכי' הכנס'
דאמ׳ר׳יוק
אלא בב״ה םע הצבור ראמירייוחנן אין תפלתו של אדם נשמעת יתפלל אלא בכ״ס עס הצבור
שחי־ ע (ערגית ומשתתף עס הצבור אכל אם היה עומד
כעק&
ב 71ן שהנינור מבחוץ לצד כותל מזרחי אעפ״י שאחוריו אלא בב״ה פי׳עם הצבור ואמר רב נחמן אסור לו לאדם שיקדים אין תפלתו של אדם נשמעת וכו'
מחע! !לין־
בלפי כותל םזיחי שלכ״ה כיון שמתפלל תפלתו לתפלת הצבור בצבור שנו ח* פי׳הואב אנוס שאינו יכול דברכותידף ו' \ מפרש רבי׳דנכ״הripi
כיינו עם סצבו׳ומשמע מדבריו סאסאי«
ופניו כלפי מזרח כמו שהצבור מתפללין לילך לבח ה טוב לו לכוין השעה שהצבור מתפללין בהדכתיב
מתפלל
מתפלל עם הצבור לא שאני לןכין
אינו כקר׳רשע וכשהוא אחורי ב״סומהד'
אסיה לבי כנישתא הואיל ומתפלל ופניו ואני תפלתי לך ה׳עת רצון וררשינן אימתי הוא עת רצון בשעה בב״ה למתפלל בבית אחר אבלה״רימג
 .שהצבו׳מתפללין ואט' ר״ל כל מי שיש לו ב״ה בעירו ואן* .ו נכנס
סצבומתפללין
בסס הגאוכי׳שאפי׳כסאין
כלפי מזרח כמו הצבו׳אע״פספומ׳כחוץלית
לן בה וכת׳ עוד ה״ר יוכה שי״ימפר׳בהסך לתוכה להתפלל נקרא שכן רע ולא עוד אלא שגורם לו ולבניו יס לו לאדם להתפל׳כב״המפניסס _
יחכארכסי'!5
לאחורי כ״ה היינו אחורי כותל מורחישאין גלות וצריך לרוץ כשהולך לב״ה וכן לכל דבר מצוה ואפי׳בשנת ומיוחד לתפלת צבור ועוד
להתעלל
שאפול לפסוע בו פסיעה גסה וכשיצא ממנה אסור לרוץ ומותר כמס מילין צריך אדם לילך כוי
סם פתחים וכסעומד אחורי אותו כותל
אסורלו
■ הכבוד רורפו ברגליו או מכסהו בנמיואייר פסהצבור  :ואסר רב נחמן
ואחוריו כלפי• הכותל אפ״פ שפניו כלפי מח לרוק בה ומיהו מפני
להפליצבו׳ובצסו
מזרחית נמצא שמתפלל לרוח שכל הצבור יהושע בן לוי לעולם ישכים ארם לב״ה כרי שימנה עם עשרה לארס שיקדים מפלתו
מתפלליןנקר׳רשע מפני כ׳דכרי׳מסנישכל ראשונים שאפי׳מאה באים אחריו נוטל שכר כנגד כלס ואמר
כסאוכתנסיו
שמבפ׳תפלת כשחר ( דף
להקל׳,
יונה כלומר כשעומד בב״ה אין לו
הצכו׳בפני׳והוא בחוץ ומפני שאחוריו כלפי ר״יבל לבניו אקרימו ואחשיכו לבי כנישתא פי׳השכימו והעריבו
ב״ה וכי מהד ' אפיה לבי הניסת׳כיון שפניו לב״ה כי ודכי רתוריכו חיי שנים שנכנסו לב״ה וסיים אח׳תפלתו ולהתפלל אלא ימתין כד שיתפללעע
רצוי׳יות׳למי
הצבור שתפלת הרבים היא
כלפי כותל מזרחי אע״ס שעומ׳כסוץ ונמג' קוד' חבירו ומיהר לצאת ולא המתין להכירו אין תפלתי
ואםנשמעת המקום אלא אס רואה שהשעהפוני'1י1’1
סהו׳מתפלל כלפי רוח מער' וכל סקס׳כלפי
הצבו׳מתפללץ מתפלל הוא בפני®
מזרח לית לן בה כיון שפני כל הקהל כלפי
כותל מזיחי ששם ההיכל ופניו ג״כ כלפי אותו כותל והביא ראיה לפיח־׳זה מדתני׳ פ״כ״וגם הכלבו כתב דכדי להתפלל תפלה בעונתה ערי ורבינו כתב כסימןחו״ן
בפר׳תסלת השחר היה עומד אחורי הכפורתיראה ,עצמו כאילו עומד לפני הכפור׳
להתפלל
שהר״אש כחהיה מאה שהיו מתאחרין בי״ה היה מתפלל מוסף יח יד כדי
כלמוד
בזמנה ואע׳ /פ שאין בדבריו הכרע אס היה מתפלל בצבור או סלא בצבור
כלו׳יחזור פניו לקיר מערבי ששם הכפורת ויראה בלבו כאילו פיה עומד כפנים עם
טונ
לב״ה'
מדברי ה״ר יונה דאעילו כצבורשרי  :ואפי הוא אנוס שאינו יטל לילך
ישראל ועומד לפני הכפורת עצמו ומדברי התו׳ניאה שהם סוברים שרש״י מפרש
לאאחי
לו לכוין השטה וכו׳בפ״ק דברכופידף ז ) אמר ליס דבי יצחק לרב נסמן מ״ט
דאסורי ב״ה היינו אחורי הכותל שאין פס פתחים ודחו דבריו ופירשו הסדאחורי
ב״ה היינו הכותל שפתוחים בו הפתחים וכמו שכתב ה״ר יונה לדעת רש״י ודברי
לסלוסן)
מי לבי כנישתא לצלויי א״ל לא יכילנא וסירס רש״י תש כחי ולימא ליה מר
רבינו כפימ׳הזה שהסכימו בו התו׳וכתכו י׳״ר יונה כשם רש /׳י וכתב עוד ה״ריוכה דצכוראבעידכא דמצליצבורא ליתיה ולודעיה למר א״ל מאי טליה האי
ולדברי הכל אם עומד בחוץ לצד צפון או לנד דרוס ואחוריו לב״ה נקרא גס קישע  .דאמר ר׳יוסנן מסוס ר״ש בן יוחאי מאי דכתי׳ואני תפלתי לך העת רצוןW6
הצל עתרצון בשעה שהצבור מתפללין :אסר ריש לקיש כל מי■שיס לו כ״ה לעירווני
מפני שכולם בפנים והוא כחוץ וחוזי אחוריו לכ״ה מיהו אס פניו לב״ה דברי
לא נקר׳ רשע אע״פ שעומד בחוץ כיון שפניו כלפי כ״ה ואפ״ס שכמצ׳שאיצו מתפלל עד וכשיצא ממכה אסור לרוץ הכל כפרק קמא דברכות (דף ח ) :וסותרלוקני!
למס מזרח כשאר הקהל אין לחוש כיון שאינו מתפלל למערב הפך ממס סמתפללין פשוט בס" פ המאה ( דף נד סב )וכ״נ הרמ״בס בפרק י״א מהתפלה ומ״ם ומיממי
הקהלע״כנוהגהות מיימון כתבו כס״ה נמצא פי׳ר״י איפכא מרש״י ופי׳רש״י איפכא הכבוד דורסו כרגליו ירו׳בפ׳מי שמתו כתבוהו ה״ריונ׳והר״א׳בס״פהדואהיננ
מפר״י לכן יש להחמיר כדברי שניהם וא״כ העומדים חוץ לב״ה למזרח או למעיב אמי המקק כב״ה כרוקק בבבת פיט ר׳יוכמן רקק וסייף וכתב סרסכ״אכפי?מ'
אל יהפוך פניו למזרח או למערב דא״כ הוי בדו בר לא׳מן הפירושים שלא יהפוך שמתו וליתא לדרכי״ל דהא אסיקכא בפ׳המאס שהוא מותי ומ״מצריך־לספסןי
כפיי!
יונתן דבהא לא איירי תלמודא דידן  :דמ״ש או מכסהו בגמי כ״כ ס״ר יונה
פניו לצפון או לדמ׳עכ״ל סמ״ק וי״מ אחרי כמו חוץ כמו הלא זה עומד אחר כתלינו
ףהי !3
ולפי זה אף לצדדיןאטו׳עכ״ל ( ונדרכיון סדביי יש מפרסי׳לא נמצ׳בדברי הפוסקים מי שמתו שאס יש בב״ה תבן או גמי רוקק עליו ואינו צייו לסהם
לא חיישיק להו וככר כתבתי בסמוך בסס ה״ר יונה הסך סברת ישמפרשי׳וכדברי מכוסה בגמיייוכ״כ סס סרפ״כא בשם הראכ״דז״ל  :אמר רי״כל לעולםישני ץ
ה״ר יונה נקיטי' )*ב״ה 5ייןלהעט׳זקוציוז׳עצרל יה :יז״ל א״א בסס רכי׳האיי אס היו פניו לב״ה כדי שימנה פס עשרה ראשונים וכו׳בפי׳גשאכלו (רמז )  :אמרריכ׳ללמי'
אקדימוואססיטלביבניסחאוכו׳בס״קדברכוח ( דף ח ) * שנים שנכנסולניי
כלפי כ״ה וכנגד א״י יתפלל אחורי ב״ה אס ירצה אבל בסמחזיר פניו כנגד ארן
ישראל ונמצאו מוחזרות מב״ה וכן אס החזיר פניו לב״ה והס מוחזרות מא״י אין לו וסיים אחד תפלתו קודם חבית וכו׳סס (דף ה ) וכתב ה׳'ר יוכה דה״ה אסנמסי
להתפלל מכאן אתה למד שאסור להתפלל מחמת שבמזרח אלא לצד צפון אולצד הרבה בני אדם לב״האע״פ שלא נכנסו ביחד שאותם שנשארו אחרונים ישל™
דרו' שאס התפלל למזרח העזי׳אחו־רי לב״ס ואם לצד כ״ה אחוריו כלפי א״יעכ״ל ^ להמתין לחכירו מיסו אס נכנס יחידי בשע׳שלא יוכל לסייס עמה׳מפלתואי!ח,־(
ונשאל הרמב״ס מל מדרש סעומ׳לצרדי ב״ה אס רשאי להתפלל ואחוריו לב״ה ופניו
רלויע׳!
קייב להמתין לו דכיון שמא׳סלא יוכל לסייס עמהס ונכנס איגלאי מילת
לרוח שהצבור מתפללין בו והשיב כלהסצמ׳הסמוכו׳לב״ה סכמצ׳הכותל בינס וכי ן דהכי נמס ואינו מפחד אס ישאר יחידי וכתב עוד וכי אמריקסחכירוחג
כ״ה מות׳להתסלל באות׳החצמ׳בין יחיד בין צבור כין שיהיו פכי המתפלל מכוונו׳ להמתיכו דוק׳כשאינו מאמך בדבר אח׳אלא בתפלתו אבל אם הואמאריך כ3קש'"
ככג׳כיתל ב״ס ביו שיהיה כותל ב״ה כנגד אחוריו ולא חלק אדם בזה לעול׳ולא מלה
וכדברים אחרים אין חבירו חייב להמתינו בשום ענייןעכ״ל* ומר! שפי רבי^
על לב סכם ששמענו שמעו שיש כזה שוםאיסו׳בפול׳דמימרא דרב הוכא אלא בב״ה ר״ח כן כתב ה״ר יונה בשמו וכן כתבו התו׳בשס ר״ת והרי״ף כתבאהפירשוה רv
העומד לרחכה ופניו מכל סביביו נמצא כעומד אחורי כ״ה הזה ומתפלל ואחוריו ואוקמוה בתפלת ערכית שאס הניחו יחידי ויצא חוששין שמא יבא לידי נס גה י
ומ״ש v

מז

צ

מיימץ החדשות כפ״ח מהתפלה ונר׳ סהר״ס מפרש דסיפו׳סני פתחי׳רוחבקאמר
ל,״ן' ור״י היה ממתין לוף בשלנו ביום מדברי כתו׳כראס דמשוס חומרא בעלמא
 p Jוגם המרדני כת׳ור״י היה מחמיר צף בבתי כנסיו׳שלנו והיה מצריך כפרס״י ולצו סספמיה צלא טפמא מפני שמביטלחו) וציפי יכול לכוץ ומ״הכ׳דלא
פיצצוכולם? צס כתוך כך היה צדם בצ בב״ה היה מעיין בספר עד צמרןצלצבב״ה הפתוח לר״ה צבל צס צינו פסוח לר״ה ליה לן בה וכתב רבינו
^ר"מפלתו ונכון צף לנו להחמירעכ״ל צבל ה״ר יונה נתב דנרצ שאפילו בבתי דמהימ׳משמעדלפולסצריך ליכנסשיפו׳סני דלתו׳ולצ חיל׳בין פתוה לר״הלפמוס
סגמי ,
למקוס אחר והיינו דלא כהי״מ וגס מסע,
הדין שדרך הפולס
" r;1D
מפיו׳סמ״שזה , ■,
,
^■׳פוס׳יסידי גתסל תפלתו מתבלבל ואם המתיןלו שכרו הרבה מאד ופי׳רבינו חננאל ח־קא בימיהם מהייוש׳שהמימרצ היצ כפס טהדשיעור
גר'0בפסמיס3פצלד ערבריכז ( דף מי)
ובימיה נמיכפ׳סעור והרוטב ( דף קצב)
 cfimצריך לסזיאח׳מיסלנסילהבשע׳
מפלהיתכא׳בפימן צ״ב בס״ד :מצאת‘
כתוב כפס ספר אגודה לתפלה אסיש
עשחזפד ד מילין ימתין וכ״ששלאישכיס
5ןוסלילך מןסעירסמזפלליךשהבי׳אס
יכול לבא למחוז חפצו בעוד היוםושלא
וחני
צריך לילךיחיד5ושר ה -תפלס-
8ילי להזין הפס וכו׳אדלעילקאי שכתב
ארס אלא בליה פס הציור ועל
הגלגל כמה דני תפלת ב״סוסשת׳קאמ'
דה״מ שצרי־להתפלל בב״ה מם הצבור
 proSהנס אכל מישיש לו מדרש קבוע
בתומתו שלומד יו ממה להתפלל כו:
שכת׳שצרי׳
אי נפי אמאי דסמוך ליה קאי■
להחתדלככל כחו להתפלל פס הצבו וקא׳
דה״מ להמון הפס אכל מי שיש לו מדרש
ק»פמצוס ל התפלל בי ביחיד מל התפלל
ננ״ס כסהצבור -דרכי אמי וראשיאע־׳ג
אליפר  :צי שתא בטכרי׳וכי׳כדחיתא
והוו
רברכותעד -ףח ) וכתב ה״ריונה
נפק
פירשו רבני ציפת שאפי׳בלא יהיועושין
נןמ1י.ישית' נ  :וןלסתפלל יחידי המקים
פ0:קדעו'הת*ר'יומ  6ולילה מלהתפלל
כי״העע  :ציור אהל ה־מב״ש כתב כפ׳ח
מהלכות תפלס והוא שיתפלל שס תפלת
הצמיכלוכיייא״תא"  :מאי רכותי׳דבית

(ג) 1מ* נגיד 1ה;1י
אלפסי הת17י 8
פ8ת
לאותן
מעוסקים לתורה
גליה גי' נגשיעה
שהצגור מתפללין
זחסמיטין עצמן
»להתפלל אותן
תמימת ונקשית
יסליחות לאושפיר
פגדיי;

שישה׳שיעור
אומרים רוחב שני פתחים קצמר ולצ
שבתי  .כנסיות היו בשדות ושכיחי מזיקין ויש
דאף בשלנו בלילה צריך להמתין ור״י היה ממתי? אףבש ^ ןשני פתחים כדברי הי״מולענין הלכנכון
לן אחריו לסוס לכלהפירושים  .רג ריךשלאיהצ
ביום גדסייבפםחיילתפלהד׳ מי ^ק והני מי1,י ^פגיו
(! ) 7נייר? כירי6
ומשמטיכמסדמכיסוצלר! נל הצלמים ע״ד,
עד מיל חיזר טפי לא ופרש״י לתפלה להתפלל בעש י׳ שאפ הוא דדי־כ^רדס י^
(א׳תשז׳ר׳ אפרי®
™ T ? 1יי * ' " * ״־ ורו* ה P« ,כה ,אט ’ ’ 33יע י י^ P ,!3
ינתנוהל1י-0למילתא דקביעא כגון5ויח לר' יואל עלמרומ
שמתפללין כעשרה צריך לילך שם ולאחריו צריך לחזיר « י מ ’ל יתיבה אץ  01העסק אבלמ־וסניא׳סאץ עיפ׳ת וסוסי®
המצויירים גג״ה
כרי להתפלל בעשרה אף ע״פ שיש פירושים אחרים שמפרשיםזה קבוע ע״כ ונר׳דהייני דוקא סטהשבזמן
אס מותר להתפלל
מסה
מים חכמי התלמוד סהיא לישיבה צבל
בענק נטילת ירים שצריך לילך לפניו ר׳מילין כד ' שיהיו לו
שם והשיב לאין
להשתדל דידן העשויה לשכיבה מיא קבע :וכתב כאןביתתיחז&ור*
ליטול ידיו לתפלה ולאחריו מיל פרש״י עיקר לקצריך
לוה״ר דוד צכודרהס בשם חידושידב״ש  'ip'feצוה להסירן
בכל כחו להתפלל עם הצבור וה״מ להמון העם אבל מי שיש
קלוני׳א
נעיר
מררש קבוע בתיך ביתו שלומך בי מצוה להתפלל ^ pשי׳אין לך
דוקא דבר שהוא חוצץ כגון הפסק מטה וו"מ גת נ ^ל«
י׳רר׳אםי ור׳אסי אע״נ דהוו תליס׳פנשתא בטבריא ^ א הוו םצ^י שהוא מקום חשובשרחבה ד וגבההעשר
המציירין צורות
אבל דבר מועט אינו נקיא הפסק שא כ למחזורי' לאיפה
אלא ביני עמודי חיכא דהוו נרפי פירו' בבית המדרש ואמ ׳ אכיי
היצ׳מתפללי בב״ה לפני כספסליןשיוסבין עושין שמתוןכן
מריש חוח גריסנא כנו כיתאי ומצלינא נכי כנשת כיון דשמעג
בהן וכ״כ בא’ח בסס הראב״ד וכתב עוד שחכתנלים בה®
הר״ד צבודרה׳סנסאל הרמ״בס מהו הדבר אינם מכווני®
להא דאמר ר׳חייא כר אמי משמיה דעוג׳א מיום שחרב ב׳יהאין
לנס אנלמש 1ס לא
לו להב״ה בעולמו אלא ר׳אמות של הלכה ואמר רב הפרא מאי
הנקר חוצץ בינו ובין הקיר ולמה מנפוהו תעשה לן פס3
ואס בכלל החציצ׳הזאת כלי מילתשתולין לינאנו '  :ונתשו'
רכתיב אוהב ה׳שערי ציון מכל משכנות יעקב אמ׳הקב״ה אוהב
ובה׳צורושאינן היא׳שסי׳ב׳ בלל
לנוי . .
אותן על כתלי כבית _
).
אני שעריסהמצויינין בהלכה מכל בתי כנסיות גא מצלינ׳אלא
ב׳־ני ממירי היכא דגריסנא ומיהו א״א ז״ל כתב בתשוב' שאלה* בולטות אס זה בכלל האיסו׳ לזו לאוהשי׳ ה ' ננ7י'המצויירי׳
עליהם דלרעזאי
וז״ל טוב להתפלל עם הצבור בי׳כי זמן תפלה לחור וזמן
תורהסהסע׳ שהצריכו להתקרב אל לקיר בפת איזה לנד תפלות
לחורונם א-ן תורתינו כל כך אומנותינו ובהרבה שעותבין׳ אג!י

ההפלה

הוא כדי

שלא יהא לפניךך3ד

בשעות שיבטל כוונתו וסבגדיס התלויים אמס
מתכטלין נבטל תורתינו בשעת תפלה ונשלם אותה
אחרות ונצא ירי חובותינו בתורה ובתפלה וגם אם אי ןתל’ מיי אסוייס אכל אמו נכון׳ שיכדיל בינוובין
הדכריס האלו מבטלי הכוונה והבגדיs
היןיר 6ימ
אחריםן וק״י לממנוו^ א
« יחישוכי
מתפלל עם הצביר י^ מדו _ _
לן
ח :ש ן
התפלח כלל ונמצאו בתי כנסיות בטלות כיגא ידוניאותי!5כ ף המצויירים אפ״פ שאינן בולטותאיןנכון
זכו שאינו בא בשבי למודו ע כ -ויקבע מקו לתפלתו שלא י ™ להתפלל מנדן מהטפס סאממו כדישלא
& יא לנ׳י־ו׳י,- 3דא רב הונא כל הקוב ע מקו׳לתפלתייסא מביט בציורם ולא ימין בתפלתו
אש לא לצור נרו ;
אלהי אביהם יע? רו ואין די לו במה שיקבע לו ב׳יה להתפלל בה ואנחנו רגילי׳להפלי׳עיניכי בפתכמפל׳
■ בזמן שיקר׳לנו להתפלל כנג׳בגד אוכותל
תדיר אלא נס כפייה שקובע בה צריך שיהיה מקומו קבוע וידוע
מצויי׳עכ״ד •: 7יימ״ש רבינו דבפליחיים
ולא ישב חיום כאן ולמחר במקום אחר דהכי אתמר בירו׳א״ר
תנחו׳בו חייא צריך ארם לייחד לו מקי' בב״ה שנ׳ויהי דוד באעף חוצצין לא ביאר רבי׳אס אדס הואבכלל
כת׳דאינ׳חוצצין
ישתחוימשמעב״ח וספסיקאבל המרדכי
הראש אשו
ושר ישתחיח שם השתחו' לא נאמר אלא
הפתח יבנס כדאמרינן בפי אלו נאמיין לערןביכלו■
שחיה תדיר משתהות שם ולא ישב מיד אצל
עןגי כמי פשיטא אריכי באפי מצי לאמפסקי
שיעור שני פ־תח׳־שך־ ^ ך יכ חסרא ^ ע ^ -ן יכנס ארם
לדתפלל וכ״כ רבי הגדול מסר״י אכוסב ז״ל ודקדק
פתחים ויתפלל שנ׳לשמור מזחו ,פתחי וי״א שלא ימהר
כן מדאריריק לא יתפלל אדר אחורי רבו
אלא ישחה כדי הלוך שיעו׳ב׳פתחי׳אכל אם יוש׳סמוך לפת' אין משמע דוקא אחורי רבו אכל אחויךאד®
לחושיהר'ז מ מרוטנבור׳הי׳או׳דוק׳כשב״ה פתוח׳דר״ה מפני שמביט אח׳לית לן בהעכ״ל
ור ^ יהטו  3הה  ' ^ ,ינ״ה וכןנת 'נהליו>
לחוץ ואינו יכו׳לכויןאבלאם אינ׳פתוח׳לר״ה ש״ר ונר׳שאיןלחלק
לירושלמי מ נ לראש
! ,
< .
וכלכספיהסלי1וס «« ־ P,6,״ ,״•׳
דהא יליף טעמ' מקרא ונם גרסת הירושל׳לעולם יכל ארס לפנים 5
ק׳ל :
מ שתי רלתו׳מאי טעם׳ אשרי ארם שומע לי לשקו׳על דלתותי יום כתב שצריך ליזהר
מלהתפל׳אחריסוסאד׳וטוב לחוש לדבריו
נעו
יום משמע רלאו משום פתיחת הפתח היא ומשמע

למדר׳תירוץ ה״ר יונס שאפ״ע שיב״ס היו
יסתקנציתסרב׳ככי אדם וביוב פס הדרת
מלןזפ׳ההיויוציס יות" כעש״הבלבד
:3תהמוי'מלהתפ?ל בבי׳ה עס רוב פס
(נימי׳ ,?frלרעת סימ״בסא״׳צעשרה
אלא לנד שדרכי ללכ׳מכית ,ללמוד למקו'
אח' דכיון שדרכו להתבטל מלימודו בספה
שהילך ללמוד יש לו להתפלל כי׳או ללכת
מי־שלומ' כביתו כל היו׳במקוס
לכי׳האבל
קטעותירתו אומנותו אין לוללכ׳לב״ה
אש לא ימצא י׳מפני שנמצא מתבטל
מל־מידובשעת הליכה וטוב_ לו שיתפלל
יחידי משיתבעל כלל והביא ראיה לדבר נ:
ומיהו א״א ז״ל כתב בתשו׳שאלהוז״ל
־1יכ לשתפלל פס סצכורבי׳וכו׳ככלל ד' •
אש מפסיקין מת״ת לתפלה כתב רכינו
3סיק )"ו מקבע מקוס לתפלתו וכולי
י^ר יצ הוצא כל הקיכע מקוס לתפלתו
«הי אברסס כעזי־ו כפ״ק רכיכות (דף ו ) ומ״ס׳■ ואין די לו כמה שיקבע לו כ״ה
סימעלל נותרי׳רכו׳כ״כ שס הרא״ס וז״ל לא כעילמימר שיהא רגיל להתפלל בכ״ה

אהל אס הוא מתפצל האחת כב מקומות שפיר דמי דאמיינן בירוש׳פר׳תפלת
1־'ל״יי 1יתנחוס ב״ר חייא צריך ארס לייחד לו מקיס ככ״ה שנאמר ויהי דוד בא
עיסראש לומר ישתחוה שס לאלהיס השתסוה לא נאמר אלא ישתחוה וכן כתבו
הגהילזמימון פ'׳ה ודלא כה״ר יונה שכת ׳הקובע מקלס לתפלתו אלהי אכרה׳בעזרו
^לימיוזה במקימות של ב״ה דכיון שכולה מקוס תפלה סיא אין לסקפי׳אסיושב
ממיס כזיית זו ופפעיס בזוית זו אלא ר״ל שקובע מקוס לתפלתו כביתו שפעמי׳
^'5וי:ןל לילך לב״ה מתפלל בכיתי ומייחד מקוס ידוע לכך פכ״ל וכייןדהרא״ש
והגהות משכימים לדעת אחת הכי נקטינן  :ולאי שכ מיד אצל הפתח אלא יכנס
^ ’11׳יפתחיס דאמר רב תסדא לפולס יכנס אדס שיעור שני פתחיםוכו׳כס״ק
שלא ישי סמיך לפתח
ופיש״י סכי פתחים רוחב יכנס
ייכמשאיי עיכוב כ״ה ויהיה מזומן סמוך לפתח לצאת וכתוב כא״ח יכנס
^׳׳ז!זיפהסס׳ טפחיס דשיפוי פתח א׳ד׳ספתיס וכת׳ה״ריונה ודוק׳כימייס שלא
 ,P55מייחד לכל א׳יא׳אבל עבשיוש כל א׳מכיר את מקומו אס יש לו מקו׳מיוחד
״) .
^נמח אין בכך כלו' שדבי ידוע הוא שאינו יושב סס אלא דרך קביעות ולפי
ויציאה שמי שאין לו מקוס ידוע אצל ספתח שאיןלגלשכת סס ואיתדמפרשי
השיפור וסרא״ש כתב י״מ פלא ימהר ויתפלל מיד כשנכנס אלאישהה

?:ו(דףח)
f

ד״מ

לפני'

דניא׳
שיפוי

^1יימגי מתסיס אבל -אס יושב סמוך לפתח ש״ד ומיהו כירושלמי פי׳אין עומדין
ת כןיבחשיא אמי זה שנכנס לב״ה צריך ליכנס לפניס משכי דלתות מ״ה אסרי
" רבינו בשס הרע כ״כ הגשת
 5שועע לי לשקוד על דלתותי יוס יוס  :ומ׳ש

ולא יתפל׳בצד רבו ואחוריו כפר׳תפלת
השחר (דכז ) אל יתפלל אדס לא כנגד רבו ולא אחורי רבו ופרש״י כנגד רבואצל ר3ו
ותראה כאלו הס סויס אחורי רבו כמי יוהרא הוא והתו׳כתבו די״מ דסעמא לאחורי
משמע דטעמא
רבו מפני שנראה כמשתסוס לרבו וה״ר יונה כתב דבגמרא
דאחורי רבו מפני ההפסקה כי שמא יצטרך רבו לפסוע ג׳פסיעות לאחוריו בעוד
סהוא מתפלל ולא יוכל להפסיק •  1מ ש וכל שכן שלא יתפלל לפניוואחוריו
לרבו פשוט הוא שזה יותר ביזוי וכן כתב ה״ר יונה ז״ל * ומ״שואס הרחיק ממנו
ד׳אמות מותר כ״כ שם ה״ר יונה והרא״ס ונראה דילסי לה מדאיתא כתס בסמוך
אסור לעבור כנג׳המפפללין איני והא ר׳אמי ור׳אסי עברי ר׳אמי ור׳אסי חו ) לד׳
אמות הוא דעכיי אלמא דכל חוץ לד׳אפו׳חשיב כרסו׳אחר בפני עצמו ומיסו משמע
מדבריו דלא מהני ריחוק ד׳אמות אלא להתפלל אחורי רבו א; כנגדו אבל להתפלל
ואחוריו לרבו אפילו רחוק כמה לאה .יאמרי׳סם בגמ׳דרכי יאמיה צלי אחורי דרב
ואותכינא מדאמר רב יהודה אמר רב אל יתפלל אדם אחורי ר 1נו ומסכי שאני רבי
ירמיה דתלמיד חבר הוה ומיהו משמע לי דלהתפלל ואחוריו קרבו אפילו תלמיד
חבר כמי לא דבי ווי גדול הוא • וכתברכינו הגדול מסר״י אכ^ הב ז״ל כסס כפל
המאורות דהא דאמיינן סלא יתפלל אחורי רבו דוקא כשהלכיחיד אבל כצבור
אס הוא כך סידור ישיבתן אין כאן חססא שמקבל אותו כאלוה לנכ״ל וקכתו׳כאסל
מועד וסייס כה ולמי שמפרש אחורי רבו לפי סמצשת שאחר סיסייס אינו יכיל
לפסוע ג׳פסיעות אס זה הוא הספס אין הפרש בין כיחיד כין בב״העכ״ל • ולענץ
וצריךשיהא המקוס נקי מציאה ומי רגלים
הלכה יש לחוש לזה אפילובצבור •
וכו׳בכולס הוי דינא כמובק״ס כן כתב הרמכ״ס כפ״ד מהל׳תפלה כללו שלדבר כל
מקום שאין קורין בו ק״ש אין מתפללין בו וכשם שערסיקין מצואה לעי רגלי׳וריח
רע

אסור ליש נ עליהן,
ננ״ה ולש להניחן
נ צלי נ׳ה עכ °ל:
(ר ) ׳חלנריהטור
לא משמע נין אלא
נלרמיק ל' אמית
נרשזת נפצי עצמו
סוא 31נל
שרי »

עני{

(א ) .
וצ '-עג 1ז״ה
נתש1׳

שכת׳

 runiקייזיןק״ג
 x ’pzhiשם לאס ׳ר

משוס שנא ההון לקראת אלביןישו"
להעמיד ע 5מיכין את סלהויצטרך' לחזור לראשוצן' כתב
תשהשתקכב״הנמי׳ כפשטיה שיכנם לפנים משני דלתום * וצריך שלא יהא שום מימרא דרבי שמואל בינסמניגס" ^
 743וי3־ ' ני] לקטניס הרוקח כסימן שכ״ד וז״ל
באש׳
סממו (.דכג ;) -וכחוב סמור רגליך
(נרי׳ן ( הפסיק י
הסוסבאמציתסלתו דבר חוצץ כינו לבין הקיר והארו׳ווזוזיב׳ אינן חוצצין אכל שאר
ויצ׳רש״י מב״ה דקי״ל
לכאן
«אפשרי
וכול!
תלך אל ביתהאלהיסואמי ר3י אסי
כול׳יזחלחקי כל רבר או כלים וכיוצא בהם או בעלי חיים חוצצין ולא יתפלל
שא־ מ אס לא פסה צדי לגמור את
א״ירי
וגדש ואס התפלל פשלמי
ואחורקלרבו ואם גס זה סס •
עומד
שפסק ואס לאו מוזר לראש היה
בצד רבו ואחוריו ובל שכן שלא יתפלל לפניו
חאאויכל כ ך'שיה א
לסווו
תועבה בריתא שס ‘ ומ״ש מיין
 (3נל אזקפו אלא בתפיל וצוא׳לסטיו מהלךלפנ-יו דע סיזרקינ׳
שחלל■חו׳ שאינו יכו' לאחריו יד' אמות ואס' א״א לפטיו ילך' הרחיק ממנו ד״א מותר וצריך שיהא המקו׳ נקי מצואה ומי רגלי ,ולהתפלל כ״צ הרמ״ב׳ופסוט הוא ^
וריח רע ומכל הדברים שכתבתי למעלה נכי קריאת שמע וכן
אות׳תמלן
שתפלתו תועבה לא עלתה לו
לעמוד עיחיו עד לצדדיו עד סירסיקנס ד׳אמות עכ״ל * :
סר ס ה ־ כ גה״ח
מי
מפני
באמצע
הפסיק
או
במקומו
צואה
ומצא
התפלל
םא
כתובבת״ה סמי
וס״שוהצימילי סאינו יכוללעמוד^
פ" ל דעפילה לאם
*נ׳ה ולפי י(ה ספסקיגי
ופי׳בפרקמי
ס״ס נזם קמל רגלים שהיו שותתין על ברכיו או מפני שראה המקום מטונף עצמו שיסור הילוך פרסה
ננרןלכק׳ :י( אשור' שה׳וא בדרך קרוב
נסימן
בכולם הוי רינא כמו בקריאת שמע :
שמתו עלבריתא דתט ואסהתכלל
גנל ינרי עורה כל למלון אס
יוכל פוסקים'  0אפי/חהי 1כלי
ש;ו
תפלתו חוסבה אמר יב זביד לא
כלצרגרםינן בפי׳ק דשבתרכה בררבהונא
אפכולזאינז
לגיזור
צא
סניהומשגק־ן להסתל׳מן הדרך כל
יכול
אלא שאינו יכול לעמו על עצמו אבל
ניין לנארל חנ״ה:
ראמי פתמקי ומצלי פירוש היה מתקשט
 jft.הנקנים  :בךישקרי׳הדבלגמרי
אמר רב אשי חזינא לרב כהנאכי לאמוד על עצמו מותר ועד כמהאמר ו5
של׳מ יבואו עוכרי דרסי׳ויפסיקוהו שפיר בבתי שוקים בשעת תפלה
וכ׳כ״ו
איכא ריתחא בעלמא פכר יריה ומצלי כעבדא קמיה מריה וכי ספת פדפרס׳זוהיא גירס׳הרי״ף
טפי להתפלל בדר' מלהתפלל כמלון
בעיר שכולה גויס מפנישכעי׳הרב׳גלולי'
וןי
&
יונס ואינו נכין דודאי אע״פ פיצוללע
ליכא ריתחא מציין נפשיה ומצלי פירוש כשהי׳ עת זעם היה
פל עצמו כיון שנצרך־ לנקביו אינומומו
ובתי טומאה וכמעט איין מלוןשלא תמצא חובק ידיו דרך צער ומתפלל וכשהיה עת שלום היה מתקשט
לכתחילה כדאמרינן באידך ברית'מצרן
בס הרבה צלמי' אמנם אס' אין בירורשלא
פיצו׳לצמו
ייסיסיקיהו עוברי דרכי' בשדה צםשאיפת׳ בבגדים נאים ומתפלל ואפילו אין לבו רואה אתהערוהכנון לנקביו לא יתפל׳ומשמ׳אע״ס
לו למצוא חדר או קרן זוית במלוןשיוכל שחוצץ בטליתו על מתניו שמותר לקרות ק״ש אסוך להתפלל
בסמועו
טל עצמו אלא כך היא הגירסא
להתפלל שס בלב פנוי ולא יבלבלוסו מי ער שיכסה את לנו דתניא הית׳ טלית של בגר או של עוד חגורה המדריקי׳אכל יכול לעמוד על עצמואס
לו על מתניו קורא ק״ש ולתפלה ער שיכסה את לבו כ' הרמכ״ם התפלל תפלתו מפלה וכ״כהימ״נסק
הבית אז שפי׳טפי להתפלל במלון:
לכתחלס
’ז״ללאבסהאתלבו או שנאנס ואין לו במה שיתכסה הואיל הסכים הר״אש וזהו שכ׳רבי׳אבל
צ \ $בגדיו כיצד ובודתצי׳היה טלית
סלמדאישל עורוצובפ
וכסה עדותו והתפלל יצא ולכתחלה לא יעשה כן וגרסינןבפי׳ק לא יתפלל עד שיבדוק עצמו תתלהיצכי
מי שמתי (דף צר כה ) ופרפ׳יי הית טלית דשבת למאן ראמר תפלת ערבית רשות כיון רשרא המייניה לא וכיון דכל הד רבוותא מסכימיםבנך?ינ
נקהינן והרש״בא כתסו׳אע״פ פהואגוחן
אגורה על מפניו לכסותו ממתציוולמטה מטרחינן ליה פירו לאחר שהתיר אזורו אין מטריחין אותו לחזור
להתעלל
צגייס׳הרי״ף כ'אס קוד׳סימחיל
אעפ״י שממתניו ולמעל׳הוא עתם קורא
^ צריך הוא לראו׳אתעצמיו ולחנו ,כרי להתפלל ופריך וליצלי הכי פי׳יתפלל בלא חגו׳ומשני הרגיש כעצמו אסו׳לו להתפלל עדWd
ק״ש אבל לתפל
כאלו עומד לפני המלך ולעמו׳באימ׳אבל משום הכון לקראת אלהיך ישראל וכתב בעל התרומות מכאן צרכיו ואס התפלל לא יצאדמפלתוממג'
אינו מדבר לפט המלך  :בחב יש ללמוד שצריך אדם לאזור אזור בשע׳תפלה אפיייש לו אבנט והוא שלא יכול לעמודעלפצמוכפיסו
<לק״ש
הרמ״בס לא כיסה את לבו וטבפ׳׳ד אהל'
611p
שאין לבו דואה הערוה ויכסה דאישו רצת׳ הרמב״ם ז׳יל לא יעמוד פרסה ודוקא כשהיה צריך לנקביו
בתפלה באפונרתו ולא בראשו מגולה ולא בדגלים מגולות אם
שהתחיל להתפלל אבל אס לא היהצריך
תפלייוגרסינן 3פ״ק דפכ ( דףי )למ״ד
להמפל׳ושמ׳נקסו
לנקביו כלל כשהתחיל
תפלת ערבית רשות כיון דשרא המייטס דרך אנשי המקום שלא יעמדו לפני גדולים אלא בבתי דגלים •
מלויי
קוד׳לצן ובאמצע מפלתו נתעורר לו
כיצד דתני׳היה צריך לנקביו אל יתפלל משום
ויכו' וכתב בעל התיו׳מכאןישללמי׳שצריך
וברכוחי׳נמעווו
לא יפסיק ואס בשפ׳ק״ש
אדם לאזור אזור בשפת התפלה וכו׳קכת'
 .שנ׳הכון לקדאת אלהיך ישראל וכתיב שמור
להממי׳על
שס סר״ן וכן כתבו הגהותמיימוכיו' בפה רגלך באשד תלך אל בית האלהים ואמר רב אפי ואיתימא ר״ח בין לקטנים כין לגדולים ויגול
להרמי׳ולהנויל
מצמו קור כריכו ואם רצה
מה׳תפל׳אכל המו׳והרא״ש כתבו סס מכי בר פפא שמור נקביךבשלשאתה עומ׳בתפלה לפני ואם התפלל
את המיס איפסר לו:לעפות כןמכ״ל•^
שיא סמייטס לא מטרחינן ליה מיאן נר' תפלתו תועבה וצריךלהזור ולהתפלל וה״מ שאינו יכול לעמו׳על
צךצמג
ומ״שוצן יסיר כיסו וניפו וכולי
שכייך לאזור חלטו כשמתפלל ובמחזור עצמו שיעוד הילוך פרסה אבל אם יכול לעמוד על עצמו תפלתו
הרמב״ס כפ״ד מהמפלה« דין מישנוא
ויטרי כתב שאין צריך דהא שצרוך
לאזור תפלה אבל לכתחילה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו תחילה יפה
שיגמור
לו שאינו יכול לעמודמלהפיח!מד
חלציו היינו ממריןס לא יסא לבו מאה את
מגרי!
הערוס ואפן אית לן אבנט ומכצסי< ולהם וכן יסיר כיחו וניעו וכל רבר הטוררו ואחישברק עצמו יפה ידהוץ ק״ש ותפלה נתבאר בםי׳מ׳ואחר
לא היה להם מצנסיס ועכ״ז כתבהרא״ס יריו במים אם י*ש לו ואם אין לו צריך לחזור אחריה׳וה״מ שיש לו עצמו יפה ירק ידיו במים אסיסלהצ6
ומיסו מצו׳לאזוי משו׳הכון לקרא׳אלסיך עור שהות להתפל׳אבל אם אין לו שהות ויעבור זמן התפל׳ינקה אין לו צריך לחזור אחריהם וסימולו
*יסראל וכת :הי״ן מיסו דיקא לעייןתפל' אותם כצרור או בעפר או בכל מירי דמנקי־ וכתב אבי העזרי הא פוד שהות להתפלל וצו׳בערק סיהקויא
הנימילירלא אסח רעתיה אלא (דטו ) א״ל רכיצ׳לרכא חזי מר האיסיני)
דהיינו ׳•"ס אכל שאר כרכות דיין בלא ראמרינן בכל מירי רמגקי
בטיט
שצתלפלכו
מרבנן דאמ׳ממערבא ואמ׳מיפאיןלו3יי6
חגיר׳דהא חכריןכגלאי הוו שרו המייניהו
ומגיכיס המוציא וברפת המזון והגהות מיימוטות כתבו בפ״ה מהתפלה3שס לרחוץ ידיו מקנח ידיו כעפר ובצרור ובקסמית א״ל שפיי קאמי מי כתיבאויון
במי׳בנקיון כתיב כל מידי דמנקי דהא רב חסד׳לייט אמאן דמהדי אמיכמק
סמ״ק דהא דאמרי׳דאסו׳להתפלל בלא חגורה ה״מ תפלה צגק ^ח אכל לעניןק״ש
ושאי צר :ו' אין לחוש בחגור רקשלא^ סא לכורוא׳ערותו שיהא לו מכצסיכלימשמע צלומאוהני מילי לקריאת שמע אבל למפלה מהדר ועד כמה מד פיס׳ומימין
ממיל
בפ״ק דשבת שהיו רוצים להסיר חגוריתיהס בשעת סעודה אע״פ סמברצין ברכת לקמיה אבל לאחוריה אפי׳מיל אינו חוזר וש״מ מיל הוא דאינו חחר הא פחו
הלויי
מוזר כך היא גירש׳גמרו׳דידןוכך היא גירשת הרי"ףוכ״כ הדפ״גא בשם רכיצו
המוציא וכרבת המזון מיהו לנו רואה את העיוס אף בשאר ברצות אסורודלא
כיש״י שפי׳כברצות דמותר ע״צ וצתייב ר־י3ו ויוחס ש*ש מי שכ שמי שרגיל לאגור
כלאחריו
וכן פסק סרמב״ס כפרק ד׳מהלכות תפלה אלא שנראה שהיה גורס
כל היום אס התיר חגורתו קורס תפלה צייך לחזור ולחגור אכל מי שהולך צל שוס יותר ממיל איט חוזר הא מיל חוזר צ ופיש״י טממא דשאד לן בק קך^
בלא אגורה אין צריך לאגור לתפלה ומ׳ס רטנו ויכסה ראשו הסלבי כתב כשמןי״א שמע למפלה משוס דקריאת שמע זמנה קבוע שמא יעבור הזמן אכל ל מיןיה י"
פשהי»
בתב הר״ס סאיצו אסו׳לילך בבילוי הראש כי מה שאמרו בפ׳כל כתבי תיתי לי דלא היום זמצה הוא צריך למהדר אמיס והקשה עליו הרשכ״א ופייס הוא דבק
1סגיצא ארבע אמות בטלוי הראשר״ל& זו מדת אסידיית והר׳׳ף כתב שישלמחו׳שלא דאורית׳לא החמירו עליו למהדר אמיא במו שהקלו בה לגבי נעל קרילעי™!
ליכג ס3כ*ס בגילוי הראש ורביצו ירוחם כתב בסוף צתיב י״ו שאסור לכרך בגילוי דבריתור׳מקבלין טומאה אבל לתפלה החדירו עד פיס' אבל סמוסמומ.כמנ'* v
הראש ובמס סופיים פיק י"ד כתוב פוחח הכראי׳צרעיו או בגדיו ערומי' או מי וה״מ לק״ש אבל לאפלה מסד׳וצו׳דב׳ון לק^ש כין לתפלה קא לייט רב חסדאמה ו
#ראשו מגולה פורס את שמע וי״א בכרעיו ובגדיו פיומיס פורס אבל לא בראשו דמהדי אמיא דמ״ש ק״ש מתפלה דאע״ג דק״ש דאודיתא ומפלה דדכצן עשוחכמי
חיזוק לדבריהם כשל תורה והביאו ראיה מדאמריצן בפזימי שמתו בטלוהלנטיני
מגולה אינו רשאי להוציא הזכרת השם מפיו ע״כ נראה שהוא מחלוקת אס מואר
קרי™
צרבחסדאדלייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלומ׳ומדלא הזכיר סס
לכרך כגילוי סיאש או אס אסור וכיון דיבינו ייוחס פסק צמ״ד אסו הצי צקטינן:
ץ־כתוב בת״ה סכובעי׳סקלועי/מקש חשיבי ציסוי לראש להתפלל בהם אכל הנחת"־ שמע משמע דבכל מכין קאמר וההיא דאמדינן פרק אלו פוכרין לגכלרלתמלפי
‘היד טל הראש לא אשיב כיסוי וכתב דטעמ משו' דהרא׳והיד חד גוף איצון ואקהגוף מילין וה״מ לפניו וכו׳צבר פירשה רש״י דלסתפלל כעשרה ך^ןמי ימ ^!nvu
לתפלה 3טנין זה ור’3צי מ ^.ח .
י
שאץ .
והרא״ש .
יצול לכסות את עצמו ולפי דבריו משק׳ שאס אחר מניח ידו על ראשו של זה חסי׳ וה״ר יונה י.. .
?)^,ינו Ü
חילוק בין ק״ש
שאיי כיסוי וכתב הרמ״בס לא יעמו כתפלה באסוצדתו יכו׳בפ״ה מס תפלס ונר,,
ד^ מריי /׳ Jaלו
כגירסת הרי״ף שהרי לא חילק בין לפניו ^ ח ייו י0■3
>צד 1יי התי׳
מדכייושאס דיך אנשי המקים לפמור יחפים בסט הגדולים כמו בארץ הערב שרי מוברק לגבל ולחפל׳ ^ מילין וכוכ׳בסימן נ׳שט ים״י טי?ר '
לכתו׳שצרי׳לפזר אחריה׳דהא רב חסדא לייט אמאןדמסדאמיא ומשמ דנס5
להתפלל יסף אכל בהגהות סיימונית כתוב אסור להתפלל בלא מנעלים דאמרינן
במיידי
!חניגה לאו אויס ארעא לגלויי כרעיה קמיה מריה עכ״ל ולא חילקבקמקו׳למקו'

י
■

 SWונכרתמהרבינו' הנדיול מהי״י אבוסב

ז״ל עלדברי יבינו גזה ולעי'ד

צג ובבואולהר[ פלל
מיעט׳ קולם שיקים להתפלל דתנן חסידי׳ סראסוניס  )0ז5פיכ3נימ
לאןהיושוהים שעה אספ
ונו
'
שע
:
ס
בר
"
פ
אין
עומדין
(
דף
ל
]
)
:
נקטינן
^
נלגין
(הלוחריני

ר3גי ,י מפדש דסאדלייט רב חסדא אמאן דמהח־ אמיא בעידן הלו תאיג ^!מ זו׳־נאיקאמר כמו שפירש ה׳ ר יונה שכיון שהגיע הזמן לא יחזור בעבור
ומ׳ש ושעה אספ אסר התפלה והו׳עדאלס מפיך סממסהנלישם (דלב ) ופרס" ישה ,נימי עמ
עמה ן
^לפלת ^לה ללא לק״ש דאין הז שכרא שמאסר שמצוה לרחוץ ידיו במים
כד
ממוךסמסהפגון
דברי מנערמץ סל מורה כגון סמוך לגאולת מצרים או/פמול ענפדאיאיגה” /
סי<י  ..׳ י
 "‘י־־־׳ '*‘-'
לתהלה
לדוד שהוא
של 30ס (נ ) כתנ הר״ן
^פללכייף לחזראסריהס כדרך שמרן
«"ך ^ סאי מצות שאע פ שאמיוי מי בטיט ויש אומרים ארוכה צריך שלא יהיו מלוכלכים דעיל היסין ותנסומין הגון רצוץ ייריאיו יעשה שומריה ׳פי ע"פזך31.׳p
■ לחוש שאין היסח הדעת אלא כאכילה וא״א?" ל היה את כל אוהביו וכגון מקראות( :סדורומ
^! וסןמדס היינו לומ׳שאינן מעצבין הדעת אין
 wודאי כל היכא דצפסרבמיס מצום אומר שאין לחלק לא שנא לכלוך לא שנא' בהיסח הרעת אלא בתפלת ערבית כי לא יחוש ה ' את עמי להתפצלןל  ,לנלן
^רצסויהם
וכיוצא בהס  :ו־ם״ש רלצך נהגו לומר; 8ס נרנה על
והיינו כשיש לו עוד שהות שינקה בכל מידי דמנקי גרסי׳במגילה בפ׳בני העיד המשתין לא
ץ 5פפ לל צבל אס חושש שאס יחזר אחר
יתפלל ערשישהא כרי הלוך ד״א משום ניצוצות והמתפלל לא אשריי ופסוקי חמרה קודם תפלה׳ וכויכ״כjj-cג יליי :
המיססמכן ימכור זמן התפלה לא יחזר
שס התו׳והרא״ש והמודכי  :וט ש ^
ע ^,נ -
צ^ריהסאלא יכקהיריו ככל מידי דמכקי ישתין ער שישה׳כדי הלוך ד״א שכל ד״א תפלתו שנודה לובשיו
עומדיין
להתהלל
אלא
מתץ
סלסה
פסיקה
יהא? אסודליגע
 ^ ,מאדלייט רכחסדא אמאן דמסד׳ ורחושי
מרחשן שפוותיה ואיתא נמי הבי בירושלמי גבי רקיקה שס ידלא ) אין עומלין להתפלל לא מתיך נהןנמפילתיי*לא
^דכטקצלותאדקאמר היינו סוף הרוקק
לא
יתפלל
רע
שישהא
ד
׳אמות
המתפלל
לא
ירוק
ער
דין
ולא
מתוך
לבי
הלכה
■ פלא מתיךהלכה עיי »ד :
שישהא
ד״א
:
וטוב
ליתן
צדקה
קודם
תפלהדריאלעזר
הוה
יהיב
,
פסוקה
ופירש״י
הלכה
ןמןצלותא וכ״נעמ״סבסירל״גח״ל כת׳
פסוק׳שאינ׳צריכה צג (א) נג^
וג עמוס כשיכא להתפלל יחול ידיו
אין
פרוטה
לעני
ומצלי
רכתיבאני
בצדק
אחזה
פניך:
עיון שלאייהא מהרהר בה בתסלחו :יינהמ׳איןעי״לח
לומיסליסלם אם יודע שיהו לפניו עד ר
• IX
ירועל -׳י ר׳ ירמיה אומר לא ייעמול' ע״א  pכ׳לשתהיו
להתפלל ישהא מעט קוד׳שיקוס להתפלל
מילין והוא כדרך ימתין פד מקוס המיס
דתנן חסידים הראשונים היו שוהיןשעה אדם להתפלל אלא מתוך הלכה כתבו נלאילחלולזית(0J
^פיענוי זמן התפלה אבל יותר מד׳
הרא״ששס
:
א׳מודם
ומ״ש
תפלה
העוסק
כדי
בצר
׳ כ יצבור לא פ־זא חייירי
שיכוונו לכם למקום ושעה אחת אחר התפלה
, . ..
»
״< ׳ הנדיכה עייןשלא
מילין יתפלל מיד ואל יעבור זמן
התפלה
שלא
תהא־נראית
עליו כמשוי שממהר לצאת ממנה  :ובעמדו כעוסק בתיי ^ דמי ג ז י ייה כמבו ה י 6יארסר נה ענ׳ל
ו0״מ לפניו אנל לאחריו פחות
ממיל
חוזי
סס
:
ומי
ש
רצינו
שיש
מפרשים
אותי
קתשאע מפו"
יש
להתפלל לא יעמור אלא מתוך כובד ראש פירוש באי־מ׳והכנעת .
K
,,
■( . .
^ל מ יל אינו חוזי והתוספות כתבו
חין לו להעכיר זמן התפלה■ נדי ליפול
ידיו כמים ואש אין ידיו כקיו׳יקנחס
כעפר
למקוס
ותניא
אקעומרין
להתפלל
לא
מתיך שחיין ולא ^ ז
מדביי־מ״גסי׳ייס  : :י& , -פסיי; .׳
ח׳ושי';*0
<ן>י
,
,,
<| ונצמדונן לאחריו א״צ לחזור כלל כד קלות ראש ודברים
בטלי
ולא
מתוך
כעס
אלא
מתוך
שמח
ולכך
־
־־
■
י
.צד ובקוסו להתפלל יחזיר פניו למזי פפילא .השחר וז׳3
ליטלס אפי׳יש לי זמן פכ״ל ימדכתבגשס נהנו לומר אשרי ופסוקי דזמרא קורם תפלה כדי לעמוד לתפלה
דתלא סומא ומי שאינו ל׳י א"«יש«בלו5י
הפו׳דאיןלר להעכיר זמן התפלה כדי
מתוך דברי שמחה של מצוה שעוסק בדברי תורה ותניא אין יכול לכוין המחו' וצו' ע ד תל ססגל פוטס החכחים שהיי
ליעול ידיו כמיס משמע פנל שאינו
מעבי׳
עומרין
להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקהא שלא יהא לבו טרור ני 33ל®"’?3ל  "®31,יניו ^'3׳® י' ^
“ ב
ומן הפעלה מטה לסזראשייהם
כדרך
בה והיינו נמי כמו מתוך שמחה שהתורה משמחתו רכתיב פקודי יחפורצן״ל ר סכינא לרב צןשי כגון צומי? תרןחמורחי׳ שי\
פמסזריס פל שאר מטתטלענין
הלכה
כיון
ה׳ישריימשמחי
לב
ירושלמי
דימכיתו
ר׳ירמי
'
או׳לא יעמוד אדם להתפלל
בצסוכ' של סי צדרימו ידריכני :מהר ת5היזפ!3
שהרי״ף והרפב״ס והרשב״א
בפס
רכינו
ומ״ש
וכהני
שמעמתנז קי״ל ול 15כהסי§ן צגנייצפישהמיני׳
חיי מסכימים לחלק כין ק״ש לתפלה סכי אלא מתוך הלכה פי׳שתהיה פסוקה כרמפורש סנט' דידן העוסק
ונמייי'3י׳״י® ״ני; ,('3P1נמ ״י®^5ל
נקיטינןכ  :דיןמיס שאינם ראויי׳לנפילת בצרכי צבור כעוסק בתורה דמי פי׳לענין לעמו׳ מתוכו להתפלל
לז״י כן כתבו המו והי*  D3 6תפל מ הסח י נפר׳לאימפוי•
ידס לסעודה כתבתי כשי׳ ד'  :וכתב שגם זו שמחה היא לו שעוסק בצרכי צבור ויש מפרשים אותו'
וכ׳רבי׳הגדול מהר״י צזבוהב ז״ל ( fo 'Dעל !נל׳ש״ה גתכ״ג׳
אכי העזריאס דאמרינן בכל מידי דמנקי לענין שא״צ לפסוק כדי להתפלל כמו שאין צריך לפסוק מת״ת
המנהג שסכו נוהגים להתעלל לצסון קלמזני " שאין
להתפלל למי שתורתו אומנותו:
ה׳מדלאאסח-דעתיה וכו' וכ״כ המרדני
ולדרום ולא היה לנו להתפלל ^ל5ן ל סזרפ מתפ {ציע
גככפי;
.
. .
נגל וריחת
השמש
נשמו בפ׳היה קורא וכן כתבו ג״כ הגהות
! IX
בקומו להתפלל יחזיר פניו למזרח
דתניא סומא כדברי המחבר וכרתה שיש לנו ^להחזיר מ״ש ^מפח׳שצ"
מימוניות כשמו בפ״ד מהתפלה  :וי״א
I
ומי שאינו יכול לכוין הרוחות יכוקלכו המניס בצד המזרח כשאנו מתפלליןלצפון חקל מפילה מכ״ן
אררבא ציין שלא יהי מלוכלכי׳ועל
היסס
לאביו שבשמים שכ׳והתפללו אל ה׳היה עומד בתוצ׳לארץ יכוין ולדרו׳כדאמרי׳בפ׳לא יססו׳דמצדד אצדן־דל על אמנע הי<ח
הומת אין לחוש וכמראה שזהו
דפת
הר״ן
פניו כנגר א״י שנא׳ והתפללו דרך ארצם אליך היה עומר בא״י סי׳שסמתפלל לצפרןרלדיו׳ים ^ ‘5הטי׳ס 2יי
&נתב במערבי פסחים
אהא
דאמרינן
לצד
א״י
עכ״ל
ומיהו
רשי
פי׳ימצד׳אצדודי
יכוין פניו כנגד ירושלים שנ׳והתפללו אל העיר הזאת :היה עומר
נעל ידיו בטימל ראשון צריך שיחול ידיו כירושלים יבוין פניו כנגד בית המקרש שנ׳והתפללו אד הבי׳הזה מפח לצר הדרו׳משמע שפניו כלפי מזרת
נעיבולב׳דידיס של היסח דעת כשרות
והוא מצדד כלפי דרו׳כד שיסכ-י׳או צלעי
לנינה ולתפלה אכל מדברי רבינו בסימן היה עומד בכית המקדש יכוין פניו כננר קדשי הקרשים שנאמר
צפון כדי שיעשיר ופכ״זי כיון דאסכמן
והתפללו
רל״ג נר׳משובי דריסשלהיסח דעת
דמצדד אצדודי מהנישי ללמוד משם
נייחס נטילה לתפלה אע״פ שאינו יודע להם שוס לכלוך וצס הימב״ס כ׳בפ״ר
מה למתפלל כלש צפון או דרום דסנייבשיצדד פניו כלפי א״י וכ״כ סמ״ג גי־סינן בפ״ב
תפלה שאחד מהדברים המעכבי׳את המפלה היא טהית הידים ואח״כ
כ׳סהרת
ילי"
דכתר׳אתוןדיתביתו
לצפונ׳דא״י
אדרימו
ואנו
יושבי׳במער׳א״י ומכווני׳למזר׳כנגדס
הצד יוק ידיו כמים עד הפיק ואח״פ
יתפלל בר״א שאינו מטהר לתפלה אלא ידיו ואע״ש דא׳מרהרוצ׳שיחני׳ידרי׳ושיעשיר יצפון מ״מ צריך לצדד פניו למזרח כדמסיק
כלבד כשאר
מפלת חוץ מתפלת שחיית אבל שחרית רוחץ פניו ידיו ורגליו ואח״כ המם עכ״ל ^  :פתב ה״ר יוכה כפ׳תפלת השחר היה עומד בח״ל יצוין את לבו כנגר
׳מכלל
נראה
מדבריו
דבכל
המפלות
צריך
לרחוץ
ידו
אע״פ שאינו יודע להם שוס א״י לא תימא כנגד א״י כלבד אלא כנגד א״י וכנגד ירושלים וכנגד המקדש וכנגד;
לכלוך כשם שהוא
צריך
ליטול
ידיו
לאכול
פת
ובפ״ו
מהברכות
כתב
כל
הנוטל
ידיו
בית קדשי הקדשים וכשעומד כירושלים אין צריך לכוין כנגד ירושלים שהרי כבר
דן לאכילה בין לק״ש בין לתפלה
מסכימיםמכרך תחלה אקב״ו על נטילת ידים ע״כ וכיון עומד בתוכה אכל יש לו לב וין כנגד בית המקדש וכנגד בית קדשי הקדשים ז
דהימג״ס ויבינו ואבי״ה
דדים של הישח דעת
צייכים
נטילה
למפלה
ח
*
ה
רוכב
פל
הסמור א־־ץצריך לירד ולהתפלל וכו' בס׳מפלתהשחר (דף לא )
ך פ שאינו יודע להש שו׳לכלוך הכי נקישינן ומיהו לעכין ברכה לא ראיתי נוהגי' מ״ר היה רוכב על החפור והגיע זמן התפלה אס יש לו מי שיאחז את חמורו ירד
״ Tמנ״י לשוס תפלה חוץמנטילת שחרי׳לבד וטעמא דמסתכ׳הוא
כיוןדאיכא מ״ד למסה ויתפלל,ואם לאו ישב במקומו ויתפלל ראומר כין כך וכין כך ייסב במקומו
"צ ליטול ספק כרכות לסקלנועל מ״ש הרמכ״ס שצריך לתפלת ספרית לרחוץ ויתפלל לפי שאץ דעתו מיושבת עליו אמי רבא יאיתימא ריב״ל הלכה כיד׳וכתכו
פדוידיוורגליו כ׳היאכ״ל לא ידעתי רגליו למה:וכ' כעל מגדל עוז סכ׳כן מדרוניא
המו׳יסלכה צר5י שלא ירד ^מחה .ואפילו שלא בעקום תמה ואפילו במהלך
נס ממה כיומנין מחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונסו משוס שנא'
מתפלל
ואינו
צריך
ל
סס
זיר
עניו
כנגד
ירושלים וכ״נסעררכי והרא״ש ודלא כה״ר
ע כעלהלמענהו • ולא נהגו כן העולם משוס דההיא כריתאאייכא לסרושא דלאו
יוסף שפי! דאייירי במקום  ,תכנה גגם הרשכ״א כמכ .ד«שעפ דלא נחלוק בץ
נמיןתפלהאיתכיא וכדפירש רש״י סתס ג • כתוב בתשו׳להרמכ״ן סי׳קצ״ה מי
מהלך כמקום גדודי חיה ולסחי׳ובין מהלך שלא במקום גדודי חיה וכן מסמעדל״ש׳
פעומד בתפלה וס ' :
י שנגע כמקים מטונף די מקיץ מפי או צממת אי מחכך
ראשונות ואחיונות ל״ש אמצעיות דהא לא מפליג בהו כלל וכן נסי ל״ש ביץ בעיי
י יוככיתלואיני צריך לברך וכל שנגע שלא כמקום חנופת אינו
צריך כלוםואי זהו למחל באורחא רחיקת׳ובין בעי לפיזל אפי׳קליל ואפי׳כתיוך התחו׳כדמשמ' מההיא
לדר׳מביאץ לו סופי  .ותוקע
שנימת לדבר זה מסתברא סלאכמקיס הטינופת ממש אלא אפילו שוק וירך דתכיאj . .
בסמיך .
השכי׳לצאת .
״״,,״,״  f״.,
ובו׳ומדקתני שוער ״Yn
ותוקע״
יד***%ויי* ויז*
_
/׳ _
_ L
—
מקימותהמבוסיס באדסלפי שיש מלמולי זיעה וכן מחכך בראש אכל מקומו מגולי ' אלמא ביו׳טוב עסקינן וא״כ סיני משכי׳לנא׳לדרך אלא דע״כ במשכי׳ לצאת בתוך׳
ז
^יו ^י « מ מגולים סבזיועותיו אין זה מקים הטנופת שאין סס מלמולי זיפה התחום ואיקימנא פלוגתא כתפלה מעומד אף מפלך דאלמא לעולם א״צ לעמוד
^״
יק
אנו
נוהגים
ע
"
כ
והיא
מתשו׳הישכ״א
7
כלל
:
•
אלא
כתב
דההיא
הכלבי
בשם
איכאלדחויא
ה
"
ר
במהלך
ח
1ץ לתסו© וע״י בורגני ן עב" ליד
 rממיו תעלה ובשעת ת״ת יזהר שלא יגע בבשרו בידים כי אם עד הפ׳העליון
לכתב הרוקס היה מכב על החמור יושב ויתפלל יכול יחזיר פניו איןיכול יסין לבר
1wיאקיכדווכטאיו עד התזה  :גרסיק במגלה עמי ׳העיר (רכז ) המשתין
כנגד בית קדשי הקדשיסנוחעמאדרפרש״י מפני שקשה עליו עיכוב הדרך וכן כתב
^ לתיתתצל עד
שישהה וכו׳כתכוסו היי״ף והיא״ישיכע־ק מי שמתו  :״ ;• י סרא״ס ולפיזה״אס קדם הוא את השיירא ויעבר אותה וצריך להמתין להם אס ים
)׳ yי״יתא נמי
סכי
בירו׳גבי
רקיקה
סיוקק
לא
יתפלל
וכו
'
כ״כ
שם
ה״י
יונה־
לו מי שיאחז בהמתו ירד שהיי אינו קשה בעיניו עיכוב הדרך דבין כך ובין כך
ן ^ ךת? עיד
ודוקא
לרצונו
אבל
אם
נזדמן
לו
רוק
מותי
כדבעיכן
למימי
לקמן:
צריך הוא להמתין אכל ה״ר יונה כתב דטעמא די ' מפני שבירידה וקעליס
 Pנלקה קודם תפלה רי״א
הוס
יהיב
פרוטה
לעני
וכו׳בפ״ק
דכתרא
(
די
)
:
תתבלבל מחשבתו ולא יוכל לכויןיולסי עצש זה אע״פ שהוא צרי׳לסתעכב ולהמתין
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השיייא

אורח חיים הלכות■ תפלה■ צה צו

םד
*גזיף הייז

נ( )
ל™ יי! זז

הסיירה לא ירד :ח״ל ר״י ההולך כדרך ומתפלל י״ח אין לו לעמוד מדרכו שאס יאחד
רה
דרכו לאיהא דעתו מיושבת עליו כך כתכו המפרשיסוכ״כ הרא״ש ונ״ל כי הכל לסי
־

זי״ ^ס״ה ^ ״ש הדרך ולפי המקום ולפי יראתו ויישוב דעתו עכ״ל ודברים נכונים הס :
*ר 6ס7נמק!ס מדברי המו׳וסרא״ס והמרדני שיתפלל בעודו רכוב ומהלך ואינו צריך להתעכב כלל

סצסר לעמוד מפניו ע״כ  :למדנו מכאן סמי שהיה מוכרח להתפלל מיוסככשי *
אשיL .
יחזור להתפלל מעומד מיהו אפשר היה לומר דהיינו דוקא בכגוןרב.

להתןל!
וטשכע מכוין במפלתו אבל כגון אנו סאין אנו מכונים כתעילותיט לא יחזיי׳

פהשייא «  wiוככר כתבתי בסמוך בסס .
^ ץ״

הי־שב״א

דמדפסקינן הלכהכר׳משמ׳דל״ש

!הליפה 57אגנ 7ין>

ואחרונות לא

שנא

py, E7w,תתלמ
«שמל

המכנעל

 8.,״ ת ,אימ ^י
לל״ולי ^״ג
ע »<
5המת; נ7רןשהיס

ראשוני׳ והתפללו אל המקום הזה היה עומד אחורי

אמצעיות לי*

מפליג בהו כלל אבל ה׳ ר יונה כת׳

׳צה(א)
{,ה

י׳ח ממי שהמשיל

הש״ן מז׳ית
הזמינה ינמרג
כשהמת

,:־!העמ• ( 0״ז
’'?
ה״  \,ח1כש.
ל0ממ;,, !, 1״״

שב׳ ג׳

הנשית למ5י;ה
דגש אנרהס*
ויגשיפילא * דגש
אייה! עכ״ל :
(נ ) ! נע' אי!

כנגד

הכפורת

נמצא

עומד

במזרח

מחזיר

מכפורת מחזיר
פניו,

למערב

למזרח כצפוןיל מחזיר פניו לןלדרום בררןם מחזי
שצייר «מחזיר פניו
ל

פניולמיפ׳לאורח׳וכו׳משמע די״ח ברכו׳.
במערב להתפלל בדרך במהלך יא״צ לעמוד

פכיו״
ר .

ומאי שנא

דמסקינן לעי1
מהכיננו
ייחי) . .. m^•.

 I״״׳ כרכות ועוד פי׳הר״מ מכא
<JL
״יי
™ “’ " » י .
רגליו אינייכול להמפ ללכשסו *מהלך
כדאמרי׳בסשו
מעומד
מצלי
לביתיה
"
כההיא
!
ל
קיימא
שמעתת
וכחך
בו
פונין
״ל
שוז
תל
לתלפיו
^
אלא יש לי לעעו׳ה״ה נמי ברוככ תךע דה
בסמון־זן
דאמר אשי מצלי בהדי צ בורא ביחיד
אמריכן לעיל הביננו מעומד מיהו אפשר דבכא בתרא רפליני; אמוראי כפר לא יחפור איכא מאן
מיושככדי
:יהין
במערבלקרות ק״ש בעונתם וכיהדר לבעז,
עיכוב שכינה במזרח וצריך להחזיר’ פניו למזרח ואיכ׳מ״ד שבע׳
סאסהשיירא הולכת יתפלל בלא
!pp
מפנימצלי מעומד עכ״ל ונרא' מדבריהם
בכונס וצריך להחזיר פניו למערב ואנן שמחזירין פנינו למזרח
הבהמה סהמפלה כיון שתלוי׳
סיי׳לחזו׳ולסתהלל
למזר׳נמצינו שמתפלל מיושב מדיכצז
לדמות שאנו יושבין במערב׳של ארץ ישרא׳וכשנחזי׳פנינו
ובישיבת הנזכרים בנחת אין
ולהתפללמעומד • ומשמע מהאדרבאסי
ולא מתפללין כנגר ירושלים־היה רוכב על החמו׳א״צ לירד
הליכ'כרגליו שיש לו עמל בהליכתו
אם שהתפלל מיושב כשחוזרלהתפלל(
יוכל לכוין כלל להליכת בהמה ספות עליה אפי׳אם יש לו מי שתופס חמורו אלא מתפלל דרך הילוכו וכן

^  yה,א כנסת וכרימכד אס® סיידא הולכת מות'
3וןר" ,ע  ?-ובלכד שיעכב אותה באבות תפני שבאנו
למ-נויי ׳;  : /אפי בדיעבד אמרו שצריך כונה ואס לא
ימן
™

"ו
שהתו׳נ5
דקרית ביה למה לי רוב זבחיכם וכמ״ש רכי׳בסי׳ק״ן בשם הרא״ס אלא
שס גבי אבוה דשמואל רלייכיהון "

כיין צריך לחזור ולהתפללעכ״ל •ולשון

היה כספינה או על גבי קרון יושב ומתפלל או אם

היה־ך ^

ך אינו צריךלחדס דבר בתפלתוהד 6

דשצל!
ק 15מי הדר ומצלי מעומד משמע
כרגליו מתפלל דרך הלוכד אף אם אין פניו כנגד ירוש^ ם אפ ^ י
ומגימת:
שלא במקום סכנה כי אם יעמוד ויתפללי ק שה בעיניז איחןר מעלה הנהוגה בלי תוספות

בדיעבד שכ׳גבי שיירא הולכת קשה בעיני
וניא  :דהיסאשא״אלו להתעכב ספני
וגלי,
רגלישרה יסב״יהמתפלל צריך שיכוין את
צהוימק רגליו זוזאצלזהרכתיב ורגליהם
ויגליהס
זהסנ׳ורגליהס רגל ישיהועמ״י
י ומתרגמינן ורגליהן רגל כוונין ירושלמי
שהשיירא הולכת קרי דיעבד:ולמניןהלכס
סימוי
אופר רגל נראים כרגל א' וכ׳ ה״ר יונס
להשוות רגליו רבי לוי ור׳סימון דח
גר'שאס איפשלעכב הבהמהבאבץ' יעכב שעומד בתפלה צריך
ואס הוא במקום סכנה אפי׳ באבות לא
ככיווןכאלו
ככהניםצריך שיחבר אותם זה אצל זה
כמלאכיהשרת דכתיב ורגליהם יגל ישרה וחד אמר
רבי׳ימסלמ
גורלאינם אלא אחדא :וס ש
יעכב :והייא שהתפלל והוא מהלך יתבאר דכתיב לא תעלה במעלות שהיו הכהנים הולכין עקב בצד
רצף
שיהיושעומד בתפלה צריך להשוות רגליו
צייו כאלו רגליהם שוין זה אצל זה וצריך שיכוף ראשו מעט
בסמוך שכשיגיע למקום תחכומי
ללייור׳סימון חד אמי כמלאכי הסיתומל׳
לחזל י ילהתס לל מפומד כת[ ב3א ?ל עיניו למטה לארץ שנ׳והיו עיני ולבי שם כל חימי׳ואנו מתפ
שהתלמודשלצו
ונחשבכתבו שם ה׳ר יונה וכתב
כניד בית המקדש ולכן צריך שיתן עיניו למטה כנגדו
מועד יהרוכב אינו צריך לירד למעט אלא
®נינפי־״לאכיסהילנוצייו™
מ  1, 1,״ ע
כר ^1,
״הטיונר ולון מסלו ? יגל־י כאלו אני עומדים
ממפל
אנו
אחרגליו זה כנגד זה כדי שידמו רגל
_י
 J l l״tl
מחמירין . 'jl
מותי להתפלל כדרך אלא שיש
סיייסהוה p
לעמוד באבות וכתבוהתו׳דמ׳שו׳כך אמרו נשא לבנינו אל כפים איל אלו  :שטים :כתב הרמ  3םזל  m Pולפ״זלי) היה ליבי׳לפתוג
דהכינכי מעומד משום דהואילואין בס ידיו על לכו כפותין הימנית לע השמאלית י עומד  ,כע.ב י לפני דל to 6לן נוטס מידU51SW
אלא כעין שבע' ברכות לא דמיא למתפלל
סובר שאין הכיע מתלמודא דידןמרן
רבו ! כאימה וביראה ובפחד ואל יניח ידיו על חלציו־•
קוומו
קערה סיכוקרגליוקאמר ואיפש'דככ?ני'
י״ח ומתוך דבריהם לע״ד שהיוצא לדרך  ^ / V 1Ü1Cיאחוז בירו תפילין ולא ס* ת בזרועו ולא
באונס אין

עף 7ין לן> כ״ם בי״ס סכי ללגרו המת או שיצא
ע־א עי׳ הי׳י מתפלל ז'ברכות סל י״ס אלא מעומד דלא
י!צה הא יאמרינן
מחלנפלל 5רין גמרינן ז׳ברכות מי״א עכ״ל • ב וס־ש
מיהי! יגיניו למפה יכינו וכן אס' היה בספינה או ע״גקיון

מלאה בידו ולא סכין ומעות וככר מפני
עליהם שלא יפלו מידו ויטרד ותתבטל כוונתו ולולב

מכווכי׳מיקוי
שלבו1פק 3בצד גודל כמי רגליו
רגליהם
בזמנוומ״מ מאסר סנהגי העולם לכוין

מוןןף

כמלאכיםס״ללרכיכו לכתוב דעמאדנו
לדברייהיו
כמ״דכמלאכים ורכינולא חשש

י5ניל״יגלה י״ל יושב ומתפלל ני׳סלמד כן מדתניא כס' תפלתהשחר (דף ל ) הסכים לילך הקרון יונה ולא למנהג הסולם ואדרבא משמע מדבייו שהוא סוכר כמ״ד ככסניסדהא
ומיהויפ
סתם לן כוותיה בסי׳צ״ח סכת' והשואת הרגלי® ככסניס בשעת העבודה
או כספינה מתפלל לכשיגיע זמן ק״ש קורא רשכ״א אומר בין כך ונין כך קורא ק״ש
'c״<3b3'c
שי*” 5כ"ת־ננ ^ ואח״כ מתפלל ואמרי׳במאי קא מיפלגי מר סבי תפלה מעומד עדיף ומ״ס מיסמך לדחוק ולומר דאפי׳אליבא דמ״ד כמלאכים קאמר דלא נחית לגוונ׳דכיון התלם
הע*י:ז !כל ־.נא!׳ גאולה לתפלה עדיף אלמא דכשיושב בקרון או כספיכ׳מתסלל מיושב וסעמ׳דקרון אלא לומר מס שצריך לכוין רגליו הוא כדי לדמות לכהניס בשעת עבודה מיהוהאי
«« ןניייםא י׳יי מפני סא״א לעמוד מפני שמתנועע לכאן■ ולכאןוהאי טעמא שייך כמי בספינה כיון כדאיתיה והאי כדאיתיס  :מ 1למ״שרכינו באילו רגליהם סוים זה נוצלוז
ברא׳כאלו
כתב רביכו הגדול מסר״י אבוהב ז״ל פירוש שהרי בכאן לא היו שויס אכל
ורש"יי כת׳לטעע׳דסעינס משום ביעתותא דמיא • וז״ל א״ס היה יושב כחפיכס או
?^,1
! !^
ועןנש.תמו בעגלה כ׳סריאיי׳ג אס יכול לעמוד בהגיעי למקום הכריעו' עומד כדי שיהא כורע הס שויס ועכיס הלשון מגומגם שאין בכאן שיווי עכ״ל ובמה שכתבתיבסמוך
«־גגJ
יתישב זה וכ׳עוד ה״ר יונה ויש שנוהגים לתת ריוח למעלה אצל הא צב כוחמסמ
«לאפר פיג־יגלזת מעומד ומפסיע ג׳פסיעו׳ואע״ס שיושב בכל התפל׳ש״ד ואס א״א מתפלל כל תפלתו
~
יתשו 3גס כן בשנתו עכ״ל:
 JFOהרמב״ס כס״ה היה׳יושב בספינה או בעגל® אס יכול לעמוד דכתיב וכף רגליהם ככף רגל עגל ואין זה כלום שהרי בתלמוד לאהזכירו
נאלי גי51ןלל'1טס
כר׳שהי׳
סעוין אותם ויסמכס במכין שידמו אס׳עכ״לטהטע׳ שצריך לכוין את רגליו
 Hהיגפני חי;flיי יעמוד ואס לאו ישב כמקומו ויתפלל חול׳מתפלל אפי׳פוכב על צדו והואסיכו׳לכוין
ילת!מדיה את דעתוובהגה״ימהחדש-ו' כתוב רש״י היה נוהג שלא להתפלל בשעת חוליו אלא
ולדמויי
לסי שכיון שעומד לדבר עס השכינה צריך לסלק כל המחשבות הגוף מלכו
nיןמ^
«גכי׳ל «
שנסחלי!
כאלו הוא מלאךהשית ורבי׳הגדול מהר״י אבוסב ז״ל כ׳טפם אחר שהו־׳מיז
ק״ס כלפד קהא וב כ בכלבו וכתוב ככתבי מה״ר י ישראל סי׳נ״ז דרש״י לא היה
דיויו?
וכתב בת״ה
מתפלל בחוליו רק ק״ש והימב״ס כ׳דססולס מתפלל' בשכיבה על צדו ולאי דליכא ממנו התנועה לברוח ולא להשיג סיס חסן מבלעדי ה' :
מאן דפלי ג! דאנוס מצי להתפלל מעשב כדמוכח כפ׳פפלת השקר אלא רש״י סיס
דאמייגן
דספיר דמי ליחיד לכוין את רגליו בשפה שאומר קדושה פס הש״ץ דכיון
נקדש את שמך כשם שמקדישין אותו בשמי ממס ובסמים מקדישים נרגל יט?
חולה כ״כ שלא היה יכול לציין כתפלת! וכק״ש שא״רלכוין רק כפסוק ראשון קרא
והרמכ״ס איירי שאינו חולה כ׳כיעכ״ל ובסי׳ק״ח יתבאר אססא "כ משלים תפלתי  :יש לנו להתדמות להם בכל סיכול׳ואץ בזה משו׳יוהיא והדיוטות אלאבמד׳ישי? ;
וסרא״שמ
דקה) וכתבוהו הרי״ף
כתוב בא״ס בשם פסיקתא אסיאיןאתריכול התפללעל מטתךאס,אץ'אתם וצריךשיכוף ראשו מעט וכו׳בפ׳מצותחליצ <
יכול יאפה אניסמחוליי‘אומד״א אמור בלבבך סנא'א%ו בלבבכם  :כתוב בא״ת אין פומדין כתוב אחד אומר והיו פיני ולכי שם כל הימים וכתוב אסר אומיני&
למינו אל כפיס אל אל בשמים והעלו שס כגמ׳שימתפלל צריך ליתן עיניולמנה
גשם רש״י שמי שהיו לו גויס מכאן ומכאן ומתייא שמא יפסיק תפלתו  .או יפסידו
מקחו שישב במקומו ויתפלל לפי שאין דעתו מיושבת עליו ואע״ס שצריך לעשות ולבו למעלה כדי שיתקיימו שני מקראות הללו וא״ת היכי אמרי׳שצריך שימןעירי
ג׳פסיעות כסיף התפלה יושב ומתפלל וכורע עכ״ל וכ״כ בסבלי הלקט בשם רבינו למטה והא אמרי׳בפ׳אין עומדין אל יתפלל אדם אלא בכית שיש בוסלונומכמה
15
רבי׳הגדול מהר״י אבוהב ז״ל מפניקושיא .זו סירסו תלמידי ה״ר יונה דהעמדכי
האיי&כיו?' פמתירא ל $וצימקטו אין דעתו מיושבת עליו מתפלל יושכופטור מג'
פסיפימ וצריעוית ופורעעכ״ל ':ג
ונראה סיס ליזהר שלא לסמוך עצמו .לעמוד שיש בו חלונות אינו אלא כדי שיהא הכית מתוקן כאויר טוב אכללרש״יסמיוה
נמע ?
או לחטרו כפפת תפלה דהויא לה עמידה ןמ הצד ולאו עמידה היא  .כמו שיתבאר םהחל ונוה גודמי ז ^ סיכיי^ ^ בי סהי^  -סתכ ^כ פי סמיס
בסי׳קמ״אכס״ד וצ״כ הגהו׳מיימוכיות בפ"ה :ד ;גרסען' כפ׳תסלת השחר רב אשי סמ״ש שיסתכל כלפי סמי' אינו ר״ל שיהיו עיניו תלויות למעל׳כל זמןהמפל? ®י
הרמ׳כמניה
מצלי בהדי צנור׳ביחיד מיושב כי הוס אתי לביתיסהדיר ומצלי מעומד ופרש״י .סעלדרך העברה אס יסתכל כלפי שמיס יכנע לבבו ע" כ : 3כתב
רכא סדי גלימ
כת רדא
דחלח
ידירעל לבו כסותין ובו' בפ״ה וסממן מדאמרינן י־וז״יי
גלי"
בפ״ק דס
בשבת הינל היו העם הולכיפילבית המדרש וכשמגיע זמן ק״ש קוריןוהדרשן,דורש
חזיתיה לרבנהג.
אשי ׳
דאמר רב .
אריה והא ..
והעם'נסמסין ומתפללין איש איש לכדו ורב אשי היה ראש ישיבה כמתא מחסיא ואכי ידיה ומצלי אמי נעכדא קמיה מאר
ודורש והוא לא היה מתפלל קודם בית המדרס אלא כשמגיע זמן ק״ש לוחש הרבס כיאיכא כער׳בעלמא שדי גלימיה ופכר ידיה וכי איכא סלמא בפלמ׳לכישוממג
’* תד למתורגמן העומד לפניו ובעוד שהמתורגמן משמיע לרבים הואקורא את ומתעטף אמי הכון לקראת אלהיך ישראל משמע ליה דלעולם הר ^כ יייי״י
בלבד ומ׳ש שי
« t>ttופומך גאולה לתפלה ומתפלל מיושב שלא היה רוצהןל 5אמ שלא להפריש את היה משנה מצערא לשלמא אלא בענץהמלבוסיס

'הימנית

ז

הלכות

חפלה

צו
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טמ

דיט

ימנ ימ פל השמאלי׳ מסבר׳ דנפשיה כתב כן ו!5פשר סהו׳רמז להכנעת יצר הרע

זורקו בפיו לאחוריו• אבל ה״ר יונ׳פי׳שמה שסמרו שאס הול^ 1סטכי׳זורקר לחורין ( ג ) «ע 5ליד

וכתב רבינו הגדול מהר״יאכוהבז״ל שסכל כמנהג

סין האסטנסות מפני שהמק מובלע בכסותו אבל האסטנסות שיש לו הוא ס ׳ ןימ הציימהוא רמז

 faנרמז בצד שמאל ג :

ר < ו׳שיש מקומו׳שסובקין היד והזרוע ימין תחת אציל סמאל וסמאל תחת אציל יכול לשהו׳עצמו עד שיבליעכו בכסותו • ומע ' כירו׳סהטע׳סהתירו לו לרקו׳כתפל' המזל* נגל חלת
ממנפדבריפס המלך וזהומנה׳ארץאדו׳ויס מקומו׳ ססובקין ידיה׳ באצבעותיהן כרי שיהא כוסו נקי כל \מ׳ כדי שלא יצטער בתפלה ונמצא טרוד וכ״כ הרמ״כס וגסהלין« המשכללי !ס
ףש מקומו׳ משימים ידיהם לאחוריה' וכן
ה״ר יונה כתב אס אינו יכול לעמוד בלא ( ל ) יגכל פליס
 *Jאדז ישמעאל ומכווני׳ לרמוז
כאלו מותר לאוחזו כיד כיון שהוא צורך מצוה אינו נטרד בשבילו  :רקיק׳ מות׳ לו לרוק שיותר טוב הו 3ןשיש׳ חהי לגל ישיםיל
סיןלהס ידים כלו׳ שאץ להם יכול׳זולתו
בנקיות
סםיהיהכקיץ רוחוכ;ון ס ^ ”מכ ^תפילת,
ולא יניח
ידיו
פיינ '
(ך ׳) ' :״״י״
ומ״ש ״ .
סרמ״כס׳״י ^
יייחיייי
*
ן♦ יגהק ויפהק ואם עשאו לרצונו הרי זה מגסי
הרוח עושה דרך גאוה וטיול מותר לרוק כדי ) לסגל הנר״« :
על חלציו
אפשרשכת׳
כן
מסכר׳דנפשיס
ואם צריך לעשיתימתו ך אונס יניחירו ע<* פיו ש1,א סימיןדיבורוכראוי  :ומיש רני' או צז (א ) י5׳נ
לפי ססו׳דיך יוהרא ו ^פש '
שהוא פירוש תראה פתיחתו ולא יניחידו ע ל סנטרו כדרך נסי הרוח ואסור לולסמא י
לאלפניי ילאלימיני
למהש 0מרו כסר' מי שמתו שלא יניח ידו
על סכטירד וכדברי הארוך פפיר׳לא יניח לרוק אם אפשר ול ואם אי אפשר ול שלא לרוק מבליעו בכסותו
סשי“ניי'םלמ ’ הי • “ Dימםמפ ־״ ־ -״ -
לכאורה דלאחוריו ולשמאלו סוים הן וכןלמרומ בלק,קהי
,וןמל צדוסנסרו כמו סטרו כמו צלע ואם הוא איסטניס ואינו יכול להבליעו ככסותו זורקו לאחריו או נראה מדברי רבי ' אבל מדברי ה״ר יונה0ה6כינה נגד!• כי
והכ״ןןיתיר'כלו' שלא יניח ידיו על כסליו לשמאלו אבל לא לפניו ולא לימינו ואם כינה עוקצתוימשמש
נר׳דהיכא דאפסרלרוק לאחריו אינןאלרנ׳ע״ירקיקפו
שגואה שעומד בקלות ראש  :ויש גירסא בבגדיו להסירה כדי שלא תתבטל כוונתו אבל לא יסירנהבידו
רוקק לשמאלו שכתב מל הירושל מי שני » מסתלק׳
אחרת כזה ואכתבנה בסימן צ״ז בס״ד  :ואם נשמט טליתו ממקומו יכול למשמ׳בו להחזירו אבל אס
נפל
אף ך נ' ' 1’ ’ ,י”*
.. ,
ולמדנו דהיכא דא״א ליה ,
לאחוריו י
צסמאצזניאיזהפס
צן ןלא ' אחוז בידו תפילין וכו׳בע' כולו אינו יכול לחזור
ולהתעטף בו דהויהפסק :
היה לו
 kkLkklמשוי של
לשמאלו מותר וכתבו עודתלמידיה "ילנמ
עיניו •
w
tekkk«! kkkkMk kkkUkHk Lkk
«
^
_ _ _ _ tI
לאחורי
מי שמתו ( דף כ״ב ) ובס״פ ד׳קבין על ראשו והגיע שעת תפלה צריך לפרקו מעליי
להתפלל יונה ולכאורה נר׳דלאו שמאלו דוק׳ אלא כשפיסע צ
ימינו שהוא שמאלו של הק״בה כדאמרי׳J׳הסיעו׳כעצמיל
לולההגזול ( דף מ״א־ ) ופרס״י
תפילין פחות מבא?
מתפלל וערדנר עלין :
^
_^ -_ ,
י
,
««
.
».i
__
"
__ u
הנפטר
_" הנפטר
חרג!
וס״תמפני שטרוד במחשבתו שלא יפלו
ונוטל רשות מחנו
צח
מחשבתו כיצד דמיי
® T « W״ r
מידו ויחמו ואין דעתו מיושבת עליו
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ואמוען כס״פ לולב הגזול דאמימד סוה
פצלי ולולב בידוואותיכנא מהא דתניא לא יאחז בידו תפילין וכו׳ ושני התס לאו
סצוסוסרייד כהוהכא מצו ? נינהו ולא טריד בהו ופרש״י לאו מצוה לאוחזן והויין
■
עליו למשא לפיכך טרוד במסא׳וכבד עליו משאם ושמירת' הכא נטילתו ולקיחתן
מצוה היא ומתוך שחביב מצוס עליו אין משאה ושימור' כבד עליו ולא טריד ולפי
שארדבריס שאץ בסס הפסד אס יפלו מידוימות להתפלל בעודן בידו  :וה״ר יונה
כתב נפרק מי שמתו דאית דמפרשי דסכין וקערה וכל הני מקט לאודוקא אלא
אורחא ומלת נקט וה״ה שאין לו ליטול בידו שוס דבר בשע התפל׳אלא לולב בלבד
דמשו׳חכובי מצרה לא יממט בזה מנת התפל '  :וכתב בתתע הדשן דספר תור״
דקתני לאו דוקא דס״ה לכל כתבי הקדש ואפילו מחזורים ותפלות ועם לב זס התיר
ללוחו! מחזור אי תפל ' בידו להתפלל כהס דכיון שאינו אוחז אות׳אלא כדי להתפל'
נדיוק ליכא למימר שלבו טרוד מליו כמו גבי אוחז תפילין בידו וא ס״ת כזרועו
והמס אינו תופסו רק לשמירה ולא לעס ות כהס מצוה עכשיו אבל הני הואיל
ותופססלשס מפלה עצמה כרי להתפלל כעיון ובדיוק יפה אין משאם כבד עליו
ולאסריד לדמי ללולב משוס דלקיחתו מצוה אמרי׳ דמתוך שחביב עליו ץא משאס
ושמירתם ככד עליו ולא טרידע״ב וכן דעת ס״ר יונה שמות׳לאחוז מחזור ותפלו'
גירו נסעה שמתפלל שאפילו ליטלו אחר שהתחיל להתפלל התיר כמו שאכתוב

והגיח הדבר בצריך עירן :ומורי אכי ( ב ) כתג נא"«
שלא נשעת
מהר״יר אפרים קארו ז״ל כתב שמעתי שהטע ' מסוס דכיון דקי״ל מעולם לא ירדס שאף •
אסור צדוק
שכינה למטה מי׳אס כן אין השכינה כנגד המתפלל ולפי' חלקו כבוד לימין דידה התפלהאס!
ברקיק׳שהיא בשעת התפלה אבל כגופוסעג׳ פסיעותהאל־ ס מרחי קכ 1צמו ממק וס לפני!אולימינורק
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לש הקב״הא  :והמנ״בם אל הזכי׳אלא זורקו לאחוריו בלבד ונר׳ שטעמו משו׳דכיין לאשור
לסשע־ביד!
דבתלמודא דדן לא כתב אלא זורקו לאחריו עסס' דלא שרי אלא לאחריו אבל לא כינה העוקנו
לצדדיו ל״ש לימין ל״ש לשמאל  :ונ״לדכן הלכה  :כתב ה״ר יונה סא ^ י׳אסיהיה כשעתהמפל׳ איל
בב״ה תבן או גמי אין לו בשע׳התפל ' לרוק עליו ולומ׳שהיאכמי כיסוי l’^Dהתכו «
ות׳ליטלה$ ^ ,
וא הגמי מופיל אלא לענין ישיבת ב״ה בשעה שאינו מתפלל שכיון שיושב שםריין ""ה 'לילילהויי
צריך לשפשפו שהרקיקה מצמה מותרת ואפילו שפשוף אינו צריך אלא מדיו מוסר ארק יקהלאסירה
בלבד אבל בשעת המפל שאסרו לרוק אין לו לעסות בסוס ענין אלא כשהוא אנוס ניגפלה סרי׳ננ״ה
ולאחריו וא לצד שמאל כדכתביקמכ״ל : 3ואם כנה עןק צתו ימשמש ב 3גדין ןכן׳שלאנשי!'■:פעלה•
בפ ,מי שמתו א״רחנינא אני \ איתי את רביסגיהק וכו' וממשמש בבגדי ^ כל
^ וע׳? סי׳ ה׳
היה מתעטף יפרש" י ממשמש בבגדו להעבי' כנה העוקצתו אבל לא היה מתעט׳אס נפנפי אין ימין
נפלה טליתו כשהוא מתפלל לא היה נוטלה ומתעטף שלא להפסיק דתרי מיליניזילו׳שמוני׳פפיו
נינהורהתו׳וס״ר יונה והר״אש כתבו פרס״י וכתבו עוד סר״ת פי ' דחדא מילת5ן נ׳הרמנ״סנס״ס

כסימן שאסר זס בס״ד :
 Wולא יגהק ויפהק ואס עשאו לרצונו הרי זס מגסי הרוח • פשוט כסו' פ מי
שמתו (דף כ״ד ) וסרס״י גיהוק פממי׳סאד׳ מוציא מגופו לפיו נפיחה
וריחהכריח ה מאכל ש אכל• פיהוק חיך מלקותיו פותח להוצי׳ רוח הפס מלא כאדם
סמצ׳לייסן או שעומ׳משיכ׳ויס שדורשץ גיהק נוטריקון הקוס פיהק פה סקיסוהל
לפירוש ראשון גיהוק ;כלשון לעז ריגולד״או־ פיהק בוסטי״זאר ולפייס שני גיהק
 3לעז דישפירי״זאר ופיהק כמו לפי' ראשון  :ומ״ש רבי׳ואס צריך לעשותן ממוך
האונס יניחידו על פיו שלא תראה פתיחתו ג*ז שס וכשהוא מפהק יניח ידו על
מסייוופרש״י סנטרו מבטון בלעז שלא תראה פתיחת פיו  :וט״ש ולא יניח ידו
מל סנטרו כדרך גסי הרוח על מה שכתבתי בסמוך כתב הר״אש שהר״יף גורס לא
היהמניח ידו על סנטרו בספת תפלה מפני שנראה כגסי היוחוא״ת היאך רבינו
מוכשטרא לבי תרישבסמוךכת שאס צריך לפהק יניח ידו על פיו וזה כגרש״י שהי׳
יניח ידו טל סנטרו ואת״כ כתב ולא יניס ידו על סנטרו כגירסתהרי״ףוי״לדאפ״ג
דסברשגירסת הרי״ף מיקר מ״מ כשעפהק צריך להניח ידו על פיו מדאית׳בירושל'
ה מי שמתו אמר רבי חנינא אני ראיתי את רבי מפהק ומעפש ונותן ידיו על פיו
ונתכיהו סס ה״ר יונה והרא״ס אבל קשה למה לו לרבינו לכתוב ולא יניח ידיו על
^ 0יי מאחר שכבר כתב בסימן צ״ה בשס הרמ״בס ואל יניח ידו על חלציו ואפשר
ציני מפרס סנטרו סטרו כמו שכתבתי בסימן צ״ה לדעת הרמ״בס אלא מפ׳
יסמיוהיינו לחי התחתון וכן פרש״י בסוף מכות על פאות הזקן ואח׳ למטה ספיר
שכץ הסכולת באמצע הסנטר שלועזיןמנטין
וקפי׳ג״ככסרקמישמתודסנטרו
צ” ני מכסון ולפי פי׳זה על גירס' הר״יף ה״ק לא יניח ידו על לחיו ויסמוך לחיו על
’! PDVדיך גסי המס לעסו' וכן מצאתי שכתב רבי׳ירוסס ח״ל ור״י גרים לא יניס
ידו על סנטירו הנקרא ברב״יליא בלעז :
ואסורול לרוק אס אפשר לו וכו׳ עד
^ ^ .חייו־ פשוט בפ׳מי שמתו וכתב
הרמ״בס
בפ״ד
זורקו
כידו לאחוריו ואפשר
ייו לחו מקאדה״ה שהופך פניו לאחוריו ורוקק ויותר נראה לומר דדוקא נקט
?1י3ידי ^ח (/ריו אבל לא יהפוך פניו לאחריו וירוק שכן דרך גסי הרוח וכן
סנת' ה״ר מנוח פהרמ״בס מפ׳פתקיה לאחוריה שאמרו בגמ׳גבי״רוק כמו
״ ? תפיסי אבל לא בפיומסו׳קלות ראש ע״כ אכל קשה לי דמשמ ' שהאסטנסות

היא פי׳ היה ממשמש בבגדו ומתקנו שלא יפול מעל ראשו אכל אס נסל ל נמרי התפלה ־ "*לאס
לא היה מתעטף בו דחשיב ליה הפסקה אס מתעטף כיון שנפל לגמרי אבל לתקן נפמפפללנפ<וי!ו׳
קצת שלא יפול לא הוי הפסקה וכן כר׳שמפ׳ הרי" ף,סכתב ואסור להתעטף ולהניס שפפפיףאפ׳מסי,
ידו לע סנטרו ולא הזכיר סממשמש כבגדיו ואס היה סובר כפירש רש״יהוהליס פניו & יקיר

מ ^הי״ש אץ דעתו סובל שיהא רוק מובלע בכסותו וא6כ היאך אפס׳שהו׳אסגינס
י הב־י יע המק בכסותו ואינו אסטנ׳מליגע בו בידו • ואסס׳חורקו בידו לא שיגע
5יי ? אנא פ״י סדור ונרא' שאס אין בידו סודר והוא אסטניס מליגע בו בידו

/

לכותבו להם מימנו שלא יסיר הכנס בידו אלא ממשמש בבגדו בלבד אכל לפייש וג«« נר נמקחלא
רכינו חננאל לא הוצרך לכתבו דעאחרשכתב דלהתעטףאסור ממילא משמע פח״ונ ^תפללת׳
דעיטוףדוקא הואדאסור אכל משמוש שרי ומאחר שהתוספות והרב רבי יונה אנל עהיה א!
והרא״ש כתבו שני הפירושים נראה שהס סוברים שיש לחוס לך 3ריסכ י הס ^ !3קר!נ .יז״יפגא׳נו
כתברבינוגסכן דכריסניהס לפסק הלכה  :ובפרק שני נזירים
גרסיקבעא * * * ? ™ «י
מיניה רב מרבי חייא מהו וכו׳איכאדאמרי למפלה בעא מיניה בבגדו מאי אמי(י",קעכ״ל’:תיהם
ליה אסור ולית הלכתא כוותיה ופרס״י מהו לסוך בבגדו כדי שיפילו כינים ( ג ) כ׳ ר"' יונ:
ממנו • וליתהלכתא כוותיה דכיון דאינו נוגע בבשרו מותר :
יכתב הרב רבי ריש אן עמודין
יונהדכיון דאסור להתעטף בעודו מתפלל נראה סאיןראויליקח תפלותרל 5ן7יחשפקו7׳הפפצ׳
סוס דבר אחר מששה שהתחיל להתפלל ואפשר שבתפלות כיו 1סהס ל צו יו* מ1פלופהאל ? מ
התפלה אס הכינם מתחלה במקום שידוע אצלו שיהיו מוכניס מותר ג:
וימלמלניתענוגי
כתב הרברבייוגה
בפרקמיסממו דגרסינן בירושלמי כסהיא פירקא כל העולם ואזתהייל
עמאמודובהדין דרקיק אינטליון דו א& ור ופירש רבינו שמואל הנגיד שיצה פפילת׳ ימי'!ע״י
לוער שדברי הכל היכא סמקק כמו המטייל הזה שאינו מושה לצןרך א סו ר ר
י«ש נאמ׳תניןלגסו !י
סגורסין איצטלין ומפרשים דר״ל כולי עלמא מרדו שאס הבליעו באצטליתו
דהיינו הבג׳ העליון כיון שהרוק נראה אסור :
ה״הלו מסר סל ארבע קבץ
על ראשו וכו' כריתא במציפא פרק המקבל וכתבוה הר״יף והי״אש כפרק מי
שמתו הכוס׳ משוי על כתפו והגיע זמן תפלה פחות מארבע קבין מפשילן לאסריו
ומתפלל ד ' קבין מניח על גב קרקע ומתפלל וכך היא גירסת סרי״ף והר״אס .
וסיפ״י מסשילן לאחריו שאין כובדן מונע מלכוין לכו והרמ״בס גורס על ראשו
ולפי גירסא זו נראה דלא אמרו להפשיל לאחריו אלא במשוי שעל ראשו אבל לא
במסוי ספל כתפו  :ורבעו שלא הזכיר הפשלה לאחוריו פיאה שהוא מפרסדהא
דקתני מפשילו לאחריו לאו למימרא שצריך סיפסילכו לאחריו ממש אלא היינו
לומר שמתפלל ועודן עליו:
צח
מחובתו כיכדדתניא המתפלל צריך סיכוין את לכו וכו ' בריש פרק
עומדין ( דף ל״א ) :
ויעיר הכונה ויסיר כל המחשבות
הטורדות וכו' סס דברי רבינו ראוים אליו וקצתס מדברי סמ״ק •
־* ט א
כתוב

ד״ט
ג( ) באנידה פ׳
כחוב בא״ס צריך כשעת תפלם שיחשוב כדברינו המכניעים הלי ומכונים איתו אלא דאבתי קשה דאם כן ל'ל לרכי׳לחלק כלז־ן בין נשתכר כמשתהסרפו׳לכש ^ף
כ* מ מברכין נ*
הכלב! כ' 7אש!?י לאביו שבשמים ולא יחשוב כדברי׳שיש כהס קלות ראם ג  :ולא יתפלל לא במקו" במשתה סל מצום ונ״ל שרכי׳סוב׳שהחילוק שבין מי ר״ג להנהי ווגא דרבנן p
לנפק בניו בנ״ה סיס בודכר שמבטל כוונתו ולא כשעם המבטלת כוונתו דא״ר חייא רב אבא כל סבני ר״גהיו משתכרים והולכים כל סלילה וסדמישמע מדקתני ובאו בניו
להזדיעשאין אהב' שאין דעתו מיושבת עליו ובועד בביתא דאית ביה הדסנא בעירובין פרק הדר המשתה דמשמ ' שתכף שגמרו המשתה באו ומ״ה אמי להסר״ג אס לא עלהעמוו
הסחר חייבים אתם לקרותאבל אסעלס
«חינה כאהבת (דף פה ) י וגלש בשם הר״ מ אין א כו
הלן" נהכיב בני«']
שתשא׳מחשבתו עמוד השחר לא דכיון שהייתם נעווי5
הגהות וימיר הכוונ’ ווסיר כל המחשכו׳הטוררו׳& ותו עד
׳ נזהרים עתה בכל זה וכו׳ק בתכו
זאבטי׳קס׳ג
"ק
המשתה ילקרות
mmלכס להפסיק
כסס _ התוספי וכוונתו זכה בתפלתו ויחשו׳כי אלו היה מרב'  5פ 3י מ1,י1ך בי ^ ך5ןדם 5היה
צט (א ),לינר׳ מיימוניו׳ כפ ד מה תפלה
1
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לננחש! ר״ג
לא היו שכורים
 Iהסכו׳אלא כתפל׳בלב ואע״גדבירושל»,
^  ^ ' 1ז'I 13w 1
(1 ~)'>u' \ u J £’1
תראהץ/
ןמתויים כללולכן כרש המבקש מתח ובנחת ושלא
היז כמויזיס ווה
אף מחשכתו יכ לפניו המחשבה ־דימר כי כל המחשכית "  fפ״ק דתממית * «■ יק י״י " » ;
״״ י
^
שפי׳הר״אששכתב פליי
>לי־<1י5זומיהטוש׳פ־ל  4חוקרווכן תיו עושין חסידים ואנשי מעש שהיו מתכודדי וממוני! סליהופהושיקי»  » 5סמע m
שלא היו אנזסי׳רק ־  0פקי'5
במשך לנס׳ אחר קבע אין תפלתו תחנונים ובג מיא .מ אי בתפלתן דע שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות יראה ערות דיבור ומשמעדאשנומף!,
המשתה ר׳ל
שע׳״י קבע א״ר יעקב בראידי ׳א ר0ושעיס כל רוח השכלית עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה ואם תבא אכתי איכא למימי שבעודהיו סתף>1
תאות לנסלמשתה
■ לו מחשבה אחרת בתוך התפלה ישתוק עד שתתבטל המחשבה שיהיו עדיין ראויי׳לדבי לפני המלךהין
ולשמחה נתלו אנל שתפלתו דומה עליו כמשוי ורבנןאמרי
לאשת! תמייוהיה כל שאינו אומרה בלשון תחנוניס וכתב ולא יתפלל לא במקום שיש בו דבר שמבטל כוונתו ולא בשעה ' להם לספסי׳ולקיות ק״ש ועודדבההא
להם פנאי לקרות ה״ר יוכ׳כסס רבי׳סאיי דרבנן סכרי שאף המבטלת כוונתו דאמי רבי חייא רב אבא בל שאין דעתו מיושב׳ ירושלמי יש נוסח אות סכתו׳כססעמן
ולכן היו כמזידץ ע״פ שתפלתו דומה עליו כמשיי יאיני עליו אל יתפלל רבי תניני ביומא דרתח פירוש ביום שהיהכועס• מהו שיקרא את שמע ואס כן אץ משן
מ"כ נב״י בסיחן
יכמי לא הוה מצלי רבי אליעזר אומר הבא מן הדרך אל יתפלל תוך הוכחה לשכו׳אבל הכהו זוגא דרבנןממון
רל״ה נ׳ הרס" נא מתפלל כמי סצרירהדב
פן ה כיו[ שלשה ימים רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומ׳ אף המצר המשתה ישנו ונרדמו וכן פיח׳יונץן
גינני! שלרשנ״ב ספתפ 'ל מפכי החיוכ כלבד י
שחטפת׳סיכה ה״ל אנוסי' ומס אסרלנס
שמואל לא הוה מצלי בביתא דאית בה שברא מפני הריח
פושעי ,הח ולא שאומרה מחת כמיסמב?ש יתמי? °
"
זl
ולק עצמו הוא ינרדסכירלסו לרכנזשאע פ
שונגק
רי״כל שיצאו י״חדקריא'אח׳שעל׳עמוו
יסתלק קישח׳ ב״י
הרסנא וכתב
מעלי
השח׳כרסב״י אבל בתפלה בין ישנוממון
מעיקרא1
אנומכוונין המשתה בין היו נעורי ' ר״ל אנוסי'שהוי
מאירמדוטגבור יא ? אנו נזהרין; עתה בכל הז שאין
שמתפלל כמי שצריך לו הדב׳ ביותר א ם
() 3
ואילא
ובנחתליכ' למימי בסו כשהיו כמורים יעסקו
תפלתו כל כך בתפלה ויתפלל דרך תחנונים כרש המבקש בפתח
למסתפ־נ ,אמינא אינו אומרה בלשון תחנוני׳ אין
כלהמשתה ויתפללו דשכוי אל יתפללומ״ע
כתכ ושלא תראה עליו כמשוי ומבקש ליפטד ממנה ואחד שיעשה
 7אם מתעלל מתון תפלה ור׳הושמיה סל בהפך ורבי׳
הילוד ומאז לפניו
תדמה זה מובטח לו שתתקבל תפלתו שהתפל׳היא במתו' הקרבן רבתי' ,קשה שהרי בתפל׳יש לסלק בין התחיל
גלמהשאומ׳ אע״ג שיתפלל כלשון תחנוני׳ וגם שלא
להתחילאח׳שהגי׳
עבודה .קוד׳שהגיע זמן תפלה
_
יש׳
בעי׳אליב׳ ונשלמה פרים שפתינו וכתיב ולעבדו בכל לבבכם וכי יש
7הואשתוימ 1ת'לל סליו כמסוי דלנתחל׳תמייהו
אי יןן היא עבודה שךץיא  .ב^ ,ב הוי אומר ? ו תפ ^ ה ל ^ כ ך דכל שהתחיל כמשתה אחר שהגיע זמן
אלא^ ^
להתפלל מאתר דכ״ע  :ומ״ש רבינוואחר שימשה כל זם בלב; א ל
שיוכל ללנר לפני מובטח לו סתתקב׳תפלתו וכר• סס דביי
ך ליזהר שתהא דוגמת הסרבן בבונהי לא לערב בה מחשכה התפלה ישלדיב ו כמזיד מפני ססיהול
המלןואף אס הוא עצמו♦ ומ״ש והשואת הרגליסככהנים
להתפלל תחלה ,ואיפשך שמאחרסהי0
•
דמזדרףייו
^
דיריי
ירייויריד
*
.
*
דרידיוייויד
■־־דד ריריר רלחיזוידד! מושיח ^יד
,
בקדשים• ומעומד דומיא דעבורה
 w״.
שכור מעת (לא
מיתרי
סבו שיש שהותלהתפלל את כ לא
* י !
וס״שושלא יחון »<!! !* ע "! ״!l !l
יול ללנר בפני ביאיתיו בסי׳כ״ה :
י
דפחיב לעמוד לשרת והשוואת התלים ככהנים בשעת העכורה

כתבתי כסי

ככיתאדאיתכיה

עליוכמסויאל־ ,שטוררורבלאהוה
סלאיתפלל־מי ™מ׳

המלך בלא סילור
אשר לפניו פ" «
אסהואיולעבענמו
שיוכל להעיר ע״י
קסילור המראהלי
מה שיאמר נראה

דיר ביכו ^ כין הקיר נתבאר בסימןצ' :

יד ר

מזיד

י<

*

י5

ן

ן

דדמי לחציצה :

׳־■דאמר
דמשוס

'־ ■ ■

’

דאין לחוש נדני
אבל אין לסמוךיעל
לעתי י זה מאחד
למקו׳שהקרבן עול׳וחמלאך עוש׳אותוחכ י1לק ^ך וא ל
שלא מנאתי נשוה
רל 2
פוסק ( לאכתנתי המקו' מ״מ כיון שסל שהוא כמה פתוח יחשו' ראוי הוא שיעשיהקב״ה את .בקשתי כיון שכוונתי םר 2פ<
הז לאליישבהמנהג מג׳כ 1פחיס מיתרלהתפ ^בו מסוס דהרי דאררב' זהו המזכיר עונותיו אלא יחשוב שיעש' הקנייה בקשתו
שמתפללי' בוק הוה כארעא סמיפת׳אומר רבי׳דאיסס׳לדמות
לבקש מל 1מ לכי
אחר השתי' אע״פ .ולומר דבגכו׳ג׳דאסור הוי טעמא משוס בחסדו ויאמר בלבו מי אני דל מבזה יא
שיכורים
שהם

מעש :

וכן

מוכיחץ

דברי

נמהי מסס

לשחיטתו שאכתו׳ כסי׳קח כס״דא* ומ״שרמו
ומ״ש שלא יחלץ דבר בינו לקרקעאיני וקביעות מקום כמו הקרבנות שכל אחד קבוע מקומו
לדקדקבו
דוגסת ימ״מ לכתסלה לא יתפלל יש
יודע מהיכן לעד כן וגס הוא לא הזכי׳ כן ומתן דמיו ושלא יחוץ דבר בינו לבין הקיר ובינו לקרקע
כסימנים דלעיל אצל הדברי׳שצרי' ליזהר הקרבן שחציצה פוסלת בינו לבין הכלי ובינו לרצפה וראוי הואשמאחר שכת בתסלה שתוי אליתפלל
מסס בשע׳תפל׳ושמא איסש׳לדחוקולומ שיהיו לו מלבושים נאים מיוחדים לתפלה כגון בגדי כהונה אלאהיכי שייך למימי ומ״מלכתחלה ל6

שיכול לדכילמי

דממאי דכת׳שתוי כל
להמלך משמ דפתוי היינו ששפה ייןהרג

ומ״ש ואל יחשוב ראוי

? היי6יז \י מ* ד כיר 11סז?1 , ’£
ומשמ״סאסילאסתה 'מפס t
כלו׳אפ״פ
בריותיו :להתפלל לכתח ל׳ לכך אמ׳ומ״מ
המלכי הקב ה אם לא מרוב חסדיו שהו מתנהג בהם
 JOXשכור אל יתפלל עד שיעבור יינו ואם התפלל תפלתוסממהשתילקתיבין סכור לשפויכיאה
להתפלל
תועבה וצריך לחזור ולהתפלל ואפילו אם עבר זמן שאס שתה יין מועט מופר
התפל׳דחשוב בשוגג שתוי אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תפל׳ לכתחלה מ״מ אפי׳ אס לא שתה אלאנד

לל וכר׳ עד ?ל

ת K

הוא שיעשה הב״ס את בקסמו וכו׳כ״ב
סמ״ק:׳ ומיש דאדרכ׳זהו סמזכי׳עונותיו
"
בפ״ק ..
וכו׳פשוט _}
דברים
דר״ה ( דף יז )v״ג'
בפנירביעי׳לא יתפלל לכתסלהואיפסרעוו
מזכיריןעוכותיו של אד׳והד מינייהו עיון היכן דמי שכורוהיכי דמי שתוי שכור כל שאינו יכול לדבר
לכתחילהלומר דה ק שתוי כל שיכול לדכילפני
תפל׳ ופרש״י והתו׳ דה״ס שמתאקלכוין המלך שתוי כל שיכול לדבר לפני המלך ומכל מקום
לבו ובוטח שתהא תפלתו נשמע וע״י כך .אל יתפלל אפי' אם שתה כדי רביעית ער שיסיר יינו וררך מי להמלך ואע״סשיכו לל דכר־י פד J
וסתהיי[
אבלמ מלא יתפלל לכתחלה הואיל
מפשפשי׳כמעשיו לומ׳בטו׳הוא בזכיותיח ושינה כל שהוא מפיני? היין והגי מילי כששתי רביעי'

צט שכור אל ץפ

יותר כל שכן ששינה שיכרתו ודרך טוררתו ופירש בה״ג הני

מילי6סי

^156״ כיי

4 » Kגי; »־”!
״
^ ^י במהלך בתיזיו אבל רכוב ת־אי דרך מפלהיין יין וש^׳כר א״י* תשת
^ ^
• » כפיייגיז
^ ראשי תיכות ואם שתה כרי רכיעית אסור־! התפלל  toת תפלת יהני מילי נשסתה רבימיתינו׳פסוס נ5
־
י 3י1
הדר (סס)  :ומרש יבי׳ בסם מ״גנ נ
ק וצחך
לומ׳שאס שכור תועבה .
עכמו והטע. . '.
בשוגג שהם דברי 1
אע/שנזיןיוג'
כתב המרדני כפרק הדר שכור אל יתפלל יכו
היה חשוב כפזידאין לו חשלומין כמו שיתבאר בסי ' ק״ח וכן משמע מדברי סמ* ק סמ״גג׳כ :
נזהרים עתה משוס דכלאו הכי אין אנו מכוונים כל כך כתפלה בזמןהזה •
והגהות מימוניות כתבו בסרק רביעי מהלכות תפלה פירשוהמוס׳דהסמ"

סי׳י״א דפכור חשיב טועה ואס הפסיד תפלה אחת מסכי שכמתו יש לה מסלוסין
ונ׳סיש ללמוד דשכור חשוב כסוגג ולא במזיד מדאמרי׳בפ״ק דברנות ההוא זוגא
דרבק דאשתכור בהלולא דבריה דרי״בל אתו לקמי׳דרי״כל אמר כדאי הוא רשל׳י לזין לונו נזהרים משוס חד דבכל הכי סממתתי כי בלאו הכי לוין לונו מכדרס
לסמוך עליו בשפת הדסק כלו' דאסר רשב״י שאסר שעלה עמוד הפחד יוצ׳ידי סוב' כך בתפלה מיסו הפכור שתפלתו תועבה צייך ליזהר עכ״ל  .י ו3תרומת ןדש!
ק״ס סל ערכית והיכא דהז־יד ולא קרי כתבו הפוסקים שאינו יוצא ידי חובתו אחר סימן מ״ב כתב לוסא דלומרינן פתה רביעית יין לול יורה דלפי משמפומהפלמוי
שיעלה עמוד הסחר וכדחכן ר״ג אומר• עד שיעלה עמיד השחר אלמא שכור כאנוס היה נראה לחלק בין יינות שלנו ליינות פלהס פהיו חזקים הרכה ומשכרים"1
חשוב ולא כמזיד ויש להקשות על זה מדתכן סם כפ״ק דברכות מעשה ובאו ובכיו קפה לי ד 15ס כן סמ״ג וסמ״ק ולזפי״רי שכתבו פסק זה דפתה רביעית יין לול ירי
לש ר״ג מבי׳המשתה אמרו לולא קדיכו את שמע אמ׳ נהם אס לא עלה עמוד השחר בסתס וללו חילקו ביינות וכי לצו כתבוהו לצורך זמנינו ולורצותינו ס 15יןבהסיעו
חייבים אתם לקרות אלמאדאילועלה עמוד השחי לא היו חייבים לקרו' כלו' ואס חזקים כל כך ואיפסר דמשוס הכי לא חילקו לפי פלא ידעו שיעור בדברנייג'
קראולאיצאוידי חובת' כאילו הזידוולא קראו  :וי״ל סהר״אש כתב וכניושל ר* ג שלנו דהא סשיטא שאס יפתה ממנו הרבה דמשכי ליה ולפי ס לא ידעושיעו^
לא היו אנוסים אלא כמסך לכס אחר המשתה וכ״כ ג״כ הרס״בא ונרסהס סוברים בדבר כמה ישחה ויהיה אסור להורות סתמו דבריהם אכל לעולם יסלומ
דברביעיתשהוא דבי מועט אין לאסור ביינות שלנו פד כאן לשוניומדכריו, .ג
לסלק כין שיכרות רבני ר״ג לשכרות הנהו זזגא דרבנן שאלו לא היו אכיסים ואלו
כתובבאהל מועדכש 0הגאוניםפ ' .
היו אנוסים ומשמע שהטעם לסי ששנרוסן סל בכי ר" ג היה כמשת׳הישו' ושכרות הוראה יש ללמוד לענין מפלה :
*
הנהו זוגא דרבנן היה במשתה של מצויה כדקאמ׳דאשתכור בהילולא דברי ' דרי״בל שהוא שתוי סגי ליה לפי מס שמרגיש בנפשו שיפוג יינו עד כאן לשונו

קוציי!

הלכות ת ^ לה ק
מורידלהסדר תפלתי קול׳סיתפ!ל ומכסיף מסכת׳ר״ה (דףלח ) מימי׳
יד ו3י5ןלפזראמרייסבלו מסתברת מילתיה דר' אלעזר בברכות סל
״ י י״הושלפרקיס לזבל דכל השנה לא חיני וסין רב יסודה מסדר צלותיה ומצלי
 IVוביהודהציון דמתלתיי להלתין יומיןהול! מצליכפרקי' דמיוסוביהרמב״ס
?!?  pwלץ שהתפלל היה חח׳להפפל׳

דים
אק

התפלל על מכסן אס לוין אתה יכול ואתה אנוס מחולי או מדכי אחר אמור בללך ק(לו) ואנילא
סנא׳אמרובלבבכם  :אסר רב הונאלא שנו פלא יגביר קולו אלא שימל לטין
דאיתיגזתן
הזה לנהוג לס7ר
בלחשוכו׳טד
■דאתילנדפיד ציבורא כסוף פ׳מישמתו ( דףכד)  :ואם
משמיע התפילה ׳תחילה
' קולו כשמתפלל בביתו ובו׳בדאית׳בירושלמי בר״פ תעל'השחר  :ודבריהיס״בלן ולכי? שסמכו על

■

י ^י  pנתב דשל ר״ח צייו לך ד' ,י * p
להסדיר תפלתו קודם שיתפלל כרי שתה׳שגור׳
^״ףוהרא״סכתבווכמההו׳שלפיקיםI
.
י
בפיו
ודווקא
תפלה
של
פרקים
pA
שאינו
תיל
ולהלןומ ^,ע ,לי? ימדהיץי![ בה אבל תפלות התדירות לא וכתב הרמ׳יבם ז״ל של פרקיםכנו?
משלש
UL׳ • ־
יום•■־־ י
0יפ ניוסלשיס יום שלימי סלא התפנל של ראש חרש *,מועדו׳ ואדוני אבי ז״ל כתב של פרקי׳הוא משלשי
אותהחפלםי ,^ ,זס נר ח 5 ^,הםי 7
יום ואילך ולפי זה ר״ח אין צריך  :י
קא רע ! רבנן המתפלל צריך שיכוין בכל הכרכי׳ואם אינו
״ ב)ס ( #יפגפ ,׳3ע ,נ
I,
יכוללכדןככולןלפחוימיןכאכודאמרר אלעזר
(>מ מ״ס רב ,מסהרא״ס לעולם ימוד אדם עצמו אם יכול לבוק כאבו יתפלל ואם לאו אל
״לרעל הימכ״ס אינו מוכיח דהא6יכ׳ יתפלל ואם התפלל ולא כיון כאבו׳יחזויויתפלל ואם כיון באבות
לפרושי דמשלשי׳יו׳ואילן היינו כשחוזר אק צריך לחזור ויראה אפי׳אם כיון בכולן ולא כיון כאבו׳ שצריך
להתפלל כיו׳ תשלום שלשים שהתפלל לחזור ולהתפלל והאידנ׳ אין אנו חוזרין בשביל חסרון כוונ׳שאף
אותה תפל׳ ציי׳להסדי׳וזהו מי״ח לר״ח בחזרה קרוב הוא שלא יבוק אם כן למה יחזו'" כתב הרב ר׳אליעז'
ונלבדסרמכ״סז״ל
■  :כ תב
מנוח שירגיל אדם עצמו שיכוין לפחות בחתימה שר כל ברכ׳שיש בהן
ד-!50
לצרי׳להסדי 'תפלת .ו PP*1*7כסקול5ז  .מאה ושלש עשר' תיבות כמו שיש בתפל׳חנה ומאה ושלש עשר׳

בר״פ אין עומדין בפירוש הירושלמיהזה
כדברי רבי׳ולפי גירס ' המרדכי שאכתוב
בסמוך שגור ' כי היכי• דילפי מיניה הדבר
מבואר כדברי רבי׳וכ' יבי' כגדול מהר״י
אכוה׳ז״ל הנה המחבר פירש זה המאמר
שאמר עד דילפי מיניהבני ביתיר שהוא
היי עושה לתכלית זה ופי׳עד כלשון כדי
והאמ׳הוא כך שאס לא יכיה פימ׳המאמר
אלא שהו׳היה מגביה הקול עד שהי׳נמשך
מזה כמקרה דילפי' מיני ' בני ביתי ' כנה
לא היה עושה כמורה שהרי הגבהת הקול
הוא מגונה פלל ואיני יודע מה הכרע
הו׳זה שהרי לעולם איפסר לפרש 'שהיה
מגביה קולו פד שהיה כמסך מזה במקרה
דילפי מיני׳כניכיתי' דאע״גדתני׳המגכי'

קילו בתפלתו ה״ז מנביאי הסקר הא
איתמר עלה דאה אינו יכול לטין בלחש
על פה .אכל כסכמוב ' לפניו לא וצ״ע
פכ״ל»וכ'דאפילי כשכתובה לפניו צריך פעמי׳ לב בחומש לומר שצריך בהן כוונת הלב אמר רב המנונא מות׳והו׳שלא יהא בצבו ' ורבי יונה שלא
להסדי׳כד שתהא שגור׳בפיו בזריזות י*  :כמה הלכת' גברוותא איכא למשמ׳מהנך קראי דחנה וחנה היא בצבו׳הוה וכן סירסו ה״ר יונהוהר״אס
מדברת על לבה רק שפתי' נעות מכאן למתפלל שצריך שיחתוך בפ׳מי שמתו :בר״ה וי״ה מהגיס העול׳
קא תנו רבנן המתפלל צרי ! שיכוין
ככל הכרנו ' וט׳בס״פ אין
בשפתיו וקולה לא ישמע מכאן שלא ישמיע קולו בתפילתו -ותני' להסמי׳קול' כתפלת׳והוה תמיהה לי טוב'
פומוין ( דףלד ) המתפלל צריך שיכוין המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנ׳שמראה כאלו הקי׳בה היאך נתפשט המנהג הזה וראיתי ביתי
אתלבו ___
ככולן אס _
אינו .
יכול _
לטין בכולן אין שומע תפלה בלחש * המגביה קולו בתפלתו הרי זה מנביאי חרפי בספ׳הפליא׳שהי׳קור תגיפל מנה'
ימין את לכו באחת אהייא יאמר ר׳ חייא השקר דכתיב בהו קראו בקול גדול י״א הא דאמר שלא ישמיע זה יאח״כ מצאתי בפסקי התו ' סילהי ר״ה
5וןך.ינ סטא משוס חד דכי רבי באבות קולו בתפלתו שצריב׳שתהיה בלחש ער שלא תשמע אפי׳לאזניו' וז״ל ברכו׳דר״ה מתוך דאין רגיליס בהה
מסמיעי׳קולס וגס יש בהסבירכו׳ארוכור*
ומימואדר׳אלפז׳היא כס״פ תפל '
השחי ומביאי] ראיה מן התוספתא יכול יהא משמיע לאזניו כבד פירש
בחנה וקולה לא ישמע ומיהו בגמר׳ דידן אינו ממע׳אלא השמעת ומטעה א׳את חבירו לפי׳מ״ץ מוצי׳הרכים
(דף.ל)־ ח* ללעול׳ ימיי איס מצפי יןפ
ידי חוגת׳עכ״ל הרי סכותניס טפס למה
’כילל :ח5ןת ל בו יתפלל" 7ס ל חו6ל קולו רמשמע שמשמיע קולו לאחרים אבל לאזניו יכול להשמיע
שנהגו להשמיע קולס שהוא מפני שאינה
’ 7׳? 15Jגזכי ׳ ? uuר ח ?, •* ,ז והכי
איאא בהרי׳ בירושלמי יכול יהא מגביה קולו בתפלתו כבר רגילים בסס :ואיפש ' לתת טטס אחר לפי
להשמיע
טזנובספ סיזפומרקיטק
יכול נט
 rSכהחת פיר׳ן׳ בחנה !וקולה ו1
לא ישמע והדעת נותנת »שיותר" טובןן
_
זן שהס ימי תשיב ' משמיעי׳קולס כדי לכוין
לאזניוכי אז יוכל למין יותר וכן כתב הרם בם ז ל ולא יתפלל יותר ואיידי דחביבי להר יהבי דעפייהר
מטיהאדאמריבפתפלתהשחר ןשס)
בלבו אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאזניו בלחש ולא ואינה מטע י׳זס את זה אט״פ שמש מ יעי׳
^ימוד5ןדס■דעתו3ןס ,כול ל כרן
יתפלל ואם לאו אל יתפלל ים לפי׳ התם ישמיע קולו אמר רב הונא לא שנו שלא יגביה קולו אלא שיכול קילס• ואסר שכתבתי זסמצאתי במרדכי
דמסכת יומא אע״פ שכל ימות השנה
מד־נאח׳סהן
ובאבו׳כראמרי׳ ה :זל וכ״י לבוק בלחש אבל אם אינו יכול לכוין בלחש מות' והני מילי בינו
סמ״גודבי'׳כתדברי -ר׳אלעז׳אס יט׳למין לבין עצמו אבל בצבור אסור דאתי למיטרד צבורא ואם משמיע מתפללים בלחש כדילפינן פ ' איןפומדין
מקראי דסנה וקול ' לא ישמע מיהו כר״ה
באבו׳כאילו הואמדברי ך' אלעזי לפי קולו כשמתפלל בביתו כרי שילמדו ממנו בני ביתו מות׳כדאיתא
0מ5וחיטאנומוכיחים לפי׳״  Pייבריו בירושלמי רבי יונה כד הוה מצלי בבי כנשת׳הוה מצלי ילהישא וי״ה אות ' בקול רס כדי שילמדו זה את זה
ולהטעות לא חיישיכן כיון שמצויי' בידם
! י!5מר  V,גהדי  fי?״מ ^ רב' מ וכד הוה מצלי בביתיה הוה מצלי בקלא עד דילפין מיניה בני
מחזורים ותפלות כדאמיי׳בירוסלמי כס'
ופירש רבא?
י,נו
מטי!׳ 7ת י  7י ל6׳■
עז לשכר
^ ביתי׳צלות׳ •* ויפולילהתפלל בכל לשו
לשון? שירצה ופירע
סמדכיי ר אלעזר אנו
לומדים
לכיייתא
תפלת השחר ר׳יונה כד הוה מצלי ככיתיה
הקרש ויש מפרשי'
אדיבה מהבריתא אנו .לומדים לדרבי רווקיבצבויאבל ביחי' לא יתפלל אלא ב
הוה מצלי בקלא כי היכי דילפי מיני׳מיה
דהאראמריגן יחיד לא יתפלל אלא בלשון הקרש רווק׳ כששואל וכד הוה מצלי בבי ככישתא הוה מצלי
אלעזי לסך נראה שצרי׳ למחוק הדילי׳ית
ולגיוס אמי ר׳אלעזר דמימד׳באפי נפש' צרכיו איל כשמתפלל תפל׳ של צבו׳אפי׳יחיד יכול לאומר׳ בכל בלחישה כי ה כי דלא ליטמי איכשיוזה
כיון לשון ואדוני אבי ז״ל כת׳ראף יחיד כששואל צרכיו יכול לשאול היה בסמי ימות השנה ואע״גידאמרי ' ס׳
היא  :ום״ש יבינו ואס התפלל 7לא
אלו נאמרין שמתודה בלחש סלא לבייש
תפלל בס״פ מפלת
השחר
י
בכל
לשון
שירצה
חוץ מלשון ארמי :
כ
אני
(סס)אמי ר ' יוחנן אני ראיתי את ר ' ינאי דצלי והדר צלי הלומי שהתפלל תפלת מוכרי מכירה אנו כזמןהזה כולנו וידוי אחד מתודיס ואין כאן בושת עכ״לא
התוספין ביחיד ודלאכר׳אלעזר כן מזריהדאמ׳אין תפלת המוספין אלא
כחב׳עיר רכול■ להתפלל ככל לשון שירצה במסכת סוטה ריש פרק ז׳ תכן ואלי נאמרץ
ס״לר׳יימ׳־ה לר׳זירא ודלמא ממיקר׳לא כיון דמתיה ולבסוף כיון דמתיה וכתב
בכל לשון פרסת סוסה וידוי ממסר וק״ס ותפלה וכתב הרי״־ף כר״פ
סם הי״אש מכאן  ,wtiדמי שלא כיון דעתו לכל הפחו׳כאדו׳שצרי׳לחזו׳ולהתפלל
היתקורא והא דקתני תפלה בכל לשון ה״מבצבור אכל ביחיד לאדא״ר יהודס
וגס ל׳ריונס כת׳בס״פ תפל׳הססר גבי היה רוכב ע״ג בהמ׳שבאבות צריך כוונה
אמי רב למולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי ואמר ר" יוחנן כל השואל צרכיו
אפינדיפכ׳ואס לא כיון צריך לסזו׳ולהתפלל־כתוב בס״מק אס אינו יכול לכוין בלשון אימי אק מלאכי השרת נזקקין לו לפי שאין מלאכי השית מכירים בלשון
בכל ברכו׳י״הז יסק כאבו' וסודי' ואס אינו יכול לכוין בשניה׳ייכוקבאבו׳מ״כוצריך ארמית  :וכתב ה״ר יונה כיון דאסיקנא דתפלה ביחיד אינה נאיד־ת אלא
מלמוד מכין לו דמדיף חודי׳טפי משאר ברכסכתב סיב ר׳אליעזר שירגיל אדם בלשון הקודש תימה הוא על המנהג שנהגו בכל העולם שהנשים מתפללות כשאר
ענמוונו׳עדבתפל׳ סנה כן כתוב בהגהות מיימוניות כפ״ד מהלכו ' תפל'בשס לשונות סביון שחייבות בתפלה לא היה להן להתפלל אלא כלשון הקדש ורבני
5יקיז -ושיש וכן קי״ג פעמי' לב בחוע' ונו׳אטר רב המנוכ׳כמ׳סלכת׳גבמות' צרפת מציס לתת טעם למנהג ואומרים שכסיסיד מתפלל התפלה בעצמה
איגלמישע מהנ׳י קיאי דסל וכו' בר״פ אין מומדק (דףלא ) וס״ש ותני׳סמשמי' סמתפלליץ אומה הצביר כמו תפלת הציור דייניכן ליה ויכיל לאומרה יחיד כלשון
ק״ילי בתפלתו וט׳המנביה קילו במפלתו זכו׳ביית׳בס״פ מי שמתו* ל ש" ש י״א אחר׳ומאי דאמ׳רב יסוד׳לעול׳אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי׳זהו כששואל צרכיו'
נאדאס׳שלא יסמי,מ קולו בתפלתו וכח״ל הרש״כא בד״פ אק טומדין (סס ) מכאן כגון שהתפלל פל החולה או על שוס צמר סיס לו ׳ בביתו וכיוצא בזה אכל תפלה'
למתמלל תלת ישמיע קולו בתפלתו מסתכר׳סלא ישמיע לאחרי' כלומ׳סלא יאמר שהיא ידועה לצבור אפילו כשמתפלל חותה בביתו כמתפלל בצבור דמי ואס אינו׳
גקילתז וכדמר׳בפ׳מי שמתו כל המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנ׳אבל יודע לשון הקדש יכול לצא ' בכל לשק וסטע׳שצרכי צבור שואלין בכל לשון משא״כ
"ממיע לאזנו לשיאי
ומצו׳לכתכל׳יוכדאמרי׳בירוסלמ' פ׳היה קור׳מני התפלל ולא בצרכי יחיד מפני שהצבור אינם צריכי׳מליץ לפני הב״ה אכל היחיד צריך אליו
ן*שמי
אל !מ יצא
למינצרכ׳לר״י
היידןר׳יוסי
הדה
דתנינן
הקוראת
סמ׳ולא
השמי'
כענין
0
נ׳
אס
יש
מלאך
מליץ
וכו׳ומלאכי
השרת
איכן
נזקקין
'
אלא
ללשון הקדש ע״כ
לאס יצא י׳יוסא אומ׳לא יצא זאלטא בדימב' מ' דיצא הא לכתסל צריךלהשמיע וסד״אס כתב כל זה ואחר כך כתב ולי נראה דאינו קשה דדוקא כלשון זה קאמר
'אנונקש אלא שמצאתי בהפך כתוספתא דמכילתין בפ״גיכול יהאמשמי׳קולו בד יהודה דלא ישאל אדם צרכיו וכן הקשו בתוספות האדקאמר שאין מלאכי
הסר׳מכירי׳בלסק ארמית וסלא אפי׳מחשבות לב האדם יודעים ומכיריםאלא"
׳■אטיפי׳בחנה והיא מדבד׳פל לבה דק שפתיה נמית וקולה לא ישמע מ״נ ורבינו
נסכים לדברי הירושלמי ומשמעותא דגמ׳דידן■ודחה מפכיה׳דכיי התוספתאוכ״ג לשקזס מגונ׳בעיניהס לה־זקק לו עכ״ל הר״אס כלו׳דלא אתא ר 3יהוד׳ליזפמזי אלא'
3
־’' ^ ו 1מ״מונייו׳פ׳׳ה יוכן הלכה ( *:נ'ה)ו«""הז!הר5כתנמיגסי’ק£״א יושכיסלדנריהמוסע ,לשק חרמי בלבד לסי שטא מגונה בעיני המלאכים ולפי׳אין נזקקק לואבל שאר
כתוב נא״ק בשס פסיקתא אס אק אתה יכול גראוי לעסלד.
לשונות אינן מגוני ' בעיניה' ונזקקק להם סילכך ספי׳דמי לשאול אדם צרכיו בהם:
« / .ט ב
קב אני

דנדי לד’ר מגס
 7חסמ 3ר הוא ־

קא

(א ) יונ7רש! ת
יוהרי״ו ב' וח״מ
לא
יגנ-יה
קולו להוה
ממיאי הנעל ׳
(נ ) וכ''ה גזוהר
פר 6ת לך לך *

; ד״מ

קג

בק * (א)
יניזרדבי ע 6ין קב אל האשהצה  35ת פמכס בזה מיאן שאהוליש 3כתוך ד׳אמות סל תפלה הצד הוא מקשה וניא' מל כל סכי׳שיש להשיב שהכה היא? ם לא אמ׳אלאשמיש .
עויידין ע ' א\>1
 3ר״פ אין מומדין (דלא ) וס״ש וכין מלפניו בין מן סצדדין ציי׳להיחיק להתפלל פוך תהומו של סיירו שחץ סבייו חייב לעמוד אבל עכ״פ אינו
עופ׳כסור׳
נ ' א דאץ
לאתרי( ד׳אמית ק כתבו סס התוס׳וסיא״ס והמידכי  :ומ״ש הנצכת ממכה סהיה עומד שנכנס למוך מקומו סל חבייו וניא׳ סחביר יהו ^כיפר כש^ יכו מתפללומזהעצ
א«( ' לי £כ נלזרנע
כמותה
p
פרס״י
כלומ
'
לפי
שהיה
כתוך
ד׳אמותיה
היה
אסור
לישב
ולפיכך
היה
היושב
אס
הוא
מדקדק
כדקדוק
מצו׳היא
שלא
למפו׳בדי
'
פלא
יהיה
 " .בכ
^!5ן5ד ;;
־סגדנממי
71
אלוועיו וכן היא צצב מל עמדו כמותה אגל
התוספו׳כתבו“* 1״• ן'u
äL a
'־־  -י  ,תפסנתי׳יה״יגדא׳נ
למתפל שלא מסה כשוי וגסלרסל^
יה^
הזה י" ( אתופ עמך מסע' בתוך ד' אמית ומשוס דכפיב
בק
אייהאשה הנצכת ממכה בזה מכאן שאסור ל* ישב נראה בצד מה ככופר ומזה הצ י מנודעל,
יתלצוייהעור יזסמ' עמכה מלא בה״א דייק כלו שלאהי׳יושב
I
בתוך די אמות של תפלה ובין מלפניו בין מן הצדרין סהיי לאיש כמוהו היה לו להחמירענ׳ל.
דלאחריו ; זריולכן בתוך ד' אמות סלס כי אס בחמישית ע״כ
דריז נזה ד  !.:ה ולפי זה הכצב׳לאו ללמ׳על עליאת׳שהרי צריך להרחיק ד' אמות שנא׳ הנצבת עמכוז שהיה עומר כמותה ומ״סהיב סהרא״ס סייח בפסקיו
כדרך
בז׳יה בגימטר׳תריסר דהיינו י׳’ כ אמות א לשלשה הרוחות וכתבו המחברכלומ׳שמלי היה כתוך
ד׳אמותיה
גיתסריא תריסר
אבל באת"־ /י 0תונ עלי יושב היה שמפני כך הוצרך להרחיק
סל חנה ולפיכך היה עומד הוא
ממ״ש'
אש!ר לי,זנ נד' ארב סמות מאס היה עימד לא היהצריך הגאונים דווקא כשיושב בטל אבל אם עוסק בתפלה כגון כק״ש
הרח שזה כגימסיי תריסי הווועסןן
את! ת של תפל ' .3ין שלא אסרו אלא ליסב אבל לעמוד ודאי ובברכותיה וכיוצא בו שפיר רמי ומשמע מדבריהם שאם עוסק
ולמי׳היר
י,י»
שעלי היה עומד בתו י
בתו׳י״בבוצפי'
היה ע
ומ׳׳
מלפני(
בין פרי  :וכתבו הגאוני׳דוקאכשיוס׳בעל בתורה אסור שלא הזכירו אלא קריאת
שמע וברכותיה והכי על עמדוכדמסמ׳מהנצכ׳דאילו היסקו-
מלאיזרמ נזה וכו׳כן כתבושסהחוס׳והרא״שוהרסב״א מסתבר אע״גדחמיר׳ תורה מתפלה שהרי מי שתורתו אומנותו
לי״ב היה מותר לו לישב ואני אומרשצי
 3נעזסרי' תריסר
הייס ד״א לכל והמרדניז״ל  :וסשרבי׳דסשמ׳מדבי־יה'
אינו מפסיק ממנה לתפלה בהא תפלה עדיפה שהטעם שאסור הכרע לימ' דהי״אםסבר ימלי מומו מן
רות ( לנ״נ ? נ' שאס עושק בפור׳אסו' שלא הזכירו
אלא לישב בתוך ד׳ אמות של תפלה מפני שנראה כאלו חבירו מקבל ממה סכת ,דזה תריסי הוודלננול'אימא
הצזדין
א־נן ק״ס וברכותי' כרא׳שאינור״ל
דדוק׳ק״ש
עוס׳בשא׳עניני תעלה עליו מלכו׳ שמי' והלא אינו מקבל וכשהויעוסקבק״ש ובברכותיה דסב׳ דעלי יוס׳היס ולא עומריה״קמעט
יושן נשי דלא ל ' 7וכרכיתייאבל אס
שהיית מרוחק ממני סימור זה
דהיינוי״ן
איו! ת אחד־זלעולס לאדאסינן וכיוצא בהס שנתנו הגאוני' אזל ליה האי טעמא אכל אם הוא עוסק בתורה אכתי איתא האי
לאתרי! גייר אשור
טעמא ועוד גלמור מן הנדון שהרי עלי מסתמי לא היה עומד כטל אמו׳היית יכוללישבאפי׳אח'
שהתחלתי
זוז" נ נגיחזיי לאיתויי מאי אלא וראי כל .סעוס' בדברי
להתפלל אבל אס היית בתו׳י״ב
אמו׳ללן
אשי״רי שכת תי סיר ושכח וברכות הנאמרי׳לפני התפל' מתלמויתורה כדאמרי׳אסור לתלמיד חכם לעמוד במקו' הטנופת
היית רשאי ליש׳אילו הייתי
מתפלל׳תחל׳
סליי׳־תי האש״רי או לאחריה כעוסק כק״ש וברכותיה דמי לפי שאי אפשר לו בלא תלמוד תורה ואפי׳ הכי היה צריך לעמו׳
וט״ש רבינו סישלהשי' דהא ילפינן
מעלי
תיז!רי הגאין וכן כתב בהגהו׳מימון פ״ה בסס הגאוני' ואם היושב
ישב כבר ועמר זה והתפלל
בצדו היה אומר א״א ז״ל
ן
,
"
«היר״רשככאזו״ל
והו׳היה יושב תחל׳וכו׳אין זוקושי'דהצ
י״אשל״א שלפניו ן) 5ס הןא עוס?לתסל׳#ו ״6Dן
שאינו צריך לקום שהרי זה בא מבולו אע פי שיש להשיב דהא
איכא למימר דכא כתיב ועלי ייסבלצו
לא קתשיב ת1וש ל3ר ,ש,ר וסכת מותר vfAצריך

לצפני; אפי׳פק
לד׳א אשו׳למפפיח
גינז לנין הקיר «
«י״׳א שאין לגריס פוסק
לאמריו נלא<זריו סחרי' חשוב כעוסק כתפלה שכיון שנהגו
שרי
עכ׳יל ' 31לאומרו קודס תפלה ממניני תפלה הוא
תה  -רתי׳ אי־נס
<מכי' ד״שו׳הפסק חשוב וכן נראה מדברי  .ה״ר יונה שכתב
ליכא פמ׳'ש לעיל ח״ל ואמי ו הגאינים דכי אמריכןש אסור

ילפינן מעלי והוא היה יושב תחלה דכתיב ועלי הכהן יושב על

בתיומ

 .קאס׳ אסו׳להיו׳יושכ ואסור לעכו׳ כנגד המתפללי' בתוך ד' אמות
ודוקא לפניהסאכל בצריהם מותר לעכור ולעמוד:
 Jpהיה עומד בתפלה ונתעט 1פירו׳שיע' ממנו רוח דרך מטה
י
ממתין ער שיכלה הריח וחוזר ומתפלל בקש להתעטש
הולך
אחריו
ד
'
אמו׳
ומתעטש
וממתין
עד
שיכלה
הריח
וכשיכלה
הריח חוזר -למקומו ואוירבין העולמי' יצרהנו נקבים נקבי׳ חלולי'
חלולי׳גלוי וידוע לפניך חרפתנו וכלימתינו חרפה וכלימה בחיינו
רמה ותולעה במותינו
וחוזר

למימרא שהיה יושב ממש אלאלפמידס
נמי קרי ישיבה כלומ׳מתעכבכמוותסבו
בקד׳ואיפש׳דנקע לשון ישיבה כדילדוח
מס סדרשו חז״ל יושב יסב כתיבמלמו
סכיאותו יו׳מינו אומו כהן גדולגיאסר
לעבור כנגד המתפללים וכו׳בר״סתפלת
השחר רבאיקלע לבי גניב׳וצלי שלסבת
בע״ס והוה מצלי ר׳ירמיה בר אבאאחור
דרב וסיים רב ולא פסקיה לכלותיהדר
ירמיה ס"מ תלת וכזי וש*סצסורלסטו
מג המתסללי' מסייע לרי״בלדאמ׳אסור
לעכור כנגדהמתפללי׳איכי והא י3אמי

פי׳צ׳ונם אי ,לתתון לישב כתוך ד׳אמו׳סל תפלה דוק׳כשאינו
לאחריו שהרי נ’ כ קורא ק״ש או פסוקי׳אפרי׳אבל אס קורא
הוא נתו׳וניורלני
לננ״ל כתו שפיח־תי סוס דבר אין בכך כלוס ע״כ ורבי' ירוחם
יניהנלדי ' חשוניס כתב נראה כי אס היושב קורא קרבנו׳או
הא׳« 1יהו בנ״י פסוקי דזמרה סאסו' ויש מי סכפ׳שאפי'
ורב אסי חלפי ר' אמי ורבי אסימקלו'
<תנ נ' ספר אוהל אין היושב קורא אלא פסוקי חמר׳מותר
עכ״ל
וז״ל
אהל
מועד
אסיר
ליסב
בתיך
ד׳ אמו׳הוא דחלפי ופרש״י ולא פסקיה לצלותי׳כלימר לא הפסיק כין
ר׳ירמי׳ולכותל
ממד מ נגלו אפי*
סולא עיניו אסור אמות של תפלה ופירשו הנאוני׳סאס
היה
עוסק
כתפלה
או
קורא
את
שמע
מופר
לעבור לפניו ולילך ולישה במקומו אלא עמד על עמיו  :וס״׳ש ודוקא לפניהאבל
ונרי נין לדחוק ודוקאמן הצד אבל כנגדו אפי' כמלא עיניו אסור ואפי׳עוסקבק״ש  :ומה שטען בצדיהס מותר וכו׳כ״ל ה״ר יונה שס וז״ל אסור לעכור כנגדהמתפללי׳ודוק׳כנגו
לאע״ג לאיןניה רבי׳דאס עוסק בתורה אסו' ליש׳ אצל המתפללל מפנישהעעס שאסורליסבימפכי פניהם אבל בצדם לא חייסינן להעכר' בפלס' :ום"' ש שמותר לעמו׳נלמד ממססנת'
משום הפשק אש שנראה כאילו חכירו מקבל עליו וכר' אבל כשהוא עוסק בתור׳אכתי איתא האי
לעיל כחחלת סי׳זה דלא אסרו אלא ליסב אבל לא לעמוד ומשם יש ללמוד דבל
שכן
פציפ׳מתפללי׳מ״מ
אם׳ אין הראשון נ 1עמא יש לדחות דלא אמרו אלא ביושב ודומס אכל כשיושב וקורא בתויה הרי זה דלעבורשיי  :וכתב רכינו הגדול מהר״י אבוסכז׳ל סבארחות חייםדקדק
מתפלל אסו׳לעמול מקבל עליי מיל מלכות שמיס דכיון דמי סחורתו אומנותו אינו מפסיק מתלמוד מעובדאדרב ירמיה כר אבא שאס השליס תפלתו והיה אדס אחר מתפללאחריו
לפניו וא ' כ מתורן פורסלתסלהכל שעוסק בתורה כמתפלל דמי ועדין» מיניה  *.ומה שטען מעלי שאסור לפסוע סלסה פסיעו׳עד שיגמור מי שאחריו את תפלתו שאס יעשה זההוי
התירזן ראשוןשל דמסתמ׳לא היה עומד בטל חת״ת כדאמיי׳אסור לת׳ ח לעמוד במקו׳סטנופת וכו' הוא כעובר כנג׳ המתפלל ונרא׳סצרי׳לדקדק בזס אפי׳אס האחרון התסיל
להתפלל
י» ניאורי 'וכן « שמע
נז! הרפ ' ויהי איי י״ל שאין זו ראיס דהא לא אמרו שאסור לפ״ח לעמוד כלא פ״ת אלא היינו לומר אחריו מאחי שכבר התחיל פכ״ל • וכן נראה מדגרסינן בירושלמי פ״ב דר״סיוני
שרה י
דמסתמ' חזקה לת״ח שאינו יכול להפמי׳מצמו מד״ת ולכך אסור לו לעמוד כמקום חייא בר בא סוס קאיס מצלי מאל רבי כהנא וקס ליס מצלי מן א חומי מן דספלוני
5־ ( Vא ) ונראה הסנופת מפני שלא יוכל להעמיד עצמומד״ת ונמצ׳עוסק בתור כמקום הטנופות חייא בר בא מן צלותיה יתיב ליה דלא מיעכור קומוי רב כמא מאריך בצלותיהמן
  .׳ דמיירי שלא®ההמיצגמוראת אכל כל שעומד במקו׳טסרה עוסק כתור'כשירצה ויעמיד עצמוכשירצה .ואפי׳את״ל דחסל ר 3כהצא אמר ליה הכי אתוןנהיגין גביכון מצערין רכרביכון אמר-ליה׳ו
דכי אמרי׳שא״א
לו
כלא
ת״ת
היינו
לומ׳פאסו׳לו
לעמו
'
בלא
ת״ת
איכא
למימ׳דלאו
אנא
מדבית
עלי
וכתיב
על
דבית
עלי
אס יתכפר עון בית עלי בזבח וכמנחהמי
גולה
כיונזאר
למימר׳סצריך שיוציא בשפתיו אלא בהרהור בעלמא סגי ליה והרהור אסור במקום
פולס בזבח ובמנחה אין מתכס' לו אבל מתכפ׳לו כתפל' :
לעיל סי׳ס״ה •
ומ״׳ל הפנופת וכך אמרו בהדי׳בפ׳מישמתו ת״ס אסור לעמוד במקו' הטנופת לפי שאי  JIDהיה
() 3
עומד בתפלה ונתעטש וט׳פשוט בפרק מי שמתו ;דףכד) :
גדלעיל 0י ' מ' אפשר לוי בלא הרהו׳תורה ועלי היה מהרהר בד״ת ולא היה מוציא בשפתיו ומפני
לבה
שכת׳בקס
להתעטש
■
וכו׳ג״ז
סס
בקש
להתעטש
מהלךאחיו
«דייצינן
צלליה כך אסור לו ליסב בתוך ארב' אמות סל מתפלל אבל אם היה פוסק כתורהומוציא ארבע אמות וכו׳וכסיכלה הריח אומ׳יצרפכו ומ׳ומתפלל וכתבו ה״ר יונהוסראש
לתזיורא «
הדברים
כשפתיו
היה
מותי
לו
לישב
ומ״מ
מאסר
שהגאונים
לא
הזכירו
אלא
ק״ס
כתוב
בהלכו
'
גדולות חוזר לתפלתו ונראה שבא להשמיענו שחוזר למקו׳ספסקוכן
וצרכותי' וכיוצ״בהס סיס משמ׳דדוקא דברי׳שהס מתיקוני התפלו׳אבלשל) ר דברי כתבו התוסע' א וז״ל הרמב״ס בקש להוציא רוח מלמטה ונצטער הרבה ואינויכיל
מור׳לוז6
{<  6שמצאתי לסמ״ג שכת' ח״ל כתב מורי
רכי׳יהוד׳בסס תשובת הגאוני' להעמיד עצמו מהלך אחריו ארבע אמו׳וכו' ופשוט הוא שאין לו להוציא רוחבסוס
דוקכשביושב בטל 6בל 06עוס' בתפל׳או עוסק בתור׳שפירדמי עכ״ל וגס סמ״ק פני׳אלא אס כן אינו יכול להעמיד עצמו  :וכתב הרב ר׳יוכה מהלך אחריואינע
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ק״ש וביכותיס וכיוצא בסס אלא משוס דאויח׳דמילת׳הכי הוא שבעוד שזה מתפלל המקום שהתחיל להתפלל ואס ליה מהלך לפניו היל מניחו לאחוריו ודומהכמי
שאין
חכירו עוסק במילי דתפלה אבל אה"נ שאם הוא עוסק בדברי תורה אע״פ שאינם
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צריך לקום וכו' דבר ז 0לא מצאתיו כפסקי הרא״ש ולא בתשובותיו ואיפסרשהיה פניו כנגד המקום שהתחיל להתפלל וכו' הדבר פשוט דלצדדיס כיון סאין פניי
מורה כן לשואלים ולא נכתב בספר וכן מוכיח לשון רבי׳סכת׳היה אומ׳א״א ז״ל ואס מכוונים כנגד המקום שהתחיל להתפלל ממש דומה כמי שפוסק לגמרישמין
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כוונתו לחזור לתפלתו : 3וסח  .שכמכירבינו כשיכלה הריח חוזרלמקומי
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צמנרדנו הגדול סהר״י אכוהב מה זאת הקושיא
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מקום מיוחד למפל? עדכאן • יפי'
אומי
יושב ' אין בכאן קושיא וכרא״ש פירש בפפקיו כדיך המחבר ומזה
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להתפלל וככר קבמה השכינה מקום סס וכשביקש להתעטש נתרח ממקו׳שכינה אבל לפי מס שכת' הראב״ד דבתפלה נמיאיפוחוזר לראש אלא בגבר׳דחוי׳כההי׳ y * Www
^נךגףך הוא לחזור למקום שקבע לשכינה ולסייס שס מפלתו וגס הרמב״ס כת' דמים סותתי׳לו על ברכיו ר״פ מי סמתוה״נ כיון דלאו גבר׳דחויא הוא אינו חוזר שם המוס׳יכןה6,ן
אלא למקום ספסק ואפילו באמצע 3רכה נהנה׳«רלכיפ"
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בתרומת הדפן שנשאל היאך לא ראינו
באמצע ברכות להשיב מפני היראה וכוP%״,
בזמננו אפי׳מן המדקדקי׳מישנהג ועשה היו ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק ודוקא נחש אבל עקרב
דהא ודאי מפלה חמיר'  :כתב ה״ר דוד אין לילהפסי׳,אף
פוסק לפי שהו׳ מועד יותר להזיק ונחש נמי אם ראה שהוא כעוס
למעשי'לק"«
אבודרהס ח"ל כת׳ה״ר גרשום ב״ר שלמהלי׳״ל
כדין זס דכקש להתעטש מרחיק ד' אמות
ונו׳והסי׳ססס׳מאח'
מהגדולי׳שכשהוצרך וטוב' להזיק פושק ואם ראה שור בא כנכדו פוסק דתני ר׳אושעי' כסא |,ל סנונו < £ס 3תע^ה ׳ןס צריך כמניארשםיזיייי
צנן היה מאנס עצמו שלאלהוצי' רוח עד מרחיקין משור תם נ אמ׳וממועד כמלא עיניו ובכל מקו׳ שפוסק לחזור אס לאו ואס חוזר אס יחזור לראש ל׳חלק״שלמעסיק
 3כ לקדישוקדושה
.\ .
נמו התפלה וכן נראה מדברי הרמב״ס חוזר לתחלת ברכה שפסק בה ואם פסק בג׳ ראשונו׳ חוזר לראש או לאותה כרכה שסח בה והסבנו שצריךאילנעפיצהצא
ואיפשר סהטעס מסוס דלא חיישינן לבל ובאחרונות חוזר לרצה  :ואינו פוסק לאמן יהא שמיה רנא וכו׳ לחזור לראש כי כל י״ח כרכו' כברכה אחת
משקצו אלא כשמשהה לגדולי׳אולקטני' ולא לקדושה וקדיש וכתב רבי חננאל שישתוק ויכוין למח דמו עכ״ל וכ״כ כא״ח בשם הרא״כד
6בל' להפחה בעלמא לרז אסרו ומכל מקו׳ שאומר שליח צבור ויהא כעונה וכן פירש רש״י בשם הלכות ומתוך מה שכתבתי יתבאר שאין דעת
מידינו יכול להעמידעצמי^לא ידענא גדולות א אבל רבינו תם וריי כתבו שאין לו לשתוק דכיון רשוט׳ הפוסקים כן ואע״פ שיש לחלק דהכי
ספירצד היתר שלא ירחיק ד' אמות אלא
הפסקות הוו כרשו׳וסך הויא שלא ברשות
כעונה הוה ליה הפסק וכץ כתבו הגאונים :
"י""* * A 4%
פעפ׳פהיה מתבזה ומתבייש כדב' מפני
מ״מ נרא' דאינו ענין לחייבו לחזורלראש
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אחר
זו
תפלות
שתי
המתפלל
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ומ״ש דכל י״ח ברכות כברכה אחת דמו
הצמשימישו בדב׳וכל סכןאס הואשליח
צכוושיתגזס ויתבייש ביותר אסירגישו
ששכח ולא התפלל וצריך להשלימה כזמן ליתא דלא אמרי' אלא דשלסה ראשונות
בין
להמתין
צריך
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ומתפלל
אחריה
של
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וגיס שאין גופו נקי בעמדו לפניהק״בה
חשובות כאחת וכן שלש אחרונות הילכך
אחת לחברתה כדי הילוך ד׳ אמות :
וגדול נכוו הכריות ונראה דאיןצרי' נמי
לית׳להא דה״ר גישו' אלא דין שח בתפלה ־
לומ׳נוסח דרבון העולמי' דסמ' לא יתקן
שעוסקיןכמצוהאולענץחזרהכדין ש6יהפסקו׳שנפב5זרו
קו כל הפטורין מקריאת שמעמדן
ונר'
בטרידת מצוה פטוריץ מן התפלה ועודף עליהם בסמיך  :בקעת נסחאות ששלםבכאן
«
מורגש . .
ממעמדו שאז . .
במיסיק .
אלא ) .
התפלההסי׳וטעות סופר הוא וצריך להוסיף כאן
בושתו וכליממו כדמשמ׳ קצ׳הנוסח ולפי חלופי נושאי המטה שאין למטה צורך בהן שפטורין מן
וקטניםמואינו פיסק לאמן יהא שמי׳רכא הכתו׳
טעם זה הא דחייכו חכמים להרחיק ד' אע״פ שחייבין בקריאת שמע ונשים ועבדים חייבין בה
שהגיעו לחינוך צריך לחנכם להרגילם ובעל קרי יש אומרים אף בסי׳ק״ו סד טוף הסי׳וכך הוא כמפתחו׳:
אמות ולומ׳יסן העולמי׳וט' אי ירידו קא
ות׳ .ע״פ שאינו צריך אפילו רחיצה בט׳קכין לקריאת שמע צריך הוא ואינו פוסק לאמן יהא שמיה רבאבעי5ו
גמתפלל ™ דליכ ^ התס ביז יי״יל
« «? 1״פל־וניחיפשו־יוילוח'יכיזי :לתפלה וכן כתג הרמ״בם V’rומיהו נהנו שלא להצריך שום דבר דאיפשיטאבסרק מי שמתו (דף כא ) :
י
נה ג צק חייסינן לאיסו דרבנן מהא דפ
ובתב רבי' בסימן קכ״ב ולאחר שיסיים
נמהמדליקי! רבא אנסי ליה בעידניה
י״ס ברכות קודם אלהי נצור יכיל לענות
נע״נפי׳התלמידיס שהיה להם עת קבוע לפניו אנסוהו שהשהה נקביו ואמרי׳נמי קדושה קדיש וברכו שאלהי נצור אינו אלא מתחנוניסשלאח׳התפלהב  :וכתב
מחן הבא על יבמתו דכמה סכי איעקר מפירקיס דרב הונא ע״י שהשהו נקביהם ר״ח שישתוק ויכוין למס שאומר שליח צבור וכו' כן כתב רש״י בס״פ לולב המול
לקמי׳ומסממא לא היו תוקפים ומחזקים לשהות אלא מחמ׳כיסופא וזילות׳למיזל אהא דאמרינן דסומע כעונה ובסר׳מי שמתו כתבוסתוספ׳שר״ת ור״י היו אומרים
לצרכיהס מקמי דרבי׳ולא חשו לאיסור בל תשקצו וס״ה מדון דידן ומ״מקש׳הדב' דאדרכה אי שומע כעונה הוי הפסקה אס שותק וס״ר יונה והר״אש כתבו מחלוקת
מאד לפדות חילוקים מן הדעת שאינם אפי׳רמהיס בתלמוד ופסקהגאוני׳עכ״ל  :זו בפרק מי שמתו ולא הכריעו ובסוף דבריו כתב ה״ר יוכה ודבר שתלוי בעמודי
המתעטש בתפלתו למטה סימן רע לו למעלה סימן יפה לו וכו׳כפ׳ מי שמתו עולם אין לנו כח להכריע ביניהם ודעבד כמר עבד ודעבד כמר פבד ובלבדשיכוון
(דףנד) :מי שבריא לו שאינו יכול לעמוד על עצמו מלהפיח עד שיגמור קריאת לכו לשמיס  :והתוספו' כתבו בפרק מי שמתו ונהגו העולם לשתוק ולשמוע וגדול
המנהג וגס סר״ן כתב בס״פ לולב הגזול שדברי רש״י עיקר וכן הלכה :
שמע ותפלה כתב רבינו משפטו בסימן פ' :
שתי תפלות זו אחר זו וכו׳ בס״פ תפלת השחר ניף ל )
המתפלל
קח
*5ולולא יפסיק בתפלתו ואפי׳המלך שואל 3שלומו וכו' משכה בפ׳אין מומדץ
כמה ישהה בין תפלה לתפלה רב הונא ורב חסד חד אמי
(דף ל ) 1:מ״ש וה״ט מלך ישראל וכו'שם  :ומח שפי׳דאס איפשר _
לו לקצר היינו שיאמרו תחלת הברכה וסופה כן פירש סס ה״ר יונהז״ל  :ומ״ש כדי שתתחונן דעתו עליו וחד אמר כדי שתתחולל דעתי עליו ופיר׳רש״ישתתשונן
ואסאיפס׳לו ליכצל ממנו במה שיט׳מן הדרך וכו׳ס״ר יונס והרא״ש הביאו בפר׳אין  .דעתו שתהא דעתו מיופב' לערוך דבריו כלשון תחנה • שתתחולל לשון חילוי והיא
מועדין ירושלמי היה עומד ומתפלל בסרטיא ופלטיא ס״ז מעביר מפני החמו' או היא אלא בלישכא בעלמא פליגי וכתבו התוספות דהיינו כדי שיהלך ארבע אמות
וכן כתי הרב רבי יונהז״ל :
מפגי הקרון ובלבד שלא יפסיק את תפלתו וכתבו עליו משמע רהיכ' שיכול להנצל
הפטורים מקריאת שמע וכו' פטורים מן התפלה פשוט הוא דכיון
בשיתרסק לצד אחי אין לו להפסיק ולדבר ומס שאמרו גבי מלכי אומו׳ סעול׳פוסק קו כל
דסטוריס מקריאת שמע דאוריתא כל שכן מתפלה שהיא מדרבנן:
משוס יכיקשיש לו להשיב סלו׳א״א בלא דיבור אבל אס מתחל' היה יכול להתרחק
"ואחר וינצל בזה יתרסק כדי שלא יצטרך להפסי' בדיבור  :היה מתפלל בדרך1״ט ’ ש ועודף עליהם חלופי נושאי המט׳וכו׳פשוט כמשנ׳ריש פרק מישמתועד׳יז)
ובאה בדמה או קמץ כנגדו וכו׳ימסל' כפבתיו בסמוך  :אכל בעכץ אחר אין לו ופירש רש״י ססורין מן התפלה דלאו דאוריתא הוא ורבותינו פירשו לפי שיש להם
וממקומו עד שיגמו׳ תפלתו וההיא דר׳עקיבא כשהיה מתפלל בינו לבין עצמו עוד שהות ולי כיאה שאין זה לשון פטור וסיב רבי יונס כתב שהטעם היותר נכון
הדס מניחו בזוית זו וכו׳בתחמניס שלאחר תפלה היה כן פירשו ס״ר יונה והרא״ס מפני שבתפלה צייך להתפלל מעומד ואינם יכולים לשהות כל כך אבל קריא׳ שמע

וץ7jץ
יוגי
דמחיא
ומפר' כירושלמי .מ״ט .
בגמרא . ..
סס . .. .
פוסק .
עקרב  .י
וייקאנחש אבל )
וס״שינחש נסי אם ראה שהו' כעוס וכו' ירושלמי כתבוהו שס
ימסי' :
ומ׳׳ש ואס ראה שור בא כנגדו
החוספתא ורר״ר יונה והר״אש ז״ל :
®®ן לתני ר׳אופעיא מרחיקין מ& ור תס וכו' גס זה סם וכת׳ה״ר יונה ואיפס׳שזה
^®5וליס שלהם שהיו מזיקים אבל בשוורים שלנו המסורסים אין צריך לפסוק:
ע״לטקום שפוסק חוזר לתחל׳ברכה וכו׳עד סוזר לרצה;1כן כמפוסתוס׳וסרא״ש

צורך בהם פטורין מן התפלה ונראה שלמד כן מדמק בפיק מי סמתו (שס ) נושאי
סמטה וסילופיהס וחילופי סילופיהם את שלפני המטה ואת שלאחי המטה את
שהמטה צריכה להם פטורים ואת שאין הסט׳צריכה להם חייבי' אלו ואלופטורי׳מן
התפלה ופירש הרמב״ס בפייוש המשנה ואס לא יהיה מן המזומנין לשאת המטה
ולא מן העוזרים אבל בא ללוותם בלבד הוא חייב בקריאת שמע והכל פטורים מן
התפלה והטעם מפני טרדת הלב עד כלגןלשונו  :אבל אין נראה מדברי
 3־! ט ג
רכינו

־ז *
רכי׳שיהיו פטורים אלא נושאי המטה דוקא כין שהם לפניה או לאחריה נובל שאר והביא ה״ר יונס ראיות לדברי רבי' האי ופפבו עוד דלדע׳רבי׳האידוק'
כשיוד׳ןך5ן,
למלויס חייבים הס ופשטא דממניתין הכי משמע דאלו ואלו לא קאי אלא אכוסאי שהתפלל וחוזר ומתפלל בנדבה צריף לחדש דבר במפלתו אכל בסט'התס ^ח״"
המטה בין סהס לפניה או לאחריה שנזכרו בראש המשנה ולא אשאר־מלויס שלא לא התפלל כשחוזר ומתפלל מל הטפח אין לך חידוש גדול .מזה והאדאמ׳רביהון׳
נזכרו• ודעת הרמב״ם דאע״ג שהיו מנושאי המטה כיון שעכשיו אין למט׳צורך בהם
פוסק ואפי׳באמצע ברכה אע״פ שיכול לחדש בה דבר היא וטעמ 'מסו׳דאץהתיוו׳
אין חילוק בינס לשאר המלויס  .ונשים
מועיל אלא כשהתחיל מתחל׳ע״דקאנל
ועבד׳חייבי ' בה וקטנים שהגיעו לחינוך אפי ,לתפלה מי שתורתו אומנותו כנון ר' שמעון בן ירחי וחביריו כשהתחיל לדעת חובה איןסידו׳מועיל
יכו' משנה שס ( דף כ' ) כסיס ועבליס מפסיקין ממנה לקריאת שמע ולא לתפלה אבל אנו מפפיקין כין אח״כעכ״ד  :והנך מאה שלפי זס מ1מ
וקטני׳עטורץ סקריא׳שמע ומן התפילין
ר״י ודע׳ רכינוהאיי סויה הס למגי!הדץ
לקריאת שמע בין לתפלה:
וחייבים במזוזה ובתפלה ובברכת המזון
ר׳אלעזר ספק התפלל ספק לא התפלל לא יחע׳ דכלשספק לו אס התפלל אה לאהתפלל
tp
וססיש טעמא כגמר׳משוס דתפלה רחמי
חוזר ומתפלל ואינו צרי׳לחדש וכלשבוי׳
יי
ויתפלל ר יוחנן אומר הלואי שיתפלל אדם כל
כינהו ופרש״י וסייבי׳בתפל' דתעל׳רחמי
לו שהתפלל אינו חהומתעל ' כלא
חידוש
היא ומדרבנן ותיקמה אף לנשים ולחמך היום כולו והלכתא כרי יוחנן ומפרש ר״י דר׳יוחנן לא קאמר אלא
ובחידוש מיהו חוזר ומתפלל כל פנ1פיס
קטני'• ובעי" קרי י״א אע״פ שאינו צריך בספק התפלל אבל אם ודאי לו שהתפלל לא
פליג אררב יהורה שירצה ואס התחיל להתפלל ע"דשל!5
אפילו רחיצה כתשע׳קבין לק״ש צריך הוא דאמר פוסק אפי׳באמצע כרכה ורב אלפס
פירשרר׳יוחנן
דוקא
התפלל ונזכר שכבר התפלל פוסקאפיל,
לתפל׳וכו' כבר נתבאר כל זה כסי' פ״ח  :ביחיד ק אמד וארעת׳דרשותא דהשתא
הויא
לה
כמו
נרבה
וכמו
כאמצ׳ברכ׳אע״ס שיכו׳לחד׳בה דביובבל
סי שתורתו אומנותו כגון רשכ״י שהיחי' מתנדב קרבן נדכה כך יכול להתפלל תפלת נדבה אבל הני מילי לא סאני לן בין מתפללבצמר
וחביריו וכו׳ בפ״ק דשבת ( דף יא ) פנן
אדעתא רחובה אסור וצבור בין אדעת׳ רחוב׳ בין אדעתא תרבה למתפלל ביחיד כלל ונמצא שאיןחילו"
מפסיקין לק״ס ואין מפסיקין לתפלה אפי׳דקי׳ל תפלו' כנגד תמידין תקנו׳וכששחצבויאין מביאין עולת ביניס׳אלא בפירוש מיער׳דר׳ייחנןדלו"
ואוקימכא לה בי״ת כדתניא סבריס שהיו
ניבה כך אין מתפללין תפלת נדבה ויחיד נמי אינו יבול להתפלל מיידי כספ׳התפלל וכלאחידו׳ולרבימויי
עוסקיןבתור ' מפסיקיןלק" שואץמפסיקין
מיירי בוראי התפללובסידו׳וכמימי׳דרכ
כגון מוסף נדבה כמו שאינו מתנדב קרבן מוסף והא דאמר רב יהודה
לתפלה א״ר יוחנן לא שאנו אלא
יסוד׳דאס יכול לחדס בהדב׳ושני'התפלל
רסב״יוסביריו שתורתן אומנותן אבל פוסק .אפי' באמצע ברכה מיידי כגון שהתחיל להתפלל אדעתא
דלא בעי חידו׳מסבר׳גמרינן לה דאיןלן
כגון אנו מפסיקין לק״ש ולתפלה וכתב רחובה ונזכר שכבר התפלל פוסק שאם יגמו' אותה אדעת׳דחוב'
חידוש גדול מזה וכיון דבענין הדיןפוי'
הר״ן בשם ספר המאור דבליכ׳שהות ביו' הוי כמקרי׳ שני תמידי? ואייו יכול לגמור אות׳אדעת׳תרבה כיו
ן ואייו יכול לגמור אותיאדעתיתרבה כיון הס תימ׳על רבי 'שכת' פי'ר״ י ופירן'ר״יי)
עסקינן ואפי ' הכי כגון ר' שמעון כן יוחי שהתחיל אותה אדעתא רחובה• ורבינו האי פי׳ההיא דרבי
יוחגן
ופירוש רבי' האיי
דעסמ׳ססלשת׳סלוקיס
וחביריואץ מפסיקי' והיינו דא״ר יוחנן על ידי חיח׳שאם יכול לחדש בה דבר יתפלל ואם לאו אל
יתפלל
זה מל זה וכ״ת דלא כתב דברי ר״יורבי׳
אבל כגון אנו מפסיקין בין לק״ש בין  :וכן כתב הרב רבי יונה שאין לו להתפלל אלא על ירי חידוש האיי משו׳דאיכ׳ בינייהו לפנין דינאאלא
לתפלה ואי בדאיכאשהות כגון אנו למה או כספק אס התפלל או לא נמצא העולה מדינו מדברי כולם מי לאשמועי׳פלוגתייסו בפירוש מימראדד'
מפסיקין וכי אסור לעסוק בתורה קודם ששכח שהתפלל והתחיל להתפלל ונזכר באמצע שהתפלל פוסק יוחנן לית׳רסא אין דרך יבינולהתעסק
אלא ודאי כדכתיבנא עכ״ל  :וכןנרא'
אפילו באמצע ברכה ואם
אלא במאי דנפקא לןלעניןדינא לא
במאי דנסקא לן לענין פירוש השממ$1
יורע
מדברי המוס ' :עוסק בצרכי צבור אס
מפסיק לתפל ' נתבא׳בסי׳צ״ג :
בקלת
ולאלענין דינא ועוד שלא ה״ל להפסק
נסחאותהי׳כתו׳כאן ואינו פוסק לאמן יהא שמיה רבא וכואטעו׳סופר היא וצריך בסבר הרי״ף כין פירוש ר״י ופירוש רכינו האיי כיון דלתחייהו סליקדינאבקד
גוונא ועוד שכשכתב ואס אינו יודע לחדש דבי וגס ברי׳לו שהתפללורוצ'להתפלל
ליכתב בסוף סימן ק״ד וסט ביאיתיו :
אדעת״מדבס לרב האי -אין להתפלל כדב״נלא חידוש ה"ל נכתוב לרב האייולר״י
ק? אסר ר׳אלכיזר ספק התפלל ספק לא התהלל לא יחזור ויתפלל ר׳יומכן אמר
הלואי שיתפלל ארס כל היום כולו 3׳פ מי שמתו ( דף כא ) ואית׳מו התם אין להתפלל נדבה בלא חידוש ועודשק ' לע זה שהרי רפ״י פוכר כסברא זו כפק
(שם ) ואמ׳רב יהוד׳אמך שמואל היה עימד בתפלה ונזכר שהתפלל פוסק ואפילו הדין אלא שבעכין פירוש המימרות חלוק מל לכ המפרשים שהיא מפרש דהאדר'
באמצע ביכה ואמר רב יהודה אמר שמואל התפלל ונכנס לבית הכנס ומצא צבור יוחנן אפילו בודאי התפלל היא וקאמרדמתפלל כל 3יוס ואפילו כלא חידו'ופליג
שמפפללין אם יכול לחדש כה דבר יחזור ויתפלל ואס לסו אל יחזור ויתפלל וצייכ' ארב יסודה דאמר אס יכול לחדש בה דבר יתפלל ואס לאו לא יתפלל שכתבבה״ג
דאיאשמעי׳קמיימ׳ה״ט יחיד ויחיד צכו׳וצמר אבל יחיד לגבי צבור כמאן דלא צלי פסק הלכה כשמואל בודאי וכי׳יוחכן בספקכלומ/״כשודאי התפלל אינויכוללחזור
דמי קמ״ל ואי אשמעי׳הכא משוס דלא אתחיל בה אבל סתם דאממיל בה אימא לא ולהתפלל אלא בחידוש ובספק התפלל מתפלל כלא חידוש ואס איתאדרביכו
צריכ׳ופרש״י יחי׳ויחי׳כשהתפלל תחל׳היה יחיד וכשסכ׳סהתפלל וסמסי׳להמפלל כחית לכתוב פירושי המימרות אף על גב דלא כפקא לן מיכייסו לעמן דינא מיוי
היה כיחיד או צבור בצבור בין כראשונה בין בשני׳ היה עט הצבי כגון י׳ אחר י׳חס ה״ל לכתוב גה פירוש זה :
וסצאחי לסרא״ש שכתב בתשובה דברי ר״יודברי
עמה׳בשתיה׳ששכחשהתפלל עסהראשוני׳וכתבו הפו' אומי ר״ידהלכה כי׳יוסנן הרי״ף ודברי רבעו האיי כסו שכתבס רבעו וכן כתבם רבינו ירוסס ונראה
ודוק׳כספק התפלל אבל ודאי התפלל לא תדע דהא מסתמא לא פליג אהאדאימ׳ מדבריהם שלא היו גורסים כדברי י״י ילא פליג אדרביהודה אלא אמאי דאמי
רב יהוד׳אמ׳שמואל בסמו׳ונזכ׳שהתפלל פוס׳ וכו' וכן אס יכול לחדש דבר בתפלתו פוסק ואפי' באמצע ברכס אכל אמאי דאמר אס יכול לחדש דבר במפלתו סליג
וסובר רכי׳דלדע׳ר״י הא דר ' יוחנן בלא חידוש היא ולפיכך דוק׳בספק התפלל הוא ואמר דכל שודאי התפלל אינו חוזר ומתפלל ואפילו על ידי חידוש ולפי זהטו3א
דסוז׳ומתפלל אכל בודאי התפלל לא ואילו ע״יתידו׳תפי׳ודאי התפלל נמיוכדאמר איכא כין ר״י לרבי נו סאיי אלא שקשה מאי אולמיס דחד מימרא דרב יהודה
רב יהוד׳אע׳סמואל אס יכול לחד׳דכי בתפלתו יחזו' ויתפלל ובודאי התפלל איירי
ספי מאידך דאחדא אמרינן דלא פליג ואסדא אמייכן דפליג:
כדסשמ׳לישנ׳דהתפלל ונכנס לבי׳המס ' וכל שמחדש בס דבר אפי׳ביחיד נמי חוזר
ועוד שכתב רבעו דלדברי הכל אס יודע לחדש דבר מתחיל לבתסלס פפה
ומתפלל אס ירצ׳ואפי׳אס התפלל סכי ודאי והאתקצבו' לאשמועינן דלא אמרי'
י אפית וכאידך דרב יהודה ונמצא שהוא פוסק כרכי יוסק בספק התפלל
יחיד לגבי צבו׳כמאן דלא צלי דמי ולא ציין׳ חידוש אלא אפי׳מצלי בצנו׳כיי׳חירוש דמתפלל בלא חידוש וכדרב יהודה דאמ׳סאס יכול לחדש דבי אפילו ודאיהתפלל
וזהו שכתב בכלל העולה מדברי כולס סאין חילו׳בין מצא צכו׳סמתפללי׳אס לאו חוזי ומתפלל ואס כן ליכא פלוגתא כין ר״י ורבינו האיי בסכין דיכא • וסלרא
לעול׳אלייפפלל אלא ע״י חידוש וכן משע' ודאי שהיא סבר׳ר״י מדכתי' דמסתמ׳לא קושיין לדיכתא וצ״ע •
וחרי״ף נראה שיוסרש דרבי יוחנן לא סליג אדיב
פליג ר' יוחנן אהא דאמ׳רב יהוד׳אס יכול לחדש דבר במפלתו ומ״הפי׳דהא דרכי יהודה כלל ומאי דאמ ' רבי יוחנן הלואי שיתפלל אדם כל סיום כולו בודאיהתפלל
יוחנן בספק התפלל היא ומאי קושיא דרבי יוחנן בודאי התפלל היא וביחיד ודרב כמי היא ובלבד שיתפלל ביחיד ובתורת נלבה אבל סא התחיל להתפללאדעמא
יסוד׳דאס יכול לחדש בה דבי בצבור דוק' אלא ודאי סכר ר״י דלא שאני לרב יסוד" דסוכה ונזכר שכבי התפלל פוסק ואפי׳באמככרכ׳וכראמ׳רב יהודה מפני סאסבא
בין צביר ליחיד והא דאמר רב יהוד׳התתיל להתפלל ונזכ׳פככר התפלל פוס׳היינו לגומרה נמצא כמי שמקריב שני המילין כשחרית שהוא עובר משוס בלתוסיף
אפי׳אס יכול לחדש בה דבר משו' דכי אמרי' סהחידוש מועיל ה" מ כשמתחיל לדעת ופי׳הרב רבי יונה דבלא חידוש האמ׳ר׳יוחנן דמתפלל יחיד נדבה לדעת הרי״ףיכן
ק אבל כשמתחיל מהחלה לרע׳ הוכה אין חידוש מועיל לו אח׳כך ולפיכך פוסק  :נראה מדברי היא״ס כתשובה מל רביעי וכמי שאכתוב בסוף שיאה כ&״ר • ואחי
ואס תאמ׳אמאי לא פי׳ר״י דר׳יוחכן כודאי התפלל היא ועל ידי סידיס וכדמשמ' ־ק כתב היי״ף האיאמי רב יסוד ' התפלל ונכנס לבית הכנסת וכו׳אם יכוללחדש
מדקאמ׳סלראי שיתפלל אד׳כל היו׳כילו דבהתסלל ודאי אמ׳שמתפלל והח׳ומתפלל דבי בתפלתו ומ׳ופירש סרב רבי יונה דלהרי״ף מ׳יה נקט צבוי לאסמועיקלדיקני
כל היו׳כולו ואתי כי הא דאת י' יהוד׳התפלל ונכנס לבית הכנסת אס יכול לחדש בצבור צריך חידוש מפני שנראה כמתפלל עמהם לשס סוכה אבל כיחיד לא ערכאן
בה דכי יתפלל ונרא׳לי דמון דלאיפלוגי אדר׳אלעזר אתא מסמ׳דהלואי שיתפלל לחונו  •.ולי נראה דא״כ לא סוס שתיק הרי״ף סלאיתויי האי מימרא דרביסווה
כל היום דקאמר ר׳ייחנן דומיא דלא יחזור ויתפלל דקאמ' ר׳אלעזר וכי היכי דלא אצל מה שפירש דההי׳דיכי יוחנן ביחיד היא אכל בצבור בין מדעתאדחוכה נץ
אדעתא דרשות אסיי ומדמייתי לה באנפי נפשה משמע דאינה מנין לחלקכין
יחזו׳" ויתפלל דקנאמ׳ר' אלעזר מסתמא בלא חידוש היא הבי כמי הלואי שיתפלל
דקאמר ר׳יוהנן כלא רדדו׳היא  :ורב״נו האיי גאץ ; כתבו ה״ר יונה יסר״סס שהוא צבור ליחיד • ועוד קשה לפירו׳ה״ר יונה אס מתפלל מס הצבור חשיבכצבויעצמו
מפ-״ס דהא לאמי רבי יוחנן הלואישיתפלל אדם כיל סיוס כולי סייינו דוקא על ידי כי מחד׳לבר בתפלתו מאי הוי סא צבור אפילו מחדסי׳כמה בתפלתם אפור להרף
חידוש אבל בלא חידוש אסור והביא ראיה מדאמי רב יהודיה התפלל רכבכם לבית ואס אינו חשוב כצכור אפי׳אינו מחדש דכי נמי שסיר דמי ודוחה לומר סאע׳פ
הכנסת אס יכול לחדש דבר בתפלתו יתפלל וכו' אלמ׳שלא התיר להתפלל אלא שמתפלל פס הצבור חשוב כיחיד ויכול להתפלל נדבה אלא שכדי להורות סאינו
בחידו׳והא דנקם צבור לא מפני שביחיד אין צייך חידו׳אלא לרבותא נקט צבו׳דלא חשוב מכלל הצבור הוא מחדש דבר בתפלתו שמאח׳שתפלתו משונה מתפלת הננו
מוכסאמילתא שמפני שהוא יסיד
מתפלל
אמרי׳יסיד לגבי צגו׳כמאן דלא צלי דמי ולא צריך חידוש אלאאפי׳בצכו׳ני׳־יך סידו׳
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^ליצפרי׳סידושקמלוכןדעסרמכס
נפ״$מ ה״פשאין סיסי׳מתפצכ נדב אלאיודע לחדש דבר מתחיל לבתחיל פעם  1mדאט רב יהוד׳הנכנס
מיך
ו׳ומסמ' דכהר״יףס״לשהר; כח׳עאיו לכ״ה ומצא צבו׳ שמתפללי) אם יכול לחרש דבר שתהא תפלתו
הצגו׳פמפללי'נדב'כ ^
ישית^ ל6־יר1פ לל תחנונים מתפלל ואם לאו אל יתפלל ואין חלוק בין אם מצא
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סיסדסבה וכס י מה ת כת מי שנסתפק
לואס התפלל
לא התפלל אינו סחר
ןממפ.לל אא״כ התפלל תפלה זו על דעת
םהיא נדבה שאם רצה יחיד להתפלל כל
היום תפלתבד3ה יתפלל מי שהיה עומד
בתפלה ונזכר שנבר התפלל פוסק ואפי'
באמצ׳ברכה ואס סיתה תפלת ערבי׳איכו
התפלל אותה
מתחל׳אלא על
_
:שלא _.
׳

צבור מתפללין אם לאו לעולם אל יתפלל אלא על ידי חידושיי׳א
שצריך חידוש ככל ברכה וברכה מעניגה ולא נהירא רק שיכול
לחרש בה דבר אחר ויש אומרים ודאי סגי בדבר אחד ומיהו צדי,־
שיחד׳באחת משאר כל הברכות חוץ מהשומע תפלה דלא מיחזי
כל כך חידוש מה שמופי׳ בה כיון שהיא ברב׳ כללי׳ויכול לשאול
בה כל מה שירצה אבל■ בשאר ברכות שאינו יכול לשאול בהם
אלא מענק הברכה הוי חרוש מה שמוסיף בה וא״א ז׳יל כתג לא
ברירא לי שפיר פירושא דהאי מילתא כי מי הוא זה שאינו יכול

דעתפלזינה חובהעכ״ל  .הרי שהו׳ סובר לחדש רבר באחת מכל הברכו' לרפואה או לפרנסה או לתלמודו
לסאלאסר sיוחנן הלואי
סימהלל ונראה לי אם יכול לחדש פי׳אם נתחד׳אצלו דבר שלא היה צריך
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שכיון שהזכיר חידוש דבר במפלתו רצס
לפיס מיד מה נקר' חידוש דכר בתפלתו:
 $“ 01י״א שצריך חירום בכל ברב׳וכרב'
וכו׳וי״א דסגי בד״א ופו ' דברי' מבוארים
הס והרמב״ס כת׳בפ״א מה״ת וז״ל וצריך
סיסדם דכר בכל ברכס וכרב' מן הברכות
האטצעיו' מעין הברכה ואס חדס אפילו
בברכ' אחת דיו כדי להודיע שהיא נדבה
ולא סובה וכתב עודוג ' ראשונות וג'
אחרונות לעולס אין מוסיפין בהן ולא
פוחתץמהן ולא משכין בהן דבר והכי
נקיטינן  :וס״ש רב י /וא״א ז״ל כתב לא
בריא לי שפי׳פירושא דסאי מילת' וכו׳לא
מצאתי דבר זה לא בפסקי׳ולא בתשובות
ולא ראיתי מי שפי׳כן ומה שהקש מי הוא
שאינו יכול לחדש דבר באח' מכל סברכו'

שהתפלל ורוצ׳להתפלל אדעת׳רנדבה לרב אלפס יכול ההתפלל
חוץ מן המוסף ויש אומרים שנם בשב' אין להתפלל נדבה שאין
נרבה קרבה בשב' ולרב האי אין להתפלל נדבה בלאחירו׳ולזה
הסכים א״א ז״ל שכתב בתשוב׳שאלה וזח לשונו הילכךאני אומ'
שיש לאר׳ליזהר שלא יתפלל נדכה בלא חידוש ונם צריך שיהא
ומה שכתב להר״יף יכול להתפלל חוץ
מכיר את עצמו זריז וזהיר ואמיר כרעתו שיוכל לכוין בתפלתו מן המוסף מבואר בדבריו הטעם שאפילו
מראש ועד סוף אז קרינן ביה נדיב לב עולות אבל אם אין יכול יחיד אינו מתפלל תפלת המוספין נדבה
לכוין יפה קרינץ כיה למה לי רוב זבהיב־ והלואי שיוכל לכוין יפה לפי שאינו מתנדב קיק מוסף וכתבו
רכינו לעיל וכתבו ה״ר יונס וסרא״ש שי פ
כשלש תפלות הקבועות ליום ע״ב :
קח

צבור סממפללין אס לאו לעול׳אל יתפלל
^על יד חידוש שהיי לפירו׳ה״ר יונה
כשאינו בצכור מתפלל אפילו בלא חידוש
וגס א״א לומר שהו׳ מפר' לכרי סרי״ף כמו
ססירשתי והוכחתי מדכריהרמב״ס שהרי
לדברי הרמב״ס לעולם אינו מתפלל נדב'
אלא על ידי חידוש ואילו רבי׳ כתב שאס
אינו יורע לחדש דבר ונם בריאלי
שהתפלל ורוצ׳לסתפלל אדעת׳דנדב׳לרי״ף יגול להתפלל לכנ״ל שרכי׳מפרש דברי
סוי״ף דיחירכלי שטותי ף להתפלל בתור ' נדכה אפי׳בלא חידוש ש״ד והיינו דאמר
וי וחנן הלול/ישיתפלל אדם כל היום כולו וכל שמוסיף להתפלל בתורת חוב'יאסי ר
והייגודאמר רב יהודה פוסק ואפילו באמצע כרכה ואס רוצה להותיף תפלס שלא
בתורת חובה וגס לא בתורת נלבה אס מחדש בה דבר ש״ד שאעס״יעלא נמכוין
לתורת נדכה כיון שחידש בה דבר חשיבא  .כולה תפלה כחידוש והויא לה נדבה
ואע״סי שפירוש זה דחוק מ״מ כיאה שהוא מוכרח בדברי רבי' :ועל מ״ש הרי״ף
וקלנת׳ס־׳יוחנן ומפרשי רבנן ה״מ כיחיד ואדעת' דרשות אבל אדעמ׳דחובס אסור
כתב ה״ו יונה כלומר פי אמרינן לספק התפלל ספק לא התפלל חוזר ומתפלל
דוקא אדעמא דרשות אבל אדעתא דחובה אסור מדאי סדפמא דסובה אינו חוזר
ומתפלל כדכמכינץ וכתב עוד וזה הלשון שכתב הרי״ף אינו מכוון דכיון שהוא
מסופק אס החפלל אם לא התפלל היא׳יתסלל אדעת׳דחובה ואס בא לשאוליהיאך
יעשהנאמ׳לן שהרשות בידו אס ירצה יתפלל ואם ירצה יניס והיאך אט׳ אסו' מ״כ
מראה שמפני שהוא סבור דמילמא דפשיסא היא שאין אדם מתפלל במורת שובה
יותימהמהלות הקבועו' ואין מי שיטעה בכך וכמו שכת׳אצל דעת רבי׳האיי ואס
ק לא היו צייכין ימן לפרש שאס מתפלל תפלה נוספ׳אדעת׳דחוכס אסור שהרי
איןלן מי שיעלה על דעתו להתפלל תפלה נוספת אדעת׳רסובה לכך פיר' דאספק
התשללסוא.למפרשי רבנן דאדעמ׳דחובאסו׳וכמב שאין הלשון מכוון דכיון שהוא
מסוצקוט' ולי נראה דאי מפרשי רבנן קאי אספק התפלל ספק לא התפלל הלשון
מכווןיפה דה״ק מפרשי רבנן שאם הוא סכור דבספ׳התפלל ספק לא התפלל חייב
למזור ולהתפלל ולכן שזר והתפלל אדעת׳דחובה איסור׳מבד ואי קאי הא דמפרשי
מגן לזודאי התפלל לא קשיא מידי והכי קאמרי אע״ג דא״ר יוחנן כלואי שיתפלל
אדסכלהיוס כולי היינו דוק 15אדעתא דרשות אבל אדעתא דחובה כגון ששכח
שהתפלל והתחיל להתפלל ונזכר באמצע תפלה שכבר התפלל אסור לו לגמוי
ונלאמי רב יהודה פוסק ואפילו באמצע ברכה ומשמע זדמפרשי רבנן קאי אכל
מלוי דלןחי וכי יושכן כין לספק התפלל בין לודאי התפלל וכדפרישית  :וכתב
היסכ׳צרדכי יוחק כי קאמר , .הלואי שיתפלל אדס כל היוס כולו אדרכי אלעיי
?מי יאמר אינו חוזר ומתפלל כלומר אינו רשאי לחזור ולהתפלל רדילמא ככר
•י
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■ ואינא משוס בל תוסיף וקאמר ר׳יוסנן אס רצה חוור ומתפלל דתפל׳רחמי
ניכהו והלואי שיתפלל ויבקש יססי׳כל סיוסנולו ומיפו ממפל ' ומתנ׳אס לא נתפלל
ואס נתפלל  .תהא לנדכתו  :ומ״ש רבינונמצא העולה בידינו
 !9כיי טלס מי ששכח שהתפלל והתחיל להתפלל ונזכר באמצע שהתפלל פוסק
^י" שאמצע כרכה בבר נתבאר דהיינו מימרא דרב יהודה ונתבאר ג" כ סאע״פ
פיטנ נחדש בה דבר פוסק מאחר שהתחיל בתורת סובה ולפי הע שכתבתי לעיל
היסק דקשמי היינו שחייב לפסוק • אבלהרס״בא כתב שאינו מחוור בעיניו
י  .י ׳ :״» 1׳מודה שיכיל להתפלל כתורת נדבה אין כאן מסוס בל תוסיף
׳עיניאה״לדלרב"״ ־וחנן אסור "
.
להתפלל .
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שתי פעמים דרך חובה מ" מ
עכשיו
שנביגחעת מפלה יכוין דעתו להיות הפלתו מסנוניס ונדבה ויסיים כולה
^ ו ’3יו עבידלה בה״יאפלוגתא דרבי יוחנן בהא לנזכר תפלה ואמי
^ יני יוחנן מסיים דכלואי דיתפלל כל היום כולו ולפיכך לדידן דק״יל כר ' יוחנן
׳ו{יי ו לפטיק אלא גומי כל תפלתו ובלבד שיתכויןמכאן ואילך לנדב׳עכ״ל •

ומלאו קושיא דיס כמה בני אדס שאינם
יודעי ' לומר אלא התפלה השגורה בפי כל
אדם  :ום״ש ואס אינו יודע לחדש דבר
וכו׳להר״יףיסול להתפלל ולרבי׳האיי אין
להתעלל נדבה בלא חידוש ככר נתבאר :

מקשים עליו שאף ע״פ שאינו מתנדב
קרבן מוסף מ״מ מקריב עולו' שהם מקרבן מוסף כמו יחיד שאין מקריב תמיד אלא
מתנדב עולה כמו התמיר שהי ' עולה ומתרצימפני שפי׳חטאת שבמוסף שאינו בא
בתורת נדבה מיהו קשה ממוסף שלשבת סאקבו שעיר יאמאיקאמר עלכל
מוסף סתם ויש לומר שאף על פי סיכול להביא קרבנות של מוסף סבת בתורת
נדבה עכל מקום אינו יכול להביאם בשבת דה א קי״ל דנדריס  .ונדבות איכס
קריכי׳בשבת ולפי תירוץ זה אפי' תפלת יוצר אין לו להתפלל נדבה בסב ' לפי שאין
שום קרבן קרב נדבה בסבת עב*ל ולפי זה ים לתמוה על רכינו שכת' להר״יף יכול
להתפלל חוץ מן המוסף וי״א שגס בשבת אין להתפלל נדבה וכו׳שכראה שמה שאץ
מתפלל נדכה בשבת הוא סברא בפני עצמה ואינו אלא מס שפירשו בדעת הרי״ף
וכבר תמה עליו יבינו הגדול מהר״י אכוסב וכתב שאין לשונו מחוור ואיפש׳שטע'
רבינו מפני שאף ע״פ שפירשו כן לדברי סרי״ף משוס מאי דקשיא להו עליה מ״מ
כיון שלא כתב הוא כן כפירוש יש הוכחה לומר דלא סבר הכי ומאי דקשיא עליה
יתרץ בענין אחר ונמשך רבי׳אחר דברי סרמב׳״ס שכתב בפ״א מה״ת אין הצבור
ממסללץ פסלת נדבה לפי שאין הצבור מביאין קרבן נדכה ולח יתפלל אפילו יחיד
מוסף שתיס אחת חובת היוס ואחת נדבה לסי שאין מתכדבין קיק מוסף ויש מן
הגאונים מי שהורה שאסור להתפלל תפלת נדבה בשבתות וימיס טוביס לפי שאין
מקריבין בהס נדבה אלא חובת היו® בלבדפ״ב ומשמע מלשונו דלשאר גאונים
שלא סורו כך אף על פי שסוברים שאין יכול להתפלל מפלת מוסף נדבה מ* מ
מתפלל בשכמות וי״ט מפלת נדבה אע״פ שאין מקדיביןבהס קרבן נדבה ומה
שהקשו ה״ר יונה וסרא״יש ממוסף שב' שאין בו שעיר י״ל ד׳כירן דבכל המוספין אית
בהו שעיר ומ״ה אין מתפללין תפלת מוסף נדכה לא ראו חכמים להוציא תפלת
מוסף שכת מכלל שאר תפלות סמוססין ומטעם זה בשאר תפלות דלאו דמוספין
כיון דככל ימות השנה מתפלל אותם נדבה לפי שיכולים להביא בהם קרבן נדבה
גס בשכמו׳וי״ט שאין מכיאין בהם קרבן נדבה מתפללים בהם מפלות אלו בתור'
־נדבה שלא ראו חכפיס להוציא שבתות וימים טובים מכלל כל ימית הסנה בדבר
שאין בו איסור שאינו אלא דוגמ׳בעלמא נמצא דתפלת מוסף לעולם אין מתפללין
אותה נדבה ושאר תפלות לעולס יכולים להתפלל אותס נדבה ואפילו בשבתות
וימיססובי׳לדטמהרי״ף ז״ל ומה שכתבו הר״יף והרמב״ס ז״ל שאין ציבורמתפללי'
תפלת נדבה לפי שאין צבור מכיאין קרבן נדבה אע״פ שמצינו ציור מביאין קרק
נדכה בקיץ המזבח וכדתנן בפ״ד דסקליס דמומ׳מיומ הלשכה או מומר נסכי' לקץ
המזבח דכיון דאין מקריגין קיץ המזבח אלא כפסמזב׳בטל וברוב הימי׳אץ המזבח
בטל משא׳קימות אע*פ שלעתים רחוק ובקצת ימים הוא כפל ואז מקריבים קיץ
אותם ימים בטלים לגבי כל שאר ימים והוי כאילו אין הצבור מביאים עולת נדבה
כלל ולזה נראה שנתכוון הראב״ד במה שכתב בהשגות מצינו קרק נדבה בצבור
והיא עולה הבאס מן המותר שהיא קיץ המזבח אלא שלא סימה מצויה ע״כ כלומר
שלא כיתה מצויה לפי שאין המזבח בטל שיצטרך להקריב קיץ אלא לעתים
רחוקות ואותם יטיס כסלים לגבי כל שאר ימים ובסכי כיסא מה שהקישה ה״ר
יוכה שהצבו׳מכיאי׳קרבן נדבה כדתק מותי שקלים לקיץ המזבח וכת׳דליב ' לדסויי
דמן המותר דוקא היו מביאים נדבה דמסתמא אס לא היה פס מיתי היו עושים
נדבה כדי שלא יהיה המזבח כטל עכ״לדאפילואת״לדכדבריוק הוא סאס לא
ליה שם מומר היו עושיס נדבה כדי שלא יהיה המזבס גסל כיון שלא
■ יארע ק
אלא לעסדס רתוקות הר כאלי
אין

קט

ד־מ

15ח'של^ וגס כתפוכופיו • וכתב עוד הרשב״א ומיהו דוק׳בזמן תפלה לפישטוןש3ו$ן
קז )'0אימי'  5ין הציבור מייאין קיק נדכה ויבי׳הגדול מסר״י אכוהב תירץ בע״א שמ
מזיי (,ידא ‘1ליו מקיימן אותם קרבכות כדי להקריב קרבן נדבה אלא סדי שלא יסי׳המזבבטל זמן תפלה והוא מוסק בתפלתו חחי ומשליס מהשטע' בתפלותיו אכל פלא3ומן
*פ מי,דש נה ד" י לא ספיבי מקריב׳־׳קרבן נדבה מד כאן ובמה פכפבתי נתיפב ג״כ מה פהקפו במל תפל ה לא סאל״כ מאי מתפלל מרבית כ' ומתפלל מנפה פתי' דקא ׳לימאטעה
,
,
;
,
• ■
״-
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אי נ!תתעלל ה! סן
< 7נה א! בשנת ההשלמה וה ר מנוח מדתניא בסיסר תקריבו מלמד שסצבו מקריבין עולתנדבה התפלל סחרי׳קודס שנות חוזר ומתפלל לאחי חצות אי נמיטעס ולאהתפלל
חחר ומשלימהכל הלילהסל״לעכ״ל'•
!י"« ! ק נימי ותירץ דההיא במות׳תממ' הלשכהאבל
התפלל
כתב האגו׳דלה״ג אה שכת ולא
כונתס
אש,ליסלהעפ״ל אין מכיאי׳שקליסלכמחל' שתהא
 Hpטעה ולא התפלל שחרית מתפלל מנחהב׳הראשוג׳
ג׳מתפל׳
ערבית ופחרית מתפלל במנחה
לאוקומ׳בהכי
מנחה והשניה לתשלומין טעה ולא התפלל
אידיש ,
נ7נה
1
צרכינן  ,י,
לעולנרכ׳והשת׳לא■ * ,
לא־ fייייר' , , .
עלמנתהואח״כ סחיי׳ואח״כעמיח.
ח,למ הרי דאפי אי מצו צבור להביסקליסלכתסלה

I

ערבי׳

מתפלל שחרית שתי׳ וכן אם טעה ולא התפלל מנחה יתפלל
אלא
אבדרפב״סכתבפאין תםלימין
פסק תחילה לאין לעולת נדב׳כיון דמילתא דלא שכיח ,היא ערבית ביאע״פ שעבר יומו כתב בה״ג טעה ולא התפלל ערבית
במנח׳ג׳בתחיל ,כפנזכר בזמן תפלה ראפונ' סאסריסמן׳
לה ^ילנ7
בהכל\ הוי כאלו אינס מביאים קרבן נדבהכלל יתפלל שחרית כ׳שכח ולא התפלל שחרי' יתפלל
והטעס
כך דעת התוסוהרא״ס וה״ר יונה
ומתוך כך
כנ׳ל ליישב דברי הרי״ף •
’.
< 6 j'f׳דא
_
",
י
יק
קא״י
חילס
עכר
מתפלל שלמנחהואח״בשחרי ,ואח׳יכערכי׳ר״ל כל זמן שלא
שתקנושיחווו
מפני פלא מצינו לחכמים
 A,rwמדנמ נתיישב מה שכתב רבינו וי א שגסכשבת
היוםשי תשלומין לתפלותיו אכל הרש״בם כתב שאין תשלומין ויתפלל אלא כפפב׳זמן תפלס אס׳3ל3ו
ר
וכו׳כאילו היא
הלמריס ת׳יח מה אין להתפלל נדבה
ך)3כל אלא כשנזכר בזמן תפלה ראשונה שאחריה אבל אם לא נזכר וכן פסק הרמב״ס ז״ל  :וכיוןדהרמ3״ס
תפילה?א? ,ע״י בפני עצמה ולא נאמיה לדע'
קשייא למה לאדע שעבר זמן ב׳תפלו׳ אין לה תשלומין ולי כ הרמ״כם ז׳יל טעה והרא״ש מסכימיס לדעת אחתוגסנ״ר
אי קשיא כדברי רבינו הא ס
11ל| י|
)י’ד,ש
ו
י
להתפ5ל נדכה
סולק על היין)ו ף נמf,ס ש־ישיי ולא התפלל שחרית ולא מנח׳מתפלל ערבית כ׳אחרונה תשלומי יונה סבר כוותיהו הכי נקיטינן :
נתב שוס
להתפל׳
וכתב ס״ר יונה מיהו אס ירצה
קז [ בשאר
א|״ מ3מ,י״ס • אינו יכ ול להתפלל תפל מוס נדב והיי מנחה אבל שחרי אין לה תשלומין שכבר עבר זמנה
אותס בתורת נדבה וסיחדשכהסשוס
ונדא׳מדני
תפלות ע* כ טעה כתפל׳ מוסף אין י! ה תשי^ ומין והא דיש לתפמ!)
יי י־״׳י כתבו ס״ר יונה והרא״ש שרבי׳ האיי סוב'
7כל
דבר היפות בידו ונכוןלפשות ק :
ל׳ה .לא "" [י סיכול להתפלל תפלת מוסף כל” 5:וח י תשלומין דוקא כשטעה או נאנס אבל אם הזיד מעוות שאינואלא
תשלומין
טעה בתפלת מוסף אין לה
זה מצאיזיל ה *י ™
התפצל כנר איל שכתבתי כל
יכול לתקון הוא ומיהו יתפלל נדבה אם ירצ' ויש לו שכר תפלה פס בתוס׳לא בעי אס סמה ולאהתפלל
להרי ףף דרחמי טעה ולא התפלל מנחה בע״ש מתפלל ערבית ב׳של שבת
תסונה להרי
ספרו תשובה
אבודר־שכתיבתחליספרו
מקאםהתפי.
התפ! ל13-כוד ישכת כתחל
 ", 1יי
בערכין!
מוסףדסא ודאי אינוחתפלל
לאיזנללהמפ^ וכתובה שאיןהדב׳נכון לו׳סאיןמתפללין
א!
בסדר
ולקמן
'
ב
מ״ש
מתפלל
בשבת
מנחה
התפלל
ולא
טעה
ואם
ומן
בלאחיד׳׳ליזיולר תפל׳נדב׳נשבת דהואיל ויחיד מתפלל
דסיאך יקרא את הקרבכות וכבר עבי
במנחה
ויבא
יעלה
מ״ש יתבאר זה בע״הי ואם טעה ולא הזכיר
קרבן מוס׳וגס לא הקנו ז׳ברכות שלמוס׳
זי ',,ד'ש1־ל'צמ 7י" 1נדבה בכל יוס מתפלל נדבה אפי׳בשבת
י׳ליז
וכ*כ הי י
 , 1 ,בר״ח או שהתפלל במנחה בשבת תפלה לש חול \ א שמתפלל אלא משוס ונשלמה פריסשפתינוימון
^ לפי שאין מטעת קרבןנדבה בשבת אלא
to,״e6
הרמ/׳פי׳לתפיל ' משוס חילול סבת ואין חילול בתפל׳ע״כ ערבית ב׳וי״א שאין צריך ולצאת ירי ספיקא יתפלל ערבית שתים ודאי עבר זמני בטל קיבנו אבלשאד
תפלות דרחמינינהו ולואי שיתפללארס
השנייה נדבה ואץ צריך לחדש בה דבר :
סנשתפ,ז הרי מבוא' שאינו גנון בפיני הרי״ף לומר
נ' ״י
בתפלה
לבית הכנסת ומצא צבור מתפללין אם יכול כל היוס כולו ואין כאן פבר זמנו
א 0התפ?ג א’ לא שאין יחיד מתפלל תפלת נדבה בסבת
הנכנס
"
!
התפלל א־נז חחי'
יהרא״ם
אח׳וכן כתבו ה״ר יונה והרשב״א
להתחיל ולגמור קודם שיגיע ש״צ לקדושה
מתפ״ אא״כ וכדמסמע שסובר יבינו לדעת הרי ף -
י
ומיהו כל זמן פלא חשכה עדייןזמןתפל'
והוי
רהוי יודע סהראב״ד כת׳כהשגו׳טעס יתפלל ואם לאו אל יתפלל לפי שצריך לומר קרושה עם הצבור
תעילה"
התפלל
היו׳ואף
קור' שיגיעש״צ מוסיהוא וכדתנן ושל מוספין כל
אח׳במשאמיו שלא יתפלל ואם נכנס אחר קדושה אם יכול להתחיל' ולנמור
על דעת שהיא
ע״פ שהתפלל תפלת המנחה קודסאין
למודים יתפלל ואם לאו אל יתפלל לפי שצריך לשחו׳עם
יחי׳תפל׳ המוספין נדבה
«ך
זימכיןדמקדי'
בכך כלו' דהא לכתחל׳כמי
שלא
במודים
^נ 7נה הגנזוןשאסו להתפל נדבה בשבתו ויס
תפלת מנחה לתפלת המוספיןנמו
עכ״ל • דר יוחנן לא אמר סלואי שיתפלל לוד כל
דאעי׳כתפל'
ומנזא׳ימרייפ׳א היו׳אלא י״סססי׳תפל׳רחמי׳ובקס וסוכה כיניה׳כדי שיתחוללדטתומליווימכוין שמבואר בסימןרפ״ו  :והרשב״א אט״פ שדעתו נוטה לדעת סאומריס
תסלומין
שאיכה סמוכה לס יש לה תשלומין כת' בתשובה דתפלת המוספין אין לה
0׳ תפילמשייייל עליו דעתו לבקש רחמי׳אבל תפלת שבת וי״ט סאינ׳אלא הודאותלא ו^סיודה
יחזור
כל שעבי־ יומי משוס דאינו יכול להזכיר קרבן המוסף שכבר מבר יומו למה
ולחזור ויודה כרב׳לבטלה היא וכן ברכו׳דיוצי וברכות דערבי׳וברכ׳המצות וברכת
״'?( שא״כמשמע הפימ׳והדומס להן ע״כ כלומ׳וקתפלת המוספין אינה אלא שבע ברכות ואין בסס ועוד דאץ קרבן בלילה  :רתא דיס לתפלה תסלומין דוקא בסטעס או נאנסאבל
לאן> 5ספקהתפלל בקשתיחמי׳ ונרא׳שאע״ס שבתפלות פוספין אנו מבקשי׳ סיפלכו בסמח'לארצנו אס הזיד מפיות שאינו יכול לתקון הוא גסזהשס בגמר : ,ומשומיהויתפלל
שאינו
גריךלתדש נה דנר וג׳אחרונו׳הס בקסת יחמיס כיון שאין סס בקשות אחרו׳לא חסיבי בקשת רחמים נדבה אס ירצה ויש לו שכר תפלה דרחמי שס כתב הרא״ש בשס גאון ממוות
מצוהלימליס
יכול לתקון הוא ולית ליה אלא שכר רחמידרשותיבעלמא אבל שכר
יייאה ד׳נזר0י״ ז כיון דלא הויא כתפלת י״ח שהוא מבקש רחמיס על כמה מכינים וה״ר יוכה כתב
שכתב הרא״בד משמע דאס רוצה לחזור ולהתפלל שתיס למשלומין שביטל רשאי ושכר מפל'וחמי
בפ׳מי שמתו שהוא סובר שאין יחיד מתפלל מפל' מוסף מטעם זס
6p/wn
7עפ «הלא״י שלא אתת להתפלל נדכה אלא י״ח שיש כס בקש׳רחמיס וכת׳ולפי זהתפל׳שחרית איתליה ע'כ ונ"כהרשב״א ג"כ בשם רבי׳האיי גאון ונר׳סאף ע" פ שאינומחוש?3
אלא שאפשר לומ' שאף ע״פשהיא כלוס חוזר ומתפלל אס רצה מאחר שאילו טפה ולא התפלל תפלה זו בשוגגw
נפשקתסימןר«"י דסכת אינו מתפלל נדבה כיון שאינה אלא שבח
לשלח
הי״שנא ב׳ 7יתנה שבח כיון דכתקנה כנגד תפלת י״ח שהיא רחמי' דיינינן לה כתפלה רחמים ויכול חייב לשלמ׳בזמן תפלה שאחריה כשהזיד ולא התפלל אותה נסי דאינוחיי'
י
ואין
בזמן תפלה שאחריה מ״מ אס רצה להתפלל אות ,שכר מפלה דרחמי אית ליס
תחיל !  ^ /״ להתפלל אותה נדבה ( :ם’ ש רבינו ולזה הסכים א״א ז״ל שכתב כתשוב׳הילכך אני
של
לחתת ! ' ,אס אומ׳וכו׳בכלל ד' הביא דברי רכינו האיי והראיו' שהביא ס״י יונה לדבריו ואח״כ כאן מקום לחירוםכלל  :טעה ולא התפלל מנסה כע״ש מתפלל ערכיתשתי'
ולקמן
התפלל מ־יז כתב הילכך אט אומר שיש לאדס ליזהר שלא יתפלל נדבה בלא חידושבלומ׳ודלא סכת בייתא פס ומ״ש ואס טמה ולא התפלל מכסה כשבת מתפלל מ״ששתי'
ויבאבמנסנו״יו
דמצריך בסד׳מ״ס יתנא׳זס הוא בסי׳רצ״ב ומ״ס ואס טעהולא הזכיר יעלה
כהרי״ף דלא מצריך חידוש ואני כתבתי בסמוך דנ״ל לסרס ׳' דברי סרי״ף
למנת ,י
או שהתפלל כמנסה בסבת תפלה סל חול י״א שמתפלל ערביתשתיסוכו׳ג׳ז
^מע '^ה,ה חידוש וכין שיהיה דעתהרי״ף כן או לא כיון דסרמב״ס והרא״ס מסכימיםדצריך
כתבתי דנקיטינן כדברי הרמב״ס נתבאר בסי'רצ״ב וגס בסי׳תכ״ב  :כתוב בכ״י פ 'כיצד הרגל סהרמ״ה ני1נ
מהראש!"׳ חידוש הכי נקיטינן ולענין מה כקרא חידוש ככר
נדעת!
התפלל
לפני׳גזקץ שאדס אנוס לגבי שכסה וכת׳דלדברי הרמ״ה כר׳במר דמי שלא
ת־אלמ6ל!מין לא ז״ל ונקיטי׳דאין צבור מתפללי תפלת כרכה כלל ולפיכך היחי' אינו מתפלל תפל,
יצא’) 3( :כ״כ כ' המוספין נדבה וכדברי הרי״ף והרמב״ס ז״ל ובשבת ו י״ס כיון די״מ דלדעתהרי״ף בעוד שיש לו זמן להתפלל מפני שסבור שעדין יפאר לו זמן אחר שיגמוראימי
ופושע
עסק שהוא מתעסק בו ובין כך וכין כך עברה לו השעה שאינו כקרא מזיד
שאינו מתפלל תפלת נדבה בלל והרמב״ס ז״ל כתב דיס גאוטס שסוברים פן הכי
נ ״,סש
לעניןתפל
טפי ומהשהביא רבי ,אלא הרי הוא בכלל טעה ולא התפלל שמתפלל שתים לתסלומץ ומיהו
סג י;תפ[הי נקיסיקדלמפט מלהתפלל נדבה במקיס ספק עדיף
וכיוןשוה
השנייה ־ !נפסקי תסו׳הרא״ש דבר פשוט הוא שאינו מביא ראיה ממכה אלא ממס סכת' שלא יתפלל ישלחוסיומ׳מפנישאסז״ללאיסב אדס לפני הספר סמוך למכחה וכו'
וד״־ייי
אינויסאי לומר אני אעשה ולא אפבור כשעושה הרי הוא כפושע עכ״ל
״הר׳איסי'  v''3נדכה בלא חידוש וט״ש פוד וגס צריך שיהא מכיר את עצמו זריז ומהיר וכולי הס
שי®
^ תפלוס דברי תשו הרא״ש שכמ׳מסכרת עצמו ואינם ענין לחידוש דבר בתפלה הראשונים עיקר דלא מיקרי מזיד אלא כסמבטל התפלה בשאט כנפש בלי
לפפיטאשא
"’
כתוב בתרומת הדשן שנשאל טל מי שהלך אצל גויס מחמת חי־
^י׳',פ3רהוןמין ודברים נכוט׳הס  :חק  .טעה ולא התפללשחרי' מתפלל כמנחה ב' פשוט טיידא :
דף רו ) ומ״ס הראשונה מנסה והשנייהלתשלומי! כלומר שיש לו טל אימאים והאריכו עמו בדברי ויכוח ופשרות ולא היה יכול ליפטמהש
המנחה א״כהי!ס  3ר״פ תפלת הסחר (
המנסה
ופסהיסך אח 'כ בא לידי הפסד באותו חוב ונזקק לשהות עמהס עד שעבר זמן תפל
נ3ה«" ילו ל׳ שלא דלעולס צריך להתפלל תחלה פסלה של עכשיו ואח״כ של תשלומץ
אמרי אשיי ג״פ לא יצא ידי תפלה שהיא תשלומין וצרי'לחזו׳ולהתפלל אות'אח' תפל׳של עכשיו שס אי די־ינע' ליה כמזידלענין להתפלל ערבית סתיס או לא והסיב נר׳דכה גלי
(“ j 1כ^ש גבי טע׳ולא התפלל מנח'בשב' (א ) :טעה ולא התפלל ערבי'מתפללססרי׳שפיס מדד מקרי ודמי לאונס והביא כמה ראיות דכל היכא שמבטל המצוה^לצויז
פלא’”*!" י ^ר 1וכן אם טעה ולא התפלל מנחה וכו׳פשוט סס וז״ל סמ״ק טעה ולא התפלל ערבית ממוני שלא יבא לידי הפסד מקרי אונס וכן מבואר בדברי הרמב״ס בפ גשמי
על מיזיאמר! קד׳י יתפלל שחרית שמיס לאחר שיתפלל הפלת יוצרוי״ח כרכות יתחיל אסריואח״כ שהיה טרוד וע״י כך לא התפלל ספלה א ,בזמנה יש לה תשלומיךובסימן45
נתבאר דשכור חשיב סוע׳ואס הפסיד תפלה א ,יש להתשלומין •#
עכ״לזלכאיייז יי׳ יתפלל תפל׳י״ח בסביל תפל׳ערבית אמכס׳ לא יתפלל ביפות סל ק״ס סל ערבית
פחיב בארחו׳סיים מהאדאסרינן אס הבדיל בשתיהן יצא דקדק הריןנ5
טעה ולא התפלל מנח׳יתפלל ערבי׳שתים יתפלל אשרי וי״ח ברכו ,בשביל מנח׳את,
«!!לי ^ על
 ,ולא דכל הטועה ומזכיר מאורע שאר ימיס בתפלה שלא בזמנה לא הוי הפסקה: 1
^״קזאע1ר שיתפלל תפלת ערבית כ 3( .״ה ) יעייןב»השנמ<מ-ייסי׳יצ״י•י כתכ בס״ג טע
לומר ללא פליג התפלל וכו׳ופיר' רבינו דבריו דדוק׳בשלא מכר יומו קאמר דאי מבר יומי אינו חוזר
יייסי״אי מדנר להתפלל תפלה שלישית אבל ה״ר יוכה כת׳שי״א סאפי׳לא התפלל תפלות הרכ׳יש
הנכנס לב״ה ומצא צבור מתפללין וכו׳כפ׳מי סממו (דף כיס א«ו
קט
רב הוכא הנכנס לב״ה ומצא צמר שמתפללין אס יכוללהמחי
^ לכולן תשלומי׳והס אומריס שמי סהיה תפוס בבית האסורים או סולהכסיצ׳מבית
למוריה
ולגמור עד שלא יגיע ס״ץ
 Hlהאסורים או כשיתרפא יתפלל כל סתפלו ' סהפסי׳וכן הוא דפת הרשכ״א בחדושיו
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הלכות תפלה
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דים
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^ליסימפלל ואס לאו אל יתעלל רי״כל אמר אס יכול להתחיל ולגמורעדשלא הר״אס היה ממהר לו ^
 5W ,לקדושה יתפלל ואס לאו אל יתפלל כמאיקא מיפלגי מר סבר יחי׳אומ ' ברכמש״ץאבל אס
היה
גומר
עם
הש״ץ
לא
היה
רשאי
לענות
אמץ מסוס דהוי
רדופה ומ״ס אין יחיד אומר קדוש׳וכן אמר רב אדא מנין סאין היחיד אומ׳קדוסה עונה אמן אחר
ברכותיו
הא
קמן
אע״ג
דאינו
עונה
אלא
אחר
ש״ץ
הואיל
ונס
הוא
^נקדסתיבתו׳כניישרא׳ופסקוהסוסקי׳כריב׳׳ל דאין היחיד אומ׳קדוש׳ומפמ' סומס ברכה
חשיב
עתה
אמן
אסר
ברכותיו
והיא
הסברא
בנדון
דידן וחסיב
כאילו הוא עכמו חות׳בהאל סקדו׳ובשומ'
לכאורה דריב״ל לא חייש למודים כלל יכן
(ר ^ « דכוי הרמב׳יס כני״י מה״תשכתב שלא יהא נראה ככופר ל! מי שהצבור משתחוי׳& והוא הדיןנמי תפלה ותו לא צריך לענות ואדרב ' הוא
מגונה אס פונה פכ״ל ולפי זה המתחיל
מכנס לנ״ה ומצא צבור סמתפללי׳בלחס אם יכול להגיע למורי׳או לאחת מן הברכו׳ ששוחין כשיגיע ש') צ
6ס יכול להתחיל '
להתפלל עס ש״ץ צדי׳לומ׳פמו מלה במל׳
ולגמור עד שלא יגיע למודים שפיר רמי כיון שמשתחו׳עם האחרי׳ ואם צריך להתחיל
B״ jלקדושה
יתפלל
וכו׳ולא
הקדושה וברכ' האל הקדוש וברכת שומע
הזכי׳סיגיע
0״צ למודים אבל מדברי התוס׳והרא״ש כדי לסמוך גאולה לתפלה והזדמן לו שמגיע ש״צ למורי׳ כשהוא
באח׳מהברכות באמצעה ישחה עמו אכל אם הוא כתחילתה או תפלה וגסיכוין שכשיגיע ש״ץ למודיס
משמע דצריך כמי שיגמו׳קוד׳ שיגיע ס״ץ
יגיע גס הוא למודיס או להטוב שמך ולך
למודי׳סהרי פירשו דברי רב הוצא וכתבו בפופ׳ לא ישח׳שאין שוחין בתחיל׳ברכהאו כסופה אלא כאבו'
נאה להודות כדי שישחה עס ס״ץ במודי '•
מצסגו סל ר״ת כמו שאכתוב בסמוךבס״ד ובהודאה ומיהו לכתחלה איןי לעשות כן אם לא שהוא מוכרח וזה שרצה בתרו' כדשן להביא ראיה
להתפלל כדי לסמוך גאולה לתפלה וכן לענין קרושה אם מדברי א״ח שאפ״פסהוא עונה אפר
ולנן כתב רכינו ואס נכנס אסר קדושה
אס יכול להתחיל ולגמור ובו׳ונראה הוצרך להתפלל כשיגיע עם ש״צ לנעריצך יאמ' עמו מלה כמלה ש 'ץ הואיל וגס הוא חותס הברכה חשיב
מסוכרים דרב הונ א הוא דפליג אדריכ״ל
עונה אמןאחר ברכותיו כן נראה מדברי
מה שהוא אומר ואין בזה הפסק :
ללא נפי סיגמו׳עד שנא יגיע ס״ץלקדוס'
רבן גמליאל אומר מתפלל אדם ככל יום שמנה עשרה ה״ר יונה בפ״ג שאכלו גבי הא דת״ר אין
אכל ריכ״ל לא פליג אדרב הונא דמודה
רבי רופא אומר מעין שמונה עשרה והיא הביננו שאו' מרכין לא אמן חטופה וכולי ולא יזרוק
!
הואדבעיכ׳נמי סיגמו' קודם שיגיע ס״ץ ג׳ראשונות ואח״כ הוא אומר הביננו ה׳ אלהינולדעת את דרכיך כרכה מפיו  :יס .ששמע קדיש או קדושה
לטווי׳ונוענ*1דרכ סוני פיש״י מסו׳דאפ״ג
בעודו מתפלל נתבאר משפטו בסי׳ק״ד:
דיחיד אומר מודים אס אינו אומרו עם ומול את לבבינו ליראתיך לסלוח היה לנו להיות גאולים ורחקינו
ממכאוב ודשנינו בנאות ארצך והנפוצים בארבע כנפות הארץ קי רבן גכדי -אלאומ׳ מתפללאדס
בכל יוס י״ח רבי
תנור הרואה את כולם כורעי׳וסוא אינו
מרע נראה ככופר במי שסביריו מסתחוי׳ תקבץ׳והתועים כדעתך ישפטו ועל הרשעים
תניף ידיך וישמחו יהושע אומר מפין י״ח משל כפרק תפל'
לו :ומ״ש רבי׳וה״ה נמי אס יכול להגי' צדיקים כבנין עירך וכתיקון היכלך ובצמיחת קרן לדוד עבדך השח׳דף כ״ח ובגמ ' ( דף כט ) מאי מעיןי״ח
למודי׳או לאחת מן הברכו׳שסוחין וכרכן ובעריכת נר לבן ישי משיחך טרם נקרא אתה תענה טרם נדבר רב אמ ' מעין כל3רכ ' וברכ׳ושמואל אמ'
הביננו ה׳אלהינו לדע׳דרכיך וכו׳וערש״י
נמנו סס התוספות והרא״שכחב סמ״ק אתה תשמע כי אתה ה׳ עונה ומציל בכל עת צרה וצוקה פודה
אסינול להתחילולגמורעדסלא יגיע ומציל ברוך אתה ה' שומע תפלה ואומר ג׳ אחרונות וצריך מעין כל3רכ׳ אומר בקוצר ומברך פל כל
סליח צבור למודים
יתחיל ומס לאו אל לאומרם מעומר וכל השנה יכול להתפלל אותה חוץ מבימות אחת ואח ' הביננו ואינו מ ^ר׳אלא שומע
יתפלל ואס שפה פוכרת ספיר דמי וכן הגשמים שצריך לומר שאלה בברכת השנים וחרץממ׳ישוי׳יט תשלה בכל הברכות שבין ל ראשונו' לול
נתנו הגהות מיימון 1א• וגד ש ואסצרי׳
אחרונות ומשמע בגמר' דהלעה כשמואל
להתחיל וכו׳כ״כ שס התוס׳והרא״ש שהיה מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת והגי מילי בשעת הרחק
דסוגין בכוליה פרקא מדב' הביננו אלמ׳
מנהגו של ר״ת וגס ה״ר יוכה כת' מנהגו כגון שהוא בדרך או כיוצא בו וכשיגיע לביתו אין צריך לחזור
הכי קי״ל וכן פסקו כל הפוסקי׳ :
סלר״תאלאשמשמע מדבריו שאין חילו' להתפלל פעם אחרת אבל שלא בשע' הדחק אין לומר אותו כתב
והפלת הביננו פרש״י הביננו כנג'
מן עומד באמצע ברכה לעומד כתחלת׳ הרמכ״ן הפועלים שעושין מלאכ׳אצל בעל הבי׳מתפללין הביננו
■ אתה חונן ומול את לבבינו
{!וכסופה למולם שוחה כדי .שלא יראה אם עושק בשכרן שנוטלין שכר .פעולתן לבר מפעודתן שאז
כנגד השיבנו לסלוח לנו כנגד סלח לנו ־
כפורש מן הצבור וכתב עוד ס״ר יוכה צריכין למהר למראכ׳אבל אם אין נותן להם שכר אלא שעושין
להיות גאולי׳מנד גאולה וכן כול ' מאל
והואשלאי אמ שוס דבר
אלא שישח׳בלב ' :בשכר הסעודה מתפללין כל שמנה עשרה אבל אק יוררקלפני ארצך לשון נוה כמו בנאות דשא והו׳כנג׳
(ונ"נהא'ז' \ סי ש
רבי׳ומיהו
לכתתל׳אין
ברכ׳השני׳והתועי' על דעסך העוכרי׳טל׳
התיבה ואין נושאין כפיהן ואפשר שחושב פועלים כשעת הרחק
לפסו׳קוכו׳פשו׳הוא
מדאמרי׳דאס
אינו
ההולך כמקום גדודי חיות ולסטים מתפלל תפלה קצרה וזה דבריך ישפטו כנגד צדקה ומשפט ל,
^׳
יכול להתפיל ולגמור פד שלא יגיעס״ץ
והתועים במשפט על דעתך ישפטו לא
׳ נוסחה צרכי עמך ישראל
מרובין
למודים לא יתפלל ולאסמכיכן שישחה
פ״ס מזלם אלא אתה בעצמך מספוס
כאמצ׳ברכ׳וכן כתבו סם המו׳והרא״ש
ופו׳אכתו׳
בזה כ ^ ׳קי״ג בס״ד  :ומ״ש וכן אותם ואס מזלס לטובה ההפוך אותו לרעה וקש׳לזה הפי׳ דמה שייכו' יש לזהספ
לעמן קדוש׳ אם הוצרך להתפלל
כשיגיע
עס
ס״ץ
לנפריצך וכו׳כן כתב סס הרי״ף ברכת השיב׳סופטיטע״כנרא׳יותי נכון שר״ל והתועים שהס ישראל המשיחי©
מסרני' כאיי וכ״כ הרמב״ס
בפ״י
מה״ת
וגס
התוספו
'
כתבו
סס
וז״ל
לכשיגיע
ש״ץ
דברי׳בזה
הגלות הארוך שעזב הק״כס אותס ואינו משגיח בס יה״ר שישפטו בדעת'
לקדושה יאמר עס כש'ץ נקדש וכל הקדושה משלם יכול לעמ׳עס הצבור דאין זה כלומ׳בידיעמך תשר היא החמלה והחנינה מל' וידע אלהיס חסו ממס מה שנזכר
קרוי יחיד וכן כתבו ה״ר יונה וסרא״ס והמרדכי והגהות מיימון  :מצאתי כתוב בברכת השיבה שיסיר ממנו היגון והאנחה שיש לנו בגלות וימלוך עלינו לבדו
מסהנאוניס המתפלל כשיגיע ש״ץ לקדושה סומר עמונקדיסך מלה במלה ולא ברחמים בצדק ובמשפט והס דרכיו הטובים שאנו תועים עפה מהס עכ״ל * ולי
מיכעיא אס המפלות שוות אלא שאפינו תפלת היחיד יוצר ותפלת הצבור מוסף :נראה לסי ' והתועי' שסם ישראל שסם תועים בין האומות כדכתיב תעיתי כשה
וכתוב כתשו׳לרשב״א יחיד העומר בהפלה וכשהגיע לקדושה היו הצבור אומרים אובד וכס נשפטים ע״י מלכי הגויס במשפטים אשר לא כתויתיך י״ר שישפטו על
קדושה דסדרא דבר ברור הוא שאין אומר קדושה ממכס חדא שאין סדר הקדוסו' דעתם שהם משפטי התור ' וזה ודאי יהיה על ידי שישיב שופטינו כבראשונה
אחמועוד כי לולי שאמר' הגאו׳שהמתפלל כשעה שס״ץ יורי לפני התיבה סיכול ויועצנו כבתחילה • ומ״עןרבינו דבתפלת סביניכו אומ׳ג׳ראשונות וג׳אחרונות
לומר פמי
מלס במלה לא היה מוכס לומר כן ואף הגאון לא אמרה אלא כשעומד וגס מ״ם שצריך לאמרס מעומד פשוט סס ( דף ל ) אהא דאמרינןמאי איכא בין
במקי׳איעס ש״ץ אבל כשזה עומד במפלתו וש״ץ כסדרא דקדושה לא וב ש שאין הביננו־ לתפלה קצרה וכת׳הרא״ש אהא דאסיקבא הביננו■ מעומד ואע״ג דאמרי'
דפ הקדושות
אחתע״כ ומכאן יש ללמוד להא דכסמוך דיחיד מתפלל יוציוש״צ לקמן גבי השכים לצאת לדרך רסב״א אומר כין כך ובין כך קורא ק״ש ומתפלל ולא
מוסף והגיע
לכתר
דאינו
אומר
עמו
ומיהו
ישתוק
ויכוין
כלבו
דשומע
כעונה
ב
:
חייס לתפלת י״חמעומד היינו טעמ׳כיוןסהן י״ח ברכו׳ואס היה צריך להתעכב
כחב
המרדכי
בפ׳מי
שממו
פסק
ר״י
דלא
יתחי׳להתפלל
אא״כ
יודע
סיכול
לגמו׳
בכס יהיה לבו טרוד מחמת העכוב ולא יכול למין אבל הביננו אין בה אריכות
ץ
שליו
יגיע
ס״ץליהא
שמיה
רבא
דלא
גרע
מקדוש
ומודיס
:
גרסינן
בירושלמי
דברים כ״כ ויכול לנדן מפומד •וכלהסנה יכול להתפלל אותה חוץ מבימו׳הגסמי׳
 5תפלת השער
בא
ומצאן
מפפללין
אס
היה
יודע
שאס
יתחיל
יגמור
עד
שלא
יגיע
וכו׳שס
עדףכט
)
מימר׳דרב
ביבי
בר
אכיי ואתקיף ליה מרזוטרא ונכללה מכלל
]0לגינו׳אחריו אמן יתפלל ואס לאו אל יתפלל באי זה אמן אמרו פליגי כיס תרי ודשננו בנאות ארצך ופן טל ומטר ומשני אתי לאיטרודי כלומ׳ לטעות ונ״ל דהא
אמויאי חד אמ׳באמן סל האל הקדוש וחד אמר באמן סל שומע מפלה ולא פליגי דחיישי׳שיטעה יות׳בתפל׳הכיננומבתפל׳י״ח הוא מפני שאדם עשוי לטעו׳ביותר
 pדשיל כאן בסב' פ"כ וספס חילוק
שני אמניס אלו מהשאר כתבתי בסימן ס״ו :בדבר י׳קצרי׳ שבקל אדם יכול לדלג שתים או שלש תיבות או להוסיף אותם :
ויריש וה כתבוהו כפ׳מי שמפו
התו׳והרא״ש
והמרדני
ועכ״ז
לא
פסקו
רבי׳ונרא׳לי
ו  0יש וחוץ ממ״ש וי״ט וכו׳שם מימרא דשמואל ואתקיף לה מר זוטרא ונכללי׳מכלל
הנמס מ&ו׳דניון דמזינן
דכגמ׳דידן
לא
מצרכי
'
סיגמי׳אלא
פד
סלא
יגיע
לקדוש'
הביננו
ה׳אלהינו
המבדיל
בין
קדש
לחול
ואע״ג
דגבי  .שאלה בברכת השני׳קיישי׳
"ילמודי
' משמע דמהנך אמניס לא חיישינן טפי מבסאר אמניס אכל מדברי תרו' דילתא אתי לאיטרודי הכא כיון דכתחל׳צלותא היא לא מטריד ופיר׳רש״י בתחלת
ליק כסימן י״א נראה דנקיטינן כירו׳הזס שכתב שנשאל מל מס שכתבו הפוסקים המפלה אדם יכול לכוין דעתו; יותר מן האמצע ואסיקגא בקשיא וכתב הרשב״א
 0ץל להחחיל ולהתפלל עה ס״ץ מתקלת י״ס ולומר פסו מלה במל ' כל הקדוס׳כמו כשס רב סאיי דאע״ג דסלקא בקושיא לא אידחי׳ליה כיון דלא סלקא בתיובת׳ וסו׳
 \ 00אימי וכן במודיס יכול שיגיע
פס ס״ץ למודים ויכריע עמו ושפיר דמי והסת׳ ז״ל כמ׳דמסתברא דאפי׳כמ״ש וי״ט וכן פסק הר״י בן גיאת כאתקפתיה למר
ג? י 7קדוס׳ומודיס מתוקנים
היאך
מתוקן
אמן
דבאל
הקדוש
ואמן
דשומע
תפלה
זוטרא אבל הר״יף וסרא״ש וה״ר יונה פסקו כדברי רבינו הא יי וכן פסק הרמב״ס
5'f 3תא'מהגדולים הסיב
על
אמן
דהאל
הקדוש
סיכויןגסכןלומלדויורורצס
כפ״ב מה״ת וכן הלכ׳וה״ר יונה נתן טפס לדב׳דאיסס׳לתר ' הא דאתקי ' עליה מר
[ f 00תו לא בעי לענות
אמן
כמו
ס״צ
עצמו
ועוד
תירץ
הא
דמודיס
איירי
בסבת
זוטר׳דמ״ה
לא
חקינו
מעין
כבדל׳מפני
סההבדל׳אינ׳כרכה
בפני
עצמה
אלא שאנו
יני הדליכא שומע מפלס אפס המדקדק כאסירי נרא ' דמשתכח־לי׳פירכא אהך
מללי׳אות׳בכרכ׳את׳חוכן ואס היה אומ׳מעין הבדל׳היה נרא׳שההכדלה היא ברכה
שינוי״אמנם ; יאה להבי ראיה לסברא קמיימ׳מהא דכמב  96בסימן נ״ט שאביו
בפני עצמ׳כיון שתקנו מעין הבדלה כמו שתקנו מעין שארברכות:
מנ״י

) *(.

ונמהיי לשהוא
היה נ1הג להתחיל
אע* פ שלא היה

יוכל לסיים קודם
מודיםואעש׳לשעה
עונרת היה ונא"!
כ'7אף אם יגיע
עסהש״ג למודים
אשל להתחילמשן'
דלא יכול לומד
מודים דרבנן •
(נ ) וס״ל לב״י
דהרשב״א מולק
על הגאון לפשק
ליאמ׳עמסס ואינו
נ״ל אלא נראה
דלא אמר הרש״נא
אלאנקדוש׳לסידרא
שהיא אינה אלא
סיפור
איך
שהמלאכי׳מקדישין
אותו אנל נב'
הקלושות מעניין
א׳כנוןלש יונ׳ישל
מוסף אפס  ,למודה
לדברי הגאון ולכן
אין לדחזת לגדי
הגאון *

דם

אורח

יק

קי (* )
ומ״ש וה״מ כשע׳הדתק כגון שהו׳ 3דרך וכו׳כן צמכו סנז היי׳׳ף והר״אס וכן פסק כפן לשכוי כינה ע״כ וה״ר יונה כתכ כריש כרכור! דטעממשו׳ דצל 3יצ/ס3מלןו« ן
הרמ״בס בפ״ג מה״ת וכ ' ה״ר יונה כפ״ק דברכיות וצראה שאם עומד במקו׳שהוא היא' סמוכה לחברתה כשאומר אותה כפני עצמ׳אומרסכמושהיא־במקומשחופמ׳
ת?1
לה  pftטרוד ויופה שיפסיקוהו או שלא יוצל להתפלל ככוונ׳תפלה ארוכה■ כ״כ אפי׳בעיר ואינה פותחת ותפל׳הדרך נטי כיון שכתסל׳י״ח ברצות שומעמפל׳םמוכ׳לחנית'
פצל *«"צ מתפלל הביננדבימות החמה  :ואית׳תו התס בגמ' ( פס ) לייט עליה אגיי אמאן ואס מצשיו אינה סמוכה לחברת' לא חיישינן להכי  :ויש לומר אותה אחישהחוי׳
5אה־*
" .יי יימיניל דמצלי הביננו וכתבו התוס'והכי קי״ל ויש
בדרך ואיןלאמרה אא״כ ישלו לילןכלס
שעיש’׳׳? י"' ספרי'
גתמ'.לה®
דמסיקה״מבמתא אבל כדר' שריי מרובין ודעתן קצרה יהי רצון מלפניך ה׳אלהי שתתן לכל א׳ואח׳ וכו׳בס״פ תפל ' השחר (ישם ) אימתמצלי
י!
משפהפאסזכדרןועוי:
ץא ) א 13פדמשמע כמכילתין גבי ר יוסי ובהגהות כדי פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסור' והטוב בעיניך עשה ברוך אמר רב ססדא
י '" נכל נ! מיימון פ״בסר״י דקי״ל כאביי דלייט אתה ה׳שומע תפל׳ואינו צריך לג׳ראשונו׳ולא לג' אחרונו׳ואומר׳ כמה אמר רב חסד׳פד פרסה פיש״יועל
צרי׳להתפללפעס אחרת• היוצא כמה זמנה להתפלל פד פרסה אכללצ
ג׳כל«־ '*"» יק אמאן דמצלי הביננו ולא צהרב׳אמויאי' כשהוא מהלך ולכשיגיע לביתו
כ׳כרבי' המחבר
לאחר שהלך פרסה ובס״ג מפיש פדכמ 5׳
החולקי׳עליואמכ׳בס״מ
שסוניה('
משת' גולייהר״ 'ל
!
׳ ,
ו
ט" K,
יט
לדרך יתפלל תפלת הדרך מהנוסחה יהי רצון מלפניך ה׳אלהי
יכקש לילך שיהא צריך להתפלל פד פרס׳
הביננו
דמנלי
אמאן
דלייט
וכתאעג
3
^״
גרץ ל*שמך
ואלהיאבותיי שתוליכנו לשלום ותסעירינו לשלום ותסמכינו
אפילו אין לו לילך אלא פד פרסה א3ל
ונראהסטי1׳ה<מיל ה״מ למי שמרגיל עצמו לפשות כן תמיד
(א/עז היוםשלי׳ט בלא סוס פמס ואונס צלל ע״סוכב׳כתבא' לשלום ותביאנו למחוז חפצינו לשלום ותצילנו מכף כל אויב דרך פחות מפרסה אין צייך להתפלל
גשאר ([ עמיסהוא כסמוך סדע הרי״ף והרמ״בוהר״אש וה״ר ואורב בררך והננו להן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו תפלה זו וכתב הר״אש ונראה פירוש/ה
יןםןרהשוח?י} אף
ני'ט לאפוקישגע יונ׳ז״ל שאומ' הביננו * (נ׳ה ) נשעתהדחק כי אתה שומע תפלות עמך ישראל ברחמים ברוך אתה ה׳שומע עיקר אס יש לו עדיין ללכת הרפ׳למהלא
תפלת  :וצריך לאומר׳בלשון רבים ומעומד ואין צריך לומר אותה יברך אכל כשיש לו ללכת פחותמפרסז
נימיעהמחה:
כחב
ליגולס אינו יום ןק הל כס ,
ג<־ה ולעניין « עסה הימ״כס הפועלים שעוסין מלאכה אצל אלא פעם אחת ביום אפי' אם ינוח בעיר באמצ) היום ומה שאינה בקרוב לעיר לא הוי מקו׳סכנה ואין צוין
בס״המה״ת פותח׳בברו׳פר״י לפי שאינ׳אלא תפלה בעלמא שמתפלל לחקרו׳ לברך וה״ר יונה כתב שהפירו׳מכוןהואי
וכו׳דבריהרמ״בססס
■" לך|' )1<7לה ץ'  ,ב״ה
«
דפד כמה הוי אחיז הדרךלהתפללאות׳
 ’jjjj” 3'Iנסל " ומלשון יבינו נר■ שהוא סבור שהס דכי־י' ב״ה שיוליעו לשלו׳ ואבינה כבר־כ ' הנהנק ולא בברכי שתקנו ע״ש
לכתחלס לאח׳שיצ׳מן הפיר כתוךהפיס?
א ;!ר נדנרי כ״י פצמו ואינו כן אלא תלמוד עמך הוא
אנלנדברי׳הנריי -י׳ בפרק היה קורא והכי איתא סתס ת״ר המאורע אלא בקשת רחמי' ומפני שיש בה אריב׳ דברים חותמין הראשונה ואס שכח ולא צע׳ אותהכתוך
אצל כ״ה בה ככרוך והר״מ מרוטנפורג כשהיה יוצא לררך בבקר היה אוט
הראשונ׳אומר אותה אחר כו עלמהפיס
יפצ ^י׳אליייא’ ׳ הפועלי© שהיו עושק מלאכה
ברכה
) /ה( שנא חורקק״סוכו׳ומתפללי׳תפל׳שלי״חאבל אחר יהי רצון כרי להסמיכה לברכת גומל חסדים ותהיה
לו ללכת כל זמן שרב ממנו הדרךעד
.
.
מה  1Iי
גת6י סי רג jי
0,jrocגליצר״ח אקיורדין לפני התיבה ואיןנושאיןכפיהס סמוכה לחברתה ויש לומר אותה אחר שהחזיק בדרך ואין שיתקרב למקו שהולך ורבינו תפספיקד
שמנריו שן נין והתני' מעין י״ח ואסיקנח לא קשיא כאן לאומרה אא״ה יש לו לילך פרפה אבל בפחות מפרסה לא יחתום כפירוש כה״ג וכמו שהסכים הר״אשולק
קדיש לתפיל׳עדבי' כסטושין בשכרן כאן כשעוסין בסעודתן בברוך ואם שכח מלאומר׳ יאמר אותה כל' זמן שהו׳בררך ובלבד כתב שאין לאמר׳אא״כ יש לו לילךפרס?
ד^׳ח אץ נ! יזן! ס ומיהו כתבוסגה׳ימ כפ״א מהלכו ' ברכית שלא הניע תוך פרסה הפמוב׳ לעיר שרוצה ללון בה משם ואילך וכן אס שכח מלאמרה יאמר אות' כלזמן
יפהק • ונדאיז!־? ' דהאידנא אדטתא דהכי משכירין פועלי' יאמר אותה מלא ברכה הנכנס לבית המררש יתפלל שלא יארע שלא הגיע תוך פרסההסמוכ׳לפי׳שחצס
טולנר! ךלא הזי
יופסק געיסלה ■י שיהיו קורץ ומתפללין כשאר כל אדס  :תקלה על ידו ויאט׳ יהי רצון מלפניך ה׳אלהי ואלהי אבותי שלא ללון ומשמע ליס לרבע ו דהאדאמרינן
וכ״שזהשהואגור ,
דבפסות
אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבירי ושלא אומ׳ על סהו ר טמא בגמ׳דעד כמס עד פרסה לומר
שלא ההולך׳ כטקוס גדודיחיותולססיס
סעודה "ריש
מתפלל תפלה קצר וזה נסחה ועל טמא טהור ולא על המותר אפור ולא על האפור מותר ולא מפרסה לא כיינו לומר אותהבברכ׳אבל
ייטעו זלא יזכירו
אס רוצס לומר תפלס זו בלא כרכ'הרסו'
■עין המא1ריע צרכי עמך ישראל מרובים וכו׳כפ' תפלת ינשלו חמרי בדבר הלכה ואשמח בהן וביציאתו יודה ויאמר
בידו וכ״כ ככלבו סימן פ״ז ובתוךפרסה
דתפילה « ופוץ השחי תכן ר׳ יהושע אומ׳המהלך כמקוס
קצר' ואיפליגו תצאי מודה אני לפניך ה' אלהי ששמת חלקי עם יושבי בית המדרש יתפלל ויחתוס ולאחר פרסה יתפללואל
ץ!י וי * ע־ייא דבר  0נכ' מתפלל תפלה
יק .צ’הג' ,גכל  .בבריתא בגט׳ כנוסח תפלה זו ואסיקנא ולא שמת חלקי עם יושבי קרנות שאני משכי׳ והם משכימים אני יחתוס וכ״כ הגהות סימון בפ״ימהלכות
משכים לדבריי תורה והם משכימים לדברים בטלי׳ אניעמל והם
ברכוה בשס סמ' ׳ק• 1כח  3ה״ר יוצהסיס י
’%ס’7,נר* ^ בגמרא דהלכה כמ״דצרכי עמךישראל
♦׳5פ ״ז נראה דאן מרובין ודעתן קצרה וכו׳ופרש״י ודעתם עמלים אני עמל ומקפל שכר וחם עמלי׳ ואינן מקבלים שכר אני מקסי׳על פירו׳נה״ג דבדרךפקו׳מפרסה
׳ רץ והם רצים אני רץ לחיי עולם הבא והם רצי׳לבאר שחת :אינו צריך להתפלל תפנה זומדאמרינן
ואינ׳יודעים לפרש צרכיה׳  .יס״ש
שחרית קצרה
בתפלות
גאולה לתפלה שלא יפסיק ביניהם כלל בימ׳כל הדרכים בחזקת סכנה ותק
'יכו 5ל־פסיק גאלה וחדנו צריך לג ראשונות ולא לג' אחרונות
«־אחר שהוא מרן
'אפילה אחכם ׳ניי וא 1מרה כשהוא מהלך ולכשיגיע לביתו
דאיפסרדהסי׳דירו׳לא בקמבלעי׳מיייר
^ _ . .
אליקי׳משו׳קהל׳קדיעל
יוסף בן
דהעיר ר' )-
 3׳ לקחן סי׳קי״ד צו •־י׳להתפלל פטס אסרת ג״ז שם ידףל ) דבירושלם כל הסומך גאולה לתפלה אינו ניזוק כל אותו ' הייםאמדבהולך בדרך ביןהכפרי'שהכל5ונ)
ומתפללזד1אומה
לאהזניר
מה״ת
בחזקתסככה
־׳לאפור
יי
והדמ״בם!*,n f5!1
חריר  •:ווארירז״דח
דוזז״־דדן
יררשלמי
<רןרז
lAr.nvrtr1
בפ״דד\"nv
לש״ג וכת׳הרמ״בס !-יר ״
תפלת סדרךאלא שכתב בפ״י מה׳ברכות
'להכריז יישיב הרוח בדרך כשהו׳מסלך ואס יציל לעמו' עומד
?תפלרג ייגר אוי וכשיגיע לישוב ומתקרר דעתו חוזר ומתפלל תעלה כתקנה י״ט ברכות ע״כ ואס שנשיצ׳מן העיר כשלום יאמר מודה אני לפניך ה׳אלהי שהוצאתני מכרך זהלסלוס
חשיזס « פסק ולק
לשלו׳ותצילצי
וכשס שהוצאתנילשלו' כך תוליככי לשלו׳יתצפידני לשלום ותסמיכני
עבר זמן שתי תפלות נתכא׳בסי׳ק״ח שאין מסלומין לתפלה ראשונה א:
חושף די!לר ש״ג היוצאלדרך יתפלל תפלת הדרך וזה נמחה יר״מ וכו׳ג״ז בס״ע תעלת השחר ( דף מכף אויב ואורב בדרך ע״כ ויש לתמוה למה לא הזכיר בה חתימ׳וגס למה לאכמג
הנכנס לבית המדרש יתפלל שלאתארע
דמצלילהמשאחזבדרךעדפרסה :
להכו־יאנדזקיזןש^ ) 20ומ״ש וצריך לאומיה בל' יביס סס אט' אביי לעולם לישתכלל איניש נפשיה
f״< 7
בהדי צבור׳היכיכימא יהי ר״מה׳ אלהיט שתוליכנו לשלים וכו׳ופיס״ישמתוך תקלה על ידו ואומ׳יר״מ וכו' וביציאתו יודה ויאמר מודה אני לפניך ומשםוכ׳וני'
ומ״ש ומעומד שס ( דף ל )והיכי הגדול מהר״י אבוהב ז״ל תלמידי ר״י פירשו ואל ינשלו חכיריבדב׳הלכ׳ואסמ'נהם
ס מתפלל אותה כלשון דביס תפלתו נשמעת :
׳מצלי לה ר 5חסדא אמר מעומד רב ספת אמיר אפי ' מהלך רב חסדא ורב ששת כלו׳היה מתפלל סלא יכשלו החברים וימשוך מזה רעה שיהא שמח בכשלונסוהיה
הוואזלי באורחא קם רב חסדא וקא מצלי א״ל רב ססת לשמעיה מאי קא עביד רב נר׳שהי״לל מהס ולעי הנראה היה מתפלל שיהיה לו שמח׳וגיל בהם שהתורההיא
וזסדא א״ל קאי ומצלי א״ל אוקמן צמי ואצלי מהיות טוב אל תקרי רע ופרס׳יי שמחה לעוסקי׳בה  :ועלי מה שאומ׳איי רץ והס יציס וכוי* כ׳ה״ריוצהוא׳׳תלמה
הואיל ואני יצול להתפלל מעומד שהיי חבורתי פומד׳לא אקר׳רע להתפלל מהלך הוצרך לחזור זה והלא הוא בכלל מה שאמ׳תחלה אבי פטל ומקבל שכר והספמליס
יואפ״ע שמותר וכתבו הרי״ף והר״אש וכדברי רב חסדא עדיף ספי דהא רב ששת ואינם מקבלים שכר י״ל שהוא דבר בפני עצמו ור״ל כשאני רואה שעובריםהימים
ינמי קאי ומצלי יהתו׳כתבו וקי״ל כרב ששת ומיהו בתוספת' פסק כרב חשדא וכן יהזמניס אני מרגיש בעצמי שאני רץ ככל יום ומתקרב למיתה ומעב׳• זהאני
הרי״ף פי׳דרבחסדא עדיפ׳ ליה טפי וה״ריונה כת' בשם רבני צרפ׳דהלכ׳כר׳ששת מצין צידה לדרך כדי שאזכה לחיי הע״ה אכל הם אינס מתישי ' כמיתת׳כללואינם
הפלתהדרך ותפלת הנכנס לב״ה והודאת יציאתו מנ ?
דלא עבד רב ששת פובדא פרותיה לרב חסדא מפד דסב׳דהבי הלכמא אלא משום
מכיני׳צידהלדרכם :
עהייות טוב אל תקרי ער אבל מן הדין עגי ליה במהלך עכ״ל וכן דעת הרש״בא ולי היו ראויים ליצתב לקמן בסי ר״ל כי מפין אות׳תפלו׳והודאות הס ולא נתכס יני
צראס דאף היי״ף והר״אש לא אמרו 1י 3ססדא עדיף טפי אלא דדאיפש׳ליה כגון כאן אלא לפי שהם בפ׳תפלת הסחר כמו שפאר דברים שבסי׳זה הס '|^ 3קי'הפ י<ז
יס״כנ'י חבורתו ממתינים לו וכעוכדא דרב חסדא ורב סיסית ומשום מהיות טוב אל
ומפלת היוצא מן הביך והנכנס לכרך שהס בפ׳התאה כתבםרבי׳בסי׳ר״ל •י
חקרי רע אבל ןמ הדין סיגי ליה כמהלך וכדרב ששת  :כתב ה״ר יונה בפ׳תפלת קיא ויסמוך גאולה לתפל׳שלא יפסיק ביניהם כללדהפיד ר'יוסף 3ןאליזן
וכי׳בפ״ק דברכות ( דף ט ) ונתבאר בסי' לח דהא דאינו צזוקנל
השחר בתפלת יוצא לדרך נחלקו המפדשי׳י״א שאס היה דכ1ב אין צריך לירד דלא
יעדיפא מתפלת י״ס דאמרי׳דלא ירד וי״א שיתצן לומר דבתפלת י״ח דצריכה כווצה אותו היוזם היינו כסקור׳ק״ש מעט קודם הנץ החמה צדי  .שיסיים אותהוברכותיה
ייותר אמרו שלא יר 1לפי שאין דעתו מיושבת עליו אבל בתפלה זו שאיכה צריכה כוותיקין עם הנץ החמה ויסמוך לה התפלה מיד בהצץ החמה צ וכל דיניסמיכומ
בונה כ" 5צריך לירדעכ״ל וסברא ראשונה נראיתיותי  :ואין צריך לו׳אותס אלא גאולה למפלה נתבארו בסי' ת״ו  :ירלש" תכף לגאולה וכו׳בסרק :י כת ל
עעם אמת ביום אפי׳אר׳ינוחבעי׳ובו׳כ׳כ הכלבו בסי׳פ״ז בסם הר״מוכת׳מוד אבל בהגהות א שידי פ״ק לברכות דבשבת אץ צרייך לסמיך גאולה למפלס הואיל pT
 t6דעתו ללון בעיר ואח״כ נמלך ויצא ממנה לעכור חוצה לה אי לשוב לביתוצריך לן מיטצך ה׳ביוס ציה דכמיגגחליה יהיו לרצון אמרי פי ובשבת לאו יוט צ קההו
א'1.
לחזור ולהתפלל אותה מעם אחר׳ (וצ׳יה בהגה׳סמ״ג )  :וסח־ סאיכה פותח׳בב־רוך ע״כ ואין דבריו נר אין דההוא קרא סמך בעלמא ובלאו  ,ההוא קיא 5ייו ■מ
 .ציה היא
כפת׳
ער״י לפי שאינה אלא תפלה בעלמא וכי׳צן צתבו התו׳בפ׳ ערבי פסחים  :והר׳ם גאולה למפלה ועוד דתפלת שבת במיקום תפלת חול דענייה
אבל אמן אחר גאל ישראל לא הוי הפסק ומצו׳למנותו וכר'כתביז׳ 3ס /ם
מרוגיצבורק כשהיה יוצא לדרך בבקר וכו׳ז״ל הכלבי בסימן ע״ז שאלו לא הר״מב״ע
למה תפלת הדרך חותמת בברוך הואיל ואינה פותחת בברוך והשיב שהוא סומך המנהג פ" פ הזוהר שלא לענות אמן בין גאולה למפלה ושם נתכאי ( כ *
#ותה לעולם  p 1tSהיברבותהפ־ומתו׳ בכרוו כגון לאחת מאומן ברכוח דאפר להפסיק כדי להניח עלית ותפילין ב נ ויש נוהגים לומר קודם פסוקי כגוןםיפ

קיג
^ ^אין.לאמרס דהוי הפסק כן כת3ו ההגהות מיימוכיות כפ״ 3מה״ת וכן סופרים פכ״ל  .וכ״כ ה״ר יונה״דצרכי צבור שורזלין ח״ל הרא״ס לא ישאל אד׳ צרכיו
 15למרדכי פ״ק דברכו׳ופשוט הוא ודקדק רבינו לכתוב אבל כמוסף ומכח׳אס פר״ת ור״ח דדוקא בצרכי יחיד אבל בצרכי צבור שרי דהא כולהו ג׳אחמנות צרכי
^הלומ'פסוקי'יצ) מי כלומ׳אבל בערבי׳ לא מפני שגס בערבית מצוה לסמוך צבור כינהו ועם מה שהעבד מסדר שבחו של רכו וכו׳ ומטעם זה נהגו לומ׳ קרובן
למפלה וכן כתב מלבו בסס הר״מ וכן משמע מדברי התובע ק דברכות  :בג' ראשונות וכן ר׳אלעזר הקליר שהיה מא״י מקרית ספר ובימיו היו מקדשים פ״פ
הראיס שהרי לא תיקן סוס קרוב׳ליוס
ה שפתי תפת׳ לא הויהפס׳דא״ר
תפתח ירושלמי תכף לגאולה תפלה שנאמ׳והיו לתגון אמרי פי והגיון שני וי״א שתנא הוא כדאמרי׳בפסיקתא
" כהחלה הוא אומ׳ה׳ שפתי
ונן׳3פ״ק וברכות (דף ה ) וכת׳ ה״דיונה לכי לפניך ה' צורי וגואלי היינו גאולה וסמיך ליה יענך ה׳ כיום כד דמיך ר׳אלפז' ב״ר שמעון קראו עליו
פי׳זההפסוק דכוק עס הפסוקשאחריו צרה היינו תפלהא״ר אמי כל מי שאינו סומך גאול׳ לתפלה למה דורו מבל אבקת רוכל דהוס תנא קמכץ
דרסן ופייטן והו' תיקן קרוכץ לאמר׳ כג'
^וער כי לא תחפוץ זבח ואתנ׳וכו׳ואמ׳
אוסודודכססי׳מתפלל על ססא בת שבע הוא דומה לאוהבו של מלך שבא ורפק על פתחו של מלך יצא ראסוכו׳ ופו׳סאנו אומרי׳יעלה ויבא ועל
שסהאכו במזיד ועלהמזיד איןמביאין המלך לידע מה הוא מבקש ומצאו שהפליג אף הוא מפליג אבל הניסי׳בג׳אחרונו׳אלמא צרכי צבו׳פאני
קוק וע״כ היה מתפלל לבורא תסייעני אמן אחר גאל ישראל לא הוי הפסקומצוה לענותו כיו; שהוא עכ״ל וכ״כ הר״ן בריש סרק בתרא דר״ס
סאוכללכוין כתפלתי ולספ׳מהלליך כדי אחר סיוםברכות של ק״שויש נוהגין לומר קודם פסוקים כגון
בס' הרי״ץגיאו׳דצרכי רבי׳סרי ומפני כך
גודל
שתט׳חפלתי מקובל׳שכיון שלא תחפוץ שומע תפלה עדיך כלבשר יבואו כי  .שם ה׳ אקרא הבו
נסגובר הלימ׳ זכמו ומי כמוך ובחנוכה
זנח על המזיד תהיה תפלתי כפי׳ במקום לאלהינו ואין לאומים דהוי הפסק אבלה' שפתי תפתח ופי יגיד ופורים כן עסה עמנו נסים ופלא  :יכ״כ
בהגהו׳מימון ס״ו ובשם ר״ת דציכי רבי'
קוק וענפיו ג״כ שאין לנוב״ס ואין תהלתך לא הוי הפסקדאמר ר׳ יוחנן בתחיל' הוא אומר ה׳ שפתי
^מקרינים קרבנו' אנו אומרי/י אותו תפתח כיון דתקניהו רבנן בתפלה כגאולה אריכתאדמיאאבל שואלים ומטעם זה נהגו לומ׳קרוכץ בג'
ראסונו׳וכן הסכימו רבינו יוסף ורבעו
טל אותו ענין ססהא פפלתיכו מקובלת
במוסף ומנחה אם ירצה לומר פסוקים יאמר :
אליהו הזקן והקליר שהי׳ תנא ועלץיש
ווצויהכמקחכס וקרבן ומפני שנתקן ?  2Wגדסינן כפ״ק דמגל׳תניא ק״כ זקנים ומהם כמה נביאי׳
לסמוך וכן נהגו כל רבותי׳והתירו לומר
עלענין המפלה אמרו דכתסל׳אריכפא
תקנו י״ח ברכו׳על הסדר ואמר רב יהור׳אל ישאל
לא בג' ראשונות ולא בג׳ אחרונות אלא באמצעיות אמר זכרנו ומי כמוך ודלא כה״ג שכתבו דאית
■דמיאעכ״ל וכראס מדבריו שיש לגרוס צרכיו
מרבנן שנהגו דלא למימר זכמו בר״ה
נתעלה אריכמ׳דמיא וכן גירס' ספרים
שלנו ווכי׳שכת כגאול׳ אריכת׳ לא דק  :ר' חנינא ג' ראשונות למה הן דומין לעבר שמסדר שבח לפני רבו אמכם על הקרובות סבג׳ראסונו' כתב
כתוב ככתבי תה״י יסרא׳שי׳ק״י החזן אמצעיות למה הם דומים לעבד שמבקש פרס מרבו אחרוגו' למה ר״ח דלאו שסיר עבדי ויבינו סמח׳הכיא
כשמתחיל י״ח בקול רם כרא׳סיש לו לחזו' הם דומים לעבד שפבל פרס מרבו שמשבחו והולך לו ופי׳בעל מהא דאמרי׳סדרברכו׳אומ׳אבו׳״וגבורו׳
ולומ׳ה׳סעתי אכל שומע תפלה הואיל הלכות גדולות וכן ר״ת ור״י רווק׳ צרכי יחיד אין לשאול בהם אבל וקדוש׳השס וכולל מלכיו' עמהסאבל לא
וככראמי קיד׳מפלמו א״צ לחזור ולומר צרכי צבור שרי דהא כולהו אחרונות צרכי רבים כינהו ועם מה ידענו על מס אנו סומכי' סאכו מססיקין
אפי׳כמכחה ומוסף מסתמא ה״ה שחרית שחעב׳ מסדר שבחו של רבו יכול לשאול צרכי צבור שזה שבח בין גבירו׳לקדוש׳ השס פכ״ל וכב' נתבאר
וערבית פלא אמרו תחל׳קור' תפלת עצמו וכבוד לרב שרבים צריכין לו ועל כן נהגו לומר קרובץ כשלש בסי׳ס״ח שהמנהג הנכון שלא לומ׳קרוב׳.
ול5
(אבל אין נוהגין כדבריו)
וטפלגץ  :כחבי הרשב״א בתשובה ראשונות ועוד שאומיעלה ויבא בעבור׳אלמאצרכי רבים שרי:
ראסונ'והי'אבו'תניא
ברכה ראשונה והיא אבות תניא מנין שאומרים אבות ק*ג ברבה
להתפלל תפלת הסחר קוד׳ק״ס אס מצא
מנין שאומרי׳ אבותוכו'
צנו׳מתפללין כדי שיתפלל עס הצכו׳כמו
שנאמר הבו לה׳ בגי אלים ומנין שאומרים גבורות
1
שאמ׳רבינו האיי בתפלת הערב אומ' אני
כרפ״ב דמנלה (דףי״ז ) יפר״שי הבו לה'
שנ׳הבו לה' כבוד ועוז ומנין שאומרי׳ קדושות שנא׳ הבו
הזכירו לפניו את אילי הארץהכו לס׳כבו'
שלא אמ׳סגאון אלא בתפלתהער׳הואיל
ואעשך
והיארסו' אכל בשחמיסמך גאול' לתפל' לה׳כבודשמו ופותחים באלהי אברהם ראמ' ריש לקיש
שמו סיפיהדקר׳בהדר׳קדש» ופותחין
מעימדי' וכן נהגו בכל ישראל ע״כ  :לגוי גדול זה שאומרי׳אלהי אברהם ואברכך זה שאומרים אלהי באלהי אברה׳דאמ׳ר״ל ואעשך לגוי גדול
וכו׳יואע״פ שאין מלכו' בפפיחת׳י״א
תני׳ק״כ יצחק ואגדלה שמך זה שאומ׳אלהי יעקב יכול יהיו חותמיןככולן
קיבגרסינן בפ״ק דמגילס
זקני'וכו' כךמצלזתי הגירס׳בסס׳ רבינו ת״ל והיה ברכה בך חותמין ואין חותמין בכולן והיא פותחת ואלהי אברהם הוי כמו מלכו׳וכו׳ק כתבו
וס״סהו' וצרי׳להגיה גרסי׳בפ״ב דמגל׳ :וחותמת ככרוך מפני שהיא ברכ׳ראשוג והאחרות כולן הוו ברכה התו׳והרא״ש כפ׳כיצד מברכיןי וגלש
כתוב בסבלי הלקט מצאתי אגדה מאי הסמוכ׳לחברת׳הילכ׳אין פותח׳בברוך ואע״פי שאיןמלכו׳בפתיח' וי״אהאל הגדול הגכור והנורא הוי
לע הסד׳זה סד' סול׳סכך מצינו י״ח כרכו' יי׳אואלהי אברהם הוי כמו מלכו׳שאברה׳המליךאותועלכל כמו מלכות דלאו דוקא לשון מלכו׳בעינן
וכשאומר
של תפל/מעול׳סיו מתוקנו׳זו אח׳זו כיון העול׳שהודיע מלכותו ואלהותולכל באי העולם וי״א האל הנרול וכו'כ*כ סס הרא׳ס :
ברוך אתה ישחה דתני׳אלו כרכו'ששוחין
סבאואכשי כנסת הגדולה כללו׳ ותקנו'
הגכור
כסס וכו׳בס״ס אין עומדין ת״ר אלו ברכו'
מדן כשניצל אברה' מאור כסדי׳פתחו
סאדססוח׳באכות מסלה וסוףכהודא׳תחלה וסו׳ואסבא לשוח כסו׳כל ברכ׳וברכ׳
מלכזכי השרת ואמרו מגן אברהם  :כשנעקד יצחק אמרו מחיה המפיס  :כשבא
יעקב ופגע בפערי רחמים והקדיש שמו של סק״בה לזמרו האל הקדוש  :כ שלימד ובתחלת כלברכ׳וכרכ׳מלמדין אותו שלא ישחה וכתבו התוס׳וא״ת וישחה,ומה
גבי־יאל סת יוסף ע׳לשון אמרו חונן הדעת  :כשעשה ראובן מעשה בלהה ונקנס׳ בכך וי״ל שלא יבואו לעקור דברי חכמי׳שלא יאמרו כל 6תד מחמי׳כמו שהוא רוצה
מליו מיפה ושב בתשובה וחיה דכתיב יחי ראובן ואל ימות אמרו הרוצה כתשובה  .ואין כאן תקנת חכמי׳וכתבו עוד ט״א משוס דמחזי כיוהרא כלומר שמחזיק עצמו
כשעשה יהוד׳מעסס תמר ואמ׳סוציאוסוותשרףואמ׳צדק׳ממני ונסלח לו לזיתו ערן יותר כשר משאר הצבור וכ״כ ה״ר יונה  :ו  0״ש ודוקא בתחלת הברכות וסופן
אמרו חנון המיב׳לסלוח • כשאמ׳הק״בה במצרי לישראל וגאלתי אתכ׳אמרו גואל אבל באמצעיתן יכול לשחות כן משמע מדקתני אס בא לשוח בסוף כל ברכה
ישיאל  :כשריפא רפאל את אברה׳אמרו רופא חולי :כשזרע יצחק ומצא ק׳סעוריס ובתחלת כל ברכה ולא קתני אס בא לשוח בשאר ברכות מלמיין אותי שלא יפחה
סמיוסנרךהשנים  :כסבא יעקב למצייס ונתקבצו השבטים עס יוסף אמרן וכ׳כ ה״ר יונה בסס המפישי׳וכן כתוב בהגהות מיימון פ״ה ורבינו הגדול מסר״י
מקקכדחי עמוישראל :כשאמ' הק״בה למשה ואלה סמשפטי׳אמרו מלך אוס צדק׳ אבוהב ז״ל הקשה סבסי׳ק״ט כתב שלא יתחיל להתפלל אפי׳פיוכל לשחות כשיגיע
ומשפט  :כשטבעו המצרים ביס סוף אמרו שובר אויבים ומכניע זדים  :כשאמר ש״צ למודים אס לא יהיה מכוין בתפלתו שיגיע לאחת מן כברכות ששוחה בסופן
הקב״ה ליעקב ויוסף יסית ידו פל עיניך ובטח על דברו ואח״כ נתקיים אמרו אבל באמצעיתן לא אס לא יהיה מצד ההכרח שצריך לסמוך גאולה לתפלה ובכאן
®פן ומכסתלצדיקים • כשבנה שלמה ב״ה אמר בוכהירושלים • כשעברו ישראל נראה שאומר שיכול לשחות באמצע ככל ענין שירצ׳ ותירץ דלפיכך יש לסרסשזה
ביס סיף ואמרו שירה אמרו מצמיח קרןישועה  :כשנאנחו ישראל ויזעקו ושמע ה׳ דוקא כשהוא שוחה בתפל׳מראש ופד סוף יש לו רשות לשחות אבלסישח׳באמצע
נאקתט כדכתיב וישמע אלהי׳את נאקתם אמרושומע תפל' :כשירד׳ שכינ׳במשכן ברכה לתכלית מה זה אין לולעשו׳ עכ״ל ולי נראה דמפש׳לשון רבינומשמע ודאי
חמיוהמחזי׳סכינתו  :כשהכניס שלמה הארון לפני ולפטם ונענה נתן סודא׳ושב׳ דבכל גוונא יכול לשחות באמצע הברכו׳סהרי כתב בסמו' הילכך אותם שנוכגיס
חמיו הסוג שמך ולך נאס להודות  :כשנכנסו ישראל לארץ ונתקיים לסם ונתתי לשחות כר״ה ובי״ה כשאומרים זכרנו ומי כמוך צריכים לזקוף כשיגיעו לסוף
סלוסבארץ אע׳רי המברך את עמוישרא׳בסלו׳ע״סובספ׳ א׳ח כתובה הגדה זי יות' ה3רכ' ומשמע שלא היו שוחים כי אס באותם ברכו' בלבד לכך אני אומר דסא ודאי
ב אויך וכתוב פס שהמס זיר שכינתו לציון אמרו כשחזרה שכינ׳בבית פני  :אסר יכול לשחו׳בין באמצע ברכ׳אסת בין באמצע כמה ברכו׳דכל שאינו שוחה התחלת
ף יהודה אל ישאל אדס צ"כיו לא כג׳ראשוכות וכו׳בס״פ אין עומדין ( :דף נד ) ברכה או בסופהליכ׳למיח׳דמעיקרא תקנת חכמי׳ומ״ש בסי׳ק״ט שאס יכול להגיע
י 0ש שפירשו בה״ג ור״י דדוקא צרכי יחיד אין לשאול בהם אכל צרכי צבור שרי למודים או לאחת מן הברכות סשוחין כשיגיע ש״ץ למודים יתפלל אבל אם אינו
כן כתבו פס התו' וסרא״ש בשם ר״ח ורכיגו סאיי וכן כתבו התוספות כפרק קמא  ,יכול להגיע אלא לאמצע ברכ׳לא יתחיל להתפלל אא״כ צריך להתחיל כדי לסמיך
ימבודה זרה והרשב״א סת׳בשס רבינו האיידג׳ אחרונות הן עצמן שאלת צרכי גאולה לתפלה י״לדהתס טעמא משוס דחייפינן דסמא לא יוכל לצמצם שיהיה
יכמזכיכהו ומיהו אף עפ"כ ׳ג ראשונות לשבח הן אמורות ואין בהם מקום תביעת באמצע ברכ׳כסיגיע ס"צ למודים אלא יהי' בתחלת ברכה שאין שוחין  .בס או
ייולא ליחיד ולא לצבור ולא מסוק לרבקאפי׳מאן דאער זכרנו לסייס באבות בסופה וכשהוא מכוין להגיע למודים או לאחת מן הברכו׳שסוחין כהס אע״פשלא
 P 1יאמר זכור רחמיך כהודאה ואפי' מאן דאמר בחנוכה ופורים כמו שעשית יכול לצמצם אס יהיה באמצע כרכ׳ישח׳וספי׳דמי דכיון שהוא מכוין להגיע למקום
^ 0ליאשוניס כן תעסה כסיס לאחמניסו־ה״מ אל תילי במתיבתא למימרינהו ששוסין בו חסשא רחוקה היא לחוש שמאלם יגיע למקום ששו,־זין וגס ל א יהיה
קמזנגס כן בסס בה״ג ואח״כ כתב ויש ןמ הגאונים שהתירו בו צרכי צבור וכן באמצע ברכה אלא יהיהכתתלת אוסוף ברכה שאין שוחין בהופי״ל דאע״ג דיכו׳
^ניאה דמ״ש מיעלסדבא דאמריק בעבודה חכמו לסייס אניתיס נמיבמש' לשחות באעצ׳הברכו׳ לסי שאינו מקום שיחה סתם שאכי דכיון סכל הקהל סוסים
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י ( אין להר^(' ל! ז לוס סולו עומד מזמצע כרכה מחזי כל1ילו הו 15מחוייב לשחות כמקום ההוא עצמו לית בה כן כתב סס סרלן״ש וכן דפ׳בעל שכולי הלקט• וכת׳רבי׳הגדולמהו״י
«הא7כ' לעיל0.־' ומאן לחד להאי דכרע באמצע אותה כרכה 6תי למיטעי לשסות בנזמצע לזותה לזבוהב ז״ל שטעמו של ר״י ספי׳דדוק׳בתפל׳קלזמ׳וכו ' מפני שכשהוא מתעלל3ימ
ק׳ט5לא .יפחיל ביכה ומ״ה כל סיכאדלזיפשר ליה לא יתחיל להתפלל על מנת לשחו׳עס ש״ץ לבין עצמו ואומר תוארים נר׳סאינו אומר׳אלא לפי שאלו התוארי 'צריכ/י ל3קסןןן
להתפלל אא״כ במודיםבאמצ' ביב'  :וש״ש הילכך
אות׳שטהגי׳לשסותבר״הוגי״הוכו׳צריכין מה ,״
שא״כ 1- -
בתפלה שהרי z
בזאת הברכה הראשונ׳לא כאו בכאן התואריס ' י
אלאמ׳י
שיגי'  pPiec'ipciלזקוף .כשיגיע לסוף הכיל כן כמט התו׳
להזכי' שבחו של השם ית׳סהרי עדייןלן»
שס כשיגיע הש׳ן
בעי׳כדאמרי׳ אנו סואלי׳שוס צורך ווהרשב״א כת׳בסס
למןלים ממעעהא בספ״קדברכו׳ ובפרי לזין עומדץ
■ וכן
כתה הנבור והנורא הוי כמו מלכו׳דלאו דוק׳ לשון מלכו׳
גאמניע הברכה בסמ״ק וכת׳דטעמ דזוקפין בסוף ה בר כי
כפ׳בתרא דר״ה שמע ישראל הוי מלכו׳וכשאו׳בתך אתה ישחה רסנו האיי כעי׳ ר״י וז!"ל כתב רכינות
אסור לשתות עס להודיע שאין כורעין בביכות הללו
אלא
דתניאלו ברכו׳ששוחין כהן באכו׳תחליוסוף ובהודאהתח ל ןפו ףדה מ בתפלה שאין מקלסין *פל'
כתפל׳יותר
יומי
הנימר7י’ל  7אע’ ג שנהגו באמצעיתן משוס דרחמי
כינהו
•
ישח׳שלאמדפי " בלבחו ז ".
שאינו
דמות׳לשחו׳בצמנ' כחב יבינו ירוח' בנתיב י״א הכורע ואם כא לשחלבסוף כל ברכ׳וברכ׳מלמדין אותו שלא
התפלה כל זמ
זמןןש
לויגי
טועה יקלם • ומש בסס הימב״ס ^
הברכה מ׳/ז
הואיל כשאומ׳וכל קומה .לפניך תשתסוה נראה יבואו לעקור תקלחכמים שלא יאמר לכ אחד אשחה בכל מקום
«אינו מחויינסס
כפרקט׳מה״ת ובספרהמור׳ח״אפ׳נ״ן!
לשחות ישכח יל שהוא מגונה כדאערי׳בפ׳אין עומדין• שארצה ונמצ׳שאין כאן תקנת חכמי' ודוק' בתהילת הברכו׳וסופן האריך בזה לגנות המשורריםוסמליציס
בתפילתו ולאישח׳ המרע בהודאה דהללובה״מה״ז מגונה אבל באמצעיתן יכול לשחו׳ח הילכך אותישנוהנין לשחו׳בראש המרבים בתוארי ' לסי״ת ונראה שנעו
פמהךא ;לכשמגי' וכת׳ה״ר יוכה כס״פ אין עוחדין דה״ם
השנה וביום הכפורים כשאומר זכריבו ומי כמוך צריכין לזקוף העול׳כדברי ר״י דאלו לפי דבריהרמל׳ס
למקו׳שמחויי׳צשחך
ישתה עמהן סנל דאין לשתות כשאומרי' בנשמ׳כל חי ולך כשיגיע לסוף הברכה 3אמר ריתנחום אמר ריב״ל המתפלל צריך יש ליזהר מלומר מה שכתו׳בכתרמלטש
חיוב תפילתו י לבדך אנחנו מודים שאין לכרוע אלא שיכרע ער שיתפקקו כל חוליותיו שבשדר' פירוש שיהיו בולטין כי אתה אחד ואתה חי ואתה גבויואמה
ומהר״יאבוהבונ״י
קיי׳ואת׳גדול ואת׳ סכם ואתהאלוסוק
תימו קושיא זו דוקא כמקומו׳סתקנוי חכמי'  :אמר רבי הקשרי׳שבפרקי חוליותיו עולא אמי ער שיראה איסר כנגד לכו
תנחו׳אריב״ל
המתפלל
צריך
שיכרע
וכר
,
פרש״י שיכרע רע שיראה שני קמטים אחד למעלי מן הלב ואחד כל המוארים סכתוכי׳בבקשת שמעקולי
בלגריס אחרים עד והוא דמצער נפשיה כפ׳תפלת השחר
ולא ראינו ולא שמעכו מיסנמנ׳מלאמו׳ג
מראה לי לחוקי'
«לא כת תי ר'
במהרי״ל כשהי'
א;«' ולירושלים וכן
בונה ירושלים היס
משתחוה למתיח
ואינו נכוןשהרי
אסור לכרוענסון>
הברכה רק באבות
והולאה•־

(ב ) לאיגינלנסוף
אבות 5רץ לשחות
ח״מ נרין לזקוף
תחילה כלי סיהא
ניא׳כשחוורושוחה
למשום החיוב הוא
שוחה משא״כאם
לא זקף תחיל׳ רק
היה שחד כמי
 .נאמנע ברבה ואז
לא היה יוצא ידי
הכריעה שבסוף
נן כ״ל י
(ג ) וכ״ה באגור
שנהגו כלנרי ר״י
זעלזה« 0הולומד
מסיני עגינז ה'
ענינו ה «ם '71נלף
נית וכל אות תואר
«פני עצמו והרבה
תפילות כלומה

לאילו:

(דף כח ) והר״יף והרא״ס כתבו לכ זה
בס״פ אין עומדין  :וס״ש רסנו ופרש״י
שיכריע עד שירא׳ב׳קמטי' וכו׳אינו מבו׳
יפה בדבריו וז״ל רש י איס ' ב׳קמטים א'
מלמטה ואחד מלמעל' וכאיס ' רוחב בשד
באמצע וכת׳ה״ריונהפרש״י דכ״כ צריך
לשחות שחבירו העומד מגדו לא יוכל
לראו׳כנגדלכו אלא שיעור איס' והפתך
פיר׳כשכופףאדס מתקפל טבורו בתוך
מעיו ונר׳הססוס והר׳ צפו״נפס סבשילהי

למט׳וכרוחב איסר ביניה׳־ ורבי׳האי פירש שיכוף ראשו כאגמון
שאז רואה איפר שמונח כעד לבו ולא שישהה גופו וראשו זקוף
י״מ דדוקא בשמות התואר כגון אלואין
ריחנינא אומ כיון שנענע בראשו שוב
אינו צריך אמר רבא והוא לו לסארי ' אבל בדברים של שבח אה
דמצער נפשית פירוש שניב שהו׳
חפץ
לכרוע
אלא
שמצע׳עצמו
משבת למקו' שעשה עמנו נסיםונפלאות
ואינו יכול כגון שהוא .חולה או
זקן
וכשיזכייה׳יזקוף
דאמ׳ר׳חנינא
ומספ׳אותס אינו אסור ונר' שאפי' נזה
סבא משמיה דרב כשהוא כורע כורע בברוך וכשהוא זוקף זוקףהעטן אין לו להאריך על מה
שתקנוחו״ל
בשם מ״ט אמר שמואל דכתיב ה׳זוקף כפופים רב ששת כי כרע יותר מדאי דהא אמיי׳ כלהמספ׳ממו
כרעכחיזרא וכי זקוף זקיףכחיויא פרש״י כחיזרא כשבט
שבירשל מקום יותר מדאי נעקר מן
העולס
האדם שהאדם חובטו כלפי מטה בפעם אחת כך יכרע
במהירותואיפס' לומ׳סלא אמרו זהאלא
כשחות׳גו
בפעם אחת וכשהוא זוקף זוקף בנח ראשו תחל׳ואח״כ
גופובב רכו סכל הברכות הס תואר כגון
מחיה
וכתב ה״ר

יונה לע

ההוא דנסיחונו׳

החזה באמצעיתו בולט והו כתיעו ’*
יסי תראה עליו כמשוי כמו הנחש וכשהוא זוקף מגביה הראש ה
ןקף מתי מפא חולי׳גואל ישראל אכלכשאינו
וכתבו ג׳ כ הר י  .ומ׳ שירכינר
מעט מעט ורכי׳ה ^ ו?׳  yפי ׳ חיזרא הוא אחר מכ? יני ה ק וצי ,וראשו חותם על השבח בברכ איןבכךכלוס:
פי׳שיכו׳ראשו כאגמון וכו' כתבו הרשכ״א
וז״ל סי׳ רכי׳האי שיכו' את ראשו כאגמון כפוף וכן יכרע שלא " כרע באמצע מתנין .וראשו יש  4זקר ף וןןץן והנכון יכדי ילצלזת מספק זה סמי
שירצה
שאז רוא ' איס' שהוא מונח בארץ מגד
לבו ולא שיחצ' קומתו לב חלקי' ויכופג
כשהיא מוצגח וזהו שכת ' רבינו בסמוך
אצל מה ספי׳רכיט פאי בכרע כי חיזרא
וזהו כפירושו שפי׳שידאה איש מג׳ לבו:
כתוב בהגהות אסירי בפ׳ תפל 'השחר■
הכורע כיון שהרכין ראשו ומרא' כורע
דיו ומיהו מאן דפרת וכורע טובא טפי
עדיף ואין לשוח כ״כ עד שיהא פיו כנגד
חגור של מככשים עכ״ל וגס התונן׳ כתבו
כס״פק דברכו׳בשס הידד ,שלא ישומ יות׳
מדאי וכ״כ סמ״ג וסמ״ק יכן כתבוהגהו'
מיימון גפ״ה וכ״כ בא״ח ואע״פ שבסימן
קנ״ו כתו הירושלמי הזה לפכין מודים
דרבנן מדברי הספרים הנזכרים נראה
שמפרשי׳אותו גסלכל כריפושמופלפ;
וכשיזכיר ה׳קק-דף דאמ׳ר׳הנינ ' סבא
משמיה דרב כשהוצז! כורע כורע בבמך
וכשהוא זוקף זוקף כשה וכולי פד זקיף
כחראבספ״ק דברכוד!  :ומה ספי׳
בסס רכינוהאיי
כתבוהרא״שססחאל
הגדול הגבוי והנורא אין להוסיף עליו
כראי׳בפ׳אין עומדין
( יףל ג ) ההוא
דנחית וכו ' כתב הרמכ״ס כספר סמויה
ח״א פ׳ צ״ט על זה סמאמ ' לא אמיו משל
למלך ב״ו שהיו לו אלף אלפים דיניי זהב
ומקלסין אותו במא׳סהיה מור׳זה המשל
על ששלמיותיו יתב׳ יותר מאלו השלמיו׳
אשר ייחסו לו כי הס ממיניו ואין הענץ
כן כמו שבארנו כמופת אבל חכמת זה
המשל הו׳אמרו דינרי זהכ ומקלסין אותו
כשל כסףלהומ׳שאלושהם אצלנו שלמיו'
אין אצלו ית' ממינס דבר אלא כול׳חסרו'
בסקו יתבר' כמו שאמר וכיא ' בזה המשל
והלא גנאי הוא לו •
ומ״ש רבינובסס
ר״י דדוקאבתפל׳קאמראכל כינולצץ

שפי' כפירושו שיראה איסר כנגד ילכו■
הנדר!גה » י "™ י ' נפסיזי׳י־יין &פסיקי’6ס׳מ 1
א ץ להוסיף עליו כדאית מ אין עומדין ההוא דנחי קמי דר יוחנן למקו׳דיןקריסתהפסייך'6ץמרכלוס
אט האל הגדול הגבורוהנור האדיר העזוז היראוי האמיץ החזקעכ״ל :
מצאתיכתוב עלשס
הרא״ס
א״ל סיימתי׳שבח׳דמרך השת׳הנך תלת׳אי לאו דאמרן משה רבי ' אע״ג דשתיקותא מעליותא כלפי
שמינו
ואתו אנשי כנס׳ הגדול' יתקנינהו לא הוה אמרי לחו ואת
אמרתה״מ באדכורי סכחא בדידיה
דרתמנא
כולי האי יפ ' בשמפליג לומ׳מרא׳דבריו שהגי' לתכליהשבח הלב* כגון אדיר ונורא ואמיץ דאנן לית
לןדעה

שאומ׳כתחנוניו מי שריחם על קן צפוי וכו ׳ וכתב אחר כ *ןכ  1, .א

ירכיככינייי!

®®tי“ ףי ה* 5״™ לו* 0

«־

כתוב בהגהו אשיר יספ ק
דבו־טת

יי״ליי״ז לי «£לא”־ «™ נפוויס»!. , 6

והאמיץ העזת שאין כחבאד ליגע דע סוף שבחו משמע שמפרש סלבולפמיס ע״כווב׳ * !, Ws
אותו בתחנוני׳רומי׳דההי׳דקן צפור והכי מסתבר לפי הטע׳שאיןמקומית סשוחץ בקשלא
יסססמשוס
לחלק בין תפל׳ לתחנוניי חוכר חסדי אבו׳ומביא גואל לבני בניהםדמחזי כמישתחוהלע״ז  :כתבייה״ודוו
למען שמו תקנו להזכיר חסדי אבו' אצל הגאולה לומר שאף אם אבודרהס יש אנסים שמנו התיבותשיש
תמה וכו אבוי גאולתו לעולם קיימ׳שהרי הבטיח בה בשמו הגדול ־בכל ברכה וברכ׳מי״ח והביאופסוקי'על
וכאש׳שמו קיים לעולם ולעולמי עולמי' כך גאולתינו לעולי קיימיכל ברכ׳מעניב׳ שפולין תיבותיהןכמר!
והכי פי' זוכר חסדי אבו׳לבניהם לגאלםוא ף אם תמח?כרת אבות תיבו׳הברכ׳ וכן עשיתי אניכבשונה
מביא גואל לבני בניד ',למען שמו שהוא קיי׳ לעוליומראש השנה מנין כזה ואח״כ כ״ל שאין לו יסודולן
עד י״ה מוסיפין באבו׳ זכרנו ובגבורר׳מי כמו ךודי ןחזרת׳ אם טעה שורש כי לא תמצ מקום בעולם
שאומר
בהם יוזבא׳במקומ׳בע״ה  :לשון אחי ה״ר יחיא ^ז ״לףורשי ךשןמן׳ יח
בענין אחר
כתיבה
מוסיפין
תיבות ויש
חיבהגורפין
וא״כהמנין
הם חסידי אשכנז אשר היו שוקלי] וסופרין מספר מנין תיבות הזה אינו מועיל אלא למי שעשאווליו
התפילו׳והברכו׳וכננר המ נתקנו אמרו שבג׳ברכו׳הראשונות יש לזולתו ולמה נטריח על הסופרי׳לכותנו
ק״ז תיבו׳לפי שיסוק ממזמור הבו לה׳בני אלי' ובי צ״א תיבות ומן
הפסוק כי בראותו ילדיו כדאיתא בפ״ב דמגל׳מה ראו לומר בינה סיד
ברכהשנייה אינה
פוהחיז
אחר )
קדושת השם דכתיב כי פראותו ילדיו וכוי דע
והקדישו את
)
בברוך וכו'ומזכייין
קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו וסמיך ליה לידעויתועי רוחבה גבורות גשמים וכו׳ כדמנן מזניח
ביני ובו י״ו תיבו' הרי ק״זוברב' ראשונ׳יש בה מ״ב תיבו׳ולא׳נתגל' גבורו׳גשמי׳במחיי׳ המתי׳בפ׳איןעומר!
(דףלג )  :ומ־ש וטעמאמשוסשכיז®
שתחיית המתי׳סייס לעולם כךגשמי5

לאל עליון קוג׳שמי׳ וארץ שמשם בא זה המטבע ויו תש ע׳ תיבו׳
וכנגרכי ידעתיו למען אשריצוה וגו׳ וזה הוא וזוכר חסדי אבות
וממא גואל לבני בניה׳ וגו' ויש בו כ״ה היבו׳ הרי מ״ב ועוד יכולני
לומ׳כנג' פסו׳אחר הרברי׳ האל׳היה דבר ה׳אלאבר׳ במחז׳לאמר
וגו׳שמש' הוסר מגן אברה׳ ויש בו י״טתיבויוכנג׳ואברה' היה
יהיהז
׳
לגוי גדולוגו׳ויש בו יי׳א תיבו׳וכנגד הביטו אל אברה׳אביכם ואל שרה תחוללכם וגו׳שיש בו י״בתיבו' הרי מ״ב וכנג' שם מ׳יב שפי ^
על האבו׳ולכן או׳הראשונ׳של כרב׳ ב׳והאחרונ׳מ׳הרימ״כ :
rO ^G
שניה אינה פותחת בברוך מפנישסמוכה
וי
‘
לחברתה
חיים לעולם סס בגמרמאי ט עטאמרי
יוסף מתוך ששקולה כתחיית המתים
לפיכך קבעוה בתחיית המתים:
ומתחילץ

אורח חיים

הלכות

חנ

תנלה קיר

' מוסף של יום ראשון וכו׳בייס מפניות (דב )איפליגו דמעניו כדבריו וסתדקדק כדבריו גמיגות «מצתא מכווניםכדבריושכפי׳סמס$יס
ורקחליולמכירהמפל
ועראכתובבזהבסי׳קי"! בשיי ; ועסט־׳מדבריובצופהתשוכססלא קבלוסמנו
*ןאסקינאנגמ׳דהלכה בייסודהדאמרהעובר לפני התיבהביו׳טוב
1
 .האחיון מזיי׳וסראשץ אינו מזכיר בי״ט הראשון של פסח הראשון וסן מהגיס ככל העולם להפסיק מלשאול ומלהזכירבי׳ש .הראשון שלפססאפ״ע
שלחג
:יר פייו׳שהיה מנהגם שהעובר לפני התיבה בתפל׳מוסף שעדין צריכים ביותרלגשמים  :תנא בשל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר ואס.
?ווסאתחן חינומז
בא להזכיר מזכיר סס • (דף ג )ואמרינן
ןסער י בשפלת שחיית ולאותו
ד׳פסוקי׳שדזוסדעלה בגמ׳מאי טעמ׳א״ר

מןפל׳סחרית קריראשון ולאותו•לחברת׳ כדפי׳ומנין תי כותי׳ג״א כמבין תיבו׳של
י
י כש!לפ מוסף קרי אחרוןואשיקנ' מהם והם ר׳פסוקים שנ׳בהם מפת׳ ואינן נמסרין כידי אדם
■  -׳ ׳■׳ —"יי ^'־ ™ ייייהן מפתח של גששים וישל פרנסה ושל תחיית המתיםוש 1,חיה קאמי• לא
בגלדאנן דאי׳לןפמי יומי מתח*' מךספץ

סנינ׳ לפישאינם

ואלחנעצרים * וכתב הי״ן פירשו בח־תרתי

סל w

שמיני גס

ענית ומזכיר גשם ושוב וסימניה מפתח מטר

פרנסה תהייהחיה

חייבוחכמי© להזכי׳ בזמנם טל
מטר דכתיב בישו סחפה ורוח בימות לגשמי׳ ואףאה.

• 6ימ פותתמלהזכיר :ומ״ש ואיתמר בירו׳ י  £זח ,ה׳  +את  ™ Vיזטוב את השמי ם י! תת מטי ™ 5י ב ?י ? כלום
Lu
*u
וס־׳שס ז״להי״אש בירו׳פייךויזכו׳מכער׳ ובו כ ג תיבות של פרנסה דכתיב פותח תא יריך ומשביע
™־ף 7מלכלולא מורדת בסוס זמן ולאי משמע לי הכי
וגו ס ג תיבות שק פרכסה רכתיב עותח אי} י י ? 1
וליןדעב ימי החג ואין הגשמים סי׳ חירצוןוכוז׳תיבו׳ שלחיה דכתי ויזכור אלהים את רחל ויפתחדא״כ על מה נהגו עכשיו להזכי׳רוחבימל׳
ש ןי נעצ ^יזלזכרמל

לדאוי הה שיתחיל מירמיערככלו׳
?
 ; 01ופריך נמי אי ט ראשון סל פשח
סתשיללסזנירמבפ״׳כיון שכדי שיצאו
הךמיו׳נסל סמשיקוההזנר׳ומשנילית
לנ עמא תמן כליפ׳אץ כל העם מצויץ
נדנבכ״הגמצ׳זה מזכי חס אינו מזכיר
 1יצ אגודותאגורות  :ותו פריךויזכיר
נזזיי׳אףהוא סיור שהזכי׳בעיב יהוה
מוכי מגו ראיהו חמי לון דלא מוניי

בקמי־הא ומוכרי בכתרייתא אף היא
יודע שלא הזכירו מכערב פירש שאס יסיו
ממץ בבקי יהיה סכור שגס מיער'
! .הזכירו לשנס הכאה יזכירו מבעיב ועוד
מדש שעה אסי כידו רבי חגי בשם יבי
פחאןיאפיר ליחיד להזכיר עדשיזכי׳
ס״צ נ״ל והאי ׳גשמא ק אי אמיר• ':תנייא

t !tn

^

S

את רחמה ובו י׳תיכות של תחיי׳ דכתי׳וידעת׳ יכ אני ה' אלהיכם בגשמים ולשאול טל בין בימי׳ החמהבין
בפתחי את קכמתיכ׳ובהעלותי אתל מקברותיב׳ ובו י״א תיבותבימות הגשמי׳מאסי שאין סמךלהזכרתן
הרי ב״אומזכירין בה גבורות גשמים שאומר משיב הרוח ומורידכלל לפיכך כרא׳דה״ק טלורוחו׳כיוןשאין
הגשם כרתנן מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים וטעמאנעצר ין לגמרי אע״פ שפותחיםומוספין
משום שנשםשתחיי׳השתי' חיים לעולם כך גשמים חיים לעולם ואיכא טל ביכה נמי דמעצי כדאית׳ בגל
ומתחילי זלהזכיר בתפילת מוסף של יום ראשו? מי״טהאחך ןל לא חייבו חכמים להזכיר דאין החיובאלא
שלחגואץפיש£י 1ער תפלת שחרית של יום ראשוןש ל פסח כמה ססוא נענר לנמרי ואף ע׳פכאסכא
ותפלת שחרי׳בכלל כדתנן ר׳ייאו׳העיב' לפגיהתב׳בי״ט .האחרוי להזכירכדי שיתושסו בזמן הראוילהס
שבאשכם
מזכירים .
שמתפלל׳■
של חי האחרון מזכיר והראשון אינו מזכיר פי' אותר
רבינומה בימות
לא כטלכולא
לא היו
מיפף מזכיר והראשון שמתפלל תפלת יוצר אינו מזכירכי״ט החמה ונראה פטעמם מדאמרי' בגמ׳א״ר
הראשיל של פסח הראשון מזכיר והאחרון אינו מזכירשאיתמר חנינא בימות החמס אס אמר משיב החת
בידו ׳ר אבא בשם רבי פרת אמר אסור להזכי' עד שיזכירש״צ אין מסזירין אותו משמע דלכתחלהאין:
ופירש הרא״כדדהכי פי׳אסור להזבייעי שיכריז ש״צ משיב הרו׳ לו להזכיר משיב החח וסססע להווה״ס
ומדיר הגשם או מוריד הטל כדי שלא י׳הא דבר מעורב ביניהם• למוריד הסל דבהדי הדדי כרתנו  :ומ״ש
זה מזכיר חח אינימזכיר • ותו »יחמי כיחשלמי" אפורליחיד רבי׳ונוסג׳' בספרד לסזכי׳ אף כימו׳סחמה

^ להי  -ייעי■שיכריז ש צקמין * נלות׳קביד כמי שהזכיר ש־צרמי ?אי א־ל ־לימי־אשמיאץ פוניחאלא
מוסף ולא שמע שהררלןבימות הגשמיםשאומיי׳מורידהגש'אבל
׳1

 |)3י ח׳י 5ק  "-ה ועמדו העם לחתפלל
גש©
אלםשפעשמ ״צ בימותהסמ^ אין סזכיריןלאטל ולא
ש צ משיב הרות ומוריד הנשם מזכיר
הסנז©
ובספידנוהג־ ס להזכיר בץ בימית
תפלחוצבור
שאסור ליחיד להקדים
רב כ אבי
העזריאו אנוס לפי שאסורלהזכירעד שי^ מר ע.״ צ  pבין כימות הגשמים ככל זמן הדברראוי
אס הוא חולה

סגש״וכאיאי איפח׳כבקי לפי שאינו יכול
לסכשיקבקיצול לשפל׳ותו גרסיבירוש׳
הדא דפ״מא אסי׳ליתד להזכי׳עד שיזכיר
פירש
ס״נ קמין לכלופלז כמו שסזכיי ש״ץ
כתבו בפ
מוריד הגשנו וסתום
הגשמים
בימות
הסמסמורידהטל
להזכייבימות
^ פ ^}
ךםאבלאםגאלב׳' הוהצכו׳התחי ^
הנא לבית הכנסת ועמדו הפס להתפלל
ז
כלחשמןבחול
שומת
אחי׳־■׳
דאדכר *׳*
הא״ ״׳
גבי״־״
השחר*״׳־י
מפלת•יי׳־׳'׳
בטל ״״״’׳י
להתפללולהזכיר ףא’1Iעל יפ שלא
שמע מש״צ תנא  .ןז . .
ךז
ומוריד יכול
?
שאפר משיב v׳סרוח' * nir
,*,w
שמע ■
vtsv
מוסף ולאך
»w׳«
הלכך מפלה הא דאמרי׳בירו ההוא דלא אידכי
הגששזוכי׳אע״פש לאשמ rמ £יש״ץוכ ן וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר ואש בא להזכיר מזכיר
הנשמי׳איןלא טל ולא מטרכלו׳שא© הזכיר טל ביפו׳
מניאנ״יה לאסור ליחיד להקדי׳פפלתי אם אמר משיב הרוח בימות החמ׳ או לא אמרו בימו'
 :לתפלת הצכוי אף ©f5.סיםז
לפישאתו׳לסזכי׳עדשיזכי
,
.
בימותהחמימחזירין .
כץ בקול דם עוד מפרש
לראשבימות ססמה שאס ישכחו מלומרביפות
■אדיי׳אבץ בשם רבי יוחנן טעמא רד
הגשמי' פוריד הגשם חזקה שאמרו מור T
יה־ד׳נד שיכאי המועדו׳בטל מפנישהטל
הטל כששהס רגילים בימות החמה ואין מחזירין אותם ע״כ והרי זה מבואר כמנהג
יפה לעולם וספי טעמא קאי אהזכיה ולא אהפשקה כי כי״ט הכל באים לב״ה בעיב
מי ספרד ודע דבגמ גיסינן תו תנא כעבים וברוחות לא חייכו חכמים להזכיר ואס
ני אין עוסין מלאכה בח״ה ולכך אין מספיק טעם הראשון ולכך מפרס כדישיזכיר
בא להזכיר מזכיר וכתב הר״ן וצריך לתת טעם למנהגנו שהרי בטל ובמחי'וכעכי©
<1ו!גשי־'1דח #רב* מו 3שסיימ פ״כלוכלזם כתי ג״כס:.וירכי סש ופיקמקלצלותא
שלא שנינו נשוה לא חייבו חכמים להזכיר ואם בא להזכיעזכיי־ ואנו משנין כל א׳מחכירו
! מופנזניר ש״צ קמין לצלומא והתפצל כל אחד וא׳כלחש ויחיך בא ל*3ה עד
ולהזכיר עד שלא יגמרו את תפלתם ועד שאנו מזכירייהחס כימות סגפפיס דלכד ולא שואלים אותו כלל ושואלץ את השל
גזה נלחש אש תפלתם ורוצה להתפלל
' כמו בין בימות החמה בץ בימות הגסמים ואין מזנירין אותו כימו' הגשמים וטבי׳אין
סלאימתיל ש״ב להתפל׳בקול יש ולהזכי׳אץ להמתין לש״ץ דכיקדקמקלצלות
שששליש וגס כל סעם הזכירו ככר בלחש ומפורסם הדבר ייש נוהגים סואלץ ולא מזכירין לא בימו׳החמה ולא כימותהגשמי' ונ״ל דהיינו טעמא דאפ״ג
סזזנייש״ץ
דאמרי׳בטל וברוחות 0f3כא להזכיר מזכיר אין דינן סוס שהטל מתבקש בין בימות
שגאח"קיישתהתור׳ והקדיש אמי מיד ש״ץ כקול רם משיב היוח ומורידהגש׳ואז
לתפל' החמה בין בימות הגשמים כדאמרי׳ בגס׳שאמר הב״ה לישראל אני אהיה לך דבר
פתפללי׳הקהל ומזכירין (וכן אנו נו0גין) 1ם״ששאסו׳ליחי' להקדי׳תפלמו
לאשמועי׳דאי בצבור בכל ימות השג נמי המתבקש לעולם שנ׳אהיה כטל לישראל ורוח אינו כן שאינו ממבקש אלא בימות
נצמד כשאינו מתפלל בצבור איצטריך
הגשמים כדי לנגב לחות הארץ שהוא מרובה אבל בימות החמה לא וראיה לדבר
אשיר לסקדס תפלתו לתפלת הצבור כסו•שבמכ׳כסי׳צ וכתב הר״ן כריש מעניו
אס מדאמרי׳כסמוך בימות החמה אמר משיב התח אין מסזייין אלמא אינוממכק&
דהאדקאערכימ׳אשור ליחיד להזכיר עד שיזכי׳ש״ץ היינו דוקא בגש׳אכלכטל
בימו׳החמה דאס איתא דממבקש פשיט׳דאין מסזירין אותו דאדרכא כשהזכירו זכור
רצה להזכיר יתיד יזכיר כדאיתא התם ח״ל הירו׳ר׳חגי כשם רבי פדתאםור ליחי
לטוב ולפי׳נהגו לומר טל במפלה בין בימו׳החמה בין בימו׳הגשמיס ולא נהגו לומר
להזכיר פר שיזכיר ש״ץ ר׳סימן כשם ׳"י״כל בם" ן הדבר מלוי א״ר מנא קומי ר׳ חגי
רוח אלא בהזכרה בימות הגשמים וזה שנהגו בימות הגשמים לוער טל כשאלה ול 6
א לאל דא דאת אפר כש״ץ הדבר תלד יחיד םא רצהלהזכי׳מזכי׳בטל
מ?
בהזכרה ורוח בהזכרה ולא בשאלה כדי לעסות היכר ולידע שמצו׳הזמן במטר ו^א
ייא דאתאמר אסור ליחי ד להזכיר לע שיזכיר ש״ץ בגשם וג״ל דבש״ין הדבר מלוי
בטל ורוח ואלו החכחשניהס בהזכרה ובשאלה לא היס טדע אי זה מסס מיק ולפי,
ציינו לוח שאף הצבור לא יזכירו עד שיזכיר ש״ין ומ״מ זס מבואר שלא כדברי רבי,
טל ורוחות חאין הזכרתן חיוב לא הנהיגו להזכירן אלא בימות הגשמים אובהזכרה
מ -כשם פי הרא״כד אשו׳להזבי׳עדשיכריז ש"ץ מסיב המש ומוריד הגשם או מוריד
ולפי שהטל ממבקש לעולם
ואין בכך כלום או בשאלה ולא בשתיהן ומן סטפס שכתבתי •
 »Wדבמוריד הטל אס רצה היחיד להזכיר קורס שיכריז ס״ץ מזכיר
מתפיליןהעס מה שאין  pברוח יחדו מקומו בשאלה שהוא מקום יותר עיקרי ורוח שאינו ממבקש
|״ת 2.הי׳אש שיסדרבר עמרם כתוב שאחישהזכיר פ"] כמוסף
כ״כ הנהיגו לאמת בהזכרה ופה שלא הנהיגו להזייר כעבים כלל איפסרשהו' מפני
להזכיר’ כתפלת המנחה ודייק  pמלישנא דמתני׳ולא נהוג עלמא וגס ר׳אלעזר ור,
עליהם שאין תועלתן ניכר לבריות ואס יאמת פעלה ענני׳ומוריד הגשם יראה להם שהוא
^'׳נלא הזכירו בדבריהם סילוקא כין ש״ץ לפאר העם וי יהודהאל נחלק
״•א סמן הזנרס ולא בא לחדש דבר אחי עכ״ל  :וכתב הר״אש בתשובה שתמס לשון יתר ושלא לצורך ואיעשר דתנא דבריתא קמייתא לא מודה לבתריית' בעבים
שאס באלהזכי׳ מ \כיר דאיפשר דס״ל בהו דאינו מזכיר סלל מפני שאין בינוי רבויין
׳־'3אסכנז ובספרד פוסקץ מלשאול ולהזכי׳בי״ט ראפקפל פפס כיון שאי איפסיתועלת אבל ליכא למימידברייפא בתריימא נמי פליגא אקמייתא בטל שהרי טל
^ 5"1להתקיים זולתי במטר שבין פסח לעצר׳ולמהאל ישאלו ויזכירו עד עצרת
בבני עיר דבר סמתבקש לעולם הוא ולפיכך הנהיגו כתפלה טל ורוחות על הדרך שכתבתי
"ה’א מני ננוס דא״ר בספ״ק דכיחידי׳ דמו ובשומע תפלס היינו דוקא
ולא הנהיגו להזכיר עביםעכ״ל  :לאם אמר מוריד הגסס בימות השמה מחזירין
י"3ל ארץ שהיא רחבת ידים מודה ר׳שסואלין ומזמרין דסזכר׳ נמי ריצוי פאלס
אותו • מימרא דרכי סנינא שס ובסמוך יתבארסא היינו דוקא כשהזכיר גשם ולא
י" י ייתכן כל זמן שהוא שואל הוא מזכיר ושהרמ״סס כתב בפיר' המשנה פ״ק
א# 1
טל
י

&  '$או אפילוכשהזכיר פ^סג כן וכמה ה*ריוצהי כפרק תפלה השמי שאנדבטקיס מפזירין אויאו״אפילו כשלא סייס הברכה ק ^ רימ ^
חי  -ו^ימיימסינהד ^..
סצריכץ הגשס בימומהחמה סס הזכיר גש׳ס כמקו׳סל מחזירין סופושאסיהסצריכי'' פטשס מכלכיל חיים בססד ומוהרא״ת סובר
ט־ליא-יאיערו מ®' יין אומי אלאss6
לגשמי׳ישאל אות׳בשומע מפל״ולא ישנו ממטבע חכמי' וכדאמייכפ״ק דתעניו׳גבי כל הברכ׳ולא הזכיר גשסייואז סחר לראש התפלה אבל אס־נזכיקוד׳ססי-
■ד3ןר
 3ט נכוה וכ׳סר״ן בריש תעטו׳על ירו׳דהמפלל ואינו יודיע המ הזכי׳איכלמידק בימי׳
יאמר כמקוס שסב׳ומיהו ב-מ״ש אבי העזיי דאוסר מוריד הגשם
בימויההיזהוT
קורס שסיים
הביכהסצריד
יכשסצייךל^
"
^
החמה למה מסזירץ אותו כל ל' יום אס
קווססס
”
סה
3
חזוי
י
ל
1
אזכיר גסס והלא אינו סימןקלל׳אא״ב יצא לראש הכרכה ואם סיים הברכ׳חוזר לראש התפלה ת׳ ראשונו׳ הברכה3הא ולצי לאהליג עליה"
ניסן ואע׳ פ שהוסיף ואמ' מה שלא נתקן חשובות כחד' ואם לא אמר מוריד הגשם בימות הגשמי׳מחזירין כתבתי בסמוך סכ״כ הי׳א״סבפירוש!
ארי מעביר היות ומפריח
הטל שלא נתקן אותו והגי מילי שלא הזכיר טל אבל אם הזכיר טל אין מחזירי ן ומ ; שיכי׳וכ׳צ״צז" לנ״להל! ד ^ז
ואס אמר אין מחזירין
אותו
י״ל
שכיון
שרו'
אותו
וכתב
אט
העזרי
שא״צ
לחזור לראש הכרכה אלא חוזר לצ צמי מוריד הגשם
מהזירי־! ^ ,
הזמן שפוסק
מלהזכיר
גשם
הוא
סי׳קללה
ואו׳משיב
הרוח
ומוריד הגשם מכלכל חיים וכו׳ • ולא דמי לאומ' כשמסי' כל הברכה וצודמשסט^ -ן־
לא פלו׳רבנץ
ואמרי
סמסע׳שפוס
מלהזכי'
^׳־נלאביהפזיי ^ ומוקו׳ ^,
מוריד הגשם בימות החמה שצריך לחזור לראש הברכה דהתם
גשם אס הזכיר מחזירין אומו • ומ״ש כי לא היה חוזר לראש הברכה אלא היה אומר מכלכל חיים לא ולו א ז נ כ סהיי ™ Pיי טל36׳הן»
וחוזר לראש הכרנ׳ואס סייס הברכה חוזר
כמו סנתכ׳אלא שאין דיכו סלרבי׳לדקה
לראש התפלה וכו׳כ״כ שם הר״אס וכן כ' הייה
מבטל
מה
שהזכיר
שלא
כדין
שכן
רינה
בימוי
הגשמי׳לומר
בכך דוק ותשכח בטור זה סימןחי!*1
15
המרדכי בססראכי״ה  ■:והרמ״בס כ' נפ״י מכלכל חיים אחר מוריד הגשם אבל כימו' הגשמים יש היכירא
והרמב״ס כ׳והל״ל כתבהרמב״סוכס,מן
מס" ת אס טעה בימות הסמ׳ואמ׳מוריד כשחוזר ואו׳מוריד הגשם שהרי בימות החמ׳אינו מזכירו וב׳
א׳יא
תרצ״חור״ת ניכיון סנקיצתfenpo
הגשם חוזר
ליאממשמע מדבריו דלפול' ?" לנילהאדאמרי׳ לא אמר מוריד הגשם מחזירין אותו חיינו
וכל״לכתב ר״תוכסי׳ תרצ״כ יכ״ה
כ־טזןן
קח לרא׳התפל ומ״נו נדחו דברי
המידכי
כשמסיים כל הברכה ואז חוזר לרא׳התפלה אכל אם נזכר קוד' שבחנה אחרונה במנהג תליאמיל ^וס׳
ס  :ת 3כיאה לר׳דלס מחזירין אותולראש שסיי׳ הברכה יאמר במקו׳שנזכ׳שלא קבעו חכמי׳מקוס להזכירו הל״ל כ' כ״ל וכשלה רבות עמו :
וו־״ז•^
הביכה אלא כל ומי גוערין 3וומוסיןבו כתוך הברכה אלא אמרו מזכירין גבורות גשמי' בתחיית המתים דברי צבי המזיי בלא מחליקה M
סלא יאמר יותר דתימא הוא לומ׳ממייין
אלא שנהגו לאומרו לפני מכלכל חיים לפי שהגשמים כלכלה שהוא סובר שאע״ע שכ׳היצ״שול' נ
לסין
לראש הכרכה כי מה יועיל הלא כגר אמ׳
דקאמר לא אמר מוריד הגשה וט׳לון
אותו עכ״ל ולפסוק הלכה בין הימ״נס ופרנסה אבל אם לא אמרו לפני מכלכל חיים ככל הכרכ׳מקומו
סביא צ״י  Pילא לחלוק על אניהעור
והר״א ז נר׳לפיסו׳כהר״א׳דראבי״ה מסייע ואם טעה ולא הזכיר גבורות גשמים ונזכר קודם שומע תפלה
ומתוך מה שנכתב בסמיך יסבאו
לךשסין
ליה לעוד סדביי כרע״בם אינם מבוארים איתמר טרוש׳שמזכיר בשומע חפלה אבל בגמ׳רידן בפ׳
תפלת
דבריס
הללי
אמורים
אלא
בסלא קניו
 3פי:/
ואס לא אמר מורי' הגסמיס
השחר גרסי׳טעה ולא הזכיר גשמי' בתחיית המתים מהזירין אותו לא גסס ולא טל מאלו הזכיי טלחע״5
בימות הגשמים מחזירין אוחו ג״ז מימרא טעה ולא שאל כברכת השמם אין מחזירין אותו מפני שיכול שלא הזכיר גשם אפי' נזכר עד60
סייס
די׳חנינ־ז שם  :וט״ש וה 'מ שלא הזכיר
לאומרה בשומע תפלה מכלל דבהזכרה אין לו תקנה לאומרה הברכה אינו צריךלפזור ז יאססיס)
גל אבל אס הזכיר גל אץ מחזירין
אותו
בשומע תפלה וטעמא משו׳דשאלה שהיא בקשה שייב' בשומע ברכת מחיה מתי׳ולא הזכיר
הגססופויין
הר״ף הכיאשס ירושלמי ר׳זמירא
כסס
ר'
תפלה אבל הזכרה שהיא שכח אלין ענינה בשומע תפלה לכן אם לא התחיל קתה קדוש אס צייןלחזו׳6ז־|
חני :היה עימד בגשם והזכיר
סל
טל
אין
לצו
יתבאר בסמוך בס״ד  :והרפלס |
שכח ולא הזכי׳עד שסיים הברכ׳חוזר לראש וכ״כ רב אלפס וא״א
מחזיריןאותו בסל והזכיר של גססמחזירי' ז״ל  :כ׳אבי העזרי אם שכח להזכיר ער שסיים מחיה המתי׳ונזכר גפ״י מה״ת כתב סתם מי שטעה ןמ
אמתי ופריך כגש׳והזכי׳סלגל אקמחזירי'
הגשמים ולא אמר מוריד הגשם ולא
מורי׳
אוחו יהא תניא אס לא סאל בביכ׳הסניס קורם שהתחיל אתה קדוש א״צ לחזור אלא אומר משיב הרוח
הגיל חוזר לראש ולא חילק בין הזכר
קולס |
או שלא צמר גבורו׳גשמיס כתסיי׳המתי' ומוריד הגשם בלא חתימ׳וכן בשאלה אם נזכר קור׳שהתחי׳תקע ססייס הביכה לסכר אחר שסייםמינס
מסזירי׳אומו ההו׳ דלא אידכילא סל ולא בשופר אומר ותן טל ומטר ואחייב תקע כדאי׳ בפ״ג שאכלו טעה לעולס חוזר לראש ומשמע דלראש נמל
מסר וכתבו הר״אס בה תפלת השפר ופי׳
ולא הזכיר של ראש הרש בברכ׳המזון אומר
ברוך
קאמר וכבר כתבתי בסמוך דמאיIoh
כלוע'טא לא הזכיר כלל מסזירין אבל אס
לפסיק כדברי ראבי״הוסרצ״ס
שחילקו
יוזכיר סל אין מחזירץ אומו ואע״פ סהר״ןתמס על הרי״ף ספסק כירוס׳הזה דמסמ' בין כזכר קודם ססייס הביכה למכר אחר ססייס הברכה  :ואםטעה ולאמניו
דמלמיד׳דידן פליג עלי׳וכת׳סגס הראב״ד היה חוכך בו כבר כ׳בסס הראכ״דשכיון גבורות גשמיס ונזכר קודם סומע תפלה וכו׳בפ׳מפלת הסהר כתבו ה״רייכ'
והר"6ש
ס״נאון ר׳יצחק כתבו אין בידינו לדחותו וגס מתוך מ״ס סס בסס הרמ״בןעסמ׳פגס
שיש פוסקים כמו היתש׳מסוס דלפי גידסת׳כנס׳דידן לא היה תלמוד שלנו
חולקעל
הוא פוסק כן וכן פסק ירמ״כס בפ״י מה״ה ותסיהא לי כיון דפנא בטל וברוחו׳לא
הירושלמי
והס
ז״ל
נתבו
דכספריס
מדוייקיס
גירסת גמר׳דידן כמ״ס
רבי׳וכךהיא
חייבו חכמיס .,להזכיר היאך הזצרת הטל פולה כמקוס מה מקייב להזכיר גססוצ״ל
גירס׳הרי״ף ולפ״ז תלמוד שלנו סולק עלהירו׳דמדקאמ׳מקנתא דסומע
יופלהנגי
ברכת
הסניס
ולא
גבי
משיית
המתים
משמע
דכשלא הזכיר גבורות גשמינססיע
סביון שנגבומת אין אנו שואלים אלא מזכיייס לשבח לה״הה נהי דלכחחלהציריך
לשבחו שהוא מוריד הגשם שהוא דבר הנעצר וצריך להתפלל עליו מ״מ בדיעכ׳אס
המתים
אין
לו
הקנה
לאפר 'בשומע .תפלה וכ״כ התו׳בפיתפלת הססר
וסממ׳מפיס
סבחו כסל אע״ס שמתוך שאינו נעצר אין צריך להתפלל עליו מאסר ששיבח
מיהא
דהזכרה שאינה אלא שבס לא שייכא בשומע תפלה שהיא תסנוניס ובקשת
צרכים
בד׳ברסהוא צורך העולם אין פחזירץ אבל כשלא שיבח לא בטל ולא במטר
מסזירץ
וכ
"
כ
הרי״ף
בפי
'
בפ״ק
דתעניות
וכ״נ
שהוא
דעמסרמכ״ס
בפ״ימס״ח
וכן
דעת
אותו :והוי; דאסרינן דאס הזכיר טל ולא הזכי׳מטר סין מחדרין אותו היינו דוקא
ההגהות והכי נקיטינן ; כתב אכי הטזרי אם שכס להזכיר מד שסיים מחיה
הממי'
בהזיית גבירות אבל בשאלה בברכת השנים מקזייץ אייתו וכמו סיתבאיבסי׳קי") ונזכר קודם שהפסיל אמה קדוש וכו' כ״כ הרא״ש והמידכי בריס תפניותבסס-
אכי
בס״ד :לאסא 4דאמי ר זע-־רא בטל והזכיר סל גפם מחזירין אואו ערי׳והחל׳בטל
העזרי וכ״כ הגהו׳מימון בפ״י מה״ת בסם סמ״ק וכתבוהכוי׳וסגסו' סימון
דסססק'
וברוחות לא סיינו סכמע; להזכיר ואס בא ליזכי׳מזכיר ומשני לא דמי ההוא
דמצלי
ליה אי חתיס אס לא סהיס ומספיקא לא סמוסונ״ל דאלא הזכיר של ר״חכנוני!
ומיקל לההודלא מצלי ולא טיקל ופי׳סר״אש בפ׳רזפלת השחר דקס״ד
דמאןרפריך
המזון קאי דאסמפק לן בגמ׳אי לא קתיס והילכך מספיקא לא חמים וסבר
דה״ס
דלא דקאט׳כטל והזכיר סל גסה מסזירץ אותו משוס דכא הזכיר טל הואדמסזירין
לתפלה ומפני כך לא הזכיר הרא״ס בדברי אביהעזיי סתימ׳כלל והימ׳דכיון
דכפ״ג
אותי־ ולסכי פייך כיון דלא חייבוהו סצמיס להזכיר אמאי סחזיריןאותו ומשכי דלא שאכלו אמרי׳דכסטעה ולא הזכיר סל סבת וי׳יט בברכת המזון אוסר במך ממן
דמי ססוא דמצלי ומיקל לההוא דלא מצלי ולא מיקל כלומר הא דמסזיריןלא בסביל וכו׳וסותס הכי ה״לל גבי תפלה דהא תפלה דסוב׳ היא לבינת המזוןדסבתי'יים
סלא הזכיר של אלא לפי שעומדבשפ׳שאין מזכירין אלא טל דהיינו בקיץוהזכי׳גפס דמיא מזוכה למיכל בהו ולא לברכת המזון דר״ס דאי במי אכיל אי בעי לאארל
שהוא סימן קללה והיינו דלא דמי הסוס דמצלי ומיקל כלוער שהזכיר גשמים סלא ,כדאיפא בפ״ג שאכלו ואיפשר דהזכרה דברכם המזון פצני דמאחר
דסתרךלהזנרה
בעונתן לההואדלא מצלי ולא מ־קל כלומ׳סאינו אומר לא טל ולא מטר וכן פי׳הרב הוא מותם בברכת הארץ כשצריך לאמרה אחר סיום ברכת האק צריךלהמום מ
דבינו כסיס בייש תעניות וכתב סהימ״כן אומי שאין פי׳הירו׳ביור בצךסאלו היה
ג״כ בשבתות וי״ט אבל סזכי־ה דתפל' מאחר סאינו סות׳סמוך לס
בכרכ׳גסכסמוניו
המתרץ בא לתרץ ולו׳דלא משוס דלא אידכר טל מיזזירין אותו אלא משו׳דלא אידכ׳ אחר שסיים מחיית המתים אינו מומס בברכה ומצאתי כתוב ולמס לא תקעבינן
גשם ואפי׳כשהזכיר טל וגסס קאמר דמסזירץ אומו לא היה נופל על יזה לשוןלא דמי בפני עצמה כמקו׳שנזכר כמו כברכת המען^פאס סכח קוב׳כרכה א׳סלסכתצז
אלא טפמיס דר׳חנינא משיס דמיקל ולפיכך פי׳דמיקל לשון קללה הוא והא דקאמר הר״ס מפני שהיה הפסק אס יברך ולא -דמי לברכת המזון דכתס כביסייםה3יכ?
לא' מצלי י־מיקל ולא אמידספמי׳דד׳סנינא משוס דמי־קל היינו מסוס דמתרן גופיה דהטוב והמגיב ביבנה תקנוהע״כ  :ימי ש וכן ביעלה ויבא וכו׳הס ג״כדנייצ=י
ס״ל דמשוס שלא הזכיר טל והזכיר גסס הוא דצוחזירק אותו אכל הזכיר סניהס אין העזריי שלמד ג״כ מההיא דפ״גשאכלו :ודעסס״ר יונה בסחסלתהסקרסול? "
מחיזירץ אותו שאץ הגשמים סימן קלל׳אלא כשלא ירדו גסמי׳קודס לכן האכשירדו דין זה סכי אהא דאמריכן געה ולא הזכיר הבדלה בסונן הדעת אץ מסןירץ
סימן ברכה כס כדאיתא בימ׳ומיהו כשהניח להזכיר טל שהוא דבר המחבק לפולס היה אומר רבינו הקדוש סאפ״ם ססייס ברכת חמה סינן צל זמן שלא הסחילכנינ
והזכיר גסט שהוא לפעמי׳סי׳קללה אס׳סיצא ניסן והכתוב טזכירו לקלל׳הלא קציר אחרת חוזר לראש הברכ׳ומבדיל כה כאילו עומד עדיין באמצע הבררה דייכיכןליה
חטים וכו׳מחזירץ אותו ונמצא' אומר לפי זה דכי אמרינן דבימות החמהאמימוריד
ור״י הזקן אומרכ ץןדככר סייס כל ? 3ףכה ולטו :זכר כמי סטננה ן? מח יל
האסיי*
הגשם מחזירץ אותו היינויוקא כשלא הזכיר טל אלא מירכ׳דימותהגפמי׳כפשטא
דיינינן ליה ואין מחזירין אותו ולזה נוטה יותר דעס מוריעכ״ל  :והחומל
דמילתא אכל יזצי׳טל וגסס אץ מסזירץ אותו ע״כ ורבינו סתם דבריו כדברי
הי־־א״ס
כתבו בס״פ הנזכר היה אומר י״י לכל דבי שאמרו חכקיס אין מסזירין אות^א'5
וציינרסיסוא דעת הרע״גס בפ״י מהלכות מפלה וצןהלצה :ומ* ש רבעו
גסס
אבי
לא-טקר אלא ססיי׳אותה ברכ׳שתקנו כה לאמרה איןמס׳ירין אן תו ןל״נ לדכי™
העזרי סח״צ לחזוי לראש הכרכה וכו׳צתכו הד״אש כריש העניות וכתב עליו ולי
וכו׳וה״ה יחזו׳באותה ביכה אם לא התחיל בכירהשלאקדי׳:ג'היה־י 8ש כ׳סס נירכ ,
נראה דהא דקאמי לא אמי מוריד הגש׳מסזירץ אותו היינו כשסיים כל הברכה אותן אין מחזירין כגון על הנסים ׳ויעלה ויבא דליל ר״ח ועננו וכיוצא כההכיו! י1'0
»ו פלוער שאבי העזרי קובר דצי אמריצן רכסלא אמר מוריד הגשסבימו׳הגשמיס
אותה ברכה אע״פ שלא התח בברכה שלאחריה אי נו
חתר

n
כוי כיל' לבטלה וכתב עוד סה״ר יונה הבי־א ראיה דאץ לחזור מהא קנ״ד  :והר״ם ז״ל היה רגיל לומר בשמיני עצרת ברכת אתה גכו י צ״ה יכו׳ כ״כ לדד (״) «'״
סמ״ק■< ונ׳ה״ר דוד אכודרהם שטעמו של ה״רפרץ.משוסדשאי;י גססש ס7־ 3י־ תלויי להקשות
8מ ^׳י *,ז ולס הזכיר של ר״ח בטבת־׳סתר לעכוד׳מסימע דמייד שסיי ברכת סבו?
היכן למד חהר״מ
י|5ד'י’ ^
אמרלש•
חיזר ר!ע׳'
ולכן
רחחי׳ולכד אמי
לשון! חתי
אע״פ
מ שלא
שלא המחיל
המחיל עדין
עדין ברכה
ברכה אסרעכ״ל
אחר׳עכ״ל וויש בהרגל לשונו ואע״פ סהיגל לשונו
לומר
סתחלת
אמה
גבוי
עי
משיב
הרוח
לבדו
1י,ג ק ליהנטעי
ת'
פעמים
 1ור עי רני׳סכת׳דכרי אני העזיי סמס בלי שוס חולק אלמ׳הכי ש״ל ובסי' רכ״ר
כשמתחיל להתפלל בסדר
בלא כרכה ראשונה דמגן לא הוי חזקת .
הרגל" ,
,
ברכת "«,
גן ידייל * כיי« ל׳
ואח צ
ואח״צ אתה
אתה גבוי
גבוי  ::ורבינו
הגדול מהי
מרזר״י יי(סשא( /יר<
שצ«י
י'רוול רכרי ס״ר אלחנן וא״א כתב ילא
לרדייי־ רזו דול
שפעמו שלסר״ף מסוס
דהרינל׳חסאינא
מסמגף 6״ ■
צללעיוןס 15ס עקר—
"*“L
k
ברוך
שנתן
ראשי
חדשי׳לעמו
ישראל
ו
"
ן
כשבתות
וי׳ים
וקאמד אב והב ז״ל כתב
רגליו
פינו
עלה לא שנו אלא שלא פתח בחטוב והמטיב אבל פתה הטוכ דלצו דמי דהתססי־וח ל;טבע רע שזההשל'יןל/רחצ'תפילות
^לרחש גס צם סייס מרכה סין חוזי
והמטיב חוזר לראש וה״ה נמי הפא אם לא פתח גבדכ׳שלאחרי׳ הנסכסיעש' הנגיחה3
קרן<3מןר׳ סהיס ב '7
כש; תו׳שי 7£כימ
. 1.
• מתפללי' «!שפ"
לעבוד׳פ׳י׳ס ומשמע מדבריו סס דכוותיה
בו זה בקצין מה P ['60אי לי היה עופה ,אס גאמ׳לנירס,
,
ס״ל ושי 61י״לםהו 6סובר דנהי דכדברי א״צ לחזויוק ביעלה ויבא אם לא פתחבמודי׳א״צ לחזו׳ אלא או׳
אותו בהרחקה סיס לכו לומי בכלא׳מהס' לא! דוקאצענין
ס6יןמסזירץ סומו חשיב סיום הברכה יעלה ויבא אבל אם פתח כמורים חוזר לרצח אם לא עקר רגליו
מקרה הוא אבל כאן הדבר תלוי בסיגל הזכרה קאי איא
 mואינוסט!־׳כדכייס סמחזיייןלזיתו
לאסהיב כטעות ומפני כך כתבסרכז״פ אבל אם עקר רגליו חוזר לראש וב׳ עוד בכל מקומשאנו אומרי' הלשון והלשון אינו מורגל ^ כ ך 3שיעסה ר,אי לתניןשאלה
נפ״קדתפניו' וכרי אבי העזיי ולא חלק
 04ואע״ש שהביא בס׳מפל׳השחד דברי
ה״ו יונס ודייק מדקאמר סעה ולאהזכיר
םלר* 6נפנוד׳חחר לעבוד׳דמשטמ דאפי'
בדברים סעתזירין פותו קאמרדסיו׳ברכ'
חשיב כטעות איכא למי׳סלא הביא דבריו
סלאלפתור דברי ה״ר אלחנן דקאמר דאף
לעכין דכדיס שאין משזירין לא חשיב סיוס
מינה כישפו׳ ומ״מאיה* לא סבי כוותיה
אלא לפנין דבריה שאין מחזירין בלבד וכן
מ
&פמ פרהפב נר' דכל אותן שאין מחזיין
נגוןפלסנסיס וכו׳כ״ון דסייס אות ברכס
אף ט׳פ שלא פתח בברכה שלאסריה אינו
קחרולעי זס נ״ל שמ״ש רבי׳ בסמיךבשס
הי״אשאס סכס ולא הזכיר עדשסיים
מונה שהר לראש להתחיל
הברכ׳שאחרי־'
קריסייס הכרכהדכל זמן שלא התחיל
נונ׳שאסיי׳לא חשיב סיוס ברכ׳זו ואע״פ
סנסיחר״ר .נתב רבי׳כר״ח וחש״מ ערבית
ושחרית ומנחה מתפלל י״ח ואומי מעין
המאורע בעבודה ואס לאאמרמסזירין
אותויאס כזכר קודס פיסיי׳כל זמןשאינו
י מתחילמודיס אומרו במקום שנזכר וקתני
מיניתדר״חדק״יל דאין מחזירי' עליו
ומפ״הנתנ שאס כזנרקודס שיפייס כל
זמן כאינו מתחיל מודים אומיו כמקום
שנוכיי״ל להתס אשחיי' ומנחהדר׳ח
ואכלתפלו׳דסש״מ קאי ולא לערביידר״ת
והמססשוב סיוס הברכה כטעות ואינו

חוז׳לברכ׳שטעה בה הני מילי שטע׳בשוגג אבל במזיד ובמתכוין
חוזר לראש ירו׳המתפלל ואינו יורע אס הזכיר אם לאו קודםלי
יום חזקה מח שהוא למוד מזכיר מכאן ואילך מח שצריך מזכיר
ואפשרלייש׳ולומר
הלכך ער ל׳ יום אם ספק לו אם הזכירו או לאו צריך לחזור
כמושורנגחפכ״ל  .וכיוןדכתברכינו
דנירסלמי קאי
רמסתמא לא הזכיר וח״ה נמי ל׳יום אחר הפפח מסתמא הזכירדכריז״ס סיס נוטה לסברתהר״ס וגם אנת-הןו<קלמד
וצריך לחזור והר״ם מרוטנבורק היה רגיל לומר בשמיני עצרה צסמ״ק לאהביל! אלאדברי הי״סהכי ".
זר׳םוילדצ׳״יזם
ברכת אתה גכור צ׳פלגמים ער משיב החחר^וך־דףחג
^ ,ם כנג׳  $נקיטינן וארו ג׳גרכות ססובו׳כסחת לאי!7ק»י,אזר
יום שאום' אותו ג׳פעמים בכל יום ועכשיו אם היה
מסופק
א״צמקוס
יותר״ 1 « s/
יI
«nutn»4שט.עה בק •«.
חוזר«!,
לר•4
15ש» 1״'-,
בם׳׳> '?'
»11
'JPbJI
!*v
לחזור וראייתו מפרח כיצ^ הר ^ ,דאמר גבי ש^ ך המ ^ יימ *
אין פומדץ ( דלי . ),אסר ,
רב הונא טע כ ג הוי פח! מ תג ולכן
דבר אח/־ בקירוב והיא ש נ !יטה ל סכרת ע,ל .ןנ׳
«עמים
הי" ס ונר׳כדכריו שהרי הרגלפלשוןאיט ? האנשגתו׳אינן
אלא מצר סגיכע המורגל כאדם והרי הוא
מתפללי'יקשניג

•ראשונות חתר לראש באמצעיות

חוזי רזנר תי;ר’ םרל
ל ' יס

נכיהיתיוחייהירננטחותיולא־שהנכקדאחר ^ יסאשהיא לא״ססיקמוחמ־ו״ *״■ למביי־יי־ ״«P
מ6מזק « צלחוורכשצפע& יםמוםא וה ר ©-ץ ז ל כתב
אם5-וסי^מצעייתהוץ לסםסד׳ימסמע ! ; ,־ו «■!
הזע לרבנן קשישי רצרפת דעבדי הכי שאין הכדוןדומה
לראיהנ !(5יגתא הממיל ^
תפללי'
דהתשטעמא משום שהוחזק ליגת ואם הוחזק לרחוקות
כ״ש
בג׳
1
׳״״
נליום
סאיןנהם
פסקו
כל
הפוסקי
'
•
וכ׳המרדכי
בס״פ
15
ין
מי ס ף דהיינו כ'
קרובות אבל גשם שנתקן בתפלה והדבר תלוי בהרגל לשונו לא
עומדין וסעמ' שכיון שכולן שבח הן כחדא תפילות נשמיהן
אמרי׳הני • וא״א הר״א׳ז״ל היה נוטהלסבר׳חר״ט  :ברכה שלישי •ברכה דמו  :ססו ברכהרביעי׳אתה
וכן נ״ל *.
אתה רקרוש ובה י״ד תיבות כנגר י״ר תיבות שבפפוק וקרא זה אלחונן ומה ראו לומר בינה אחר
קדושה
זה ואמר
.מד וחותם
וחותם בא״י האל הקדוש חוץ מי' ימים שב«< ר״ה לי״כ דצתיב כי בראותו ילדיווכו' והקדישו את
שחותם המלך הקרוש כאשריתבא׳במקומובע״ה ואלו ג' ברכי' ק דוש יס״ ^ וס
^ .ר ליהויי!^  1זוטי ףי f
חשובות כא׳ובבי׳מ ןע טעה5ה חהר לר^ש ל״ שירןידןל׳ 1ש צכןר; בינה מיכ למגלעדי' ; Cומהראולומ
־>
״״״ י
 1רנ ^ ת ^הת ;ח ' ) 2ומה יא ? ל

?דנ '

משובה אחר בינם לכתיב השמן לב העם
הזה וכו׳גס זה סס :
ומ״שויש כה ט״ו

אחר קדוש רבתי כי בראותו ילדיו וכילו עי
תיבותוכו׳הסדבריעצמו  :ומ״שומן
להקדישו  ,את קרוש יעקב ואת אלדר ישראל יעריצו יפט ? הארץ לרקיע מהלך ת״ק סנה רפו׳כלומר
ליה וידעו תועי רוח בינה ויש בה י״ז תיבות כמנין תיבו׳שבפסוק שבעה רקיעיס יש ביניהם שסה
אוירי׳ומן
ואתה תדבר אל כל חכמי לב ומשום שמותר האדם מן הבהמה האיץ ועד רקיע תחמון אויי 06ומרקיע
היא הבינה והשכל קבעוה ראש לאמצעיות ירושל׳אם אין בינה העליון עד כסא הכבוד אויר אחד הייט״ו
3
{
ומנדיליץ בה ״
במ״שי ״
.
משום שהיא חכמה שמה 3ין אויריס ורקיע מהארץ פד כס׳הכבור:
אין
תפלה
וי״ט
ומהשכתב סמן הארץ עדהרקיע
שהאדם מבדיל בין דבר לדבר חכמה היא לו לכן קבעוה בברכת
אומי מעיןהמאורע כלל ותדע דהא מאי חכמה ודין הבדלה וסעותת יתבאר בפררמי׳שבע״ה  :חמישית מהלך ת״ק שנה ועוביו סל רקיעת;'ק שנס
שיש שוס רמזבשיעור
דכתב אס לא אמי סשזירין אותו ע״כאל wi1׳u4
1u1s iw
1w uij'j nipfm/iu/ti׳
בינהדכתיב\uv 11j
השמן ׳>״! -
לב וז^ע
העם אין הפוכה לומר1 .
"
השיבנו ומה
m/J1ראו
לומר תשוב׳אחר'

?אי אפיכית דר״ח סא כמי דכוותא .
ינ״נממ״ש הרמזיסכפ״ק דתפכיות סתם
נוגח אני העזרי ובפ׳תפלת השחי כתבו
לנ אותן פאין מחזירין אלפן כגון על
מסים וטמון־שסייס אותה כרכה אע״ע
שלא פתח בברכה אחר׳איט חח' :ולמטן
נלנהנמהכינקיס׳כיון שהיא״ש מכריע
ןכ  :לכתבעוד ב :״מ שאט אימיי׳חחד
לגינה שנועה גה ה״מ ססע׳בשוגג וכו' :

ה־ה י » ™ הרבי יעיגיי יישע פ 1יא' נע ?י יכ5,זגיי י״ייי1׳* I-'Ä ” v 0־ ® * re
PXU
יבין ושב*,רפץ לו הרי שהבינה טכיאה לידי תשובה וישבה טי ססי
■תםז5ה דכת? ויפובאל ה'וייחמהו
תיבות כנגדמיותיבו׳שבפפוק יעזו׳רשע דרכו וכן בפסוק ובשובופלאלהיט ' כי ירבה לסלוח גס זהבפ״ב
רשע וכן בפסוק ועור בה עשיריה וגדורה תשובה שמנלעד בפא
דמגלס :יםה ראוי לומי גאול׳
בשביעי׳
הכבוד ומן הארץ לרקיע מהלך ת״ק שנה ועוביו של רקיע מהלך ובו׳ פד סוף הסימן הכל שס ופיש״ישבוע
ת״ק שנה וכן כל אויר שבין רקיע לרקיע נמצא שבעה אויריםשבן דודאב בו חלוק משא׳סניםכלאמרי'
ושבעה רקיעי׳ולמעלה מהם כסא הכבוי שהתשובה מגעת שם3פ הלק סנה ראשונה רעב ולארעכוכו׳ .
הריט״ו  :והברכה מתחלת בה״י
ומסיימת מד ובשביעי׳ מלחמו׳ ובמוצאי
שביעי׳ ק

יחי& למי המתפלל ואינו יוד׳אסהזכי'
,
וכו׳בפ׳קיתעטו׳התפלל ואיני יוד׳מה הזיי׳אר״י עד ל׳יוסמה סהו׳לעוד הזכי מכאן
ואילן מסש״ו׳צריך הזכיר ופי׳הר״ן דמיירי כגון שהו׳ עומד כטל והתפלל ואיט יודע
אס הוני׳גסס אס לא שאילו הזכיר גשס מסזירין אותו ואר״י כל ל׳יוס מה שהו למוד
לזכיי ומפתמא־הזכיר גשס כמו שהוא למיד להזכיר בימות הגשמיס וע המחזיייץ
איתיאכל א״א לפ׳דמיירי כמי שהוא עומד בגשם שאפי׳ הזכיר מה שהוא למוד
כיעיתהחמס דהיינו טל ולא גשם אץ מחזירין אותו ע״כ  :אכל רבי' מפרש דמיירי
'3ן כעומד כימות החמה כין כעומד כימית הגשמים וכ*צ מדברי היא ש והעירני
3יישמסנת תעניות וכך הס דכיי סמ׳ק ונראה דלמנהג אשכנז מיידי שאינם
מזכייין כימות החמה לא סל ולא מטר והלכך כשעומד בימות הגשס תוך ל׳יו׳חיקה
מה שמא למוד הוא מזכיר וא״כ חזקתו שלא
טל
וצייךלסזור
חזקתושלא׳ . .
הזכיר לא —
ולאמטר ■ -
נמו סנתכאד ואס עימד כימו׳החמה תוך ל׳יוס חזקה שהזכיר גסס כמו שהוא למוד
יטלנן צייןצחזוד• והר״ן איירי למנהג ספיד דכימות החמה מזצירץ טל ופ״ס
^מי׳י לאיקומ למיידי כעומד כימותהגשמים  :וכתב פר״ן איכא למידק בימות
לחמה כמילמס עסזירין אותו כל ל' יום אס הזכיר גשם והלא אינו סימן קלל׳ אא׳צ
יצא ניסן ולא ירדג גשמים קודם לכן יש לומר כיון שחב הזמן שפוסק מלהזכיר
גששהיא %קללה לא פלוג יכ :ן ואמרישעשע' שפוסק מלהזכי׳גשס אם הזכיר
מתז ’יין אותית׳ל ספי אהל מועד נסתפק אם הזכי׳גשש או שאל מטר כל ל׳יוסהולך׳
אתר הייגל לשונו ואפי׳יחיו שהו׳כצבור שעדיין יכול לסומע׳מש״צ תחר ושהו רכים
קהגאוכיס יפ שאמיו דירדד פסעה כשהתפלל יוצא הוא יש שומעו מש״צוהו׳שיהא
"® משמצועד פוףוק ככל דבר שצריך לשזו׳אם יצוין לש״נ יצא ע׳כ ויתכא/ה כמי׳

דוד בא * אתחלפא דגאולה סיאואפ״ג
דהאי גאולה לא גאולה דגלות היא אלא שיגאלט מן הצח׳הבאות עלינו תמיד דהא
ברכת קיבוץ ומיןירושלי' וצמח דור יש לכל אחת ואחת ברכס לעצמה לבד מגאולס
זו אפ״ה כיון דסס גאולה עלה קבעוה בשביעית :
קיו שמינית
יפאיט ומה ראו לימי רפוא׳בפמיני׳א׳ר חייא מתיךשניתנה
מילא כשמיני ומ׳בע״ב דמגלה ( :סס ) ומ״ש וגס צדי לומר
גאולה בשביעית שיט סדי הפסוק וכו׳הס דברי צנצמי׳• אעיגדתכיא כל הכתוב
לרכים אין מהנין אומו ליחיד וכו׳תוספתא כתביה הרי״ף והר״אש כס״פ הקורא
את המגלה טוממוס״ש רבי׳בפס הר״סה דהיינובמתרג׳הפסוקי׳כן משמע ממוך
מ״ס סס בסמוך המתרג פסוק כצורתו היי?ה כדאי אלמ׳דכמתרגס עסקינן :וגלש
בסם ה״ר יונה פתבו הי״אס סס רפ' דמילתא דסבראהוא :נ״הןנתמר״יו-צי/ינגi ,
Vp
ברכת
ומס ראו לאמיה כתסיעי׳וכו׳כפ״ב
ופיס״י שבור זרוע רשע אלו המייקרין את התכוא׳ומפקיעין
את השער 1ממאי דבמפקיעי שמריסכתי׳דכתי׳בההיא פרסת׳יאתכ צמסת׳צאריס
כסונו יארוב לחטוף עני וכי הליסטים אויב את העני והלא את העשיר הוא אויב
אלא כמפקיעי שעיים הכתוב מדבר שרוב רעתה לענייס הוא וקא כעי דוד רחמי
עלה דמי׳למא שכור זיוע רשע ותן שובע כעולם ובכך׳ זרועו שכור ורע מדרו'רשעו
בל פמצ׳וזה שהיה כדעתו להיו׳ רשע כשתדמש רשעו לא תמצא \טלה שלא הספיק
לעשותה :
■  1ט׳ש ריכי׳דאשרי האיש ולמה רגשו שתי פרשיו׳ הן כ״כיש״י שםוז״ל
כפיסהתישיעי׳אמי' וא״ת שמיר היא אשרי ולמה רגשו מיתי סישתא היא והתוס׳
הקשו עליועדאמרי׳בפ״ק דברכו׳דאסרי ולמס רגשו חדא פרשה סיא וצ״לדלמנצת
־ י ^
ג^ k
&למומ

תשיעיתהשני'

דמגלה(
סס)

הלכות

ד״מ

לל ודעת הר  fנוסה קצת לוע׳הר׳אשלענין הדין אע״פ סבש׳דכיי הרמ״ 5ס , p $״
אין משני) 5 05
יבאשכנז
(א מלמות ולמה ה׳תממוד כרחוק תרתי כינהו עכ״ל :
^
' כי ל3לי {!" אלא אומרי׳בימות הגש מיס ותן טל ומסר וכו׳נר דתרתי קאמר חדסדבאשככ-ז אין חלוק עליו סבת׳כפ״ק דתמציות ואיכא למידק היפי פסק ר״א הלכה נר״ג דנמו'!1
אמתייס*״« נ״ל משכין בנסחתס מימות החמה לימות הגפמיס ולא כמנהג ספרד שכימות החמס במרסשון שואלים את הגשמי׳דהא ר״ג לא אמ הני אלא מפניי תקנתן לס עולי מ5
דהיכ 'י
;אימא׳ בתר חורבן ליצאלמיחשלתקכתייהואיכאלמי׳דבגמ'אמרי׳ ד!
’ 515יוהטורל מה אומרי׳בריכנו וכימות הגסמיס כרך עלינו ועוד שבאשכנז אין פואלין כימות החמה
f

5,־נטהנ'הראש ^,כש  /לא טל ולא מטר ובספרד נוהגי' לשאול טל
פסחמפעללי׳הג!{ כימו' החמה ומייתי ראיה לקמייתא סאין
« »׳טעם< j::n:משכין מכרך נגלינו לברכנומלישכ׳דגמרא
«אתר שפוסקים דאמרשאלהבברצ׳השניסאלמאאיןשינוי
ג״דט[ אסר כה אלא סמזכירין בהשאלה :ומ״ש
ט לילנ 7אמ דטל לא מעצר מימרא בריש תעניות:
ממפצלי'« מגקשיס ומתחילקלשאול שסי׳ יום אחר אקוס'
טל כמו ש״צהג תשרי בריש תעניות (דף ר תניא חנניה
יג ים? ר ,ל׳זאיל אומר ובגולה עדששיס יום בתקופה :
°׳ נ ימ(י*ה,ז<זה ומיש דאסיקנאדיום ששים כלאחר

לייהפירו׳כדכר׳אץסיאילזעדן׳^

שביין׳ ר°ה לי״הב׳שמזומני'
ומסיים׳ נה״יהרי י׳בנגד י׳ימיבו

לנעליומשוס היי פסקיצן הלכהכרין ^

ובפ 6ח לכו מ־ץ

תשוב׳ומה שתקנו לומר אבינדכברכת׳ השיבנו
שאין כן בשאר הברכו׳היינו מעמא שאבו מזפירין לפניו שהאפ
חייב ללמד לבנו על כן אנואוכן<1ךןשיבנל אבינו לתודת׳ובסלח דדבי׳ וכיוצא בו מאחרץהשאלה »ח
בחידושי
לנו משום הא דכתיב וישוב אל דן׳וירוזמהו ואל אלהינו כי ירכה במרחשו' וכיב׳ כתבתי
מדקדוק סוגיית סגמ׳ידאתר׳דל,ת ר
לסלוח על כן אנו מזכירין רחמי האב כרכתי' כרחם׳ אב על בנים
פירי כדביא ואינו מ־קו׳טמעני׳אלא{הי
שירחם עלינו ויפלח לנו• ששית סלח לנו ומה ראו לומרמליחה׳
גשמים־כצוןא״י' שואלים תכף מ
אחר תשוב׳ כי ע״י תשו׳הקב״ה סולח רבתי׳ וישוב אלה׳וירחמהו ונמצאת אומי שכל המקומותחווילהן
מ״חי<^ % prיסגס זה סס? וכתובכה ^ ^ שן׳ואלאלהינופיירב׳לבולוח שביעי׳ראה אנ בעניינו ומה יאולוט׳ מי״ט האהמן סל חג אלל Ä3
המקוסוי׳ ^-ן
העלימ הנול על פ״בוקי״ל דיוס תקופה מתחיל נמצאגאולה בשביעי ,כי היה ראוי לומר רפאינו אח׳סלח־כסדר הפסוקלג׳ דינים כפי סילוק

חוסן א״נ השאלה כשמכרו נ״סימי׳מןהתקופ שואלין ביתפל׳
וכתב סן דוד
ערכי׳שהוא תחלת נ״ט:
^עי
מנוכי״מברי
אנ ,׳ ‘ פ,שק,ס אבודרהס ויום ׳ס יבא בכ״ב
יוט 6ף
היהפי״כריר מכ׳׳ח
״לש:6ל על ״״ראס
השאלה
היספכיי׳י מכ׳פיוסתסי
קודסאוט״וכרי  •:רמ״עז כשם 6ביהעזרי
דההך ס׳מניקלהומעת לפת כן כתבושם
הר״אש והמרדני בשמו  :ומ׳ שבשמו
עור ס 5זס נפל' הפקוע' בג שפות מן היוס
וכו׳כ״כשסהמרדסי :ומ״ש סהר״אסכית'
י על דבריו וללז נהגו כןוכו' גס מ״ס תמהני
למה לזנו נוהגים כבני גולה וכו׳ההל שס :
ומ״שמ״מדבי התלוי בכזרץ למהגכהוג
כמותם פימ׳דבר שתלוי ביזרצו׳ שישאי־׳ן
שצריכה מטר כזמן שחברתה לזיכה צריכה
וכן בילזר יפס בתשובה ח״לדלזע״גדתנילז
חנניה לזו׳וכגולה עד ס׳כתקופס ו15צן3כל
מילת 6לזזלינןבמר תכמי בבל ועבדינן
כוותייהוהיכלז -דפליגי לזהדדיסכמי בבל

חשבינןעיקר ״
.
.
.
ה״מ
דתלמו׳כבלי
וחכמי ל"1י

לכטיא"^
לומרשכיוןסהוקכע זמןw
בלמי סיראץ׳ מירידת נספים׳1p

למט׳כץ;[
ישרא׳' וככל המקומו׳ססריכיס
בר
לכלתחלואיכי אלא א״ר הייא
הסולח לבל עוניכי הרופא
אל׳ג 3ה ואין להם פירי בדביאסואליןו&מ׳ן
אבא מתוך שאנו עתירין ליגאל בשביעי׳קבעלה בשביעית
להועיוי
בי״ס האחרון של חג והיכאדאי'
רבששית קולות בשביעית מלחמות' במוצאי שביעית ק ך ןך
מחמן
אתהלת׳תאולח הוא ועור נבון לומ׳תכף לסליח׳גאולןק  .בדכיא מאחייןאת ססאלסמ יז׳3
מלחמה
בשמיניוכבל שהיא טכעניו היפה עדס^!5
שמעית רפאינו ומה ראו לומר‘ רפואה
VD

I

גנניג׳ו;נ
א״רחייאסתיד שניתנה מ^ה 3שמינ 1,סו>5ויןה־ומימפח»

וצריכה רפואה קבעוה בשמעי וגם כדי לומרי גאול
גאולה בשביעית
שעו סדר הפסוק שהיה ראוי לומר רפואה בין פליחה לגאולה
כדפרישי׳לעילכדכתי׳הסולח לכל עונייכי המפ׳לכל תחלואיכי
אלא שראו לקבוע גאולה בשביעי׳הילכך קבעו׳ מיד אחד ברכה
שאחריה ויש בה כ״ז תיבות כנגד כ״ז פסוקים שבפרש׳מילהוכ״ז
תיבות בפסו׳ויאמ׳אם שמועער רופאך שכזבו׳ התורה והמצות
באה רפואה וכ״זאותיו׳בפפו׳כי חיים הם למוצאיה׳ולכל ישרו
מרפא אע״גדתני׳כל הכתוב לרבי' אין מכניץ אותו ליחידליחיד
אין מכנין אותו לרבי׳וא״ב כיון שהפסד הוא לשון יחיד רפאני ה'
וארפא היאך אנו אומרים אותו בלשון רבים פי' הרמייה חיינו
במתרגם המתרגם הפסוקי׳אינו רשאי לשנות מיחיד לרבים או
איפכיוה״ה נטי הקורא הפסוק ככתבו כזמן שממין לקמת «ביל
פפוה עול תפלה -שאין כוונת הצכורלקרותו אלא להתחקדרך

בז׳במיחשון^
ג״כ בקצ' מקומו׳לשאול
הזכי׳כהלכותיועיה
מה אעשה והרי״ף לא
דדברא' כלל ונתב הא דאר׳אהלממן
גמליאל וכתב ג״נ בגולה פדס׳נתמן)

ושנלוון
נר׳שאין לו אלא סכי זמנים הללו
הזסנוו'
ישראל מאחרין לשאי׳אפי׳בזמן
מסלכוו!
במרסשון ואף הרמ״בס כת׳בפ״ס
תפלהבז׳ימי'ממרססוןשואלי׳עת נ ®‘
בברכת השני׳כל זמן שמזכיר משיבמזן
כסכע׳וסווא
ומוריד הגש בד״א בא״י אכל
והחמין
ומצרים ותקומו׳ הסמוכים לאלו
לון
לאלו שואלים אתהגשמי' ביוםשסי'
תקופת תשרי וכבר פירשתי סוגיתעיו
צ״לו(1
ומדבריכם
דרכם . :
בחידושי ע'׳פ .
.

סלכמיכיבן ג«ל6-ל 4m
סיפסיקי!

סמ
צורך לצחר חרבן לפי שהיו מתלזספיס
בדבר לזיסורוהית' וחיוב ופיטור וסומאס תפלה ובקש׳הרי הן כשאר תפלות ודשאין לשנותם לפי
סג
כירושלי' כמי סעושיס
כשקורא הסביבות כרגל
זיטסר׳כזבלבדב׳סתלוי בצורך הסע מזין בו השעה לפי ענין תחנתם ובקשתם וה״ר יונה כת' דווקא
ראוישנצסי
כשמתפלל סיום ומפני עולים הללו
שינוי לענו׳על ד״ת רלזוי לילך אס׳הסניס כל המזמור גא פל העני? כסדר אז אין לשנות אבל
והמקומו׳והזמן דבב׳שופכ׳על מיסרבי׳ולא ואומר פסוקים הנה והנה יכול לשנות מיחיד לרביםומרבי׳ליחיד השלזלה סהילז הית׳ עיקרהתקל
סגי כ״כ סנלזחר לזת ההזכרה ולפ״זחי[למ
צריכי גסמי׳ער ס למקופ׳רוו היה זמן הזרע
ולזה נוסה דעת א״אז״ל:
מלווח׳בבבל!ר 3ל באר׳חספכז שזמןהזר׳הו'
מחצי תשרי ולזילך הדב׳ידוע שאם ללז ירדו
גשמי׳מיד לזחרהזד׳סהו׳מתקלקלסהעופו׳
נעש׳כבכי
למהללז • VJJ WJ
צולו VJ \J\JJ
וסעכברי׳ילוצלוהו 11/iJ
 UJh/V I׳ \W\JJV

6׳'■ ™5ול’׳5ו » מפפי׳נפנפס
בר״ג כי 3מ ׳ןה ^מח1,וקת3ין 3ניבב}
וכין בני$ז״י סימנו נזלו טעם לדבריהם
סראוי לעשות כך ואלו גותל' טפס פר6
לטשו׳כמופן אלא שבבל היו עושים כפי
הצריך להם והמסנס פאומיתששואליין

דין ג׳פל פירי דדברלז כלל ועמדנופל®'
דיני׳בלבד1ב 5זרץ יסרנזל נקיסי׳בזמןהזן
גמליצל
בהזכרה כי' יסודה ובשאלהכר'
ובגולה כר׳יהודה בהזכר׳ וכסלזלסעדם

 rVV ^ D Vברכת השנים ומה ראו לאומר׳בתשיעי׳
א״ר אלכסנדרי כעד מפקיעי שעדים
י*
דכתיב שבור זרוע רשע ורוד אמרו בתשיעי׳ראשרי האיש ולמה
11
ן
ל
פנליו
רגשו גויס שתי פרשיות הן ויש פה שלשים תיבו כמד כ ג תיבות במקיססמכ״ל  :ושואל׳ ן עי
שבפסוק יפתח הומך
לד וז שבפסו פותח את יריךהרי שלשי ויפפוק המוסף סל י״ט הרנ׳זפון של פססונו'
שבור זרוע רשע יש כ״פז אותיות וקריאתו חשובה באחת הרי
פיירנצדמו׳
מדוקד׳ססריבמפלו׳י״ט ל6
וי ובאשכנז אין משנין בה כלל אלא אומרי' בימות הגשמי׳ותן

ומטר לברכה לבימו׳החמה ותן ברכה והכי משמע לישנא תם'
שאלה בברכת ה

ו׳סולזליןסי
מלבהו שאלה וה״לכרזילו .כתב
מפלת המנחה סל עי״טסראסון1

במרחשון כפני' בא״י נפי הצריך להם ע״כ מטר ובפפד׳נוחגין
וכת עוד באותה תשעהשכך נת׳הרמ״בס אע״ג דטל לא מיעצר מתפללי? עליו שיתנוהו לברכה ומתחילין
בפירוש המפנה פ״ק דמסכיות סמ״ש ר״ג
בשבע' כמרחסון סואליןאת הגשמים אינו
וכאריצו׳שאוירי׳כאויראב' כסא'
אלא בא״י
דמינן
ארצוצייכ׳להיו׳סשאלה בזמן סהס צריניס ואר״א הלכה כר״ג ותני׳ר״ח אומ׳ובגולה פי׳בבכל איןשואליןעד ובברכת הסכים שלח להו ציסידםדמי®,
לגשמי׳באות' הארץ ויעשו אותו זמן כאלו פ׳יום אחר ההקופ' • ואנן בתר בני בבל גרירען ואךבעי׳לן יום ס' ובשומע הפלס ופסקו כן כלהפוסק*ןל
הוא שבעיהכארחשין • ובססרו כמשבעה בלפניס׳ואיןשואלין בו או כלאחר פ' ואפיקניכלאחר ס׳הלכך סרב רכי׳נסיס ואע״ג דאמיי' כפ״קדע5
ימים _במיסשון שואלי׳ את . .
הגשמי' בברכת .בתפלתערבי׳שליוםס׳מתחילין  :ולאביהעזרידאתמרפירוש' שאסהיס צריך לפרנסה אומיהבלמו
בליל׳מונין הסציס שאני מטר ססו׳ מז יקלרוב
" זמן שמזכירגש ^בר׳ ^ בא״י אכל דהנך ס׳מנינן להו מעת לעת שאם נפלה תקופ׳תשרי
השני׳כל
ואם כתקופת תמת כדכתיבהלי! קכידחינה
י ס׳מן הלילה
בשיער וכסוריא ובמציים ובמקומות •י
אפריעשיח׳בעינ׳”
הסמוכיםלאלו והדומים להם שואלים הגשמים ביום ס׳אחר תקופ' תשרי מקימות היום אקרא אל ה׳ויתן קולו' ומפר ודעו וראו צי רעתכם רכס
צימגיכהצנר
לסאל לכס וגו׳ע״כ ול״כ דלא דמיא כלל לסהיא דע״ז דהת׳אינו משנה
שהס צריכים לגשמים בימוההמס כגון איי הים הרחוקים סואליס אתהגשמי' בעת
סציא
אלא שמוסיף מעין מה סשואלי׳הצכור הילכו אומרה בכיב' השנים לזכל רקבא
שהם צריכי׳להס בשומע הפלס ולפרס רייהטא משמעשפי׳המשנ' סותר מ״ש בחבות
כי בפירוש המסכה כתב ובסאר ארצות צריכה להיו׳השאלס בזמן שהם צריני לגשם מסנה ממטבע הצבור שהרי איכס שואלי' מטר ומי ששאלו מסזירין אוחו אינינו'1
באותה הארץ ויעשו אומוזמן כאלו הוא ז׳במרחשוןאלמא ששואלים בברכת השנים שיהיו היחידים משנין מטבע סברס־נדספני צורך עצמן וישאלו מטר באותה יי^
לסאול
עצמו־וס״ש אכל ארץ אחת כולה כימו ספיד ככלל׳וכו׳כת׳ א״א ז״ל סיברלי׳
 ' בחבורו כמי שאיי הים סואלים כשומע תפלה והמדקדק בדבריו ימצאם מכווניםבבירכהשניס כבר כתבתי' תשוב׳זו הסמוי וכתוב באות׳חסוב סלא נתקבלודנ יו
כיבפי׳המסנה כת׳ארצומלסי שיש חילוק כין א״י לבבל לעניין שאלה והזכרה מום
בלמוד שאץ נקראים רבים אלא ארץ א׳ואוהם אומיי׳בזמן הצריך להם שאלה בברכי' וגס מדברי סר״ן שכתבתי לא משמע לחנק בכך וכת׳רבי׳הגדויל מהר״יאכוה15
השנים אבל בחיבורו כתב מקומות שסם צריכים גשמים בימות החמה כגון איי הים שמאס׳סהדא״ש כתב באותהתשוב' סאע״פ שהוא יחיד סיס יצוללשאול מ ^ י®5
ואינם נקראים ארץ בפני עצמן הילכך כיתידים רמו ואומרים בשומע תפלס ע״ב sהדבר הוא ברכי רכים אלא כדי שלא יהא גיאה סהס באגודות אגורותנראה
ראיס
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הלן יי אבל הרא״בד כ׳סמסזירין אותו לברכ׳הסניס וכענין סצמרו בהבדלה כפ׳צין
איהשאכזסיסיד טעה ושאל גשס בזמן שכיה מן סדין לשאול טל שלא יחזור מאחר
מקום להתפלל אלא מהסב׳הנזכרת עומדין טעה בזו וכזו חח׳לראש ומשתברא ודאי כדבריהרצ״פד י/5לצ 1מיהוביהשל'
יר<ץן־ דאה כדברי הר אש ואפי׳כיחיד יש לו
מפ׳כדכרי רבי׳סציי ע״ב והרא״ס כה 13דאדכ׳בתר שומעתפל׳מפ׳בירו׳חוז׳לסומע
 3לאשהתעלל כדיעכד שאין בכאן זאת החורב' כר׳שאין לו לחזור וצ״ע עכ״לולע״ד
תפל׳וציכר צריך לחזו׳לברכת השנים וכן פסק ה״ר יוסף בסס ר״ח וצ״ת הא צמרינן נטעחיס דאי{
^נר ^ץן שלא נתקבלו דברי הר״אש וכל העולם לא נהגו כן ה״ל סוגיין דעלמ׳
בפ׳אין עומדין טעה בזה ובזו חוזרלראש להיזויר! ונללד כם
ךלאכהר״אש והילכר הטועה ושאל גשם
פירוש סתקנו הבדלה בפעלה ועל הכוס' סראיס ור .רי«״ם
5רןי לחווצפי׳בארץ שכולהבכלל׳כריכס ואם נפלה ביום מונין מן היום וכ״פהואוכתכ עור שאם נפלה
כסטע׳בתפל׳ צומר׳על הכוס וצ״צלחזור וסר'1ל0מ! ן עליה׳
« נל
בליעבד
גססכימוסהתכנס מל״מ כיון שסרב ספק התקופה בנ׳שעו׳ביום והצבור לא הזכירו בהתפללסבבקר ויחיד
ולהתפלל וסי טעה על הכוס חוו' ומתפלל ל ת .גתי לעילדהס
יעליבו צת הדגרמי יקל ראש מגדו ולכן איח׳תפלתו מן הצבור רבתר צבור גריר שאין עושין שתי תורות
הכא כמי כיון שטע׳ולא הזכי׳בסומעתפלה הסניפז ללגרי
בתפלת
רצוילצא׳מירי ספ׳ולסזו׳ולהתסלל במור' וא״א ז״ל כת׳ על דבריו ולא נהנו כן אלא לעולם שואלין
יש
ושמא
השנים
היה לו לחזור לברכת
הדא׳ש וע״לסיס]
גונהוכע״ש ס״ריוכה גבי טעה כמנסה
תע״נלעגעדסיב'
בשנתרלנ*הזכי'סל שבת וכתבו רבייבסי' ערבית של יום ס׳וכת׳עור תמרוני למה אנו נוהנין כבני נולה נהי לחלק דסאני הכא רי״ח כולן כתפלה אחת
גזמן קזה7שו « נין
[אם שצלמש׳בימייסחמ׳מחזירין שהתלמוד שלנו הוא בבלי מ״מ דבר שתלוי בארץ למה ננהוג
כן ולא אטרחוס רבנן לחזור כמו גבי אדברי ראגי׳׳ה
כמיתם אם ככל הית׳מצולה ולא הית׳ צריכה למים כל הארצות
אע״ג
הבדלה שנתקנה במפלס ועל הכוס דתרי נדיענל
צומו כהי נתב׳ב תי׳קי״ד שכל ססזכי׳גשס
למנקג׳דלאכזתיה
עניני נינהו ובה״ג כתב דאי אדכרקמי
נשותהתתסמחררין אומו וכ״סכסשצל
שומע מסלה אומרה בשומע תפלה ואי לא וה״ה כאן גן ג״ל
"ן ומיקל טפי ולדברי המפר׳סאה הזכי'
דהמיקל נדגל צא
הדר לראש ומשמע שר״ל אס לא אמרה
הפסיד1
 1במרחשון וישר מאד בעיני ע כ  :ושואליןדע
ומטר איןמסזירין צ ימו צ״ל דהיינו
דהיינו
בשומע תפלה חוזר לברכת השנים
) 0גע'איולרה 6
דוץ׳כסזכי׳אבל בשאלה מודה סכלשהזכיר תפלת המוס׳של י״ט הראשון של פסח כל זמן שמזכירין הגשמי'
רישאדידהו ולישנא לאמשמעדאיירי לאם שנחלט ומער
מטאע״פשסזניר ג״כ סלדמחזיריןאלשו :ויחידים הצריכין למטר אח״ב שואלין אותו בשומע תפלה אפי'
כשסיים כל י״ח ברכות ואז חוזר לראש י״ח נ ניכית השני•
סשוכן אס לא שאל משי כימו׳הגשמי' כעירא׳נרולה בננו׳כיחידי׳דמוושואלין אותו בשומע׳הפל׳אבל
לאוסרן
וגרץ
מפצה
ונראה דסברי ה״ג דתלמודא .לידן פליג נשומט
«;־!! ירי׳אותו אפי׳ששא׳טל אע״פ שיהזכי' ארץ אח' כולה כמו ספרר בכללה או אשכנז בכללה אם צריכי׳
אירוש׳מההיא דטעה בזו וכזו וכל דבריה' ואועוסיו׳תענית
צינוכןכדפוי׳למל בהתפלתהשח׳תניא למטר אה״כ כתב א״א הרא״ש ז״ל בתשו׳שאלה שיכולין לשאול
דברי קבלה ויש לסמוך עליה׳וכ״כ כראב' "נ׳ל עטנויאמר
ט! :ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית
השאלה ממילה
המתים מתזידין אותו שאלהבכרכ׳סשניס אח״ב בברכת השני כפי הצורך להם• ואם שאלמטרבימו׳ההבד ז״ל מכ״ל וכן פסק פימב״סכס״י מה׳׳ת»
קולס ענינו;
מחוירין אותו ובריש תעניות כת :הרי״ף מחזירין אותי וכן אם לא שאל ביפו׳ הנשמי׳ מחזירין אותו אפי׳ וכיון סהרמ״ב׳והר״אש ז״ל ססכימי׳כןככי
ונראהסאס נזנראחרשחתס־
ירושלמי סיס ממד בגשם והזכיר סל טל ששאל טל אף ע״פ שבהזכרה אינו כן כדפירשתי לעיל אבל אם נקיטיכן:
שומע תפלה קודם שהתחיל רצהשאומר
אין מחזירין אומו והתניא אס לא■שאל שאל מטר ולא טל אין מחזירין אותו • ואם לא שאל מטר ונזכר
בברכת השנים או פלא אמיגבורו׳גשמי׳ הורם שומע תפלה אין מחזיריןאותו ושואל בשומע תפלה  :ואם ותן טל מטר ואח״כ אומר רצה דכלשלא.
מליו חוזר לראש  :לא התחיל רצה כאלו לא סייס שומע מסלה
במחיית המתים מסזירין אותו ה־וא דלא לא נזכר ער אחר שומע תפלה אס עקר
אזכר לא סל ולא מטי וכתב הי״ן כשס עקר רגליו איתמר בירוש׳ שחוזר לשומע תפלה ושואל בה וכ״פ חשביכן ליה וכמו שכתב רבינו; בסי׳קי״ד
הימ״בן דסכו דצא לוש־ף עלה דבסזכיה ר״ח ובעל ה״נ כ׳שחוזר לברכת השנים וכ״כ הרמב״ם ז״ל והראכ״ד בשה אכי הטזרי בנזכ׳קוד׳שכתחיל בתקע
בשופר גדיל :ונראהשאסהשלי׳תסלתו
הואדצילופי ואץדנין כן כשאל׳לפישיש
שנש והודאה במש שאינו נעצר כמושיש ולזה השכים א״א ז״ל :עשירית תקע בשופר ומה ראו לומר קבוץ ואינה רגיל לומר תחנוניה אחייהאע״פ
גליות אחר ברכת השנים לפי שני' ואתם הרי ישראל ענפיכ׳תתנו
סעדיין לא עקר רגליו כפקרס דמי וכמו
ב-מס שהוצ נעצר לפיכך הזכיה שלריצוי
וגבורת גשמים עוערתימקוימ׳אבל היאך ופדייכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו ליי׳  :וקבוץ גליות הואע״י שיתבאר בסימן תכ״בג  :וסד .ראו לומר
מונן לועי בשאלה שתהא שאלת מס תקיע׳שופר כרכתי׳ וחיה ביו׳ ההו יתקע בשופ׳נדול וגו׳ והשתחוו קיבוץ גליות אחר ברכת השנים לפי סל
לה' בהר הקיד׳כירו׳בדי להקריב קרבנו׳ ובפפון של קרבנויייש בו ואתם הרי ישראל וכו׳בפ״בדמגל׳ופרש״י
שאינו ציין־ לשאול עולה לו כמקים מס
שנרי לשאול הא ודאי ליתא וכןכר׳מדברי תקיעה דכתי׳וכיום שמחתפ׳ובמועדיכם ובראשי חרשיכ׳ותקעתי ופריכם משאו לעמי ישראל כי קיבו לבא
אלמא קיכוץ גליות בעת ברכ השני׳היא:
ס־ע״כס בפ״י מהי׳ת וכן פירשו ה״ר יונה בחצוצרות .יגו׳ויש בו לתיבות ולפן יש בברכה זו לתיבות:
והו״אש כפ׳מפלת השחר וכתי ססהר״אש
 J1HNעשרה השיבה שופטינו כבראשוניומה ראו
קיח אהת עשרה השיבה סיסטינו
כבראשונה ומה ראך
דץזע׳מג!־ לאו דוק׳דה״לל ולא גסס
והא
לאומרה אחר קבוץ גליות רפיון שיתקבצו
I
להתייש׳בירושלדכתיב לאמרה אחר קיבוץ גליות דכיוןשיתקבצו
נלו׳דכיון דמאי דמשני ההוא דלא אדכי הגליות עושה דין ברשעים קור׳שיבואו
הגליו׳עוסה דין ברשעים ונו׳בפ״ב דמגל׳
לאשלולאמס׳לא קאי אשאל׳אלאאהזכר' ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור מיניך ואסיר' כל בדיליך וע״י כן
ומ״ש רבי' בשה אחיו ה״ר יחיאל שתמס
ע״ללהסואדלא אדכר לא טל ולא גשם
ואשיבה שופטיך כבראשוניוחות׳בא״י מלך אוהב צדקה ומשפט על סתימת ברכ׳זו למה מזכירקבה מלכו'
שהוא הלשון שאומרים בסזכיס ולאס״לל
ומר״ח רע י״ה חותמין המלך המשפט כתב אחי ה״ך יחיאלז״ל ככר נתיישב במה שכת׳מחזור ויטרי דגבי
דלא אדני לא של ולא משר שהואהלשון
לומ׳מלך ,ואיני ,
חתילברכהju uu
מעולם תמהתי על חתימת כרכ׳זו למה נשתני׳ מכל
מבין מה סכת'
משפט שיין
שאומרים בשאלה אלא דלא דק  :וממוך
דב־י׳הללויתיאר לך שמ״ש המרדני ברי׳ י״ח לעני] מלכו׳הא קי״ל ברכה הסמוכה לחברתה .אין בה מלכות שנשא ינתן לפט ס1־׳' ^יקבל לבריו,fh
תעניות על הא רעשני ההוא דלא אמ׳לא ועוד לכאוד' איני יודע מה הפרש יש בין מלך אוהב צדק׳ומשפט לשנות סנססלז קממי צ״צ שהייהר״צש
* 1לולא מער מכאן יש בני אדםשאומרים ובין המלך המשפ׳לענין שצרי׳לחזור לראש אם שפח אך שאיני כתב בספ׳י׳ק דביכות כל הסנה כולה צומ׳
 5נל עעס ותן טל לבינה אף בימו׳הסמה רשאי לשנוי מה שהורגל בפי כל אמנם שמעתי שבפרו״בינציא האל הקדושומלך6והב צדקה ומשפטוצם
שיהא יגילבפיה' טל דאז אס ישכחו מטר אין אומרא־זמלך וישר בעיני שוב מצאתי בספר הנקרא מ חזור לומר שבדין היה לו לתמוה מהשנסחנית
ברכה זו סמזכי׳בה מלך יותרמשא' ברכות
לימות הגשמים אין משריין ע"כ דבייס ויטרי ה״ג כפ״ק רברכות כל השנה כולה אומר האל הקדוש האל
מה קיבול דבריה שייך קס מאחרשככר
לפי
מוייס הס שעלה על דעתו שדיןסאל׳שוס המשפט חוץמי׳ימי תשובה שאו׳המלך הקרו׳המלך המשפט
יישבו מחזור ויטריוצפ& ר שקודםשראה
שהוא
"המניס ואין הדבר כן וכמו שנתבצר שעכשיו יושב על המשפט לרון כל העולם ומראה עצמו
מחזור ויטרי קצמר שקיבל הר״צש דבריו
אכל אם שאל מטי ולא טל אין
׳
מלך על המשפט וי״אכל,השנה מלך אוהב צדקה ומשפט מבי שבדין היה לו לתמו׳צי נמי אצידך תמים׳
מחזייין אותו וזה פשוט מדגרסינןבריס
מעניו תנא נטל וביוחו׳לא חייכו חכמים משפט שייך לומר מלכו׳טפי משאר ברכו׳כדכתיב מלך במשפט דמה הפרש יש כין תלך אוהבצדק׳ומשפט
לדג*ר'י ^  • 2לסמלך המשפט קצמ׳שקיבל היצ״שדבריו
*? זמר מאי טעמא לפי שאינם נמציי׳ואף יעמיד ארץ ונישאתי ונתתי ברבר לפני א א ז
עג יג’':סזנר'איתמר משמ׳דה״הלשאל' שתים עשרה קללת המיני׳וקבעוה אחרי המשפט שכיון שנעשה סיש לתמוה על כך שזה לא יישב כמחזור
המינים וכולל הזרים עמהם כדכתןב ועובר פושעים ויטיי ובהלכות ר״ה אכתוב יישוב תסיה'
דבא טמימא דשאין נעציי׳שייך גבישאלה משפט ,כלו
ץנגיהזכיס " יטיש ואס לאשאל וחטאים יחדו ועוזבי ה׳ יכלו ליש בה כ״ט תיבו׳לפי שכופרי׳בתור' זו בס״ד • שתי□ עשרה קללת סמיכים
שישבהכ״ז אותיות ובתורה שבכתב ובתורה שבעל פה ולפי וקבעו' אחרי המשפט שכיוןפעושה משפט
’^ ,י ׳נזכי קודם שומע תפלה איןמחזירי'
כלו המינים וכולל הזדים עס המינים
ן
*יטץ בומימי' דיב אשי בפ׳תפל׳ססחר חשבון זה אין לו׳כל אויבינו אלא ותכניע׳במהרה והוי שפי׳מעין
כדכתיב ושבר פוסעים וכו׳גס זה יבהיק׳ב
׳קיי״ד  -וס שיאם לא
ינתכם יבינו נשי
על
י״ג
:
אויבי׳
’
שביר
בעמן
היא
הברכה
שכל
חתימ׳סמוךלחתימה
דמגלס וסרש״ישציג' מאמינים3דמ מסה
!׳ ייעד* 1חי שומע תפלה שם וכו׳מיתייי
) ייעה ולא הזכיר גבורת גשמים בתחיית הצדיקים ותקנו׳אחר קללת המיני׳ שכיון שכלו המיני׳מתרוממו׳ סהיתהמן השמים שנצמד עוזבי ה' צלו
שאלהבביכ׳השני' קרנות הצריקי׳רכתיב וכל קרני רשעי׳אגדע תרוממנ׳ קרנו׳צדיק המינים וסבר פוסעים היינו זדיםכדצמרי'
׳'׳!ת’סמח 1ייץ אותו
וכולל נרים עם הצדקי׳כדכתי' מפני שיבה תקום וסמיך ליה וכי פשעים צלי המרדים  :שלש עשרה
 ^.ותי לאקשיא י|'א דאדכר קודם
פ תפלס הא דאדכי לתר שומע תפל׳ יגור אתך גר ויש בה כל האלפא ביתא לומ׳ למען צדיקים עומקי על הצדימיס ותקנוה צחי קללת המינים
« ^ התוס הא דאיכי צחי סומ' תפלה תורתךעשה עמנו חסד ויש בה מ״ב תיבות כנגד הפסוקי׳שיסודה שכיון שכלו הרשעים מתרוממות קמות
אגדע
מהם שבעה תיבות בפסוק וכל ,קרני רשעים
צדיקי׳כדכתי'
הצדיקי׳וכו׳וכולל גייס עס
,
.
.
^ . 1מח! 'יץ אופו מיהו צם לא עקר
לחזור לראש ולא לברכת ספנים אלאחוזרלשומע תפלס וכן משמע מפני סיכה תקום וגומי גס זה סס כלימר דקיא דמפני שיבה תקום מיירי
 r p3מומדין וכן הסכים ה״ר יזנה כפ׳מפל׳השחר והרש״בא ׳כ פכן דעת רבי׳ לכתיב• ביה והדרת פני זקן והיינו חכם כדלרי ס בפר' קמא דקידושין זה שקנה סכמע
(י ) יל״< זאין
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וסמיך ליה וכי יגור אמן גר הרי גרים סמוכים לצדיקים לכך כוללם בברכה אחת• תפלה שואל כל צרכיו מאי זה מין שיהיה ובשאר ברכות איני•שואל בכלß
י ' ד * בונה ירושלים ותקנוה לומר אתר טל הצדיקים וכו׳גס זה פס • ט"? את צמח מעין אותה כרכ׳לח מפמ ליה לה״ר יונה לפרוסי הכי מדסת׳יאמ 'שואלאד"
ו
סילק י
ירושליםשכיון שבאים לירושלים בא דוד דכתי׳אפר ישובו בשומע תפל׳ולא ■
,
צו״ני |]J
בסופ׳וכין סן -־^ צרכ1
כין פואל כאמציהכרכ׳לשואל
לוד ותקנוה אמר כונה
ימ ישראל וכו׳גסזה שם ופרש״י אמר ישובו׳ בני ישראל אפר שישובו לבי׳המקדש לשואל צרכי צבור כמו שמסלק כשא׳ברפו׳משס׳דבסומפ מפלה שואל כלצעץ!?I
ענין שירצ׳אפי׳באסכע הברכ' ובלשןןף J
_
מלכם?
ובקשו את הב״ה ואת דוד
קיט  TTWVWVשמע
נוהגי׳ביוסתעגית ^
קולנו אגדע ול״ה תיבו' שבאלו ב׳פסוקים מפני שיבה תקום וגו׳וכי יגור וא״תהיי אנו
רבי׳באסגעגרכסןן!
בתחנונים בלשון
ותקנוה אחרצמימת אתך נר וגו׳ • י״ד בונה ירושלם ותקנוה לומר אחר על הצדיקים
לכו וזהו כסך מ״שה״דיגנגיקהסני«׳)'
דוד שכיון שנא דוד באה תפלה דכתיב שעיקר התרוממו׳קרנות הצדיקים בירושלם שנא׳שאלו שלום
1
דאמרי״
אהא
דהוה
מידי
שאני
לצבור
*IJJW
.
,
yן .
▼« I IJ׳•»*iWmJm׳׳«I
כנגד "*5
תיבות• ~ ז
ליד •* '» יי
ipiiwi
ישליו<ר« ו 1וי■
I> +
והכיאותיס אל הר קדשי וכו׳כפ״ב דמגל' :־ ו •* Iו>*
אותיר׳שבפסוק
לד
אוהביךוובה
ירושלם
שואלאדם צרכיו בשומע תפלהכפ״ק
דע״ז •י ומ״ש וכן בכל ברכה וברכה יכול בונה ירושלס ה׳נדחי ישראל יכנס ונוס׳אשכמי ^ך ^ »,עיך ך ישאל אדם צרכיו בג ראשונות ולא^3׳
שנתלI
תרונוובצבו נהגו ניש קיוכץ כמו
לשאול מפנינה וכולי ג״ז שס וכתב כל זה ברחמי׳תשוב ותשכוןבתולכאשר דכרת וסמ ךלן נוסח זה במךךש
הרי״ף בפיק אין עומדין • וכתב שם ה״ר
יונה לענק זה מתסלק דל דינים סלוקיס
האחד שבברכת שומע תפלה יכול לשאול
כל צרכיו בכל ענין שירצה שברכת שומע
מפלס כוללת כל הצרכים ולכך כתקנה
הדין השני שאס בא לומר בסוף כל כרכה

וכרכה מעין כל ברכה וברכה אופרואפי'
שלא יהיה לכרכו ממס מומישכיו ^ טי
אומו בלשון רבים מיהו בלשון יחידאסי'ר
*? ממ ? T '" ^ Pש ?? .
ביי
ככ יפיאל והיי הסס ?|ודוק5ן םיכוללצ}כגיו
 3לש״

דורשי רשומו שאומר יב מנין ראש תינו של "י “ ™ «®
אלף ות ת כמנין המלאכים שמקכרין תפילותיהן של ישר » ולפי
הנוסח הזה יהיה החשבון מכוון ובתשעה כאב מוסיפין בה נחם
ובמקומו יתבאר בלה  :ט״ו את צמח דוד ותקנוה אחר בונה
ירושלם שכיון שבאים ילירושילם בא דור דכתיב אחר ישובו בני
ישר׳ובקשו את ה' א^היה׳ ואת דוד מלכם ונהרו אל ה' ואל טובו
באחרית הימים ובה לתיבות כמו שיש בפסוק כי נחם ה׳ציק :
היט  WWעשרה שמע קוילינו ותקנוה אחר צמיחתדוד
שכיח שבא תר באה תפלה דכתי׳ והכיאותי׳
I
אל הר קרשי ושמחתים בבית תפ  ),תי שוא  1,אףם צךכין ם

.Ä
י  «U1ל6סזני׳דנר « נל
משמש ש־יצ מ־־יסדאין ״’לוין 1£
באמצע הביכלשואל בסיף בכלמחא!
לשאול בין בלשון רבים ביןבלשו ? ?
שומע תפלה שוס לשאר הברכית מלמ!
אלאסכסומ׳תפל' שואל כל ציכיומאיוןI
סואל 1
מין שיהיו ובשאר ברכות אינו
ברכה אלא מעיז אותה ברכהול5י!הונ
שילתדאןו
יהודהבייה דרב שמואל בר
סיי׳בראפי
אס כא לו בסוףברכה וכו ורב

f

וכו׳קדא
חולהבתוך ביתו

ת  5לה טודיא כוללת כל
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עגיגורגזכראהכאומרו במקו שיבראו מי ששכח ׳• ׳״
ש 3ששכח
־״ 1״׳עי׳ -״י״ י -י׳־י"־׳"׳י "׳ י׳־׳־׳־• ;1w 1
רבי׳בסימןתקס״ווו״ל
לשאול בברכת השני׳או מי שטעה בי׳ימים שבין ר״ך־ לי״ ה ןחתם בתחלת הברכ׳וכ״כ
ואפי׳כאמצע הברכה והיינו ראמיי אס י&
סלסלנן
אןתה כךכה ־ ונוהגי לסרבו סליחות בברכות
ומשפט ונזכר אח״ כ יאמר
לי מולה Tß5ביפו5ןומיה ?־יכ " וליס מלך אוהב צדקה
לו
בא
אס
דאמיי
הא
על
שסומכין
י
ופר
ל
ברכות
ח
״
י
1
,
כ
y
s
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כדברי ריצוי ותחנוני' כסי רצונו בין
לפי שפה והוא שיאמ׳אומובלשוןיסי׳סל^ להם סדר שאם דלג או טעה באחת מהם א צ לחזור לאתי• חי^ |
שיכוללו׳אסר |
אלא בין רבים והא דאמי רי״בל
ידמה כמוסיף על המטבעשתקנו :חכמים כמו בראשונות שבב מ שטועה בהם צריך לחזור לראש
עלמפלתו אפי׳כסדר יוס הכפוריס לאנא
הדקהרכיעי שבסוף המפלה כין קוד׳יסיו יחזור לראש הברכה שטעה הב או שדלג ומשם ואיהך יאמר
לרצון בין אפ׳יהיו לרצוןיכול להארי׳ולומ ,
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צרכיו כשומע

תסלסאכל אס בא

לומ׳בסו'

הסדר ולפי׳ז ש״צ ששכח ענינו לא יחזור שאם היה חוזר צ״ל

אפשר ןדא״ב J .הוי ברכה
הסדר .וזה אי
ואחייב רפאינו וכל
.
I . ..
-

ענינו למעט בסוף כל כרכה וברכה אסהמסיל

יכול
לבטלהמפין הפרכה אלא שלאחר התפלה
״_
_
_
_l . L
L

ברכח שבע עשרה רצה ותקנו' אחר שומע תפלה
ל

י!

«־

־ ן

—

’\• wj >j

uv i

ץV׳ י 1^1J׳״״׳

 jיוu

בשאלתודא״כסויאהברכ׳טסלהלשאלם

ושמחתי_ם בב״ תפלוד כלותיהם חטוקם לרצון על ® בחי =י ולצו ל 6מציר לשכיי נןTO־ 3״p־1
מפלפו
כיתי בית תפלח יקרא ילכל העמי׳וכריח ובח״ה מוסיפין כה יעילה מק׳פמלה נפב ו5וס בלולימי »«י
ויבא וטעותו וחזרתו יתבאר כל אחד במקומו בעזרת ה׳ ונוהגיםכסדר יום הכפויי׳או׳וכןאס רצהלהי׳
הכרכ׳מוסין־
בספרד שלא לומר רצה במנחה אלא מתחיל ואישי ישראל וכ״בככל ביכה מהאמצעיו׳מעין

כל ברכס וברכה מעין כל ברכה וברכה
אומי א ער רבחייא כר אשי אער רב אף
&״פ שאמרו שואל אידס צרכיו בשומ׳מפלה
אויבברכ׳סולי'
בתוך_ביתו
_
אס יש לו חולה 1.
ואם
רסמיס
סעדי׳שאיןכיצד כיה לו חולה מבקש עליו
הפנים רב שריר׳גאון לו' רצה ה׳אלהינו המנהג כאשר כ׳רב
צריך uלפי ^ אלמי בברכת
»״
אומריםבברכת חולי׳וכו׳ואס רצ׳ לשאול כלצירו
צרכיו
זאמרו שואל אד'
בשומע תפלס סואל וכך הס דברירניני
כשומע תפלה אס בא לומר אחי תפלתו
סב המימת׳כפשסן ולא הזבי׳חילוקיה״י
בסדר י״ס אומר ואע״ג למשמע לכאורה
דמימי־א דיב יהווה כייס דרב סמואל בר שילת ומימר דרב חייא כר אשי סתיהןלא יונסוכיוודהרמ״ב׳והר״אש ז״ל בחדא פיטת׳אזלי הכי נקיטי'ומ״מ טוב לסוס להי
כסד׳י״הוכו
באו ללע אלא על ענק א׳וכן למדברי רס״י מדברי ה״ר יונה נר׳ססובר דמכל מימי ' ה״ר יונה ז״לי ^ בתב המרדכי בס״פ אין עומדין אס בא לו׳אח׳מפלתו
מסמ׳דוקא אסר תפלתו יכול להאריך אבל באמצ׳הברכו׳אינו יכוללהארי׳אפי׳מק
שמעינן פילתא תרפא דרב יהודה ביי׳דרב שמואל בר סילפ דאמ׳אס בא לומ׳בסוף
הביכו׳אלא לקצר והשת׳רגילות הוא לו׳סליחות בסלס לנו ומרבים מסנמי׳כצגף
צל ביכה מפין כל ברג׳וכילאו׳מיירי במתפלל על ציכי צבור ומ״ס לא שרי אלא
בסוף כל ברכה אגל לא באמצע הברכ׳שלא ייאס כמוסיף פל מטבפ סטכפו סכמיס סברכ׳סשו׳דצרכי רבים ניכהו אבל לצורך יחיד איןיכול להאריך כי אס לאסמפמי
וזהו מ״ש ביין השני דכאמצע הכיב אינו או׳בלשון רבי׳ימ״ס סכשאו׳בסוף סכיכס והוא מדברי סתוס׳כפ״ק דמ״ז•■ אמצעיות אקלהס סדר דאמ׳רב סונא טענה
איתור לימי בלשון יסיד הוא מסכרת עצמו ומאי דאמי רב חייא בר אשי אס יש לו ראשונו׳וכו׳ורב אסי אמ׳אמצסיית אין לרם סדר בס״ק אין עומדין וכל הפוס?ים
פסקו כרב אסי וכתב הרי״ף שגאון פיר׳כפרש״י ודסה פירושו והעלהכפרש״בס ק
חולה כתוך ביתו אוער׳ככרכ׳ חולים מיירי במתפלל על צרכי פצמו ומשמ׳סאומר׳
הסכימו התופפו׳וה״ר יונה והמרדכי והר״אש והרש״בא וכת 3שמבן סלגאוניםוג|
בכל מקום שירצה בין כאמצ׳בין בסוף וזהו הדין השלישי והא דאסר רי״בל אס בא
לומ׳אסר תפלתו צפי׳כסדר יום הכפויים אומר מכואר שהוא הדין היביפי • והא הראב״ד כולם הסכימו כן וכןפסק הרמ״בס בפ״י מהל׳תפלה וכיון דכולהו רטו^
דא״ר יהוד׳אמ׳סמוא׳שואל אדם צרכיו בשומע תפלה משמ׳דאפי׳במפפלל על צרכי סבלי כפיש״בס פסיטא דהכי נקטינן • וכוש רבי׳לפי זה שליח צבור ססכסטרגי
רבים באמצע ברכ׳פי׳־רי דאי במתפלל על צרכי יחיד מאי איריא שימע תפלה כשאל ונזכר אס"כ וכו׳כן כתבו התו׳והרא״ש והמרדני שס וכ״כ המרדכי עוד כפ״בדמג»
ברנו׳נמי הרי אמיו אס יס לו סול׳בתוך ביתו אומיה ככרכ׳חולים וכי׳ואי באומר וז״ל ואו׳ר״י דנ"מ להאי פירוש בתענית צבור שמתפלל ש"צ פנינו כין גואל לת ,
בל שק יביס פלא שצריך שלא יאמ׳אלא בסוף הביכה מאי איריא שומע מפל׳אפילו אס שכחי אין מסזירין אפי׳אס לא פיי׳אלא אימ׳כרכה אין מסזירין וכל היכלאמו'
שאי ברכות כמי שהיי אמרו אס נא לומ׳בסוף כל ברכה וברכה מעין כל ביכ׳וברפ ' אין מחזייין אס היה חח׳הוי כרכ׳לכטל׳ע״כ5־ והכי נקיטי׳ודלא ככתו׳בכלכו פי י
וכפסק סל שטת רס״בס אס שכח ס״צ עצינו ולא נזכ׳עד שבירך ברכת רפאינו י
אומי ומפני כך הוא מפר׳דבשומע תפלה שואל צרכיו בכל ענין שירצה אפי׳בלסון
רמ״ש רבינוסאס סכח ס״גמנעי
רבים ובאמג׳הכרכ׳חהו הדיןהראשון .ואע״פ שיש לדחות ולומר דסימע תפלה שוס יות׳סוז׳ואו׳רפאינו וכל כברכות טל הסדר *
לפאר ברכו׳לענק שאינו שואל בלשון רבי באמצע הברכה ואין ביניהם אלא שבסומע אומרו במקו׳סנזני יומר נראה לומר שיאמר אותו בסומע תפלה וכןכחי3מנה'ג•
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וכתוב במנהיג רצוימם סמקומו׳סאומריפושס שלום ברכנו כלט כרב יפו!־ושלום
ידי ברצו  /מבע עשר רצה ותקצוה אחי פומע תפל' סטון פבא׳המפלה כאס
ונוהגים בספרד כא״י המביך את ממו בפלוס לא יתכן דמטבע איון תקנוהו סכמי' ככל שאר כרכות
43לה לנתיבעולותיהם וזבחיכם לרצון וכו׳ -בפ׳סני דמגלס :
לומר רצה במכח אלא מתחיל ואפי ישראל ז״ל המנהיג ראיתי בטוליעולה ובל סל י״ס והס עופי׳ ממנו מטבע קצר כביכת הפי יות והמצית שפתיחת הכרכה היא
ולאחר פסייס
חתימתה ומסני׳ממטבע שטבעו חכמי' כברכו׳ולא יצאוי" חע״כ :
?;""*« יפאין אומרים רצה כי אס במנחת תעני ' ולא בשאר מנח׳ומתחילין ואפי
י״ס ביכו׳קוד׳ א להי נצור יכול לנמו' קדיש כמ,ז1׳ יההונ׳א'
ו׳ וידאה יצ הט ? ני
לומד אומרי׳אותו במנח׳אלא במגח׳של תענלומי שאומרו תמי׳ילא יפ' קדום ' וברכו כ״כ המרדכי בפ׳ ^י שממך א שלגיא נ״ישכתנ
מעס שאץ היהני׳נופאין כפיס אין
י וז״ל ומיהו באלהי נצור עינ ' ומ״פ בהגהו׳ לאיןלהפפ״ין ע7
לו׳רצה
נהנו
כפיה׳
נושאץ
שאין
כהן
כל
אע״פ
דצס נפי שאמרו 3פ׳ אלו נפמיין
במנחה
עוש׳וכי״ה
הוא
שאמר יהי לרסן
מימון סחדפו׳ כפ״י מה״ת דלאסר פסייס אמרי פי< yVu
פ ^ו עולה בעבור׳ לדופן שוב אינו עולה ואיני יודע טעם למנהגם אע״פ שאין נשיא׳כפי׳במנח׳מה ענק זה
עופ׳פלו׳נר׳לראב״יה סיכול לפנו׳ע״כ לאו להמקרא וההוא
ןוצה קור פכוד׳רעלהק ־בנו׳כתיב ליצון שלא לומר רצה ואי משו׳הא דאמרי׳כל כהן שאין עולה כעבור׳
דאי הכי מאי סיוס התפילה י
אסופה פלוס כמחימי׳ו קאיומיה  ,ג״ל 7צם
עולין
לססלפניה׳וכפמפזי׳החזן רצה הס עולי׳ פי׳ברצה שוב אינו עולה מאי נפקא מינה וכי כשכי׳ שהיו
יכות׳אלא לברכ׳ סיס פלוס קאי פהס היו
יכזללקצר נ7ילוש׳
כפי׳ואישיישרא׳וכו׳ואע״פ
לדוכן ומצת שבצל יוס אין בה נשיא כפיס לרצח לא יאמרו אותו כשאין נשיאו'
'חברכי׳במקו׳ סיס סלוס וכו׳מוסה הסלוס
ג"כ אזמי פסוק
!ולתי במנחה דתעצי׳ וכ״כ רבי׳
סעדיה שאין עתה עכורה מתפללין על התפלה שהיא במקום הקרבן
ברכנו וכו׳וקא׳דכיון ססייס ברכ' זו אע״ע קודם פיפפי' ע7ין>
כמנהג n 0אך מ״ש כי אש פמנס׳תעצי׳
שאין כה נשיאו כפיס שיזתקכל כרצון לפני הש״י ונמיר׳ יש מיכאל שר הגדול מקריב
שפדיןלא אמי אלהי נצור יכול לענו׳וכ״כ טפי יאפשר 7אף
ובמנחת י 'ה
המרדכי כפ׳לולב הגזול כת' רא׳יספאם הרשנ׳אלאקאמר
אין נוהגים בזה בספר׳כמוהו ולא בציפ' נשם זן של צדיקי' על המזכת של מעל׳ועל זה תקנו ואישי ישרא׳
לאין להפסיק אלא
וי״מ אותו על מהשלמעל׳ממנו והכי פירוש׳והשב העכור׳לדכיר הגיע לפופה סלוס יפנס עסה' ושוב יחזור
וסחבינב' צי אם בשחרית ויו סף ונעילה
לס׳ללמיל
לאלהי נצור כי כב׳נגמ׳י״ח ביכו׳והרפ״בא אחר י 'פ קולס
בנפווים בשעה שהיו נושאי' כפיהם אבל ביתך ואישי ישראל ותפלתם תקבל ברצון תחלת דבר הוא:
כתב בתפובה פאלת אס יכול לענו׳קדיס אלהי נצור צדין
במכסת הכפורי׳סנא היו נוס :רן א״א וכן
שמנה עשרה מודים ותקנוהו אחר רצהדכיון שבאת
אחר שסיים י״ח כרכות :לומר יהיו לרצון
עכור׳ באת תירה דכתיב זובח תורה יכבדנני האומר ^ או קדוש׳אל ברכו
I
נדן אך כפטבינצס ונצ~ פש■נהגי לומי
ונמסאכפ׳ילחע'
ח״כ וצנן נ ' שאין
ברכו'ול! . .
י״ח . .
־,־המתפלל צ״ל .
־ ־ ,־'
השובה
עובי׳ו& תייפ ומנתה רצה ולא יתכן בעיני מורים מורי' משתקין אותו ושוחין כה תחיל׳ וסוףולעי?* בכרכת
יכיו לרצון ססי־י־פי כמו שאמר דוד ע ה להפסיק קודש"
ענ״ל ונר' ספ erרבי' סעדיה רכמנסת אבות פירשתי דין שחייה כפ״ק רב״ק אמר שררו של אדם לאחר
אחד י״ח מזמורי׳וסוא מכלל כמפלס ולק? 7רי יוכללאומרן
י״האומיי׳רצה אע׳'פ פאיןבו נשיאו׳כפיס עשנה נעשה נחש והוא דלא כרע כמורי' מדר ,כנגד מח/שהיה
מקנו ס׳שפתי תפתח במחלה ויהיו לרכון «יד!עול דהריאין
נוישלא לחלק כמנחת תעני ' בין זו לזו
ועכשיו בכל המקומו׳נוהגי׳לוס׳ רצה ככל לו לכרוע ולזקוף כנחש והוא לא עשה כן לכן נעש' שררו כנחש בסוף ולפי׳צרי׳לאומת מיד אסר י״ס ברכ ׳ " מסיקין נע!לנין
החפלות :ואשי ישראל ונו׳ואע״פ שאין ובחנוכה ופורי׳מוסיפין כה על הניסי׳ ומראש השנה ועד מוצאי
בלי6כל \ 06י יהיו ליציז « ייח׳לנןגפסק
אחר
עתה עבורה מתפללים על התפלה וכו ,י״ה מוסיפין בה וכתוב לחיים וכל איתבאר כמקומו כליה :
אומ ' אפי׳סדר י״ה והילכ׳אם בא להפסיקשאיןלהפסיקג״ג
אמרי' אשי ישראל דהיינו הוראה ברכת כהני׳ דכתי׳ וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם ולפנו׳ביןיהיו לרציןלי׳ח ברכו׳איט מפסי ' לעכו׳קדישונרכו
הקשה לו היכי
אנללדידןדאותרי,
התסלס
הקרבנו׳תקבלכיצרן שהרי עכשיו אין לנו וירד מעשית החטא׳כבר אלמא לאחר העכורה ברכה :והיהראוי סהרי יהיו לרצון מכלל
קרבן לכך כת' שאע״ע שאין עתה עבודה לאומרה מיר אחר עכורה אלא רעכודה והוראה הדא מילת׳היא יהיו לרצון לפאר תחנונים פוסק ם אינן <היהילרמ| י פ^
מכלל המפלה והרשות בידו לקצר פכ״ל למפסיקין ג״ג
מתפללין על התפלה שהיא במקו' הקרכן
ויוקא ש' צ אומר אותה אכל יחיד אין לאומרה :
וכמב פוד בתסו׳אחרת ברגיל לומר לקי «ולקדוש»
תפלת
ולפ״זה׳פואשי ישראל ותפלתס
תשע עשר׳שים שלום ותקנוה אחר
ולרכו :
תחנוניס אחרחפלמו אס המחיל ס״5
 ~ * Iושמו את שמי על כני ישראל ואני אכרכם וכרכ׳של
ישראל שהיאבמקו' האישי׳שהס סקרבכות
לומר
(נ ) והמנהג
לקדיש ^ ^ 1 .
'לסדר מפלתו והגיע
תקבלביכון•
יהי לרצין אחר
. 1,
ובסררשיש מיכאל שי הקלה היא שלום דבתיב ת׳עה לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלו'
מקצר ועולה פאין חובה לומר בכל פעס תחנונים «לא
הגדול מקייב נשמתן של צדיקים וכו' כן
כתבו התיס בשרףםמ ':מנשית ולפי׳ז ס״פ ומר״ה וערי״ה מוסיפק בה וכספר חיים ובמקומו יתבאר בלה ואפי׳לל! קיצר יכול להפסי׳כדר ' סמפסיקלאושר! «די אחר
ואשי ישיאל כלו׳אנסי ישראל הכקרכי' על ולאחר שיסיים י״ת ברכות קורם אלהי נצור יכול לענות קדושה בברכות פל ק״ש אפי' באמצע דל ;$קמ«רי י׳ס גינות!כ״כ
ואומר אלהינצור הדר חנה עריץ
תחכוני׳כמפלה' :
יו מיכאל או יהיה מלשון אפס ריח ניחוח קריש ופדנו שאלהי נצו' אינו אלא מתחנוגי׳שלאח' תפל׳ ואומר
קפי 3ת מ 8ו!ר ע״ג
כלוט' קיננו'ישרא' דהיינו נפשותיהן שהן אלתי נצור ויש מוסיפין לומר מלכנו אלהינו יחד שמך בעולמך
אומרו
היה
פי־־בא
קאמר
קורא
היה
ס״פ
3
ן״נוגרא»
ןד>
של והפי אתמ׳בהנדח אמר שמוא׳כל הזריז לומר ד׳דברי׳ הללו זוכה
אחר תפלתו ופודמכיא סס נוסח תקנוה שאפי ' אס יאמר
מצען נקיבות ע״י מיכאל גס תפלתם
אחרות שהיו חכמים אומרים כל א׳אחר א 7םי3ילר 0ןאחר
למען■
ימינךעשה
למען
עשה
שמך
למען
עשה
על
אותו
שכינה
ישראל הבל יתקבלכיצרןD"’1 :
פני
ומקפל
תפלתו והעולם ביררו להסתקנה זו תסנוניס אי! « פ
מהשלממל׳ממט ג״ז מדברי התו' שםוז״ל תורת׳עשה למען קדושתך ופן נהגתי לומ׳אלחי נצור עד וקלקל
אים '1ימ׳ני יי deע
דאלהי נצור וכבר נתבאר בסי׳קי״ט סאס שטידי 1מ'לא1תר8
וי״אלקאיאדלפילוהשב העבודה לדביר מחשבית׳מלכינו ואלהינו ואלהי כל בשר יחד שמך בעולמך
רצה לומ׳אסר מפלתו אפי׳כסדי י׳ה אומ' «יל אבל אין
ניסו ואישיישראל •* ומ״ס רבי׳ותפלתס כיה עירך יסר כית' שכלל היכלך קרב קץ ביא׳משיח ' פרה עמך
« 3גהג ק«
בין קורס אלהי נצור בין אחר אלהינצור
ז! קבלברצץתחלתדברהוא היינו לומר שמח ערת׳עשה למען שמך עשה למען תורת׳ עשה למען קדושת'
והכי איתסרבהגדה אמי שמואלכל
ולשני ספייופי׳היאשוני׳ואשי ישרא׳דכוק
עסופמלתם סבא אחריו ולפירו' זה ואשי עשה למען מלאכי מרומי׳ עשה למען ימינך עשה למען צדקתך 'הזריז לומר ד׳דבריס הלל ו וכו׳אע״ס סלא
ישראל דבק עס והשבהעבוד׳לדסיר ביתיך עשה למענך אם לא למענינו למען יחלצו ן ידידיך הושיעה ימינך הזכיר קוד' לק שיאמר ד׳דברי׳הללו פייך
מומי השב העבודה ואשי ישיאל דהיינו וענינו ויהיו לרצון אמרי פי וכו׳וזח לשון רב עמר׳שכת׳אחר מיום לומר וה כי איממי פל מ°ש סיס מוסיפין
קינמתיהס לדביר ביתיך ואת״כ מתחיל י״ח כרכות ומכאן ואילך אסור לספר כשבהו של מקום דכתיב לומר מלכנו אלהיט כלומר יס מוסיפין
י מי ימלל
דבריס אחר המפלס והכי אתמר בהגדס
יאיץ ותפלתם שלישראל מסרה באהבה
ק^3יצין:וצ ל שאות׳שלא היומפסילי׳במנחה אלא מואסי ישראל היו מפרשי׳כא' להיסיף דברי׳אסר מפלה וקפי׳לי דא״כ מה צורך להבי׳ראיה מן סגדה לימי ראיס
מדאית׳בס״פ היה קורא דכל חד מרבנן הוה אמר מלת׳ כתר צלומי׳ואפפר דמפוס
^רו^י היאשוני׳דאילו לפית׳זס לא יתכן להמסי׳מואשי ישרא׳שאינו תתל׳דכר:
' ח מודים ותקנוהו אחר רצה דכיון סבאת עבודה באת תודה דכתי׳זובח .דכהגדה קאמ שהאומר ד׳דברי׳הללו זוכה לקבל פכי שכיכ׳נקט לה ועוד דמס״ס סיס
^ ^ תודה יככדנני בפרק שני דמגלה ופרש״י זובח תורה אסר זביסה תן קורא כבר כ׳חדאמהנךמילידהוו אמרי רבנן  .כתר צלומייהו דהיינו אלהי נצור
ומההגד׳מייתי להוסיף עוד ד׳דברי׳הללו ואיפפ׳סמה סכת׳ויסמוסיפץ לומ מלכנו
־• ׳7־' זיא *:טר מודים מודים משתקין אותו משנה בפי׳אין עומדין ובפ׳הקויא
אלהיט יסדשמך בעולמך זהו תחלת המו׳ופוד ים בו דכרי׳עסס למען סמך פפה
_ מג׳־העומר ומפיש בגמ׳סעמאמשוס דמחזיכב׳רשויות וכתבו התו' דאיתא
 Jשימי סאי יתימא בצבור אכל ביחיד תחנונים הס וכבר כתב רבי ' גבי אומר למען ימינך וכו׳והשת אתי שפירמ״ס והכי איתמ׳בהגדס וכו׳והגד' זו הביא' המקת
בסי׳פכ״ג וגס המנהיג כת׳  :וק נהגתי לומ אלהי נצור פד וקלקל מחסבות׳מלכנו
ס א^דאין כר׳לקלק כיון דכגמ׳דידן אינו מסלק ולכן סתם רבי׳כאן
ס וכתסי׳״ק■:ר ^ רח' ן כה תחלה וסוף בריתאכס״פ אין שמדן אלו ברטת ואלהיכו וכו׳יחד שמך בעולמך וכו׳כ״כ הרוקח בסי׳הנז׳וגס המנהיג כ׳ק  :גרסינז
ק..׳ ס ^יקשב<7ס באבות תחלה וסוף ובהורא ' תחלה וסוף ופרש״י במודים וכהטוב בפ״ק דברמ׳כתחלה אומר ה שפתי תפתח ולבסוף אומר יהיו לרצון אמרי פי יפר
וכ׳הרפ״בסבסוף פ׳סיהקורא בסס  .הראב״ויגבי אלסיכצור פאיןככוןלומר יהיר
»\ ק נחסלהודות  :כתוב בהנהי׳א& ירי ספ״ק דביכו׳בשס א״ז מי שמתפלל
׳■ מגדו ויש״ לו שמי וערב אל ישתתוה במודים אפ" פ שלבו לשמים וככר  .לרצון אחי תחנוכי׳אלו אלא קודם להם לאחר סיום י״ח ברכו׳כמוסאמרו דוד לאחיי
י״ס מזמורים וכ״כ עוד הרפ״בא כתפו׳ שכתבתי בסמוך וכ״כ ה״ר יונה בפי מעלת
7זס ^סי קי ג & :חר הודאה ברכת נהנים דכתיב וישא אהרן את ידיו וכו^
הסחר וכתוב עוד ואס ירצה לחזור ולאומרו פעס אחרת הרשות בידו 3ונר׳ שאפי'
^ ני דמגלה ופריך אימא קודם ענודה לא ס׳ייד דכתיב וירד מעסות החטא' וכו'
משות מעשות כתיב ולימיה אחר עבודה לא סד דכתי ' זובח תודה מאי .אס יאמר יהיו לרצון אחר התחנוניס אין בזה איפור פסרי כברכות עצמן אס בא־
לומר בסוף כל,ברכה מעין הברכה אומר ללא עדיף יהיו■ לרצון מהברכות עצמן :־
 Jמ -תהמי סמוך־אהאי מסתכיא עכורה והודאה הד־א מלתא היא ופר״שי אף
קפג וכורע ופוסע ג' פסיעות וכו׳דאמר ריב״ל המתפלל צריך פיפסיעסלש׳■
^ ^פטדהשלמקוס היא :ורוקא ש״צ אומי אותה וכו׳כ״כ ס״ר דוד אבוררהס
פסיפו' לאחוריו ואח״כ יפן פלוס וכו׳בפ׳הוציאו ול וכתבוהו הרי ' ף והיא פ בס״פ
0׳)י!;ה ? ׳יח ’י לימד ברכת כהניס במפלתו כי בצבור נתקנה כנגד כשיאו ' כפיס
ך בפשר וכ״כ המנהיג :קכב י׳ם שים שלום ותקנוה אסר ברכ׳כהניס אין עומדין אמר ריכ״ל המתפלל צריך סיפסיע ג׳פסיפו' לאחוריו ואס ־כ יתן פלו©
תניא נמי הכי המתפלל צריך סיפפע ג׳ססיעות לאחוריו ואח״כ יתן־שלוס ואס לא
שמי את שמי על בכי ישראל ואני אביכ' וכרכה של הב״ה היא סלוס דכמיב
עשה ק ראוי לו פלא התפלל ומשוס שממיס אמיוסנותן פלוס לימין1אח״כ לסמאלז
^ ^^עמרית^רכר׳כפי״כ מנגלה :כתובבסבלי הלקט בסס הגאונים אומר כולנו
שכא׳מימיכו אס דתלמו רבא חזייה לאביי דיהיב פלמא לימיכ׳בריש׳ א״ל מי סצרע;
$ניוי״״ 1_1׳יי ,כאחת ומאי כא׳זה אכרה׳דכמיב כי אחד קראתיו ואומר כי במאור
דכמיב באור פני מלךתייס וכמי׳באור פניך יהלטן וא״אממאלר פניך :לימין .דידן לסמתל דירך קאמינא דהוי ימינו פצ הק״בה אעררכ סייא ברים לרב
קכב (א>

וכ״כציגיל
סימן קי' » ס  5פ
הר״ר יינה * ונ״ל
דמני נקטי' *7א
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הונצ קזינא להו לצביי ורבצ דפספילהו ג׳פסיעות בכריפס צחת ופי׳ רש״י רצוי לו לחש אלא בסוף כל מפלתו לאחר הקדיש וי״א שפוסע בתפלתו
היאשונ׳ולל! fp
ו
3
שפסע
ואחר
יקכג ניסמ*"6ן! פלא התפלל כלו׳כוח הי' לו אס לא התפלל כמו ראוי לו שלא בא לעולם מימינו אש וציכו פותס בשניה השפתי ואינו מסלי׳ יהיו לרצון צפרי פי
 3י#
צינוצריך להמתין צלצ יכול לחזור למקומומידכשירצה להוציא הרביעי.
גשיאי«רק?י * £דת צלמ' ימין פדיפ׳לסמצל דידךדסצ ימינו של הק״בהסהמפפלל מצ׳פצמו כאילו
גנן  .״ •P
פנינה למול פניו םנ׳פוימי ה לנגדי תמיד  :וכריש רבי׳בשס צבי העזרי שצין ודצי שמ״ש שש״צ צינו פוסע צסר תפלת בלחש לצ קי״ל סט כיון דכל כנךו ^ן
רשני׳אכ
{ג ) ׳?
!ש,
ס״ל שפוסע ונעניןמ״ש שאיניפות׳3
;גתזו׳פיייןשפ״א לאמת שאין פירושו שיצמר סלוס כימיני
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למי
תהלתו
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דז׳ישמיע
כסיסקי״א
גבורות
מפתח
ימלל
שפתי
מי
ה
במרומיו
שלום
עושה
 j ?iccאם ־ששיגור וכו׳ צלצ נשצומר
כמכתיב
לב עשיי״ת לי* הופך פנים לצד שמחל יכו ' כ״כ המרדכי י! מי שיוביל להשמי׳ כלתהלתו אבל אי בעי למימ׳וידוי א״נמידי כתבי מה׳״ר ישראל שיש לו לומר5׳
רבעי רשותיה בידיה והכי תקינו רבנן למים׳ בתר צילותי׳מ׳לכגו תפתח וציפשרדכשסשסוברשצומק3ן;
פלאתר כסוף פ׳צין עומדין וסמ״ק כסימן י״צ:
ילעפי’ 1"6י
לעהייגית
שפתי
וכתב עוד המרדכי והורגלו להשתחוות
תי תפח׳ סובר ג״כ שפשלי׳יסי^
א
תעלה שאינןיי -
שבילי!
ביתך
בנה
בעולמך
זכרך
יחד
בעולמך
שמך
יחר
אילהינו
במרי,
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סי׳קכ״דא
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וכתוב
מ,זןם נעילת רפ/ת לפניהם כעבד הנפטר מרבו :
&ר
צמרי פי ג{:עיי'ד״ס סיקכ״ד ) יכ0
שכלו ג ' פסיעות יעמוד ולאיחזור1
גנעע' מלפניהמלן בהגהות מיימוציות כפ״ה מהלכו' תפלה
ואע׳ע שפסיעות שרגל שמצל יפסע תחילה דצמי׳י׳בשוחר
משמיה דרב:מידנית
למקומו דציתמר ,ז
נינזכימהיאאמה טוב כפסוק כל עצמומי צאמרג' צמר דוד מלכותך עשה למען קדושתך עשה למען גדלך ותפארתך עשה שפסע ג פסיעווכויפד דומהלכלב
לפי 111פשיינ/ת
א <5לא «pגני וכו׳עד רגל שמצל לג" פסיעות שצחר למען היכלך עשה למען משיח׳ עשה למען צדקתך עשה למענך קיצוכ״כ הרי״ףוהרא״ש כס״סציזע! »
כוכי׳מלחמלו]
פי.ניר ( /5ק מגי מפלה :ורבי׳הגדול מסר׳י׳י צבוהב ז״ל כת' אם אל למענינו הרחמן הוא יזכינו לימות המשיח ללחיי העולם ופי׳רבי׳הסע מפני שסופו
מה עמא דדר בשה צורחת חיים שרגל ימין יפסע תחלה הבא אלהי עד שלא נוצרתי וכו׳ דע אבל לא ע׳יי יסורין אלהי ופו' וכת׳ רבי הגדול מהי״י צבוהjjj'f3
זה טפס המנהיג שצומרשמאחר
נצור עד צורי וגואלי:
פנרויג התק;מ! ת כמושצחז״ל כל פונו' שצתה פונה לצ יהיו
איולהסמק/׳עמי
הפסיעו׳וחחרנר׳שמכשקוו
ןדןך* מ ופוסע ג׳פסיעות לאחריו בכריעה א׳ובעודו כשיפס׳צלו
של נ׳אמגת עכ׳ל־ צלצ דרך ימין וצסרי ' נמיכיעקרציניש
־ל
..
יטה בראשו לצד שמאלו לאחוריו לצ היה מצדששיי'תפלתו^
* כורע קוד׳שיזקוף
I
נפטר מרבו א״כ זצת החנופהסעש׳!0
צלו
פסיעות
שלס
על
מוסיפין
צין
מועד
”
,
לי
*
ז
<
ללילייי>״
כמי שבא ליפסר מרבו ואח״ב לימינו דאמ׳ריב״ל המתפלל צריך
Jdjdd
תנופה משבושת ודומ'; כזה לכלב
שהרי ונהגו לסקור תחלה רגל של סמצל ואח״ב
מד
;
ח
ע
(1
1,111ככהני'
גיןל
שיפסע גיפסיעו׳לאחוריו ואח'׳כ יתן שלו׳ ואם אל עשה כן באיבו
הקיצנו'
קיצו שהנה בשע׳ שהוא מסלי!
גג״ינשש ^ פאי של ימין צך בעל הספתח כתב שעוקר של
לא התפלל ויש נוהגיןלומר שלום בשמאלי ושלום בימיני עושה
מועל׳נן
סהוצ משליך צותו מצד שחין לו
נאגן רגיי S1נ'
הס ימין תתלה ושיעור ססיעו' צלו לכל הפחו' שלום במרומיו וכו׳וראיתם מחא ראמרי' במסב׳ יומא משום רבי
פשיעית אל!
הוצשיתן גודל בצד עקב פ״כ  :ובעל שבלי
וצס״כ כשחוזר ואוכלו נר' שציןpro
ננג׳הרהןנשייר׳ו הלקט כ ' סרגל שמאל יפסע תחלה מההיא שמעיה אמרו נותן שלום בימינו ואח״ב בשמאלו פיר׳בימיג׳ של צ״כדבר מגונה הוא במהשכקיצU
מעשיזת תיוידזיה
11
וסרש״בצכבתשובה שצלחש״צחהחנ
;ניז נ ' ,דשוחי טובע״כ • ולענץ הלכה מאחר שכיג׳ שהי׳ כנכדו שהו׳שמאלו וכ׳אביהעזרי שאקלאומרו שאין
גי] לנש לת
שנמצא מפורש כמדי' למקור של סמאל פירושו שיאמ שלום בימיני וכו׳אלא כשאו' עושה שלו׳במרומיו
נשיו(,
לעצמו צס יכול לסזו׳למקומו מיד
רונדין לש אי) .
דגררין נל!'נ תחל׳ הכי נקיטינן וההיא דכל פונו׳סצתס הופך פניו לצר שמאלו וכשיאמ׳והואיעש׳שלו׳הופך פניו לצר לחזור ולהתפלל להוציא צחהר3י0לן!
שתלמיד צחד צמי־ לך משמישהוא w
פונ ' לש יהיו אלא דרך ימין צינה מנין לזה
פס־עי׳יי׳י
"_נל  !£ .מיז דהכא ציני פונה לסו׳צר  :וכתב עוד ימינו ובמקוישכלו נ׳פסיעו׳יעמוד ולא יחזו׳מיר למקומו דאיתמר וצמר׳שצתיחמה פל זה ותליתה
משמי׳ררב מרדכי כיון שפסע ג' פסיעות לאחריו התם מיבעי ליה
כיחוסשע!
בתלמי׳מה שאמיהתלמי׳אין
על
1נ °7כ ליג  7רבי׳סגדול מהר״־׳י צבוסב ז״ל שנרצ׳מפשט' למיק׳משל לתלמיד שנפט׳מרבו שאם חוז' מיד דומ׳לכלב שב
רציתי
צילורצה הש״צ לעסות כןולא'
ככהן גזולהיות דגמי ומלשון רבי' ולשון הפוסקים שאין לו'
משי:ג= *• P־ננד עוש ' שלים אלא לאח׳סעקר שלש פסיעות קיאו שסופו הוכי׳על תהילתו שלא פסע לאחוריו כדי ליפט׳מרכו לאחד מן הגדולים ססיסה בדכי!!"!60
ג!לל
שצוין
* 7כ׳ צבל מה צעש ' שכל העולם צץ נוסגץ בזה כיון שחוז׳ אליו מיד וכירבאלפס מבעי ליה למיק׳התם ערדפתח סכל שלוחי צבו׳עושין כן אדרבא ני
ג׳יטעמי 'אחרים
:
'
לקדוש
ש״צ
רמטי
עד
לדוכתי׳ואיכ׳מ״ד
הדר
ש״צ
פתח
וכד
ש״צ
האשכנזית
לעשות כן ושממתי מפי גדולי
על ג׳הפשיעות הדי־ך וצ״ע עכ״ל -ובתרו׳הדסן כת לסדיא
שסיימו הצבו׳תפלתן יחזי׳ש״צ התפלה ששלוחי צבור שלה׳עושי׳כןאלאסמממל
«׳« ט,ב ל״:,ש שיפסע תחלה
* Op
לס ואח״כ יתן שלום וכן רצוי
וסעי!
שס מעט כדיהילוך ד'פסיעות ע״נ
לזנריי' ה6י ! א׳ז לנהוגא מצח׳שבגמ' צמרו שיפסע וצס״כ
א שאם יש מי שאינו יודע להתפלל יכוין
f
שימי
פהרמ״בס כתב כפ״ט צחר שיפסע
׳״' ימא " ז יתן שלום וכ"כ ג״כ כל הפוסקים ומה לנו למה שהוא אומ׳ויוצא בו וכתבו רב שריר׳ורב האי שצרי׳שיכוין
בקולים
פסיעות ויעמוד מהחיל ומחסלל
למנהג טעות שלא נהגו כן  :כתב עוד
ומשמע שצץ ס״צ חוזי מיד נהגוהעלן
זנמפ(} מ1פמ,ע רבי' כגדול מהר״י צבוקב בשם צויח׳תיים
וכו׳כס״ע
כדבריהרש״בא :וכתב יב אלפס מיבמי ליה למיק' התם עד דפחס ס״צ
פסיחות גהמג שצלו הפסיעות צריך שיהיו עקב בצד גודל וגודל בצד עקב ככהניס 3ועוד שם
לקדוסז
«:׳אמייזפאינרא' טעם לג׳פסיעות שלאחי התפלה מגד ג' מילין שרחקו ישראל מהר סיני בשע ' מתן צין פומדץ וכ״כ סס נ״כ הרא״ש וסרת״בס נפ ט כתב כמ״ד גיד דמטי ס״נ
מורס ועוד נמצא בהגרה שמרע״ה נכנס בחסך ענן וערפל לפני הכ״ה וכשיצא יצא (וכאבודרהס דכן נוהגין ) לכתב הר״דא בסס הרצ״בד שכשהואמתפלל
שה ^יי ^
”  ” 777מצלו הג׳ולכך אנו עוסי׳ג׳פסיעו׳פ״כ ושבלי הלקט כ׳בסס הגצוני׳טעס לג׳פסיעות ממתין כדי שיפוי זה צבל רבי׳ייוסס כת' נר׳כיביסיד כלומר כשמתפללימירהו
מפל׳לתפל'כ!
ג( )א3לאי!« « !-ספנישכשאר' עומד בתפלה עומד במקו׳קדושה וסכינ׳למעלה מראשו וכיון שנפטר חוז׳מיד אלא יסה׳מפטי־כ״נ .מדאמרי׳בס״ס תפל' הסח׳סיסהא בין
כסכי
לי״׳יהיל »׳ו *זד מתפלתו כריך לפסוע ג׳פסיעות לאחריו כרי שיצא ממקו׳קדוסה ועומד במקס חול סתמחולל דעתו עליו ומפר' בירוש׳דהיינו כדיהילוך ד' צמות :כתוב
להחזיר
פפ 1ש 'ז ljr;iוראיס לדבר שכן כיון שחוזרים לאחוריהם ג׳פסיפמותני׳שלוס זה לזה כלומר עד הלקט בסס הגאונים גני צדם המפיימי׳תפלתס קודם הצבוי אץלכס ר&ו'
רם אע
ולאחר שסיימו הצבוימפי'
גלמהנין עכשיו היינו במקום קדוש ויצאנו למקום חול עכ״ל ובסס רבי׳,הציי מ״כ שטעם ג׳ פניהם לצבור עדפי־סיי׳ש״כ תפלתו י  :סכר
לותר תתילה ה'
'115
פסיעו׳משו׳למפלת כנגד תמידין תקגו׳וכשכהן מי־לה למזב׳פס איכרי התמיר היה •׳ יסזי׳ס״צ המפל׳וכו׳בסו' ר'ז כעדלג ) תכן כססשש"צ קייב כךכל יחי׳ויקי׳חייבו״ג
שפתי< : wvt
ש״ציויו
(? ) ! ניהני׳מפר פולה דייך ימין ומקיף ויריד דרך שמאל ובין כבס למזבח היוסלס רובדין של צק ש״צ מוצ׳י׳צת הרבי׳ידי חובתן וגגמ' ( דלד ) צמר ר״גלחכמי׳לדבריכ' למה
אד־ ע(<5:ז שי/ס
כךמוצי'6מ
צפרו לו ידי להוצי׳את שאינו בקי אמי להס כסס סמיצי׳את שאינו בקי
ויורד כהס נ׳פסיעות על פקב וצנן עושים כמו ססס היו מושי' עכ״למכת׳ה״ר מנוח
יהי מין
שיננהע' דסני ג׳ פסימית ילפיקלהו פדכפיב ורגליהם רגל יסרה רגליהם תרי רגלסד סהוא בקי ואס יקנא דהלכ׳כר״ג בברכו׳ סל ר״הוי״ס אבל ככרנו׳של שסרימו׳מ®
ב*ס כ! '! נ׳להג1
משו שא• /רן והשנ וי״א סשה דהצגתיב בתריה וכף רגליה׳ככף יגל עגל ואע״ג דשלס פסיעו' אשכחן הלכה כסכמי׳ומה שיש לדקדק בזה אכתוב בסוף הסי ' בס״ד ומסעעמדכויוני׳
דשצינו בקי היינו סצינו יודע להתפלל ומ" מ מביןהוא מה סש״צ צומ׳צבלצם6יני
הענילע צ? ניר שסה לא אשכחן ס״ל יפסיע' צינה אלא כשמניע שתי רגליו וכן מנהג חכמי צרפת
גיפ 1כי'׳ 'י /כ וי״א תלת הוו כשוברלמקועו שיש לו לחזור כג׳פסימו' כאשר במחלה עכ״ל :וכסברא מכין מה סש״צ צומי אינו יוציא בשמיעה וכמו שפירשו המפרשים גבי סופימנין
ונוי יוצא וכמו שיתבאר בסימן קצ״ג וזהו שכתב שצם יש מי שאינו יודעלהמס"
ב ? /ס אחיוכס כתב ס״י דוד צכודרהס :כחוב בשבלי הלקט בפס• גאון מי שמוסיף על
יכיון למה שהוא אומר ויצא בו דליסנא_ריכוץ .
,
ספטורמנ׳פסיפוכתבתיבסי '
ג׳פסימותיוהראהוא ( וכ״כהכלבו )  :באיזהאו<
לא שייך אלא כמבין מהסש״צ
 b17 ^ rS״
לד>!ר מנץ נ!׳ צ ד  :ב^ /כ הרמ׳בס בס ט אחר שיפסיע ס״ן ג׳פסיעות לאחוריו ויעמוד מתחילי וכתב רבינו ירוחם ק״ש ותפלה אע" פ שיצא מוציא ודוקא ס״ג בי׳ אבליחיד ^'5
«ה< ׳®* ׳י׳״ה״! ומתפלל כקולםר מתחל׳סם־־כו' להוצי׳את מי שלא התפלל ואח״כ כפ׳ואחר שישלים סלא יצא אינו מוצא ע״כ  :ובסוף ר״ס אמרי׳ יחיד שלא בירך אץסבירומכיולי
51
ופי׳הר״ן דאפ״ג דקי״ל כל הברכות כולן אע״פ שיצא מוציא כבר הוציאו מכלל
א'מרים  7/7כל .התפל' יסב ויפול על פניו ני׳דבמפלה שש״צ מתפלל בלחם פוסע ג׳פסיפו׳אהל
יז'  7״נמ(ךפ ן  .במפלה שמתפלל בקול רם לא וכ״כ בת״ה סי' י״ג דש״צ אינ ו פוסע לאחוריו לאחר בברכות ירוש׳ ברכת מזון ק״ש ותפלה וטעמא דחפלה משוס דמסתכרא שיהאנל
תפלתו שמתפלל בקול רס אלא ממתין הוא פד סוף הקדיש סלם סתקנוה חכמים צ׳מבקש רחמי׳על עצמו ומיהו ה״מ כשיודע לברך אבל כשאיט יורע לברןסלי'
רירך (א)
מנא  7נ ׳ לס״צ אס י כל המפל ' אלא שמפסיקין בקייא׳ס״ת וסדר קדושה וסלל וצבעו מלכנו מוציאו כדצמרי' כפ״ג שאכלו אס׳ סופי וא׳כור סיפר מברך ובור יוצא טכ״ל'נג
סכיזב
גהגפית חניכים וכה״ג כולסו לס/״ר התפל׳כאץ וקדיש שלאחריה׳חוזר עיקר על המפלה די״ס פכ״ל כמרדכי וכ״כ הגהות אשירי בספ״ק דר" ה וזה שלא כדברי הרי״ץ גי6ת
טעם
מסייע^ לי וה״ר דוד אבוררהס כתב ולאחר שמסיים ס°צ חזרת התפלה אינו ציץ לפסוע 'ג
שכל
רבעו בסי׳תקצ״ד דהא דאמריכן סופר מברך וכור יוצא דוקא בברכת המזוןובוני1
גפזזגד
^ פסיעו׳לאחריו אס התפלל בלח׳עם הצבו׳אבל אס לא התפלל בלחש פוסע ג׳פסיעו׳ המצות שנהגו להשמיען אפילו ליחיד מס״כ בתפלה סלא כתקנה אלא בלתםמני
יגמיזלה•
רא־יז לאחוריו ע״כ [ וכן המנהג ) ונר׳שהו׳חולק על דברי תמ׳הדשן שכתןטעס למס שאינו סדר רב שרירא אץ רשות למתפלל להשמיע קולו ולהוציא את סאינו '|Dp
קנע
ללנרי! ־ ניי־רנ פוסעש״צ כשמתפלל בקול ים ספני שממתין עד סוף הקדיש שלם דלפי אותו טעם פירד לפכי התיבה פ״כ •  1בתבו רב סרירא ורב האיישצרץ שיצוין עו'™
*אנשי׳ק-ת״חוו׳ל
סאינו מתפלל בעצמו אלא יוצא בשמיעתו מס״צ קאי וכן נראה מדברימלי'
נ׳לניצי צפי׳לא התפלל בלחש אינו פוסע צלא ממתין פד סוף הקדיש סלם ומ״מ כשמתפלל
יוצאת• נ '
סימןכ״זוסי׳ס״ד וזה דבר פסוטדטון שהוא יוצא ידי חובתו כפמיעהזוציו
ז<~’ר בלסש לדביי סכל ציי׳לפסו ' כמו כל יחיד ויחיד וכ״נ מדביי הרש״בא בתפו׳שאכפוב
 jirbcנן
יגסף כמשיימג בסי׳זהוז״ל ספרא וסל מועד ש״צכסמסיי' שים סלו׳אינו פוסע אחר שהתפלל תפלת פלא להפסיק ושלא לשוח כסם שאינו מפסיק ואינו סס כשמתפלל הוא ^
מינור לסתהלל
וכן
«זעיאין י*?ו והחזן זיה חממין׳מליתתילזתפילס נק!ל רסנשניל א' שגדנור 16נ׳אי4׳י?יונייגדביואויאיגןר 6אי?ו  8יןין על שני אושאוה«אחרש 3*53ידסייגי! י 6ין רא/י להטריט עליהן ורן ניגרריגתב^ל< ש״נ כשהיוחמפי]לנ'
דמענישםאמןעלשמערייוהגיגורעכ׳ל:
*עיר0לא?יי«וע7ייןת9י 5מףונ״ללותרתאיעעמנ)  3)CP7li3wמהקהל לוינזננ׳ה אין להמתין עליואסיש פ® מניין מפניכנזד עגול ועול

> י -לצחופג׳פ&'יפות' כפוף פעיפזיו
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מונתש״צ קרוב כעיני להיו׳כרכתש״צ
בונה לבשלה וצו׳ואח״כ חזר לומר הטעם השני סיאוי לגעור בהם והוא מפני
סמגביהיס קולס ומזמרים עס החזן ונראה כקלות ראש ומפני כך אע״פ שלא היו
לזומריספת־סת הברכות וסתימתן היה ראוי לגעוי בהם מאתי סירא׳כקלותראש
יאע״פ שהיר״א כתב וז״ל כתב הר״אש כתשו׳אלו שחוזרים ואומרים התפל׳עסש״צ
מלה במלהאפי' אינה חותמים עמו צריך לגעור בהם שש״צימתפלל להוצי׳את מי
סאיכיבקי והקהל יש להם' לשתוק וכו׳י״ל דלא חש למינקט היכא דאומייס י״ח עם
פתיחתן וחפימתץ כירן דאפי׳אם אינן פותחין וחופמיץנמי צריך לגעו׳בהס ומפני
כן דילג מדברי הרא״ש ואף לר׳יוחנן וכו׳אסוי להתפלל שנית משום דאותס דברי'
לאאתיאלאהינא דאומי סי״ח עס פתיחתןוחתימתןדאילו כלאפתיח׳וחתימ׳ה״ל
מחגיניס בעלמא והיא ודאי לא מיתש׳לאדם שיתחנן ויסזי' ויתחכןוא״כ גש הו׳מפיש
ותחעת דביי הרי׳אש באומרי׳י״ח עש פתיחתן וחתימתן הס ועוד יש לערש דברי
היא פ דהני קאמ׳יש לגעור באות׳המגכיהים קולס עס החזן אע״ע שאל אומרים
מתיחת הברכות וחתימתן וגס יש לגעו׳באותם סאומרי׳עס החזןתפלת י״חוקדוש׳
מצה במ׳״ה עס פתיחתהכרכו׳וסתימתן ונתן טעם תסל׳למה ראוילגעו׳באומדי׳
מס היק תפלת י״ח וקדושה וכו׳ואח״כנתן טעם למה ראוילגפו׳כאות׳שמגביהיס
וק^ס ומזמרים עם החזן ולא משמ׳לי לפרש שאינו טוען עליהם אלאסאשו׳להתפלל
מנית והמזמריס פס החזן דנקט מילתא באפי נפשה היא דא״נ אמאי כ׳שיש לגעור
א׳תס המגביהים קולם דמאחר דמעה הגערה אינה אלא מפני שאשור להתפלל
^ איךא מגביהים אפילו אינס מגביהים כמי לכך כרא׳לפר׳כמו שכתבתי •
היד א שנשאל הרמ״כס קהל שהתפללו וכולם בקיאים כתפל׳אם ירדפ״צ
®י מיכה ויחזור התפל׳בקול רס והשיב הואיל ותקנוסכמי׳סירד ש״צ לפני תיבה
את מי שאינו בקי לא תהיה חזית הס״צ ביכה לנטל׳כלל מפנימיק׳התקכה
.״פשלא יהיה בקהל מי שאינו נקי כמו שתקנו הקדוש כביה והיה עיק׳זה מפני.
^יחיס ונתתייבר לאומת בכל בתי כנסיות ואע״פ שאין שס אורחי׳וכמו שתקנו
^׳־־י חתמעיןסכע' בסביל המאתריס לבא בב״ה ונפחייבו לאמי' תמיד ואף פ״פ
^ סס מ הקהל וכן נל דבר הנתקן בסביל דבר אח׳אין ענינו שלא נעשי׳התקנה
 ’ .׳1יסיה סס אותו הדבר שנתקנה בשבילו רק ענינו שנעשה התקנ׳ההיא
^)זיה שמא יהיה שם אותו הדבר שנתקכ׳ בשבילו וצריך שיובן זה הפייןסאס
1״ סלחצמיס נותנים דבריהם לשיעורים והיה צייך בכל תפל׳לחפש כלאיש
אס הוא בקקאפ לא ע״ב :
לכתב הרד״א כתחלת ספיו בשם ה״ר
׳^  l^ Lשג תפלי׳סאכו מתפללים בכל יום יש ככל אחת י״סכרכו׳ופולי׳ז״ן
,
׳ -מה גדול סכר המתפלל ע® הצבור כי בתעלה אח׳ס מתפללעמה׳צחסב
 1י 3ובקי וצהרים ביסיד כיצד תפלתו בלחש י״ע וסייב אדםשלא

כל אחד ואחד וכיון סלא היו עושים לחיוב
סיבי יצאו ידישבתס לא נחוש אם לא שמעו הברכה אלא כשמתטיןלצא׳מחיוב
בפניית אמן צריך שישמע הברכה ונס הרא״ש הזכיר תירוץ זיסכתירוצ׳במר׳והערוך
בערך אמן כ׳דקשיא לרבי׳נסיס ההיא דפ׳החליל ופריק הא דמניא אץ' עוטן אמן
יתומה מפרשי בכי עערבא על מי שחייב באותה ברכה וההיא דהחליל דפינץ אמן
בהנפת הסודרין בקריא׳ס״ת היא ולא בתפלה ולא כדבר שש״צ מוצי׳את הרבי׳ידי
חובתם וכן מפויס בירוש׳בימה סל עץ באמצע וכו׳עמד א׳מהם לקמת בתור׳והיה
הממונה מציף בסודרין וסן עונץ אמן רב כהן צדק גאון אמר חייכי׳הצבור לשתוק
ולשמוע כל ברכה וברכה מפי החזןואח״כ יפנה אמן כי האונה אמן ולא שמעהבי־כ'
היא אמן יתומה|עכ״ל והתו׳בפהחליל כתבו כל דברי הערוך ומשמע לרבידרג־כ׳הן
צדק אמי לאיפלוגי אתירוצא דרכינו כסיס דימפליג כין מי שהוא חייב באותה ברכס
למי שאינו חייב בס שאפילו ביכה שאינם׳ חייבים בה כגון שכבר התפללו א"כ ביכו'
פ״ת פ״מ חייבים הצבור לשתוק ולשמוע כל ברכה וברכה מפי המברךואחריכך יפנו
אמן כי המונה אמן ולא שמע הביכה אע״פ שלא היה חייב לברך אותה כרכה אמן
?מומים• היא והא דקשי׳מפ׳החליל צריך לתרץ לדעתו שהיו מכוונים כחשבון הביכו׳
לידע איזו ביכה הוא אומר וכמו שתירצו רפ״י והתו׳כפ״ג -שאפלו וסיכה מעת׳יהיו
דברי רכי׳מכואריס שבתסלס כתי שפירש רכיכו יונה דכי א מריק דלא יענה אמן
יפומה״מ פלא יצא י״ס הברכה ועונה אמן כידי לצאת אבל אס כבר יצא לית לן כה
ואע״פ שרביט יוכה לא פירש כן אלא כדי ליישב ההיא דפ החליל לא הזכיררבי׳אצל
סברא זו ההיא דפ החליל דכיון דבירו׳מפיש כן אין אנו צריכים להסיאדפר׳החליל
כדי לפרושי הכי ולא השא ה״ר יונה ההיא דפיק החליל אלא כדי שיהיה פירוש זה
מוכיח יותר ואחר כך כתב דמדברי רב כהןצדק משמע פאע״פ שכבי יצא'אל יענה
אמן יתומה ולסבר׳זוקשיא מההיא דפ׳החליל וצריך לתר { .דלא מיקרי אמן יתומה
אלא כשאינו יודע באי זו ברכה עומד המברך אלא פונה אחר האחרים בלא שמימה
וצלא יריעה אכל אס יודע אי זו ביכה סיים אע״ס שלא שמעה מפיו .יכול לענו׳אמן
ובכ״הג מיתוקמא ההיא דפ׳החלילומשו' דאי לאו מההיא דפסחליל לא הוס משמע
לן לפלוגי כהכי כלל לכך כיבינו אצל הביא זו ההיא דפ׳החליל ויכי׳הגדולמהר״י
אכוסב ז״ל לפי שראה שה״ר יוכה פירש כן כדי לתרץ ההיא דפ׳החליל כמב על דברי.
רביכו והתימא מלשון המחכיר שהביא אחד כך כימוכח במסכת סופה בבתי הכנסתי
של אסכנדריא והו׳שנראה שעכשיו הוא מביא זה והרי כל מה שפירשנו הוא בטי על
זה עפ״ל וכמה שכתבתינתיישב  :וראיתי לרכיפו הגידול מסר״י אכוהב ז״ל שכת׳
פי׳ס״ר יונס דהא דאמרינן לא יענה אמן יתומהיה״מ שלא יצא י״סהברכ׳וצו׳ואח״ה
כ׳ורב כהן אומר שאין זה כהבדל אמת שהרי כתפלה אפי' יצאו ככר סכב׳התפללו
הס־מסוייש׳לענו׳אמן וכך פי׳נפרון מעמיה לרב כהן והנה צפי דעת■ יב כהן ההיא
זפרק

(נ ) «'.
־וחמייע
שסי
חן 3ליז
שניןיטי׳כדנרי רב
שרירא זרב הי/י

באין7כיוןשר<גי1
ל 3את בשמיעה"
ילא• התעללתתל®
גרי' לכויןלא לש״זן
ישיא
להפסיין
ילעשז ' ג׳פסיעי ' :
(ב ) אבל אכי אין
סהגין כן אלא
לעיל׳תשי־ןייתפלל
תחילה בלחש מלבד
הינאפהלנר נחון
שמיים י נ ן' שיענור
זתן מנחה אן
מתחיל
תיל
להתפלל בקולרה
בדי שיעגי קלופה
בשעת׳ וכן הוא
נמהרי׳ל רקשגוה
לכל הפחותשיהיה
חל
מהן פלא
יתפלל כלי שיעני
אתן לאחר הש״ן
ויגיל סי' יל/שרב
האי לא חכר הכי;
(ל ) ובחרלכיפ'
מי
שחתו 7יפ
ליוהר יותר כאח ן
לה אל
הקל fi
ושוחת תפלה , :

 tcs.@1r3i״«Kr

ד״מ
(ה )נרשי' נחלןי
מאית' תינוקןןפה
לחיי עולם הנא
משהתחיל לעמת
אמן • ישנא׳פתחו
שערים (ינאני•
 p' 7Jשונו ר איוו ני׳

א}5תץריאמונים
אלא אחמםונתב
וצלנידמשוסוה
םי לאדםלהרגיל
צנ-־ו; הקטנים
שיענו אמן:

דפ׳החליל היא כקריא׳ס״ת ולא במפל׳ולא כדכ׳סש״נ מוציא את סרכי׳ידי חובתם יתומה מאסר שאינו מחייייב׳ כאותה ברנה ולדעתרש״י' וסת ועיניי פונהpöןי^
אוןדי0ז
וכך מפר׳בגמ׳דכני מערבא דהא דפ׳החליל מיירי בקייא׳ס״ת ( עוד יש לתרץ חילוק אמן יתומה וברצות התפלה שחוזרסס״צ למי 'שכב י התפ ^ 3יפת י£״י*וינ;
אחר כמו שהכילו המחבר דאמן יתומה הוא כשאינו יודע באי זו ברכה מסיים וכולי כברכת חובה ודעת הימ״בס כדעת הירוש׳וצדברי יבינו כסיס וס״־יילכהז״ל (0
יןן
והנה בערוך חילק התירוץ השני ותלמידי ה״ר יונה חילקו התירוץ השלישי עד כאן בפ״א מה׳כיכו' כל מי פלא שמע הברכה שהוא חייב בס לא יענהאמןבכללה ^
משמע דלא קפדינן אלא כביכה<' 0ך
לפוני ואין דבריו נוחים לי שמאסר שהוא
&יזנלו:
ליתלן!3
בה אבל בברכה שלא נמחייי׳בה
רבי׳נסיס ברכה סיים אע״פ שלא שמעה מפיו יכול ?! ענות אמן כדמוכח'
סובר סרב כהן חולק על דברי
?; ס לד3ריילינו »י 'נןנח
כמסכת סוכה ׳כליה של אלכסנררי' היו מניפין בפוררין להודמן; וכיון דהימ״בס מם
וכמו ססיכר יגי׳א״בכ לש לאשמע כרמ'
אמן אלמא שהיו עונקאע״פ שלאשמעו וה״ר יונה ונס סרא״ש כתב כן)pW
פע פ םה ^3י כתההני!ה שסיים ש״ע כרכה ויענו
ןפינה
ועיונו
Aypj
כחשבון הכרכו׳לירע איזו כרכ׳הוא אומר בתר' ומפורש בייו׳כדכריהס הכי
מכונין
שהיו
וצ״ל
מפיו
?
נהכ
!יני
י
ס
7
וה
צהנה
לכיו
פפמכרר
ויןהי
ם5
משו׳לרביינו ה5ןייעי
כתוב כא״ח

#ו «מ

אחורי ש״צ כעי לכווני

סואקין
מישראל שאומרי׳אמןוסזקתן ^ן

ח״לרבעמופמאןדקאי בכי כנישתא
ל"' "
ם-ןי™'"
יביס
 VrDwso ^ ws'Wrj 'wדעתייז ובתר רחתי׳ש״צעי! כי* כרכה וכרכה להוי עני אמן דהכי ערכין אמן אלא אחר ששמעוסברלכת"׳ לקדום
5י")נ ׳3
וכששומע i
לאמיעחיי־זלו ה *הי יעוד ולוין מאלי« ׳ אמור רבנן מ ראמונים נוצר ה׳אלו שאומרי אמן כאמונת אומר איןחוששין לאמן יתומה
ולמו fco
קדושה רשאי לענות עמה' וכן קדיש
בין יבינו נםי  6ונין יה נהןפהריהרנ »" צ כרוך מחי' המתי׳והם עוני; אמן ועדיין לא ראו תחץ׳המתים
<ומרינ>
אבל ודאי אס שמע יחידי
ישראל
ז״ל ןל ומר דליב כהן בתפלה אע״ע שיצאו ומאמינין בהקב׳יה שמחיה המתים אומר ש״צ ברוך גאל
ß'wli
והס עונין אמין ועדיין אל נגאלו ואי׳ת נגאלו הרי חזרו ונשתעכרו סס ע הברכה יש חשש לאמן יתומה| ifc
צבר הס מחויייכים לענות אמן צובל כרכו"
ההוןנ?
שעתיד הקב׳יה לגאלם אומר ש״צ ברוך גונה ירושלם רשאי לענות אמךעמועכ״ל :תני!
עונה ומאמינין
עוג׳
ifc
הפור׳סאינ׳ מחוייכיס בהם אהנהי
פונין אמן חסופ׳ולא אמן•קשועול6
ועונין
לכנותה
שעתיר
בהקלה
ומאמינים
בחורבנה
היא
ועדיין
6
ההי
והיינו
אמן כלא סמיע׳ובלא ידיעה
51DD׳ m\ j
יתומה וכו׳בפ״ג שאכלו שם ופרפ״י
אמן הוי אמוני׳נוצר ה׳תניא אין עוינין לא אמן חטופה ולא אמן
ומ׳פולו
ממפ
.
;
,
והייצ
'
«־החליל שהיו מניפץ בסודיי
ואוע׳
שקורץ את האלף בחסף ולא בפתח
קטופה ולא אמן יתומה ולא יזרקנה מפיו פירוש שלא ימהר׳
ייב
ל
היכ!
כתב
קטופ׳שמחשו סעקימ
דעת רבעו נסים והיאך
אמן והוא צריך לומר אמן
^ לאומדה שלא ככוונה כן עזאיאומר האומר אמןחטופ׳יתחטפו קריאת הנ״ון־ שאינו מוניא ' בפס ^ Dpp
וכליג *דנת ^ יומלויפ
>ifcונ
ןפעי ÖTO ,; 3ל־נ-ל  to60iS,״ sימיו קטופה יתקטפו ימיו יתומה יהיו כניו יתומים קצרהיתקצרו
ןן
©
נ
חטופה
כמב
יונה
וה״ר
:
נכרת
fcfc
lD
ימיוארוכ׳מאריכין לו ימיו ושנותיו ובלבד שלא יאריך בה
גי ־נל
וספרוןעי׳1
סמלה ואומר אומהכמהימת
®“>fc
מראי דאמר רב חסרא אין הבוצע רשאי לבצוע ערשיככה אמן חטופה שחשף ואמר אק קולסספנא
בברכות שאינו חייב בהם כלל סכרדהוי
)Ml
אמןלי“
הביב' מפי המירך קסופה ספסק
אמן יתומה ואצ״ל בברכות התור־וכייוצא מפי רוב העוניןאבל אם׳ כלה מפי רוב העוני׳אפי׳יש עריין מיעוט
נתכארבסיק!5י ־לקדמו
ואכץיתומה רבד
3הס וימ״ש חייבים הצבור לשתוק ולשמוע ומאריכין׳ א״צ להמתין להם כיון שמאריכין בו יותר מראי א״ר
TO
בכל סדנתו פותחין לו והרד״א כאבשי"מ אמןיתומה< י
Flfa
מפי שמעון כל העונה אמן ככל בחו פירוש
כל כרכה וכרכה מפי החזן ל5וו דוקא
אמונים אל מרובה שסיים הביכה ענה אמן על| b1
האזן אלא כלומר מפי המברך דלא ם אני שעדי נן ערן שניפתחו שערים ויכא גוי צדיק שומר
יזיקנהמעיון ו(1קפ:
אותה ברכה  1 :מ״  $ולא
ליהבי וכרכ™הת.סלה ל ביכיחהת;רס תקרי אמונים אלא אמנים אלו שאומרים אמן מי ששבחולא פירוש שלא ימהר לאמרהוכויג"?הס גיוןפיי
סונתיו
אמר יעלה ויבא בר״ח או בחולו של מועד או בכלרברשצריך
,פ 3יד?י'6
15ר י?כץפ
דס
יערוק ברכה מפיו ופיש״י לא יזרוקלוג!
ונוח;
כרכות
)מן 3פספיעי 16פ ?־ לחזור בשבילו ולהתפלל יכוין דעתו וישמע מש״צ כל י״ח
י?ומה 3פעיכפ3
מפיו במהירו׳ס דומ׳עליו כמשא אלא«fi
מראש ועד סוף ויוצא ידי חובתו אע ג דאמר כפ כ וראשהשנה קבוע הוא לו וה״ר יונס כתב וליוקהן
,ול
ממי 3™ 3ינ3
ש צ אינו פוטר אלא האנוסים שאינן יכולין לבא לב השאגי ברכה מפיו כלומר אחי שהתפללומלו
י
1
לתיץבהסיא דהחלילסהלומכוכל׳בחשבון
מהחיוב כשהחזן חוזר התפלה איןלולי}'
הברכות לידע איזו ברכה הוא אומי :־ הכא שכבר התפלל אלא ששכח ולא הזכירמוציא אףהבקי:
שיסיים כרכה שנייה יאמרנקדישך עם החזן חת* מת סברכ דה״לכרצ'<י
T
אבלי לא משמע כן מדברל המוס סצתבו
הבמהI
א״ככגון שלא נפטר עדיין מחייב
קרוש׳ואומרי׳
ונעריצך וכו׳ויענו אחריו
קסיא לרבינו כסיס הא דאמרינן  .כדיש ג׳
אמןציי| 1
שמקרישין ומצ׳עכשיו לפטור עצמו בפניית
שאכלו אלן ערכין אמן יתומה וכו׳ומפיש כאשכנז נוס׳יאחר וזהו נקדש את שמך בעולמך כשם
הברכה
שבשעה שיגיע החץלחמימת
בשם רבנן רבני מערב׳ספל מי שהוא פייב
אותוכשמיימרו׳וכ״כ ע״י נכיאיוקרא זא״ז ואמ׳ויש בו י״דתיבו׳כמו יזצי׳אותס עמו שאס יאמרהבמה®I
בהנפת
ברכה קאמיוכו' והא דפונלן אמן
עיניה'
;
לית
ספרר
שיש כפסוק וקרא זה אל זה ואמר ונוהגין כני
החזן ויאמר אמץ 6סר סיפייסאוו
סודרין הלינו' בקריאת ס״ת ולאבתפלה׳
קקיק
למטה כשעה שאומרים
אח׳ברכותיופנ׳ל
החזן ה״ל כעונה אמן
ולא בדבר שס״צ מוציא הרבי׳יי' ח וכןמפי
בייוס בלמה סל עץ׳ באמצע ומרב כהן' צדקגאון אמר חייב הצבור לשיתוקולשמוע
ומ׳ש ארוכ׳מאריכין לו למיו ושנותיו ג״ז בבריפ׳הנזכר  :וסי' ש ובלבד שלאיאק סזיהי
ביסניו
יענה אמן לאחי פתכל הביצה מפל המברך׳ועי״ל בהי ייופר מדאי דאמי רבתסדא אין הבוצע ישאי לבצוע וטשס רבה0־
צל ביצה וברכה מפל החזן ואת״כ
^
ססדלו
מתניה לבריה אץסבוצע רשאי לבצוע עד שליכלה אמן ממי העונים רב
יודמלס הליו׳ לצוץ סדר' הביצות שזו אחר זו כמצץ סמונין כסדרן עכ״ל צ-ר'מדבריה'
ג^לת'
מיפוס׳נמיל‘
מפי רוב העונים א״ל רמי בר חמא מ״ש יובא דאבתי לא כליא כרכה
דלרב כהן לא צריכין לתיוציי האיתירוצ׳דיודעיס היו לכולן סדי־הכרציו׳וט׳ונראה
החי
צליא ברכה א״ל שאנלאומי' כל הפונה אמן לותר מראי אינו אלא סופה ונפט
לי ססה סובריה ורב ציהן לא לאיפלוגי' אתא אלא אדדבא רבי׳ניסלס מייתל ראייה
הגהי׳מי®!
דטפמא לפל שאלן קריא׳התיבה נשמע׳כשהוא מאריך יומר מדאי וכתבו
מדבריו דמשוסדרכי׳ניסיס אוקי ההיא דהסליל בביצות דקריא׳המורה יוקא אבל
סיעור׳כדישית
3פ״א מה ברכו בשם הירו׳העונה אמן ארוכ׳יאריך ימיו בטוב כמה
בברכות התחילה לא ויהיה אפשר לאקסויי דאמאי אמי דבברכות התפלה לאהריי
מהעמים
לו׳אל מלך נאמן ( וכ״ה בתו פ כל כתבי ) יכתוב בא״ח אם יס קצת
צסחוזר ש״צ התפלה בבי* התפללו רוב הצבור ויצאו לדי חובאס ואינסחייבלי׳לפנות
באומס הכרכו׳וא״כ יכולים היו לענות אמן על אותם הברכות בלא שמיעה ובלא סמאריבין יומי מדאי א״צ המברך להפתץ להס אלא יברך כדרכו דסלא כסג!קי
ידיעה אלא בהנפת הסודרים בלבד ולזה הביא ראיה מדכפב ר 5כהן שחייביהצבור׳ ה :אמך יבל שמעון כל העונה אמן בצל צחיוכר' (כל כסבי דףיס )  :ימ ססמף
והיש
אמר יעלה ויבא וכו׳לכוין ולשמע מש״צ וכו׳כ״כ התוס׳וה״ר יונס והרא׳יס
לשתוק ולשמוע וצו׳כלו׳שאע״פ שצבר התפללו הצבור ויצאו ידי חובת' מאס׳פתקנת
מטים
והערדכי בפ׳מפלח הסחרבשם בה" ג ומפרשי טעמ׳התו׳והר״אס ובסוף ר״ה
חכמיס היא שיחזור ש״צ התפלה כדי להוציא את שאינו בקי סייבי׳סצבו׳אף הבקיאי<
לשתוק ולשמוע כל ביצה ונרצה מפי החזן ואח״כ יענו אמן וצשאץ מכוני׳לברכות דאמרינןבי״ה כסס שמוציא את מי שאינו בקי כך מוציא את הבקי ואט״גראסיין!1
ס"צ נראה צברכה לבטלה אלמא דברכות התפלה בחזרת ש״צ ה״לברצו׳חוב׳אע״ע המם לא פטר ר״ ג אלא עסשבשדו׳משו׳דאכיסי וטרידי אבל טעה לא י״לדהיי ^ן
שככר התפללו הצבו׳והילצך א״א לפנו׳אחריה׳אמי בהנפת הסודרי׳לבד אבל ברכו׳ התפלל צלל אבל הלכא שהתפלל כבר לא חשביקליה כאילו לא התפלל כלל':fc
התורה איןהצבו׳חייבי׳בהס שאע״פ שמקכ׳ חז״ל היא לקמ׳בתורסבצבו׳הצרצו' לא סצתבו התו׳סהר״ס פסקי דדוקאשכת להזכיר של ר״ת אבל סכס ברי'שלימימהזי'י| 1
נתקנו אלא מפני שהקור׳בצכו׳ראוילולברך וכיון שאץהצכו׳סייביש .אותו ואינו יוצא בשמיעתו מיש״צ לא חשש רבי׳לדיריו מאס׳סכלהפוסקי'ה6לימ
לצורך הצבור
צלל יכולים הס לענות אמן ע״י הצפת הסולריס אף ע״פ שלא שמפו צתבו אלא דברי בה״ג לבד ומבוארכדבריה" שצריך שישמע כל המפלה וידקר?'55
באותם ביצות
הברכות וגס אינה יודעים אס היא ברכה ראשוכה או אחרונה כנ״לסמפרשי׳המו" החזן .כל אות ואות פל תפלה הא לאו הכי לא וכל זה נכלל כמה סי׳רבי׳יכףן\הן1
שהיוצ'ומ5׳
מס״צ צל י״ח ברכו׳מראש ועד סוף וגס סמך על מ״ם בתחלת סי׳זה
דברי הערוך ומ״מ אע״ס שרב כהן צדק לא יחלוק על רכי׳נסים כבר נתבארשרש״י
יןמפסי?י1
ס'׳צ ציי׳פיכוץ לכל המ שאו׳ס״צ מרא׳ועד סוףצאד׳סמתפל׳לעצמו ו6
והמובפ״ג שאכלו אינם מחלקי׳בין נתחייב באותה ברכה ללא נתחייב בה ראפי׳לא
שהניאו
ולא משיחין ופוסעין ג׳פסיעו׳לאסריס/־יתמחני על התו׳וסרא״ס
נתחייב בה אסור לענו׳אמן יתומה וכל שיודע איזו ברכ׳הוא גומי אפ״פ שלא שמע
ממסכת ר״ה דהא לא אמי בסוף ר״ה דכשס שהיא מוציא את שאינובקי נ!מ
אומ׳והוא מחוייבה מוכה אמן אחריה ולא מיקרי אמןיתומ׳וצן כתבו תלמידי ה״ר
מוצי׳את הבקי אלא ר״ג ופליגי רבנ׳עלי׳ואמרי דאינו פוט׳אלא את שאינו נקץ1
יונהבהדיא דלפי פיחס זה אסי׳לא נפטרו מן החיוב ואינם סומפי׳הפרצ׳מן החזן
אם יודע או זו כרכה אומר כמאן דשמע דמי וזהו מה שפי׳רבי׳כדכרי רב כהןצדק :לא לבקי ואיפסיק הלכתא כרבנן בשאר ימות השנה וכר״ג כר״ה וי״ה וכיוןונ™
ימ(־רות׳
נמצא בדברי צלסכר' מאילו להקל ולהחמיר שאס לא סמע הכרכ׳אבל יודע איזו ימות הסנה קיימים הכ׳ היכי מייתו ראיה מדבייר" ב דל
רככ׳עטחג?
דהכי קא אמ׳כיון דר״ג סבר דפ״צ פוט׳את הבקי איצ׳למימ׳דלא פליגי
ברכה הוא מכרך אפי׳אס הוא מחוייב5ה עונה אמן ונפטר בכך לדעת רש״י והתו'
בפ״ג שאכלו ולדע ה׳ר יוצה ורבי׳נסיס אינו עוצה אמן דהוי עונהאמןיתומ׳מאחר  5שלא התפלל צלל אכל אס התפלל וטעה מורו לר״ג דש״צ פוסרמנרסען ^;
סהוא מחוייב בה ואם אינו מחוייב באותה ביצה ולא שמע אותה וגס לא ידע אי זו סאכל <דמה ) מנין לעוגה אמן שלא יגביה קולו יות׳מן המברךשנאעגדלולהי1מ
ונמממה
כרכה הוא מביך לדעת ה״ר יונה ורבי׳ ניויס עונה אמן אחר המכניס ולאהוי׳אמן
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תחיית
ממקימוואז הס עעין וכן כשאימ־וכדביי ממי שלא אמר
אח׳תחתיו ולא יפיס סיק כאותה סע ה ואסלא כחלאער
ה מתים ומכניע זרים שמא אפיקו׳הלא ובונה ירושלם שמא אינו מהיכן הוא מתחיל מתחל׳כניפפסע׳כה  .:הכי ןלכל -תהילה
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שטע ואינו יודע לחזור שאח עימד במקומו מתחיל השני מתחלת כגהוימיימוניו׳סאס ס״צ ככןועולה לדוכך
מן(• ‘:לתדושואז יפדכלס5בור * ;ל ל עומתס
ראשונו׳מתחיל בראש ליסא את כפיו צייציזה' סנא יעמח• אחד
קדשך יכו ,ש״ד ברבה שטעה זה ואם היה המעות כשלש
רי קד שך
וכדברי
סשכתישיכו' !כן
ן!! 5ןסשכחישוכו
וכן ו3ד3
זמן1
אס'
ובש לשה אחרונו׳מתחיל ברצה ובכ״ט שיתיר חוזר ש״צ חוזר אם תחתיו להקרות ולומר סיס כלום אלא מי
שיאמי־ואיתיהצביי וסיאסון יר׳יותי :
טעה בשמחזיר התפלה חוץ מבר״ח שחרית שאס לא הזבי׳ יעלה שכיון לבו לכל כתפלה עס כסי׳צ ולא סח
(וקפששהמנהג ) כיתוב באי׳ח אלסיך
ויבא אינו חוזר שלא להטריח על הצבור כתב בס״ ה ^ שם ה״ ג בשע'שהיס ס"צ מתפלל ע״כ ומפס נלמוד
ה־ר׳ציון1היש"אל כ דא ית׳בפשיק תא
\1ן
:
אתה
עמי
לכיין
ולאמי
מר־תיב
וכעס
כחיכס
לפני
סכעלכר
לזמרי
דכי
א
ק
ןרן
צבור
טורח
מפגי
שגס בתפלת המוסף אין מחזירין איתן
יעכור אחר תחתיו ויהסיל ממסל' כביכה
ונוהגיםמי ששיר ליתן עיניהלמטה
ונו׳ומיאישבצז וצי&יז נותנים עיניהם בר״ח אבל בשבת וי״ט מחזירין ובס״מק כתבדאפי׳ בשבת וי ם סטעה כה היינו כסכיק לכל כתפלה טס
WI5
נמי אין מ תזיריץ והכי מסתבר דמאי שנא שבת וי״ט מריח ובן מה ס"צ ולא סח כשעה שהיה ס״צ מתפלל הא
למעלהונושאי' וגיתם כלפי מעלה וסמך
לנענו
קאמרממ׳אלא לאו הכי צרי' להתחיל מתחל׳כתפל׳ימ הר
שב בת שגם במוסף אין מחזירין לא נהיר׳ דלא
למנהגה מספר היכלות וכולי לפון רבינו
מקוד׳שיחזיר־
בשחרית מפני שתפלת המוספין לפניו אבל לא סמכינן ממוסף י״לידכת׳סאנידאיפש' לתקן
מכוןש:י'קצ' מדבריו שכני אשכנז
אינו
נושאים גופס בלפי מכבלס ילא כני ספיד על מנחה של אחר זמן כהרמב״ם ז״ל שאם טעה ש״צ כשמתפלל ס״צ התפלה שיהי׳איס אחד מיוחד סיכוין
בלחש שאינו חוזר ומתפלל שגית מפני טורח צבור אלא סומך לכל לתפלה פס ס״צ ואפי׳אס לא נמצא מי
כינונן שצולם נושאים גופם כלפי מעלה
שמתפלל
סביון נננ כתפלה יאמר הס״צ עצמו סיס
על התפלה
ואין ביניהם אלא ישאלו נותנים עיניהם
סלו׳אכל היכאלאיתרסיסטעה ס״צ אפי'
למטה ואלו ניתכים עיניהם למעלה ח״ל
לנענע עצמם כקדוס׳מצאתי הטעם כשתרש״י אס לא נמצא מי סכיון לכל התפלה אינו מתחיל אלא מתחלה הברכה מפטטורס
סמיהלעם מס שנוהגים כצי העולם
צבור חס נר׳יותר דא״לב לא הוה מסתמיס ח 1מהפוסקים לומר דבר זה :א ובכל
דכסיב ויכועי אמות השפי' מקול הקורא והעצים והאבצי׳היו מתכועעי׳ופזדעזעיס
מאיממלן־כ״-ש אנו שאגו מצירים שי tלנו להזדעזע מאימתו  :וס״ש רבי׳בשס מקים שיחיד חוזר ס״צ חחר וכו׳חוץ מבר״ח ססרי׳גס״פ תפלת הסחר (דף ל ) תני^
אאר?
טעה ולא הזכיר סל ר״ח סחיי אין מחזירין אותו מפני סהסל' המרססין לפניו א״ר
ספרהיכלי׳הביא■* ג״כ שכלי הלקט ומסיים בה כי אין לי הנאה בעולםיוכו ,כאותה
ברח;א
יוסנןוכצגורשכוזוהיאגירס׳כרי״ףוסרא״סובתכידטטמא דכצבויאיןמחזירין
שעהאדא’חזבכשא  :בודי בדמי ת יע זב ומחבקן ומנשקן ומזכיר גלותם וממהר
היני מפני טורח הצבור וכ׳ה״י יוכה וכצבור שנו פלוס' 0״צ כסטע׳אין מסדי ין אותו
גאילתעפ״ל; *ב1רזבנ רבי׳הגדיל מסי׳׳י
מפני טורח הצבור כיון דתפלתהמוספי׳לסכיו סיזכי׳בס ענין ר״ח אבליחי׳מחזירין.
ש^י * ,נ׳ט נתמזותא נע׳ נוזנשמיס מופףמכאן
^135״ל נהגו כצלמקףין (
> אדם
פזנוחניז־סל:-ג־ז
׳*
 .׳
זודרי׳רא»..-
•!
כי־ס״בל*
עלרנציזנשעה אותו בין שהיה מתפלל כביתו יחידי בין סכיל תתפלל עס כצבור וכן סי
" )יי נשמש הקדושה וכי הטעם מצד
ה׳ננאומ
שאסר ש״נק״קק
וכתב הרא״ס סאס לא הזכיר כתפל׳סמוססין קחי -ולא סמכי׳על מססהזכי׳בסחרי'
שי 6jrivßM !1:ין;וט'י^ ייב חמא בר חייג'
לאלי■
אשכתיה
סמשפ׳בי!
אבל לא מתפל׳מוסף לתפל'
יש ליחיד לכוין אתן
המד׳ -רכסס עליו סבתי אומ׳ולא אותי קראת יעקב• אםהרש״בא אמיתסאמילכם כס״י מהתפלה כ״משהיחיד סחר ומתפלל ס״צ חחי ומתפל׳מס טעה כמותו כפת
שאימי׳קהש׳שסהיש״צכתבתיכסי'צ"ה :בתב
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אע׳פ  1שי יואה אות' הייתי אומי דלא מיתני׳בי ר״חייא ור׳אושעיא ואיזו טפנ׳י׳ש כזה
!

סויר

זז*

שס!
W.
סייו!
‘!וו»

נו5י)
יאנל
יונ 4

פסי

Öfi
'iii
נו" »'

ן^׳' ?1דושו אני אופיי׳זו אחי זו ביוצי וסתריןואומיי׳כסדר קדוס׳ובתהל׳החוספץ
ך1ץ ' ^ה ילפינך איני שומע לו ופרק חזי מה צבור ויחידים נוהגי© פכ״ל :
I׳״ ש׳יח צבור שטעה באחת מבל הברכות וכו׳בפיק תפלת השחי( רף כט)
,׳ א״י יהודה א״ר טעה יכל הפרכות כולם אין מעלין אותו טעה
 1י' ה’?ו ממלין אותו חייסי׳שמא אפיקויס הוא כלומ׳שמא נזרקה בו אפיקו'
לא שאנו אלא סלל! התחיל בס אבל אס התחיל כה גומר׳וכת׳היש״בא
""
צעינו בולש אין מעלי? אותו פי׳בשיודע לחזור למקים שטעה הא לאו הכי
יעבור . .
התיבה ופעה ״.
אחי
.
מעבירין תחתיו כדתכן בפ׳אין מונזדין העוכ׳לפני
חחתע
" ^’ ייק נראה שהו ,דעת סיס״כס שכתב־ס״צ סטע׳ונבהל ולא ידע מהיכן יתחיל
׳ ״
׳
-דו *׳י
האפיקורס ׳אין קממינין ׳לי אלא סיד
ואס טעה כברכת
^‘י^’ » ^אח׳ ' תחתיו
יונה כת ' טעה ככל
 1® 1,חיו שמא אפיק׳נזרקס בי יכן הס דברי רכי׳וה״י יו!
תחתיו
 zיץ ממלין איתי ומה שאמרו העוי׳לפני התיב׳וטעה עכו׳אסר . . .
^  5 .חממאןאמ׳שאקפסירין אותי מש״צ ולא קשיין אהדדי ומסמ׳מדבריו
האפיקו׳מסנקין אומו מש4צ ; ירוש׳ ס״צ שדילג ב או ג׳ברכות
׳ ^ חוץ ממי שלא אמר פחיי׳סמתיס וכו׳כפ׳אין עימדין ואיני יודע
שהיא סילק על תלמוד שלנו דסת׳ואמר טעה בכל הביצות
^’ 1אומי חוץ מברכ׳האפיקו׳וכ״כ הר״יף והרמ"*ס והר״אש ולא הזכירו

מפני שיכול לאומי׳במוססין כמוססין אין מחזירין אותו מפני סיכול לאמר׳במנסם
וכתוב כהגהו׳מיימון הסדשו׳על דברי הרמ״בס  pמצאתי כתסוג ' רש?י דהאדחפד
תלמודא אין מחזירין אותו היינו דוקא כססייס תפלתו כי ההיא דקא׳ עלה־י ' חי יא
צלי והדר צלי אכל אי ליכ׳טרח׳דצמר׳כגון סלא סייס תכלהו סחר לעבוד׳פ״כ וכ״ב.
בסבלי הלקט בסס רבי ססחה :וג 7ש רבי כ׳כס״ה על סס ה״ג סנס בתפל׳הרווססץ:
■ בספרתי ש״צ חיזר ומתפלל:
אין מסזיייןאותו וכו׳ז״ל סמ״ג כ" מ סיחי׳חיזי ומתפלל
■׳
אס טעה חון מסחרי׳של ר״ח וכו׳כת׳בה״ג וכן אס שכח במוסף מפני מור כנו׳ועוד
>15
שהרי מפל׳המנח ' לפניו צב׳בשכ׳וי״ט לס ויש םסיי׳סאינו ססכגמ׳פכ״לסמ״ג ובי
דבייו בה״גכתו׳דה״סא®־ שכס כמוסף אינו חח ומעמו ספני ססו' ג! ד' כךכג -מ' סספ"
ולא הזכי׳ר״ס בשחיית וכו׳בסוספין אין מחזירין אומו מפני סיכול לאמי' במנחה"
אכל יס ספרי׳שאינ׳גורסי׳גך ובסס״ק כ׳סתס בלא סיס מחלוק׳דה״ה-לשכסכמוסף>
דאינו חח׳ומתו׳דביי סמ״ג שכתבתי בסמוך משמ׳דלא מפלגינץ מן ת״־צ ליחיד אלא?:
בתפל׳ר״ח דוק׳וכליישנ׳דכרית׳דקתני טפה ולא הזכי׳של ר״חדמספ׳אב לא בתפל' ,
סכת וי״ס אבל סמ״ק כ דה״ה לתפל ' סבת וי״ם ססו׳סוב׳דהאידקתני טעה .ולא הזכי"
סל י״ח לאי למעוטי סכת וי״ט אלא חדא מיכייהו נקס וה״ה לאינך־וכ׳ימנו דהכי-
מסתבר דמ״ס סבת וי״ט מר״ס ודלא כדכיי סמ״ג וב ' עוד שגס מ'ש כסמ״ג דה* ס.׳
אס סכס ולא הזכיר סל ר״ח במפלת המוספין אינו תוור לא נהירא דלא קאמ׳נגת

אלא

am

דם
(נא! לא צהירא וי
הא־ עישקאב ר'
«אתר8ששיי* ק
«רגימ0ט!ר
6היזה
ניןרא־
השג «( £לאל;ן*ור

אלאמפני שתפלת הסוספיןלפניו אבל לא סמכינן ממוסף טל מנסה סלאסי זמן
וגזלו הס דברי סיא״פ שכתבתי בסמיך ותמהני לע רבי' שמקשה סליומדלל) קאמר
בגע׳אלא מפני שתפלת המוספין לפניו שהרי לפי מ״ס סמ״ג בה״ג גורס כגמרא
ג״כ מפני שתפלת המנתה לפניו וכן הל׳ל שאין גירשת כה״ג עיקר סקרי הרי״ף
והרמ״כס וסר״א& אינס גורסי׳אלא מפני

סכי כעס -נן!ifl
7יא |
סכרג
נלניי
הרמלט
סס׳ל כלאא^ ייק
מ"ה נשרי התיר

סתסל׳־ז המוהפין לפניו ודוקא מסחרי'
למוס׳פרגילי׳להתפל' צאח׳אמרו דסמפי'
אבל לש מתפלח המוסף לתפלת כמכסה
ואיעשר שיכי׳היה מפי' מה שכתב ממ״ג

! psהכז
 /Jו i

ישחו יותר מדאי ואפשר שהטעם מפני 9ככר התפללו ואינם מרעים 0נד,
יראו ככופרים וכזה די שישחו רש סס מעט ואס ישסו יותר י& לחו׳ליהוראונ"!? ,
הגדול מהר״י אמסב ז״ל ומיהו התוספות בספ״ק דברבות גבי כיעכחי1רא ני3י
דאית׳ בירו׳וגלבד שלא ישוח יותר מדאי וכן כתבו שמ״גוסמ״ק
והגה״מ?■
ומשמע דס״לדכי
אמרי׳בירוש'עללן,

שמתפלל בקול רם ואם
טעהכמובאותה שיתפלל בקול רם חוזר ’ומימיאילנלמקיס ^־יי « ^
לעולם
היחיד ע״ב:

 WJ ?£ OTDpש״צ למודים שוחין עמו הצבור דגרסי׳ 6י ,ליתיי לה״פלל
’ ־יללגש ^ן
סיגיפם ן צמודיםוכו׳וצסקתקיל י
י
^ בירושלמי הכל שוחין עם ש׳' צ בהודאה
כיננל^ 8ד<5;9־  0ויש מפייס שאינו שם בגמר׳לא קאי אלא כת׳הרמב״ם ז״ל ולא ישחו יותר מדאי ואינו משמע כץ בירושלמי ס״ן למודים והוא באמצע6
חתמןהכריו׳ו
נענת<1ננ'3ל*ש<}י אסאי דכת' בסס ה״ג כובל בשבת וי״ע
דאיתא התם מעשה באחד ששחה יותר מדאי והעבירו לי משט' ישסה אבל אס הוא בתסלת 3יכ׳צשמ ,
7ה'  -פית !י״ע לא והמו שנתב רבי' הגדול מהי״ילזבוהב
לא ישסה אלאבאבו׳אוכהודאה לש
יל« jעשי ! הרי■•־ג ז״ל חבל מה שנת וקאס שכח במוסף וכו' דקאי דווקא אש״צ דלא שייך העברה אלא בש״צ ומטעם זה אין
הוא באבות ובהודאה במסלממימ^ן
 7ע » סר «נ'; (0לכן
דברי בס״ג הם « אימי כן מסברא ואינם ליחיד להתפלל אא" כ יכול לגמור קודם שיגיע ש״צ למודים כדי
אע ;תז!ר !
שלא יהא נר׳ככופר אם אינו משתחוה עם הצבור ואם התחיל בסופה כשמגיע ם״ץלכוודי'פסיש'ששןק|.
קכז coמדברי הגמיש וס״מ יש גמגום בלשון
וכל דברים אלו שכ׳כאןיכי׳נתכאיונל
ז
והגיע ש״צ למורים והוא באמצע אחת מן הברכות
« 9שש שרא־ת; רכי״סהתב אחי דברי פמ״ק וכן מ״ש אם הוא בתחילת כרכה או בסופה לא ישחה אלא ישחה אבל ק״ט  :והא דתטא הכורע
כהודלוי־סיון
באבות
התתיציז שגס במוס' אין מסזירין לאנהירא וע״ה
או מגונה מוקמיכן להבהודאהש3ה לל L
 6איר «! 7ישע 7קמי לסמ״ג כעושפירשתיומאח' דסמ׳ק
בהודאה
והא
בס״ס
אין
דתניא
הכורע
עומדיןנללד
)
מניסולן L
בהודאה הרי זה מגונה מוקמינן לה
שתיש■־«■
הנל נמי סכי בהא כסמ״ג כךה״ל
לרכי׳לכתי'
בהודאה
שבהלל ושבכרב' המזון גרסינן בסוטה בשעה ששליח
בהודאה ה״ז משובס
יתכי׳אידן־ה״זממננן
נשתיית
א
'
י
ולן
#שיי ל יילנרי ומ״ש שגס במוסף אין מסןירץ נ״ב גס כן ציבור אומר מודים העם מה הם אומרים מודים אנחנו לך וכל' לא קשי' הא כתסלה הא לבסוףLfcn
בשמ״קולא
נסייא
:
ולענ׳־ן הלכה
ופליני בה אמוראי טלבא ואסיקנאא״ר פפא הלכך נימרינהו בהודאה תחל׳וסוף אמרי ליה רכק L
מתדא״י נע !’fp
סימ׳ק' י «י"( .כיון שסרי״ף והרימכ״סוהר״א״ז״ל סוברים
ואלהיכלבשר קא עביר מי הכי א״ל חזיכאלרב נ
שלא אמדו אלא בספה כתפלתסשרי׳אבל לכולהו וזה ניסחו מודים אנחנו לך ה׳ אלהינו
ני<!7־ 0לרנק
ד־רע וסזינןלרב ששתיקאעביד ע!!
• •:■00 0ונרו' 05ס טעס בתפלת המושסין סחר הכי נקיטינן יוצרינו יוצר בראשי׳כרכות רהודאו' לשמך הגדול על שהחייתנו
והסניא הכורע כהודאה ס״זמגוב'מי| |
משים סי' ז!,ר)‘ וגמנין תי אמדי׳דס״ה לתפלת שבת וי״ט וקיימתנו וכן תחיינו ותקיימנו ותאסוף כליותינו לחצרות קדשך
בהודאה שבהלל ודביכת המזוןוכת'ניו
כפ׳ 9י !:נרא׳ליש
יי ׳• 1נרמ ocrאו דוק' בשל ר״ח מדברי כימ״ב'׳שכתבתי לשמור חוקיך ולעשו׳ רצונך לעבדך בלבב שלם על שאגו מודים
יונס דה״ה לשאר הודאות כגון ולן לקו
כמ ''! ו  ti 'tX'Uבסיךך נראה דרוק' סל ר״ח סבל של שנת לך ובירושלמי חותם בה ברוך אתה ה׳האל ההודאו׳וכן היה נוהג אנסנו מודים שבנסמת כל חי וכןנלמח
(נ!!1פ־ןי 0זאן ף״ט ל rומבואר כן בדברי סמ״ג בשם ה״ג א״א הרא׳יש ז״ל וכשיגיע לברכת כהנים אם יש שם כהני' נושאי'
כזה שאין לכרוע אלא במקו׳שאסדו Jp
להק  rxנזיז) .יפשסא דליסנא לברייתא הבי משמע
כפיהם ואם אין שם כהנים יאמר הוא ברכת כהנים וכתב בעל בלבד • וכבר כתבתי זה בסי'קי״ג
וכתבמי1
נמיע םילא (ש1
<ן
ניכש ית 11נז' מדקתכי לאהזכ-־דסלר׳חדאל״כ ליסגי המנהיג ברכת כהני׳אסור ליחיד לאומרה גם בצבור יש שאין
סס בסס ר״י דס׳יה לכורע בכל
קומ׳לשק
חלייג שניין ביום שיש כי מוסף טעה ולא הז :י' ססריח אומריםי אותה ובדברי׳ שכין בני בבל ובני א״י אנשי מזרחש׳יצ מסתחו' שהוא מגונה :וכתב
הרשב״{! |
לאייר(
רוצו
אין מסדרץ אוסיהילכך וראימשמ׳דר״ח אומר ברכת כהנים בקול רם אנשי מערב ש״צ אופר ושמו את שהראב״דפי' דהאדרבאכרע
בהודלון)
יפתיי' :
דוק
א
קאמ׳והכי
נקיטיכן
כ
:
ועד
!
שטען
חחל׳וסו׳לא בכריעו׳דש״צויחי'המת%
שמי שאסור להזכיר השם
אלא
יבינו למ״ש שנת וי״ט מי״ח איכא למימי
הוא דפסיט' ודאי דכרעי תחל'וסוף ^1
דברי׳ח שהוא יוס עשיית מלאכה הקילו
כנך
מפני
טורח
צבור
נדי
שלא
יתנהלו
בכריעות דמודיס דרבנן היא כדגרסי׳כירו׳חני הכל שוסחין עם ס״ץכהודאה'6ו]
סמלאכתן אכל כשבת וי״ט שאין בכס
עשיית
מלאכה
לא
רצו
להקל:
כתב
זעירא
ובלבד במודים זעירא הוה סמוך לקרובה כד שיהא סוחס עמו פסלהוסון
הימב םשאם טפס ש ׳צכשמתפנל בלחש ונו׳כ״ב בפ״ימה״ת אלא שנוסחת יבינו
ונר׳מכאן ששוסחין במודים דרבנן בסוף אכל אץ מש גיס ין לשוח עסהחזן
אינה מכוונת טס נוסחי דידן דה״ג נספרי׳שלממי סטפס באמת מג׳ בימת בהודאה אלא כאיזה מקום שיסיים מודים דרבנן ור׳זעירא היה ממין ואומימעןI
היאשונו חיזר לראש וחס טעה כא׳מג׳כרכית האסמנו׳חחר לעבודה ואס טע׳באחת מעט כדי שישלים עם החזן ונראה כאלו כורע עמו תחלה וסוףעכ״ל :ורבי'
הגדולI
מן
■ האמצעיות חחרלתחלת ביכה שטעה בה ומשלים תפלתו על הסדר וכן .ס״צ
מהד״י אבוסב ז"ל כ׳בסם רבי׳שרירא יש מי שחוןרין וכורעץ כסמסיימיןויה]
מטעה
כסהו׳מתסלל
בקול
רס
על
דיך
זו
הוא
חיזר
אכל
אסטעה
ש״צ
כשסו׳ממפלל
מסיימין בזקיפה ורבוותא לא מיסו לא לזה ולא לזה פ״כ • והס דבריא׳'ח
וראיתיI
בלסש אני■ אומי שאינו חיזר ומתפלל פעם שניה מפני סורס צבור אלא סומךעל כתוב מ״ס א׳מגדולי סמפרשיס שצריך לשחות בעוד שאומר כל מודים דרמן:
והעולם נהגו שלא לכרוע אלא בשעה שאומר תיבת מודים בלבך ופשט
הירושלמיI
התפ ^שמתפללבקול יס והי' שלא טעה בג׳ראשונו׳סאס טעה בהס לעולם סוז׳כמו
שהיחיד סוזר עכ״ל  :כתב הנלכו כס״׳מ״ג על יפלה ויבא דהאידג' שכל א׳מתפלל
הכי
משמע
לי
דהא
דא״ר
זעיר
'
ובלבד
במודים
היינו
לומר
שא״צ לשחות אלאמומן
לעצמו אס ס"צ אמרו בלחש א״צ לחזוי כלל לא לראם ולא לעבודה שאינו
סחר
מודים בלבד וקאער דזפירא דהיינו הכס א׳שהיה שמו כך ולא
הגיעליקראר׳היסן
ומתפצל בקול רם אלא משום קדושה וכ"כ ממסי־כ הרוח ומהשאלה פ״כ
ואינס
דברי'
נוהג לשוח עם הש׳־ן מחלה וסוף ומסמיר על עצמו היה ואנו אין לנו אלא מרח
סל טפס דהא ודאי  rwשגס בזמן סכמי התלמוד היו מתפללים
בלחש
ואס״כ
חתר
זעירא מ"ל  :ומ״מ סוב לדקדק לשוס בו תחלה וסוף לחוש לדברי הראכ״דז״ל^]:
ס״צ ומתפלל בקול־רם וממאי ביביי הרמ״ב׳שכחכתי
בסמו׳שאע״פ
סאמיו
בלחש
גרסינן בסוטה בשעה שש״ן אומר מודים וכו׳סכי אימא בפרק
אלונאמדןנזמן
אס טעה כ שחוזי המפלס בקול ים צריך לחזוי וכ"נ ססוא דעת הפוסקים :
שס״ץ אומר מודם העם מה הס אומרים אמר ר 3מודים אנסנוךל ה׳ אלה1"",
קכז וכש1גיי< ס"צ למידים שוחין עמו סצבוי דגרסינן כירו׳הכל שוחין עס ס״צ שאנו מודים לך ושמואל אמי אלהי כל בשי לע שאנו מודים ךל ר׳סימאי
״ בהוראה בפ״ק דביכית :
חאיסרמודים מודיםמשתקיןא ותו יוצמויוצר בראשית על שאנו מודים לך נהדדעי אמרי משמיה דר׳סימאינרנומו
נתבאר בטי קב א  :בחב הדעב״ם בפ״ט מה״ת ולא ישחו יותר מדאי וטעמו והודאות לשמך הגדול על שהחייתנו וקיימתנו על שאנו מודים לך ר 3אחא נין
משיס דחיתא כירושלמי מה אימרים הצבור כשפה ססוחין ועלה קאמר תני ובלבד יעקב מסיים הכ הכי ןכ מסיינו ותחוננו ותקבצנו ותאסוף גליופינו
לחצוייו
שנא יפיחיומי־ ! דאי ויכינו כתב שאינו נראה כן מדאיתא התס בתי הכימעשה
קדסך לסמור סקיך ולעשות רצונך בלבב סלם על שאגו מודים לך אמר
רכספץ
כאחד שש זה ייתר מדאי והעבירו ר׳אמר ר' סייא בי אגא לא סוס מעביר אלא גער הלכך נימרינהי לכולהו ופרש״י על שאנו מודים לך על שנתת בלמו להיואאיי}
משמע דאס צ יוקא קפי דלפון הפכיה לא שייך אלא כש״נ ואני אומי שאץ מכאן' דבוקים בך ומודים לך ר׳סימאי מוסיף וכן כולם מוסיסין הס על
הראסוכיסענ
ראיה לכטג דכרי הימב״ם דאיכא למימי דכין ציור בין ש״נ קאמר דלא ישחו יותר
ומשמע דכי היכי דלנוסחי דאמויאי קמאי על שאנו מודיס קאי
אריסא
לרבן*
מדאי ומעשה שאירע בש"צ והעבירו רבי אכל אה״נ שאם היה רואה אחד
מהצבור
כי יעקב כמי אריש׳דמילתא קאי וס״ק מודי׳אט לך ס׳אלהינוואלהיאבותינו™
שהיה שוחה יופי מדאי שהיה גיעי בו אלא דא״כ ה״ל לסרמב״ס לכתוב
דגס
שליח
כל
בשר
יוצרכו
יוצר
בראשית
על
שאנו
סורים
ךל
ועל שהחייתני וקיימתנוכןמחI[(',
ציור לא ישהה יותר מיראי ואיפשר שמ״ש לא ישחה יותר מדאי קאי גם לשליח צבור ותחוננו וכו׳ולעשות רצונך בלבב שלם ולפי שרב אח׳בר יעקב על נסחתהי; »,
ואיפת  -עוד דסימכ״ס מפיס דמאי דקאער ר׳חייא בד אבא לא הוה מעביר אלא
שהיו אומרים על שהחייתנו וקיימתנו מל שאנו מודים לך כא להיHu P 6!’0
גער היינו לומר דלא היה פ־'צ אלא אחד מן הפס ולא העבירו דהא לא שייך כיה
ותחוננו וכו׳סמכו לעל שהחייתנו וקיימתנו שהוא מענין ואח״ב חחסכתלם L
העביה אלא פגעי בו אכל ס״צ לא חיישינן אם הוא שוחה יותי מדאי ופוס' הלכה מודים לך ואפשר לפיס שעל שאנו מודים לך הוא דבוק עס כן תחיינו ותחומי],21
כר חייא כר אבא וטעמא
■
דלא ישחו יותר מדאי נר׳שהוא משוס דמחזי כיוסראשהוא וה״ק לפי שאנו מודים לך ונשמעים לעכח־חך תחיינו ותחוננו וכו׳והמונחצי3
פיחס יוסר משאי המס
ולפי
טעס
זה
משמע
דה״ס לאבות סשוחין כה תחל' וסוף אלו נאמרין שבערוך פי׳דקא מודו צבוי׳על ש״ץ איכון סומכין ומאיע ל5
י 0ח < שוחין כהם יופי מדאי וכץ משמע ־ירו׳ דמייתי עלה הא  /׳־אמר יב כשהוא
לך עלההודאו׳דקא' ש״ץ וקא מכו איכון אקעכ״ל  :כלי׳עכעיי יןנו מ !לס ו ($
גירי! סיפ בבי״וך וכשהוא זוקף זוקף בשס ואע״ה שהפוסקים כתבוהו גבי מודים מה שאנו מודי׳לך בחזרת התפל׳שאנו ערכין אמןאחר ש"ץ :ובא״ח כתו׳נ׳אעי&
לאו ד\ קא אלא משוס דבירו׳תכי הכי על מודים נקטוה אינהו נמי בסירי׳וס״ה לפא׳
מודי׳לך פי׳בעודסאכו בקיים ואנו יכולים להודות ךל והוא כמו דפ שהמלך
Lr 153
מקומות סשוחין בהם ואיפשר עוד דבין הייו׳בץ הפוסקים נקטו׳ במודים מסוס שהוא כמו בעוד  :מצאתי כתו׳נקי׳מידיס דרבנן לפי שהוא תיקון הרצהחג
סדי! קצת כד ארס'לשוח יותר גמודי׳מבשאר מקומות רמסמע להו דכל המוסיף
ובירושלמי חותס כה3א״י אל ההודאות כפ״ק דביכותוהרשכ״א כ' נם 1
ל שוח במודים ה״ז מפוכח ולפיכך כתרו דבמודיס נמי לאי ישוח יותר מדאי וה״ס עומדין וכמודי׳דרבכן לא ראיתי מיסחוחס בו וסודא׳כלכדהיא ואלא נרלמנ
לשיאי מקומו סשוסץ כהס אלא שלפ״ז היה להם לכותלו גכי מה
שאמרו שהמתפלל כירוסל דמלהו אמוראי חממי כה בא״י אל ההודאות ואע״פ שאל סי ? ?"*,
ציץ לכרוע בהודאה תתלה וסוף ולפיכך נר׳ רדוקא בהורת
ס״צ
הוא
דאממ
שלא
שמא עשאוה בסמוכה לעבוד א" נ יש קצת שחותמות ואינס פותחותואש פD
סמיכות

ד״מ
ומססתלמודאדדןובס״פכיצד ?3מיו לו עלה וכ״פ סתוספו' כפ׳ראוהו ב״ד ולמדו 5ן מדקאמר חתם אכהןשכש כפיו ( נ) י י<המנהג
עכ״לו 5ומ״כסכתכבפ״טנלאתתימה
 5יג «,נמברכת בורא נפשות דבתלמודא דידן לא סתי׳בה ובידו ' חתי בה .כתבו ואתרמי ליה צבור׳אחריכא אי בעי מברך אי לא בעל לא מכרןש וכי /ב ל׳ף 0נו־ס העשן*יכ "5נהזג
דהא
הכהן עוכר
כשאין
לברך
פשה ?jי /tפלה ?*! »
.
י
דאמיי׳שאין *
י
,
? ,ף ה״ר יונה נשפו שזס מסע קצר הוא וכיון שלא הוזכר כתלמו׳שלכו לא נחתו׳
אומרים ,לו *
.
היינו שאינו .עוצר בג .
והמנהג
*jfמספק.והנכון לו׳סתיח׳ הברכה בלא שם ונימא בא״י בורא נפשו׳רבו׳וכו ברוך אבל בעשה דכה תברכו עוב שהכפני מצווי לכרךאל! ישראל יאנןיו להם אויתדל* 5״!דנית «ל!6H
ע״כ ואין נראה ק דמת הפוסקי אלא אץ ללושיו איע!« P
 8״6111-
>׳נונ ' ל״לל ״יי« ינ י’ יי *
עיבר כלל כל שאין אומרי׳לו לעלישאל״׳ב הי « נמנהגסלג«
א&״ב היה כהןלמדנומזה שאסו׳ליחי' ל «מר׳דמ״מ כל הגלות הם
לגזודפדומן ססיןמלרגסין3ר 3ב1ם
ju

^ p '-sראוי לעסו .א

בתיעוד

אנשי מזרח וקוריןאות׳כקוריכתורילכ וכיעור על שם רש״י שאין
לש׳ץלו׳פפו׳ושמו את שמי שכב׳בקשנו ברכינו בברכ׳המשולש7
בתורה וכבר אמרנו המשוילש׳ומה לנו להוסי׳עוד ושמו את שמי
כשם שאין אנו אומרי׳כה תברכו את בני ישראל ששניהם לשון
צואה ולא לשון כרכ׳אבל רב עמרם כתי ואם אין שם בהגי׳ש״צ
אומר אלרינוואלדיאבותישברכינו בברכה וכי׳נס״א• דע וישם
לך שלום לשמו את שמי על בני ישראל ומסיים ) רע שלום וכו׳:
הלכות  -נשיאות כפים

ה״ל לפי וכןניל*; ממ״ פ הגהוח ״ צ 5יניית ro
^l (nZ
שאס ס״צכק סי;א יאמחי לו לעלות ואס א״רי׳תותולנ׳ע"*
אימא םאע״פ סאינס אומרי׳לו עיב׳בעשה ם! רנמ rr>Mp
ה״לל שיעלה כדי סלא יעבור * כתי 2א׳מ׳א־מוגשמרי"
ככתבי מה י יש ר סי כ כ דמסמ מדברי ׳
? . .
v/.
נמכחז
וקהוח
הרא ס סכסהבהני אינס ייצי נעלו לרוק כמנהג־■ןגחכדייל
אינם צריכים לשהות חיץ לב״ה אלא כשע לנמ׳מעמת
שאף■
שקורא החזן כהני׳אבל אסרסקר־ }5כהכיס גתעניייחיליאתר
קסיר׳אס יהיויככ״סומס
שנסגןס ^י .א! מה
נתנחהוק
אין יי
.
,
גמגנימ ניסר
נכנסין פד אסר ברכת כהכיס ס ; סינ היא אומר! כ 3ימי«
שנהגו כעצמם כדי שלא יחשבו ' פלי׳שהס אעי׳ לא המיעני

(1לססיס״'
יסרךןלש"ץלומ' פםוושמואת
^ ומ׳ז״ל העיהי ' ושמו את שפי אין
סכה׳כצרפ׳לאמרו דבפ׳אלו כאמד׳אמרי׳
ו
& מו אפ שמי שמי המיוח׳לישמנרכי■את
העם כשם סמפור׳והנה היום הזה אין אנו
מנרלן כסם המפורש ואנו מבקעים את
נרכמומזומרי' כרכנו בברכההמשול׳וכו'
וצבראמרכו המשולס׳ומס לנולרוסיףעוד
 PPPן ^ ק
נשיאו׳כפיםבפחו' מי' והכהני׳מןהמניןכל
I
ושמו6ח סמי כסס שאין אני אומרים כה
י כהן שאין נו א׳מן היכרי׳ המעכבין צריך
ממנו אח כר ישר ששניהם לסון צואיולא לישא כפיו ואם איני נושא עובר בנ׳עשה כה תברכו אמוד להם פגומי ' :כת' ה׳ר פרץ שאס אץ הי }$לח עמהם יאני תמה
'א׳אינו עובר וכו׳כ״כ הגסות .מימו 3,סו׳ה ׳ מל רמני-ג .ועל
.
,,
,,
* ,
לקכוכ׳כך כתב רש״י ע״כ והגהות כתבו ושמו את שמי והוא שיחיה בליה כשקורא כהני׳דכתי׳אמו׳להם
 7 .נ 1יה דהרי מ45
וי
נס» ה׳פפל׳ בשם סמ״ג והרוקחומה״רמ
ומתתמינן כר ימרון להון אבל אס אינו שם אינו עיבר כתב היד מפלה כסס סמ ק וס  Vרבי ואינו ניא לצניעיליחי?אא
שיש לספרו כלו׳עש׳עמנו כמושהבטחתני
ללהס מל אהרן ובניו קאי וכי׳רכי ' הגדול לאומדה
«f
פק שאם אין שם אלא אחר אינו שכר דילפינן ליה מאמו׳להם מהר״יא ז״ל תמס על דברי רבי׳סכת׳ספיר׳ נשתתמלל
®ע
באופךעיסורו ודלצז כרש״י שלא היםרגיל
דמשמע רוק׳לרבי׳ואינו נר׳רלהמעל אהקובניוקאי ופירו׳אמר
ל ^ץ פ״כ וגם הרמ״כס כתב ססשיש לחם לכל אחר מהם ואם הוא נושא כפיו מתברך דכווי׳ ואברכה אמור להם לכל א׳מהס י ^ גרפי׳ 3פ ^ ו *D׳ ״*ro *? X
לאמרי וין נהגי וה״ר דוד אכודרכס כתב
נאמרים אמיאביי גקיטינן לשנים קורא7יא ) /זידאו״ר
לנר המנהיג ואס״כ כתכ ובסד׳רב עמרס םברכיךי וק מציתו יחלוץ מנעליו שזו היא מתקנת רבן יוחנן בן כהני׳לא׳אינו קורא מ״ס אמיר להם לשני ' גרכיי נהניםאלא
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רצוע׳ומסמ דאפי׳כתי שיקים סל עור קאמר דכיון דלית כהקרצוע׳כי הוו סל עור יא״' u' pkיהי׳ל
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*ליחמנאבינהווצח ככל סנדלים ומנעלי 'ויותר נ״לדבכחי שוקיס סל עור אסו׳דככלל
<n!cלילןה -לנן פלזו״׳מניש עםסוינים יג°ל המניס :ס וכןזג*״!רגיתי' ה5רפת*םדייל(,0ו>71ח 1צt
 :כתב ה״ר דיד* .אדידרס׳סנסאל הרי״ף אם צריכ״׳הקהל לעני׳אחן נסאו
ס״צביכתכהני*' והשיב דא?צ למינות אמן אלא כשנושא הנהי את כפיו ע״כ וסטעס
«זני שאין עונים אמן אלא כשש־־מעין מפי המברך ולכן יש מקצת יחידי' ספונין כן
יהי רצץ כשקים אמן עכ״ל ופ״כ הרמ״בס ואס אין לסם כהן כצל כשיגיע ס״ץ לשים
סלוס או׳אלדיכו ואלהי אבותינו וכו׳ואין סעס פונין אמןד וכ* כ כשגלי סלקס שהשי'
ובי׳האיי אין מנהג אצלינו לענות אמן אחי כל פשוק ופסוק לפי סמפי כהן הס
שלש׳פיכותיש"צ מסדרן כעין דרכה אחת שאומר ברכנו בברכה ובו '  :ה
קכת אין נשיאות כפיס בפחות מי׳משנס בפ׳הקורא את המגלה עותדידכג)
אין פורסין את שמע וכו׳ואין משאין את כפיהם פחות מעפר׳ימ״ס
(הנהרס מן המכין כ״כ סימ״בם וכתביה״ר מנוס דטעמא משו׳דכסני׳בכלל כיכס
כדאמרי׳כרכת חתני׳כי׳וחתני׳מן סמרן • כל כהןסאיןבוא'מהדכרי'המפכבי׳
צייו לישא את כפיו ואס אינו נושא עוכיבג׳עשה מימרא דר״ינל כפ׳אלו נאמיין
(ללח) ח״להרמ״בס בסוף ה׳תפל׳כל כהן שאינו עולה לדוכןאע״פ סביחל סצו׳עשס
אחת ה״ז כעובר עלג׳עשה ונרא׳פטעמו מסוס דליכא בלשון ציווי אלא כס תברכו
כלבד איכאלמי׳דכי קא מי רי״בל ה״ז עוכר לאו דוקא אלא ה״ז כעוכר :ומ״ש רבי׳
והיא שיהיה כה"ה כשקורא כהניס וכו׳כ״ב הר״אש כפ׳היה קורא את המגלה עומד
יו לכל נהן שאינו פולה לדוכן עוב׳בג׳עפה ירושל׳ר׳אדא בר פזי יד סוה תס ולא
חזיקרישיסהוס קאיס ליה אחויי עמורא ר׳אלעז׳הוהנצדק לברא כלו&ר היה יוצא
גחון כדי שלא יצטרך לעלות לדוכן כשהחזן קורא כהניס דהא דאמרי׳דפוכר הכהן
מ עשה היינו כשהחזן קורא כהניס דאמור לסם מתיגמינן כד יממן להון ואס הוא
3כה כשהחזן קויאיהכיס ואינו עולה עובר ואס אינו כב״ה אינו עוכר וכ״כ גס כן
ד ןשס וז׳ל כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בג׳עסה דוקא כשקראו איתו־הא לאו
מי לא מחייב וכדמתרגמינן כד תימיון להון והיינו כשהו ' בכ״ה אבל כשהוא בחוץ
ינועונרוגרשי׳ביה׳ר״ש קפזי כד הוהפשיפכוה קאי אחורי עמודי ר׳אלפז׳נפיק
לאט צוכ' כ ג״כ סמ״גועי׳הירו׳דכשסיו חלפים סיו נס מריס מאחורי ספמודי׳או

\ש־׳חו! טלא יאמרו להם לברכם מפני שאז לא היו עוכרי׳ע״כ וגס כסמ״ק כת'
 ,׳י*יט מביו עובר ודוקא כשאומרין לו בב״ה וכתב המרדני שס אס הנותןמיס
גיליטולידיהס גא אצל ש״צ ומזכירו ליטול ידיו צייך לישא כפיו אף דיס כהניס
! י״יזלא יעלה עובר בג׳עפה אבל מלמדי׳את הנופןמיס שלא חכי ' אתהש״ץ
יייי סיצאדאיכא נהנים אחרים דהשתא לא פכר אס לא ישא כפיו וכתוב•
י י ות מימין פי״ד מהתפלה אבל אס עלה פעם אחד ביונ ^ פוב אינו עוב׳אפי׳

סנדלי׳ומנעליס אומר'ciiiTo'ß 1
הס ולא התירו אלא בבתי סוקי׳שאינ׳סל פו' ג ומיסו יש לדקדק על דברי הגהו׳היכי 3עישיש ד! יכ
שרי לפלו כדינן בכפי שוקיס אפי׳אינס סל עור ססרי קושרים אית׳ברצועות סמוך נאור פנץנפיג
לנו מ ודת קיים
לארכובה ואיב למיס׳סמא תפסק אותה רצועה ויסב לקשי׳ואפשר דלא סיישי׳סמא
וגמרדכי דיוש 6
ישב לקשר׳אלא כסכססק׳רצוע׳סכדלו וכדפ׳רס״י שגנאי הוא לו ומפלוצצין עליו
משיי׳לוזףכשקויין
כשסכדלו מותר׳אכל בהתר׳רצוע׳שקוש׳בתי שוקיו ללית בה גנאי כולי האי לא א’כ נתווה כי׳א־ן
דכמי שוקי׳דשרי היינו כתי שוקי׳ וממסי' יסד שאינם נקשרייאלא במתני׳לבד דליס' אמרים אלהינו
I
יסוקיסדציכא צמיחשבסוצהכי אאגזר־אבג .כבתישוקיס ^ ־י• * נמנח® בשנת
מטעי דע הארבוב׳ורגילי׳לקפרס שם כרצועות ידאי ככלל הגזרה הס ואפי׳אינ׳סל למ !ם רככו׳3
עיי והראשון נר יותדבכל בתי שוקיס התייו ובלבד פלא יהיו סל עיר דאס איפא
דלא המירו אלא בבתי שוקיס ומכנסי׳יסד ה״ל לפיושי וסרמ״בם כתב כפי״ד מהל" קכח ( א)
מפלה שלא יעלו הכהכי׳לדוכן בסנדליה ' אלא עומדי׳יחפי׳ומסמ׳מדבריופלא יהיו ׳
נתנו

כתי שוקיס ולא סוס דכי על סיגליס אלא יספי׳לגמרי אלא סה״ר מכוח פי׳דלא כ'
^ כמנר'
הרמ״כס יחפים אלא למעש מנעל אכליככתי שיקיס יכולי׳לעמוד  :דטזהיייי בפ אישורת
שי נ^ ז
ואלו נאערין אתר רי״בל כל כהן סלא כסל ידיו לא ישא את כפיו סכשא׳פאו ידיכםחעולילדוקאשלא
קדש .וכינו את ה׳והרמ״כס כתב ו׳דכריס מונסין נשיאות כפיס הלשון
והמזמין גרכהלגייל-יי
והעבירהוסשכי׳וטמאתהידיים .והייןטומא׳סידי׳כיצד כה ן
נט!־ יייי יי  ^ *’0תורהלנר
כפיו אלא נוטל ידיו עד הפרק כדרך סמקדשין לעבודה לי!ח״כ מ 3יר ימו !:מ׳מדכריו »צ ” זיטל נע"«
דכשידיו טמאו׳כגון שלא ,כשל סחיי׳קאמי דצריךליטול הא אס כטל ידו פסרי׳יאיצוילפ׳זימלסישיאל
יודע .להססוס טופא׳אינו צריךלתזו׳ולנטלס דאל״י ה״לל ואע״פסאין ידיו מלוכלכו' לעלות יגת מהני'
ואיכו יודע להם טימא׳לא ישא את כפי ו דע שיעול כמ״ס בפ״ו מה׳כרכו־רן גבי כ״י <סס יניח לרף
דאכיל׳ועוד מדהזכי׳גבי נסיא׳כפיס טומא׳הידיס אלמ׳ י:נ ל WD
־<* ' דיו פח יי׳ י^יכו ®ם »ב^אכ״לא
יודע להם טומא׳אינו צריך לחזור וליטול ומד׳רהא לפבוד׳נמי אין סכפן צייך לקד' להנזג ^לי א
רש
לכל טכוד׳אלא פעס אחת מקדש כבקר והולך וטוב ' כל היו׳כולו וכל הלילה וכמ״ש אף י-לא נ?ציזיתלו
הוא ז״ל בפ״ס מה׳ביאת המקד׳וכץ נוהגים כאיץ מצריסלא ליטול הכהן ידיו כשפין "» 5,ל נעל מיץ
נשיאו׳כפי' אלא סומך טל הנטילה שנטל ידיו שחיית
אכליש״יפי׳בלכפ
• 3־ ^ ?יתליתפ׳
נטל ידו לפני עלותו לדוכן לא ישא את כפיו ומשמע מדבריו סאפ״פ סנסל ידיו סמיודהצ £,׳ את
שסרי׳וידע שהם טהורות צריך לחזור ולכטלס סמוך ל עלייתו לדוכן .ייהתו׳פתכוםס גפיי עונדןתחה
סרש״י כ׳א״ל ר׳אס נטל  vtשסיי׳וכטהאינו צריך ליטול יויו כשעול׳לדובן וכמדומ* !אפזר דר״י לא
שהועתק מהגהת תלמיד שהרי איןלסונו מסמ׳כך ספיר׳סלא נטל  1vtפ  ^ •0ןהו קא״׳אואצ ^ולה
לדוק משמע ממש סמוך ועודדמייתי מלמודא קיא שאו ידכם קיש וברכו משמע j1i? 1»»T26׳
י 1כף
ניג8ה י5׳׳ע:

^ונמלחיאטז? ער׳הקירא איוהמ^יצז^7ש(לצ 54:ופננתישוקיים:
נ( )
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יכדאזלעונ שצאצברןשזדיסרמ ^׳ם ש״צזצא גדיןג-
טיצזנצצאש <« צידסיזדית וצנן* (< Jrvאנד ^ :

ונחד! 6יאגו? הפ׳היה קירדזי«ז «הנאוגיו5^ 0ייכי' לניךענ"' והראיתינןהז״י|כךגנ״צ־
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פניו מ ^ לייכך פירשו התוס־׳והר״ן erbרנד ירה? 55 bbVkjfcftפי"'יי «ה:?n׳H

מצף לנטילת ידים כרכתיפהני׳דמסמ׳ליס השתא דבבי צ׳כהניס משמעי קיאדסיא
אינז כן אצא
אמ׳צסמ!
שופכים בנשיאות ידי׳ומשמ׳בירו׳כפ ח׳זבימת דבברפה דפסתעי ביה קרא בעי נטילידים ־ט מדברי יסיט ואעיג לגרמי בירי פי לזין מימיי! י בנחמ 1יפ יפק*
«לןיים
ע״י כיהכים כלא' סמו׳לה דכליתיי לה התם אכרצלצזמזון והפיאיית' התסג מכיפו הן וכוי מנן*
א׳וחר ^!
לנטייל׳ כהןיא' איימיפ־הן אש היו שנים אומי כהי ס}3מ ייי 3חסד^^"יפ י ^'
ביכ׳מייר־־ מאינו קורא אלא לשבט נקי סינןכפשטא
ידים כרכה שכא׳סאו ידיכ׳קדס וברכו ובפי׳כיצד מברכיך משמע דפהיא
נפיצה:
 ÄTOimßcדיין ד» ז'ל »ימ ?ו ;; י
 . , 01) 0בכרכ׳סמזיון מיהו סמעיק פינהדבעי׳נ״י
להודאינו ק ויאפ ^ ? ^ וכתכו1
כיולנוינינו' אין בברלדמשימעי ביה קרא והכא מייתיהל
שוב אל יעלה וכעועוקר רגליו לעלות אומר יהי רצון מלפניך ח  3פיק הקורא סלו המגלהמיפדלל 1
&חנהגכן לרחוץ
שלמה שאינו -עולה לדיוקפמבודהסובאים]L
עמףשראל ברב
לכרךאת עמךישראל
שצויתנו לכרךאת
פרס' שלמד
כרכ׳זר שצויתבו
אלחי שתהא ברכיזו
אביה כהפיס ועוד אי סיירי הכאכש י^ אלהי
אדגליח ':
נ?טכה! לכסיי^ ת ולא יהא הב מכשול ועון מעתה ועד עולם ( ס״א ופיר״שי שלא מהא משמע לכאויהדהאדאמיי" ^
הי
גמכידיי~סח י
פכיד׳קייא'^,
ימפוס  1ביי חויהצפ לר יתחיל בברכה יה״ר רע שיעלה לרו מ ואז יתחיל ויאריך בה ער קורא לנהנים דבתחלת
מאופ׳ישכ׳צוו,,׳!
פדסלאיתהי׳יצה דהא
^ » *Uי £
שיכלה אמן  bvהודאה מצי הצפוד  ') :ועולין לחכן ועומדי; שם לעלות אכל רס״י בתב שהםעורףונ 4
לתוך
העסואצבעותיה׳כפופים
כלפי
ואחוריה
ההיכל
כלפי
פניה
^
מסתב׳דהכ
וכו׳להכי
קאמינקמיהדרב
מאליהם בעבודה ולאחי ברינת10
ש״זנהגי׳וכ״כרבי׳והן ^,
בכ״י תכף לירכ׳איירי וסיעי׳תכיפ׳אינא בפיהסעד שש״ץמסיים מורים ואז אםהם שנים קורא להם כהני׳ קורא אותם
למשמע מתכיפת סמיכה לשחיט׳ דאמיי׳ ומחזירקפניה׳כלפי העם,ואם הוא א׳אקקורא לו אלא היא עצמו מדברי הרמ״בס וכן נהגי  :ובחיר׳‘!
לקרו׳כהיני׳דה^
וכתב ר״ ת שאין לש״צ להפסיק לקרות כהנים שאין לס״ץ להפסיק
3פ' כל הפסולין כל הסמיכו׳שסיו סס קוי׳ מחזיר פניו ־
אני בהם תכף לסמיכה שפיטה חוץ מזו דהוי הפסק בתוך התפלה אלא תזןהכנסת פירו׳הממונה לע כל ונו׳כן כתבו המי׳והמרי־פי והיאסף,
מנלנעןן|
סהית׳בשע׳כקפור שאין מצורע יכו׳ליככס צרכי בית הכנסת קורא  :וכתב הי׳ר פרץ בשם ר״ת שאין ש״צ או׳ אין שמדין ובס׳הקורא אמ&
0סלןלמ׳׳?יימהל ו משעי ני £נור.ה,ד כיי  /אלרינו ואלרי אבותינו ברכינו בברכה וכו' אלא מיד כשיסיים וכתב הר״אש סכ״כ נפיר״ח לסכיסקוא
וכמסכ מ י ? מודי׳קורא החזןכהמ׳וד״י כתב דווקא להם שלא היו רגיליז לומד החזן :הניס אבל ס״ץ המפסיקעניו ^׳
המנ 1פחי לייחסיכ}5
נוןון
בידו אבל מסשש״ץ או׳התיגות סל
אלדיט יאלדי  tratאגל ענשיו שש־צ רגי׳לאוטרו כס« פעם
^
איתבמוח
כהניס לא תשיב העסק והכי
מ
'
ר׳
הרב
נוהג
חיה
כפיו־ז׳נפוןמ׳וכן
סכלאחהיהי״אאמהעכ״ל  :וכתלב בציור גס כשהכהני׳נושאין
ש״צ היה אומר אלרינו ואליי אבותינו אמור להם מלמד שש״צ אומרלהס ^ן
מרוסנכורג כשהיה הוא
 ".
,
גא״ח שכתב ה״ר אברהם בןהרמ״בס ז״ל
כפ׳אין i
דביר ודיבור ואמריפן במי
הלכה למעשה לפני אבאמאר יז״ל וזולתו בלחש ער כהנים ואו׳כהנים בקול רם כדי לקרות אותם ואומ׳עם העוכר לפני התיבה לא יפנהארן $
ממורי סתורה סכל כקהעומד בתפל׳יגס קרושך בלחש וכשמחזירין פניה׳כלפי העם מברמן בא״י אמה הכהני׳מפני הסירו הא לאו מפנימין"
לבר׳את עמו
את
עמוישר׳ב:
לברכתכהניסוסומךעל נטילת ידיו לק״ס אשר קדשנו בקדושתו של אהקוצונו
ישר׳באהבה אל תשיב הפסק מפני שברכתכמיסצ1ןו
צוק
ספלה הוא וכך נפי מה שש״צ הקיא
ורבינדסוברכדניי ומגביהיןידיהן כנגר כתפיהם ופושטין ידיהן וחולקי׳אצבעותיה׳
ולתפלה מכ״ל :
כת׳שס״צק^
מפלה הוא פ״כ והרמ״בס
הפו׳ומסמע ליה שמאחד סהוא צרי׳לי״ולע״פ המד׳מציץ מןהחרמ׳ששמנ׳ למעלה מראשיהן ומציץ מני?
העולל
אותם ואומר להם כשנים ונן כהנו
ידיו צריך לברך על נטילה זיכסס שמביר חרבי אצבעותיהם  :ומבוונין לעשות ה׳אוירי׳בין ב׳אצבעות לב
וז״לין
וגס התוס׳כתכו ס״פ אין עומדין
מצייפי ^ ^יי? 3אצכעו׳אויר א׳ ובין אצבע לגודל ובין גורל לגודל לקיי׳מצי  yמ?
גסציט יייו
סיוציס להתיר לש־׳צ עצמו לקרותירש
14
השסק׳הייצו
אפי׳לפי׳ר״ת דמה ספי׳דסדא
דצרי 1שיסיימו פסוק ראשקואז עוניץהקה אמןוכןאחר פסוק כ׳וכיאהי לוקא כימיסם תיד כשסיימו בינת te
בפ ,ס מי ^לי מסוס
אבותינונוצן
לא היו אומ׳אלהינו ואלהי
ליסול ידץ ' 3״לדלאקשהמידי ד!5י פסר פסוק שלישי ואקמכרכיןאלא בל הקדש ובעמיד׳ובנשיאו׳כפיס
עכשיו
כברכה כדמשפע בסוסס אכל
דנהק׳מיכה להינא דנטל ידיוסחרי׳והסית ובקול רם ובספרי מסמיךלחלאקו־׳כה תברכו ירושלמי בקול רם
בקולו
ברנ׳וחצל}
שהורגלו לומי אלהיכו בלשון
ואמי׳לק״ש __
דעתו דלד״ת איצו צריך ליטול
אנושיס
אין ווהפסקה  1:כרזב ה״ר פרץ כאס ר״ת שאין ס״ץ אומ׳אלדינו ואלד
ביון שאינויוד' להס סוסטומא' אוקמינהו אחזקמייהו 1״כ נפקא מינ6לסיכא
דלא מסמכחי מיא דלק״ש ולנופלה מקכ׳ידז ככל מיד דמנקי כדאית׳בע״בדברכו׳ כרכה וכו׳כ״כ הגהום מימון כפייר מהמפלה • יפ״ש כסס ר״י דפצשיו פש״ןוסל
ןמ״ש
ואילו לנשיאות כפיס סי לא מסכח,מים ליטול ידיו אינו נושא את כפיו וצן יאיתי לאמרו בכל פעס בצבור גס כשהנהנים נושאים כפיהם נכון לאמיו ג״זסס:
כהני׳ואו׳מג׳'
האשכנזי' נוהגים ליטול ידיהם בשענסיאות כפיס אע״פ שככר נטלו ידיהםשחיית וכן היה נוהג הר״מ כשהיה ס״צ או׳אלסיט ואלהי אבותינובלחש עד
אבותינו
בקול רסוכו׳מ״ש ומיהו כתבו שהקשו להר״מ כי לא נתקן לו׳אלהינו ואלהי
ושמעתי שכן היו עושים נ״כ בספר׳ושהיו הלוייס יוצקים מיס על ידהס ולאהייתי
סממו«
אלא בשפה שראויה לנשיאו׳פפיס ואין סס נשיאו׳כפיסוהוד' ואמר שחזר
יודע מאין להם דבי זה ליטול מ״י סלרים עד שזיכני ה׳ומצאפיו מפורס במדרס
מהשממי'
הזוהרפנשאח״להצאכהן דבעילפרסאידויכעיליתוסףקדושהשלקדוש׳דליס מנהג וכ״ב המרדכי כפ׳הקור׳את המגלה עומר דכי איכא נשיאו׳כפיס
םם״ץאומי
קדוש׳דמיא אומרים י״רמלפניך .ה אלסינו שתהא ברכס זו ונו׳סוא במקום מה
ו־יבעי לקדשא ידוי ע״ידקדיס'מאי קדישא דא ליוא׳דכשי כהנא ליטול
העסמכוהן
5זן ידוידכתי׳וקדשת את הלוים הא איכון קדישין וכ׳בלוייס וגס את אחיך מטס לוי ברכנו בברכה וכו׳כפאין נשיאותכפיס י יכ׳שסחזיריןפניהם כלפי
צסני׳פניה
בפ׳ואלו נאמרקידף לס ) א״ר יצחק לעולם תהא אימ׳צכור עליך שהרי
ונו׳ש^ט אביך כלל מכאן .כל כהן דפייס ידוי בעי לאתקדסא ע״י דקדישאליתוסף
So
כלפי העם ואחוריהם כלפיסכינס* (  &' ßסמברכץ אסר קדשנוכקדוישסו
קדושה על קדוש רלא ימול קדוש׳דמיא מבי נש אחרא דלאו קדישא וכתוב פור סס
יבצניעותא דספרא תנא לוי דאתקד׳כהנא בעי לאתקדס בקדמית׳ע״כ וכן ראוי אסרן וכו׳פסוס סם  :וםגביהיןיויהס כנגד כתפיהן משנה סס במדינהממו
סבמקדס
ל $3־ן  3ה * גיה ! «"מ אםכשלידי!שפ^ יעיגירן ע 5גםיליגיזיסלא־תזזרדגדן  nfroiכפים יסעק משאיסאת ידיהם כנגדכפפיה׳ובתקדש פ״ג ראשיהם ופיס״י טפמ׳מפני
גמ<מלהק5־ לכתוב בא״ח כסס כעל צתמי׳לא מצינו מי סכ׳שצייך לרחוץרגליו מברכי׳אתהעס בשה המפורש ושכינה למעלה מקשריאצבעותיהם  :וכתב!
אבל כך נהגו באלו הארצות ומנהג ישראל מורה היא עכ״ל ואנו לא ראינומעול׳מי הגהות מימון פי״ד וישלהגכי' הימנית קצת למעלה מן השמאליתכדכתיבו^
©נהג קי  :ומיש רבי׳בסם סרמי׳ב׳שצריך ליטול עד הפר׳נר׳דהייכומקו׳סי־בודהיד אהרן את ידיו ידו כתי׳וכן ויהי ידיו אמונ׳וכן ראוי מל פי הקבלהעכ״ל * נ״ף'י
לסזרוע סה1א סוף היד שזה נקר׳פר׳והוא שיעור קידוש ידי׳שבמקדס וצן פיש״יבפ׳ «!שי•פי״א :ופושטים ידיה׳זהפשו'  :וס״ש וחולקי׳אצכעופיס׳ע״סהמייתו
צל הבשי :וכשמחח ' ל ס״ן רצה כל כהן וכהן סבב״ה כעקר ממקומולמלו׳לדוצן מן החרכים וכו׳עד לקיים מציץ מן הסרכים כ״כ הר״אש בפ׳הקויא אח,המגל
וכו׳נפואלו נאמיין (דלח ) אמר רי״בל צהן שאינו שולה כעבוד׳שוב אינו עולה סכ' וז״ל המרדכי שס כתב ראבי׳מה שהכהכיפיתהי׳אצבעותיה׳דכר זה לאמציל ץ
וישא אהין את ידיר אל הטס ויברצ׳וירד משסו׳החטא׳וכו׳מם להלן בעבודה אף כאן דדרשניס אמרו סעס אמור מלא וי״ו קח אופה וי״ו ושים אות׳כתוןכסויהיה
בעכודהיאיצי והא ר׳אמי ור׳אסי סלקי ר׳אמי ורב אסי מעיקרא הוו עקרי כיפייהו
דחרל׳מני!
הלון וכסהכסבי׳נושאי׳כפיסס נהגו לחלק אצבעותיהם וזהו מציק מן
ממטא לא סטו להיום וצדתני ר׳אופעי׳לא שאנו אלא קילא פקר את רגליו אבלא© אצבעותיהם של צהניס שעושים מידם חלונות עכ״ל וכשכלי הלקט כתובהפי1,'1
אוחוסיז!
יהי רצון מלפניךוכו׳בפ׳ואלו האצבפו׳הוא סי׳שאימת סצינה עליהם כאלו הס מחחלסלי׳ופוד לסיס
שקר את רגליועולה :וכ ^ עול! ר רגליו לעלו׳אומר
פסכי׳מניל!
לפסוקי׳כי ברכה ראסוכ׳מניחי׳אצכע הסמוך לגודל ומסחין אות׳וכן
גאמרק (דלט )בי עקר כיפיה מאי אמר יהי רצון וצו׳וכתכוה הרי״ף והר״אס בפיק
ומשחיןאות' וכןבסלייםימני1';,
״נ׳ההםיייכ' ^י:נק'''אי*י:
קורא את המגלה עומד ואע״פ שאין לתובסס־כרכ'שלימה כתב רבי׳כן לפי סבך אצביעהאמצעי׳הסמוכ/לאמ'?
ציגייז
רפיפילו הסמוכה לס הנקראת קמיצה עצ״ל ואין טפס בזה כי אין הכהניס
היא נססת הרס״בס כפי״ד מהמפלה והיא כסחא הגזכ׳ופרש״י צי עקרכרעיה
מהריי׳א״ *•
לעשות סימן שלא יטעו שהרי ש״ץ מקרא אותם  :וכת׳רכי׳הגדול
בעבודה למיסק והוא מחזי פניו צלפי תיבה מאי אמ׳ימסמע מדצריו שאיצי אומי
תפלה זו עד סמגיע לדוכן וכ״כ סס באדי נשיא׳צפי׳עוקר רגליו ממקומו ובא לפני מקומות שנהגו למשותבאצבעותיהם שדי וכ״כ בצרורות כשם ר״ת אבלהרמ'נ"
ידיהסכנגד
כתוב בא״ס נושאים
צזתיבה' ומתפלל יהי רצון ובו׳וכ״ב התוס׳בפאלו נאמיין והר  fבפ׳הקורא עומד הזכיר דבר זה כלל לפי סאינובתלמוד :
וליהצננו
בשמוךו 3י'ננ |כ לשון הגמ׳וכ״כהרמ״בס  :יכתבו עוד סס ? מוספות וכר״ן בסס כפפותיהס .ופורשים כפיהם כדי שיהיה תור כפיהם כנגד הארץ ואסורי
!■ש״י ג״כ'סמ 1ריכץ במפלה זו פד שיכלה אמן .סל אודא׳מפיכצדוך  :ומ״שרבי׳ השמים הפך מפרישית ידים לתפלה זאת היא התכונה המדוקדק׳וקצפס נו^’6
זעומדיס' סס סניה׳צלפי ההיכל ואחוריהם כלפי סעס כן נרא׳מדברי הרמ״בכפי״ד כפיהם משונים במיצי השינוי וסומכים זס לקבלו׳קבלוס אין להם פיקייאגייל
מה אפלה וכן ניממ״ס רש׳י צי עקר ציציה בעבודה• למיסק והוא מחז׳צניו צלפי שד כאןלשונו  :ושליח צבור מקיא אותם יברכך והם מונץ אחריו מנה"מ
‘מיכה מאי אמר דתיבה קרי רס׳י להיכל וכדמשמע ממ״ס בהא דאמריי׳ כימהדר־ זהו דעת רנינו ובן נראה ממה סכהב הלן בפרק הקויא את המצלהעומל^ .
סי״משמזח
?)פיהמצכורא מאי אער כשגומר ברכותיו מחזיר פניו לצד התיבה •,ואן אס הם
דאין הכהנים רסאץ להתחיל בברכה פד סיכלה הריבו׳מפי הקורא
שני ' קורא להם צהניס וכו'סס (דלד )אמי אביי לשנים קורא כסניס לא' אינו קורא היו סכהניס כדיסלא יטעו ואין הכהניס רשאין להתחיל אפי׳בתי־בה ואסוגדלף
'| h”pןור להסלשנים ולאלאם׳ צלומר דלכהן א׳אינו קויא אופו ס״ן אלאהו׳מהזיר לממז& בטעות והל שכן באידן עד שיכלה דבור מעי הקורא אבל מדכי'הימנ5
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הצכו׳אכל לדמרכי׳ססוב׳שגס יכרק־ אקאימיי/אותו הכסני׳מד שש״ץ מקך' (ז ) « יל מדנות
מפי רוב
»}^cסמ יי/5יכרכךאץ ם״צ מקראאוהס סכמ׳בסי״ד מחזירץ פניההבלפי העת
כלגרי
אותצךךלפ׳לברכ׳אתדקאמ׳היינומהס*)15מרירבוןהפולמי' עפינומססגןר' עלינו n ,'jT.oiti
ןעוסריה"טרפותיהס ומגביהים ידיהם כנגד נתפיס׳ומתחילין יברכךויש 'צ מקרא
הל,׳) .ולניני געל
מצה ^לה והס מרנין סנאי א״מור להס פד סמשלימיס פסוקראשון וכל הפס וכו (א  !:לשון דכביכ 'אסר' דחוקקכת )וקאמ'ש.אין הכמירשאי׳להפסיל אוח> מד
י6וחס C
לטול :
יD^ ' , .״  fopmא ורום פסוק; שני מלה מלס והס עוגץ עדסמשלימין  .סיכל׳אמן מפי הצבו׳ותמקני על הר׳ן שפי׳ואץ הכהני׳מתמילין כברכאסר׳כגון (ת ) !כת־נחילסי
אי יסא ער סיכל אמןמפי הצבור ועל כ/ין7)jd׳[ע'הי®קול,
ע'י’' L'dדל הפס עוגין י/מן ונןבפסוק
ככהר׳רשאי' להתחיל בכרכהעדסינלסלאיזרהמנןכהני'
'ואפ״פ ^יפשר לפרש דס״ק בקולו של םר מלמד שהב״ה משת׳קולי .עמה''דז& במעול׳שבקולו'
«V
51י*חגעליהם
׳ 0 .י
׳
י י
^לץ יברכך'וכיצד הןמתחילין׳
DC״ Tלא גרול ולאקסקאלא .ביגוניואחייבמתתיל ש״צ שים שלוב ואז הדבו מעי לקור נ שיש מפלשי שמקי  ,היו מינעי7נלגציהן
 $1מלה מלסוסלי*יברכ ובנ ^ הכהגים מחזירים פגיה'  .כלפי הקרש ואופרי׳רבוןהעולמי' עשינו הכהני כלי שלאי יסעו ואין הכהניר־יםאים׳ נגהנעליהן <יןו<
להתפיל אפי׳כתיבראשוכ ' דליסאלמיחש נעיניליטוליליהס
מה■ שגזר׳ עלים־ עשה אתה׳מה שהבטחתנו השקיפ׳ממשןקרשך
שימפעווהן
,לטעו׳וכ״שכאיד׳עדשיכל׳דיבומפיהקור' טרם
הורגלמי לעזומ
מר
 " Jמו ז/יכס מתסיליס מן השמים  .וברך את  .עמך ישראל כר' ;פ״א• גם
הכהרם
׳
:
לפר׳דאין
אות׳מסרנדא״א
ולפי
לוו ילבו ימן> ע7
ן " ,,,ןויל ^ ״ןווויסנהס ־הנץ פירי׳שי שמאריך בה
■ עד שתכלה ברכה מפיהש׳יץ ) ואינן רשאין רסאי׳להתסיל ככיהיאסרפד שיכלה אמן אחר כלהפעלה ”
ריס « יין ולוימרין יניכך מיא מקי צו»
צ 5מל 5־ 1הסוי סאסיני והיה נכון להחזיר פניהם עךשיתחיל' ש״צשים שלום ואינן רשאים לכוף מפי־ הצבו׳היינו ברכתיאיר :ישא׳ דהאאל>
עכ״; 4
 - .נ. -- S
^
L׳
אצכעותיה׳עדישיחזודו פגיה׳ועומרים שם ואינ׳רשאיןלעקנימשם׳ לאעשיכלה אק מפי הצבור אין הקהניס (ט ) וכן;הואל,
 pw jנוי להסכים יי » י " יי " "
אי•}
הפת״ק
עד שיפייס ש״צ שים שלום ונשמח*רין,פניהם בון׳בתחלהיכייןממחזלין אלאהמקיא רש
לדאיו׳ולי׳דאין יזכהניס רשאים
הפוסקים וגס ני הגא עצמו כתב כן בפי
שיכלה
הכהניס; רשאי׳לאודוק והויי כאילן אמי לי.פר,יל ע7
ש זנהפרמץמומדיןכנפחא דידן מ מ בסוף ל * יחזרו אלא .דרך ימין נ אין המקרא שקורא כהני' רשאי׳
רסיאי׳להמחיל סימור מע♦
נילפלנות אדןישראל ובמצי׳ םי נוהגים לקרות כהני׳עדשיכלה אמן מפי הצבור פו' שעוניןאהר ברכה :איךהמקרא•; את הכספים
ב3־יכ ה אחרת דהיינו יאר ן0א עך סיצלה׳ המקראי :־ -
«מניה י מעצמם לומר יברכו׳ מורים ואוןהבהגים .רשאים להתחיל .בברכה דע שתכלה התיכה
אמןמפירצלו' ועי"ל (וכןתי' ססר״אמפרא' (י) וכן הס מרי
בלאשוס■ סקראה .ומתי סניה ואילך מפי המקרא ואין הצבודעוגין אמןעדשתכלה ברכ׳מפי־ הכהגי'
דנימ7הא7קצתד
וכדבריו׳ משמי׳ברש״י ותו ' פ אלו נאמרין) לאס מונטחונשא
סת״ש אין' הכהציסמתחילין ' ככרפס אסר׳ כקין אאם אין
כגון יאר יש׳היינו לפי מאי /7ץשמ מפשט' שס כהן אחר
דגמראשלא היו מקרין את סכהני׳מדלא זןאמ י*
הפשנהבניסחת העיב
חרעת.
יש צ כהןאםיש כחגים אחריםל׳ ^ מ
:ןמשו׳טידוף1 ./
!׳'
י,
וממס הדברמ 3ואר דכיק דא
הזכירו כן בסוס מקום והא ד ^ מיי׳כ  0פ יי ה7 6נת” ' * pp
נוישלאי״יישלי^
רסדי ^
סהסזןאו' אמררנדבסמו ' איכ למימ׳דהיינו "עינןשזמקרא
א» 'כטוכמןשיחו1ז לתפ 1לתוכלאטידוףר .עתוימקורתזלי 1מע »־ לקרות לסם כהראכל לא להקמת ' מלסי:.א יעווא • !-כן
|
1&17י1י «לנת 1מלמ־י<ןיר6ומה :ז
כעכור׳וי ^רמ מורריערולך־נ ^ ה להודו'ומג& ה לרוכן ויברך ברכת :במל׳וקמסמ׳־שסואדעתו ז"ל שפרי כלישוןה! אכג 4ס׳מיימו/
ואץ מכרכיןאלא בלשון הקדש ובעמי
פרין
י״מלשמקדי׳היו את הכהני׳נרא 'דפשט5ן ו »ר7
ומשאו כפיס ובקולסד ב פ׳ואלו כאמרין כהגי׳ויקרא לראחרוצדיךשהנלקר׳» יצויןבלבו אל התפל׳משעה•
כקוראביעו«7נח«
דמלפ׳משמ׳ליה שלא היו פקרי׳אות וע״פתוהר״ם י לאם
(וךלח) ואיני יודע לפה צת' רבי׳דכספיי
ק פי׳כגון יאר ישא ולדברי אות/מפרשי ,הנהן ש״־ןיעמול
ססמיךלהו אקרא דכגמ׳דידן .נמי מסמיך
ץ.
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האדאיןהכהני׳מתחילי׳בברכ׳אחר׳יפרפו ישרא{ אנ<5ויקרא
למא־דא  :ואז הצסניס מחזירי' פניהם־
שאינו צריך להקרו' ליחיד כיון דנפק׳לן מאמור להםולא' נהי'רא" אות' כמו שפירשתי לדטת הר״מכ׳או כמו לנהנים והשי/
עשינו׳
בלפי נקדש ואומריסרכון העולמי׳
ישתוק ע7שי®
כרפחשי׳לעילציתשלמיובלברשיהאהחזךשר׳וכתיהרמ״בםז׳יל
שגזר' עלינו ונופש וטבע ואלו נאמר *',
!5נ-
ספירשתילדע׳רבי׳י וכתבו התויבפרק
«לוס:
אלוכאמךי׳ךאע״ג־ידכפ״ג שאצלו אס׳ רב
(דף : )55ומי׳^ ם ואינסרשאים.להחזיר
קניהסעד שיתחיל ס״ץ שים שלום שס :
חסד׳דהא; דאין סבוצ'רסאי’ל'בצוע עד
ומש ואינם רשאים לצוף אצבעותיהם דעתם אלא -יהרעיניהמיכלפי ממה צמישעומד כת ^ והע׳יכווני סיכלה; אמךקאי .העונישסקצו מפי רוב
עד שיחזרו הטה׳ג״ז שם• ומ״ש ועומדים  ^ /גרכלויהיו פטולכנג׳פנייהכהנלו ^יפר^ כלובהםתנראהב׳בךיות כעוניס שצל העונה אמן :.ומי .מדאי,אינו
אלא טועס״לענין נרכ׳כהני׳כעי׳דליסמעו
' .׳דרב "''./ :
שס ואינסרסאילעקור מסס דע שיסיים
י
" "'> :t
סגוועיףוכ^ קעםס.ה.ן:בפיצמן ? .ונ.ק  $ין סומכים
הכךלהניד ^ריכי•Ä3 •4
שיסשליסג"ז .שסוצתו' 3כתבימה" רישראלסי׳ ^ עםמעפימפי « וריסהקפיד
0״ן.
עלסכהגיסשסיו עוקרים רגליהם קורם שתיימו הצבור לענות אמןאחךברכ׳שים קול סכיריה׳גאץ ס״ןרסאילעלויאמן; אחר ביכשל" צהני׳וצו׳משנכקאין עומדק:
שלום משוה דאעדי׳בפר׳אלונאמרישאץהכהניס רשאים לעקור רגליהם עדססיים ( ,דלד ) .כתבהר" עסאם ש״צצהןוכו׳בפ׳אין ,שמדע מנן על סעוכרלפני התיבה
ס״ץ 3ונמ סיס שלתסוהיס סובר דקודס אמן לא נסתיי׳הברכ׳עכ״ל ^ וכתב דפ״י שאס" אין,שם כהן אלא הוא ל  '0ישא את :כפיוואסהבטחתו שהוא נושא את כפיו
מ׳אלמאינריס שקכסניס מאריכי' כתפל '.זו'שאויץרי׳רב' שע עשינומס ,סנזר פלינו  .והקר לתפלתו רשאי ופרש״ו לאי ישאתא ' כפיו שמא לא יוכל לחזור לתסלמגלדפת
וכו׳עדסתכלס ברכת פיס שלום מפייש״ץ וכ״כסגהו׳סימץ וכשק נוהגים,ושאינם ולצוץ להתחיל בשי׳סלו׳סדעתו מטורפת עאןמ׳סצבו׳ ואס סבפחתו כלו׳אס בטוח
סואשאי׳דעתי מפורפ' מאימ' ,סצבורוכתביהגה 1מ"אימ 1ניו׳ואס הבטחתו סניושאפ
לפאריךכ"צמוסין 5ואומדאדיר כמרוס שוכן .בגמר׳ אתה שלןס ושמך שלום׳
ינולי'
'"ומלפניךשתשי עלינו ,שלום ועל כל עמךישראלברכה
סמ■ מוזן והימב״ס ויבינו לא הזכירו דכר פנל זהיובים
קגפוף לאיחזיואלא■ .דרך למין יבפ״כ דסועהגדף עו)יופ״ק דיומאעליו ),
ה׳קדשיהקדסי'(דסב )ו< ד 'לולכ וי 1ת <-מן׳ו £וככמסדוכתי אמרי׳צל עונות סאתס .£ר״מ? וצנת  3ו עוד סהגיןו׳דהיצא .דיש כסןאקר יש ליזה סלא יאמר אדסלש״ץ עלם
ונס ^ תהנותן מיס יזהירו שס יאמלו טול ידךלעלו׳וכ״כסמרדציב ^צקורא 'מא
פונה לא יהיו אלא לרך ימין וראיתי טועים נפרשבלפון סז דסייכו לומ׳סצרילסזד
נניהס לצד שמאל ושיבוש סוא בידם ואין לסם על  ■-מסשיסמכו אבל הדבר פשוש המג' 5עומד .ובת 3מי .ו לעיל ך״כ; קאגו׳בשס מהי׳לי מולן וכעוד וטומקש״ן ושוהק
ומ״ש ו^ עקו׳ךגליוקעע בעבודה וכו׳קאי אהיצ׳דאיךשס כהן אחד
דהיינולומי שיחזיר פניו לצר ימינוומטעם־זס כשמוציאים .ס״ת מהיכל  .להוליכו .ואס׳מקרא
למיכהמוליכי! אותודרך צפון וכשמחזירין אותוימהמיב׳לסיכל מוליכי! אותו דרך זולתו והוא רוצ׳ לעלי'לדוכן,לישא%ת כפיו ון״ל הגיהו מ׳ימון וש״ן העולהצרי׳לעקור
ר^ ,יו כ! | §הד
למס ססצינלכמעיב והתיבהבמזר׳וכשמוציאין אותי מההיכל האוחז אותו מחזי' את רגלי( פורתא בעכיודק׳ע ^ כלו׳מ ^״דאמיי״צלכקןיסאינו עוי! י'
מיו לתיג׳ואסוריו להיכל נמצא סיר ימינו לצד צפון וכשאוחז אותומסמיכ׳להוליכר כדיילעלילדוצן סוב אינו עילם 0 DT-,רבי’ וצי־יך אהמ ^ר׳יצוץ צלצואל התפלס
להיכל נמצא שיד ימיכו לצד דרוס ופל דרך זסמקיפי! התיבה בימות החג סעומדיס וכו) מפשע דכרירפ'צוי נר' שאש' אסס״ץאהרשנסאכא !־נפירקו'! דלאאואו וא ^שים
גמזימאפון -לסער׳דרו׳סזרת לפי שהמקיפיס אחוריהם לספל' שהואבמזרח נמצא י .קלוס צדיךהמקר׳אומו סיכוי! בלבו אל התפל מסעקסימחיל ש״ן י ת ולפי זסצ״ל
ךימינ׳לצד צפון והעומדי׳בסער מקיפים מדרום.למזרח וכולי , .לסי,,סהאסודיהם ססוא״סנבך שכרב ' כסניס מכללהפפל׳הוא סאל״יללאה צריך שיצוין בכל התסלס
אבל בהגכופ עימון כתו׳וז״ל וכתב הר״מ שצריי׳ליזהר פלא יעמוד אחרי תחתיו
(מעיב נמצא סיד ימינ׳לצד דרו' וכ״סכת״ס סי׳צ ^ וכ״ה במסו׳מארי״־לסי׳מ ^ אץ
להקתת ולועסיסי ס .לואללךמיסכץןלבו לכל סתפלססס א׳ץ ולא סתבשע׳שהי׳ש״ץ
אלגדיע׳־ "־■
צאתדי׳ךךלח^א"ר זידא üי — ־ -
לקרו׳וכצנפ^. 1
כהני' רשאי׳ .^ . 1׳״ _ ,׳
?ממרא חי »,׳' ^ »
חסדל|^■»
אלו
,
אין סקור׳דשאי לקרו׳כמי׳עדסתכל׳אקמפיהצגור ואין הכסניהדשאיסלהתחיל מתפללי פ״כ והסמ׳אפי שפיר דמפנישהו ' אומ׳איא פלוס מצרי שיג וין ככל המפה
לעכו׳אמן .עד סתכל ברכהקיד ,לאל(פ’הוי או׳ברכ׳סים שלום לבדה ולא יתכן אבל כשביוון ככל הספל ' ולא סח ה״ל
עדנהעדסיכל׳דיבו׳מפי הקור ואיןהצבור .רשאין
'כאו׳כלהתפלהדסומע כמונסוצ״לדכשאינו אונסה לחזו׳לחפלמו מייריידאל״ב
הנזהק^יןהכרגי׳רשאיילהתחילכברכ׳אחר׳עדשיכל׳אען מפי הצבו ומערבידאיך
הכעיושאי׳להתחילבכרכ׳עדשיכל׳דיכו׳מפי סקור׳הייכו עד שתכלה התיבה מפי 'יתזו׳הוא עצמו ויגמותסלתוויש לממו׳דמממני׳מסמ׳דליכא מקנת׳לעובי /לפני
ותשמ׳דאמיבו׳ברכתכהני'קאי ומדנחי רש״י נר׳דקאי אדיכו שקור ככנים התיכ׳ליסאתא כפיו אא״ס הבטחתו םסוזלפסלתווססכדברי הסגהו׳אע״פ סאיני
מוכט׳יטל לישא את כפיו אס טמקר ' כיוץ ככל התפלה ויגמור שים סלוס ואיפשר
^יג ישאי׳להחהיל בכי־כ׳אשר קדשנו בקדושתו סל׳א־הרןופו׳עד סיכל ליבוקרית
דמסט׳לאנסתא למימר פקכתא ע״י שיסיים אסר התפלה אלא כמסיים .הוא עצמו
ואיפש׳דתמיייא"
גהני׳־מעיהקיר' ושניכפירושי'כ׳כר״ן בפ׳הקורא אתהמגל׳עומד
איתכסי:ידז> 5דאערי׳דאין הכסני׳רשאיילהסחיל בביכ׳אחרת פד שיכל׳אמן מפי אכל אס״כ סאה המקיא כיוון מתסלת התסלמסייס שיש סלים ושפיר דמי וכתוב
סמאח׳סאין .הבהני׳אומרי׳התיב/עד סש״ן מקיא .איתמסלס א"יכ האגור שמהר״י מולן; הסיב וז״למהי״ס כמב׳שהמקראמסיי׳סישסלוס אבל רש" י
?^י קמה למיני
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ו! שהמקרא חינו כבר צבור א׳ובא למקי׳אחר ומצא צבור שלא הגיע לברלכהני׳ רגילים כו וכו׳ישא את כפיו 0 mן מיון ז
*יע # 0יונס" דכתיב סמור להם מכלל
.יכול לברכי פעם אחרת ואלו שפסולים לישא כפיהם מי שיש לו
הקורא את המגלה עומד ססוסי׳מי( ,ועמהי
&! תר עול ינון כמותם ומשמע מדבריושמשתדלין ש 'הי'
מום בידו כגון שהם כהקניו' או עקומות או עקושות מפני שהעם זבלגן סרייו יורד מל זקנווכןפי'המ!נ 0מזי׳ל
« K»na!oj1f.״ ישראל אכל אין עיכובכדבר * וכתבו
m
יואדיניס כ0
ון> שם ההגהות שהורס הי״מ כשהחזן כהן .מסתכלי; בו והר״ם במזי׳ל כתב מי שיש לו מום בפניו אובידיו■ אנלרק״יתי׳סעינייזילפותדמע׳ונן
הסוספו׳והר״צ׳ומןןןדכסניס
תיגית י6מי״ן
וכתבו . ... .
_
ויקלא. .ורגליו לא ישא כפיו ובגמר׳ לא קאמ׳אלא בידיו מפני שהו׳נושא , ..
הרין :
צפני'_ ,
ויקרא _
לו״ס סייעסוד ישראל אצלו r .
ייחוגי״ן ו»
שאפי׳כמומיןשבידיו מותר אסהיו!(3כתשונג
רי״ל אותם והחזן עומד וסומק על התחלת אותם וניכר בהןזבלגן והוא ימ שרירו יורר על זקנו וסומא באחד
«נ*^ת0וג'«;
ייגסלמץאמ רוןס:
מעיניו לא יש׳כפיו היו כני עירו רגילי׳בוומכיריןהכלשהו׳זבלגן עירו רגילי׳בוכדאית׳ 3
סי' קמ׳ח
דהיקר' שים שלרוכ״ב המירכ
^
להקוי
כהגהה
דכי
דמסחל מו׳נש
דמו ידיה פקישי אתא לקמים
לא יאחררנקנו' את המגלה עומד  :ובשעהשהנהנים או סומא ישא כפיו :היו ידיו צכועו׳סטי׳ופאה לא ישא כפיו מפני
רסשמזןמשנ״הי
מעניטירון:
א״לכיוןשאח׳דש׳ בעירךמוס':
(יג) ונאמ!ת מברכים העם לא יביטו ולא יסיחו דעתם שמסתכלין בו :ואם רוב אנשי העיר מלאכתן ככך הריהז ישא
שיוו  !53מ
דאפי׳סומא בב׳פיכיואססיו כלי
שאז
האיצו העם וכו׳עד ולא יסתכלו כהנו הכללשקהרמה'רגילים בו מומר לישא גזת כפיוומה לומים
סעושין בן נד־ פי״ד' $ה״מ והוא מדאמיי׳כירו' פהקורא
את הסס מסו^ססת הוזכר כתלמוד אלא סוס׳בא׳מפיניו היינו לאסמוטי׳שאע״ס שאינו סימאfe
לאיי?ליזיסץל את המגלה עומדשאסו׳לססתכ׳בצהניס כספהסהסמברכים
ש
מסמסמי:
מעיניו .לא ישא את כפיו כל שאינו רש בעירו שאמ״ס שמדברי י״י לא
הדפת ומשם יס ללמוד סגס הכהכיס לא יסתכלו כססכדי.סלא יסיחו את דעתם
^יהט•6
בפירואבלאסיס דומיו
וכתוב בת״ה שכל ששההל׳יוסמיקרי .דס בפירו ודוקא
ט 5יעותירפעצ .וכל שצץהוא-וליצא למי׳דהא דאסור להסתכל בכמיס לא משוס הסח דע׳הואאלא
 P5סירות
בכהניס עיניו כהות דהא מפרש התם באקראי לעיר אחר׳ושהה שצז ל׳יוס לא מסני ומ״מ נר׳דלאו דוק׳ראתילמיוו
שהמסתכל
דאמרי׳צפ׳אין דורש f
ידיהם משוס הא
קניהם< bf
3א'א׳מבלי מתא אלא אפי׳אתי לסתם להיות מלמד או סופר או מסיתסצה 1למוח
שי
"׳!זיז ^ל'תז ן^ דסיי?ו דוקא בזמן שנית המקדס קיים והיו עומרים על רומס ומברכיםאתיהפם
וממניו
ליישבמקו׳שנוהגי׳ן
.כשםהמפורס• ונוהגים הנהנים בארץ,מצרים לסלסלטלית •של מצדה על פניהם חצי סנה השיב נמי דש בפייובל׳יום  :ונראה
כפיודחו מומוג
ניד׳הס* ואמרינן
על פניהם אפי׳ יש כמה מומין כפניו'.ובידיו ואינו דס בעירו ישא אמ
7א :ור וידיהם  :ומנהג יפה הוא צדי שלא יוכלו הס להשתצל בעם ולא העם בהם ויבואו
לשלסלו קמו
להסתכל »הכיס לידי הפח דעתיג :ומ ש רבי׳שיהיו פני העם כנגד פני הכהני׳ססו׳בפאלו נאמיי׳ ליכאלאיחש להסס דעת ואע״פשאיפס׳דגזריכן אסו מקו שאין נוהגיס
hמשו׳וכ
חני אהבה כריס דרב עם שאחורי כהניס אינם כגלל לרכ׳גס זה שםואמי־'כן כיון דהא דיס מומיץ בידו זסכיו לא ישא את כפיו אינו תז הדין אלא מסוס
מ«'0מ»תה«י*ינ. :שם :
סלאיס
יסיחודפתסכל סכגהגי׳לישאתכפיה׳בסכץדליכלמיחשלססחדפתספיוומי
הע’ל °מלהססיט ,ארי צי באפי גוצי לא מפסקי תיכהלא מפסקא מחיצהמאי .ת״ס
תםוכס
|2נל ^ק
אפי׳מחיצה של ברזל איכ׳סססקת בין ישראל לאביה׳שבשמיסאיכפיא ומיהו סיכ׳דאין שאר כהני משלפלקוזה סיש בו מומין משלשל איןלהפי׳רניון®'
«אפשילסיוב ^א דאמר ריב״ל
הכהכי׳סעמולשלשל נימוס
משונה מחבירגיבואו להסתצלבו ולהסית דעת׳ואפי׳אם רצו
לפצי׳ו
דנ׳ליא״ח! «6*35להו צדדים מאי ת״ש דחנן נתכוון להזות לפניו והזה לאסריו לאחריווהזה■
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מן הצדד׳שבפניו הזאתו צפי׳לפרס״י עלהצדדןשכפניו אין להתי׳ דהא כיון שלא הורגלו בני העיר פהכהני׳ ישלשלו טלותופיה
^ייילעיל5יי' נ*י הזאתו פסולה לפניו והזה
יודעים שבשביל זה שיש בו מוס הוא וכאי׳להסתכל כווכ״סאסהו' :4ל;)5
שישנו ממנו ולאחו׳וה״נ העומדים בצדליןשלכהן סמשלשלי׳אותס
צדדין שיש ממנו ולהלןולא .צדדיין
ילנמו
יס׳אתנפי(
■ כפיו ומשלשל הליתוי  :תירידיוצבופוא אסטי׳ופואס לא
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וי״ז
גרשום
ורגינו
עגזוקבשיבורש״כא
יודנוו
לסמךעלטעס זהלסלא׳ ישא כפיו 3כגודו מיס8עסצחרי^
z
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שלשלו ונן כפר בהגהות מימון וכתבו בשם רביכו גרשום דכנל עוז יש־להפך בזכותביעלי' בז׳ימי אבלות ואס יס ככנים אחרים כבית הכנסת צייך ,לצאת חוץ לב״הכשעה I
שא
ווס
וכתבו ^־בי שמחה כתב כן וגס מהר״ס בשם רש״י אך ראכי״סוהשאלתו׳כתכר שקורא כהני׳כדייסלא יהא::עוכר בג׳עשס-יי  :ומדש המרדני שמצריכי׳אותו שיצאהםלטפלי» אעיל
תשו
ירושי פ,אישאראת כפיו דלא עדיף מהורג נפש אבל רני׳שמחה פירש דההואכשלא•עסה׳ מנ״ה קולם שיתחיל ש״ץ בעבודה טעמו מפום לאותה .שעה היא המיוחדת לעלות ני■  rwpדיט!צ
«Vjb
וןסהו׳ מזונה אייריעכ ל ודעת ספר מצו׳גדול כרכי׳גרשון • וס׳ש רכינו שהביא רכינו כהגים לדוכן וכדאמרי׳כל כהן שאי׳עוקר רגליו ביצה איני נושא כפין וכ3ר גמ53ןף -י־לאכה לי! ם
מו
סמט"
שקורא כהני ס
האמוע־6י1יי»«1י*
בראש סימן זס שאיט צריך "להיות חון לב״ה אלא בשעה י
לסלסל גישוסראיס מהירושלמי שלא תאמ׳פלוני כהן מגלהעריו׳וכו׳ככי כתבתי גבי כהן
בחן ב^ «מיומי טרולין
ראיש סהגאת הנפש דהרמ׳בם מוקי לה כשאינו מוקדק כמצו׳וכל הסס׳ ממניםאחריו׳ עול שס במרדכי ובשבלי הלקט בשם ר״י בי־ יהוד׳דכהו פנוי אינו נושא את כמיץיכ
"ס
אסהו' ו.צ מה נודע בודאי שסרג את הכפ׳או שהסיר נתחללמקדושתו י ום״שרכי׳בשס השרוי בלא אשהשרוי בלא שמתה וראוי לתברך סיהיה שמי בשמחה כמו סמצינו ׳אקילשם X
תנהו יג מורונ״יסאיןל עלית בתורהראשון כ'׳כ סתוספ׳בסוף מנחית בשים ספר הזהיר ביצחק אחר שאפל כתיכ ואכרכךוכן מצינו שמחי׳וטוכי לב וכתייויכרכו׳ את העלך נני נ<0ס9י 6ס
מלאתן ונימג ובידנא מסתבר ליה וכן נראה וכ״כ סמ״ק סימן קי״א דאליכא דכ״ע מותר ובתשובות סרס״בא כתוב ששאל השואל טל דק זה סמ צאןכת^בבשס ה״ר ^ ^ הלקםאפרילקט!
לאווו
גז־ע׳ת אפם?נר
יפוד׳לכהן פנוי אינו נושא את כפיו והשיב סרס״ב׳דבר זה לא סמעתיו
ןיופייא ^לס״פ :וכתב האגור ועמא דבר לקממו וגם לישא כפיו ע"כ :
אסרוה
*JJ1Wלמת״מן
׳  Jןהלצה< ל שי׳ש לסמוך על כל הני רבוותא דשרו לישא כפיו וגסלפיתו׳פתח מעולם ולא ראיתיו לאחד ממחכריהספרי׳ואולימרר׳אגדס הוא אבל לפי גמרפיצו
שרוי׳נחמת׳
'גדולשא ג^ יתזונה וני דע״כ לא סליגי אלא בהמיר ברצונו דומיא דכהני׳ ששמשו בכית אינו נראה כן פלא הוזכר זה כשום מקום עכ״ל ואע״פסדכ׳ק׳ש" הוא לפטרו סקיוס ואינם
אפי לדעת הרמ״ב׳וספר הזהיר נוסא את כפיו דהסו לא געשה בכל יום בטעם שאינו בתלמוד מכל מקי׳כיון שסמרדכי־ ושבלי הלק׳כ תסהן ילע איןמשאי׳
מד(ס< ML
׳ואינו
■ צפור לא ישאתא כפיו ר״פ בתרא דתעניות ( דכו) בשם ר״־י בר יהודה והרש״בא לא כחלק ממש עליו המצה ל סמ ןךר״י כר יסןך׳ ^ גפיהם ינ !ם »ש
*H ? Iאצים ^ ’ :
אמר׳
מיקולב פ שנוי אסו׳ליסא את כפיו
^"
יואף0
גנו חכ למחות בידו והוא שלא יהא בכית המס׳בשפ׳סש  fקו יא כהניס **ז כתב לעס^
שמשי
האגור שנשאל מהי־״י מולן למה אץ איגן מ6אי'כפים0
■
׳רלול
סכסני׳כושאי׳כפיה׳בכליוםמאח׳סהו׳מצו׳ ״פ־י ״״״״
*י׳ס א״ ננפייךינ״ר״לשאםתש®
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מסוסס דאיתק ברכת
5ג(אל««משעלי
מי׳
זשג 'ttroכת! ננינהןפי1ג7ע״ו<: i"p
אלאןמש ן
ממ׳לז אל5
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^כו ״כ

^ ילפ  ,״
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י׳1
ינמא' ’ממאתנסע—״
קמה״ת כברנתבא׳הטעס  :ומי׳ש שתאו בשני פעמים או שנתן
סווהי!
ט מיס מותר הוא מדאסיקנא בפ״ג דכריתות דהלכ׳כר׳אלעזר דאמר אס
׳ושיז
מיס כל שסו פטור אם נכנס למקדש וכיון דבביא׳מקדס
אחיי ־ ;
שס
בע ס מותר דהאדאיפקש ברכה לעבודה אסמכת׳בעלמ היא ודיינו
.
;לרנינו
ומ״ש ואס ישתה יותר
שלח ^ ’ש״ את כפיו סיכא שאס נכנס למקדש חייב •
י ^"פ פ שהוא מזוג ואע״פ ששתאו ככמה פעמים לא ישא את כפיו הוא
אשיי
ץ.
הפס יהא דאם נתן לתוכו מיס כל שהו׳סגיור דוקא ברביעית אכל אס
קצולני.
^’מזימיביעי' אפ״פ שנתן לתוכו מים חייב ומסמ׳להרס״ב׳דה״ה למאידאמרי'
פרק(j'l
^ הפסיקיפ פטור דיקא ברביעית אידל כיותר מרביעית אע״פ שהפסיק בו חייב
סדש;
טסוי לי־שא את כסיוזלא היו בו מדברים המונעים נשיאות כפיס אע״ס
מצונ;
במצית וכי' ג״ז מדברי הימכ״ס שם וכבי כתבתי שזה פי' על ימס'

מפויח

ממל

^זישלא מאמי כהן פלוני סגלה עריות ושופך דמים ומכרכר וכו׳  :חנן
-ז דבטיות הנושא נשיסבפבירה פסול פד שידיר הנייה ומטס׳למתי ' פסול עד

קטןחלאהגיצזג׳ש נרועודא '
אנ״׳נפטענמ! נראה
נישאאאכפי!יג©אחרים!
שימלהשכנרכידגאר^:יןן ; »גיאגז זערותגמא
שעוצהז «רנתנאר
גפיונפכיענמ;

עשה והסיב מפני סמצהג

הכהניס ל ^ ייל(הרהורי׳עצמעזוה

ידילם0ענר!

קודסכמו שכתו׳בהגהו׳מיימוניו׳וככל יוש
קשה להם לטבול בחורף ולק עלה המנהג ו!»גמי7ים צהיות
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סימ־^6אינו
אינו נקרא
»י
י
לקיים מנסג מקומו ואינו מספיק כי מ״ם
מפני שנוהני לטבול קודם האי חומי דאתי לידי קולא היא ופלי תניא בדלא תניא שנאתי " "«" פ
שהרי טבילה לנשיאות כפיס לא הוזכרה בתלמוד ואס הס נהגו להחמיר ולס3ול  $מה גחמן • נ*לן
נחתרנבjmw
יבטלו בשביל כך ג׳עשס בכל יום ואע״פ שאינו עובר אלא אס כן נקרא מ״מ מוטב
להם שיקיימו ג׳עשס ככל יום ולא יטבלו כיון שאינם מסוייבים שיטכלי יע״י Pיניקו
סנוסאיס עאן’ל,עp :
מלקיים ג׳עפה בכל יום וישי כחס סל .בצי ארץ ישראל וכל מלכות מצרים
כפיהם ככל יום ואינם טובלים לנשיאות כפיסיט כתב הרוקח אלותיבו׳שסופכין
הכהני׳לדרוס ולצפון יברכך וישמרך אליך ויחנך אליך לןשלום :
קכס אין נשיאות כפיס אלא בשחרית ומוסף ובנעילהוכולי .אבל לא כמנחה
דשכיח׳שכרו' ואפיבמנס׳סל תענית אטו סאר ימים הניאסמזנ׳בר״ס
כפרא דתעכיות (דף כיץמ׳ש והכי מילי בתענית שיש כיו כעילה וכו׳סס אהא
דאסיקנא דאין נשיאות כפיס במנחה אפי׳ביינזתענית אמרינן ואלא האימ׳מ״ט
פרסי כהניידייהוכמנחפא ד ת ענימא כיון דסעוך לשקיעת החסה פרסי כתפלת
ג# ^ 5
נעילה

דכ2׳
* ( Vא) נמ ? ,־עילה למיא וכתכי רמו׳ולכך לא נהגו העם לומר נשיאות כפיס בימנססבי״ה לפי
י מ -׳לי,נה ספתהללין מנחה כעוד היום גדול וכך הס דברי רבינו  :וסשי בפס כס״ג כתצו
לימר נשיאות כפיס

אסראסישססרכפת ד! בכיס אבל כמן שש״ץ שלכינרפל פ ^ פיסוטיידיס^
מותר ושאין סס רצפת אכניס אפי׳כפיש וט ידיס ורגליים מותי ובלבלדעס^ 5
קהת על הצד מא״ז עכי״ל ועל מ״ס דכשאין סס יצפה

צ -ריך שיטה אפיו<ץצת \

יג׳המאייז «.1״'יי; סס הרצ״ש וכתב שאין כוהגין כן באשמו וכן דעת סר״ן
שאיןהגהו׳מימונייות בסס תמה ואיני יודע לו טפס ושמא גזירה שנא יבא לעשות כן על סיצפה < ' '; .4,
צנ״א זאש א'* במנחה צי״הוכז דעת סרמב״סז״ל וכני נקיטינן 5כתבו
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חל ^יכ ,ראבי ה פיס לומר אלהיט ואלהי אבותינל
דאכייורכאתייסי׳לאקמשכית
 6יאחר(יעלים■במנחה בי ה ותימא דה א אין ראוי לברכת וי ז בתמוז הואיל ותפילת המלחה סמוך לשקיע חחמ היא דרכיה
מסס סכו רצפת אכניס לפכיהס L
הימייהילכףש בה
כמנחישל שוטר
מתחלפת
לתפלינעילה ואינה
הרכ^ כלמםה״״ז צהניס ושמא טעמא מסוס דאס עלה "י!
המנח דהוי הית סס ונבכ׳מליהע״כייוסובר!5״ .י'
לאמרו נשיוטו׳כפים ובה ג כת דפרסי כהני ידיהם בי ה בי
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רצפה איכה נכרת׳סייי עי'י אצלויי L
מת ^ג' מהרי״ל מנחה פל תעניות שיש בססגעיצ׳לזיןכהן כיון דמפשי ביה וחמי הואי סמוכה לשקיע' החמה ובאשכנז אין
על הרצפה ממש  :וכחבהרי3״פנל!]ן
להתקרא' לתני מס׳בפיו וה/ס אין שס כהן יזץ ס״ן
לזוהר 2נוהגי׳כן וכ״ב רב עמרם שאי׳ נושאי? כפיהם במנחה בי״ה וה״רס
” Jיקיז ״" 1ו
הנתני'ם לאי ^ י ברכת כס ניסס ״ ™r
ללווסלאן
מדברי רס״י וסרמ״ב׳ני׳שאץ
115
שאין
נו
ידב!ן
נמנחיכיוישהרב׳ירוע
לרוקכי״ה
ה
כמז״ל כת׳כהןשעכיוע^
משכית אפי׳מדרבנן אלא כשפניולס"
שיתן׳;פל ,אגן ^!5וינהיג -נן "l?s ,
שחןכס?!
צאן ״;, ,״! ״;! ,לי!  .״! 0א.זז ]א שם ש3רו' הרי זה נושא כפיו ואיןמורידיןאותו מפני החשד שלא בארן אע״פ סאין בו פישוט יריס ויג^
לחקית! להקמת קל מאי
לחד־שלזהמכ״ל.
אכל בשוחה לכד אין
יאמרו פפו^ הוא ח .כך הורידוהו:
שעולי' גדוכן לדוכןt
ניקוי קמי
ניקו'
בשעה שעוני
כהני בשעה
קמי כהני
להס • ..
מאל דחזי חלמ׳ולא ירע מאי חזא ניקו׳קמי כהני ומ׳שרבי׳בשס רב נסרונאיjj’^ 50
לא" ונימהז הכי רבש״ע אכי שלך וכו' עד סוף
יקל
לן
מיו צריך למלות פניו וכי'ואיתמר ;ין.
כשל שעולי׳ לדוכן ונימא הכי רב״שע
 .י(״ 4־ «ד  0« £י־ני ' פןזז 6הנמה ) יכ(« גבהגה־8
מה הוא בין שחלמתי במגלה ונו' קשהדמפמע דהאו ^,ן
^דה קנלה ישליע,ל סי דסמ מ סמהר ס היה רגיל < ומ בשע שלךור 1לומותי שלךחלו׳חלמתי ואיני יורע
כסיוכאימד'
במגלה איני מכין לד^ יירכ
עלהשמאג  ! :לן סלזומר וישמרך ויחנך שלוס רבש״ע ^ ני לעצמי ביןשחלמו לי אחרי׳אם טובי׳הם חזקם ואמצס בחלומותיו
נטרונאידצא
דמשמ׳ליה לרבי רסעמ׳דרב
זעתהיקכטישס סלךוחלומותישלךוכו '  :וכת 5בת׳ /ה של יוסף ואם צריכי׳רפוא׳רפא׳כמי מרה ליי משה וכמי יריחו ליי
היינו
צריך לתלות פניו למעל׳מן סקי־קע
‘ב "^ נא .ש?נ ',עלזה דיש
לדקדק שי, 6מרממש .בשעה ,אלישע וכמרים מצרעת׳וכנעמן מצרעתו וכחזקיהו מחליו וכשם
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סים הגאון מזר6
בקי־־ק׳כדי ס לאיהל!נא
שלא ידביק פניו
מדהזמרי
ויחנך
דויעמר
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סמחריכיןבכ
ט ,רגאלנשמר,ת
נאמרי׳יש עבדפרבו מברכו שהפכת קללת בלעם פרעה לטוב׳בך תהפוך כל חלמותי לטובה כמסתסו ומפני־ כך כת דאיממ'נמי3מנ1
שאלס תלו « בער' והולו
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גמספרל גנהו \'
סלא היה צריך לנףס אלא חציסי !'%
׳עוינןזךסלטי־"
ימלוךי
כנגד כרוך ככודה׳ימלוך כנגד
 j׳״רמןמור  pyp ,מגד
דס׳אוסשנה סלקי לחני
ירהקמדת | וס',ןזי! י!
נ£מ1
!א<ל עצי« ,לון ופ״ב אנו מסייס
העסיס סל פעמים נעאיסשוןצ0נ
ממיס
נ׳ *‘!! מריסקלי* לכבודו והבדילנו מן
פירו׳העומ׳ נפניתי
שאין כל השפנים שוות פכ״ל
.
.
קדישלומ׳נממויחמהה־אזנךענכי " ... .
גאוןאסו׳לאדסלצאתמבסקת־סקימס
נפשי בר״ח וכאיל שכתב הוא מותר השלשמניססעהס ®־שמני
ובכל זמ? חמ? משניזד,מז’ מו' לפי ענינו כנוזברכי
א \א6ית ;,סר( "7דסידרא שחייב הואלימי־ קימש׳דסיין
אנפס׳שבע^ מוג!
חופן כ״ג בי״ה וקש׳סאיך
תערוג לע אפיקי מים יחולו של מוע׳ומזמו׳שיר חנוכ׳הבי׳בחנוב'
סחרי «.היא תלא דדבי םהעול ® מת?ייי  0עלי י 6א
הג׳מניע רוממולי
יפלה המות׳ כ״ 5והלא אפילו כל
ו׳פל«
וסתוספו׳נע׳ ,ו6
יע ! אילת השחר ומנהג טוג הוא וכסידו׳רכ עמרם איכס עוליס לחצי הקשית
וכפורי׳למנצח
 SZSZקל ג
צעושהשלונוהנין לומר איןכאלהינווכו
לשבועות כתבו בזה עייןסס  :כהח ונחו׳
כתבלאחר׳שסיים ש
המ 1ןרתהי5ן 3ריהא
1
 ־ ־ עד אתה הוא מושיענו אתה הוא שהקטירו אביתי לפניך קטורת רכינו הגדול מהי״י אכוהב ז״לשאקל«!׳ 1ס'ו!איי־ » ,־■ ׳ .־
יקש |טלצס״נ
מתוךהכת׳סמא ׳«
הקשוי' אלא .י —׳ »
חימ׳לפטוםדפטרתי־הצריהצפוחהתלבנ׳והלבונ׳משקלשבעי .היסוס ,
^ ^
הובאהכתלמוד 3ב ליב 1ז כר
ששה אשד מהסמנים ויהא קייבמיחהכ ^ן wödJ
משקל ששהעשר
קמיגי!
בקלפי
סיף
ירושלמי פ
(דף ל ) ובתלמוד
לעניוו!
^ ייליי־דדרשם שנים עשר׳סלופה שלש׳וקנמח תשעה מרית כמו מקסרס ואולי «on
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ץםי• ־מ ,וישכין_ הככלי והירושלמי פיליקךי
שמגיח
מקימו׳אפ״ ^ולראותי?
אומרי אותו במקצת
חלת׳ורי־יז תלת׳ואםיא ? ול
שתהאעזברנ , . . .
גורס בדיס ^ נ6ס כדי עשי נמ ׳י
עידנאי׳״״*'1
 5שהבבלי
יי׳
« »י»׳
א״חמי' ועו׳תיח
פרשת הקרכנות פ״כוהם דכי״י
׳
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נ עמ^
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שהיא
מפני
נאה
שהיא
מפני
מרם
וסירוס׳
ה
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ייןעתיקמלחסרומי רובער׳ק
יקקפריפקמביא תמר תיור
אפזה וגירסתרבינובתלמודא
הלקסח
ן
בשם הב הלנו׳ואניאו׳אסהלכ
עשן לכ שהוא רינת? ארמו־ אף כיפת הירדן כל
■
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חיויד•
שתהא
חיסר
נאה? דבש פסלה
ופרש״י
לןןיותד ?•ידן
ריחהקז
דכייתות ^
הפסי*
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כפ״ק^ע1ה םיה
סמה
^
סשחיי כי
חי*'«ם*- - -
חייב מימה פירש״יחיי מית׳כי עייל/ט הכתיב'
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אס כפרס׳ו׳
דכתיב ואל יבא בכל פת ולא ימית
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י
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י
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פי
? כדי שתה' נא׳ ויק קפריסיןששורי׳נו את הצפירן יבא אהין וכחכי מעייל קסיימ«& גס׳סקו׳
מפני בד תא הצפוד
י'?{ *<wjת’ היא  t :בדי לשיות ב י6ם
מיכהלכתא כיאה ריקנית היאוסייג mוכאבתי
כריל שתהא עזה והלא מי רגלים יפין לח אלא שאין מכניסין
יחהכוד
פירו'^ י
כדיסי
ספי א
יהכלכינ״א’J
^ :חזק
ריחה
שיהא
עזסעזה
שתהא
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שתה׳עזסוה״ין־ממניסהיקשהועו־־שהי' היו אומרים הרניגו לאלה ם "׳י^ ^ ^
מ< ׳״ ז ,־ » י
שלא להיידואפי את׳לפאע פb!I'6c
מ,מור״ L
נעונהיי א י ימ
מלו נאות צבש;
ייי' יד״ י״ ' ושולסבההאו׳לאהיהוימטרףילנןג״יץ
העולםלפני לפנים אלא כהקטרת
" ה .אות׳'כיין תשלה כדי שינדוף ריחאכל מאי שירלעתי׳לבא ליום שכולו שפת^ ומנוחה לח י
קי '•"7
הי אנ5וס אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמי מ רכי שלום וכו מיסייב מיסה מסוסמקטיר ,
» n׳™ טיר דגריס מפני שהי׳נאהפ״ע סאס
שנתשייבו
ערביתכדאשצחן כבני אהרן
אינ׳צריכ׳סיקוןואיפשר דה״קבור'’ כ יפיכ ' ואומר קדיש דע עיש שלו׳וקבערב לאחר שיגמרו תפלת
כן
;מש״׳
מפני נודניז לומר פטום הקטרת אבל לא השיר ולמה אומרים פטום שהקטירו קטלת באש זרהאיכ!5למ?
» «יה• *י סנ למה הוא בא לספות 6 35ת הצסין
מעש»
בבקרדהיינו דוקא כשהוא מקטיר
 " ,סהי׳צרינ׳להיו׳נאה ולזלי ^ היוםפץאות ד־י ^׳רה ר ררר ובערב והשיר בנקר בלבד לפי שזה מצותו
«• יג״י ^ ״י
לןופויש;:׳
כשחיסי כקריאה מהי מיתי
ובערבוזד ,לא היתחמצותו אלא כבקר•
נאה כלומי ^
״0
 ?.לא הימה נאה א״נ מפני שהיא  0ימ « - 1י^ ו  -כמוני וכתמשימוסיפיןי* ומרתיונומ יאחר שמסיים הונסתילעיל והא דאעn׳ wto
«י־יל’ <מאל’ 6נ?
 w״י מפני 0
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והלא ״מי
 1וחמישי לפי שחם ימי רצוןלפי שמ׳יום ש^ ק ב ^ןחן׳ מקו נימנע מלאפיומפני טעס ?1י י
תחגונייבב
 «.m״״׳ל״^ י׳ וכ״כ שהי׳ גירס׳כבליוצס״ז איין קפריסין
במקו׳מס
היםירסהיוסלויסאומריס
אחרונות י
שטד ^׳ל״ל ^י 15קאי דמי רגלים יפיןלצפרן ולא היה צריך
וכילייו©
הראשון היו אומרי׳לה׳פאין
קפריסיןהן׳
להביאו אלא שאץ מבניסיןמי רגליולמקדש והרד״אגור׳כהפך יין
מזתחהליה
והלא מי רגלים יפין לה ונו' וכך היא נירס׳ היא בסוף מסכת תמיד (רלא ) וכס׳בתרא דר״ה מפ׳טפס למה נתקן
^יר’,ס א,ת • 1בא וכו׳בודי׳ כרשיכא למה הוא בא וכר
פאומיהשייש
דלא היה צייך להכיפזר ראשון וזה ליום סני וכן כולה  :כתוב גא״ח כמנחה לא ראיתי מי
נ׳נפ 1״ר ^ ניי־ס הסדורי׳ולפי זה והלא מי רגלים יפיןלה אבור׳ית כרשינ׳קאי
סגי אלא שאין מכניסין מי רגלי׳למקדס והטעה לפי שלא היה מצומן אלא כבקר  .כחב הריב״שבתשובה.פלפססמי
וזנ״״יא״׳< ־׳נ״ נ ,לשפות את הצפורן דלסוף במי רגלים הוי
בידם שלא לומי ברכוני
חכם .אחד
!
יפין לס פי׳לרסצה וליפומה וכוא׳דלגרוס כגירסת
ומיסה 1
.
קדיש בתרא וסבא • .
לומי ביכו «אחר ״
הח־״א והלא ןמי רגלים  ,י
נשיגיז וכ״צ •
'jL
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<וג״,רר
ג» 54
תנהג׳רבדפסוששנהו
והסידורי׳ כמקום סירו׳וכ״ש דמגמ׳ שאץ ברכה לאסריו וקמו קצת הקהל לומ׳שאין ראוי לבטל
יגיעתו ייג' 5מיז הירושלמי עדיף דלא חיישינן לגירסת הייי״א
לאתיו,
נתקן קודם ביכות של ק״ש ואם כל הצבור שמפו אותו קודם הברכות אין
מחו״»ו5באי« ך דיק משמע דגריסהכי • וכתב ככלבו פיטום פירוש כמישת הסמנים ותיקון
ו»
כמו׳כמ״ססגלן
כלל לאחר התפלה יהא ומרו הוא טועה גס הרמ״ב׳לא הזכירו וככר
לפציזי׳הנה״י־ייכ הקטורת כקרא פיטום ואינו לשון דישון כמו שור של פטם אלא לשון תיקין וכתיפס
שיש ז׳סלא סספוסו חוזרי׳לאמיו וי״א שישה ור״ה בה׳ועודנרא׳ממ״ססאפי!
הה,זפי'!' !16והערוך כתב המפטם אס הקטור' פי' המבסס והממלח כל הסכמי'לעשות הקטורת
"י
ע״פסמין
סלא שמע אומו אומרו לפכמו כלשיש ט' אחרים עמו שעונים אחריו אף
ו״ל-סל ^ח^ -רקח מרקחת מפסה רקס תרגום ירושלמי מפטם  :ודע סבריתא זו העתיקה רבי׳
אותסיחידן
שמעוהו הס וכןנהגו בברצלונא לאמיר אחי תפלת שחרי׳כדי להוציא
ילן «הלך<ג«קי<יו כלשון ששנויה כגמ׳אים באות ובנסחת הסידורים יש תופעות דברים וזה נסחס:
1%
סלא התפללו פה הצבור והצבור הולכים לדרכם והיחידי׳הסם נשארי׳טם ממ
שי״י  wיירלסי' פיטום הקטרת כיצד שס״ס מניס היו בה הס״ה כמכין ימות החמ׳ג׳שהיה מוסיףבס
כל אחד לעצמו אבל כיוס הסבת וביום המופלי סמאחרי׳לצאת וכברהתפללו
ט" גי”זי'&יה,י כ״ג בערב י״ה מחזירין למכתסת ונוטל סמנ׳מלא חופניו כדי לקיי׳בה מצו׳דקה מן
«
הילבו אין אומרי׳אותו כלל וזה נ״ל שהו׳המנהג היפה אכל בארגו\וכארץה! את K6
הדקה וי״א סמנין היו כה ואלו סן הצרי והצפורן וכחכן כיאה שהיא נסחת
אותו לפולס בין בערבית בין בשחיית בין בסול בין בסבת ומו״ס כחובסהחך
יפה״( אגמגרי״ל והרד״א וככר נתבאר זה בדבריהם פס כל שאר דברי הבדיתא • ועליך לדטת
חכמי׳לסזני׳לאמרובין גאול׳לתפלהכדי להוצי׳אות׳סלא שממו ואנסימערבמזי1
י6״י גיס «ד טעם למס ששנינו י״א סמנים תיו כס דסכי משתמע מקראי כדאיפא בגמ׳וכסכו
כסו׳סאיןלהפסי׳לך
נהגו לאמרי לאח׳תפלת י״סובן נהגו כאשכנז ובס׳המכהיג
־׳»י -יי׳ייי6״י י,ם הרד״א גס יס לך לרעת סמכין הי״א סמני! הס הצרי והצפורן וכו׳עד קצמקואלו הת
נחלמייי
מסיני ואס חיסר אחד מסס חייב מיתה ושאר דברים אינם בין גאול לתפלה אנא בתפל׳פרכי׳ואשרי שהמנהג זה כזכר במ״ס אץ בנו
הסמנים שנאמרו למסה
בוריתכרשיכא ויין קפריסץאע' במי סאו׳אופו אףםא נראהשהמנהג האחי יפה ממנו ומ״מכיון סננינ ^ין
!מהרי'ל באים אלא לתקן מפסה הקטורת®מנין אלו שהרי
^י,״ה 1
מתמ׳ועולה ומלח סדומי' ותיקן אין לעוות את אסר תקנו ולצאת ידי כולם נ״ל שיטסו בדרך זהסממ|!5
,נסלורוז<א ייעהי באים אלא לתקן הצפירן ומפל׳עשן כדי לתקן סיה׳הטישן
אל שנאת' תור׳בכלל ססמני׳ומשמ׳ ובלילי שבתות ויום טוב ישובו למנהגם הקרוס לומר ביכו כאשר יש ססלעול^
«#י  .יפ ז ,תא בא לשוס מיקוןאס׳וכיון שאיג באי׳אלא לתיקון
!נדנר:
הכבוד היו מביאין מי רגליס אכפי׳סלא סמפוהו אבל ביום סבת וי״פ סכב' התפללו כולם כשפהסיוציקז»5
שאפי' אס חיסר' אינו חייב כלום שהרי אילו לא ספני
יהיו דברי המתקן קיימים כי באמת נ״ל כי האימרו אז הואטופטט״נ;
במקום יין קפריסין וכיון סכן אסי׳אס חסרו לית כיה חיובא ואיפסר דאפי' איסורא
היייצי״ז
קל' ד ב^ צני ובחמישי מוסיפין לומר החכוניס וכו׳אכלככל אלו
ליכא בחיסור דברים אילו שאינם באים אלא לתיקון אלא שמצוה מן העוכחר שלא
55
נוהגים לומר אלא והוא רסיסכאש י הוא כתו׳כסיווויסd
לתסיס והכי משמע מדאמרי' כס"פ אמר להם הממונה שהביאו אומני' שהיויודעי'
היה מתמי ועולה אלא מפצע לכאן תיקון זה דוהוא רשום מפורש ככלבו דפ״י מעפה כס גדול נתקן ועכשיונוהגים
לפטם הקטרת ולא היויודעי׳להפלו' עשן שלא
סהןני|5
הקנונים ג״פ ויפבור וידוי אחד ביניהם ואחי כך אומיי׳והוא רחום כמו
ולכאן ופיש״י שלא היו מנידים כעשב שהוא מטלה סמן ומשמע שניסו כן בהקטרת
להקטיר הרישאע׳פ שחיסר בסידורים  :כתב רביכו הגדול מהר״יאבוהבז״ל בשם הגאוניםשחקיולו יך
פנים ידאו שלא היה העשן מתמי ועולה דבחון אסור
העילי5
רתום כקול רס ומעומד ואמרו הכין קבלנו עלינו וטל בניט לעילם יכל
מעל׳פשן הקטירן אופו וה״ס לשאר דברי׳שאינ׳באי׳אלא לתיקון  :זבנסהת קצת
הסקנוה .

יקריבכסניימרריכיז'
■ יאשיגולס דאעיתסאינ׳כפופיסלויאלא־מצדחכמתו
■ נסיא׳או
^®וץגדרולפיזהים' לימדלימ׳כוידתרמעומדפכ״ל -וק נהגו * והה
** ?* ןפסיונים בשני ובחמישי ׳לפי סקס ימי רצון וכו׳פלס מרע״ה ביי׳ה׳וירד דטעמאדר 3הונא משוס דמופלג בסכמה היה וקנראהתדגרסיכן פר״פהקוראת י יגמהרי״ל
נוהגיםלהמעטת׳ בהן ק״כ הפיויבס׳פ מרובהיפלעלובד'3להוכית -כן היונלהעומדירבאיקלע -לבבל ביום חעניתצהור קס קראבסיעראוכו׳ואםיקנ-א יטץ-להחויק«
. ri » 7בסימן ר״סמה © מתענים כיוס ב׳וה׳אומר בתנחומא בעמוק ו ה ' המשיר
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א־ילוי-ינ ( ומי 1י ;^ •3'W 'xo •cp
עלסיי ^® <60כפגל עלה משה נה׳
מ״
שמואל י־ 4נ;»51אי׳ פ
ביום' כולכן מיכףכייעי ליה אלא רב הא רפא
סיפא כ ׳
ז6מפיס יום היהיוסיפטמכאןתקנו אחח־גרשהיו ימי רצוןעלדומשה רביניו ביום־הוירר
'ומשני אומי 1«» ,מל
■ היא ודבר ליה לשמואל עלי׳
דכמא
כויוסתמיםי נוהגיןל׳כ להתעגוייבהן ולאחר תהבוגי׳מתחננין בנפילת
ייס סמתענים־ יום-
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גח׳צאומריס
ל יה כ " יכ ’עב’ד ליה ’* 3ישל* א־צ
,מפלמזך פכ:וםוציא ס מ י:י ,ועומר ואומ׳הדיש דע לעילא ומוציאותי^ יועומר בפתח ההיכל
(vrfJA״־״' 1
הרחמים•רחם
אי
בפניו לא׳עביד ציה' ומשמע דדב צאי רה
ואוכירי׳
ופוני׳סקסל
לה׳אתי
®־גדלו
ועולין
ואומ׳גדלולה׳־אתי ועוני! ואומרי׳הקהל רוממו ה׳אלהינז
סייפי ליה אלא מהד ססמתו לכד -ואפ׳׳ס עסעחוסיסנז»,
רוממולסי׳אלסיפר י ומש יכולה לתיבה
על התיבה ואומרים הכל הבו גודל לאלהינווכוי י
ו
׳
וצו׳גיפס׳סופךי׳פי״ג:
הכל יתגדל
!
 jונחו׳ סורמג״ס ספ׳הנזי׳ח״לכשמוציאין
! סחאותפל סכל יתגדל ויתקר׳וכו׳מיד
נולל^״ת עד ג׳דפין ומראה סכי כתיכתר
;
ומחזירו
ולסמאלו
לימינו
»
ומדי
«
לנים
׳^ 1- 1
_
^ !5נש 0,ימ ,ס
^
שה  ,מ
 a״־״־,לניד 1יליל״יות

",ו״־'מןימהונו׳ע"

נונת־ו 0נ לי

הלכות קריאת ספר תורה
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גרסינן כפרק הקורא תא הממצה כשני וכחמיען«־
במנחכ־שציקורידשלישיאיןפוחתילמהןיאיןסוסיפיז
^ קוריןשרש איןפוחהיןמה ^ קמיסיפין
! ״ »■

קרי בכהני ח״בינו הגדול מהר״י אכוהב  0קלח (ל0
3׳נפ׳
שמפני שבלשון הרא״ש יש מקוםלו׳שהוא .
סלמז
י,
.
י.
סוב שיהא מופלג• באומו מקו וכמקומות ליחד צהיעל׳י•
לנהג»

”< י" "* ,
אשריס אכל אם6י< י
" * "י
^ ! K״״
^י !  1ס
יקרא ס־יי « * י־ר״לינ « foדנהני "י • י" " ־

־אלרווביי ^ליהוהנס
ססינידא־ע' יי «
^ יהואץמפטיריןכנביוגרסינןכפרקכדםנירהכ'שניובחמשי
בסרקפי בסדר לש אותו הישמע ותניא מזחב אמדשאין ?ה פינתו שהרי לח אמי מם ,תי״תנגל
וכשבת כשנחה קורק
אלא דמוסלג בחכמיהיה ולא אמרו דלנעי' ס׳יוםפעתלמזם
הקסים

גופיי!

הלקסוגסיכמיזדכי כתב כסוף הצ׳קטטת
סהניחשיבי  ,דא״י הוו כייפי ליה אל^ גקר ^עיין ני״ע
מד״מסטה מגבים הס״לז היה מראה
 t Iלהפליג בחכמתו שלרב הונא אכל למניין ? l 'Zא,םי,יא '
׳
 I/ /׳W| ^ W l#>I M IWV W I I׳  1/ */f l -׳j |r
הכתיב׳לעס ע״כ ח׳ל הימ״בן כפי׳התור'
 v^ l׳I
ואחריוישר׳וכתב דינ׳אץאנו צריכי׳אלאשיהי' גדול ומופלגשחעי|מהדינו!55
מרש׳זהיס כיתצא/ p :ה ^ ר״ש  pמשום דרכישלוסכהןקיראראשוןואחדיולוי
ואע״פשיהי׳דומ׳לו כמקוס אחי אין אנו (ו ) כ׳וצ׳ואם
נס׳הקור את המגלה עומד בשניוכתמישי א״א הרא״ש זצ״ל ואףאם בא כהןלחלוק כבו׳לרבו או למי שגדול
משגיחץ בזה והאגור כת׳שהרשב״אכח 5עגר שגת ולא
בשכתו׳וימים
וכשבתכמנתה קורין ג׳וכו׳משגס היא סס ממנו שיקרא ראשקבשני ובחמשי Jהרשות בידו
הראזייה המר»
בתשובהדת״חחייכ לקרו׳קודסכ ק  p«rקראי
לאימז
(רכא) בתב המרדני בפדקהקורא את טובים דשכיחי רבים בכ״האיץ הרשות בידו רלא לירדלאינצויי
שנת זראזהו
ודכי׳ישעיה כת שלא " -
ואס לאו חייב מיתס ,
המגלה טומד כשם ריכ״אשאס יש ג׳
ישראלים ורב הונא דקרי בכהני בשבתו׳וימים טובי׳משו׳רמופלג בחכמה יקראת חבכהניסאא׳ כ הוא גדול הדור לא!ת 1שגתהנאה
התניס בכ״ה אסד כהן ושנים
הוו
רישראל
דארעא
היה ראפיירבי אמי ורבי אפי כהני השיבי
שאין כמותו בעיר אסר' עכ״ל ואני ראיתי עס כשישה
כיון דהוי לגבי החתכים כמי מועד
כייפי ליה ומשמע מדבריו שאם הוא גדול ומופלג שיכול לקרות חשובות הרשב״א וכתוב בה כלשון הזסהרארי׳לאות! *je
נדאמריכן פ״ק דכתיבות קורין ר׳כתו
צמועוהילכך הכהן קורא פעמיםואחריו בפגי כהןאבל בר עמרם כתנכל היכא דאיכ׳כהן לית ליה רשות אס הכהן ע״ס ת״ח קודם ייןס לייעשה כז !»׳ ^ סס עני
לישראל
חייכ מיתה כדמוכפמקרא סרק כני העי mi ,נעצקרג«
הישראלים■ קרי ד׳ונ״כ בהגה׳מימון
פנים
ממנוענ׳לי
ריצכ״א התיר להוסיף על ג׳ביוס השיש חתונה אס צריכים לכך בגון מדכתיב כל משנאי אהבו מות ואס היה כק חכס אסי׳איכא ישראל אסר סכם
סי״נמה״ס
*ת
וכתב ,ראוי להקדים את הכקן ואס עשה ןס מארק ימים כדאי׳בס גפי־סעיר ס^ לן3ן ח רב* (ג )(כת׳ ?תז*
שכיסל1ו ג' חתנים דהא חופסי הויא כמועד כדאמרי׳ כפ״ק דכתובו׳פכ״ל
שיש
זן״תרי׳אע״ל
פיידאבמס הארכתימי׳וכדפי׳רש״יאמאידקאמרכיקאמקאיסיבשוי ז ימיהו
פודהמרדכי ומיסו כשאין סס אלא חתן אחד לא אמייכן שיקראו ד׳משום דלאהוי•
^' אמי ור׳אסי "ס ר'תדגןמלו
אבל לגבי אסרי' לא^ ^ וו״רסינן בפ״כ דמגלה וכו׳ רצה לקרורו קודם רשאי כדאמקינן בר קרי בכהני ואע״גלהוו החס ר
הועדאלא לגני חתני' גופייהו
שהיי כסניס ותדע דאי לא מאי רבותיהדר׳פרידא עכ״ל וכתשוב/אחרת כתב שאלת המ ?אין א?!
/ ■.* .
ט;יותסופישי כאןשאין כתובכןיבסי״ב .
ני* טל כהן ע״ה שאינו יודע לקרות ואץ בעיר כהן זולתו אס מותר לישראל לקרות  .עסקיםגמצאמ
נתמישי ^
פ׳מיהעיר (דלא ) היא שנויהמשנ׳ * ג׳ה זאכוצא נהגט ישני ,
^3
»1h)D6
י בתורה לפניו חשו׳דבריס אלו פשוטיםהס סמ ות יוריןיי י מחוייב כיו זש5ןיכי מדע ינים ” P
wvfawnsoomVtml
6»aDp1 i)PDj
ליהכתוב כפכמרא כי פרק בני העיר הוא אחרון מסח׳ הרא״ש והעתיקו,הסוסרי׳ לקרותהיאך .יברך על התורה ויקרא אדרבא אסור לו שהרי מברך לבטל׳ולא עור
גא־ז:
ספרי׳חשב שהיה ר״ל כפ׳שני ;ותניאבכרית׳מקקן אלא מן הלין כהן שאינו סכם ישראל סכם קודם לו ע"כ ד' :אבל רב עמרם כת׳כל
בפ״ב ואותו שהעתיק מאותם
סס וע״ג דאיפליגו תנאי כמילתא היכא דאיכא כהן לית ליה רשות לישראל למקרי קמים אפילו הוא נשיאשבישראל (ד ) « קtm
סמשסיקין נשכת וכולי גס זה בפרק בכי העיר
וכ״כ רב נטחכאי דאפילו כהן ע״ה קודם לישראל ת״ס כאמת שדכריהס ןר 0הס גתזו׳נר ששתם»,
וגאנולרהם
n !,
,,
<,
<
י־
< ל
<
אסיקנא והלכ׳נמ״ד מקי׳שסססיקין בסבת שחרית סס קורץ במנח׳ובשפיובחמישי ׳
סתחילץ לקרות בראש הסדר  :דגרסינן בס׳הניזקץ ממוקיס להא בר הונא קרא בכהני מפום דרכי אעי ור אסי סשיכי דארעת די^ יאל כתג גשם רני"
וכשבת הכאה כלו׳שלעולס
וכו׳משכה שס (דנט ) רכגעסנא מיכף הוו כייפי ליה ורב נמי קרא בכהני מהאי טעמא וגסשי לממוס על מהר״י שעליה נ!  cVעל
אלודנויס אמרי מפני דרכיסלוס כהן קורא בתורה
צאיעצסעכ״ל*
קולון שכתב כשורש ט׳ שהרי שוו כל הפוסקים דמי•שהוא גדול הדור קרי ככהנא ,
ק.
'9ס^ מיוכ מתנא דאמי קרא ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכסניס
נמהרי״למוהגןם
והדר לוי ר׳יצקק  .כדאיתאבהניזקץוכיוןדרבעמרם ורב .נסיונאיסובריםדאפילונשיאס3יסר$ןל (
כינהו אלא .כהן ברישא -
ידעכ׳דבהני' מי ״לוי .
__
לוסואנא .לא-
מילוי -
וכולי א״ל אביי לרב יוסף מפני דרכי סלוס דאוריחא היא ואסיק אינו יכול' לקרות בכהני היאך כ׳ששוו כל הפוסקי׳דמי שהואגדו להדו י n Pככהני 2״פעאינ \חלע
•(פסאאמי־ סהכא
מתנית היינו לכדמרדמניא שטס ממתינין זה לזה בקעיה אטו רב עמדורב נטרונאי לאו מהלל הפוסקי׳ננהו והרי מגדולי חכמי ישראל סה לחיות לצל סע
ביזיוני שלו׳ידקתני
*ק 1סייגן
הבוצע הוא פושט ידו תחל׳ואס בא לסלו׳כבוד ליבו או למי שגדול וגס כי רכיכו דגתר׳הוא מביא דבריהם וגס כי המנהג הפשוט היום הוא כדכריסס ®׳ז ז1
נאץממתינין
בידו ואמי מר עלה לא שאנו אלא כסעודה אבל בב״הלאדאתו שאפילו נשיא ישראל אינו קורא לפני הכהן ולכן צ׳'ל דהאדקאמרי רב עמיס ור^ קי׳״א ימנארלן
ממוהישית
סהר^ל׳ 7ני'
לאינצויי מפני
גאינסירופרש״י לא שאנו דקולק כבוד לרבואלא בסעודהכדאמרןאכל לטנץלקרו׳ נטמנאי היינו דוקא כשכהן מקפיד בדכי דככס״ג ודאי אתי
סולק כבוד מוי ולוי לישראידלא ליתו עארא לאיצנויי ולמוסר דרכי שלו׳אבל סא הוא מוחל על כבודו לאיש שכל הכהניס כפופי' לי®״ י י!הייכו דרב (ה ) iecrnעוד
מוווננה אין כהן
ינא ברישא והיינו דקתני מתני׳כסן קורא ראשון ופו׳כמו שכתוב בתור׳ הונא קרי בכהני לפי שהיו הכהניס מוחלי׳לי על כבוד׳וכיון לאסיצו כהני הוו כייפימדגלי« מעינן
mמדק-
ולשנותו מפני דרכישלו© וגיסיתו בגמ׳סס ,אמר ליה שפיך דמי דכיון דג דול ומופלג הוא אין■אתרים־ «מקנאים בו בשביל שקרא שכל הנהגיםאן*
^' מי ^יי־לקלוקבבודכדכר
'דמשמ׳הכאדאי
יי׳אפי׳-צסניחשיב ,דאק יסר׳מיכף הוי כייפי ליה והקשו התול
^’!
עירו ואילו•כפי',
לאי-לכ״טחשיבי הוו כייפי ליה,אסו׳אפי׳אס הוא גמל מכל כני ע
אפר רבי פיירא מימי לא בירכתי לפני פהן ואקפינן עליה מדא ריוסכן
נליתה ^כיך:לפניו אפילו כהן גדול ע ה אותו ת״ח חייב מיתה ומשני כי קאמר
^ו:ו^ו'1נלואיכיקאמר.ר3י עריד׳כשהיההפהן מ״ח וע״כ שוין לאו דוקא דא צ
^’יבותיה דרבי פיידא אלא כלוער סהכק מ״ס אמנם אינו חשוב כמותו ואס״ה
" ^יביפרידא ריצהילקיוח לפניו ומאי רבותיה דרכי -פרידא ונריךלו׳דבולהר
'7י -נפופו'לר'-פרידא אי געי הא רבעי הכא כייפי היינו בשבתות וי״ט ורבי פרידא
ך ^ עו-נחמסי לא קרא ,והרא^ש כתב ס© ואף א© כא;בהן .לחלוק כבוד לרגו או
"’ #זוצימע בחכמה שיקרא ראשון בבית הכנהמ בשכתות וימי© טובי©דשכיחי
ילסמ״האץהרפופ בידו דלאליאולאינצויידהאדרב הונא קרי בכהט בשבתו׳
 ^ "1יס ימיפלג בחכמה היה דאפילו רבי אמי ור׳אקי כהני חשיבידאיע׳דישראל
מ  fעו 2ןיפי ליהעכ״ל  -ומ׳ש רכיני ומשמע מדבריו שאס הוא גדול ומופלג
לקיו■בפני כהןאע״ פ :שפשוט הוא בגמ׳איפסי שמה שלעד רבינו מדביץ
 55י ^דאמדיק דכי טיפי ליה קרי• ככהט לא בעינן שיהיו כפיפי׳לו  .מכדשהוא.
'3

 : .כק
זהה והיינו דתנן דמפני דרכי סלו׳כהן קורא כתורה ראשון ואמי אכיי לא נצרכה
.אלא לכדמר ודייק לישנא דרב עמרם שכתב לית ליה רשות לישראל למקרי קמיה
אפילו הוא נשיא שבישראל דאלמא דבסישראל רוצה לעלו׳שלא מדעתו שצכסןמייריי
שאל׳ב כך הליל ליו /רשותלכהןלמיפלג יקר׳ליסראל למיקיימקמי׳אפי׳הוא-נשיא
שבישראל אלא ודאי כשישראל רוצה לעלו׳ראסון םלא מדעתו שלכהן מיירי ונן'5ר
ממ״ש סכלבו כהן קור׳ראסון ואחריו לוי ואחריו ישרא׳ואפי׳יששס ת״חגדולי׳ואפי'
כהן ע״ה קורא ראשון וכ׳הרב כעל האשכול דדוקא בסכתו׳וי״טוכו׳ואעילו שבמות
וי״ט אס יש שס גאון וא בר מובהק אואר ש ישיבה דכ^׳ע כייפי ליהסות׳לכהןלחל^ק
לו כבוד וליכא למיחס לאיצנויי דהא ג״עכייפי ליהטכ״ל הרישא ע" סססשכהןע״ם׳
קוד© לת״ח גלוליסכתב שמומ׳לכק לחלוקכבוד לאד גדולומופלגדכ״ע כייפילי©
ומשמע כסדיא דאי לא יהיב ליה כהן ישות• אע״פ שהוא גאוןאו• רב מובהק או ר ^ש
ישיבהדכ״ע כייפי ליה אינו רשאי לטלי׳לפני־כהן ע״ה וכדברי ר״ע ורב נטרונאמכי
.יהיב להררשית•מיהא שרי א״כישלנולומ דגם ר״ע ורבגטרונאי ס״ל סכייולפי זס
מתערש ספיר ס׳ ש רבי׳על דכרי הר״אס ומשמ׳סדבייו שאס הר׳נדול ומופלג סימל
■ לו׳ שיכולילקמתבפני כהןשלא■מדעתו סל כהןועלהז כת'
לקממ לפני כהן דסייט
.
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•. , qכ גא״ר אבל ר״ע כתב וכו׳צלומ שר״ע חולקפל זה סכת" דכלהיכל? דאיכא כהן לירן רפות ה״ללתלמודא להזנידססיו יוצאים הנהנים מ ב״ס מ ' וחי סוסימיקרסנכו'יג? ז
דנחשכנז .מהגיס לישי״אל למיקרי קמיס כלומר פלא מדעתו וכדפרישי׳ואפי׳הואנשיאסבישרא׳וכ״כ להם ועוד דאס איתא שיצאו הכסניס מב״ה אמאיאיצטריךלשטייסאני
שלא לתיאת אי רב נטי־וכאי דאפילרכהן פ״ה' קורס לישראל מ״חיכלו• ולא חילק כין ת״ס סהו׳גדול דכהניי סשיכאדא״י מיכף־הוו כייפי לי׳הצ״ל כיון דאין סכהני׳גכ״םפעירלו0ןי|
 XKממי ' ומופלג לשאיכו מופלג וקאפפייט דסלאימדפתושל כהן קאמר דאילו מדעתו׳ רשאי לעיקרי בכהני אצא ודאי שבפני הככניס פצמס היו פוליס יב ויב .הונאלז !'
כ5ל’ “r
1 . 1׳
_ i 1 .,
לדיקא, 1
הריי<’.ג*
^'
יפשו־יסילי1צ1צ■ " ™™.
ישדא ללא הכהן לחלוק כבו כתלמי סיס גדול ומופל
יקרא הל! י כדי כדאשכחןברבהונא והרמ״בס' כת׳כפיר לישראל למקרי קמיהיאפן׳הוא כשיא שבישר׳וב״ב בר נטרונאי מב ה אלא גכי נסיפוכפיסכמוש^
שלאיארייהיש י 1המשנה בפ׳סניזקקאהא דפנן ואלו דברי' דאפייכהן עם הארץ קידם לישרא׳ת״ח אכ '2אביי נקיטינןאם אין בסימן קה״תוהטפס לפיסאסצי^
ליס׳ כפיו עובבג׳טשה ואף גסגאת? \
ש ] י.א לפ ?’ אמרו מפני דרכי שלוס כהן קירא בתורה שס כהןנתפררה חבילה פירוש רש״י בל' אהד שלא יקה׳ לוי כלל
דוק׳כשאמרו לו סיעלס אצל אסל ,^.
ראשון ' ואחריו לוי■ ואחייו ישראל דע שזה וכ״כר1זורב עמרם ופירוש אחר פירש שלאיקדי׳־לוי לישר׳אלא
לו סימלה וגס לא קיא ש״צ בהניס^
דלא גרע משאל הדבר המפורסם ככל המקומות סיהיה
ימ שירצ׳יקרוס ופ׳א״אהרא״ש ז״ל ודוק׳אם ישר׳גרול הוא קודם
איצונד׳
סהיס בכ״הכשפת כשיאי׳־סעיס
ישראל  -ויןזי »גי הכהן קורא בב״ס ראשון בין שיהיהתיי׳ח
גהרי ' ופ׳  /א,זי },ארפ״הביןשיהי׳שם מצוי מי שיודעי יותר ואם הלוי גדול או אפי׳שוקהואקור׳וכן•עיקר ואמר אבייכקימיק כלום ולגבי קייאה כשויה רא » ;
י;ה
,
 7סג
. .
!י
׳סגלה ע>17 3
בפקויהר ורוק׳ כחן
כהןקורא במקו׳לוי
במקו'' הסס * * * » ילי) י « Uw
איןשסלויכחןקורא
הראשוןעומר נמקי
wjm
ורוקיכחן
ואם איןשסלוי
ואם
מ־ מ * ד  ,י&,
* POי * * מממ
׳יזיא״ז״אי ^ ימנ * *
■
לוממברךפעסאתר וקורא אכל כהן אחר לא יעלה ® לא יאמיו « *
לופויהנתורנלליס' נ,כר ,התכ ל מוד
7לויי -״צל ^ ^
הראשון פנו׳ הוא וכן לא יעלוב׳לויים זהאח/ה שלא יאמרו  'mאישראל .:מזה 'רסמנ׳סיגץ.דשמ,.וא5י(
לראא.זו ך ־אףלפי ' ולא־ היא זאת המוכה הנימז׳אליס בזאת
רלתשק
מלעל!
הוסקאי אכהן כיון שאינו נמנע
ל* הסלכואכי נפלאתי הפל׳ופלא מערי אדל מהן פגום הוא ויש מקומו׳שנוהגין לקרות הרכה כהגיס יחפס־ן
לאיוריש״י
ת־־ש,ש!
והא
׳המנהג
בזה
סטסגיש
הצסר־של6
כקשקראך ראשון אלא מפני כבוד
אחרהיותס כריאי' ישר׳ביניהיואק חוששין שיאמרו הראשון פגום.דה&
. .
י5ןרא ללוי גלל . .
כייס נמקוסלס
התירס׳לוינועוס׳
מחולאיהמנהטתואקאצלס אלא פנינים ישראלאחריו וכן כתב רב עמרם ובתר דקרי כהן לוי !ישר^ ׳קרי מנקגס או מפני כבור

ץ־עש״״יכקורסי׳אותו^
וג "
עיה
כהןן "
 7היימ ! .לשכיוכ״כ נאות׳־ס ללשון התלמוד ואיני יודע מאי מאןדבעי אי בעי כהןלמיתניהומיקדי .שפיר דמי'וכשאין שם
קורציאוחו
■ היכא שאיכ
ש
כלל
וכשאיןיששכה
סינו^
להאכילןעובר כלל ומהאי גיפמא גס־
א יטעו
 3ידתגא י "' ^ 47זה מקום כאיהז ההפסד ואמנם צוד׳העני' וקורא לישרא׳במקומואומר במקום כהןכדי שלא
כבודה".׳,
שנמנע מלקמתו ראשון מפני
לפי מה שבא לנו בקילה' כ־מוסאגיר וזה
^!י ^ים '£
תלות אבל העולה במקום לוי אין צריך
או מפני כבוד התורה שהןחמוד׳ע:

ה ,א נתא׳ ,ג׳ נ סהכהןקודללויונינ׳רפללפישכוקדשתו
ח׳נ ללוקא לשני יכו׳וכא כקבל׳בכלדכרשבקווש לפתוח ראשון ולברך ראשון ובר חה צולו כשאין סס
לא ייייייאנל חכס גדול מפנו כגון שיהיה סס כהן ולויויסי׳ויהיו כולם כמדרג׳אחת בחכמהולא
יהיו קצתס יותר סכמיסמקצתס אז תחזיי־ הקדמת היחס וכק קידה ואחריולוי
נהג" ^,;,מיק ואחריו יסראל ויכאי לך זה הלשון בע׳אחמןמהיריו' אימתי כזמן שכולה שויס אכל
לגיטין לן> תלי׳ז אס היה ממזרת״חוכ״ג עס הארץ ממזר ת״ח קודיבכל עכץ מבואר בתלמודשאחד
ע׳ננ'אי,שחענ 1מן הסכעי׳קרא ראשון ורב אמי ורב אסי גדולי׳מכהכי א״י סיומצויץ ,שס לפי שהיה
יותר חכס מסס וכך אמרו רב קרי בכהני ר״ל קר׳ראשון במקום כהן לפי שהיהיות'
יקר 6ל ^מנלל חכם מן סכהניס המצויים שס וזה אין מחלוקת כי ומן העקיי׳גה כן שהכהן כשהוא
שציןמ
לםיז ר ^ ון אף ראוי שיקרא ראשון אס התיר לישראל שהוא כמותו וא פחוס ממנו שיעלה ויקר׳ דלא מיכצרמילתא שאינו מתענה ואפילו בהא׳איכאלמימר שכיון שידוע
7
& ליםילא הרשותבידואכל אנו א וסריס זה מפני דרכי קלו׳נדתחדש מזה מחלוקת שמאיאמ׳ מתעניםכאותם גתעניות אתו למימ׳שמפכישלא.סתענ׳לאעלהולצמפנימ
ציאשי!גל
מפענ׳פוליס
אסדמפנימה התיר לזה שיעלה ראשק ולא התיר יל אסר שהדבר תלוי בו לכך א׳לו חללואצ״לשאסקראו אותו ואמר שאינו מצה לעלות מפני שאינו
שאינו— 1
מאת'־־ *
סיסראל שאינו קור׳אותו ״* ־
נמנעמלק!
וגס —“ u
סיאמרושהו׳חלל ““
לסיחש-־־^ — ־־*׳“LL
ע׳אש *7אומרי׳סיקרא הוא עצמו לא שיתיר לזולתו ולזאת הכונה רמז בזאת הלכה כאמרו “ “1־
בדי להקל ככבוד כהונתו אלא מפני סאינו מתעכיאיכויעוב׳גכלוסכנ״ל י כחב
וראיתי כק קורא ראשון וכן ביאר התלמוד עכ״ל ובפי״ב מס״ת כ׳ומנהג פשוט הייוס  0אפי'
.תרי׳ג
תתשסנחת!מהי" כהן ע״ה קודס לקמלסני חכם גדול ישראל כלומ׳ המנהג לפשו׳היו׳הוא וסואפ״ע מ&יר״י-קולון בשורש ט׳סכשאל הרש״כאאס ס״ת פת וחדש סס נהןסנמפללשן
ממתילוס!
שאינו רשאי להפסיק אס ממתיני׳לוסר סיס »׳ תפלתו -והשיבשאין
שאינו מן הדין כמו שכיאר בפירושהמשנה !• ומ״שסרס" כס בר קרא ׳בכהני לפי
אוחו¬ ׳בכל מקום אמת להקדיס כסן צהרי ת״ס קורס לו אפי׳גר ול איהי׳כבוד י!צ3ו' מ
כהגיסיחוץל
7ח^ | ס היה יותרכס -ס מן הכהני׳סמצוייס שס לאו למימרא סאע״פ שיש
^1,קי י
!־
 :שאני!נמ׳ת ליג׳ • בית הכנסת דלא כייפי ליה מאח שבאותו ב״ה אין חכם גדול ממנו קדי בכהני דה׳א מצורבא דרבנן ובכמה מקומו' חיישינן לסירחא דצבודא בקציאמצעיו׳כזש(
לקט משמעבפ׳סקורא תא המגלה דשמואל לא היה ככ״ה סקרא כו רב בכהני כיאיקלע סצן סייס כאן כבוד ס״ת עכ״צ ורכי׳הגדול • מהד? יאבוהבז״ל כתבכפסתזח
שנ,לי
6שא} ומרגקז אי לכבל ואפ״ה אצטריכק למימ דסמוא׳מיכף פוהכייף ליס אבל אילא־סוהכייף ליה הרש״בא כהן סקיאו אותו לקרות כתור׳וסוא קורא את סמעאיניוישצילנ®
׳_
_
_
_
_
גאוןתהשקרלויy.i
ואצ״ל כמקו׳שיש ת״ח פאפי׳כעלמא ת״ס קוד׳כדאמדי׳רב קרא בכהני אלא
לא הוה קרי בכהני ואע״פ שלא היה באותו ב״ה׳וגס לא באותה׳ העיר וכמו שכתב
חתן ג׳
אנ'ן1ו )t
מצ׳היות׳ממנו אינו מפסי׳סלא אמיר להקדימואלאמישו כבוד כהונתו ואסהו
:שיש שס נסץדי רש״ידשמואל לא היה בבבל־אלא בנהרדעאואע פ שהרמ״בס תמה על המנהג ולא־
משוקי]
נמקותשאין .שס • יישבו גיכ״פ צריך לתת טעסלמנהג זה שהוא פאוט בכל' מקי ואין ראוי לומסכטעו" ומקרימין אח לפניו נמצאו מקלי לככודכהוכתו אבל זהשאיכו יכול לקיו
ונראה שלקייס המנהג צ״לדהא׳דתנן :כהן קורא בתורה ראשון מפני יאד |בכאן׳קולאיאצל כסצכתויוהרכה ראיזת לדכייג׳פכ״לואע״פסרבי׳נפככסאיו
” ' fנתפשט •
j03
כמודהש!!0׳
ק ^א ^ישיו ” ^ • דרכי שלום אפי אס הוא כהן פ״ה ובפני חכמיסגדוליהיאוכ״צממ״ס המנהיג שרע בשם המנהיג שאפילו'ישראל .שהיה קויא אתי -סעע וקראוהו לקרו6
קרי « ינכלא נטרונאי הביא ראיה לדבריו הדאיתא בהניזקין על מתניאאדכהן קור׳בסורס כקיטען כדברי הרפ״ביא לרב מובהק הואי * " כתבשדרבי׳הגדולמהר׳י ^וןנ
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kl
»ילתא« otc׳ראשון ואחריו לוי מפכידרכישלוס אתליה׳ימי קורא ת״סהממוני’ פרנסי פל הצבור זג -בשס׳ איחות חייס שאס בא כהןלכ״ה
(ä'DD׳
*נ 'ה כ׳הירשלמהנן 5ר'« 8עון
*«* ץא ף< ^! והא דא״ר יוחנן כ 5כהן פ״ח•שמברך לפניי כהן ע״ה חייב מיתה בביכת המזקוכיוצ ' קודסשיכרך ישרא׳על התוראטפ״ ^שאמר
א׳מןתאמסיספיז' חסן5 prpirנ?5(1ו«1
בס היא אבל לקריאת התורה.כיון שסתקינושנהףקר׳ראסוןמפכידרנייסלו׳ואפי ' ברכו את ה׳סמבורך כ׳רי״ףסיממוד כתיב׳
®ifmcorl
אומו לקרות׳ נמורה ,ראזק״יאק
ענ ׳
גויס שכל כאכיסים 0־ריזזזחל5ממק
בפני גדולי׳ממכו ליבאזילות'לסכס כללוכן' הא דאמר דכי פריראחימילא בירכתי ולא זקרא עד שיסלימוכהן ולויואסר
 0*1j1: Zi. 1ולא חיישיקלסיעוטא מ1
■ ׳וכדפרש״י והא דתקבהוריו׳ממזדת״ח קוד׳לכ״ג ע״ה ךכ יקרא ואין בזה בשת כללע״כוכ״ב
לפני כהן בירכה המזויןהיא׳
'• .•:־7פריש חרונה »יש י■
:
היינו לכל סארדבריסיחוןמקריאת התורה שתקנה קבוע תקנותהיכי דלאלימו הרד״איישאיס נכנס הכהן אחרסהתחיל
 . .. ..עכ׳ל:
’לאיכצויי ואץ הכי נמיי־שאצז פיה דוצ׳סכהן לימן רסו׳לרביו או למי שגדול ממנו היה היסרא׳לכרך כרכ׳התוי־׳אינו פוסקאכל
וקיאה
וכן אס תו
כהךולידכב״ה ו
ג
רשאי כשני ובה מן הדיןפדאית׳בהטזקץ אילאשסמו׳כתבוי בסם' ר״ת דס״ע לדידסו כרכו זלא .הוי
וכתב מוד ז
התחלה " " :
^■ דבסול סוו טיידיבמלאכתן■ ולא סכיחי רכייס אכל לדידן סכיסי בשני וכיפמשיכמך וסבור שאין סס לוי" וסתח'*'5להרך 3-יכ שניה אין■ מפסיקין אופו לא
לא תשא את שם ה׳משו׳עגמיוסל לוי וכ״כ הרש״באבמשו׳סירכ״םוסייסנסוד
ב׳י״טומיכו אפיבשבתות•וייט אס בא לחלוקכבודלאדס גדול ומופלג דכולסוכהני
כייפי ליס לפלות ראשוןהיוא-ישאיכדאסססן' לריב ורב הוכא הוו קרי בכהניאלא שלא מציכו פגס ללוי בכיוצא 5זה דיש לתלו׳שלא היהשתבשפ׳פפהקהכה
כסוף■ ראשונה אויסמא שגגההיתה סכורים היו שאץ שס:לוי ולפיכך לא נקראלו
•פכדורות .הללו לא הקפידו הגדולים לפלות ראשונים וטפי עדיף לסי לעלות
אמר אכיי נקטינןאס אקי סס כהן וכו' בפרק■ הניזקין ופרש״ינחגרד
בפוליס ילעולס גדול שבצבור עולה בסוך ופ״י כךילא הוצרכו הכהני׳למסולכבודם
וא־ינויקוך' נ
הדיור :רכתב ס׳הר״י קולון בפורש ס׳פל קהל שהיו נוהגים שבשבת כראשית נפסק סקסי איבד הלו׳־ את כבודו בשבילחבי -למו הכפידת
 .לגדולי
הלי' ;^׳
היה אחד מהקהל מתנדב מפו׳ לצויךב״ה כדי שיקרא ראשון בהתחלת התורה וגם ' מורי הזקן ומורי ר״יכר יהודה וכך סידרר״פ אנל מתלמידי טוריר״י-
ויבסנ׳אח •יןשמו שאץ סדר לדבר־ להק׳דיםלד לישראל ומי שירצה יקדיםוהר'אםצומ55מ
ינהגו שאס יש סס כהן הואקוג'אופ׳מצוה‘אומוחל מל כיבודו־ויוצאמ?3ס
צ^ 6זהנל
אירפ שלא רצה הכהן לקנות התצוה וגס לא רצה לצאת מב״ה ועלי׳כן הכרייהוס;סלאייקרא הלוי במקומו כלל ויכול ישראל לקריו׳לפניוורי״צכא הים5
!ז
ואפולו־לק ^
טי׳קר 'ודוקא אסהיאראל חשוב ממנו אבלסא סריס לויקודס
 הקהל פ״י השלטון שלא יכנס לב״ה כדי שלא יתבטל כבוד התורה ומנהגאבותיהם '׳'יסהאלילפניןוי"
לפכי־כהן;ול:א בירך
■ יתבטל מנהג' 1 :כתב פודסס דכג' ׳' כהן צדאמדריב״ל לפגלהאימי לאצירנמי'
סנידס והסיב סיעה גיסו סכפאוהו כדישלא
היהמגיחין^
מיאש׳היית־לו^סוהזקאמר סלא
י מעליית שאסר פסח ואסר סוכות שנהגו בכל קהלו׳צרפת להמפנו׳ומפשי׳בכליוס 'לוי -הים־צךאמרי׳כפ׳בליה^שרדו־^
זייריידומי' דלא בירכמייליפניוכסץ ״דמוקיהתסגסדןע? 5
©*וסיס כביד סכהניט כדי לקיים מנהג זה כשאין הכהן מתפנהבאותם■מעניו׳יוצ' ל | יךלפניוובסוין'5
הכהן מב״ה ועומד ישראל המתפנה לקרית 3:תור׳פכ״ל ואיני יודע למה ציי׳הצהן לןסיאסרניכי שהוא לעגןרי׳ל^ וצמכיהנהו׳מיימץבפי׳י׳ב מה״ת סכן היהצי6לו|£
׳אץםגזק
לצאת מב״ה כשהכהן מוחל על כבודו פדי שקיימו הצבור מנהגם דהא רב ורב הונא צלביפלו^ וכפבאטוב״האכ׳ולס לויס לאיקריאו'לאורה אגלהר׳מ״גםכ
ולז״ההסכיימי^
פולה ישראל ולא יעלהייאחריו לני כלל וזהו׳כפילושאקמא דרס״י
כי הוי קיו בכהני לאימשמפ' שהיו יוצאיםהכהניסמב״ס דאס יצאו הכהניס מב״ה
לכל אי־ס קורא רא שון ומאי רבומייהו דיג וריב סיוכ׳דאיק ניאה לומ׳דהיעו רבומייהו הלאב״ן'• סי׳קפ״ו וכןהסכמת -הרש״בא בתשו׳סיא־י״דוכ^כ הרד״אסכןננה"'*,
שהיו הנהרס יוצאים מב״ה מפני כבודס ולא היויוצאי׳מפני כבוד אדם אתר דא״כ הרעב״א שאלת אס אין סס כהן שהנכון כדברי האומר נתפרדהחבילה

הנהן אינו עיכרבכלוס ואין לומר שאפ״פס צריך לצאת מפניפגמוס;:
 ,שקוג־יס בפניו לישראל במקום כהן אתו לח־מר דחלל הוא ד־א גבינפיצה
כפי׳לכא
■ אמרינן בירו׳ר״ש בןפזי -כדהוה תשיש הוהקאיס אחורי עמודי י׳אליפזר
הפמודיס.מסן
ומשמע דר״ס בן.פזי לא היה יוצא חון לכ״ה אלא היה יושב אסר
!55
שצינו(!
ב״ה כדי שלא יראו אותו ויאמיו לו סיעלולא היה סוש׳שמ׳יראו אותי
ויבואו לו׳שהוא סלל ועוד דהא מינכי מילתא דכדי לקייס מנהג הצבור צו00
ככול גדול הדור הוא נמנע מלעלות ולא אתו למימר דחלל הוא ומיהוכשאיןנ!
מתענה סקודין ישראל המתפנה משמע ודאי דאיכא למיחש שמאיאעיוג&מ

ובתשונה

ד״מ

^  ,־איי וסת ' ף אס־ יש סס כסכיסיולוייס סיכה ויולס• לפלות גוסס ב' ש-׳ ^ -לקרות -כקתביררלס״תץק לוי שהוא• חזן לקייות לוי סכירו לס״ת מפר פג -מו• (! )  1כ״כ־נלגז
,
mß
^ *י ,פיצד יעסו תשובה יעלה הכהן ולוי וישראל• ואחריו כהןואחריו׳• לוי' ורבי׳יואל דחס דבריו שהרי הכל יודעיי׳ספהןסותי־ להיות•ש״צ■וכתוב האגור דאין• וכ״ל• נכי»ן «א<•
}
?:ן;
הלכהכיבי אפי־יס ונן כוסגיס -העגלס כרבי׳יואל .׳־ כתב הכלבובשסגאוז-דב״ה ® י״ו«p״p־*w
■ הכן ואחריו לוי ואחריו ישראל וכן ה שיפו ז״ל עכ״ל :
‘ ^'י אלואחריו
!
;
וסן
כחקזר׳צל־•
■ א׳או סני ' קורא כהן ראשון ואחריו ללי וא סריר י .תניא
■ישראל
■ שאין כהן אכאפהפלהכמקוס ההן מי שרוכן סהניס ויש■ ביניהם
פחוכ אסור לקרותלף־־כסקוס
גההזפישר׳ יאמר
,
 .״ י  . .־ו , < .,
*
לזיז
ישראואח כ קורץ לכהן ואו יעמוד פלוני .יממ׳ל פ,5ניהצ ׳ י
1ל5זז
לומר ! .במקום לוי־רמעשר ראשון מוהר לזרי וגם־לא שכיח׳ ז ואע״פ סהי׳סהן• ואחריו לוי ואחריו ישראל ונאמל ? פ3שס
? ^ל הפרוסים יכוללקממ■ פמקי■
חלני
ור״יכת' עיר סכול׳כהניס ואין סס• כי אס מקל״י מייללצא
שקוריןז׳קורי׳אחר ליית״ח הממוגי על הצפר׳
ובשבת
.^vp
ץע״ב-ו 15פיעס ״רס׳׳י צןיכד ’^ וי את '
יקראז נהן1-לזי
שנים 1או ושלשה יסראל לא
ממצייול׳
כהגיס 5הי«
יקראו .
!
יד
ואחריה׳ת״ח הראוין■ למגו׳פרנפייעל הצסי׳ואח״כ״בני
׳
צמו׳1ןס״גו לוח שאיברכב'י מ ח’שי ? °־
מן"» 1
*3לאחר,׳ ח»ר
תי׳ת « שאבוודה' ממוני׳על הצבו׳ואח״כ ראשי כגסיו׳וכל העם :גהשליס -למנץ סכעי^ עיי « »יי
^ \0אנוקיימים ^ תסל® ® י גדי .
ואלו השלש׳אק קורי? פחות מי׳פסוקי׳וידכר עול׳־מן ואין בס ישראל כלל כ ל דכהן ףר׳פעמי׳ « ק־ילא כהן אחל
t/p
* * ? ™I
^רי ומ ?
ע״ני
ושוב יקראו פשיס דהיכל פוליס למניןשכע ' וכןה!אנתרלכי' 2
1
׳{
« * wס ?ני ^ ? ?כו ? ^ ןי ,
המנין .ואי סליק עלייגא בבציר מי׳פסוקי כגון פרשת ואפילו קטן ועבד ואש׳ועיר ססולס מניס הניז )'V ><'« 1
י!נין
תו י ב לרסן אן
^ ׳ן
ישר ^ ^ ^
כיל
עם
קומט
פירדפיוואין
®
פמוקים
תשע
אצא
בה
שאץ
עמלק
ליי
־
^ג ;י "
צדרשאי לקנו קת1
יי
זז .
/
אחד פחותמל פסיקים שני ' קורים
 4ח «י אם אין שםכהן :דאמרי בן
■ בהגהות ינידה■ אן חתן.
■ ג״גיואחדקויא ד׳יואי זח מהם יקראו בהורה כלל ולן כתוב
מיימיוניזית הפס הר״ס וכ״כ■המרדכי' בער׳ נרל»י־<חושמגר
קלח•
שקורא ד׳הרי זה משוכח■ נ־
נ5״ט  4נ1ח מיחזקיי מה שהוא פק
הניזקין כפס הר"ס -ג״כ ונתבאר בדברץ קיא! ה׳ כמפכע
׳א-ראשוןוקר '6סחי־יו לוי והעלהו ר'
ונ ננ<
שבלס כמיס ואין סס אלא שכיס או סלסה ישראלים ^  ,ק  ^-ן היום■
עלו ^לכהונה ואילו היה לוי יכול לקרות -סני כלא כאן לאיה-־ס מעלהו לכהונה אלא דהא דאמריכןדכש׳כל־
לשסר׳י :
ל־׳
4
ך־ .
י
וחוזרים
העיד •׳ ן rובמרדכישס'
וקוריםX*-המו ׳מי _.
_
קורים___
שלשה _
שבעה שאותם _S
;וD#׳rtCDן הצף יסל לקמת שני אלא אחר כהן איל אחי ישראל לא יקרא שני אבל הכהכיס להשלים למכי xl
' #מ ג׳וו׳מאחר שאין עיקר קריאתו קבועה בו סותר וכן שאלו לפני רב יהודאי גאון שאין להם מי שיקרא אלא אפר עומד וקורא ויושב וחוזר ועומד וקורא עד ו'פפמים־ כ'י<ודלא '}5קנ! '.ג
מ?ושיקרא לוי חתן ג׳כין במקום שיש סס כהן בין במקום' שאין פסי כהן והשיבי כדאיתא בתוספתא דמגלה ע״כ ולפי זהסכיס או סלסה ישראלים מקט לאו 7ןקא -חונק לקרח׳פלוני
אלא־שניל"
■
צמ׳ כי״דחזינ ןדהל יומין לא קרי ג׳והפתא קיי סמכרא מילתא משוס מתנות הוא דס״ה כשישראל אס׳לכדו כעיר שכולה כהנים שיקר׳סהן ספמיס ןאח״כ יע ^ל ;) ןחו צהכה)
ד?
נש^
ז׳פעמי׳ורכי׳ה גדולמהר״ י ^כןהב  ,ק לקראת:
ויקרא ,ויחזור ויכרך ויקרא עד תשלו«
ישראל
מיןרענ׳ל ; ור״י את־ שהביא כ׳פימשי רש״י כשיש סי ספי׳סאין לוי■ קורא אתר
׳'מ
הקררדש משוש
יl
'״
. .
ירצו ישואלשקראראסדן שמא יבואו להעלות לכהונה לישראל על זה ויש ימ שסי׳ שיכול ואס אין כב ה אלא כהל יש מי שכתב שכהן אחד קורא ומכרך .וחוזר ומברך עי ליצמ׳אתילאנעיי
סישלי׳למכין הקורי ' והרש״כא כתב כתשו' שכהן קורא אתר' כהן שאין ססומשי׳סגם• מ״יו א• "תונה
כעיס ^לסחתססר ישראל שקרא ראשון הי לא אערו נתפרדה חבילה אלא שיכול
לניצ ׳^ללהיות כמקום לוי ודוקא כשאין הלוי גדול ממנו אכל אס הלוי גדול ממנו  -ראשון שהרי הכל יו 1עים שאין סס אלא כהניס וכן יעשה פד שישלים מכין הקורים להזכיר!אעי׳ש««
׳®
'שיעצת
1Dלאכייאמיו א 6לאש ? יס כה ן ^ היה ' ? י ,5ל סני ^ יי גדו( ־ ממ  :י ^ ד'!5׳ יי כ:י<־ ס ג׳ י 3ב״ה שייכה כהכיס <,יש ביניהס ישר ^ י!חד (אי ב>י" ^שיע^ה כה 1ו^1חרי יישי ^ ארמן ?5
ןכיכ
וישראל חוזר וקורא עד שישלים כל המנין ור״י בעל המנהיג כ׳ שישראל קור׳ראשון.
עיל! י׳יצול לקהת לוי וכן כהגו -עב״ל והתלבו כתב אין שס כהן ישראל קורא וכתב
מפני דרכי שלוס ושוב אין כאן מחלוקת וכן כתוב כירו׳עיר שכולה כסניס ישראל לאי " אלאמג «•
0ו!!ניסשלא יפלה אקייו לוי כלל וי״א שיעלה אכל לא כמקום כהן ולא במקום לוי
קורא ראשון מפני דרכי שלום סי׳שלא יהא מחלוקי^ כיןהנהני׳לומר למה אתה עולס תהמקורי! פצ1ני
ילחזן כשאו ומזכיר ואפ״ס שהוא לוי ע״כ ורכי׳הגדול מהרי״אכתב
חיןמ
שהרשכ״א■':בתשובה דלוי שקורא שני אע״ע שהייה ישראל מפסיק כיניהם ואפי׳אמר
לסו!
ע״פ(! 615לוי אין מוניאו משוס פגס דאיכא משוס הנכנסים ולא שמעו ייך ואי
1יןה6 :
יהניאעי׳אתי לוי יקרא עכ״ל וכ״כ כתשובת היתב״ן סימ׳קצ״ז וכשכלי הלקה
כפ׳הקורא את המגלה עומד וז״ל תשובת הרש״בא לפי פשטה של שמועה היה נרא׳ ע׳נ חימיוזיומש
וליא י 0£3בעל הדברות החזן יאמר יעמוד הלוי כמיקום ישראל ואין בו חשש וכן
שנ ןחח׳ןקור; ^1ני.י .ן אפי׳ נזתן
קורא ןין,
שפולה
1קן
^wi'1u
אחד ץ« ו
כהני׳כהןivuv
| .v
ועיר v-v
אתר כהן *
קורא לעולם nw
כהן^ן!•<«
שאין ׳•׳|v
שס לוי כהן ״  uvן
אין uy
אס | 1/
אביי נקיסינן w
לוי ; :לאשר  jv״
סס ^1־
איןWi
אס ; ’[
לוי ;ui
יעמודכהןבממוס גדי
üip^J
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תב קוראבמקו׳לוי ודוקא כהן הראשון וכו׳אבל כהן אחד לא יעלה שלא יאמרו הראשון
ויושב ז׳' פ אלא שכירו׳דהכיזקין א״ר חנינא עיר שכולה כסני׳ישראל קורא ראשון «חל הנהן על
ככיזרלהכיאt?c
לשן בנוססוא יפן לא יעלו שני לויס זה אחר זה שלא יאמרו אחר מהם פגום הוא ג״ 5משוס דרכי שלום כלומר אס יש שס ישראל אח׳ביניהס מכאן אתה למד שבמקום
מסו׳׳התם מערש מ״שדככהן אחי כקלאסיישי' אלא לפגמו של ראשון וכלוי אחרי שכולם כהניס או שאין ישראל כדי ספקס כהן קורא אחר כהן שאין שם משום פגם «עשה ג "  :פול

מזונן

והירו׳סזה שהביא כ׳פליו מהר״י קולון כפורש ט׳דהיינו למ״ד דאין כהן קור׳ראשוןצקלשו• אגלרשוי
אלאלפגמוסל ראשון והשתא דקיו בתריה לוי וישראל ואס אין שס לוי קרא הו'
אלא מדרבנן אבל למ״ד דאוריתא לא ומיהו כ׳ סהתו׳והמרדכי פסקו כמ״ד דרבנן• הואיגנ״ל:
W׳ 5ע1י 0ואחייו קרא ישראל ליכא למיחש תו לפגמו פל ראשון ותמהני דככה״נ
כתב המרדכי בפ׳הניזקין כשמח׳תור׳שקורין כהן או לוי חתן תור׳5ןר חת ן3ר^סי׳• ( ' )ונהנה׳ ^י׳רי
הו׳ם יכאלמיחש לפגמו של אחרוןשיאסמ חלל הוא ולפיכך קראוהו אחר ישראל ועוד
ץי
ולעמו של ראשון נמי אי כ׳ למיחש שיאמרו אחר שקרא הישרא׳נודע שכהן ראשון  .שאני התם שככר קראו ה׳כמשפט היום ולא סלקי למנינא וכן ליכ׳למיחש לכככסין I
סיסו "היה ולק חזרו לקמת כהן אסר ומיהא כסאאיכא למימרדאס איתא ויוצאים■ ועוד שמפסיקין להם וקורי׳פיוטיס וקורים לסס כשס התן תור ובסס חתן שיגול לכחי״א1
« 1זהוה בעודו קורא היו מרננים אחריו וסיד היו מודיעים אותו לחזן וכיון בראשית וביוב מקומות הולכי׳פמהס חשוכי הקהל ומינכרא מילתא הובא וכןכ 5׳ן עשר/יפפצלו פת1
■כיסנ #אמדעוסואז וככר קראו שכיס אתריו ליכא למיחש דילמא פגום הו׳אבללפגמי ג״כ רביירוח' ולמנהגאדידןדקרינןכהןאתיכהן כהפסק מוראל3יכיס'רצ/ימ 'סמןן « אם הוא אלם
}<!Cdיי 1ויקהיל למישסוי׳לדביון דקרו בתריה לוי וישראל ליכא למיחש -שיאמרו אע״פ שהוא כהן בלאו הני טעמי דלעיל יכולי׳לקמ׳כהן או לוי לחתן תור׳או לחתן « "אים למתודה
מ״גן<מיא«צל7א"כ יצטרכו לו ' שגס הלוי שקי־יאחדיו הוא פסיל וכולי האי לא חיישי׳ בראשית  :כתב הכלבו מעמידין כהן קטן לקרות שמיני להיו׳מפטיר צנביא ואין גנילנ-י ויקרא«
תפצלי’
» *ifiעלבובשס הרב בעל האשכול דאי איכא שני כהניס חתנים אין ראוי שיקראו בזה פגס כלל פ״כוכ״כ כשגלי הלקט בסס הגאוני׳וגס זה פשוט הוא דלמנהגא דידן א; מ}י 'שנ<
זיזה ספני פגמו של ראשון אלא עושין שתי שורות וקורא כהן ולוי ש"
|W
bi
ס״כ כק ולוי וישראל ואס ירצו לעשות כל השורה מהסכמה יפשו וכל נתבאר
הרי ?ח סי שנ ד ירוח 'ייוחנ ן לל& ד׳ח״גאע־פ
מעצויהכהוי עדשישוכיכתכתי בסייקכ״חw
מצןדקאים צו חשיב טפי ראוי לאקדוסי וכבר כתבתי בסמוך תשו' הרשב״א בזה
חזנ׳הצעיוכ״כרבי׳הגדול מהרי״א כשם ארחות חיים וכשם תשו׳רסכ״א וששמע קטן לספר עושים אימו סניף נרא׳לקרות בתורה לז׳ כדמשמע פי הקור את המגל' שא■ " חולה !כן
■ןאי קמסגיסכמקומות מארגון הס מולה כפי מ״ס רכי׳שכוהגיס בקצ׳מקומי׳לקרו ' עומר אבל לג אין מצטרפין דמפסיק ואינו פולה וכן השיב רבכא נתןשעש׳העחן למולה בלא אדם
גם
פכ״ל וב״ב הימ״כס כפי׳המשנה סי סקורא את המגלה עומד אהא דתנן קטןקןר5ן ח! 1נ
צויו מ:ממש 3סעםק ישראל כיניססומ״מ תמהני היאך כ שהשיב כן הרשב״א שהרי
במרדכישרילאוס
׳5׳
מי1ח ' ק 5ע7נאדם
^לייצחי״לויבתב בשמו שאע״פ שישראל מפסיק ביניהם ואפי׳אמר אע״ פ בתורה אמי אחד מן הגאונים האחרונים כי זה אח׳השלישי וני' מיכיי סמקח
כקו' 1גיצואילזי איבו מוציאו מידי פגס וכתבמיו בסמוך אס לא סנא׳רהיסב״א לסיד דעושין אומו סניף היינו לומי שמותר לעלו׳לס״מאבל לא יעל׳עסמנץ ומ״ה לא ת!6נ יש להפיר
אי %וי0נצ 5חוד ומ״פ האידנאנהוג עלמא לקרות כהן אחי כהן כהפסק ישראל התיר שיעלו ביו׳שאץ קורין אלא ג׳משו׳דאין מוסיפין עליה׳ודין עלייתו לז' אכתוב ומז׳מהר״יספרו'
החני
דכזמן
כהן׳ ומיפשר דטעמת
שי׳ע׳פהל!
ק|) ף ׳ ! cw׳
מן
הייגן
בסירפ״ב כס״ד :ורכי״ירוסס חלוק בזה על הרוקח שנתב דפי' שכול׳כ הנ י׳כה ן יI
כהןז ואיפשר דטעמא משוס דכז -י
ידס וצעקודא החזן לשני אומר אע" פ שהוא !
׳תלמודשהיו ישראל מרובים במקום אחד אע" פ שהנשארים ככ״ס ידעו שהיא כהן  .פעמי׳ושוב יקראו נשי׳דסכל עולי׳למנין ז׳ואפי׳קטן ועבד ואשובפייפ״ב אנרגי למת לה״איז pi 'tJ
מעח׳
יי
1
הקייאה,צנל אבל
לקרו׳כצעני ' לש״ת מקריאה
דאין ,
הן בעונות י סי״ן ז״ל  :בתבו׳ סגהו׳מימוניו׳בפ״יב ,מה״ת בשס הר"tמ , .
דקהלות ישראל קטנות ,
'לקעמטיסססססרוביס אבל האימא , .
ן5פה
לז׳ומואסאמומישרמות׳וגייס׳דידןהכל פ 1לי׳ להכין להיוסאן
אס לאלז׳כדאמרי׳הכלמשלימק
שהואכקליכאלמיחשלנכנסיםשהנשאייס בב״ס
^ |ז׳0גש6ריסבב״היודעים
זה א
למנין ז׳ כמקום דליכא כהן כעיר אלא סומא אסור לקרותו לס״ת וכמו שיתברך יויויפ אמןא1
"'mt
.אסר החזן אע״פ שהוא כהן ועכ״ז לא נהגו ׳לקרות כהן אחי כהן
בבי "«
מסין ישראל ביניהם כדי שלא י סו נראים כחולקים בהדי ' על דין התלמוד בסי׳קמ״א כתי המרדני ספ״קדר״המצאתיבתסו' רבני אדם החבושים בבית^ .שפיר לפי;
ורי
אסי כהן לא יקרא ופי״ל סמי שהנהיג מנהג זה סכי דלא אמיי׳כהןאחי האסורים אין מביאים אצלם ס״ת אפי׳בר״ס וי״ה כדאמרי׳בימ׳פ׳בא לו בכל אמר
י®
את אמי הולכי׳אחר התורה וסכא מימא מוליכים תורה אצלו אלמא ע״י בנייאדס
^ יקיא אלא בשאץ העסק ישראל ביניהם אכל כשיש הפסק ישראל
״כונ
קסם גדולים התורה נתעלה כסם והא ממן מוליכים אוריפא גבי ייס גלוהא.
לרח* ^ ,למדברי רב עמיסולק נהגו לקרות כק אחי כהן בהפסק יסיאל
ימה שנהגי לומר אע״פשסוא כהן לרווחא דמילמתהוא סאומיי׳כן א״ר יוסי כר בון ממן ע״י שזרעו סל דוד משוקע שם אינין פבדין .ולאיכמנהג
00D
אבותיהםי'
'^ ? ,מ מעלה ולא מוריד :כתבו הגהות מיימין בשם הי״ס שאס קיא הסז
שזן
יכחג  ._0ליי ואינו,סס לא יקי לאחי בססמש ( פגמו של ראשון אלא אח׳יפמי׳מפצסו
קלו לביש בת סקוריןז׳קורי׳אח׳לויתלמידי חכמי׳הממוני׳פל הצגו'וכו' בסנחקקי
(דף ס ) אסריה׳מי קורא כלומר אוזר כהן ולוי ת״ח הממוני׳פלסצנור
4יי ׳׳׳? מיתיבפ הקורא את המגלה עומד שרבי ' אפרים היה מוס? לכהן שהוא
ואסייסם

קלח נא)

<ת" הs

ואחריה׳ת״ח הראוייםלמנותה וכו׳יופרש״י היאוייסלמנותסעכו׳כדאמרי ' כפריכל
כתבי אי זהו ת״ס הראוי למנותו סמס על הצבו' כל ששואלי׳איתו דבר הלכ׳ביל

קרא סאין אדס מבזבז לו ח״ל א״ח אין אדם רשאי לקיו ' כתויה אא״כ(gipיןו
כהניא דמצלו ביומא דספרא ועומד אחד מהקהל להקרות ' לא ’ אות< \ Jrßs

ףהפרשכעגיןשב
עסהראשון

פשוק־סל;קא׳ 01מלמעלה או מלמטה מסכי שאמי הב״ס
השני או ה !וליש
אתריו • אכל עם
בה ; ן שוי ורן
 pjroצהונמיצ
זיתצשהז׳ג -׳עסיק׳
 3פר1ו; וג׳ 1ודכצ
הקוראג<1ור<
יפתח נלגר נ 1ןג
« 'שיים נ 7גרט<3
 "31נ הותנ׳ס
מהימפצה:

אלא שני פסוקים שמראש הפרשה:
!.
עמלק גיס להיות שמי וכסאי חסייס ךג
הקורא הפרש׳צריךלסדראות׳תחל׳פעמים
 7pט
פרשיותיו חסיי' וכירוש' קאמר הוא עשה
ושלש בינו לבין עצמו כהדזוא דר,
!
I
מעש׳קטוע כך פישתו קטוע '• ואין קורי׳
עס כל אסר פחות מג׳פשוקי׳שנים קורים עקיבא שקראו אותו לתור׳ ולא רצה לעלו׳לפי .שלא פדר אותה
ג״ג' וכו׳ ואיזה מהם שקרא ד׳ס״ז משוכח תחילודריש ליה מקרא אז ראה ויספרה ונו׳ואינורשאי לקרות
פשוט סס • כתבו התו' בס' הקורא את עד שיאמרו לו קרא וזהו שנהגו שש״צ קורא לעולי׳ואפילו ראש
המגלה עומד נשכת לא יקרא פחו ' מכ״א חכנס׳או הזןהכנס׳לאיקר׳עד׳שיאמ׳לוקחא וכל הקוריץ מברכין
פסוקי׳ ל ,.בני אלם כל חד וסר ג

פסוקים לפניה ולאחרי ' ופותח הספר

עשרה פסוקש י אס שכפ

יפכגבחסוכב,׳וק,
™ י! י^ כ כ יח ״יוי 167גכ  -7ת'ב-

קוד׳שיברךואח״ב יברך דתניא פותח

ורואה וגולל ומברך פירוש לאחר שפתח חיזר וסוגרו ואז מירך
וחוזר ופותח וקורא רברי ר״מ ר׳יהורה אומר פותח ורואה ומברך
והלב׳ כר׳ יהודה ולאחר שקרא גולל ומיר׳וזה נוסח הברכו׳ברכו
את ה המבורך בקול רם כדי שיענו הצבו' כרוךה׳המבורךואע״פ
שאומר ברכו אינו כמוציא עצמו מן הכלל כיון שאומר המבורך
וה״ר יהוריברצלוני כת׳בששרב סעדיה גאוןאלפ שאום׳ הסב \רך
ולא הוצי׳עצמו מן הכלל צריךלהחזיר עצמו לכלל לגמרי ולומר
כרוך ה׳ המבורך מירי דהוה אכרכת המזון שאע״פ שאומר נכרך
שאכלנו משלוצריךלחזו׳למקו׳שפס' לומיברו׳הו׳שאכלנו משלו
ובטובו חיינו ואע״פ שכבר בירך על התורה בבקר קורם פרשת
הקדבנו׳חוזר ומברך אשר בחר בנו כשקור׳ כתור' ולא הוי כרכה
לבטל׳דמשו׳כבור תורהנתקנ׳כשקור׳כצכו׳וכת׳אחי הרב יחיאל
ז״ל ואם איחר אדם לבא לב״ה עד קריאת התור' והתחיל בברכות
וכשסיים ברכ׳התוריקורם שהתחילפרש׳חקרבגו׳קראוהו כתוך׳
יןלחלמ
בזה
!
אי נאמ'ש ״» י
בחר בכון ן
לברדאשר /
י ,
נסתפקתי אמיש לון
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סאן שום אדחן אח׳ולא קראו א 6הוא כמנחה כשבת או
העולים י1ו;ה בפני וחמישי וקיא י' פסוקים כלא פסוק
אלא יייפקיי׳איך המדולג אינו חוזר ומם לסו חוז׳אבל כשב'
אפי׳ דילג פסוק אחד חוזי קויא ואפי׳
, fשמנ!הל ,אחר שהחזיר את התורה ואמר קדיש חוזר
י*ק! נ׳ שגן מזנה! .וקורא הוא ושני׳עמו וא■ " ' ספחי ' והתחלל
ה ״יז ׳כז י™ מוסף מפפיק מיד וקורא וכתו׳ בתרומת
?( T.cc,'^ 'c ! Jtהדשן סימן כ ד דפרשיות המועדים דמו
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■
י ,
ז* 1
חותר היא לש
צע!;ת <א״ 0J 3למנחה דשב ופני וחמישי לפי שכב קראו
וכתב
«• ז אינו י״לס הפרשיות בשבתות שלהן •
נ ^ יז׳ינ ־ גי* נ מסר׳י קולוןבשורש קע״ח אס קראו שנים
״® יי׳לי ^יי  . *4כל אחד ז' פסוקים והאסד לש קרא כי אם
ה 1רז 0נאז" שניס סי א דללו מהדרין ליה ואפי לא
מהדרין  v׳\.
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אה ג' iwyj׳’!-
הג׳פי uv
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קיאו j m
נצש!ןיח יד - £(njp׳ uj n
ליה
מסוקי ' לא
ישלולברךאעפשכבר
■ ברכה זו על קריאת בצבו
הואיל ותקנו
גקדא( 3נהן ו ; ק שהרי לא כרכו לכטל הו!דכר שסןא י
מהןלבטל׳דהיאךיברך ברב׳ אח׳פעמים
ננהניצקראיגנהן לאמכי נו דמהדר ין3ד י עכ ׳ושיש מ ,סח לק בירךאו נאמר וראי אחת
מיש*רג׳ • אגל
הפסקבינתי׳וקהיה נ״ל אמנ׳שאלתי את פי א״א
נחנובחה7אם על ! ה דמשמע בגמרא דעיכלבא איכ א־ כזה אחרזה בלי
הקריאה הרא״ש ז״ל ואמר לי יש לו לברךכי לא חלקו חכמים ואס קראוהו
גחוקזתיאקלחס בעילתא דסיובא הצי הואיוא ס
«המנזנלקרא׳ג׳ב
לקרלבתוד׳קוד׳שיבר׳ברכ ׳התורה ודאי נ״לשאין לו לברךשנית
אני
שלא כהוגן יחזור !ייקרא ומה בכך לכך
שירנה־ע״ל
שם מי
שנפט׳באוזב׳רבהזומטכע של ברב
אומר דאפי ' בירך לאחריה דאותה ברכס אשר בחד בנו רלא גרע ממי
0׳' קצ״הנתנמי
 7א״נ לקיאת נעשית כטעות ומהרי ' קולון הכייע אחמנ׳כךהוא אשר נתןלנו תור׳אמת וחיי עול׳נטע בתוכינו פירו
"לעולהגש®« א!א כדברי האומר דמהדרין ליה ושבלי הקלע תור׳אמת הי׳ תור׳שככת׳וחיי עולם נטע בתוכינו היא תור׳שבעל
נרסונע5יוא!-םני כ׳אס קרא א׳ב׳פסוקי׳ צריך לחזור ולקרו׳
פה דכתי׳דכרי חכמי׳כדרבונו׳וכמסמרות נטועי׳לאפוקי מאותם
«ימו התנהג
ט׳פסוקיכז
ואס לא קראי בין שלשתן• אלא
האומרים ולחיי עולם נטעה כתוכינוושתי ברכו׳אלו יש בהם מ'
הפשום נצלמקום
ג׳לכל אחד אינם צריכים לחזור ולקרות
לקרא ן
ייגתונפ'י' וראי׳לרכר פרש׳ ויבא עמל ' אכל אס קיאו תיבות כנגד מ׳יפיסשעמר משה בהר כת' בעל המנהיג שהקורא
נ*פ! ב׳ נת״ה0
בתורה
ןיא 7ק יושוחי פחות מט׳צריכיס לחזור ולקרות ע״כ
שלא

דמיירי כשאמרו לואחייסשיקר
כן אינו רשאי ואיפת ' דלדידןשהס*{ »
במקו׳ העולי׳כשרוצה לכיולענמ!
אינו ציץ־ ליטול רשו' כללשכיון; ?p
להיות ס ׳צ היי הישוהרלקיו ' מן»־*,
לכו אס יכרך ויקרא כמקו׳אסדממ1,
וכן נהגו לברך ש״צ לעצמו ־ולקווי
בלינטילסוסרשו א:וכלהקורץ ^'
לפניה ולאחריה כר״ע הקוראל
עומד■ (דכא ) הנא הפותח נ!ירן ^,
והחותם מברך לאחייס והאימא^
מכיב י לפניה ולאחרי היינוטפמ׳ו»[
רכנן גזירה מסוס הנמסיםוהיוצא
־הספדקוד׳סיכרךואה״כיטי
ופותה
דתניא פותח ורואה וכו׳כס״ס מיסז
גיףלנ ) ומפיש בגמר׳ סס'nfcpin
כדי שלא יאמי־ו בינו'כתוברכתומזו
יהוד׳סכר סהכל יודעי׳סאין כינו׳מן
לגלולקוד׳«
בתור' ולפיכך אינו ציין
ואע'5
והלכה כרכי יהודה וכ״פהרמ״כס:
כתל .סלאס שקרא גולל ואח״כסנוןק
סכת' רבי" ותמה הי״ן סליוול׳נומי
מסוס דס״ל דע״ב לא פליג י'ימוס!1
ולברךוגוס'
בתקלה דלר״מ צריך לגלול
לפתוחולקרו׳ושייח׳מילת׳הילנךל4.6
לר׳יהוד׳אנל כסוף שאין סורסיומני
בסו'
תטרדכי דקדק
ואח״כ מברך:
והא׳וכו׳תג)
לעיר מהא דתניא פותח
משסע דס״ת לא תהיהפתוסה ביןגע
הכמ׳נסז
לגברא ופכסי־ו נהגו לכסות
בין גכרא לגכרא  :כתב מלט«
הספר לראות מל יקיא נו וגוללוומני
וי״א שלא יגלול אומו אלא פ
ומברך וכןדעת־־הד״ס -ז״ל וי״אcd׳
ברכו׳כיו
להפך פניו ב סלא ייא׳כאלו
ספדי!
כ׳כשסרכי־'
במור׳עכ״ל וררד״א
לקורא לומ׳כרכו עד פירא׳הפסו׳מו
ברכ׳ראסונ׳וס״חמו"
 3ו וצריך לכרך
כרכו׳ברכובקו1ו
סתום  :וזה נוסח6
הימ״כונ׳נג!
כדי שיענו הצכור וכו׳כ״כ
רסוכשולד
הגהו' סצ״ל הברכות כקול
יתבאר שאס לא שמעו הקהל כסאני1

יקראו■:-

שלא אמיכו אלא רמז כעלמ׳וחזיו ופתחו והתחילו כראש הפרש׳והקור׳בייך לפנ
ח^יליס
״ V . .־־
"  .שאומר המבורך וכו צי ל — ־■ ז
והרא' -ס -
כתבוה״ריונה -
אכרכת _1״1
דסוה _
מידי .. .
כפ ג
הרד״א . ..
ולאסייה מפעס רבי וגמרו כל הפרשה פד תטמא פד הערבעכ״ל  :כתב
המזון ומכן
לא יקיא«
כעומד »׳
ספבר כירך על הפורס בבוקר וכו׳ז״ל סמ״ג בסי׳י״ע סל יקשה עליך
*  vיה ייז1נאי בסם פסו׳הגאוניס מל כקורא בתורה ראשון וקרא אחריו הכימה סקר הראשון אס
״יי״ומוו
התור׳שפסקנ-
על ״פפק -׳ »-.י »
אפי׳מרך מיד 1-
כי אותו ■•״׳-
שמברך -
בתורה -
ג&י ״ הוסיף פל מה שקרא כראשון ג׳פסוקיס במקום סאיפפר או אפי׳סכיס3מק
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 3סניע
ץ1לקרות
סכתקכלסק
צריך לחזו׳ולביך על קריאתו בצבור שנתקנה סס ביכ ' לפניה כמי
«3׳« cv tפ "׳ איפסראותו ב עולה מן המכין דתנן כס בתרארממניותגיות הראשון כראשיויהי
פי׳פ״ז ללוק׳סם רקיע וכו׳ואי ס״ד דשני קור' מה שקיאראשון כלאתוסס' ועולה למנץ אמאיסליגי וכמו שנתקנה ברכה גס על ההפטרה ע״כ ומכלל דבריו נמפסטהסאלחיג׳
בפ׳ במראדר״ס בססי חוגיי1
 היי גניי ק״ נים רב ושמואל אמתניפץ לייקמה דקרא ראשון בערפתכראשי' ואח״כ קראה שני וה״ל יחיאל שכתב רכי׳וכן יש ללמוד ממ המוספות _ש “המ״י כשני׳אלא לאו ס״מ דאין עול׳לענין אא״ה מוסי׳הואיל ואיפש׳מס״כ כפרי החג דסת' התורה לפניה ולאחריה לאו משוס ת״ת שאפילו בירך ברכת למרבנא®jj
לאאיפפרע״ה  :קלח אץמשייויין כפרשת פחות מג פסוקים וכו׳ופן לא יתחיל כאהכה רבה חתר ומברך תדע דכמקוס שאץ לוי בק קורא כמק ו׳ ליומני.ו J
סניה! אגל »י כה פחות משלשה פסוקים וכו׳פשוטבר"פ הקויא את המגלהעומד ( דף כא כב) . :שככר בירך כקריאה ראשונהעכ״ל  :ומטבע■ של ברכה אחמנהכו^'5
*יה י■ 5’7י’ 6קלט הקורא הפרשה צריך לסדר אותהפעמים ג' בינו לבין עצמו צההוא נתן לנו וכולי וא״ת למה ברכה אחרונהפימכחה כ^ יידכמ וסהי^
ק״סוככויז
כדאסכחן בברכות
הפסק רדאסרחו
הויא הרחה
לא הייא
התורה)6
ראשונה דהייאת
’ דר״ע שקראו אותו למודה וכו׳במדרס חנסימא פי'יתרו ובמדרש רויס^ יה
בברכות ק
יעיי־י לקימ^ יy
דקריאת התורה
רבה פ מצוה ונ״לדהיינולדידהושהעולה היה קורא בקול רם אכל לדידןשהעולה
״®,
וישתבח תירצו כמוס' בי״פ ג׳סאכלו סיסעס לפי ס ? יו רגילים סלאהיג ^׳
רק הראשון ברכס ראשונה וכאחרון כרכה אחרונה ואיכא הפסק גדילביז ,
הו׳שצריך
־שהיז "יל אינוקור׳כקול רס אפ״פ שלא סידר אות׳ליפן לןכה והחזן שקוי׳בקול רם
זיתה
ייליי* לסדראופה  :וה״ר לוד אכודרהס כ׳ על^ההיא דר״ע ומכאן יש ללמוד ק״ולאומם לאחרון שוב סמקיו שתיהן לכל א ' ואח׳ משוס הנכהסי׳והיוצאיס לאזזה
זיזי! זז אלא
חייילי׳ס״ייךני '0פעולים לקרות בתורה שאינם יודעים אפי׳אות אחת שאינם רשאין לעלותוצריך ומ״ש ובינו צאפוקי מאותם האומרים ולחיי עולם נטעה כתוכינוגסה||,
®נסעכמ>י
ראבי״ה שאין
Jfi
עודוי״לזלת' .י ־פיל-
לומר כן וכתב .
״״,״׳״.
כתב כשסלקרו׳V
!!'1%ן? למחו׳בידס סלא יעלו וכת׳רכי׳סעדיססאס הם צריכי׳לזה האיש שאינו יודע
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,רמק !ם ל^כא סימלה לפי שהוא כהן או לוי ואין סס אחר זולתו יראה ש״צ אס כשיקרא לו מלה ושפירדמי ע"כ ולא נינוכן  :כתב הכלבו שאף הוא עונה אמי
במלה יודע לאמרה יכול לקרו׳ואס לאו לא יעלהפמ״למפון* יתבאר זה בסי׳קמ״א ע״כ ויש חולקים כזה כסוסכמכתי בסימן נ״א וכן נהגו  :כתב ו"
\<m't
המ*8ייי א ,י' ח,ש לש״ד :ואינו רשאי לקמ׳פד שיאמרו לו קיא מיספתא כתבוה הרי״ףוהרא״ס בפ׳ מה״ריאכוהב ז"ל ספמה שכתב רבינו בסס יבינו יחיאל ואס איחרארס־^ -
 Sהקורא את המגילה עומד ראס סכי״ס׳או חזן הצנס׳לא יקרא עד שיאמרו לו אחרי׳ וכו׳נראה דאע״ג דלנתתלה צריך שיברך הקורא בקול רס כדפהמן ו1י
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" ^מפ :נ שלן״לי ה־אך הי׳ מסתפק רגי׳יסיאל אס צריך לחזו׳ולכרן וכשם ס״ך הרבים בברכתו© הדי כל א׳ואס׳צריך לכרך ולקרו 15הילכן סיכ5ו שנשתתק צרי׳ אחר
* ßנצתיכמוסצרין לחזור הברכות בקול רס ונתןש עס לדבר כדי להוציא אותם לכרך אבל היכא דסח אפי׳הסיח דעתו אקצדיךלגרך והסיכרכי׳ יואל לאמסום
מכנסים ויוצאים כל ז׳יוצאין בכיכ׳ הראשון הרי ימוציא את כריי׳והיכ׳סנסתתק
 jjז כי אין לאמוץ כי אס כעשר ואם אמיר בלחש הוי יסי׳ולא יועיל וגס
א <שלצ שקעו ושומעץ החזן או׳ביכו אין להם לומר כך מאשר שלא שמעו הברכה ליכא למוחש לנכנסים ויונאי' לקלא אית ליהעכ״ל  :וכתב רכי׳הגדול מ9רי״א }"ל
י
כדאזרי׳גביי
6כל בשש־יס החזן יפנו אמן
יימלא<
־ סגר׳מדכרי רבי׳ יואל דדוקא כשקרא ׳ג ילו-יללה <
ןייןוןכאומצ־ ,מכרכי׳כיו' שאכלנומשלו בתור׳ומכריבה נוטלו בידו וסמן למנהימזזהיירפחביכך היה
מנהג׳ פסוקי׳ ואא׳ב שח צריך לחזור ולברךאבל •הא י7זי עגזיו$
ה< ,זג!׳( כ jהסין
של אנשי ירושלם אדם יוצא מפתח ביתו לולבו בידו וכו׳עד דדה אס לא קיא עדייןג פסקי עדייןלאעשה ח4
!!•**,פצ טוב לאפיו בקול רם ויפנה
גסי מצו ס כמחיצ ואפי שח אין וללחזור נ חילל• הגדיל
 ייכפיו ומניחו על גבי קרקע י
״׳־״״וכלrהשופפץכרוך ה׳' יכו פ  :ד וכ־כ קורא ׳
שצרי׳ליטול
אלמא
?חון
בתור׳ונושא׳
מלא ירדיקניא
ולברך*  :כתב
א ס הכלבויולמנין סכינו׳ עצמםכשלא
ה״ר דוד אבודיהס *j״« tול״נ37ד• רני  ,גני עי פיעמו?
הספר כידו בשעת קריאה :
בשבתוי״ט
 mt\mהקהל בחול או
 00אגל העוי *ל
וופריס0ניין ;והתחיל
ירושלמי הקורא בתור׳ ונשתתק זה שעומד תחתיו ׳ז*ל בה׳כרכו׳סכחב
נדנד » נידן ,לעציותזללן הנקרא 4לעלימי
סהס ציינין לשמעם כדי להשלים ק׳כיכו׳
יתחיל סמקי׳שתתחי׳הראשו] ראי חימא ממקו שפסק .ה״ר גרשום ב״ר
יגנ״ל
■אמרח
הוישייזז הפמק «ידי
אם עונים אחריהם אמן אי הוייא אמן
על:
נמצא הראשונים גתברבו לפניה' ולא לאחריה׳ואחרוני׳נתכרכו שלמה
■ 0+37אנרכתה  0עמה .׳
ונתנתי יןי' א׳ז
תעה שלוי במה שנתבאר כסי׳קנ״ד :
לאחריהם ולא לפניהם
זשי׳ק« «,ז
ג ׳ייז
שאירע
מעשה
בחב נעל המנהיג שהקורא בתויה
מעומר דתגז
י
רתק הקורא את המג־ל׳יושב בי״חגיכת שמוציאים סכי ספרינו ונועה:
קל  £א> וצריך לקרות
ועד! מ נוטלה בידו וכו' כ״כ המידכי
ומטעים זה נמי צריך ליזהר ש״ץ ופתח סל חנוכה ובירך כקורא מליר
.
תיא מה שאין קיבתור׳
1
 ppלולי הגזול אהא דחניא כך היא
«הג׳טלאנשי ייו שלם אדם יוצא כבוקר ש לא לסמוך ראמרינן בפרק שגי חבחים עמידה מן ה׳לד פיר׳על וסזבירוהו כצבור סספס ובשל ר״ח ישלי
ולולבי בידו וכי׳ קורא בתויה ונושא כפיו ירי סמיכת איכא ביניהו לרבק לא הוי עמידה וצריך שלא יקראךלקיו׳ראסינ׳זהפסיק וגלל ס״ת עדסהגי׳
מניחו לאין שמעינן מהנא דהקוי' פתור׳
לפרשת החדש דש מאנשי הדור שמוכיחיך
ק בתירה
שנים יתכן במגילת קראוה י 1ןגיש יצא מה
איס! בעמודי סתייס בשעת ביכהוקורא
אחד קורא אותו שעולה,ןאון ש״ צ קורא עמו ןמה שנהגו האידנ ^ שצריך לחזור ולברך שנית לע פרסת ר ח
מחצחי לאין וכ׳׳כיאכ״יה מק׳יבלני
א״א
י׳זקיי׳
שבשעתהבינה' אוחז בעמיד התיר' ועוד
« יי ! לנייני עליס זמן מטגו' י״ל ־■ןי
ראיה ס״פ בניהעיר ת יי פותח ויואה יכו׳
יי " * " *" 1כיויע יאם
,
,P־ ' ™ ואי ! הצכור יקראוהו
סכססיק אחר ברכתו סנסלו מן הקרק׳חוזר״
משמע ונל אחו פיתח כת־של׳ וגולל בסיף
ומכי־ךאפ״פ ? לא כפסיק אלא בשתיקה:
«'0וע*כ בחח וז׳ל צי־יך הקיי׳ כתורה
לאחיז  :אילו קבלה מנשיו מהר סיני כייוש׳א״י יוסי ברבון כד סלקי לרוכנאלברוכי׳ וג״ב בכאן כיון• שהפסיק זמיר נדול בשתיקה בעת שגלל ס״ת ה״ל הפסקה כגון א©*:
האי מאן דגייך נקיש עמידא דתור" כידיה שנאמר לקיח את ס״ת הזה כב״ר לא הפסיק כדיבור ועוד דגרסי׳תו כיר׳ר זירא בעי האי מאן מסיב תורמוס׳ונפל מידי,
מהןונפלהמידו '־
•
ימושש פי תורה הזה מפיך מצמר שהיה ס״ת כידו של יהושע שאץ לוער הזה אלא מהו לברוכי עליה זמן תכינו׳ פיר׳ היו תורמוסין לפניו ונטל אח '
לחי שחופש החפץוכששיים א*ל חזק ואמץ מכאן יצא המנהג לומר למסיים לקרות ומיבעי׳ליה אס צריך לבר' פעם סניה על י־אחרי׳ומקשי ומה כינו לאמ׳המיס ומתרגז
אמריך ממן לכך כיון דעתו מתחלה נרס הנא לא לכך כיון דעתו מתחלה־וה׳נ כיון י
התודה כ :ל פעם חזק ע  ":ל: J
 Cpירושלמי נע אין עימדין וכתבו הרי״ףשלהי בפ׳מי העי׳וסי׳הר״ןזה שעות׳ דלא נתכוון בברכתו על זאת הפרשה צריך לחזור ולברך ולפי דאתו טעו כיהסעסד
תחתיי יכו׳חחר לקרות מתחלה ויביך וא״ת ממקום שפסק ולא הראשין בטל שהרי הית׳ההוא אינו עיקר דכלכ׳כרכא מבר׳ואח׳׳סיבוצעז־לאיחסבי ' "
ג״בלדעתהדא״כדדפסקז
יהאציי׳לביך א״כהפשוקי׳היאשיני׳שקי׳הראשון נתברכולפניה׳וכו׳ע׳ש וגסה״ר שתיקה להפסק׳ל״ש עריבהל״שמועטאוהעע׳השניבטל
יונס פי׳נפר׳אין עומרין שאס יתחיל ממקו ' שפסק הראשון לא יצטרך לברך כרכם לקיילא והביא ראיה לדיייו דכל דסנח קמיה סיילא ברכס ,עליה ה״נ האיס״ת-יקמיס
ודעתיה עליס לכל הפישיו׳הכתוס׳בו גס אס לא גלל אות־ו ס׳ת־ עצמו שביד עליו•
ראשונהשהרי כ3ר כירך אותה הראשון והתחיל לקי׳וא ונמצא שהפסוקים שקרא
הראשון כירך מתחלה עליה ולא בירך לסוף נתברכו לפכיה׳ולא נתברכו לאחריהם  ..מחלה אלא פתח ס״ת אחי־ יש פכים להיתר כי אחרי שהוציאו אותי' ג׳ס^׳ת יחד
וספסקיט ספחייס שקיא זה נרוביכי לאנדיהס ע"י זה האחרון ולא נתברכו  .לקמת אות' בע־שיו׳שהס ענין היום י״לדמנחי קמי׳‘ החי ודעמי׳עילוויהווכך׳ יצאהל
והפוסקים פסקו כההיאידהדין מסיה :׳
•
בעימוענ״ל
לפניהם כיון•שאינו מביך תתלה ולפי׳מתחיל ממקום שהתחיל הראשון כדי שיברך׳ הוראה בחבורה
תורמוס ' לחו׳ערא ונמו שיתבבסי׳ ר״ו בס״ד ולפי מריהסבההוא עיבד ' דס״ת צריךך
תחלס ונמצא שנתברכו הפסוקים לפניהם ולאתריסנז ואפי׳ למנהג שאנו נוהגים
■ גרסיס ב״דשנמה  :אם
שנחיוציו׳סמקומות שהחזן קורא ספסוקי' אס שתק האחד ועלה אחר תחתיו צריך לחזור ולכרן כמו סיורו אישי סדור ההיא ודלא כל׳ר
שיתחיל מעקס שהתחיל לקמ׳ עם הראשון חדא שדרך הוא שהוא קורא סע לחזן מצאו טעות בס״ת שצייכיס להוציא ס״ת אסד -אססציי ^לקזור ולקרו׳כל מה ;שקראו.ל
ולברך עליו יתבאר בסימן קמצ גבס"ד : :
י^פילו ^ יקיא הוא כיון שדרך הוא© החזן קורא כמקומו כאילו קורא סואדיינינן
סופדייוסברכלומר
המגלה
הקוראאת
)
לקרו׳סטומדדתכןידכא
וצריך
ממא
־
עליומימיא
המגלה עומד Iוכתב
הימ׳סזהבפ׳הקורא את
והי״אשכתב
ליסענ״ל■
׳ ~ ^- - --^
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אס רצה עימד אס רצהיוש' וכגמ' (סס ) פנאמה סאץ־בן כתורם'
זמאמיס במי דתקינו סכל א׳מביך ושמעינן סכש? וא מתחיל ממקום שהתחיל
סיאשץ מביך ניכה ראשונה ואם היה מתחיל ממקו׳שפסק אינו מברך כי הוא גומי' ופירש* ,מה סאין כן כמור׳ סאין קויין בתודה בצבוי״׳מיישב־ומשמע דמקא הקירא
יףאחיד:אשוןעל סמך ברכתו עכ״ל ודעת כולסמסכע שהשני מביךבתחלם צדיךלעמוד אבל לא שאר הצבור׳ ובן מהגיס.ואע״פ:סהמדדכי כחברבפר״א דמילה־
וכסוף יכן לעת קמידכי כמו סאנתיב בסמוך אבל סימ״כס .כתב בפ״יב מה״ת קיא םהר״מ היה עומדכשמ׳קריא' סתורה וכן־ניהגזס קצתיאסככזים וצרפתייהינהלכות
ונשתתק יע מיו אחר תחתיו ויתחיל סמקו ,שמתחיל הראשון שנשתתק ומברך בסוף קטנו׳נתב יש עימדי' בסמי קףא׳פתורה .ומביאים ראיה סדכתיב וכפתחו עמדו כל׳
ניא/מדנייו שהעומד תחת אותו שנשתתק מברך בסוף ולא בתחלה׳ וגל שהוא הפס ואין ראי' מכאן דכביבו׳ימפדש עמדו לשון סחיק׳וסכי ססמע גימ דההו׳גבר"
תחתיי יתחיל.יממקום שהתחיל הראשוןולא יברך לפגיו אלא דהוה קרי וסמיך א״ל עמוד מה :נתינה בעמיד׳וכאימיוכו׳מסמ׳דוקא לחזן יש לעמודי
שעומד •"
מפישדס״ק--זה* -
- l.«•!Mm
*ל/י ל}5ל^ 00
«״ ״י '־'*׳• י׳ ~
סומןלע כינת הראשון סא״ת יתחיל ממקום שפסק ולא יכיר ,לס־ניריה י? נר5ן 1,ד^מרי׳ר ^דזבחי ^ ^ס/חי סצד ^ 3יניוהץוכוי כלומ דתני בתס כיצד קידושי
ממלו׳ק נרייהז ,
לימול ס’« 7ה 6ניי'
אשי לא קרא נה
עזיין טרם <י״ 4ן
טלעויז טראשוייז
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נמוני> נמכימ * פנימ
סקייאתי שלזה מובדלתמקריאתו סל ראשון ינפ & ®יה  5׳
ולא לאחריהם והאחמניס נתברכו לאחייסם ולא לפניהם וא עי אם סייט^ומ יים
שזה האחיין יברך קודם שיתחילממקום פפסקהרא שון שנמצא ססאחדוני! 5נמביט
לפניהם ולאחריהם מ״מ הראשוצי׳אל נפכרכו לאחריהס ^ ^ ני 0שיים' סי ?ח
ממקום שהתחיל הראשון דסשתא הוי כ^יליכ ^ה ?יי| 5ס Pp6י ? הי 15פי|
מעצהלנלהפסוקים בולם וכן ביית אחיקישפבר ר מ י5פת ^ה) ג כ ב^הסםו ? ס
גולם כלל ליישב דעתהימ״בס :והמרדני כתב שרכי׳יואל פי׳טעס

ירים ורג ס5י מגיח;,ידויהימ 3י׳עג .רגלו הימנית וידו לסמאלימ ע ג יגלו השמאלי
ד רי«וד׳- 6מר מכיח׳שתי ידיו זו ע״ג זו ב׳ריגליד זוע״ג זו ומקד אמיץ לי הפלגתי
Sr ^ Sv 3151i
^אילעשרמםפ ז׳ק,אמרי־ליס א״ר יוסף ומביירמס״פי ^
^ mי־רמ אירא בינייהוופרס״ייעמיד^' ^ הנד כגון זדשאינ׳ בלא סיוש לףכר ^ f 5
ריואכדפמיד״בעי'כדמפ׳לקמן־ונתבו ססיהתוס׳ונד סקויק בחורסלא לסמיז.
™^
»ח ^דא־מריבפיההור׳את המבלה עימד דבמור׳ כעי עמיד׳ובירוינמי אסרי דאסור
הירושלמירר" ^‘ 3ר ?הקוראהן• המניל׳עומ׳אמאי לאמרי׳ומנאילן דקוריבמויה

vSiל״
עמדיואפילסמיר5׳ ^
לייו׳פומד א׳ר אבסו דא׳קראואתס פה
15
דמגללבה יר1
בתוספת'םחני
וע״ה צייו
וראיס דעת
הראשוןלהיסח
משיסדכיוןמשתתק ה׳י
לפמודא א
עמוד נסימרגם וסמיך
בריר ז׳י׳סמואל בר יצחק לע לכי בנישמ׳חזא לסד ביר
תי<־הבירו ^מ ,יידו
ומי:י
מדמכיא
ייצאהשני כניצת
לש  .פבעין ונתנה לאחי ובי ^עליה ^ ^ ^ '3lחרי*1ד -כשם־ שניתכה באימה־ כך אנו צייכייילנהוכ בהבאימה* ומיהראס הוא בפל
״» לגי״מסקרא מיושבבב״ה■
׳ז ?יאחה מביךא״רירמיה מכאן שהשומע יקויאמשנןפ ד5זדס זג5ןכ 3יכמ רתי יחי ימדדבי בפ״קדכיסו׳בשםהיירדשיי :־ וצריךסלאיקראושניםזמנן.
.י״יייר ח׳  -יוראת המגלה עומד קיאוהשניס יצאו וכגמ ׳מניאמהשאין  pכתוים
יגייוו^הכשכשתתק צייך השני לכרך מכאןשי לפס קר6פר העימד
 nÄÄחלאא׳אות-ו שעומדלקדובתור׳ואץפ״בקויא׳עמי
צריך
ונייוב ^שלפטס וקיא מקצת פסוקים ופסק ודביד״ת או דברי חול
ילנין ניכה יאשולסא רונה לחזוי יל? יו ' יותי ועוד ר5ןיס מתפיי* ד ^פ ג י? ™ ימי מנינוהאידנ׳שש״ץהור׳שלא לבייש תא מיסאינו יודע לקרי כדתנן גביבכורי
סכלמאץ הדמיוןנ,ייל דהתנמנפימ?ל בי במ.ר^ " כיר
חתי "
מתריננוש ^הו־ו מקי
ח התק
מערכאת
הבוש
אפיי ^לא
^
חילי |
דביכו׳בפיקיס
מפ״הלפכיה ודבי
לסזודולסס3
רךיוראי,יכרך
בנמי#
ג׳פסוקיסיהאידי צריו
צת׳דאפי׳ספיסיעתו״אין
"}אי^
נמייה
’
קייאה ואס י
׳
הפני(הכבול
אלמא אע' ג דסח אין ציין למזור ילריךברכו,סלסמ קינו׳ ומשחיל על ס־״א־במור״אבל הכא הכקיאי) יקדאו והאחרי׳ימכעויומממ׳הכוש׳יתנו לב ללמוד
סצבו׳יוצאי׳״בקדיאהר
ןקו ש ג כ היא תויס וכתיב כה תמימה ומתפילין אקיא יה מסוס• ספדמאלא ניהטע׳לפ׳י שאין הכל כקיאי׳בטעמי סקדיא׳ואין
^ ® זיפעפי שתי סצו׳לא שסמצוס אחת סס סמי׳ימהראיה מהתוספתא והו׳בעיניו כיוד׳ואס לאיקראיסו אתיילאעצויי־פס ש״ץ לכףהתקינרשיקריש״צ וכד
׳ מי ומס חידוש הואהז שאת ן מברך ואחד ייצא וק תכן לכ המצו׳כילן׳ עדולאימסתב׳ס׳־בר׳על קדיא׳ס׳' ץוגס הר״ןכ׳בפ׳הקור׳את המגל׳עומ׳נביח׳ -פסוק^
",וציא וכ ם אותו שלא יצא אבל המברך הקורא בתורה אין מוציא אלן

יחיך קורא אות שמה שנהגו שכשיר שש״ן קורא כקול רם איפש׳
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שהנהיגו ןכ

לבייש

פדי שלא

אורח חיים הלכות קריאת סת קמא קמב קמג
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«' jd 07תלקר־ת
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זל״נשאי,

ןזבריז בינרי רז•■? ׳

כלל '  Wסמה
פמחכר

נמבילה

׳מתור׳לא■קרא!

לבייש מי שאינו בקי לקרו׳בדקדו׳ הקריא׳:׳* מ׳שיבי׳ומיהו אס יו דלקת כתמקרין לט ) א'ר זירא 15מר לב חסדא אין הצבור רש^ ין לענות אמן עדשתכלה3רמ
וסיס״נ׳וו׳,׳
הקורא ואין הקורא רשאי לקלות בתורה עד■שיכלה אמן מפי הצבור
אותו ספיר דמי כה הרא״ש בתסובבלל ג׳אם קורא מס הס זן ויודע להבין ולחבר
ול)1ן'
לא נתבו אלא סא דאין הקורא רשאי לקרות■ עד סיכלה אמן מפי כצבו'מש \
האותיות ולקמתספס החזן מיקרי שפי׳קריאה אבל שיברן הוא על מה שהחזן קור׳
והוא לא יקרא׳ כלל לא יתק עכ״ל והטעס מפגי שצריךשידע .לקרות מתון הבפב דאין' הצבור ישאין לענות אמן דע שתכלה ברכה מפי הקור׳ אינה מייסדת ףל זן
התרה שלין כל הבינות כן הואD
שה שמקרין אותו שאסור לקמת בתורה.
בקריאה עונקאמן עד שתכלה הברכה מעי 1$
ר״י אתי ^ אינצויי מם ש״צ לכך תקנו שיקראש' צ שהו׳ בקי
אפי׳אות אשת שלא ןמ הכתב וכמ״ש
כתבבא״ס שאין לקרות כחור 3׳^
הלקט ומ״מ גם העומד לקרות יקרא בנחת עם ש' ׳צ שלא תהא ברכתי
כשסתשו׳סרשב״א וכ׳׳כ בסבלי
ססולי
דטעממשו׳דתריאו אב וכןהו אחר זה מפד סהס
^ בטל׳והא דאמרי׳שלא יסראו שגי׳פי' בפול רם
ת״
ובן משמע מדבריהרמב״ס• כפי'  3׳מה

בכחנ
נוכגלעלו׳ןל
קצי׳ממקון
 3יר ן

אותו טוב שלא להגיה עליו על שגגותיו ברבים שלא

 fאם כשייך'
סלון
י׳ויצאו מקצתן גומרץ אין קורין בחומשין בצכו׳ פי' שאסור לקמת בתורה אפי׳אותאס'
ץלן־ א מרן . fi :t .לו מלה כמלה יכול לאמיה יכול לקתואס
*■ 'צ במ 1ששזאי .לאו לא יעלה ע״סוא״תלמה יסיימו אם כתוב חומש לבדו אפי׳בגליל׳כס״ת אין קורץ בו עד שיהו כל סן ככתב היאך ש״ץ קוראישכמ׳וס
 Wלניגינ} ')s
וכתיב
ישגלכה ווכן כל תיבה שיש הנ קיי
שיקרא ׳שגלכה
ביחרתני׳בתוספתא בני הכנסת שאין להם מי
כבודו ה׳חומשין
ש«*!} • ג 5הקירא עצמם הצביר כנךימחול כהן מ על
כתובי׳בתורה בפיהמסורת
ויושבשכולה כיי
ויזו א ניני 1/)tvlק ליסרא׳גרול ומופלג בסנמה שיכול למתי׳ אלא א׳כגון שאין הב ימ שיודע לקרו׳אלא חד עומד וקור'
י*פ ל׳■־׳ מיניי על כבודו לאיש כזה כמו מנהיאר בסימן וחוזר ועומר וקורא ויושב אפי׳שבע פעמי' וכתב א״א הר״אשד ןן כפי המקיתשובה זו הל״מוכמו
”  ’.T״״ קל'ה  ',יי'ל י״״י ' ”6יי ״י 0,) 5נזץל
מל ז ע5יזם מ.ל ומופלג בסכמה׳א נ כשאין כהן זס

התוספת' נשנית לפי

«,׳  pj 'is'wהמייי מקר’ סו־י־־״ע*
המנה׳הראשון שהיה ראעוון מכרך 1,
ילאקויין
והאההיןסוהרי קריין ולא כתיבן כתיבן
רוצה
י הל״מ  :נ׳ה ! כה׳< '3kt

וויי יי׳־ »’: ,

עסקינן וכןוכןצ״לע׳כ ,
עסקינו
ט :כבודו
פמחוכ לע
ישכ׳ללא למחול
«צא ככ׳ישכ׳לל *
כבודו
שנקי ל .לי ה״הר בלוי שאינויודעלקרו׳דקאמ׳דכסאינו רוצ למחול לפ כבודו לכהן מיירי שאל״כ יקר'
'7נ יי הכהן פעמים ולמה נטיח לקרור! לד סאעו יודע אלא ודאי סדאמק ומיהו יש לדחו,
יפג
(,0־ירז דבל היכא דאיכא לוי ואיפישר ביה עדיף ספי מקריאת כהן פעמים וכן כל היכא
דאיפשר בקריאת כהן עצמו עדיף משימחיל כבודו לגדול ומופלג בחכמה ואיסשר
*ט?׳
«׳ראוה! 3יד■ .ד בשבתות וי״ט מיירי שאינו יכול הכהן־למחול על כבודו ולדידן אפי׳בב' והנכד לא

להגי?
קמב כחב בעל המנהיג אס סטה הקור׳או החזן אמקר׳אותו סוב פלא
ידיקריא׳דאי׳גמוון
על שגגתו ברביס וכו׳דאע״פשסע' בה יצא
סאלן£
שאס קרא לאהרן הרן יצא התו׳כתכו בי־״פ אין מעמידן פי אע״ס סלא קרא
כחכ מסי״י ן׳חכיב ז״ל ז״ש שאס סטה הקורא אין מסזייין אותו קפהלמ״פ
למעלה בשם הרא״ש שאין הצבור יוצאין בקריא׳ הבלתי יודע וי״יל כיהזבדיענד

הרא״פסכ׳רכי׳יחבאר לך שצריך העולה

בוסימיק

VP9

גה ייא

כ׳מו

שנתבאר

כסי׳קל״ה .־

ומחוף לשון

ודברי סרא״ש

לכתחל׳עוד י״ל כי הז

סס ' בטל .המנהיג הוא

בטעו׳סאין

1p׳
ודברי הרא״ס בטעמים שהם פי׳ספסוק ממש  .יוחרמב׳ם כתב בפי״ב מס״ת
לקח׳מחת עס ש״צ כדי שלא תהא ברכתו לבטלה וכ"כ התוס׳כספ״ק דבב״ב ורבי׳
הגדול מהרי״א ז״ל כ׳שמעתי שכתוב בספר הזוהר שאין לקרות כלל אלא אח׳ וראוי וטע׳וכו׳וכתבו הגה״מ שכיאה להביא ראיה מדגרסינו בירו׳מנין לתרגוםדכתיג
מפורשהז תרמם w
מקיא
כספר מורת משה וכו'
זה ״ ן
בספר ■ -
ויקראו - - -
!
ויקראו
■ הוא כך שאני לא ראיתיו כתוב אלאששמעתיו עכ ״ל ואני
1
«יפל׳״׳אעי׳אסא' לסוש לדבריו אס האמת
יגילילזניעי ^זני הכותב זכיתי למוצאו והוא בפ׳ויקהל וז״ל ואסיר לעיקרי באורית׳ בר דס כלסודוי סכל הס הטעמים ויבינו זה המסורת וא״ר יונה אע״ג דאיממר איןהתרגום
 :כתג■ושתקץ ושמעין מלה מפומיה כאלו קבלין לה האי שעפא משורא דסיני ומאן דקרי מעכב טעה מחזירין אותו וכ״ש לדקדוק דילפי 'כמי מהאי קרא וה״ר מנותfoo
ראיה הדאמרי׳ בפרק סלק כל האומי כל התורה מן השסיס חוץ מדקדק*i
באוריתא להוי תדקאי׳עלי׳ושתיקדלא ישתכח כר דיבור חד בלחודוי אל תרין
*היגיה(ת
יגיד
ה״ז בכלל דבר הבזה וכיון שדקדוק א׳יש לו שורש גדול צריך שלא יניס הנד ולא
«!תרלעל!לש* ת; דיבודי׳לשון הקדש סד וחד הוא לא מיין ואי תרין משתכחין בס״ת גריעומא דרזא
דמגלס,
וגריעו דיקר׳דאוייתא  :וקודם לזה כחוב אי ההוא צלותא הנח ולא ירפה החזק ולא יחזיק הרפה מ״כ ול״נלהבי א ראיהמדגרסי׳כירו'
קמב (י> ) דמהימכופא איסו
אשתמעלאומיא דבר נש לית מאן דציית לה לעילא ילית דצייתין ליה אסרנין בר אין מדקדקין בטעיותי׳ומפרש כגון כין יהודי' ליסודיי׳משמע דדוקא כמגלההקני
איי<ם
דפ׳הקור׳אתהמגלן
אבלבס״תמדקדקי׳ ואח״כמצאתיבהדיאדגרסי׳בירושלמי
נשא ־ ־
צלות׳מי  -׳
מההוא  *-־־׳
׳כג״כ בעי לאסתמרא י '
בקדמיתא ״
׳
׳
«דר־^י! 1',
ותו
דלא יסמעץ
מאןדשמע•
^
:
לה;|,א | דמילת׳דצלות' אתאחלא בעלמא עילאה ומלה דעלמא פילאה לא אצטרין למשמע עומד סעס כין תיבה לתינה מסזירין אותי אפיל ו טעה ביין אס לואס
כתב הכלכוקרא וטעה אפי' באות אחת מחזירין אותו עד שיקרא בדקדוקה®
«יישיציזד‘־  mrבגווכ׳דא מאן דקרי כספרא דאורייתא סד קארי וסד לשתוק ואי מריקראן באורית,
נוס־יו
הקורא שבירך אבל על החזן אין לחוש אס לא קרא כדקדוקע״כ  :ואין טפס
גיעימסימנותא לעילא ע״כ וכיון דלדברי הזוה -אסור לקרות אלא א׳לבד ועכשיו
^ יק׳״ א
סהיסהראשון
דקייאה כצבור כתקנה לא מליא בברכה שהי־י בימי חכמי התלמוד
הפוסקי׳צריך לקרו׳ואס
שנהגו ששן הוא סקור׳העולה אתור לקחת א ע ' פ שלדברי
** 7זי ד ,ז :
לא יקיא כתבו דהוי ביכה לבטלה מאסר שלא נזהר זה כתלמוד כהדיא לאשבקי' מברך ברכס ראשונה והאתי־ון ברבה אחרונה היעלה על הדעת שלא היומקכיו׳5
מסיו®
וביי הזוהר מפני דברי הפוסקים ועודדהא איכאלמימרדכל פה עולהשומע כקריאת האמצעיי׳  :ומיהו איפשר לקייס דבריו בטעות שאיןהמשסטו,
יטראלסי
כתוב בכתבי מה״ד
ואפי׳בסעו״כזס מחזירין לקורא וכ״נ מדברי א״חי
מס סש״ן קורא ומכוון לכו לדבריו הרי הוא כקורא דשימע כעונה סיליךצרין
ניקין
הקוראים
שהטו
גדולים
רכותי
א '■V
I
ושאר *•' י ' ■r
1
לפני -׳  ,׳■*
רסאי wלקרות
פעמים ׳•׳*׳»
כמה ״׳*״> ״
ראיתי ׳ -״ v
קפ״א י ״ ׳■<
״
tJiiyj
•
הזיהריי1
לדברי *• iv׳.
ליזהר העולה מלקרות
שאפי' u
איפשרר 'uw
ומיהו גןיעי^
ס״ץ ועןי^ ו
עם  uן
w vi
#׳
טעמי׳וגןז בפתח וקמץסגול וציי ואע״ס סגערו בהן קצת מ״מ לא הסזירן־וכ{!?
והוא שלא ישמיע לאזניו וכן מפע׳מהלשון השני שכתבתי דמדמי ליה לתפל׳סאסור
וכטשמיני
עוד סס ביישוב שיש שס מנין ואין מי שיודע לקרו׳כתורה כהלכ׳כדקדוק
להשמיע לאזניי ואפ״ס סכל-סון הראשון סכמכתי ,לא הזכיר אלא דבור איפשר דכל
סאיכו משמיע לאזניו לא קרי ליס דיבורזוכן ראוי למסות לקרות העול׳ככפת בענץ דאס״ה יקראו כתורה כמו סקורים בצבור נכרכה כהלכתה ומפטירין כנביא:
■
כתוב בא״ס מנהג ספרד אחי קריאת התורה בסבת לומר והוארחוםי®
מהגיס שהעולה הוא קירא בקול רם
בני הימניא
סלא ישמיע לאזניו: 5
עוןלכער על סגגת הטעיות כמקר' ענ״ל והיום אין זכר ל מנהגיי י
בדין התלמוד וכדי שלא לבייש את מי שאין בקי' כדקדוק הקריאה מעעידץ מקרא
עומו
קמג ואץ קורץ כתורה בפחות מעשרה משנה בפר׳הקורא את המגלה
א׳אצל העולה והמקיא אומי יל תיבה ותיבה תחלה ואח״ה אומרה .הקור׳ויש סמך
־
י
(דףכג ) :
למנהג זה ממאי דפיש״יכפ״ק דפכתאהא דתכיא אכל מסד׳הוא רא&יפרשיותיו,
ומיש ואס התתילו בפשרה ויצאו מקצתם גומרין ירושלמי שס  < :אין? ך
שמתוך שראש הפישפגורה כפיו הוא נזכר בכולה למסי ומסייע את שבעה הקורים
בחומשין כצבור כפרקהניזקין ( דף ס )והטעס מפני כבוד הצמי, :
התיב׳כקול .
בנקודה וטעמיהבלחש ע 'כ ג ואפ״פסהטלגיס מצהגזה המקרא אומר
י
התיכה 1מה שפי׳רכי׳דאפי׳אס הוא עשוי בגלילה כס״ת קאמר כן פרס׳יי וכתבמ®.
רס נר׳' דלא דמי למאי דאמיי׳לא יקיאי סני׳כקול רם דהתס שניהם מוציאין
פח 3פ"טמהלכו׳ס״ת שיכינו משולם כתב דהיכא דאין להס ספיL5
מפיהם; בכת אחת אבל הס כבהמקר׳או׳התיבה העולה שותק וכסהפולה חוזר ואו׳
אות? הסקי׳סוסק ולעולם אין סם אלא קול א ' לבד ומהאי טעמ׳איפש׳שאפי׳לדכרי מומר לקרות כחומש וליכא למיחש לכב׳וד צבור אסר שאין לכסכ־פי ^י;
סער כזוהי ספיר דמי כמנהג הזה  :ואסס״ץרוצה,.לברך לעצמוולקרו׳צריך סיהא ר* ת אומר לאסור ומ״ס הגמרא מפני כבוד הצבור זהו דוקא בחומסין,^15
אסר עומד אצלי דווניאבמוספתא העומד לקרות וכו' וגיסינן נ מי בירושלמי רב סהיו עסףיס עם גלילה וטס גליון וכדפירס רש״י אבל חומסין שלכו אסרי, P
שמואל כי רב יצחק פל לכי כניסמא וכו׳כל זה כתבו היי׳'ף והרא״ס בפ׳הקורא את
בהם t׳וגס בכלבו כתוב סי״א דהיכא דליכא ספר תורה כעיר קור יס^;3D3
המגלה עימד  :ומ״שיבי׳ואם ש״ץ רוצה לכרך לעצמו ולקרות נתבא׳בסי׳קל״ט,. :סימסי תורה שלנו ומברכין לפניה ולאחריה וסיבייחס אוסר • וגםהמיינ'j, .
אי ] הקורא רשאילקרות עז עיכלהאמן מפי הצבורבסוטה פ׳אלו נאערי׳  ( .דף בפ׳הניזקץ שיש מדקדקים ממאי דפי׳רש״י דדוקא בספר אחר אץ לקיימ י
כבוד .
'
׳' ׳ ■

א״ח הלכות קריאת סת קמג קסד קמה

ד״מ

ר5טרס 6בחומשים וידן ישיש כל ס׳חומשיס דעת׳אין גנאי מותר דאו׳ראכי״ה (דסט ) ח"ל הרמ״בס כפ״יכ מה״ת הקור' יש לו לדלג ממקו׳למקוס כמכין אסר כגון
ג3וי דייר" ממש דלא הוי סעמא אלאכדמפרש כ ימש׳ פ ימ סעיר מגר דנפשין אסרי מות וצך כעשור והוצ שלצ יקרא ע״ס שאסו׳לקרות שלצ מן הנתב צפי תיכס
י 6ין ךיזילן תורה פי׳כל עוד סנפסינו פגומה שנאסור עלינו לקרותכחומש אחת וצמזצ תו כגמ׳ (סם) ובנביא סל שני׳פשיי מדלג מכבי׳לנביא ובלבד שלצ ידלג
<גגומה !1 .
יי? מצאתי המורא בחומסין אין רוח
ן איה חנמיס נוסה הימינו מוטב מסוף הספר לתתלתו וכתבוהו הרי״ף וסר״אש וגפ סירמ״כס כמט בפי״ב מס״ת •
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^יוירווי־
מלאי
ועכשיו נוהגים בשבת סיס בו חתן לו׳ צס׳
מכמיי
הפטריהשבוע שנים צו ג׳פסוקי׳מהפטרת
לשט׳כמצאי
סוס צשיס וכשאירע ד״ח כשב 'וביו׳יצשון
צסר סמפטירין ההפשרה בשבתשלפי־ו
ן5וסן ו לקי
"
כהן שקורא במקום לוי אין צריך לישכ. :
3L 1.Jרי ראביה כתוב
במשיבות
אימרי׳פסו ׳ראשון ופסוק צשרון מהפסד׳
כולן קורין כתודה פעמים זה ראשון ופעמים חבירו :
ויצמ׳לו יהונתן מת/סדש והרי הס מרלגי׳
להרפ״בןפי#קפ״? וסי' קלכו  • .וקכרכי
מדלגין כנכיא ואקמרלכין כתודה
פיר׳שלא
ידלג
 .מפרש׳זולפרשיאהרת והי׳מ בב׳עגיני׳דאיב׳ למיחש מנביא לנבי' ויש לתמוה איך פשט המנהג
יווחסדספויס שלנו שאינם עשויי כתקון
הזה וממס הדשן כתב ליישב המנהג הזה
| .,־סוולקד 1פבצנוי וקשייו הכ6
השומעים אבל
«fetןש5ר כנזר לצבזד שיוכלולמשיל שנלא תתבלבל דעת ! .
 .־
בחדעגינא! v
כגון אחרי מות מסוס דטעמצדצין מדלגין היינו מפני
פלכ5וד׳ ומיהו משמע מדבריושבחומשי׳ ואך בעשור שכהן גדול קורא כיום היכפורי ׳׳ששכיהם
ששגיהם מעק' אחי
מיעניןאחד' כיור הצבור שלא יעמדו בשתיקהבשעס׳
מרלגקוכגכיא מדלג ץ אפי‘ כלעגי ^ פחה וזה ככדי
שלא
יפסיק
'
סגוללין מפיסה זו לפיסה אחרת והצי
,עשויי׳ כתיק,־ן ס״ת אס מחלי הצבור על
אלא בימיהם שהיו כל
f,
כגליץ ס״ת שלנו והיו
אי) הן־ורין׳
לאדם׳א' כשני'  Kbמשים־ צריכים לסהו׳בגליל׳אבל לדידן שהפטיות
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לו פסו כ ואין המתרג רשאי לתרגם עד ש׳/״ל ! 1פסו מפי
דעתי מוטט
מנכי''לכ3י
דחיייר׳חירלס
דעתי
מוטט אכל
אבל מנבי
לנביא6דאייכ׳טיחף
הקור ,זרשאי
המתרגם ולא
המחירגסייותר
י
ואין י
״
ילרכבי׳קולו .יותר .
סן -
יותי מדא׳י קפדיכן ולפי ג־עס זה אין
מהקורא
ולא
הקורא
'
רשאי
לקרות
פסוקיאחר־ער
שיכלה׳
היתרנו
לחלקכדלעילאבל מ7מ אי הוה ככני׳ אחי
רלר5
המתרגם
מפירדידימד*
יתלמ* יר » ררר
רשאי׳
והקור׳אינו רייו ^י׳
^•,",מד־י׳ייו ^
לסייעלמתרג׳שלא -י< \ ^י -יו ילי״י
ייאמרויתוגויי ,אלא' שהיא יותר בכדי שיפסוק התורגמן
כתוב כתור׳קםן מתרגם לי גדול אבל אינו ככור לגדול שיתרגם מספיק טעס זה דהאי קפידא גופי'פרש״י
לי קטן כת׳רב׳ גטרונאי אלו שאין' מתרגמ׳ואומריי' איןאגו צריכי' דאין אלא משוסכבוד •כצבור וי״ל נמי
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לקי נקר״אסנעל
קה היה הןייןקןלא
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היה קי -רא אתריו
יון הש׳ע:
(נ )
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תרלכי מיעין^ 7
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הרי\ ע גלה r
; 8קריג יריעה"א
למסור לקר׳ת93
דהיעודוק׳גאוע'
יריעה
אנל
לירית ופ האחתע
שרי׳וכ״כהרשנ" ^
עכיל:

קמד נא)

ועכחיז
מנהנא שנולליה
הספדים נשעה
שאומרים פשוקי
 17תרא « נשנליגים
לעלול
נסעת
הקריאה גוללין
וצ « ר
כלנרי
המרזב• :
(נ )
ס0
ז< תרי
נגרי נמרי ספרי
א5א נקעלהון
הגמ׳פ׳כאלו ^ ^ן
א לו נאמרים;

יקמה (א)
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פ» ' נדתמליןדאי 4
קממל גס רשאי
לפיו! ך
על cm
לגד כקול ' עגחו:
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יסניני )®. 0,3רמי
^ הטייסו » זרחרןמן ז «י »' וף־' ^ טכיו « » <5פיגמץ! , 01 ffrו'0ל)5ויןי«יהרבי foi
אבלהתוכוזבועלהארתנירתלפתא -בןשא 1ל » ׳ואשנואל» 5ישיבמלממי־שיעוילו גממיגמיווקיוסר
®נות-ו ! וני 10־י ל ךהל כס  -Düesם לא
כמקושאיןתורג ^
אכלכמקושישתורגמן&
וסמעומשגםכימי' 15ןמולנין  15לאבגיי סיפסיק :הפויגשן
ראיתי סי שפש׳בזהמעש׳גסככפרי׳סאין
חכמי
התלמ
היו
מקומו
שלא
חייו
מתרנמק
מכאץ
סער
למגה
שלנו
אלמא
איירי
במקומות סמתרגס וכתב
פסס״ס וקורים כספרים שאינם
נגלליס
שאין
אנו
רגילין
לתרג׳ואמדי׳כמי
בידו׳ממה־דאנן
חמי
ימן
נפקי' ססעמי׳אלו להיכא דנל־וג אכל היכא דלא
ואין נצחבי׳נהלכמ׳לא ראיתי
בעולם
מי
שבירך
בהם
לא
כתהלה
ילא
בסוף
ע
"
כ
•
לתעניתא
נסוג
'
לא
לנהוג
כן
מחדש וה*ר מנותתירץ
ותזונה זו כתבה׳'ר דוד איודיה׳וספלכו בספריהם ואע״פ שכת' הכלבי שדע' גדולי דיכיון דישוש אשיש׳ קרינן ע״פ' לאשימיה' דילוג וכיוצא בזה כ מהי״י בן ס כיב ז״לבשם
גרבינס כדע׳לזופה תשובה סל הימ״כם אנו על דברי הרס״בא ים לנולסמוךוכ״ם נמקי יוסף וז״ל שאלי שוש אשיש דלאיו מסו׳הפטיה קאמרי' ליה אלא בזעי בעלמא:
במקיס פהר־מ״פס בחיבורו מסכים עמו וכן כסה גדולי' וכ״ש כמקו׳ברכסששומעיין לכן אין גוללי׳ס״ת כצבור מפני כבוד הצבור כפ' בא לו כ״ג^דס ^ מק וקורא אסיי'
לאומרס סלאלכרך  :וכ״כ כעל מגדל עוז כתחלת ה ' ס״ת על מ״ס הרמ״בם דס״ת מ־ותואךכע׳שו' וגולל ס״ת ומניפו בתיקו ובפשו׳סבחומס ספקידי׳קורי׳ס״פ ובגמרא
וסתי אות אחת פסיל דהכי משמע בה קימץ יכסוכפ״ק דבתיא ונהגו בכל .ספרד (דף.ע ) אמצי נגלול וניקרי כלומר למהקורא ע" פ יגללכר דע שיגיע לובעשור
וקטלוניא שאס נמצא בו טעו׳אפי׳בסוף ספרש׳מסזירין אותו ומכיאין אסר במקומו שבחומש הפקודים ויקרא בו ומשני לסי שאין גוללי' ס״ת בצבור מפני כבודהצבור
וקוראים גס מברכין כבתחלה וכן הסכים הי״מס והרא״בד והרי׳מבס והרש״באז״ל ופרש״י ממני כבוד הצבור שיהיו מצפים ודוממיםלכך' וכתב המידכי בהגהות גיטין
ע נונ"נ
נתשיב׳הרש״בא  :וכ״כ כתסובו׳סר״אס כלל ג׳ס״ת שנמצא בו טעו' כיון סבי״םאור״ח־כשאין סםס״מאחר גוללי׳ס״פ דעוטבסידיו׳כבוד הצבור ולא תרחם
סססול
הוא
הקריאה
שקראו
לאו
כלום
סיא
נמצא
סגס
הברכה
שיביט
אינה
ביכה
תקנת חכמים וכן מצאתי כיתוב כשס הרי״טבא כיומא פ' בא לו והרש״כאכ׳בתשובם
והקוראים בנשרצייכיס לביך על קריאתה כי נתקנה ברכס לקריאה זוסמוציאיין ששאלת ר״ח טחל להיות בסבת סמוציאין שני ס״ת אס אין לסס אלא ס״ת ׳א אם
נההיבי׳אף ע״פ שהקורא בירך על התור׳לפני פרש׳הקרכנו׳חחי ומפרך מל קיייאת מותילקרות המאורע בחומשים שלנו׳השובה מותר לקרו׳הימאורמבחומי סהריכפ׳
לחייהפכ״ל וכ״כרבי׳בט•ר יורה דעה סי׳רמ״ט וכן נוהגים והמידכי3פ־ ג דסנלק בא לו התירולקרו׳בע״ס אע״פשדבריס שבכתב יא אמס רשאי לאמים ע׳פ ואמיו
כתכחילוקיס כזה ואיני מאריך בהם לסי שלא נהגיכן־והאגור כתב סהר״אש סובי לגלול מפניי כבוד הצבור וכ״שכאן שקורא בכתב שאין גיללין פ"  :והמילס לא נהגו
סאע פ שנמצאשעו' כס״ת אין להחזירו ולהוציא אחר.משוס דאין לכו ס״ח כפרים אלא הסברא ראשונה ונתב רבי׳ירושם אץ גרללין ס״ת כצכיוי נרא׳שזה היה בימיהם
שלא ימצאפהס
חסי אויתי וכ"כ סי זי א״ז וכ״כ המרדכי פ״ג דמגלס ונהוג מלמא שהייה עומד ס״ת חוץ מהבית שממפללין בוכדאמ״יינן בסוטה אבל בזמן הזה אין
צוותיע נ ופה שהעיד על הרא״ש עדו׳ כטלה היא שככר כתבתי לשונו בסמוך והוא חשש פי״ל -ואיני יודע טעמו דהא אפי' כזמן הזה איכא כבוד הצבור שיהו מצפים
נהפוממ׳ז־ואיסשר-דטפויסוסר הוא באגור וצריך להגיה הר״ש במקום סר״אש גס ודוממין וכדפרס״י וכן נרא שהואדפת כל הפוסקיםשסתמו'דבריהם ולא חילקו כין
מש מסוג מלמא כוותיס זהו איסשר למי אשמז׳אכל בני ספיד אינם נוהגי׳אלא זמןלזמן ^ :אי) קויי״לאדסא׳נשנייס״נו
נחשוכתהיאייש שכתבתי בסמוך וכן ראיתי ת׳מןד מעסיס ככל יום בפני גדולי וכו ׳ עד ס״ ה 3פיק  föלןכ ״ ג ן סס ץ *
 5Vאהאיימנןמ  /קלריאחדיחות ואךימשו׳
מזייסיהומורי סרב הגדול מהס״ריעקב בירב זל״הה הנהיג היכ׳ ממצ׳טעו׳במ״ת
 D ^H/Jpסצמי «.
תלמקהיוכוה«-י ק!
רחאותופ 5פהr.r’r״
וגתינייתיס״תאחומ,
לתרגם וכו ואץ הקוראוליקריול רעינ׳ג
^ הקייאה להוציא ס״ת אחר ולהתחיל ממקום שנמצא הטעותילהש לי׳ הקויי'
ייזשו׳עוייו6ל ראשון ותי
א״שי*
^אותסשקראי גסוטע׳ואס נמצ׳סטעו׳באמצע קריא׳הקורא גומי קריאתו בספר
׳־,׳שי ימס־ד לאחייס ואין חחי לכרך לפניה כי ברכס שבירך לפני׳ כס״ת הפסול
7P Pפקיאו ט עלתה לסם בדיעכד־וכן אנו נוהגי׳אתריו וטעם הדבר אכתוב  Wהכל מי׳מיי»
״״י « :״#׳« ״ » ״״י״׳י•
?/י’,יקדע׳ה סי׳רע״טכש״ד :תניא בפיספת' דסגלסב״ה שאין להם מישיקמא
(דף כנצ
התופפו
כתבו מל הא ודגדהמזג״נזז״ל ג^ ׳פיי׳נמה׳תפלה כ׳ נדrin
״ ״זיוכו׳כממה הרי״ף וסר״אשבס' הקורא את המגלהעומד  :ומישכסא
דתניא
ר׳חלפת
כן
שאול אומר וכו׳גס זה (איקראאיש א' נג' תורי 3פמאיאמרוםפרראזון
סם :פחי“ יככבובסי׳עשרי' לא יתרגם פנ!ס סיה ס חג ( ',דקדקוי  5זיזדנפכיוונינים
^ _ סדזיהתוספתכז נסני׳לפי המנהג הראשון וט אבל האימא שצריך לברך ככל
חו זר 5קרמ/איפ א׳ נג׳תורת ru '1'iהוא כייס
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רב
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ענייניגמה
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ייסצחמוה למה כתב רבי׳דיןזה שלא כמקומוכ -מקומו הוא בסי' הנזכי :
ומתיג' ולא קאי בי כסימסימוי א״ל אסור גכראכתריספייאייא׳פגמאמפמענהזיילאעי'
ןל כשס שנימנה תורה ע״י סרסור כך אנו נמרי עניינידייויאלההיא' לריח ע׳ ת א -כאפנת׳
 " Iדלגי) כנכיא ואין מדלגין סתורה וכי׳פד שאין כבוד לצבור לעמוד
וין 6רד״ג 0ז^ליעגין א ,הייגוי1ם1ם  7נח( י
בשתיק׳בפ׳הקירא את המגלה עומד (רף כד )ובפ'בא לו כ״ג צריכים לנהוג בה וכ"כ בסבלי הלקט :
ענייני ,אין קזזץגמוררנשפר א׳וכמ״ש נתחילע
קמו גרסיק
קפ׳הקייא י( 156דלו ממקןסמוקוסנענין אחד
«ין אחרי מות ואן בעשור והזתא קאמל דאעייביגנין א’ דנקער א׳שרי לקמת חד מלא נחרי סהרי ג א יקרא משום פגמיוicראשו ן
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»ועזכי ה' יכלו זה המניח ס״ת כשהוא פתוס וכו׳פד א״י יוחנן י׳סקראו בתורה ומעד נוטל סכר מלם סס וכתב הי״ן לזע״פשא_ 1
קמר גרסינן בפ״ק דב יכו
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בתורה אלא שבעה
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ע״ר,
כבוד לגדול ליטול סס־ כנ גד פילס
סבי׳גולל
אע״פ שלא קרא דחולקין .
..jl 1L״
שהגדולקמא׳- -
י׳ימ״' ללהיי"* ואלו נאמרים ודף.לט )ייון שנפתח ס״תאקור לספי וכד' והא דאיתא בפרק
וניסלדבריהפ׳הסני שכ׳רבי׳בשסהעיטורגדולשכקיראי׳קא׳בדוק'}0 :״ר ס5ג!ף
 1גי< l6J ykדכי־כית ולסת ) יב ספת מהדר אפיה וכו׳הפי׳שכת׳ רכי׳כשס רש״י כתבוהו התו׳
,
"
5עד»,ממראש«ר ״׳־־״׳* ( יף״v.
א״ר יוחנן הגולל ס״ת יעמידנומל מ®!
 w , piמי ז :והרצו ש וסערדכי והפי שכתב בשם בה ג
והגהות אסירי בפ״ק לתענית׳וקרו ולאמתרגמק היא&מ.ר! שאין התתיימעכב ונרא׳וכו׳שס ופיס״י יעמימו על החפרכ״1
( IOpא ) כתבוהו סערדכי
התפר ששס ראוי למרקר יפהוהר״ה
|י־׳'נהי' ,׳ דביכו׳ וגסהרי״ף כתכובפ' הקורא את שהם היו רגיי^ק לפרלהמון העםשהיומדברי׳ארמי׳ אכליבןרידן
פהטעס מפני שאנייקיע יקיעבתער.
מנת נלא א :תה המגלה עומד לזבל כתב דמסתבר'
כדברי מה תועל׳בתרגד׳כיון שאין אנו מכינין אותו ואין לומ׳ינלמו׳ מהם
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שהסיכהף',
כתב הנדדכי בסוף מגלה
הקדש:
0מ ״ 3ה א,,י  ,האומיי דלוק רב ששת שתורתו אומטתו לפרש׳לעם כלשון שיכינודי״י! תתו׳שאני
׳שאני שנתקן ברוח הקדש
לזידש אחרינא לא וכן דפתסרס״כס i&satk
סמעוןמוססכיו,ן
מויינאעלששאלתס °
שכ 0צו4מ< ליממ3זבל
כפ״ק דברכות ועוזבי ׳ה יכילו זה המניח
*I^ae
' (.
הארון
שקנה מן הקהל להוציא ס״ת מן
«אשגפגיללי -ינלה כפי״ב מה״ת והגהו' כתבו כשם התו' נר'
T
פסוק
יין
ואפי׳
ויוצא
י סת בשחו׳ פתוח
JJ3
ולחמס ביד ש״ץ וכן להחזיר והמעות
*ייי ״תי ^ 15כר מלשון הםס' י  6מ' אםוי לספ' דהיינו כקול לפסוק אסור לצאת אבל בין גברא לגברא שפיר רמיגרסי׳בפר'
מענישו,
באי׳לכיסשל צדק׳רשממין מוחה
(ג ^ " נ  ^,ני יס לזבל בלח׳ שרי חבל
נר׳מדכריהגלזוד׳ ואלו נאמרין ביון שנפתח ס״ת אסור לספר אפי' בדבריתור׳שנא' מצוה על החזן נראה במיני שלא ייון/רן
"•הס !צאראמ!י דאחור וכתב רבי׳הגדיל מהר י לזכוהב ז׳ צ
סכהג! rג־ייהם דלרע׳בס״ג כמי אסו׳לספר במילי בפלמלז ובפתחו עמדו בל העם ואין עמידה אלא שתיק' שנ׳כי עמדו אותו שסמוןסהת במה ! נסבההסזן 4
המשפעסינ1׳
ראיה לדבריו וכמי עוד וכן
 6לא>5יי7א 5זע״פ שיס עשי' דצייתי לס״ת ולח התיר ולא ענו עור והא דאיוז׳בפ״ק דברכו׳ רב ששת מהדראפי׳וגרי׳פי׳
מורס״וכ הרא״ש בפ״ק בשע׳קריא׳התור׳פרש״י שהי׳גורס בלח׳דהאדאמרי׳שאסו׳לספר לקנו' להושיע הפעילי׳ לגוללואין
?י״"' 13, 0פלא לזללן לדבר בדברי
<
.
, ,
י
לינע נשonj : p
בלחש שרי יכול למחו׳כוכי אע" פ שקניעלילהÖ
צנ 5ג ^ ינת  . ,דבי־כודלזין לומ רס5וני רב ששת דמהדר היינו רווקי בקו׳רם לפי שמונעהאחרי׳מלשמו׳ אבל
*ןי 6אין ח:יין לזפיס דח״ס ה״ל לאיחויי מילתי׳דרבששת ובה״ג פי׳ה״ם ראסו' לספ' בדליב' י׳דצייתי לס״ת אבל אי איכא קנה ליקחהמעילי' : 3וא׳רסס^ 8ן|
בס״ןI
יוחנן הגולל ס״ח גוללו .מכיווץ ונו׳
יצל לאיאףי ההס בסוט׳זותלמידי ה״י יונ׳כתכושי״ע י׳דצייתי שפי׳רמי ורי״ף פי׳דווק׳רב ששת שתורתו אומנותו אב׳
בכי העיר (שס )ופרש"י הגולל ס״תמע1ץ
למקרב ששת היה מותר מפד
שהיה סגי׳ איני׳ אחרינ׳אסיר כ׳רב שר שלום ס*ת בין כשמוציאי' אותו בין
^ י
<
י ,.
נשארשפרים:
לעני׳והוא יחיד וס״תמונח לו מלנמיו
■  ,נהור וצא היה תחויי כקרית סתורדדברי
^ ןכ׳כ ,מ
כשמחזירים למקומו עומדק מפניו לאלתר ויושבין לאלתר ואין גוללו מבחוץ העמוד שהואחיצ'לוג^ן:
?יש לקסמהינאז סבכהב6י חתה רשאי לאער׳של פהרובל
נהור  6סור לספראע״פ צריבין לעמוד ער שעוני} הצבור יהא שמיה רבא ולא ראיני מי ויגול מכד חוץ לצד פכי׳ שאס יאחהען1ו'
ליפן הכ' יגלנ־ {,מישאיטסגי
ונר' למוריש^זס קודם שנוהג כך רמה שכתו׳ובפתחועמרו כל העם אותהעמיר׳שתיקדז
וינול
הפנימי לצד החיץ יתפשט החיצון
"זואל, 3ך גתיי׳; סתורסו לזימטתו
חוזר פניו ומיא׳עצמושאינו היא אבל לעמוד מפני ס״ת עד שעונין אמן יהא שמיה רבא לא לאין־וכשהוא מהדקו כשנמ׳מלגלול!fj
סנפתח סי׳ת
שמענו :
הקיצזן
לסדקו יאסוז בפנימי ויהד' על
רוצ׳לסמוע ס״ח אלא לקרא ומתחי׳לקרא
שמצוס1
כדי שלא יכסה הכתב גזייפיתיו
לאחוז פ״ת בלא מטפח׳דא׳יר פרנךא״ר
מותר לקרא ואפי' לכל אדם דכיון שככר
tS3p
א>
סופויס
ערו׳פי׳שאיץ לסראו' חת העם כשמהדקובמס'
יוחנן האוחז ס״ת ערום נקבר
התחיל גמצו׳וראו אותו שקבעלקר׳איכו
I
וכתו׳כסבו סר״ס דקאי אקסרמפפמן,
פוסק כעכויס״תיאבל אס לא התסי׳קודס לו שכר אותה מצו' אייר שפטיה א״ריוחנן י' שקראובתור׳גדול
כשקושר מטפחת• סביב סס׳״ת יהאup
אין לשוס אדם ואפי׳מי שתורתו אומנותו שבכולם גולל דאמר ר׳יהושע בן לוי י׳שקראו בתואזגולל נוטל
מבפנים כלפי הנתב שאסיהיה.מאוח]
שכר
לסער בסוס עכין כללאח״כ :והכלבו כתב
כשיפתח סס״ת יהא צרי' להפכוטלה® |
סי״א דהא דאשור לסמי הוא לפי סכהגס
או®
להתיר הקשר ואין זה דק כבוד וסר״ן כתב גוללו מבחוץ מבסק למי שאוסו
סהקורא ראשון היה מביך לפניה והמסיים לאחריהוהאמצעיים לא היו מכיכי׳כלל
ולקרות ואס ישפר בין ב' קאמר שתהא הכתיבה כלפי הגולל ולא כלפי מי שאוחז ס״ת  :וכשהוא ההו
ומפני כך היה כדין שלא לספי כלל שמא יצטיך לעלות
מנהגינו שלא לספי כלל כשמישאוחז ס* ת מהדק אותו אחר סנגלל כדי שיעמוד הכיף מסודק צריךסחהאI
הביכו׳יהיה הפסק ומ״מ הדין לעשו׳ כדע׳היאסון אף לפי
כלפין
הכתיבה כלפי המהדק ולא כלפי הגולל כללו סל דבר הכתיב׳ יאויס שתעמוד
מ״כוק דעת כל הפוסקים שכתבו דין זססתס ולא חילקו כין זמןלזמן  :וכתב
מקרא וא׳תרגוס אסור לספי אופו שפוסק כס״ת מפני כבוד התורה ואסרי׳ פירשו שהיו נוהגים שהיוס״ח
סרסב״א בתשובה דאפי' מי שהשלים הפרסה שנים
שמוציאו |
ס" ת :כתובבסבלי הלקט מצאתי כתוב כסס רבי'שמחה האימא אמאי בתיק ומ״ה קאמר שאס רצה לגוללו מצד זה לצד זה שגוללו מבחוץכלימ'
משנפתח
לספר אסור כדי שלא יהיו מן התיק ואין גוללו מכסניס שמא יקרע וכשהוא מהדקו כלו' שמהדק הכרךאמי
נהוג לקרו׳ ולעיין כספרי׳בעוד שהם קיריס וי״ל דדוקא
סבחוץסאיחהמוווI
פאר השומעי׳אבל לקרו׳כלחש ש״ד מיסו תימא ליי שגס הוא מצוהלשמיע שכגלל נותן הספ׳בתיק ואת״ב מהדקו סם ואינו רשאי להדקו
נטרדיס
הר״אשכיגסI
יוכל להכין עכ״ל• ופסקי הר׳יאס שלפניהם מוסעים יס"מ כר' סת:י' העתיק דברי
קריאת התור׳דכתיב ואזני כל העם אל סער התור ואס יקרא כספי־ לא
הרא״ס-
רכי׳ימחס כתב כלשון רבי' וכבר נודע סרבי׳ירוחס דרכו להעתיק דברי
מהשקורי' הילכך נר׳דאסויעכ״ל  :וכל מיד התרות אלו שכתבוהמפרסי׳להקל
בדברי וכתב מהר״י ן׳חביב ז״ל הפי'הכתוב בספרי׳כמב הרא״ש ז״ל ואחשוב צי פיקוס!«
בשמיעתקריא׳הפור׳אינס ענין לפרש׳זכור שהיא מן התוי׳כעשרה כמבואר
ובדברי סמ״ג והתו ר״פ היה קורא כתבו דפ׳זכור ופפיה הוי המאמר לפי פיר׳זס הוא ע״ס בסוף מהדקו מבפנים במכין שכסיבא לקמהיס!5
לר״אש פ״גסאכלו
1(15י1
ההידו׳לפד׳ולא יצטרך להפך הספר אבל לענין התחליהגלילהאיןקפיד' בץסי
דאורית ; כתב ס״י יונה בפ״ק דביסית דאע׳״ג דמופר לסיסקבין גברא לגברא
לאהימס |
אסור כדאמדי׳כיון שנפתח ס״ת אסור לספי ואע״פ שסוגרים הסער בכתי׳ מבחוץ אומבפני׳ובלבד שיזהר בהידוק שלעולם יהיה מבפכי׳ואולי3זמנ'
לדבר
יעני
אלא כיון שנפתחו־מסמ׳רמשע׳סכפתת הגלילה כאזור ארוך כמנהגנו אלאביריע קצר ורחב ולא היהמתהפךהמטלי'
אפ״ה אסור סלא אמרו כל זמן שיהיה פתוח
ולססיל
היה סגלילה על הסס׳רק פעם אס׳ואז היה מן הסכר׳להתסיל הגלולה מכסיץ
הפעס הראשונה אסור לספר כלל פד שיסיימו כל הפרשה עב"ל •ונר׳רטממ׳ מסוס
בזממו |
למיחס שמא ימשך הדיבו׳אף כשע׳שקורין ומיהו נר׳דלא מימסרלדכי מעת הספר על המטלית ולהדקו למפלס הנקרא מבפני׳ אכל לפי הגלילה הנסוג
דאיכא
התחלנו
שהיא באזור ארוך ומגלגלים אותו על הספי פעמים רבות מה לי סיסים
סנפתח ממש אלא מעת שיתחיל הקורא לקמוכךהסדבריהרמ״בשז״ל  :כתוב
א״ז דלקרו׳סנים מקיא ואחד תרגוסכשע' האזור לצד פנים או לצד חוץ אבל לענין ההירוק יזהר שסוף האזור יבא למעל'fee
במרדכי וכהגלו' א־שלרי פ״ק דברכו׳בסס
פכ״לי
לצד פנים כדי שכשינא לקדוח בו ימצא ההידוק מבפנים וכן נוהגים עמה
קריאת התודה סרילכ״ע-וכן היה נוהג ה״ר יסוד׳ החסיד:וב"כ סמ״קסי׳קנ״ג־וכ״ב
גוללן
ומהר״י קולון הביא ב סורס נ״ד דברי בעל העיטור שכתב וז״ל קבלנו כססוא
הכלם בשמו וכ 'כ הגסו׳מימין כפ״יב וכתבו שכן עסה ר״ס ואח״כ כתבו וה״מ הר״ס
הופמינו
כמטפחת פני הכתב עומר מבחוץ כנגד הגולל לכבודו וכשהוא מהדקו
כשחזר,הפיסה בעת ההיא היה סומק בזמן סש״צ קורא שיד בין גברא לגברא וכ״כ
המוו׳ומול
וניאה שהוא מפר׳כפירושא קמא רסר״ן אלא שהר״ן תלס הדבר בכבוד
לאסור ללמוד או לקרות הפרסה בפת קריא' סמויה דאין לנו מי שתורתו אומנותו
שאחייי
וכ׳מסר״י־קולו' שס שיש שערערו על מכהגכו
עכ"ל^ :ולפטן הלכה כדאי הס מך רבוותא לסת לסמוךעליה *ג״הי'8מנל}1לנ1ין *»מ הפיטו׳תלה הדב' ככבוד הגולל-
העינווו
סספ׳כלפי הגולל ואומרים להפך § ד .הס״מ כלפי הגולל וטעמ׳מדכתב בעל
פתרטיותנ  :כתב רב סי שלום ס״ת כץ כסמוציאין אותו בין
?עתו גגל
ואמירה®
שכשגולגובמטפחת פני הכתב עומד מבחוץ מגד הגולל והואז״ל .דחס
נשמסזירין אומו וכו׳גס בעל המנהיג כתב דברי רב שר סלוס וכתב ואומ׳סעומדיס
עד שעת חזרה טועי׳בהאי קרא דכחיב וכפתחו עמדו כל המס לדידהו סנר׳מתוך לשונו דמתחלה כשהיה ס״ץ נוטלו מעל הבימה אסרהקריאני
בפניו משעת הוצאה
לגוללו שהיה נוטלו באופן שאחורי הכס׳היה נגד פני ש״ןוכסי 'הגולל באלגו»
ואינו אלא לפון שתיק׳כדאי׳בפ׳אלו נאמרי׳כיוןשנפפ׳ס״תאסור לספר אפי׳בדכר
צרי׳להפין■
כמטפחת היה מוצא פני ס״ת דהיינו צד יכת׳אל מול פניו ולא היה
הלכה שנא׳ובפמחו עמדו כל העס ואין ממידה אלא שתיקה סנאמי והוחלתי כי לא
שהזכירהפינסגנ׳
הס״ת ולזלזל ככבוד ס״ת.מפני בכוד הגולל כדמסמ מתיך לשונו
ידברו עמדו לא מנו עוד וכבי כתבתי כן בראש סי׳קמ״א בסס רמידכי כתב ר״י
הגו"
הידוק ולא גבי גלילה דמעיקיא יראה שלא היה ציין להפכו בסביל ככור
ננ״ב אסורלספ׳כשהמפטיר קורא בנביא עד סישלי׳כמו בס״ת שאץ המצוס מלויין
שכבר היו הד הספ׳כלסי פניו אכל לפי מנהגנו סהש״ץ הופך מתחלה פניהספ י
כקורי׳לבד אלא בכל המצייץ שס כך כתב סי״ס כתשובהעכ״ל :
■
ואפיא"1
מול פדו אין ראוי להפוך הספ׳ולסטפו מכמו׳יסהו׳עומד מפני כמר נ״ו
קט? אסור לאחוז ס״ת בלא משפח׳דא״רפרה' א״ר יוחנן האוחז ס״ת ערום וכו'
מאחמצזס0
שלדברי בעל העיטור ראוי לנהוג כדבריהמערערי׳אין נלע״ד לעסו׳כן
בס״פ כני העיר (דף לב ) וכתבו התו׳בלא אותה מצום י׳'מ מצות אחיזה
וארובמנו(
המנהג בכל תפוצת ישראל אשרשמענוסומס׳שלא להפוך הס״ת כלל
קו &הפשיט׳שאין לו שכר כיון שלא עשה הסצוה כהוגן ל  pפי׳רי״בא בלא אות׳מצוס
אין לו שכר מן הקריאה וכן אחזו סכי הספר כלפי ש״ץ למה ניזל בתר איפכא והאריך כזה שלא לשנותמנהגני:
שמשה באותה שטס שאס אחז ס״ת ערום וקרא בו
המרדכיכלהאיקזס״תעמס נ״ל סוד שרצו המערערים להביא ראיה מדברי יבי׳סכתכ כשהספר עומדלפניויה5וי
לגוללו או להגיהווכ״כלר״אשז״לא • וכתב
אבל נטל ולא הסיח דעתו לא קפדינןע״כ ואיפסי שעל זה סימכיס סכת' אליו ויתחיל לגוללו מבחוץ וכו' ור״לדהאדקאמר כשהספיטנימי!,
דה"מ בידי׳סתס
האשכנזי'  3שאוחזים ס״ת פרוס כשפה שמגביהיס אופו להראות הכת׳לשס ומיהו וכו׳קאי אמי סבא לגלול כסהנז״ת בין ברכי חזן הכנהת כאשר אד עושיטוה^י
דחה דבריה׳דא״כ לא ה״לל כשהספר עומד לפניו אלא ה״לל כשהו׳עומ׳לפנינ,50
מצאתי כמו׳בסס ספר אגורה לאפי׳סמוך לנטילה קאמי-וכחוב עוד סס דלאו דוקא
^נ
כמביהקדש לאסור ליגע כהס כלא מטפחת  :איר טפטיה כשהובאלגלו׳הספ׳אלא ודאי מיייי שהחזן בעצמו גולל הספ׳כגון כפי״ט6ו 3
ס״ת אלא ה״ה לשאר
סהס״ת

טס

אה הלכות קריאת סת קמז קמה קמט קנ
®, ii,מיד(ל1ניןגל-לח ססעימעח

דש

רןגליל׳פ־ו־ץל־־־ץאלא
^ ^

ס״ת מפל התיבה מותי לצאת דוק' דר ך ילל הבלגי !j'f

 w 6iלפניו ומולנוללו נמנופח
ן * ״■ « * » ליו ■ Woעשס בצופן
 51» -wצננו סציווצף צסיצפין¬
 ,״ rההתהלה היה הס  :ימוצח
סל} היה הכתכנצגד פניוש-ההוך
}ליו וצו־ ופשפש שמהי״יקולוש
״״ש ,ןוי וצי׳הס כש־סון גוללם״ש

^ ליר^ נמש׳טערי׳כשה־ה

שכר כנגד כולם ורגילי׳באשמז לקנותו בדמי׳ יקרי׳ לחבב המצו'
פתחüD׳’  VDDDלצאת כי אסור לצאת פ״תחה3פ'זיזר6
ואיכ׳מ״ר
וכת׳בעל העיטו׳איכא מי׳די׳לאו דוק׳אלא גדול שבב״ה
פד שיצא ס״ת דכתיב אחיי אלהיכ' תלכו ליגסהני^׳לא״ים
ר׳
ואמר
עשר׳ דוקא שבעה שקראו בתור׳ומתרכם ומפטיר וש״צ
והיינודאמרשמואל פדשיצאכך נ י אהילגשיס «א« היי
אי״רי־יזא׳היתולה
־;
שפטיה א״ר יוחנן הגולל  V0יעמידנו לע התפ׳ שאם יקרע יקרע ליאור' :ורבי׳הגדול מכר״י א3יה3ך׳< 1כ .
■ ■ נו ' מנא] סרזן
 °י,י*'
התפיריוא״רשפטיה א׳יר יוחנן הגולל ס ת גוללו מבחוץ וכשהו׳ פי' במחלה ואח״ב כ׳שיס לדקדה י
-3 .׳  0יןלכשי'שדוחק׳ענ «ן
לראו׳יאעןיול־",
מהדקו מהדקו מבפנייפירו׳כשחשפ׳עומר לפניו יהפוך הכת׳אליו המחבר למה הכיאכאן כלל לשון הגאק
הימטפח׳מבפגי'
ויתחיל לגלול מבחוץ ואח׳שגמ׳הגליל׳יהרק סוף
עלח־צעכ״לי■
כזמן
יאץ -
שמוצ pvi
■ w
■ץ
שמואל' ׳-כי ׳* -
שאמר הוסיףך ׳* ״׳ '■
׳ -׳<־׳ ' ׳
ד1
יi I
.
\
I
L1

י" | ־פ '5כאופן שלא היה הצש׳ כצגד
פניו יהפוך הכתב אליו אבלכשגוללו
גצנוווהספימל כיני .החזן .
.
ואחוריסספי־

שבשיב לקרו בו ימצ׳ההידוק בפני ולא יצטרך להפך הספר לצד
כריהרר׳ינאיסכאמשמיהדוינאימוטבתגלל
הדזרק אי׳ר ינוזי
.
;

אותו מב״ה שהרי אין החילוק כין פרש״י י נ;0נ
לו
ובייריב״לומ5
אלא36לע
לפי׳הגאין  5ול
"יWW , /
rr1״
ומה לי
בפי'' דברי ריב״ל
 ; .גאון
להכי׳כל לשו׳ הגאון וג״כ ממהסהכיאלגאההיזמראי®

אמרריבייל

אח

’

;' ;,,.

ר 5י

ץפצשו

ומיה צם היה ®שתלה

פתח שאיןD״ Dעמיך לצ5ן ת 3ן

מטפחת סביב ס״ת ולא יגל^ ס״תפירש שלא ישים ס' ת בחיקו על
המטפח׳ויגלולס״ת כדי

היילללאיהפוךהכת׳דאי  ':זיליתא

׳

י

י

׳ ' -׳

שתברךכמטפת'

י ׳'

א״רתנחום

■

ונחסנע סוהרי©

סיש״יעל איכא

פתחא

אחריגא

— * * -־*■ -"- — -

יי

וליכאלעם אנל
 -י־״י״י פן6ל0

חחוזלין.
י׳ל
נוהג
הגכהות

ספק
ואין ץ
כיון שאינו בצבור .
דאורילוא ,
.
סשרושו בדכרי רבי' דחוק מאד ולכן כ״ל
דיהפוך הכתב שכתב רבי' לאו למימרא
שכני המג מול פני הגולל אלא אדרבא
פני סבתי מול פני האוחז ואחורי השפר
מול פני הגולל וה״ק יהפוך הכתב :לומר
סמהשהו' הפך הכתב דהיינו אחורי הספר
יהיה אליו חס כמו שאנו נוהגיםשהאוחז
הש״ת פני הכתב פינים אל פניו ואחורי
סס״תלצד חיץ מול פני הגולל וקאמי
דכשהוא מתחיל לגלול מתחיל מצד חון
דהיינו אחורי השפר שהם מול פניו ונר"
סהוצרןילכמו׳יספוך סכת'אליו כדיליישב
מה שקר לאחורי הספר חוץ וכת׳שהטעם
מפני שכך המנהג כשהשפ׳עומד לפניוכידי
האוחז אותו הפוך הכת׳אליו כלוע'אחוריי
השפ׳מול פני הגולל דהיינו לצד חוץ כי״ל
ויש לדקדק במה שאמרו גוללומבסוץ
לדעת רכי׳מאי נפקא מינה םא יתחיל
לגלול מצד פנים או מצד חוץואיפש׳דה״ק
אס יוצ׳יתחי׳לגלול מצד חוץ אבל הסידוק
ציי! שיהיהמבפני׳ודיק פי׳זהשהתוספ"
נשה ר״ח לא פירשו אלא מהדקו מבפנים
ולא הוכית גוללו מבחוץ והיינו מפני
סמהדקו מבפנים שהוא כדוקא הוציכר
לתתטעסכו אבל גוללו מבחוץ שאינו
ניוקאאלאלו' רצה מבפנים כילל רצה
מבחוץ גולל לא הוצרכו לפת בו טעם •

לרטש הגאון ר״ל עד שיביאו נוותולסיבלייווהלהגתחיות
׳" L
,
,, , , ,
שהיו תילין לתני פ ת מבית .אתר שהי  » woכו « ח ופו רש ח שוסו ® ייעד שינהל נלופי על ס -נ-צו « ’ ־־״ * • י
בנרייגאייסבייהתילומניחיאותיעל התיכ’ וכשיוצאי' משם ונוטלי צושו להצגיעו יהלעש מת־יבהז שהיי מה
־־י,ז-
סת ליתנו בכית שטשתט׳בו לא יפשיט התב׳כפניהצבו׳שטורח נניד שושיס לש״ש צס פניתיס ציתו בייהלן«״},.,
צכורהוא להתעכב שם עם הס״ת אלא מוליך ס״ת והעם יוצאים החזן כסמוליך איתו ליצניעונ2ד,ץ  £!,נלרום המנוי®
אחריו ואח״ב בא ומפשיט התיבה :
"
הצני׳אדרב׳זה מוריה ביזוי יות' כשמניחין ,
,

 1 Oר | ן גרסינן התם א׳יר תנחו׳אמרריב״ל אין הצבור
רשאיילצא׳ער שינט׳פ״ת ושמוא׳אמר עד שיצ׳
ולא פליגי הא ראיכא פתחא אחרינא הא דליכא פתחא אחרינא
אמרירבא בראהינא אסכרא• לי אחרי ה׳אלדיכם תלכו פירש״י

,

 1חרון הקוד עד <:

עא׳זכ׳נשם■
אומו ביד החזן מכשמניחין אומו בתיבכ (ה )
כפי״ניאין
■ שמר סייוז׳
והנה לפ״ז דקדקיפה כמ״ש והוסיף
איןלהוניא
סהל לזה הפירו' ריב״ל מחמיר הר3׳ ע$ןן' נ׳ס׳ת
שמחזיר
שאיןהצכור רשאקלצאת פד שיצנעים״ ת השני׳ ע?

לצא׳ררךפתחו הרוצה לצאתי והנהלפי'! שפוצל שצופיפרם־צ«  5ף ”(‘ #ת " " ”,
איכא פתתא אחרינ׳משינטל ס׳ית
כך אלא
נישמיקל ולפי׳אמר שאין כדבר
סכגז ק אלאייוניאין
!רכך
שישראל
'
הוא
אחרינ׳נכון
פתחא
ליכא
ס׳ית
מוסיף הוא סהלריב״ל לא איירי שניהם ניתאיויי
,
״<,
,
אחר ייוצא .אפיי׳לא־יצא ״
בפתח ״
יי״פסיןהאח־נ"
שיצא• פ ת ולא יצא -אדמכפני׳ ס ת וגאוןפי שהאידאדיביל־ב -ל אלא -פאין סצנוי רשאץלצא׳פדסיצכי מו
לי״׳סקדל/״רווש(.׳
מקו׳קאמרכשש״צ או׳עוש׳שלר׳אתר ג־מריתפילתו אי׳צבו׳רשאיפי׳סביןכשיצניפו ס״מ33.״ה בץ ^.יצי3ןר
לצא־׳ערשעטול ס״ת להצניע והוסיף שמואל כי ממן שמוציאיןאותולהצדער 6ינס רב15ין1(.ג|5י|.ללכין -
א׳ןיקחיןהמני,
ידרא,זמהג »גללא
ייעשה'־ לכיתס עדשיצציפו 0״מ אכל בקדימה
אחריו יייווי™
־«v
אותדמב״ה להצניעו אין .רשאי לצא׳עדשיצ׳וילכו « nn
«יר״יירדי׳ה
לו הידור ואמר רבא בראהינאאסכדאליאחרי־ה׳אלדיכ ,תלכד ואיחור לא איירי של שאפי׳סיצאו לסצי׳ יתי׳ הראשינה
ואה"כ יקמי
■אחוריה  1נפיק מקמירד ס״ת אין בזה קפידא לפיכך בא ^ ל השנייה ענ׳ל:
הלכך׳ ליעכביה לס״ת׳ עדי תפיק והוא
נת׳חריי׳לדאסזר
■ והוסיף■ שצריך ג״כ להקדימו וללכת אחייי׳
ואי איכא פתחא אחריכ׳רשאין ודאחר שנמרקריא׳חפפדאו&ף
נחמה
חשאינס ישאין לצא שד שיצאו וילכו לגליל
רושה
תהלה ^,יןד רטךר ן1ק
הספדלמקומו ואומר
ש״ציקרי׳ומחזי׳
ליזכ נא ז
הקרועה .־
■ אחריו ויעשו לו הידור שהרירראן
_
ד
_
ו׳
I
F
■
שנל
כסררשארהימיטוישמתומושאומרים־תהל׳לרודוסררקדושח
הדין הראשון והמו׳סלו והנה לזה הדר׳ יע־המגהג
 התנוקויגי  -י
מיד־ואח״כ:מחז;ידין הספר למקומו׳
ומשקל S־p
פודחילו' ביןפירש״ץבין פי׳הגאון שלדע
רש״י מאמר משינטל׳אינו אלא הנטיל׳לכד ומנהג יפההןא
ולדמת הגאוןכולל הנטילה וההצינע ואחדכלילווזסנחמת:
שפירשתי זסהפימצאתי לתלמידיה ״ד ק  0ט (א)
 DHIDשאצאבמ ! ׳ה אפרש דינה וקדושת׳כופיןמי
יונה שפירשו כחידושי מגל’ זה ספיר'פצמי' נהגיי* י לנ
העירזה אתזהלבנו׳להט ב" תאולקנו׳להם:
י
כפאמיו סס פדסינטל ס״ת פיר׳אין לכס׳ יתקילהוסהנין■
ואס נפשך לועי דגוללו מבחוץ דוקא ולא
אלא
תורה נבייאימוכתובימואין בוני; אותה
לצאת עד שיחזרוס״ת להיכל שאין להס סהנ^ 5מלןאתר
מבפנים הטעם מפני שמהצד שהוא לפניו
לצאת ולהניחו כיד ש״׳ן שזס־נדאס3יזוו .הס״ת ועויודלפגי
היי> צייו לסתחיל דאל״כ סיי כמעכי׳לע
כתבי והעולם אינ׳נזשרי׳נזה ופפמיסיסכפודהספר כתיבה יוצאי׳רוב הקהל׳ ואין ליכס
^ י?י"ל דאין מעבירין על המצות כיאיתא בפ׳אמד׳לסם הממונה :׳
■יסמוסל אמר פד שיצא׳ ליוקרה עגיל;
הוי בש כתשובה דע שהגולל ס״ת בתוך התיק טועה דאכשהוא גוללו גוללומבחוץ לעשות כןמיהוכשיוצאי׳מופטיכגון ג׳ארד׳ליכלמיח׳לסידי
פייסו מסק לתיק כד שלא יקרע ואע״פ סי״מ בפ״א גס הסירו' הראשון נכון וצריך פי׳רכי׳האיי־ דלאפליג עליה דר׳תנחו׳אלא הוסיף וצמר מקו׳שמוציאין אותו ע״כו קג ( )4עיין
וז״ל מהי״י ךח3יב ז״ל אי איכא סיתחא אחרינ׳רשאין כפי דעתו פיר׳רשאיןילצאת ■ " ®,ס'״ו
ליזסי בוע״כ :א׳ר ינאי בריהדר׳ינאי סבא וכו׳בס״פ בכי העיר ( סס ) זי יא־ר
מנחום אמיויב״ל א ז סמפשי׳ מתחיל דע שיגלל הספד כפ׳ואלו נאעריס (דף לס) בפתח האחר אכל לעולס םה חייבים אחר צאמ׳בפתח האחר ללכת אחיי הסה תור' נ׳ה^כתנתי ^אי
ופרש יכדי סלא יהא שגולל טיוד וכו׳וו״ל א״ח לא יהיה פותת המפטיריעדשיגלול ולעשות לו הידוריכי זה עיקר כפי שהגאון ולו״איראשונה סמוך לאחייה׳אלהיכ' מיי] זאאלענוד
הנולל הספר סי שיתחיל לגרללי וי״מ עד שיגלול שייהינסגר ויעתיקו החוץ סהגיע' מלכיהילכך לעככוס לס״ת עד דנפיק והוא אחוריה י״ללעולס היא חייב הד שילך להם יוניך וע’ל
נמקו שיושב סס כשגוללין אותי עכ״ללכתב המרדני בסוף•ה׳קטמ׳דביו׳סמוציאין אחריו חזר ואמר לא נפקו מקמיה זהו לע היציאה מב״ה לכדואי־ איכ' פיתח׳אחיינ׳' ס׳ס נ׳נ !אס-יס
סניסתלא סיההר״ספותש השטה ובן לא היה מסיר המפה עד שגללו הראשונ׳*;ה רשאין לצאת בפתח האחי קודם טמאבל אחר צאתס סייכיסהס להסל יס ' 3 »'w0מלי 5י
קט״ גרסינן כפ׳ואלו נאמרים (דף לס ) אין ש״צ רשאי להפשיט סתיב׳בצכו׳ וללכת אחריו ולעשות לו הירורעכ״ל א'  .:־ועל ע שהגאון כשיש״צ אומ׳עוישהסלוס׳ זעמךתל,^ :ר
קמט ותו גרסינן פמס (דלט )א״ר מנחונו וכו׳כ׳רכי׳הגדולמהר׳׳י אכוכבק״ל שכ׳כן לפישאס מנהי׳ סיה ימנהגסלכר שהיו ראזיסנהסכייות
וכו׳זה מבואר :
,
מצניעי׳השפ מיד קודם שיתפללומוסף־ סיאך אמר סמאע׳סיכטל להצניייצאוהצכו׳ נ׳לן ומתחת
ף_? ליכ ל" אין הצבוררשאין ־ לצאת עד שינעל ס״ת וכו׳ פי' הגאוןשכתבי
כת«ייי1
® גי יז ף בפ׳הקוראזזת המגלה עומד והנה לפירש״י כין ריב״ל בין ’שמואל סהרי עדיין׳ צריכי׳הם להתפלל תפלת־ מוסף ולפי׳א׳שןה אייריכסלאכצניעוסס׳יןח■ < פ ;!ל
מזגתי דיס
יק חלאבש^ יכן מנניעי׳ הס״תבב״ה שמתפללין בו לפי שאינו כמקוש ,אלא לאחדשסיימו התפלה פ״כ :ול״נ דס״קכשס״ץ גומי תפלתו כלומ ^אומ׳אשרי נעה׳י נח׳ה סי׳
יל פי אחר שקיאו בו מוציאין אותו מסס ומוליכי׳אותו להצניעו בביר! ובא לציון בעוד הס״ת כתיבה ואומר׳ אח״כ קדיש תתקבל שאז הוא( גמי ההפלה קסיג נ 7יני נכי
וחומס גועוסה שלום׳ אל יאמרו הצבורמאח' שכבר נגמרה המפלסוכקדי׳שאחרי' העיר שהולכיםכו
ש״ ,מועפ ו?" ריב״ל שאסור לצאת מב״ה עד שינעל ס״ת להצניעו ומיהו משנטלו
אחר רוברקהל
עןןיד ,א’גה 3יי ולהוציאו ולהצניעו מותרלצאת .דרך פתח שאין הס״רו יש לט רשות לצאת אם נרצה אלא אינן רסאין לצאת דע סיכטל ס״ת  :ועל
■"■־א ייתשוב׳
'
^ ת ס אבל דיך פתח שהסית עתיד לצאת בו אינם רשאים לצאת קודם מ״ס גאון הילכך ליפכב לס״ת פד מפיק נמ3רבי׳הגדול
■ מהר״י אביהב ז״ל סירס ח1הר׳ם נהג׳ה
דה־«
יעכב עצמו מס״ת עד שיצא ס״ת ויצא אחריו ולא לפניו פ״כ ול'כ דלמ״ד דלס״ת עייא
לןצנ 'ת״משוסאחי־י ה תלכו והיינו דאמר שמואל עד שיצא אכל במקו׳סכוהגי
כורם שאצא נתייתוני .־
 3,ס שממפללץ בו לא איירו ריכ״ל ושמואל כלל ומשמעשהס רשאין הוי כמו בסביל וה״ק יתעכב בסביל ס״ת עד תפיקוכר'  :לג
ייצו רכל שמצניאי׳אומו שס ליכ׳זילות׳אס יצאו ולפי׳הגאון רייב״ל איירי
קב״ה וצו'  :מפין בני הפיר זה את זה לבנות להם בית-גכגסח וכי׳תוספתא
נכבוס
,
ינג

קנ

הלכות םת הכנסת

דיט

א* ח הלכות מת הכנסת

קץ

קנא

לכיורר*
כסימןנ״ה  •:אם יש קטטה נץ סק.סל וחינם יכולים להסוות דעתס
אמתl
בהסכמת כולם ומחמ׳חלוק לבס בטל התמיד ומד׳הדיןלוקה י^ין
מה תקנתם כתוב בה גסות מימון החדשות עי״אמס״ת ^ ^
מצן 1
ובועד
קנא בתי כנסיות ובמי מדרשות אין נוהגים כהן קלות

( ) 3נמ׳תגדיגי במכו 0הרי*ף והרא* סכפרק' קמחדכ׳׳כ  :ואיןבונץ אותה אלא לגובהשל' פייר
»rpii
בתוספתא דמגלה פ״ג ועייתי לה מדכתיב בראש הונדו׳תקרא :ופגביהיןאותה
?צ7ינ*י6יו .תנ'ה
«נמניזני פס גל דמ סתהי׳גבוה מכל כתי הפיר כפ״קדשכמ (ד יא ) :ומ״שודוקר! בתי׳סמסתמשים
היויתשי׳ הש״כי® בהם ונו׳שס ולא אמין אלא בבתים אכל בקשקושי ואבמרי לית לן בה וכתהר״אש
"
nn־/ . - 4 nn 'nVn ^k nt nJ"1n1N
לדינים אלוומ׳ל פי׳בימיות ומגדלים לפי שאיןמשתמשין
חר׳פשף^!
סנמ׳בפתח זה לצס בפתתל1
אין
סי' נ'
בניהעיי  :ולא נציתין בהםpp״i ,
פזלץ על גנותיס׳וכת׳עוד י״א סבתי' שלנו לימ אלא בגוב׳של עיר ומגביהין אות׳עד שתהי׳גבוה מכל בתי העיר
!נדיםfrnm
ויירת' 3<-ה iלן בה לפי שהן מסופפץ ואיןמשתמשץ ודלק׳בתי׳שמשתמשין בהן אבל בירניו׳ומגדלי' שאיןמשתמשין מתקשטץ לתוכן וכתיב בסמ״ג Lp
סמנ-
על הגגו׳מיהו סיב' דרוב הגג גבוה מכ״ה בהן יכולין להכביהץ יות׳מב׳יה וגג שהו׳משופ׳ואינו ראוי לתשמי׳ שאינם מיוחדים כ״א לדרוסלרבי;1 0
אסור לפי שמשתמסץ בעליה פתס' הגג־ צריך לשער רעד המקו׳שהו׳ראוי לתשמיישלאיהא גבו׳יות׳מביה מהר״י ן׳חביב ז״ל וכ*כ ממקי יוסףישי[י
מ״כוזהו סכת׳רבי׳שצרי׳לפמ׳דעד המקום י״א מי שהגבי׳ביתו יות׳מב״ה שכלפין אותו להשפילו ואין פותחין שכתב דהאי בית המדרס ר״לשלך^
סהו׳ראוי לתשמיש שלא יהא גבוה מב״ה:
מדר׳בביקו
דומיה /דב״ה סבל יחיד הקובע
אותו אלא למזרח שכן מציגו בהיכל שהיה פתוח במזרח ופירשו
וכתוב בהגהת מימון פי״א מס״ת כל עיר
לצרכו ודאי אין לו קרוסה כ״כ וכתבמן
שגגותיה גכוסי׳מב״ה ס׳יפ' חריכה ער״ת
התוס׳דוקא בימיהם שהיומתפללי׳למערב אבל אנו שמתפללי׳ אפי׳שינת פראי אסור בב״ה אבל נס!
שזהו דוק׳בגגי׳שלה׳שהיוסוץומשתמשי' למזר׳לצר ארץ ישראל אין עושין הפתח כמזרח ובונין בה היכל המדרש אע״ס סהוא חמור מב״הגו^
עליה׳ תמי ' וזהו כידון שמשתמש ין למעלה להני׳בו ס׳ית ומנין אותו לרוח שמתפללין כנגרר באות׳העירכדי
הכיציהיזנו
דמות׳דאערי׳כפר׳מי שממו
מב״ה אבל גבין שלנו שאין עש ויין לתשמי׳ שיהיו פניה׳מול ההיכל כשיעמדו לתפל׳ומעמירין בימה כאמצ) רב דמי גנו והכי גיסי  :ויכינונסג
 1מי לקשקושי ואברורירשריהתלמוד׳ואף ב״ה לעמוד עליה הקור׳בתורה כרי שישמעו כולם וכיצד יושבים
ולשמו׳גמ
סתםדה" ח מוסרים לאכול
מהין
ולא חילק צבל הי״מב׳כמב כפי״א
ע״פכ מעשה היה בטרוי״וש באח׳סקרוביו בהב הזקנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי ההיכל וכל העם
שהגביה ביתו וצוה להגביה גס ב״ה ועשו יושבין לפניהם שוררת שורו׳ראשונו׳פניה׳כלפי פני הזקנים ושל וחכמי׳ ותלמידיס׳מותריס לאכולול«ו1ן
ננין א׳מצד א׳ לבד בקרן א' גבוה ולא חש אחריה פניה כלפי אחורי השורה שלפניה וכן כולם ער שיהו כל ?הס מדוחק ומסמע מדבריו דשגאממק
לא וכן משמע מדמית'סמסבגמ׳דווי(!
להחמיר עליו יומר וכן הורה מוריעכ״ל  •:העם פניהם כלפי ההיכל וכלפי חזקני׳וכלפיההבה ובעת שש״צ
י’ א מי שהגביה ביתו יותר מב״ה סכופין
ופיילי
ורבאדא כר מתנא הווקיימי
עומד בתפל׳יורר לארץ לפני התכ' ופניו כלפי הקדש כשא׳העם:
עיילי
שאילתא מרבה אתאזילח' דמיטרא
אותו להשפילו ב״כ שם יר״א'וכ׳שסביאין
VpQ j^ Jp
ראיה מדא״ראסי אנא עבדי להלמתא
לביכניעון׳
כנסיוובתימדרשו׳איןנוהגיןכהןקלו׳ראש לבי כנישת׳אמרי הא דעייליק
כגון שחוק והיתול ושיחה בטלה ואין אוכלין
!
משי׳דסמעמ׳מוין
לאו מסוס מיסרא אלא
מחסיא דלא חרבאדמסמע שכפן להשפיל
ושותיןבהן ולא נאותין ולא מטיילן כחן ולא נכנסין בהן בחמה צילותא אלמ׳ דאי למי ממו׳דסמפתאמי
הבתים דאי ס״ר שנתן להם עצה שלא
להגבי׳הכתי׳מאירבות׳משמיפנו גס הס מפני החמ׳ולא בגשמי׳מפני הגשמי' ותלמידי חכמי׳מותרקלאכו' צילותא לא הוו מיילי לכ״המקמי)'M
ולשתות בהן ואין מחשבין בהן חשבונר׳אא״ב הן של מצוהכגון דמיטרא וטפמיודאי מסוסחילס׳ומי^
ידעו כן ור״ח פי׳שצוה להגביה ב״הפכ״ל‘
וכת׳רבי׳ימח׳ורס״י פי׳שמנעס מלהגביה חשבון קופה של צדקה ופריון עינוים וכיוצא בחן ואין מספידין לא חשיב דוחק שהרי כמה צנשיסמעין
כמנמיסאנל
י בתיהם יומר מביס נראה מדבריו דקודס כהן אא״כיהיה ההספד לאהד מגדולי העיר שכל בני העיר בסוק בספת הגשמים ופינה
א״זדאינ׳לוטו
הגהות אסירי כתב :כשס
שבנאוה קאמר:וכב'כתבתי בסמוךמעשה
ליכנס
מתקבצין ובאין להספידו ואם צריך
מותיונחנו
מחמרי אנפשייהו אפ״גישסי'
ר״ת והוא כפי״ח וכןהלכ :מצאתיכתו׳
בשם ספי אגוד׳בסר השומפין מפי׳ר״ת הבאתי ראיה פל אחד שבנס נגד ב״סורצה פוד ממותר לאכול ולסתות כבתי כנסיות ובבתימדרשו' אפי׳בני אדם שאמסמין
עסויו׳נר׳סמןהדן
להרחיק ד׳אמות ואמיתי דב״ס צריך אורה גדולה כמו אספליד׳דהכא  :דין קהל ומיהו מדכרי התו׳והרא״ס גבי בתיכנסיו׳שבבבל פל פנאי כן
שנפסימל
פסו כן ולא משוס חומר׳וכ״נ ססוא דפת יבי׳סהרי כתב בסמוך בדין ב״ה
לשוכרי׳בית להתפלל כו אס יש לו דין ב״ס לכל דבריו אכסו׳בסי׳קנ״דבם״ד :ואין
פופחץ אותו אלא למזרח וכו׳תוספת׳כתכוס היי״ף הר״אש בע' הקורא את המגלם תנאי כדברי סתו׳והרא״ש וא״כ מס שסתם דבריו בכאן סוא מפני שדברפשוס«Ü
דרביגא
דאס לא מדוחק לא היינו מתירים אפי׳לפלמידי חכמיסיוהר״ן כתב גני הא
עומד אין פופסץ פתחי כתי כנסיו׳אלא למזר׳שכן מצינו בהיכל שפתחולסזר׳שנא׳
והחונים לסצי המסכן קדמה לפני אסל מופד מזרחה  1 :ם״ש יבי׳בסס המו׳דדוק׳ ורב אדא ואפ״ג דבמי כנסיו׳שבככל פ״ת הן עשויות ה״מ3סע' הדחק וכאן לאהין
בימיהם שהיו מתפללי׳למערב וכו׳כ״כ שס המידכי והר״אש וז״ל הגהו׳מימוןבפי״א דוחק כ״כ ואס״ג דאמרי׳חסמיס ותלמידיהם מותרים מסמס לי דהיינובבי'המדון
מה״ת אין פותתין סמח כ״ס אלא למזרח במו׳פי׳הטעס בדי שיסומשתסוי׳מןהסתס סמומדי' סס כל היוס כדאמיי׳מאי כי רבנן ביתא דרבנן אכל ב״ס לאעכ״ל:ומ׳ש
ואפ״פסננמ'
רבי׳ואין מחשבין בהם חשבונות שאינם של מצום כ"כ הרמ״בס ג״כ
נגד האיוןשהי' במערב וכן הדין למתפללים לתזרס לעשות הפתח למערב וכן
ודאי
לא איתמר כהדיא דשרי לחשב בהם חשבונו' סל מנוה משמע להו דלדבר מנוה
צפון ודרוםעכ״ל  :ובונק בה היכל להגיח בו ס״ת וכו׳כ״כ הימ״בס כסי״א מה״ת
כפתס
אינם ככלל האיפור  :וס׳ש יכינו וכשנכנס בה להתפלל מצוה במי שנמס
והיה נר׳לו׳שכמבו כן מסוס דמני׳ר -מוספמא פ״ג דמגלה כסמניסיןאת התיב' פניה
במועדים
בלפי העס ואחריה כלפי קדש והוא ז״ל מסר׳ דמיכס דקתני היינו היכל סמניחין בו זה לצאת בספח אסרת מייתי ראיה בגמ׳מדכתיב ובבא פס האיץ לפני ס
לטסות
הבא דרך שעי מפין להשתח־יותייצא דרך שער הנגבוהי״אם גור מצום
ס״ת ואחריה כלפי הקר״היינו לומר שקובע ההיכל ברוח סממפללי׳נגדו וקרא לרו'
להוא קדש לפי שהוא מכוון כנגד הקרש אלא שמתוך דבריו משמע שאינו מפרס קסנדייא וכן היא גייסה רבי׳אבל הרי״ף גייס מותי לפסו' קפנדריא וכך הסומי
דלכיר־ךב״המוסר
תוספתא זוכן! ומעמידין בימה באמצע ב״ס וכו׳ג״ז דברי הרמ״כססיס :וכיצד הרמ"בס :כחבו הגהות מימון סי״א מה׳תפלה כיאה לריצ״בא
יושבים בה הזקנים כלפי המס וכו׳ג״ז דברי הימ״בס שם ומהר״י ן׳חביב כתבוז״ל לאכול וליישן בתוכה דהא אפי׳לצורך מצרה אחרת שרי כדאמרי'כירו׳ס״קדפסק
לשון התוספת׳ חזן הכנסת וכל הפס פניהם כלפי הקדש שנא' אל פתח אהל מועד כתי כנסיות צריכים בדיקה לסי שאוכלים סס כעיבור הסנה כסצקכצו לפבושר
וכשמהחי׳התיבה פניה׳כלפי העס ואחוריה' כלפי הקדש פי׳הר״ןכשמוציאי׳התיבה ומכאן המירו ליישן בב״ה בליל כמור כדי לסמורהנרו׳עכ״ל :יל׳כ הר״ן בריסגחמו
ומניחים אותה ברחוב פני זקנים שהם יושבים סס כלפי המס ואחוריה' כלפיהקדש וכ״כ בנמקי יוסףז שס וכ״ר המרדכי בפ׳בני הפיי  :וסיייתר ליכנסכסגמקר
עוד כתב מקום שמניחים בו התיבה בב״ס היינו האיון שס״ת מונסי׳בו נקיא מקום ובתרמילו וכו׳הכי משמע בס״פהרואה  :כתוב כא״ח כסס הר״מ שאסורליכמ
כניסו
לב״ה בסכין ארוך לפי מהמפלה מארכ' ימיו של אדם והסכין מקצרם וליככס
לקדש והפס יושבים ופניהם כנגדו והזקנים דהיינו החכמים יושבים כנגד הפס
לחיז
נפי אסור כדאמרי׳שלא יכנס להר הכי' כאפונדמו והגיה עליו הר״ף מיהו אין
וניאץ הפס כיושכי׳לפניססנמצא אחוריהם של זקכי׳בלפי הקדש ופניה' כלפי הפס
וזה מפני כבוד לצבור וסרב המחבר אמר ומפמידין בימ׳באמצע ולבסוף כת׳וכל פי
הזכר׳מפיועכן1
כי אס כגילוי היאש פ״כובמ״ס כתוב מי שראשו מגולה לא יוציא
התיבה ויראה שאו׳תיבה על הבימה ולא נר׳כן מפי׳הי״ן אלא תיכ׳פירושו האמיתי
ומ״ש ויכיל לרוק בה פשוט כס״ס הרואה ( סס ) 1 :מ׳ש ובלבדסיספספמכיגרו
שנ
על מקום עמידת פס״ת ובב״ה זה נקרא מקו' הקדש וגס היכל ולפ״ז ד׳שמות יש לו כ״כ סס ה״ר יונה והיא״ש בסס הירושלמי וכתוב בספ' א״ה בססהרא״כי י? י
א׳מקיס הקדש ב׳סיכל ג׳אחץ ד׳ תיבה וכשמוציאים התיבה למשוב העיר זאת״הי' רגילים לסוס סס גמי שאס ירוק כתוכו סלא יהא ני' :כתב מסר״ין׳חכיב זל ^
כדי  ... .י -כא עלץ ועלנגויו
לתיבה .הנקרא׳מקיס הקדש כי שם מניחי' הס״ת בהיות׳ביסוב והיי היא כמו היכל ספל
להתפצל _
קודם ^שיכנס _
לקנחו W. T
וראוי , r.״,
אסור .
רגליו .
.
ולינגן
סוס לכלוך ק״ו משנכנס לפני מלך כ״ופכ״ל♦ לנוהגים בהם כבוד לככדן
בלה ומ''פ סס בגמ׳יורד לפני התיכה פי׳על מקום הקדש שצריך שיהיה החזן פניו
כלפי הקד׳ולפ״ז הפי׳יורד לפכיהתיב׳סיורד ממקומו ללכת לפני התיבה שהו' נקרא כריתא בפ׳ככי הפיר ( :דף כח ) ואפי׳ לאחר שחרבו עדין הסכקדוסמםונין
נקי"
וישתדלו לבנותה מפנס וכריתא סס  :כחב למרדכי פר׳מי העיר לה
היכל וקדש ולדברי הרב המחבר שהזכיר הבימה ואח״ב אמר וכלפי התיבה שיראה

שהיא באמצע וא׳'כ היושפי׳בינה רבץ ההיכל היאך יהיו פניה׳כלפי התיכ׳ע״כ הנכון
לפיס אמרו וכלפי התיבה שאין הכוונה על הבימה אלא סל התיבהסמוציאי׳כמ״ש
למעלה וסי״מבס כת׳ומעמיוץ כימה באמצעוכו׳וכסמעמידי׳התיבה שיש בה ס״ת
מעמידי' אותה באמצע ואחורי התיבה כלפי ההיכל ופניה כלפי הע׳עור כתב ובעת
תש' ן עימד לתפלה עומד כארץ לפניהתיכ׳ופכיו לפני הקד׳כסא׳העם ע״כ ונצטרך
לו׳כי אפ״פ שהתיבה באמצע אין רשאין ליסב בינה ובין ההיכל כדי שלעולם יהיו
פני העם כלפי הזקנים וכלפי הקדש עכ״ל  :עיר שאין בה אלא י׳ואחד מהם רוצם
לצאת בימים הנוראיס » 0נופץ אותו לישאר או להשכיר אתר במקומו כתבתי

עליו להשתמש בוובו׳ סס בפי כנסיות שבבבל פל תנאי הן עשויות ואעפג׳’
נוהגים בהם קלות ראש ומאי ניהו חשבונות ופיש״י על תנאי פלמנתסיס"'1
כסם וכת הר״אס דאין לפרש דמותי לנהוג בסס קלות ראס ביישוכן יה^
ורב אדא לא הוו עיילי לבי ככישתא מסוס סיטיא אלא מפו' דסמפחא3עי ^צי
אלא כשחיכו מיירי דאז מהני התנאי ואפי' הכי אץ מחפכיי בהןחשבונו ^ י1ן
זורעין אותן כדמסמפמרבינא דה״ל ההוא תלאדכיכניסתאכלזרעיסולח ^
יכול לזורעה אם לא שקנס משבעה טובי העיר והטעם לפי סזריפס דבי יונוג5
13
הוא ביותי וכ״כ התוספות בפרק קמא דבתיא גסהר־״ןכפוב בססהי

דאין

אורח חייס הלכות בית הכנסת קנא קנבקנג

דט

יקסו תיבם מיכה לא יקחו ב״ה כ״ה לא קהי את הרסוה יכן מממייסן כלומ׳סאם
מכת מפייס ולקחו ממקצת הדמים סייר לא יקחו מן המית׳דכר שקדושתו פחדתי׳
,
*
י) 1
*, . ,
ומפיס יהינו דספריס סייינו מימסי כלי ס  :תו כל חומס לבדו ואין קדושתו כקדוש
ס״ת שכתובי׳כו כל החמס׳חומשי׳ביחד וב״כ פימ״כס כפי״ח תה״ת וסר״ןמי׳דספרים
היינונביאים וכמוביס וכ׳דמשע׳מפתני'

קנא ()א

במידגי

$,ץ לפישסיהא מותי לנהוג כהן קלות יאס בחימן מפובדא דרבינא דה״ל מלא
ך:י גנישתא וכרורביג כ*_בל סוס וכ ס שראוי להעמידן ביישובן מדאמרינןד רפדס
וס< יסלנלפיס מסוס דהוה הספד סל רכים מורי בכל בתי ככסיו׳סבפול׳ורפיס
כ7י מילון כ'
פתחים :
3ידלהוס ורבלורב אות כר אתא פלייהו זילסא דמיטיא אמיי משו׳דסמפמ׳בעיא
(? ) ונת׳מ  :וי׳ 1
לסייכך פיר׳הימ״ק שעל תנאי הן
צילותא היינו לענק סאס הוצרכו אנסי *יפי נ,ס בו לצרכו כגון ילקרו׳לאדם יכנס ויקר׳מעט או יאמר
דבר מביאים וכתובים כי הדדי נינהודספיי׳ נעםיק ( פי!שיחד
מסוידת
לנ׳ה416
ואםמנינן פת«׳ ולא מפלנינן ביכייהו כללוב פזר
מיו להאכיל בסש עניים אולהשכיבן שמועה ואהי׳כ יקראנו כדי שלא יהא כראיכאלו נכנס לצרכו
מיזי״ין חביב ז״ל סי׳מיבה הוא הסיכ מ 1תרלי )5ולשכב
 iמותי והה לכל צרכי עניים לפי שפה אינו יורע לקרו׳ולא לשנו׳יאמר לאחד מן התינוקי' קרא לי פסוק
ההיכל שעומד סס הסם כל הסכ׳ורבותיכו עציו וקשנתי7םרי
שנ׳
שאת׳קורא בו או ישהה מעט;ואח״כ ןצא שהישיבה כה מצו !א
וכדאמיינזבפ׳ערבי פסחים לאפיקי פניי'
קורי׳אוחו איון ע״ס בנמקי ופיר׳ תלר( רךי לרפי ל־א>לאסו׳י
,אילי ושתו בכי כניסת וכן חכמי׳מומרי׳
לעשו׳דרך
זה
בפתח
יכנס
ב׳פתחי׳לא
לה
היו
יתיך
י
יושבי
אשרי
ליוסר m
ה״ריונה שהלוח שמעמין־ץ3 .ן ס״ מ ^ אעו
דוקא גיה
ליסנו' מסן והוא שהוצרכו להן כגוןסהיס לצא׳נפתח הב׳לקצר דרכו ואס הןה חדרך עובר שם קור׳ שנבנה
גקוסדסוק לתלמידים אבל שלא בשפת
הדפק אסיד כדמוכס עובדאדרביכא ורב
צוקתיס בסס נביסיס
^ /מך?כי
 /ןv
t
אדאכראהבס ואע״פ סלנלהדברי׳סללו
לשני
אחרת ימות׳ליכנס כה במקלי ובתרמילו וכאפונרתו ויכול לרוק יכמוביםי' 3סוס יספדי "* י? תו מספי! י
סופי׳מנאי -לבתי כנסיו׳סבכבלאין תנאי
גרסינן נמיהתס אפי נביאי׳וכמוני׳אץ מנב
סלסה נלוש לפנק קלות ראש וחשבונות בה ובלבד שישפשפנו כתליו ונוהגים בו סכור לככרן ולרכצן
ואפי׳לאחר שהרבו לוקחים בסס מטפחות תורה וחומסים  •:י
סכ״לואע פ שנהגסו׳אסייי כת׳בסם א״ן ונוהגי׳בכל המקומי׳לחדליק בהן נרו׳hכט־־ן
אס מכיי חוי׳^א צו׳ג " J,די
דרכיכא ורב אדא הוו מחמיי אנפשייהו ?ידיין הן כקדרטתןוכשם שגוהג'י ? 2המ ככו יכל^' וב 1כ 1נוהגים ו("' ^ ב כניד הי״ז
צע״פססיה מותר אפילו ביישובן ומומי בהש בחורבנן חדןמכיבו׳וריבוץ ש ^ק מככדי׳ולא מיבצין אות ןיקחו ספרים משוסי ^ ומיייייזנקיי® ; ,ינ ^,רה :ה
ונלגיז'א8ירי
לאכול ילפתו בבתי מסיו' ובבתי מדרשו׳ עלו כהן עשבי? תולשק אותן וממחק אותן במקוון משו ׳ עגמה דמיס הא תורה לוקחים מיהו איבטיא לן (ג)
ע׳גגיהעירלה׳יז
אפי׳מי ארס סאינם ת״ח ואין זורעין בו נפש כיי שיראו העש ותעיר רוח' וישתדלו לבגות׳;־^ ש התנו ע 1,ין בגמרא אי סרי צכמחערלחכור ס מ יסן
ניקח בו חדס וא אמיר כי,ץ דליכ<יי<-לןזי לא0וליקיז אנטם
אפילו נסיכו כי ביזוי ן גדול הוא אי לאו
להשתנלכו בשעת בגין מותר להשתמ׳בו כחורבט אבל בישובו ולא איפסיטאוכקטי בס רבומי ל חימרןל יילה ישנה נדי
יבינו סתם
י המסמן' .הובי הפיי
עכ״לכר התוספות לא מחני ביה תנאה ואפייבחורבנו לתשמיש
הב מ< 3יל הנגניסיכ׳ר
מגזגה בגון זריעה ומיאיכעי 3זבס חדניכלנ;(1ו יי
דמיו כיפת סיא״ש :ע F
:
תנאה
מחני
לא
רבים
)
ישי
וחשבונות
דפשיטא לן דבהנך אחריני־דאיכא לפלוייJc3וןחזנרי איל
דסא דפל תנאיהן פשויין לא מסכי אלא
סותדין ב״הא כדי לכנו׳אחרת שמא יארע להם בהו אסור למכרןוליקח כיוצא בהם פ" כ ונרי;  puזהכ׳ע
Djp
במהים
לאות שבבבל שהיי לעת בא גואל
■ ורבינוהגדול ריד׳ר׳יא ז״לב׳סמדכריר ,ר׳ חודים ג! 6נן
י אונס שלא יבנו האחר׳אלא בינק האחר׳תחלה
נימימפפקע קרופפ׳אבל לאותם שבא״י י ץ *
! *J ™,ר׳להוא
קדושתן לפול׳קיימ׳ ואחייב סותרין הישנה וה״מ שהיתה הראשונה חזקה אבל היתה סכתב אבל איפכא להורידן מקדושתן לא
ל 6מסכי תנאי שכרי
אוזרת ובלבד שלא יתעצלו מסמ׳דלא קסדי׳אלא סלא ייייל־׳מקדוססן מרי ׳ חחחרי
תכ  :סמירכי כפ״ק דשבת בשם רבינו נטויה ליפול יכולין לסותרה ולבנות
אבל לקמ׳כיוצ׳בסס סרי ושבן מצא כתוב מפי צעניןמנירה
בבניינה אלא ימהרו וישתדלו למותה מייד :
מאי׳איכי יודע איסור גמי׳לסשאמ׳בעליס
ממה למחיירי'-
■ יונהז״ל׳ ובןאם גבוממור הנה׳אשיריז
מותך* לעשות מנייה נית מדרש ^ ^ ממדרש בסס ה״י
ר״ילאפי׳גגין
סע״גכיתהננס׳כמו סכת,
jjp
ב״ה שקדושת מידש יתדהע לק תשת לבנות ב הוכו כלומ כסס סאס מכרוא
ליזם׳
יש
יהו
&
^
י תליות דפורסלא׳כ&ק
I
גזלסשתמ׳שס תשמיש קטע של גנאי כגון ב״ה בני העיד שמכרו בז׳ה יכולק לקנו׳בדמיה תבחמברןתבה מדברים הללו אינם רסאין לקמת דכי
לשכב שס ומסיי״ק כת׳ בסימ׳קס״א בשם
בימיה
מרוני ושמ׳דומה לפליו׳היכל שנתקדשו
 mwo 6it> tmdתלה SsD 'wpb
בדמיה ! ט ת * « ל *  ? 3sהי י ' ח מ ? יוש f
^
«יי
בדאמרינן בפיק כיצד צולין דמקד׳מפט
יכילי ומיהו יש חילוק בין מכיו לגבו דבמכרו
לא ואפי  mקנו בקצת המעו דבד שקדושתו חמודה אין
שלנושי לנהוג בו מקצת קדושה וממין
לשגו׳המותר לקדוש׳ קלח יכן אם נבו מעות לינות בית המדרש אפי׳קני סהססו׳דכר ' סקדוסחו חמורה
קדושת סיכל פרכאן לשו  »,:כ :
תיבהוהותירו אינו רשאי לסכות המוחיוכייכו
או ליה אי לקנות
קלב א !,סותיין ב״ה כדי לבנות
איחרתבפ׳בני המיי־עדף כו ) וכריש כתרא ( לג ) וכתכ הימ״בס אסי׳כומל אחד ממנו דר/כן יכן כמותייק אבל אס גבו מפות לצויקאחד מאלו הדברי׳וקנו מאותם המפר׳
ואס״כסומי הישן ומה שנתן טעם שמא יארע להם אונס הדבר שגבו אופס בשבילו משניןםמררן<" לכצ מה סייצי והכי לדת ' בגמ׳אהא דתנן
גונההישדס כצד הישן
מו׳נוי׳נתר׳ואע״ג דאיכ׳מ״ד התם דטע« 'משו׳ צלויי כלו׳שאין להם בית להתפלל וכן במו־תריהן אמ׳רבא לא סנו אלא סתית והותירו אבל גבו והותירו מוח׳ :ודע
דבגע׳אערי׳דבמכרו נמי לא אמרן לאין מורידק מקדושתן אלא נסלא התנו סבע׳
כו כל זמן סננין ואמרי׳דאיכ׳בינייהו היכא דאי׳לה; ,בי ככישת׳אסריתי לצלויי ביה
והימב״ס לא כתבו אלא שפס זה שכתב רבי׳וכ״ב טובי הפיר במעמד אנשי הפיר אבל אסמה  :ו ז׳פובי העיר בסעמ׳אנסי הפיר מסניץ
לא סש יבי׳לאותו טעם ,וכן סרי״ף
וכתוב בהגהות אסירי בפס א״זסאס
לכל מה פירצו דת באי בסמוך בס״ד •
ר״י וכן משמע כריש בתרא דהכי קי״ל מרא״ל רב אשי לרבינ׳דאפי׳גכו זוזי ומחמו
התנו כשגבו המפות לעשות חפצם ממותי הדמי׳אפי׳קכו ומכרו וחזרו וקנו קדוס'
ואפילו אס קשויים כבר סלככים סיישינן דילמא מתרמי להו פדיון שבויים אלמא
למקצ׳הדמיס המותר מותי להורידו אבל אס לא התנו כסגבו אלא בשמוכרו התנו׳
יטפמא מעני שאנו חוששים שמא יארע לסם אונס וכן משמע נמי מדאבפי׳לן בס'
כי כנישתא עמיקא ופיילי בסורי י אסור להורידם • כתב הרא׳ס בתשובה כלל י״ג סי׳י״ד כיון שמוכרים 3״ה ליקר•',
מיהפיילמאן דמי בימיסתא איסיי למשתי
וליבני להמס דסא דלא ליסתו׳איניש בי כנישת׳פד דמי בי כנישתא אחריתי המם מורה וספרים כ״ש שמוכרים אותה ללמוד תורה כי מה מועלת יש כקכיי' ספריס׳
«שוס פשיעותא כס״ג מאי ופששוס לאיסויא ומשמע דהוה להי בי כטשת׳אחריתי ותורה אס לא ללמוד כהס ויתירה מפלת הלומד ממפלת ספי פויה כ דאית׳ בפיק
חייש השואל לההוא טפמ׳וכיון דאע״ג דס״ל בי כניסת' בפרא דמכית ותו דגרסינן בפ״ב דמגלה אין מוכרע ספר תורה אלא ללמוד תור׳
לילויי שאל׳׳ב אמאי לא הוה
הוא ואע״ג דאמדינן בריש ולישא אשה ומיסו מדברי הרמ״בס שאכתוב כסי׳זה משתדלכתחלה איןמוכריןב״ס
אחריתיאסיוליס ודאי דפיקי טעמא משוס פשיפומא
אפי׳לספלו׳דמיו בקדושה חמורה  :וחא דב״ס גמכר׳ה״מ של כפיי׳וכו׳סס לא סנו,־
גתי 6ימיימ׳ומי זוטרא סתרו ומו בי קייטא בסיתוא ובי סימוא כקייטי דאלמא
קי״ל כוותייהו מאח' דכל הנך אמוראי בתיאי סכרי אלא ב״ה של כסרי׳אבל ב״ה סל כרכי׳כיון דמעלמ׳אמו ליה לא מצו מזבני ליס דה״ '$
סניי רטטית משוס צלויי לא
דרכים אמר רב אשי האי בי כנישתא דמתא מהסיא אע״ג דמעלמא אהו־לה כיוך
^ T '1טעצנא משום פשיעותא הוא מ״ל וכ״כ סרא״ש בייש בתר' כ אבל הר׳ןכ׳סס
איכפיכאמזביננאלה וכתבהר״ןי״מ דהיינוטעמא
דאדפתא דידי קאאתו
יכאגינייסודאיכאדוכת' לצלוייכלומר דלמאןדאמ׳משוסצלוייליכאאבללמ״ד
שכיון שאינו ב״ה קבוע סיישינן לפשיעות׳דמתרשלי מלכנות ' משו' דכיון דמעלמא קא אתו לה רכים הוציאו בבניבה וסתא סי אחד בסוף הפול׳
מ8יש השיעית איכא
יסא להם מקום קבוע להתפלל אבל ודאי כל שיש להס כ״ס שהוציא כה וסלקו מעכב לפי שאין בכי העולם כשפין לבכי פיר זו ולא לז ' סובי"
קצפוכימיס שבנתי׳לא
דהא ליכא משום צלויי ולא משום פ שיעותא ראילו לפשיפות' הפיר סבה אא״כ יש סס אדם חשוב כיב אשי שכל הנותנין לציכי ב״ה פל דעתר
י!י קטע ע ע שרי
הס נותנים והכי מוכח כירושלמי דגרסינן סתם׳ הדא דתימא כב״ה סל יחיד אכל
כנולה]לטולס ליכימאן דחייס ויאי׳ממרימר ו«ר זוטר'דל א סייסי לפסיפות '
קבוע דליכא למימי דלא חיישי אינסו לפשיעותא דמדסמך סל רכים אסור אני א וער שמא אחד מסוף העולם קני כס אבל אחרים פירשו דסל
י!שי-ייסלסש ב״ה
אליבא דמאןדסיישלסשיעותאלפו 3דייהוס״ מה״נ כרכים היינו' טעמאדלא מצו מזבני לה מפני שסם בונים אותה פלדפחכל
׳™הצמיאדרבינאדבעי
יכן יפת הרש״בא פכ״לכו ׳ /כ נמקי יוסף :וה* מ סהית׳הראסונ׳סזק׳אכל העולם והרי הם כמקדישים אות׳לכל והתו׳ב״ב כתבו כ׳פירושיס אלו והגסו׳אסירי
י ^
בשם א״ז כתבו כדברי הפירוש הראשון שכתבו דכל ב״ה שידוע שביני ספירבגויי
? נטףס ליפול ומ׳פד סוף הסימן בריס בתיא וז״ל הרמ״בס בפ״א אבל אס
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ז)טג העי׳סעכדו דחונ׳סל עירלוקחים
כדמי! הל ליה לוקסי׳תיכהתיב׳לוקחים
מספסו עספתי׳לוקחי׳ספריס ספרי לוקח'
ופהי אגל סא מכרו מורס אל יקפו
®שי ,לא יקתומשפסו ' מטפסותאל
"יי

ייאמ' נפ׳כניהעידאתרר 3אלאשנוא! א^
מכרו טזניהזגיר ומי יא' !  /דגי רנגן תסיר מ3י
כניחת א הייגוליגיין 1אי[ לעז?'ממ 7ר 6ב״ה אנל
נוליהאי לאתיוידשלא יוגלו נניהעי׳לשגות! וע1ל
?מלמא דרנאקאיאנלתה שה וניר ד« » פ אפילו
זנריס !וחס חמורים מנית י? נגסתעכע5
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אס ע" פ הקהל ופל פיו אויע״פ״ יורשיי ":,!5לא ונס במרדכי ישן מצאתי סראבי זי
פירש דבכפריס אפילו אחרים נתנו להס כיון שאין רגילו׳לכא סס רוו עם אדפפא
דידהו יהכי דמאי דבעי עבדי ביה הכי אטייק מסמס' אבל גבי כרכים מקוסחורס־
ורגילות לבא סס רבים מסתע' כ ' פ נתנו בבנינו שהרי נתקן לצורךיכי׳ואסברור*
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ד״מ
(נ ) וניגל ןא״ז

א־ח הלכות בית הכנסת קנג

«יחי? ם:כה נ"ה לו אבני הכרך מאוס משלהם אס נמלכו כולם לשנותו שרי אפי׳למישתי ביה סכרא וכן 5ום בנו לשם בית ישיב הקדישי־ לכ״ה הייני? ימין בדיכוי כיילש והמגסגר״ ׳1
גכפר או ננין עכ״ל  :אבל הרא״ס כתב אבל סל כרטס כיון דמעלמ׳קא נ/תו לה ה״ל דרבי׳ולא מ צו בין בדיבור כין במעסה לא הוי הזמנה אא״כ עסה דבי׳ימעט׳ כדיב הסד׳גניf 5
ונתנו לנכי ה ביר מזבני לה ואפי׳הוי ידוע סכני הכרך בנו אותה ולא סייע אדס מהון לעיר בהוצאו ' צר ביה ואזמניה לצורך תפילין לעולס ולא לפי שעה אז קדיש כיצרגין■
Jהמפצל < נתמ
זימנא וה״נ היכא סהקדיסו לסס כ״ה ואז התפללו בה אפילו אוי־תץלט» opc
לנתרילהקהל אפי' בנינה אפ״ס כיון דמעלמא קא אמו לה בני העיר הקדישוה לדע׳כל העולס אבל בי
קדשה ונוס לעי" I
לתפלה ■«לדמי?
שמיות׳ לממלת
ממייח׳
צתזק בלק היית כניסתאדמתא מחסיא אע״פ שקדוש׳היא
אן צהזשיף עצ לדעת כל העולם כולם מסכימיסלדעת רב תיבה או מטפחת׳או ס״ת ורצו לשנותן מלצורך שגבו אותן אין הקדיש כגון בתי כנסיותכמבבל"
וזננייןואין? יאא1
תנאיעסויין וסיי אי אתני היל
משנין אלא מקדושה קלה לחמור׳אבל אם עשו בהן הרב׳ שגבו
יכולין אשי יההי׳לב״ס של טרסיי׳ה׳פ בי כניסת'
יורשיו
אותם בשבילו משנין המות׳לכל מה שירצו והא דב״ה נמכר׳ה״ט תנאו עד כאן לשונו ואע״עספיזהש ^׳ן
צמח!  jiהרי היא זוטא הואי ולא היו נכנסים בס אל 15יגומס
פלקנלוין
נעשי׳אלילבני על בת ' כיסיית סככבל
:יר ףלמי 5י !5של כפרי׳שאיןבאיזשם אנשייממקומו׳אחרי׳שלא
ןמיי ?
צגיירי של הקה 5בעלי^ומ?מי?15ד3
ולינובנ׳ה8צ
עפויית אינו מסכים לדביי המעון!,
אנשי׳מט
ממקומו אחרי אפי
העיר ל*ימ^בב הש ^ יי 315ש רב] ס)5םו הכפר לבדם אבל של כרכי׳שכאיןשםואנשי
נני
י אותה בדעת היחיד אז שכתבתי בסימן קנ״א ני׳שהדיןדין L
למוכר׳ עיי ז' ע :ני
לאסיהוי|
דכל שלא הקדיש אלא לפי סעה
העיר אבל אס
הרגילים הע ,ר ל סכ׳ ססצ יס
וכשמוכחן ^
יעשה בה היחיד מה שירצה ומ  .מ המעות נשארין בקדושתן ואם הזמנס :
להס
נתנו
למנוע!
סת׳והקדישוהו אח כ לב ה דינו כב ה ומיהו אינו קרוש
הכפר בית הכנסיות יכיליס
בנו בית
להתפלל א בסוף העולם סהיה סמו׳ לעי׳הזא׳והי ה
יין
ושייר
שישתמ׳בו אפי׳אם בנאוהו תחלה לשם ב״ה
וכשמוכרקאנשי ממכר פולס והלוקח יעשה בהמהשיו[),
דע
לענת ו רגיל ליכנס בה ולדעתו הוקדש׳עכ״ל וכן
ש 6יןרחאין צחוק
דברי כפר ב״ה יכולין למוכר׳ממכר עולם והלוק׳יעשה בה מה שירצה חון סמרחן וכורסקי מולי משנה L
או להוסיף עליו לעת הרע בס בפי״א מה״ת וכךהס
מי העיר ( דף כז ) פלוגתאדתנאי
הטבילה
דסא חוץ ממרחץ Jובורסקי ובית
וכתב הר״ן
ני אם נרשותואו יכינו והבי נקיעינן :
נרשות יורשיו דאמירב אשי כיון דארעתדירי קא אתו
בפי״אמהמן
כחכמים וכן פסק הרמב״ס
מכרוהוז׳נוכין
אין לה מהדניסא אי כעינא מזביננא ליה כלומר בהדי כבורא ולאפוקי מדכרכי׳דצמר׳לא מצי מזבני
נסאריןבקדושתן .וכולי הכי מיליי סלא
והא דאמימןשהמעות
ני ' פ הקהל ועל ליה  :וכתב עוד ומסתברא דה״ה לכל מה שנשנה כמסנתינו כגון תיכה ומטפחות
העי׳במעמד אנסי העיר וכולי שס (דףכו ) על מתנימין דככי העיר סמכתוענן
מיו או ע״פיורשי!
וספרי׳דב ולהו גרירי בתר כ״ה וכל היכא דאיהו אדעת׳דכ״ע הנך נמי א דעת׳דכ״ע :סל עיר לוקחים בדמיו בית המסות וכולי אבל אס מכרו תורה לאיקחוהעוין
עכ״ל:
(ג ) נמא׳ו נ'  4כתב מהר״ין חביב ז״ל אא״כ תלו אותה בדעת היחיד מצאתי כתוב בביאוריש וכו' אמר רבא ל״ש אלא שלא מכרו שכעס חובי העיר במעמד אנשי העידון
ועושי!
מס־ח׳טוכי העיר במעמד אנשי העיר אפילו למישהי ביה שיכרא חפי׳דמי
ח׳ח דוריי ~4נחי לעיין אס זה התנאי היא כשעת הבנין למה אמר שתלו אותה בדע היחיד אפי׳סהיס
אשורה כתו ל' לדעת עצמם היו יכולים למכרה ואולי מפני שהוא כרן גדול יש לחוש שמא יחס׳א' לא סכו דאץ מורידין מקדושתן אף בית הכנסת בחשיבותו עומד ביד לוקהמן
לנריס אצו
ברסותהשע
ספי תורה וסלה מנהיג ספרים בהוייתן אלא שלא מכרו הכוומיס
מהם בשעת המכירה ולפיכך חין תיקון אלא בדעת היחיד ע״כ ואץ דה מספי׳ני יש
פקעה קדושתה מן החפץ ומן הדמים ומומר לעשות מהם כל רצונם ונתנהו^
קושיא עליו ומדברי הרא״ש ונמקי יוסף למדנו אמתתדיןוהסהרא״ספתב כולם
מסכימים לרעתרב אשי נראה דדוקא יחיד בדורכעו רב אשי סכל ישרא׳הקרובי' פדס״י אפילו למישתי ביה סיכרא גדמים והדין עמו משוס דבהכי איירימממון
אפילוו׳I
כדקתני לוקחים בדמיה ומיהו ה״ס בב״ה יכול הלוקח לעשות בה כל צרכו
והרחוקים מסכימים לדעתו אבל פין ממש כשתלו הדבר ביחיד אתר וקאפי׳שתלו
דברים שאסרו חנמיס דכולה מתני׳איירי כשלא מכמז׳טוכי העירבמעמד5ומי'
הדבר בדעת כולס לא יועיל אפי׳אס בחמת המכיר איש לא נעד׳מסס ובנמקי יוסף
סיוכלולהתט׳I
העיר וכן דעת הימ״בס אכל הראכ״ד חלק עליו וכתב אין זה מחוור
תיקן באופן אחר וז״ל נראה דעד סבא רב אשי וקבע ישיבתו שם לא היו רגילי׳לבא
לרבים כשל כפרים דמיעכ״ל ואין סוס א' על ד׳דבריס הללו ואס אמרו שיכולים להתנות עליה למה חינה והוא היהתל0ינ
סס בכי העולם וכיון שמתחלה לא הוקדש
מהשני תירוצים כמשמע דברי רכיכו ולכן כ״ל לדעתו דלישנא דגמרא נקט שתלה לא אמרו לחלל הבית שהיה לתפלה להיותו בורסקי וכיוצא בו ע״כ כלומרfpm1
11515
כשהב״ה הוא תל חרב מומי ללוקס לעשות בו מה שירכה וכעובד׳דרבינ׳דס״ל
הדבר בדעת רב אשי שהיה יחיד וסר״אס סכת'שכולם מסכימים לדעת רב אשי לא
משמע לי דהוי מסוס דיחיד הדור היה ואס לא היה יחיד הדור לא הוי מהני אס היו דבי כנישתא בארעיה אבל כשה״בה בבנינו אינו רשאי לעסות בו ד׳דכריסהללו:
מדברייכמו
ומשמע
מולי בדעתו שזה דבר שאין לו טמס אלא ה״ק משו׳דגדיל הדו ססתמ׳כול׳מסכימים ודברי יכינו כדעת הרמ״כס והרא״ש והכי נקיטיכן :
fcuw
לרעתי אבל אס תלו בפירוש בדפ׳יחיד אפי׳קל סבקלי׳מהני וה״ס אס תלוי בדעת שכשמכמהו טוני העיר במעמד אנשי העיר עושין בכל המעות מס שירצו
הראין
אמי רכא אפי׳למיסתי ביה שיכרא ש״ד ולא חילק כלל וכן נראה שהוא דמת
עצמם אלא לפי שעל הרוב אין הרכי׳מסטמי'צדע ת אחת נקם מלה בדע׳ יחיד וא ל
סכ׳דסאדאמררבאלאסאנו אלא שלא מכרו ז׳טובי העיר וט׳אכל לדמממון
יקשה עליך למס השמיט שאס הוא יחיד גדול הדור מסתמא תלוי דעת׳בומשו׳דהוי
ודינו®
נותן דבריו לשיעורים סזס יאמר אני יחיד גדול הדו׳שכולס מסכימים לדעתי ואולי קאי הילכך יסידשמכ׳ס״ת שלו יכול להשתמש בדמיו יכ לדעתו הוא מוטו
אינו כמו שהוא סונר ועוד דאיכא למימ׳רב אשי שאני דמימור׳ועל רב אשי לא מכינו שמכרו ז׳פובי העי׳נמעמד אנשי העיר והקשה הרמ״בן היאך יכולים למוכהטון[
העיו
סהוא קדוש קדושת הגוף כמ״ס שאסור למשכן או להשכיר ועוד כי מכרו ז׳סוכי
תורה וגדולה כמקוס א׳אלא בו אכל שאר יחיד גזול הדור לא אמרי סכולסמסכקמי׳■
כתפסיןקI
במעמד אנסי הפיר אין התירו לעסות כדמיס מה שירצו והלא הדמים
לדעתו ולכן סתס וכתב אא״כ תלו אותה בדעת היחיד דכיון דבפי׳חלו אות' בדעתו
אפילו קל שבקלים יעשה מהשירצה ב  :וס״ם סמעו׳נפארין בקדושתן כלומ אע״פ בקדושתן ותירץ דב״ס עסאוהו כתשמיש מצוה כסוכה ולולב פנזרקין אחי
מנותן אסו׳לססתפק מנויי סוכה כל_ז׳ וכן .
אסור להרנות מעות נגדנו י
,
,
סכני כפיים יש להס רשות למכור ב״השלהסמ״מ המעות נשארים בקדישמןואינ'
ובזמן
רשאין להורידן מקדושתן כמו שנתבאר וטעמאדמלפא משו׳דכמכרו בכי העי׳שלא לפיכך ככ״ס כל זמן שרוצים בו כני העיר נוהגים בו קדוש׳ואפי׳כסרכנוסהיי^
מדעת פמסיסס עסקינן אכל אם הסכימו שבעה סוכי העיר כאותו מכר והיו עבר עדיין זמן מכותי וראוי למותו הילכך כשמכרוהו ז׳טוכי העי׳סלאכמעמ׳ ^י
במעמד אנסי העיר רשאקלהוציא סמעות לכל מס שירצו וכסו שיתבאר בסמי׳ואם העיר אין כני העיר רוכיס מן הסתם שמנחש מצותה לגמרי אלא שתחולקוושמ
בנו בית שתם והקדיסוהואח׳כ לב״ה דינו ככ״ס ומיהו אינו קמס עד שישתמשו על הדמים ואפי׳כסנמלכו בני העיר למכרו ואפי׳למשתי פיכרא שרי שכב ענוזן
בו אפי' אס מאוהו תחלה לשם ב״ה ירושלמי כתבו הר״אס בפרק בכי המיר בנייה
מכופ׳ונפקעס ממנו קדושתו כסוכה ולולב אסר מנותן מ״מ כשאין להםאלצני |
חוימי
לשס חצר והקדישה מסו נשמ׳עינ' מן הדא קונס לבי׳זה שאיני נכנס ונעשה כ״ה הדא א' אסור למוכרו כדאמרי׳ לא ליסתור איניש כי כנישתא עד דכני כי כנישח6
אמרה בנייה לסס חצר קרסה אימתי היא קדושה מיד או כשעת תשמיש נשמעיג מן וכשיש להס אתיתמומר למוכרה דס״ל כמפריס ז׳אתרוגי׳לז׳ימיס דיונאכוו™
הדה העושה תיבה לסם תורה מטפחות לסס ספר עד שלא נשתמש כה הספ׳מותר וסעריס וכל תשמישי קד ושה 6ע״פ שבכל מקום כקדוסמן ק עומדים אפ״הI
להשתמש בה הדיוט משנשתמ׳בה הספר אסור להסממש כהןהדיוט ומה אלו שנעשו לפשות צרכיהס בדמיהם איכא מסוס אכחושי מצו׳הילכן עד שיסכימובמניוחז
לשס ספר איכן קדושות אלא משעת תשמיש זו שבניי׳לשס סכר לא כ״ס ע״כ ואע״פ ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר אינם רשאין להוכיאן בצרטהן ולא מעניסחהין
שלא היפה הבעיא אלא בבכייה לשס חצר והקדיש׳מ״ס יש ללמוד משם דסי׳ה לבנא' קדושתם נתפס׳מעט על הדמים עכ״ל והר״ן כתב דטוץ31״ס עיקרו עסוילומי'5
לשם לה נמי דמכיון דבהנך שמשאן לסם ספר אינן קדושו׳א״לא משעת השמיש כ״ס דבר שבקדושה הטילו בו חכמיס קדושה מדבריהם וכו׳אבל סרמ״בסכחאסימיי
סוליןוכשלוןמז
במאה לשם כ״ה שאינה קדושה אלא משפת משמיש ומיהי ה״ס כשמביאים עצים ?'טובי העיר במעמד אנסי העי׳על מומר המעו׳שיהיוחולין הרי הן
ואבנים משלהם ובונים בהם אבל אם גבו מעות לכנין כ״ה חלה קדושה במעות הדמים ובונים מהם ב״ה א׳או שקנו מסס תיבה ומטפח׳ותיק לזוחומסיס
ונסקנו כאותם מעות עצים ואבנים חלה קדוסתהדמי׳פל אותם עצים ואבנים תירה השאר יהא חולין כמו שהתנו רפסו בהן מס שירצו ונראה מזכייו1
ואינם רשאים לשנותם אלא לקדושה חמורה מהם דהא אמר׳רגא גבו והותירו מות' מהני החט ז׳טוכי העיר במעמד אנשי העיר אלא למותר כלבד וכןכוטיסדכי
אכלהל1
רביט ייוחס והטעם הדמיימי כגמ׳ברייתא דקתכיבד״א סל 6המנו
משמע שכל שלא קט מהם למה סגבו אותם אסור וקשה לי דכי היכי דכנכומעות
אפילו לדכסוסיא מומי פירוס דכסוסיא ששוכרין בני העיר אוס רוכבסוס
למין ב״ה חלה קדושת כ״ה על המעות אמאילא אמרי׳ דכשהתנדבו עציס ואכניס
לצורך ב״ה שסלה קדושת כ״ה עליהם ולא יוכלו לשנותם אלא לקדושה חמור׳ואפשר להם מזומן לשולחו בסליחות למוסל העירואוקימנא בגמרא נמכרווהמי
וה״ק בד״א כשלא התנו ז׳ טובי העיר כמעמד אנס י העיר • אכל התנו ז גווניי
דהב״ע כסלא נגבו עצים ואבכי׳הללו אלא כל אחד הביא עץ או אבן לבנות בו ב״ס
מהני ? kio
כמעמד 6נםי סעי י)5פי׳ ל דכםוסי ^<:מי מימר מםמע
דאמיינןדיד ז פי׳ 3ט
וכיון שלא באו ליד גבאי אין בהס קדושה ולפי זה הא
העיר כמעמד אנסי העיר אלא דוקא למותי יההיי* ד^ מי יכ^ ^
העייליבניאוזופינהואםורה ' מכעמיקת׳א 3לבחדתאליפלןבההא דשיי׳כסדת׳
כשלא באו ליד גבאי היא אבל אס באו ליד גבאי אסור ודוחק לחלק בכך ועוד מכרו ז׳טובי העיר כמעמד אנסי לעיר אבל מכרו ז׳טוכי סעירכמעמד
שסמרדכי פ׳מי העיר כתב שהשיב סר" מ על ראובן שאתר קרקע זו אני גותןלמות העיר אפילו למישתי כיה סיכרא ס״ד לא לעכין הדמיקאמי6ל 6לפני,ז
עליה ב״ה שאינו יכול לחזור ומשמע דאע״ג דלא החזיק בה גבאי כמי קאמר דאינו רשאי להשתמש בב״ה כל תסמיתשירצה ואסי׳מתיל י? 6ל,דמיס ^ fei
לומידליכנינמילא קאי אלא אמומר בלבד וכעין אויקמתא דההיאבריהא וההוספות ” | ן|
כול לחזור בו ושמא יש לחלק כין קרקע לטלטל ויותר טאה
אמרען בהו דיחזור לזכות בסס מי סנחנס אלא שרשאים להלוותם ומכל מקום סל דההיא בריתא קשה כיון םהסנ)י ז׳טובי הפיר כמעמד אנסי הפיי
מהסייח
להומיה ואמאי נקטיהוהא אפילו ננלהדמים יכולים כסלעשות «
בווהמרדכיכתב
כקהלהס דומיא דקרקע שהשיב הר״מ סאינו יכול לחזור
זימוןנד ״ עי י
 0סז״ל אי במב״ה סלסהינא ללא התפללו בה לא קד יש ולא נרנו מיקיי

אורה חיים

הלסת בית

אפי׳ למישתי כיס סיניא יפרש״יאפי׳ לקנות ק הדמים סכר
"י
^!׳למקש והותירו לאסמועען דאף במומר בעי מנאי דס״דדאס קנו מן
לג!מימ גורמשס והותירו דמופר לפשות מן העותר כל מה שירצו אפילו' בלא
יד8מזי» ^ !11דכריהרמכ ' ס דתיאידז׳טובי העיר במעמד אנשי העיר לא

הפסת

דס

להגיי
עליהם אפי׳כמה כי אנן קיימין כסתם וה״פ ג ' מב״ה כניוין3״ה סל  .פרסיים ושל ' ( r 7זניג "
ןי״פ
יחידים כדאית' בגמ׳הדי כח ג׳סהפמידו עליהם ככת אותן יחידי ' סל אותו ביהנרן״י׳ב׳הד״ןר
ז׳מכניהעירסמכרואתהרחוב -וכיוצאכו הףי ד,נ ן  :מיהעיר״סימ
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פיצוי* וכמי סכי ? ^ ימה ^ז קיימין ז 4המל!.ת״זי0

סדמיס אלא למותר בלבד
#מי
הטביליובית הכסא והא דאמדנן שחמעו׳נשארין בקדושתןואין אס כשקבלו עליהם -מ '5העיר כל ימהקימים׳נעידיינולין•
להיה ציסיד שמכר ס״ת שלו שהוא
משמעל
שיעשו הז ' כמכר זה אפי׳אסד ואי כשלא גני העיר לסניה
והמותר
ס״מאחר
חלוקת יכול לעשות בו אלו הארבעה דברים ה״מבשלא מכרוהו
ליינותכדמיי
שבעה טובי העיר במעמ׳אגשי העיר אכל אם מכרוהו ישבע׳טובי קבלו עליהם כלל ממכת בזס אפילו סין י רל גלכיהעיר
י  ,דר שירצה ומיסו »־׳דהיינו דוק
כמס שמכרו אין ממכרן ממני וסעמייי הרפג א מי׳תיי׳ג־
ללמ״ררוייה יליסא העיר כמעמר אנשי העי' עושק במעוימה שירצו ובן הלוק׳יעשה
בסתם כלומר סכפמידו עליהם סתס ז' «שמי! למהקד*
״ ^ ,הצ״ולא מבדבייה *.
יגהקיזללשנזפז
ש!5י למוכרו כשבילה נרא' שמודה כה אפי׳ אלו הד' דברי׳ וסן כל יחיד כשלו יכול למוכרו ולעשות טיבי העיר לפקח טל עסקי צכור הילכך ^
בדמיו כל מה שירצה אפי׳ ס״ת  :ב״ה או לכנים או עצים מכית
אע״פ שלא קבלו עליהם כ ה ר׳מכר ד 3ריס מלגריס ג״5מל$
■,,ו 1י« יתכיל הדמים וכ״נ מרכייו
דביי׳
הסנפת ישן שפתרו יכולין ליתנץ במתנ׳דמתנה כמפר ובן יכולי' אלו אפ" ה המכר ו 55מכי^ ' D
,׳ימס׳ס״חסצחב למולה אין מוצרין
געי
סילמוי כוויה להחליפם כאחרים והן יוצאין לחולין אבל אסור למשכנן או של תשמישי קרושה וב״ה לא עלת ' על לב ל?6זמ(1
ג ^ ל « ידני«0
להשכירן אפי׳ע״י שכעימוביהעי׳שעריין נשאריןבקרושתן שאין דעת מי העיר שימכרו אלא מדעתן ולא קנר׳ס! ! פ*•
נומי! או סיסא אשה ניגרו והוא פלא
כאן דבר אחר שתחול קדושתן עליו לבנים חרשי׳שנעשו לצורך מועיל מכירתן אא״כ נסלורסו־ מ ממי שהאריך:
^ ונו!5סר למניי ימדקאגו׳סתפא
. 00 .־! ־ «<
בית
« 01נימיו או סיפא אפה נימיו
לי־יפזר 0ת ן;} 9יי
'
״
*"
*< ה ! ר׳יננתיייכ «' היריסיזהנחסרישגא  . :ובסררג"־ ישן מצאתי כתוב נרא 0ללא ניזתו״׳א
משעעדבכל הדמיםקאמי־  :וריב״ש כת׳בתשו׳דלדברי הימב״ס יקשה איך הותרו
לראכי״ה כמעמד אנשי העיר בסתם שלא מיחו כדבר וגס השכמה לא עשו הדבר תפדאג *« MV1/
מממ 'מסעמאדאי צאו דיסיבלהו מידי לא יהבי ליס ונצטרך לומר ולערש דאי
אכל מלשון כצינעא שלא יתגלה אבל אס אמרו כולם כפירוש אנו מתרצי׳אפי׳בשלכרךמס נ ימירי ג }6אלא
לאודהיבלהו מידי דבי של עילוי כגון תיב ומספח׳וכמו ספי׳הרמב״ן
כדמשמעבידושל׳דגיסי׳הדהדתימר בכ״השל יחיד פי׳סל כפריםכ)3ל מלר ,3ס גענר ;פנר!  6נ5
סומכ״ס אין נראהשפי׳המז כן או איפשר דאף ככל דשי ב״ה יכולים להתנו' זט״ס
בהסל  4ז:כר< ,נ< י
אומר חכי אחד מסוף העולם קנוי בו והתניא מעשה כר צדוק שפקח
״^ה אלא סהומב״ס אשמעיק רבותא דאע״ע שלא התנו בשעת מכירה על כל
3
אלסכנדריי׳ ועשה כה צרכיו ומשני אשכנדריי' עשו אותו משל עצחס וכל מה שאנו הצלמגי גוה גי/
נוזיס ונמאדו הדמיה כקדושה והוציכו לפלות כהן אפ״ס כשפילו והותירו יכיליס
למנות על המווו׳עכ׳לד וכס״ש הרא״ס הילכך יחיד שמכר ס״תיבוילסשסמש סומכים בכפרים על ז׳טיכי העיר ולא בכרכים ה״ע בסתמא אכל םא בכי כרך כמי קיסן ע׳לומיה*
כרכיםר*': 3
^יע לדקדק במחי מיידי דאי מכח ללמוד תורה ולישא אשה פשישא שיכול כיררו ז׳סוביהן אי פסי או יותר ועושק דכייהס על פיהן בענין סכוררין כני
ראשי קהל בזק הזה סמכינן עלייהו אי מאוהי מי כר 1משל ה׳וכגו ן שמכיו במעמד הרשגיאשי׳תרי?
לישתמשכרמיו ד6ל"כ מאי׳ כ״מ במאי דמניא דאין מוכרין ס״ת אלא ללמיד תורה
וליש׳אשה ואי בעבי ומכרו היכי מימי ליה לסני דמתני׳דשאני סני שנמכרו בהיתר אנשי העיר דכיון דמשלסמאוהו הוה ליה בהמנועל תנאי הקדישו כדאמריק כתי הניא סן היריפלמי
זז׳ uwהעיי
כנסיות שבבבל על פנאי הן עיש ויין אבל אי מעלמ ' את* לא ודבר זה יש ללמוד שירו׳
זאעשרשסוכדסרא״ס שאין היחיד אסור למצור ס״ת שלו וכמו שכח ' המרדכי בס׳
גר העיר נשם ראכי״ס דהא דתניא אין מוכרי ן ס״ת ישן לוקס בו חדש קאי אמתני׳ פרק בני העיר דגרפיכן התם ג׳מב״ה כב״ה וכו׳אי בשקבלו עליהם אפי׳אחד וכן ׳! 7קא אגל לא
לא
עלמא דגבי כני העיר אס קבלוהו אפי׳אחד וה״ה ככר  :יס y 3Dןמ״ש ׳ )ס 3נ>|ןהן &<!«1רר«« אם
אזיגן
דצוקימנא בצערי א״נ בכרכים כדפי׳לעיל אבל כל הכי קדושתן דמתכי ' אס הס של
יחידימללעשות בהס מה שירצה דארעתא דידיה פבדינהו כדחזיכא דאער רב אשי
כני כרך משלהם וכו' -לטעמיה אזיל שהוא מפרש דטעמא דכרכיסמשוס דשמא למכירס זז< נןהוא
אחד מסוף העולם נתן בבנינה וככר כתבתי שהרמב״ס והרא״ס אינם חופסי׳פירו׳ גזברי דה } ,ר פ
דידיקא אתי מזביננא ליה ובס״ת דיסיד המוכרי ליכא איסורא אכל
גניהערי:
זה עיקר ומ" מ למדנו מדבריו פירוש במעמד אנשי העיר וכן כתב ג״כ בפ״ק דבתר'
אינורואה סימן ביכה כדאמי רסב״ג ע"כ וכ״כ כנמקי יוסף בשם ה״ר משולם ח״ל
אהאדאמי רכאוצוי זיל זבנה מ ז' טובי העיר וכו׳וכן הדין כס״ת שעשה '  tdלצורכו ופירש במעמד אנשי העיר שעיסיס בפרהסיא ואין מוחה שאס תהר׳שצייכץ לומר
קודם שהקדישו לקמת כורבי׳סיכול למוכרו ויפה כסו מכ״ה לפי שהס״ת עומד הן א"כ לא עשו טובי עיי אלא כולם ואפי׳בכיכיס כמי ע״כ ומיהו כיון דלא כמי
בקדושתובבי' הלוקח מש״כ בב״ה ובגמ׳רבפי מהו למכור ס״ת ישן ליקח בו חדש פירוש במעמד אנסי 5עיר אלא משוס שאס לא תפרש כן אפילו בכרכים שרי
כדמסמע בירוש׳דמסני אב״ה דצלסננדרייס׳סהס עשו אופו מסל עצמם אלמ' דבל
מ״י! דבר העיר דמפני׳איירי או בכיוצא בו דיחיד כלומר שהקדישו לקרות כרבים
ובכה״ג כמי איירי הא דאמר רשב״ג שאין מוכרין ס״ת אלא ללמוד פורה או ליש א שמשו אותו משל עצמם אפי׳בכרך דינו כנפו• ולהרמב״ס והרא״ש  .אע״פ שעשו
שא  :אבל מדבריסרמב׳י׳ם מ שמע ראפי׳עשאו יחיד לקמת בו לעצמו אסוי למוכרו אותו מסל עצמם כיון דככרך הוא אדעתא -דכ״ע עבדי ליה וההיא לב״ה סל
אלא ללמוד מורס או לישא אשה פכ״ל וכפעי א׳חנת׳בשסבעל ההסלמה כדברי
אלסמדרייס בכפי היה וא״ נ ככרך אכל קיס לן סלא עסאוהואלא לצורך עצמם
יבי׳פמול©ז״ל • ח״ל יחיד שעשה פ״ת לעצמו או קנאו מותר למוכרו ולפשו׳מדמיו לבד וכעין ב״ה של פרסיים דגמ׳דידן וכיון שכן אין מכאן הכרח לפירוש במעמד
גל מה שירצה ואס עסאו לקיית כיבים דינו כשל רבים ואפי׳פשאו לעצמו לאוגורי אנשי העיר שלהיה כדברי המרדכי י • ב״ח או לבנים וא עצים מב״ה ישן שפתרו
ולמשכיכי אסורולאחולי ' מותי ח פ ' 'משל רכים ליחיד וס״ה לספרים של יהידסמות' יכולים לימנן במתנה וכו׳שספלוגתא דרכ אחא ורבינא וקי״ל דכל היכא דפליגי
למכרן ולעשות מדמיהן כל מה שירכה עכ״ל וכ״נ מדברי רכי'ה סכ׳וכן כל יחיד בסלו רב אחא ורכינא הלכה כדכיי החיקל וכן פסקו הריי' ף וסימב״ט ודלא כרכי ' ירוסנז
יכול לעניווכו׳אפי' ס״ת אע״פ שמ*כ דאליכ' דהרא״ש דהאידנא אין מצוה בקניית שכתב מ״ד ליתנה במתנה ספק אס יוצאה לסולי כז׳טובי העיר הילכך אס נפנוס
ס״תאמנם פשש לשונו לא משמע הכי אלא דלעיקר דינא מיירי ועוד דמשמע דלא אסיר להשתמש בה ומפיס בגמ׳טעסא דמאן דשרי משוס דאי לא הוה להו הכאם
מיהי״א׳מכתיג׳ס״ת או קנייתו כזמן הזה וכמו שאצתו׳בהש״ת כס״ד ושם יתב׳ מיניה לא הוי יהבי ליה הדר הוה ליה כזכיני וממס שכתב הר״ן כפס פימב״ן כראם
גשי׳ע״דוסי׳רע״א אם מיתר למכור היחיד ס״ת ותכשיטיו  .כחובריב״ש בתשר׳
דדווקא כשההנאה שקכלו ממנו הוא דגי סל קדושה כגון תיבה או ; מהפחת וא
ספייס הא לאו הכי לא ומיסו הר״ן נחלק עליו וכן בראה שהוא דעת הפיסקי׳סכמבו
אח־ אמיח שאסור למכור תת לחזק בדק הב״ה כרמיו מבואר הוא ואפי' אית ביס
וכןיכולים להחליפם באחרים והן יוצאין לחולין אבל אסור
היוהא ימה שאמית שאף בז׳סובי העיר במעמד אנשי הפיר לא התיר היא״ש אלא דין זה סתס־
תלנפריסאני חינך להחמיר בס״תאפי׳בשל כפרים אפי ' בזפ״הבא״ה דמאי למשכנן או להשכירן וכולי פשוט שס והתוס׳הקסו היכי אמרינן דאסור
דאמייקאבל מניו זט״ה בא״ה אפי‘ למיספי ביה סיגרא ס״ד נראה דאכ״ה קאי למשכוני בי כנישתא יהא ר״מ צא אסר אלא ממכר לעולם אבל מל תנאי שרי
ונ נממ״ם סישב״ספי״א מס״ת בערן ב״סוע״י מה׳ס״ת כ לעולם אין מוכרים ס״ת ומיס ונ״ל דהא דשרי ר״מ היינו סל רכים לרבים והא דאסרינן הכא משכנתא כוס
ואיתא
אלא לשני דבריה וט׳והייכו עדאיבעיא .לןמסו למכור ס״ת ישן ליקח כו חדש ונקטי ליחיד משוס זלזול ע"כ אבל לא ראיתי לאחד מהפוסקים שחילק יכך •
" יכוותא ולחומרא ומשמע אפי׳זט״ה כא״ה אץ יכולים להתנות שהרי אין כשן ומ בגמרא דליכני עתיקי כלומר שהסמב״ה ישן אסור לאחפינהי • לב נ ים
■ האי
גדיל3ש; צבור מכס היח״ד בשלו וכיון שאין היחיד יכול להפנות להוריד דמי ס״ת חדשים שנעשו לצורך ב״ה אין בהם קדושה גס זה פשוט שס דלכ״ע הזמנה כי
לקדושה קלה ממנה שאם היה לו יכולת בזה היה מותר ליחיד למכור ס״ת לדברים לאו מילתא היא ולח היה צריך רבינו לכתוב זה דהא כיון דקי״ל כמאן דיאמ׳סמנס
לאו מילפא היא אפילו נכנה הבית לפס ביה אין בו קדושה פד שיתפלל בתוכם
מייסוכיוןססמכירס .אסורה כ״ש המתנה ואף אם היינו אומרי׳חט׳ם בא״ה
וכבר כתב רבינו כן בסמוך ולא כתב הא דלכניס חלשים אלא משוס דאיממי
׳מלים להפצות אפי׳בס״ת שלא לעלות בדפיו יימשך עזה להתיר לכתסל ' על ידם
כתב
ענייתס פ ציון םא״צ לעלות בדמיו וכן הממנה מותרת כמכירה אפ״ה נרא' שאין בגמ״גבי הדיני׳שהזניר כסמוך ומה שיש לדקדק בזה כתבתי לעיל •
(המיר במפנה אלא לאיש הרגיל אצלם אבל שיתצו אנסי אותה העי׳לעיר האחית
המרדני כס״פ הח׳בל על ראובן ושמעון סהיה להס ימסה שאין סוס אדם רשאי
לבנות דבר ככ״ס זולתם ועמה בא יאונן למכור חלק ירושתו לאחד מעשירי העיר
צימוק״הס דלינא לפי׳הכי לא :כ״ש בדרך שאמרת סהס ימנו להם סס״ת במתנה
והס יחזרו לתת להם המעות כמתנה וממנה שהיא כהערמה כזו לא הופר׳אבל מה והשיב ר״מ נראה דלאו כל כמיניה שהרי לא השליטו הקהל על אותה מצום אלא
לאותו האיש ולזרעו אבל לא למכור לאחרם והביא ראיה לדכי וכתב רבינו יהסס
׳יל ( התיר הלנה למעשה למנוי ס״ת שנמצא בו אי זה טעות או שחסר אות אחי
תשו׳זו במיפייס נכ״ו • •
י ךתי אות א׳דכיק שהוא פסול אין בו קדושת ס" ת והרי הוא כחומשין חט״ה
כתב פרמב״ס בפ״ח מה׳מפנות עניים אנשי הפיר  .סגכו מעות לבניין ב״ה ובא
ס״ת כסר להספקת
לימכייסו ויפני סלא לעסת בדמיו אי שימכרו אפילו
להם דבר מצוה מוציאין בו המפות קנו׳אבנים וקורות לא ימכרום לדבר מצוה אלא
^ייס או להשיא יהועיס בדמיו דהוי דופיא דללמוד תורה ולישא אשה עכ״ל:
כ כי ן דהא דאער רבא ל״ס אלא שלא מכרו ז׳טוכי העיר במעמד אנסי העי' לפדיון שבויים אפ״פ שהביאו את האבנים וגררום ואס הקורות ופסלים והתקינו
^ ומי סמכיואנשי& עיר שלא מדעת פרנשיהס ומ״ס בעי עילויא אבל אם הכל לבנין מוכרץ הכל לפדיון שבויים בלבד אבל אס בנו יגמרו ולא ימכרו את כ״ה
נ 1וכי לעיי באותו מכי והיו כמעמד אישי העיר רסאין להוציא המעות אלא יגבו לפדוןמן הצמ׳וכ׳רבי׳בי״ד בסי׳מ״ב וים לחמוה׳על  wדהא מסע' במתני'
שמותי למכור ב״ה לקנו' תיבה והיכי קאמי סרעב״ס דאי׳ מוכיי׳אומו .לסוס -מצום
?־?'ר ^ס’רצו ונתב עוד וסיפא שמכרו קבעה טיבי העיר שלא כמעמד אנסי העיר
חוץ מלסדיון שבויים ושמא הוא סיבר דמכרו דסתני׳כדיעכד היא ובתהלת סי> זה
ך ך&' דמכייתן מכירה אלא דבעיא עילויא והכי אית׳בירו' ג׳מכ״הכב״ה
■
יעיר כעיר במההן קיימין אס כשקבלו עליהם אפי' אחד ואי בסלא קבלו כתבתי משובת הרא״ש שהמיר למכור לס כדי ללמוד מורה ושם ביארתי אם הו £
מולק

אורח חיים הלכות בית

ד״מ

סרכ׳וכו׳בויס
תשמישי׳ מצ יה כגון
בכפיס שלמשל' מבית התפל׳עכ״ל
(! ) < נת׳חרל׳ס  .חולק עס הרע״כס  :כתב סמידכי כפרק בגי העיר על ראובן שאמד קרקעי זו אני
וטלוגס*
קדוש׳כגין תי ץס לס 5יי,
תששישי'
נותן לבכות עליה ב״ה ואחר זמן ברצות הקהל לבנות עליס פיו מוצרים מעכבים וכבי פייס פיה כסי׳כ״א :
פי׳ ,סי״ו
|א '® ]3f ,יד ^ ,על ידם ועכשיו אומיי׳הקהל במ׳עלי׳בית מלמו׳ויאוכן או׳אדעת׳דהכי לא נממיו ברית׳שס :ומ ש וארגז סנותנץ בו ס ת או חומש סס אמר יבא מיזכיל,ד |
.והשיב הר״מ מדאי לא מצי ראובן הדי ביה דנעש׳נדר מכי אמר קרקעזו לב״ס וקמטרי דספרי תשמישי קדושה כינהו ונגנזיןופרש״יקמגיייארגוי׳וןגיל,
קד^כ
דלוסקע
& IjjijpuDאיל
נפי׳ אלא הסח! ואילו ראובןהז לא היה דר באותה העיר
וס  'Cוכסא
ס׳תשסאמררגאמרישהוהאמיגצ! סילג
בית הכנסת אין בהן קדושה :
סתם צמחלנ״־ל דבר פסוט הוא דמי העיר יכולים לשנות׳
כורסיא תפמי׳רתפמיסהואותד ;! ,מושי
שלעיראע״ע שמתפללין בה בתעניו׳
ףךןרך,
* 13P
™ מבי כניסיתא לבי רבנן ואפי׳לדב'הרשות
תסמי׳דתשמי׳סן!
■ קרושה מפני שהוא עראי כורסי ' בימה סל עץ
אין כה משום
ואסראובןI
נימי כדאמרי׳כר״ם בני העיי
שמנ
ישאיס ל שנוח ולא כהבעה לתפלה ופן בתים וחציו' שמתפבצח בהן להתפלל מפס עליו ומתן אחי כך ס״ת< ג!
הפי י׳
״ '»1יי״ •יי* 5מ? כי
%
נפיל

כאקראי אין בהן שום קרושה מעומישי מצר ׳* כגון סוכת ולולב

תפומןשי
להשתמכהן.
ויכוילק<
שופר וציצייאין כהן שום קדוש
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נלמיי״חרניג״ה
־׳  v״ ,w
גנ״ג ת ' * אש ׳י
ומתיר ״א״!
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אדעתאדידי׳אתי ומיהו נהי דאיןר עאץ
גסמ״ת״קרא " , :נמ ,ל א
לפניפס
מצי לסכות ולמהדרדלא גיע מהאו׳את?
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נלגJ

7נרמלמגוה< נןן מעשה
נ״מיאו ס״מ בעיר ד
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■ מותרלעשוימכסא גדול כסא קטן אבל אסור לעשות
קטנה וכן
מפנו שרפרף לכסא וכן מותר לעשות מוילון גדול וילון קטן או
לעשו׳ממנו כיס־ לפ״תאבללעשו׳ טמנו כיסי לחומש אסו׳הבימח
אין בה קדושת אדון אלא קדושת ב׳יה הארון וכל מה שעושין

א״ח הורה הרא״בד וכל חכמי דורו שאץ
אד׳ימל לאפו׳סלקומב״ה ולא סן הספרי׳
ואס אשר אץ איסורו איסו׳ וכתוב׳ סוד שסכתו׳ה״ר גרשץז״ל בתקנותיו איס;
שהשאיל ביתו לב״הרש לו מייכעס א׳מהקהלשאינו רשאי לאסר׳אס״כ יאסו׳אופה
לכל הקהל כאחז .כתב מהי״י קולוס בסי׳יק " ג שמיסהית׳ב״ה בביתו ימים רבים
אין הצבור רשאין לשנות׳בבים אחר • ובסימן קש״אכתב דכלי הקדש׳ של כסף
שנהגו בהסלהביא׳תמיד לב״ס בחגי׳ומועדו׳אין :יכולים להוציאם לחולין ולמכרם :
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לתתעל! וגרפי
לכורסיא בזק הזה אין יגילין
אניא!
ס׳ ת בלא מטפחת והוי תשמישחן" :
רסיס
מיהו משוס מטפחת עצמ׳יס לממע^
הזויכ)
יתנה כדפריסי׳ קציתי מדבריו^
אומ׳ל■
למי־
עכ״ל וז״ל הרא״ס כשמר׳שין כירסיא
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ש
עליו ס״ת ציריך לספנות שיוכל'ליסנו׳מת־נו ויש למצוא היתלכויסיי׳סלנולפי^
רגילץ לפת עליו ס״ת׳ אלא מטפחת והוי תשמישדתשמיש סכ״לותיבותשלגו)513 :ש
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דרושמיש ן
סלעולס אין מניחים עליהם ס״ת בלא בגד פרוס ' עליהם תשמיש
משמי׳
P55
וטרי ומיהו איכא למידק סהרימניחי׳סידורי תפל׳וספרי׳אחרי׳ע״גבגד
1®jp
עילהתיכ׳וכיון דתשמיש דס״ת הוא היאך משתמשים בולספיי׳אחרי׳וצ״ו

משש:
סכהגוכן אני אימי לכך התנו מתחלה ואף אס לא הפנובכדאאיכאלמימוו(! ממשל
ב״ד מתנה פליהסכ  :וכ״כ כת״ה סי׳רפ״ג וז״ל רבינו ירוחם כנ״בלעולם ^
נמשח
מנו
תשמיש אלא כשהספר ממס מונס סליו זולתי אס הוא עשוי לכבוד כגין סייר'

וכחב עוד סס שהקהל יכולי ' לתפוס אותםכלי׳סיסארובחזק ההקדש צח־סיתת
המקדישנוכתב עוד סס שאס נמצ׳כ׳אתר מיתת אדם כתוב בו שהקדיש כלי׳ואץ
עליו עדים ולא מסרו לקהל אפה הוי הקדש ולא אמיינן סמאכלהקדיפונמלך •:
ובסימן ע ' כ׳על ס״ת שהוחזק שהיהשל' אבותיו לס ראובן• אין הציבור יכולי'  -שעושין לספרים על הקרשים שעל הספרים אבל אותו המכסה העשוילסמו׳^ו
ו" ימ
להחזיק בו דל א שייך חזק' בס״ת העשוי מפחלהו ע ' מ כן שיקראו בוהירבי׳ושישס׳ ©5כו פ האחר שעל הספר ניא׳שהוא תשמיש דתסמישפכ״ל  :כתבמ מזגיי
תמיד מונח כב״ס עד יוס פקוד אותו הבעלי ' ואפי אס העידו ממי הקהל שהיא סל פ׳כיני׳ העיר בפסא״ז צייך ליזהר שלא יהיו מטפסות פל ט״תנביאי׳ויתוט'
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שכן פסקו הפוסק
צעיע
שפולין לפגי ההי־כ׳יס בהם קדוש׳וצרי׳לגויןן סם א׳רבא מיי׳הוסאמינ׳סצ להולי
תשמי׳ דתסמי׳ הואי כיון דחזינא דעייפי ליה ומנחי ס״ת עלייהאמיצ'
תסמי׳קדחג סמ!צ
התו׳ועירשומ
הוא ואסו׳ופיס״י פייסא ספורסין סביב הארון מלפני'וסקסו עליו
סאט<

דהיינוספורסין אותו סביב האיון מבחוץ וכן פי׳הי״ן ולפי זה
פרוכ׳פלמכממין אזסז
דתחמיש נינהו ססרי לעוליסין מניסיץ אומו החת ס״ת ואע״ג
דאמייביח׳ניו להול
רעל ארונא כאיונא איכא למימ׳דסיעו לפי מה שהיונוסגי׳דעייפי ליה
ימכיסץס׳גו ומומי
יכול'
סטפתתספרי מיו־ו׳שבלו
עלוי׳כדאמ׳רבא איל .לדידן דלא נסגינן סכי לא:
נמש
וו
6
גונזץ
סבלה
יסית
:
©
ס
זה
גס
לעפות מסס תכריכי' למת מצו׳חו היא גניזתן
משוס
)צי'
5
ת״ח
בקבר ת״ח שונה הלכו׳וככלי חרס ג״ז שם ובגמ׳אערי׳קוביין אומו אצל
במשניו׳ובנויממ הי״ן1
פונה הלכי׳ופירש״י כלו׳אפי׳לא שימש ת״ס בתלמוד ובגמ׳אלא

י *ף ליס מדדרס ,׳ מה מז3כדש לאכשתעש • לאיפיר,ה ,״הםמק,נ 300שנ׳לאי<,ל,להפי "־
כהן הדיוט אף עצים וכו׳ואע״ג דנהוג עלמא לעשות מופ' ופינת מכגדי׳יסני׳לאו
מר בדיה דרבינא חתיס עלייהו וכשסואלי׳אמינא להו לקנות חדשים יכ״כ הר״ס בר
צמח כתשובה כתב המרדביבפ׳חזקת נשאל רביימאיי על אדם סהיה רגיל
בסוס מצוה כגון בגלילה או בס״ת ואירעו אונס או עוני ונתנו הקהל המצוס לאחר
ואח״כ העשיר ורצ׳שיחזירו לו את המצו׳ייוהשיב אם בשע׳שנתנו הקהל ליששכ׳ס״ת
השני׳היהספקביד שמעון לתת ׳י דינרים לשנס ואעפ״ב לא חפץ בס ונתיצה
נשמן
ועל מה שאמרו ובכלי סיס כתב הר״ן דאע״פ שגונזין אותו עושק לו
שם שאר הקהל לתת אותה ליששכר היי איבד שמעון את זכותו דאחולי אחול לגבי׳
תקנסנג :מות׳ל
ואפי ' כלא עדים אי איצא סהדי שגס הוא נתינה ואיכא עידי חזק״סל ערע׳סמעון שאיפש׳לקיימעאין עושין מתיבה כסא לס״ת אבל שרי לגישות מתיבהגדול' ‘!Dpצרכיו
וכן מותר לעשות מכסא גדול וכו׳סס pl :מותי לפשות מוילון גדול וילון
מכר שממון זכותו כיון שיששכר טוען חזקה שיש עמה טענה ואמברשותך נתנו לי
קטןוט' מ׳ה
עד אפר שס  :הבימה אין בה קדושת ארון אלא קדושת ב״ס
הקהל אבל אם בספה שניתנה ליששכר לא היה ספק כיד שממון ועת׳שיס כידו
כירו׳פרקבניהעיו נ׳כר
רוצה לחזו׳ולזכותבמצזמו וליתן עשרה דינרי׳כבתחלה נ״ל סחוז׳למצומוכדאמרי׳
ובגס׳דידן ס״פ בני ספיר אפרי׳נמי הכימו' אין בהם מסוס קדושה ומדברי
הי״א׳ני' ססנל
פ״ק דיומא אירע קרי לכ״ג ומינו אחי תחתיו וכו׳ומקש׳ר״י הלכפ׳למשיחא ותירץ •שהוא מפיס דהיינו לימי שאין כש מסם קדושת ארון אבל יס כס'מפוסקיו^ הואיל
נ״מ לעמם שעבר מחמת האונס ומינו אחר תחתיודראשון חוז׳לעבודתו כסיעכו' וכמושאמיו בירוס׳ונכון הואופייש״י .בימה סהיו עוסין לפלך בפרסתהסלו :מדלי(
האונס ועוד ללא גרע מרוצח שגלה לערי מקלט שסחר לעירו במיתת כהן מחוזי
הארון וכל מה סעושץ לס״ ת מועיל בו תנאי להשתמש בו שאי חסמיסנליזהמשה
לעבודה ולשרר׳שהוחזק׳אסתיו לר °מ ואפי׳לר׳יוסי דפליג עליה שאני המס דכתיבי אפילו תשמיש דחול וזה פסוט בירו׳פיק 3ני העיר וכפכו הרא״ס ססבסין)סל? י)־ל5
קראי וכו׳דוקא התםשעש ' עביר׳אבלהאי דלא סכדעביר סוז' :כתב המרדני בפ׳ ובמרדכי כראש הפ׳סרושלס' פ׳בני העיר ספסלא וקלטירא כב״סאיננלי^ז קל
בני העיר למנין יין הבדלה כל מי שיתן יותר לצדק׳ הרי הוא זוכה ולא שייך ירוש׳
בו משום קדושת איון ויש בו משום קדושת ב9ה :כתוב בכתבי מה״ר
יסראלסילז! ננף
גמצו' :לכתב עוד מעיל סתפור תחתיו פשתן צריך להשיס צד המעיל על הס״ת רכ״ה אסר דרשתני אי סי־י לשנות הכלוכשות לפחים שמסמנים בו הסיחלץ^ :א׳מוי
ולא צל פשתן דומיא דמזבח הקטור' ע"כ ולא נהגו כן •
לחובת היום נל״ע דאע״ג דהאי כלונס תשמיש דפשמיס הואיסריכדמומפי׳ני מלקו

קנד רחבה של עיר אפ״ס שמתפללים בס בתעניות אין בה משוס קדוס׳וכו׳
בס׳מי העיר (דכו ) אהא דתכן בני העיר שמכרו רחובה סל פיר
לוקחים בדמיו כי׳ה אמרינן בגמ׳זו דברי ר׳מכחס בר יוסי' אבל חכמי׳אומרי׳ הרחוב
אין בו משוס קדושס ואע״פ שמתפלליןכו בתפניות וכמממדו׳משו׳דאקראי בעלע׳
■ הוא כחב מהר״ין חביב ז״לוק בתיםוחצרו׳וכו׳כ״לכי בתי כגסיו׳שאנו מתפללין
 3הס מוך החצרות כמלכות תוגימס הס דומי׳לזה מהסמ׳סאמיו חכמים ברחובה
סל עיר שאין בה משוס קדושה דאקראי בפלע׳היא וכל דירתנו בבתיהם ובחצריה'
ובטימתס הכל דרך עראי בשכירות קדש או סנה ואין בהם קדושה וכ״ש שאין
 3הס מה שאמרו עיר שגגותיה גבוהים לסוף חרבה שהרי הרמ״בס כשהזכיר דין 5ס
אמר כסבונין בית הכנסת אין  ppאומה אלא בגובהה סל עיר הרי סאמ׳כשבמין
ב״השפירושו כאשר בונים אומה מתחלה בקבע ובזמנינו זס כמלכו׳הנזכר אץ לנו
רשות להזמין בית קבוע׳לסס ב״ה כ״ס שאין לגו רשות לבנותו יאנו צי־יכי׳להטמין
עצמנו בבתי תחתינו וקולה לא ישמע ספני הסצנה א’ נ אפילו שיהיה בית דידס
למעלה על הבית שאנו מתפללים ס כמנהג אץ למסות ובלבד שינהגו בנקיות

העיר דפתכת גופיה אי לאו דעייפינן בי ס״ת הד תסמי׳דתשמיש וכ״ם הנוינלין מנמ5
דאינו אלא תשמיש לפרכ׳מ״מ כר׳דנהי דבהגי מילי לית בהו כמו קדושתאי%׳ אחיר
בירו׳דאים® וממ"
יש בהם כמו קדושת" 3ה דלא נריעי מספסלים וקתדראות דאיתא
״*
קדושת כ״ה וא״כ כיאה דסשיב הורדה קצת לעסות פחים מן הכלונס ומ"ממ:ון ],מתי
 :55לשכל
דתשמיש הוא ועכ׳״ס בפסים קאיכ׳אלא לסימכיס בעלמאלצורך ב5י אדססלנ'1
ולא כ״כ לנוי ס״יו ולא למלבוש ולא לצניעותע"כ :בחכ ספרדכי כס׳מיהע,יפ קנו
מיןסכב״ה העשוי במין אבגיס ומסכי שהיו מתקלקלים סערימורס

לחלוח הקרק׳עשו ארץ עקתלוס והוציאם מתוך הישן ונפכוס כחדש וחיויך^ ינתק
יפה הפיב ר״י מייי״כס אע״ג דארץ יש בו משום תשמישי קדושהנדאמרינן ג5מ 'מלד;
זזולי!

העיר אס״ה כנדון זה נר׳כעיני דלית ביה מסוס איון הקדש שאגי אומי ^
עשויג׳ן!
ארץ הקדס אלא סמסוי כמין ארגז ולכבוד ולאלשמירה א^ל זה ססוא
וזג:
החומס לשעירה הוא עשוי ולא לכבוד ס״ת וסהי׳ לית ביה מסו׳ססמיש׳קר ^־י;
רבא גבי הני זבילי דחומפי וכו׳קהולתימ׳הני לאו לכבוד עביויאלאלנטורימי ימלש
באנדרונא
זע!':

1

ידים

בע
כדאמרי)0
Wfc
קנה קנו קם קנח '

דעות

דמיא

המדרש ודואג שמא ימשכו השמועו׳וסועימלא פיוrw

פידגייש

קמ״ל פירש קמ״ל דלאו לנטורי עכידי אלא לפגוד ומי ני׳
( ) 7זהמגהגליסל
יוסערלספר
לתסמי׳0״ג מיני חצאי׳תלוייס במיה בס״פהחובל (דףצד) ונפיקהמקבל (דף קז ) ,פער
^ל ?& יל יסע מפקלקלי׳ספרי תורו המונחים בתוכו א״כ לא היה ראוי
עע,פ למגילה
לפסקיו !וטע
ח׳ילךלעסקון
אתה ^
וכו׳פלומ׳ולא תימא למה אתס
כך ילך לעסקיו ובו׳כלומ׳ולא
אומ׳ילך
דמיה אלא מזיק דידיס
דהא לא מקריא תשמיש דידיה
קנו ואחר
עליו שס קדושה להא
דידיה
גג5ייייי ? / ///4
יומי• סוב היה לו שילמוד לעולם בתורהלכך־אמ׳מדה עוכל היא על ”’ '״
? ^ V?uקלווכ״כ בהג״א סס ) כתב הר״ןבפ בכי הפיר דאיבעי׳לן בגמ׳אי
סילך לעסקיו כדתנן .כל מורה סאץ ממס « » וגמקמ׳זו
ישן■ :די לקנות בו
מלאכה,סופה כטלה כלומר שיכלה ממונו• ליגילי
&י 6וכזסיכיודרליב׳לעלויי ול 66יפ-שיט׳ שקושי [ לס״ו 1מועילבה תנאי להשתמש יב שארתשפיש׳ .:
ואח׳ /כ יכטיךלסזו׳אח' פמסמוולא יןכל ( י)זלקייןסייין
/ 15י ^־דץמילסומר׳ואחכ כ׳סהרי״ף
6פ־' לקניעעתיסלסייה ונס עת־ לי
rftyl
JUDTI
רכל «v -
«םתססתומי u
״?״’ “ ״״
כה״ג מינקט לחוסיא
עדיףוכתב עד ומוכח בגמר ד5זיבעיכן
בסכר תור? 13םור לגלול ס״ת זה
 mmשל ס״חלזשי וכת׳
סממנ

הישב׳סלזלו

אץ
סיד7

קודע\
מבה ילך למתהמיר
 0נה ואחר שיצא
דאמר
_

לןןםמוויקמ4

I

•

י *
תע

.

ללמודא

עוןכיהעינ״עבימועל דעמקי־י •־ .׳־ « י-־ ”,־ 0י,.
ונימלאיפסה מלאכתו עיקר וכו׳כמו הית׳
דלך
פשן«ל
תקגליןגר«
הראשוני־אכו' בראם פר. -,
רבא שמכינ ובחסידי '
_

_

I v

לר ורן
! להללירז« "11

מחר
לעשנו

^ונו מקדישיםביון<.
סערססזונשתמש בו אופו ספר ^יר
ל!נידב< ח5ןסר דה׳ז כעיין עילויJ f5
ונגסי׳גיר ^ירמיס אזיל לגו לכלזוכו׳א״ל
צני5זומי לכך/תנו עליובתחל׳ומכאן
היס לאלם שמשימים עטרותס״תבראש
הקויא כסייס התורה שהו אמיתי שאני
בתחלה ויבינו _
_
סמכי __
אומלבך wv
האיי
עליו
לש!
שאסור
ילפוטעטרוץת בראשי חתנים התם
srncD
נא נחתים,יאיס לפטר פצמבפשיו׳
סעיסוא־ן
דןזאאדם מתנה בעטרות שהן
!«
ב
שישתמש
'
קדים
חשמישי
הן הדיו׳לסיוד
טצמו אבל התה לכבוד קריאת התורה
משתמשים ואני אוער דלכך התנו עליו
מתחלסעש״לורין זסטלעשרו׳ש״תתמצ׳
במזונותלהימ״נן
*ג“? וצפי מ'.ז בסימן
סירס T0* :״
■' A'Pנ נשסהר״ר יונה ז׳ל
 7נפייןכק,וי'לקוצ ^(לא
 :® Wתני » ג־ג־נן יגי״י-א• אפילו
וכבןהמניחי' נני/יסיאלד״כ
לעטר׳<'J׳I
תוחר להכניסו
 m0 .ו נז :ן ^
(! ירן

שחרי׳אפהואתלל בו כדאמריק כעלמ׳כדטעי׳
יכול לאכול פת
בר בי רב ועייל לכלה וטוב שירגיל בו כדאמרי׳ס״ג מיני הלאום

מחו כלהאנשים  :ואפי׳לישכפ כאמת מ״עיסיש ^ ^

תלויין במרהיוכולם פת במלח■ וקיתון של מים שחרית מבט ^ ת ן
ומצרה להנהיג עצמו במרה טובה והנהגה טובה לשמור בריאותו
כדי שיהא בריא והזק לעבודת הבורא יתעלה

שמעתי נתב ""ל
לינאי המלך ח״נה
עיייוהיי
נחרכואלף
לו אמת
סבופת
מחמת
שסותר
ויזהר מלהשתתף פס לגוידסמ׳יתחיי,ליץ«ת שעו?

לרסבועה וכו׳בפ״ד מימתידף סג )וכתבו
^חך " כך ילך לעסקיו רכל תור׳שאין עמ׳מלאכיפופ׳ הרי״ףצס״פק דע״ך; ומ* ש* ומיהי06
רשות י!נ״ל
בטלה וגורר׳ עין שאם אין .לו מה יאכל העוני נסתת'ונתחייב לו שבועה יכול לקבלה כן ?
יעבירנו על דעת קונו ומ״מ לא יעשה,מלאכתו עיקר אלא עראי כתבו התו׳וסר' ׳א׳כפ׳׳דמיתו׳והר״ןבס״פ׳ קנה (א ) 3,׳
הי׳יפ׳י».
דע״דבשס ר״ת ואפ״פ שרשב״ס סלו בד3׳
ותורתו קבע כמו שמעינו בחסירייהראשוני׳שהיז עושקמלאכתן
דעתם מסכמת לדשת ר״ ח * 3ללרכיתע״אלן»
ה וח  #מישחינז
_ ,
עראי ותורתן קבע וזה וזה נתקיי׳בידם כי אין מעצור לה׳להושיע
יזיע לצל ללמודי־לך
DD
*c1׳ rועי ' אנתזב גזה
ברב או במעט וישאלויתן באמונ׳ויזהר מלהזפי׳ שם־שמי׳לבטלה
ש פ׳ד׳יקבע סעודתי לנ׳ה <שכרז3ינ*
נעי׳ד סי' קת״ו ונתנ
שבכלמקו׳שחזכר׳השש מצויה פית' מצוי׳ומאד מאד יזהר אדם הלא"ש גתשו׳ נצל י'ח דאמ׳רב פפ׳סעסד' ביי!<אן>מישאינז
במכין השבוע שחרבה הפליגו רבותינו בעניןשבועת שקר יאפי׳
רק,מ :ג»
מיהו ירא שמיס נשיראה  5מן ספוד ' לצל ^ יודע
יקבע 15יוקוס
י,
גמהשי!4<7
לישבעגאמת כמו שאמרו אלף עיירו׳היו לו לינאי־המלך ופולט שהגוי נזרנלעתולישנע וכו עד סוף הסימןזילמ!7
סס תויגלת להשניעו .
נחרבו מחמת שכועו׳אמת הזהר מלהשתתףא עם הגזים דשמא
 3פיקקמ דפסחי ויסש«גבענייני«
יתחייב לו שבועה וישבע בשם אלוקיו ועובר משו׳' לא ישמע על ףד י : ) 3ומ״יש ס.סית מ6כ לח״ח וכוליויכניס נ!ג«ידאי4
)ר׳ די»;; xrc
פיך ומאחיו אם נשתתף ונתחייב לו שבועה ייבול לקכלדו ואשרי איתא נמי בפרק־קמא דסבת ( דףז
מי שאפשר לו לזהר מלישא וליתן עטה׳ביום אידם שלא למכור
קנח וכשבא לאכול יכול ידיו קודם ׳ ונהביתיי*
קיקלפ׳ע״ומור",
ואפילו לחולין לקמן
להם דבר המתקיים ושלא לקנות מהם דבר שאימן מתקיי׳ושלא
לעשו׳עמזשותת("■
להלוותןבלא ריבית־ושלא לפורען
יתבארדלסילץ.,הצריכו חכמי כטיל׳מסוס־
מהם רורון
סיך תמנה  :כתב האגור בסססבולי אכיי ימל3שאי1
ליפרע מהן מלוה כשט' דתנן ג׳ימי׳לפני איריהןאסו׳לשאת ולתת
הלי,־! ניבעיגי < ו6ס נגול ידיו ילא היע
עמהטואסיקנא ובגולה אין אסור אלא יום אידם לבד • ומיהר ברעתו .לסעו׳ואח״כגמנךמיד׳לסעודצרי' (ל ) מתבהר '!
אין כל ארסיכול לעמוד בזו וגם רש״י התירו שאין הגוים עכשיו נפילה אחי׳בתוב כא״ח מיימאשעי׳מצו׳ סע״יז לע׳זע"*
נהגוהיתר
לענשיו

■
 :yT׳ לקבלושלא
נש״עאח־:

צעיע( מימדין לסדו׳כמכורכומי׳
בותי׳ש ^מו׳
להדליקןכב״הד רסיתס עוד מפ״ו ענב
שנמצא טען של כ״ה כתב גאוןבתשובה■
סלםכמיץ■נימוח נחמן משעיין לו בס'
 p >Mמתחומותר באכילהוכ״ש
להדלק׳ואס השמן כצונן מעבירו במסכנ'
ומיתי־" אפילו כאכילה ולאבפי׳סיולגבי
נמשב״ה 6םהוא מאוס אסור כהרלתה

תוענה
מנרות
להדליק ננ״ה והיה
״,״,
חנוכה,
■
לנרות

שלא
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ל־ מ6־ נ״מל־־1ילי־־ומק«י ’•
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Tupme
אחמניס
הנך שאס אכל עכפיו־ואין לו מי
וכי*׳
כל השנה
שעה רביעי יקבע סעודתו דאמ רב פפא והואצייך לאכול סעודה אחיתביו׳כגין
הסעוד׳האחר' גתיפיתס!יי"«-
הואת׳ח סלס׳סעודות בסגת מבטל
שעה ד׳זמןסעור'לכל היא ואס
׳בצפראלית -לן

הלכות נטילת ידים

,נס״ו מס׳כרכו׳אפ״פ שאין ידיו סלופלכזמ7ישהימי ; »ןהו®
ואינו יודע לכס טומא׳לא יאכל עד סיטול ני נמנעגק?שי-0
.סתי ידו  *:כתב עומסכ להא*כ ׳ לפת שלהםהגקראי®

מה לזיו לאורו בין כתלמוד בין ככל
ציניודהאלנהויקאמכרןלהרבו׳עאור
נכיהכמה דקרי סעי איכ׳מצו׳ומקבלשכר
נכיננגדוגאי נאיןכתשובה ע״כ יאע״ע
וכשבא לאכול יטול ידיו קודם ואפי׳לחולין שמכרכי׳עליוהמוציא' צד -ך נטילת ידיס
קנח
׳זמוגיליס-
ע׳׳פפ•
מחלה וסוף מסמע מדבריו מטילת׳ידים י0
׳זמוגיליס־
■
יאע
ולאו
|
סהנלט כפג שנהגו שלאלהדליק' בכ״ה
יו לוהוקכ למצותו והקדמוני׳כהגו בהם איסו׳גדוול ואפי׳לכתוב׳ וא ללמוד אין תלויה ככיכ׳המוציא דכל פת שאין מב רכין עלירהמוציא כגין פת הגא 1כסנין או שם עמים<כומפ
י קץמהן נהגו העולםכדבי׳י רכנסיויאי ונמקי יוסף כתכה׳צ-יצי׳בשס ספר לחמניות דקותוניוציבהן כמו שיתבא׳בסי׳יקס״חיה״ה נמי דאין טמונקנטיל׳ידי ס « «״־ מ'מ אץ
* .הגוחאשד להדליק מנמת סל ב״ה בעוד שדולקים למצותן לצורך דכך של חול וכן משמ׳כמי מדברי רבי׳סמסון כפ״ק דחלה אממנידמסלתה פיסה והופ' סוסנגי׳ דמיח' 3ושהשחיס
איג״ב
(
!:5 Jצי ז לכמסן מות׳וגל נר סל מצו׳בין סל שנת כיךשל חנוכ׳בץ לצויךת״ת ולפיהז היכ׳ידקבע סעודתי׳על פת הבאה בכסניןאו לח מרות פ כריך לבריפליה© !ארץ
המוציא נרא׳שכריך נטיל׳ידיס ומיהו קשה בפיני ספל לחם אדע כמי פעס יכטר׳לו ל«שתת? יםb״•ä
! ( יות/השישבוסככס וא חיה דין א׳להם פכ״ל ומיהו לא׳נהגו הפול׳לחהי
,ף ר<  TNכתי אש׳שאל׳על כני כרך שקנו סת בסדינרי׳וסתנו יחד שאס׳ילך כסילת ידים ופעם לא יצטר׳ואיפש׳דלא־מיקרי פת פפכדכיךעליו המוציא אלא סק וזיא לא וי3יכ1־
פליר פמ דכש^י3י ?י3ע ע!־ יו ל «וד7ל«ביעוד
ךכי ו התיישב במקו אחי־ סהנשארי׳יתנו לו חלקוופת״רוצ' א׳לצאת ושאל סמביכין פליולמול׳המוציאאפי׳כשאיני קובע.
■ ידים ואין לומר איפכא דכיק ל^גא
א׳ינומבר׳המוצי׳אף כשקיכע .עליו אינו צריך נפילת
■ ליתןאלאכמו
ו ה פה ש־״י־קרו סספריס מאש׳כפחל׳והכשאדי׳אומרים שלא
השיתוף
דכשקובע מליו מביך המוצוא מיקרי פת.ספכרכין עליו המוצי׳ואף כשאינו קובע יזוזהריןעל
^ י* ךכ דעתינוט׳כ-י לא התני אלא לחלק מכורי באות׳שעה ולא יעשושוע'
עליו צרי׳נט״י דהא• מפמ כימש׳דסת הבא׳בכיסכין אינו צריך נע״י וכמו שאכתוב עכ״ל ינ׳הנת« ׳
י איי להסתפק בלסונ׳למם נתכוונו הייתי ק׳ כמו כןדיןזס דכיון
דממ״כ
ף'! ,
כסי׳זה בס״ד אלא סמצאתי להיש״כא שכתב־ בתור הבית האוכל כעכין וכיוצ׳בהס י'ש
^ " "נשאלנשאיי׳אלא סצייכי׳דמי׳להחךר סאין ידועים כסה מצו למימי
’
 vf5יידן יאי מ־שרט ימי אייתי יאים ושקול ודמי להפי׳דיתומים אומיי׳אגו לתענוג ואינו קובע ספידפו עליהם נוטל ידו אמת ומשמע מדבריו שאס קובע
?-c
סעודתו פליה׳צריךנט״י  :ום״ש סכסאיגו קובע סעודתו טליהס מפל ידיאחירן
קנקן ^ ״’דאי ^ ד־מדמי לסד להדדי פיק המקבל׳ ושלו׳יצסק בר יודאע״ם :
סיצאמב״ה ילך לבית הפריס וכו׳דאמ׳רכא בשפהשמככיפין ימכא'בסמוך  :בתב סמקחיאוכל פסו׳מכביצ׳יטול מספקולא יביך־ונראהשטעמו
ר
( יה לדן סואלין אותו וכיו׳ בפ׳במה עדליקי ןידלא^ שואלין אותוכשאת מסוסדכיון דבפחות מככיצס איטמקכל טומאח אונליןאיכ׳למימרדלא הצריכו
ןגק
בו חכמים נטילה ואיכ׳למימ׳דסחם הצריכו נטילה לאוהל פת ולאחילקוביןפחולת
^?העעתיסלתויה ובפ״ק דסנהדיין ( דז ־אין תחל׳דיכו לפ אדם אלא
י^
מכביצה לותרמכביצה כילכךיטול מספק ולא יברך וכסימן רע״ג כ׳ונוטלין ידיהם
וניח סרבי׳פוב׳דאה״צדמחל׳דיט אינואלאלע דברי תור ובפי־ במה
ומכרין ענ״ימפני שצריך לטבול טיבול שני בחמר אבל לפ אכילת ימצה שהיה יוצא
תי נ׳רכי׳ןכ /חת "׳א למימ׳על כמס דברי׳שואלי׳אותו ולא דק כסדרא ומפני כך
בסית אין ט־יךנטילהי דמל פחית מכזיתא״צ נטילהכדאמרי' בסוכה יבביכות
וז:5וןה ^/עע״תי לפורקיד׳נשא׳וכתת באמוכ׳והפו׳מייצו בפנין אחיי ותירץ
שחרי׳וכי׳כדאמרינן עכי־׳ל ולאו דוקא כשאוכל פת אלא לכל דבי־ שטיבולו כמשקה צייך נטילת ידים
מ קוד'שילך לבית המדרס יכול לאכול פת
עובי פסחים־ (דקטו )־ א״ר אליעזר כל דברששיבולו כ־משקהיצריךנסיל׳ידית'
י בי יהועייל לכל בע'הישן (ךכ 0ופיר'רש״י בבקי כשהולכי׳לבית
ופירע״י

איה הלכות נטילת ידים קנח

ד״ם

קנח (א ) יל ופרש״' צריך כטיל׳ידיס מסוסמשקיןשכידיססניו׳וכל הפוסלאת סתממה מטמא שכתב בפ׳בל הבשר דהא דאמרינן בלם ליה אופל פת ? יה כוחן לועס ^  .ןpft
הכל״ משקין להיות תפלה וכן דעת ה״ר יונה שכר/בס' אלו דברים פירו׳ עיקר נטיל׳ידים צלי לבדו לא היה צריך נ״י ואררב׳ק״ל דהמסל ידיי לפימ׳ה״ז פגסי*^ ?Un :ג-נ
ואץ jומי
 ,Jw״  ÄTהותקנה פל הפת שנאחז בידים סהנטיל׳היא משוס סרך מרומה ורוב התממ׳הס לומר שהוא סובר דמוסל היוצא מן הצלי אין סס מס  0fעליו
^ונ!י1
י5מי'ש־ '{1זן בעי נ מהפת אכל לפיתת6״כ נטילתידים שאין תחממן מן התורה אלא הענבי׳אחר קאמ׳ דלכלי לא כעי נטילה אלא כשהוא יבש ביות׳סאין גי שוסלסלוק
י אס היה בו שוס שלישיתססה? !ןאס־י<
ז
י ז י
שמןי
שעפה מהם יין והזתיס אחי שיעשו
&'
&נ
16׳י  ,יו
איצסיין ל
אמאי איצטייו
ג״ידא״כאמאי
לסו.
נ ידא׳־כ
במשק׳צרי׳נטיל׳
«) 0לח לבקי שלא מציט מתמה סן התור אלא בראש׳י ולאודוקיכשאוכל פה אלא לכל דברשטיבולו
וצרי׳ליזה׳בנטילתםלו פת עס הצלי האאפי׳בלל) .,J
אכגנו דמך תיתשך ויצהרך אבל המשקיס כיין ידי׳אבל הנוט׳ ידיו לפירו׳הרי זה מנסי הרוח
מנת יגזנכ׳נ;נ!; ^'
שכל המזלזל בנטילת׳ הייב בידוי כדאמריק את מי ניךו את ר״ א מס הצלי נמי אתי ספיר :סינף!,
 <36לענ -ין כויי שאינ׳נאחזיס בידיםש^י  °ש 1תס 15ותס
3תם
מומחה סהילים שהן שניות כמו
י!נ!1״ה
» 5״״ ; * ׳י * *  * ,״ * £
^ נןנ ל ,־יס ^ ת 5מיי 8סמ
״׳£ £ 5

^
^

ואעפששי

; UmW
התרומה'UMM
מןהעולומיחלבמחנהדוולכילמלתמפטוריןמנטילידייאשוכי וונ'ל» נילל 80י)’ ןצימסגזל! ,
עורברביעייוסיףליטילכשפעראפררבחפראאנאיסיע- 5אבל ׳! »«' f'UivT

״״  « wמש־חלסייממסלרלהינוסממיייבססמשאי מלא חפנימיאויהבו לי מלא חפנאטיבותא ויברך עני9יי״מ־נל «נ <ח>קי)« " ,
* Vע״י  vוסצייכו לכל דבי שטיבולו במשק׳ נטילתאע׳ פ שאינו אלא מדרבנן שהצריב נטיל לחוליןמשו סרך תרומ׳ נחמן ואע״גדרבאאמיהתסדו!
דנקיסייי»
ידיםפכ״ל והתו׳כתמ סאקנראט לפרש פי׳שלא יבא; לאכולתרומה בלא נטילוסתם יריישביות לטומאהמדברי סיי״ף והיאיס מפמ׳
?־t׳s,
מהלטח,,
ואלפ גחמן וכ״כ סרס״בס בס״ו
בדבר ודלא כשמ״ג שכתב דהלכה נרל^

ופוסלו׳חתרו׳ימשויהכי תקנו שיהא תיל ליטול אף לחולי{
 pונראה מטילה דפנא לאו משום קדוש'
ונקיות כמו 3נהמא אל  äממי'של  #יטמא שלא ח״צ דחולין לאו כבי ק בולי טומאינינהוושייד לו׳וצונו
המנקיןלהיומחסלה י^ 1515סוי^ .תיש! שחו׳מדרבנן ואסמכוהו אלאו רלא)תפו' ולא יבד עד אחרהגטיל'
על1 7
ולפסול גופו ולפי זה נראה לאין לברך
חמצו׳ מכרכיןעליה׳קוד׳לעשייתן׳שאניהכאשפעמי׳
אע״ב רכל
אותה נטילה כיון דליכא הכא מט׳לפמוע
שאין ידיו נקיו׳ואינו יכול לברךקוד' הילבך תקנו שלעולםיברך
וברי ר׳אלעז׳בן ערך וכ״ש שאקאנו נזסרי'
שפי׳ ץקודם לעשייתןשגם
קוד׳הגיגוב. «-הוי
עמדנו ומלאכולאוכלי׳טסאי׳ אחייב ועוד כיו? דמברך
וישע׳
יכיוןדמברךקודהניגו
מלטמאית

ידיומטונפוח!
לרש״כא ודוקא כשאין

לאו סבי צריך רחיצת ידיס משוס3ו(.
מיהאוכןנמי מאוכלץבמי«0ן0
סטייולוג®
ע״י טיכו' לא כדאמיי׳כל
צריך נ״י ע״כופשוט כ ^יוכתי3מנ|6
ואין אנו צריכים לאותה נטילה והמברך ניגוב הוא מן המצוה וינגב׳היטב קורם שיבצע ראם׳ ר׳אבהוכל פמ״ק הנוטל ידיולפייו׳וכו׳ר״למו
ובכל הסדרים האוכל בלא ניגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא שנא׳ככהיאכלו
11
ליטול ידו
נטיל׳ידיס לפת ל)
לבטלה
כלyy #
 JV׳
ברכה
דרך ׳.י׳* ׳* V l
*• }
ן
ן
״י
ן
*} * * * V ' • IW
** *** ÜV
המברך 'V
סרי ־! | '•WVI
**
העיוני®
בלא נקיות איןלחוש  :וכתב
כתוב שצריך לברך על הנטילה ואין נראה כני ישראל את לחמם טמא בגוים לחמם טמא כגימטריא
מללעיז*
קנט אלו דבריםדתבישיל מ הטיס
בשם ניגוב ידים • וס׳' א לח״מם לח מים ובו‘ )
כדפרישית עכ״ל וכ״כ סס סמרדכי
שלין
הוא ואינו נוטל ידיו כלומ׳והיא
רשב״ס וגם רבינו כתב כסי׳תע״ג סהר" «
ממטנבורק כתב דהאידכא אין צרי׳נטילס לדבר שטיבולו במשק׳וע״כאל היה מברך עליהם משקה טופח דאל״ב משוס שטיבולו במשקה צריך ליטול ידיו לדבריממי
Mrr
כן :בסוף פ׳כיצד מברכין אהא דמניא בא להם יין כל אחד ואחד נוטל
מל נטילה של טיבול ראש ין וכן; כתב בעל השיטור ומיהו רבינו נתב סס דלא נסירא
והכא נמי אזיל לטעמיה ולא חילק לענין ברכה בין דבר שטיבולו במשקה לפא וגם הרשב״א ירו׳תני סדר סעודה אורחים נכנסים ויושבים וכו׳הביא להסיין־ל i
וא׳נוטל ידו אח' הביאו להם ערסריו׳כל א׳וא׳סברך למצונו מכאן כלמוד
המרדני כתב שס שרבותיו חולקים על אותו פסק ומצריכים ברכה וכן כיאה שהוא
סאיןצוכלהכל
דעתהרא״ש שכתב בפ׳כל הבשר לפי שהמשקה עלול לקבל טומאה הצריכו נסילס  .ליטול שתיידיו לפת הבא׳בכסנין אלא די בידו אחת שלא תקנו
נסיל׳סחייוי) ידס.
לפח כלבד עכ״ל וכ״כ בת״ה האריך וז ׳ל פת הבא ככסכין קודםהסעוד’
לדבר שטיבולו במשק' משום סיך תיומה וכדברי רש״י וכן נראה דעת הרמ״כ׳בפ״ו
בומןס:£ואפי׳ב
קובע עליו סעודתו נ״ל סא״כ ליטול אלא ידו אחת ודייקינן לה מסא
מה׳ביכות שמברכין ענ״י לאנילת דפר שטיבולו במשקה כסס שמברכין לאכיל׳פת
דגרסינן! מיל
סערפראו׳ה!
אף
וכו׳אלמא
נכנסים
אורחים
סעודה
סדר
מני
סכרכין
כיצד
פ
כטיל׳ידיס
וכתברבינו ירוחם י״ע דהא דעציכי נטיל׳לטיבולו במשק׳יש לו כל דין
< ?־־
הבאס בכסנין סגי להו כנטילת ידו אחת עכ״ל ולטעמיה אזיל שיס
דברי׳סנוסל וכתבו
ומביך עליהם ויש להם כל דין מיס ראשוני׳וי״ע שאיני אלא משו׳נקיו׳ואין מביכין
עליהם שלא תקנו נטילה אלא בפת וכן ציעיקי ואין להם דין מים ראשונים עכ״ל ידו אחת כמו שנתבאר בסמוך אכל לדידן שאין אנו נוטלים יד אחת לחוסדמנו מ'המ
דאפילזז (ותמו
דמאותו ירו׳למדנו שלפת קבא׳בכסנין אינו כריך ליטול שמי ידיו ה״ס
וכיון שיש חולקים בדבר יש לחוש מלברך וגס רבינו כתב בסימן תע״ג והמצ׳לצאת
ib
עיסה
ידי ספיקא יביא עצמו לירי חיוב נטילה מצד אסר כגון שיסך רגליו וישפשף ע״כ אחת אינו צרי׳ליטול יכ" כ סמ״קבסי׳קמ״ט ח' ל לכ דבר שתסלתו
איןנע
למשותו סופגנין מברכינן עליו המוציא וחיי׳בחלה וטעון כ״י כי
ומיהו אותו תקון הוא ע״פ דעת השוברישאח׳נטילה דעשיי׳צרכיו ציין לבין ענ״י
ג׳דיני׳אלומלחסניקב!
אפל לדידן דאינו מברך ענ״י כמו שכתבתי בסי׳ז׳ליתי׳לההו' תיקון הילכך נכוןשלא זה בזה ומדלא הזני׳נטילת יד אחת אלמא דפת לבא בכסכין כיון שאסליון ימסי
סעודתו עליו אינו מכרך המוציא אינו טעון נטילה כלל אפי׳ליר א׳וכן
כראהממי חנן מ
לברך על נטילה לדבר שטיבולו במשקה ולדברי הכל אין דבר שטיבולו במשק׳צייך
נטילה אלא בעוד שהמשקה טיפש עליו אבל אם נתנגב לא וכן נראה מדברי הכלגו הרס״בס כפ״ו והיכא דקבע סעודתו מליו ככר כ׳בתסלת ס ימן זה מסצריןנ''; קילוס
ופשוט הוא^ :בפרקערבי פסחים על הא דאמרי׳כל דבר שטיבולו במשקה צריך וצריך ליזהר בנטילחס וכו׳כדאמיי׳את מי נידו את אלעזר בין מד׳שזלזל ifeמקולג
פ״ה (דע) 1דכ המזלזל בנטילת ידים בא לידי עניות
נ״יאשר רב ספא ש״מ האל ססא צריך ל־שקועיה כלומר בחמס׳סשום קפא דאי ס' ך ידים במס׳עדיות
נפי׳מ משקה
לא צריך לסקועיה נ״י למס לי ודילמ' למולם אימא לן לא צריךלפקועי׳וקס׳סריסא אשה יוצאה (דסב ) ואסר רבי זריקא אמר ר׳אלפזר כל המזלזל גנני לטפול
פצויז ולויןנ!
נטקר מךהעולם כפ״ק דסוטה (דף ד ) וסיהובמחנה ההולכים למלחמה
פיית אלא למה לי כ״י רלמ׳ משקעי לים וני׳סיש ללמוד מכאן סאעפ״י שאינו מטבל
אלא ראש הירק או הארי שנמצא שאין המשק׳כוגע כלל בידים עכ״ז צרי׳נטיל ידי'  :מרחיצת ידים ראשונים כלומר אבל חייבי© סס במים אסמני׳משוס וחומה יזע
■ וכתב הר״ןסס והא דבעי נ״י למה שטיבולו במשקה טפי מלשתות סשו׳דהתס לא מפני הסכנה וזס ססוט כס״סק דעירכין וכספר א״ח לסד מכאן דמיוסיהנה סןהט
 .מייד יצגע בסשקין שבתוך הכוס אבל הכא עביר דנג׳בעשקי׳ע״י טיבול מיהו בע׳ או סיש לו סכנה אוכל ושותה בלא רחיצה וכןנראה ממ*פ המרדכי בפרקצמוד ומשמי
< כיצד מברכין משמ׳שצרי׳ליטול ידו אחת ששות׳בה ע״כ ונראה להא דסכיצ׳מברכין א מאי דאמר רב נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהם כל היוס וישלהקסוחך מי] ק
 .היינו דתני התם כיצד סלי־ היסיבה אורחי׳נכנסין וכו׳בא לכם מים כל א׳כוטל ילץ מפובדא דר" ע בע'עושין פסים שאמי מוטבשאמו' מימת עצמי ולאאעכוענה דל)פמ
ואיז■ נוטלי
* אחת בא להם יק כל אימכיך לעצמו וכתב שם הרשב״א נוטל ידו אחת ואף על גב חבירי ואח״כ מצאתי סהתו׳הקשו סס כן ותירצו דמחמי׳על טצמוהיה:
וכל ששיפוי׳ ברביעית יוסיף ליטול בשפע דאמ׳רבחסדא אנא ממאי מלא חפנ’15י 0טנ׳
דהנוטליריולפירו׳ה״ז מגסי המס הכא שאני דסשוסמא׳יגע בידו ליין
אבלב
Ä
סבמשקין צריך נ״י והיינו דלא הרי׳אלא ידו אחת ע״כ וכן ני׳לנמה פפי׳רש״י נוטל ובו׳בפ׳במה אשס יוצאה (דס ) 3אמאי דאמרי׳דמזלזלבני^ 1ייימ
עליוו
ידו אח׳לקבל כס כוש סשית׳לפני המזון אבל התי׳כתבו נועל ידו אחת מפני רבוד לידי עניות אמררכא לא אתרי אלא דלא משא ידיה אבל מסאולאמסאל^'
משק
הברכ׳ולא דמי לנוטל ידיו לפירו׳דהוי מגסי הרוח כיקשאינונוטל ב׳ידיוע״כ ולפי בה וסיר׳רש״י משא ולא משא שאינו רוחץ ומשפשף יפה אלא מעם מיסכגון
6עס
דבריה׳אין משם ראיה ליטול ידו אחת לשתות ונר׳שכן פירשו הפוסקי׳אותהברימא מצומצם ואסיקכא פלה ולאו מילתא היא דאמ׳רבחסדא אנא מסאי מלאן
סבאו
ומפני כך לא הזכירו שצריך ליטול ידו אמת לשפותיר״י כ שהביא הרש״כא ראי' ג*כ מיא ויהבו לי מלא חפנאי טיבותא :
דברך על נטילת ידים א ע 55ך' ן לנו
מדאמרי׳כפיאמר להם הסמונ׳הלכה כספוד׳אד' יוצא להשמין נוטל ידו אחת ונכנס מדרבנן שהצריכו נטילה לחולין וכו׳כלו' אפ״ג יאיריצ יי^ינזי^י לו
קיט
ואומר שם דלסתותהוא ורש״י נר׳סחולק על זה ספי׳דההי׳דסס׳יומא מיירי לסתו׳
צייך לברך ושייך לומר וציצי דאסממס אלאו דלא תסורכלמסיי׳ואדליננן לגלוי
אחי אכילה שאס היו ממשיכץ אחר סעודה לאכול ולסתות חייסינן סמא דמלאו דלא תסו׳נצטוונו לעשות דברי חנמי׳כסאנומקייסיילבריחנמיי'
ג״ינ■
מקיימי׳מצו׳השס וזס טעם כלכרכו׳שאכואומרי׳במצידרכנן
.ימן פייסה לתוך עיו וההיא דפיק כיצד מבמין מיידי באוכלי טהמת עכ״ל
למה
וגס ה״ר יונה כת׳כס״פ אלו דכיי׳כרברירש״י דלסתי׳לחודה לא הוה במיכ״י אלא
נטילה לחולק משום סרך תרומה פשוט בס׳כלהבישר (דקו ) ופי׳רש
יזגול
מפני שדרכם היה בשעת שחיה לאכול ממט לפיכך הצייכוהו נ״יואע״פסהרסכ״א
סייגי
מיוה
סרך
,
ומפנ
סני
סן
3
ן
5
מהני
לא
חולין
המרומ׳אבל
ופוסליאת
!חס'
כתוב כתורת הבית סנר׳לו שהשותה צריך ליטול ידו אח' שנוטל בה את הכוס אבל
סן
טצ
אה
טומ
גזרו
שחכמים
כלומר
ע״כ
בחולין
נהגו
ידיהם
ליטול
תרומה
שליפים
» ,
מ״מ שאי פיסקים שלא הזכירו כן חלוקים בדבר ונהוג עלמא כוימייהו וכלהמשכם ומשאו כאילו הס סנקח ולטנין חולין לא נפק' לן מידי דאין סכי
יכעו !5, 1.אjw5
ומ* ,׳ ^־  -.־
ן־< w
הצריכו \</י w
חממה ׳ v >-׳M
סיך ׳ -יי1׳״!׳.י
משוס  vן
«1w»v
אינונלן המחמירין אלא מן המתמיהין•ללזזי{ דדברשטיבולו במשקצייך נטיל ו; וע
njjuילvיז*
נטילה jג״כ3ח
ואפ״ה
וחול,
!ומ
5
מיקכולי
היינילומדלאו
טומאה נינהו
כניקבולי טומאה
לאו כניקבולי
יחולק לאו
צריך יחולק
צריך
'ידים דוקא בסטיבולו באחד מז׳משקין אבל שאי^ נשקין אינם מקבלי© טומאה כלל
נינהו היינו לרמ יל!5י מי י'כו י ?
יכננו שכתב הימ״ב׳־ז בס׳ ראשון סה׳סומאת איכליס ושבע׳המשקין מפורשים בפ״ו
^ היה גיי
דגהיימצ)5מ ' 15)51(15פכת 1ב5ה בהדי
^ סני5׳ T׳  Vיניל
עליכס ,קוילפס •
מברכינן
״»1
סנטיצ׳אע ג מל המצות
אחי •* ,״
ןלא יברך עד ״׳ ,
דיזכשידק שהםקי ודב׳דדורי׳ ושמן זית והחלב והר׳והטל יהמי׳וסימני י״ד סח׳״ס >j״
להרש״להני
ס״  ' :היהנ״ל סבשי צלי טועןנטיל׳מפי״י6יש ^ מ־שק׳טועח אבל מצאתי
1

$

)
־ fcvp&V? MDt*Kyייצר׳* סעס׳ זה נ;אבו התוס׳וסרא״ס כפ״ק דפסחיס ' לקבל משקין הדולשןאע״פ ש׳לא ניקע אלא כמוציא משק' טהור כדאי׳3ם״ פ המצניע'
הפיוסד למשק
דכפלי המיוהד
נמשקיך
קש vjj /
קכמ״ש הימב״ס בש״ט מס ' כלים ויבא איויפאדקלמא נyj ._-
סתיס׳והיא״פ
קקולס הניגוב ונו כן'כ
® * a > 5סט״ש ועוד ,כיון דמברך
,־ ,
דמביך י
.
<גסס^| * ׳•w1ך־
נוטלי׳ן לידיסיוהרמב״סרצה לכלול דין צל הכלי' בדיבור אחד ולסן כתב'פלוס•שאס
" *מ$ןין נמקמע ד׳בויהס שם דבדוקט קאי אמריי דצייך לברך אס־ הנטיצס
אלוינוהגיסלברך אחייהנטילה וא״כלא ה״ל לרביצולכתוב! לא יברך צשביו שבייה המטיהית סולוס .מידי טומאתן כל א כפי דינו אין ניותניץ בסס לידים
!שסטפמי • ,
■ מ שבס
וסמך מג
^סומסיל' אצאינך הל לכתג׳ומבין.
באי זה נקה עולה מטומאתו -כנ״לואיפשר'
י י ,נטילם כדקי״ל כל המצות מברך
לויעול שדעתילו' דכונ׳ימ סקהידנקט־רב אי
עולם
קורם לעשייתןומיהי נהגו ה
אורחאידמילתא נקט סדר ליצול בנלי־
חחי נטילה׳ מסוס דעעמיסדאץ
קרס ומיננילף שאס יבא ליטול בכלישטף

שבתו׳הכלי ווצאי? בו א? בטל מתור׳כלי ו  8י? נוטלי{' מ מנו

■נקוב שיעור הנקב כשיעורו ליטהר מידי

ךויגנוך וי
מכרכיןקורם
כבר ו» 8י * ם הואמחזיקרביעי מן הנקב ולם*י י ה ' ^ ף » ל ייר ®.יי שבייה המטהרתו מיד טומאה תליא
 Jמיס פניי׳כיון פהן .נקיות . . .
למעל רמה שממנו המקב ולמעל * .ץ חשוב ככלי ו ^ א שאי [ מילתא כל כלי וצלי צרינו ויכינוכי׳לקמן •י•
 ^ 1י נו<!סצריך .צכיך קשם■ ניגוב
ירי רז& י׳צאין על ףי מהכלי אכל אשצושל דרך הנק :שייכיוןשמז  %בסמוך דברי הימב״ס ושםאבאר׳במ״ה • :
בהנה׳א:
 ölfc ’lדמ () .
וכתב בסמ״ק שאס יחדו לזתיס מורת •
נ 0ופיק7כל רביעי יממנו ולמטה וכת׳בספר המצו׳קטן שאם יחרו ? זווי׳תוח *'
 wמלסשיבצע,
שסמ״ח
כלי עליוומותר.ליטו' ממנו אם יחזירביעי' רע שינקב• כמוצי׳זיתכלי פיליו וכו׳מהשט לברי רבי׳ צר׳
סות;•
 Wאבסו כל ה < אז לא נידן קמם
:
אחריש
מגרן
יימן
!
נ
.
ל
סי׳סו
ואפש׳לחלק דוק׳לענין טומאימועיליחוך לזתי׳אבל לענין נפילהנא לי׳שאס יחדו לזתיס מותי ליטולדרך
מולן ^ ^ כללחס טמא פצככה יאכלו 3ני .ששיעור ,בכונס משקה כיון שניקב בזההשיעור אינו חשוב״עודשהכלי דאי־לו ליגו־ל דרך הנקבאע״פ'׳
©ו
; יבא
וכגי ?"

שוס3מ;1
. .
יה אי? נוטלים ממנה אבל אם יתקננה ויכול׳ל עימי׳מעצמה•
*■ *,י
,י  ,־
צמןו1י
^ כמנם «פקה כיון׳0יני< ןנמההש־עוי■
נ׳־חמתוכפישישיזקנזנוטלמםד
■ולהבלדכייד׳נוטלי .מ&
למטן
'3מגי! !נחי מדדציבפ' אלו דברים וסמ״ג ש,ן וקיפת אע פשת ; ןנץ שמקבלין אין נוטלי}  .מהמשא ן דרך בסמוך דבניקב בכונס משקה אס נוטל
 T..w״ (y6לעשותן שיקב־לו כלי שתחלת תיקונו כ  $שאינו יכו לעשר כלאי דיך הנקב שרי כיון שמחזיק רביעי׳ממנו
דדיסD
ולמנה הילכף ט״כ לומר דליטול דרך פי
משתמשי'}
סמיפזין ואין
■ לנגב ידו ונ״לסהסט׳מפצישאיןסס׳
לירוק pJ
רימו!
יסטמאי' כלל ומסתם זה נר׳דה״ה לשופך על כ׳א־יו רכיעית צבת אחת' שאינוצריך' הכלי קאמרוק״ל לערס כן׳ שהרי לשין סמ״ק הצי איתיה כלי שניקב ככונס משקה
3
[נימנניון שלא נטמאו המיס כלל כמ״ש רבי׳בסי׳קש״ב ואס נטל כל יל בפני עצמ׳ אין ניטליין ממנו לידים ואאי'ניק3ז למפלה מרביעית לפי שאין לו תור׳כלי אבל אס
חי
1סלו)
שישפ-ך על יל יד רביעית כבת אחת נדי שלא יהיו סס סיס טמאים׳ כלל ולא ייסדולקבל' זתיס נוטלים ממכלי טדיס ובלבד סיר,זיק רביעית מץ מקב ילמטס עד
נייך
1
סונר
רי
״מיךלגוב  .:קנט.א \ן נוטלין ליריס אלא מכלי פשוט כפ׳כלהכשר (דף קז ) סיכקב נשציא :זיתי אכל כמוציאמפקה אסיניקב למטה מרביעי׳ פסולולסעל׳צשר
'
;
זוא
קפדיתואמנא אמי ליהאין .רכתב  ddהי־שב״אבשס ה״ג דהא דקפדינן אמכא רק שישפוך דרך הנקב עכ״ל ׳ומשמע שלא הכשיר סמ״ק בייחדו לקבל זתיס אלא
ןכלא דאסננכייה רבנן על מי חטאת אי כמי על קידוש ידיים ורגלים דמקדש (ס״ש אבל לויקא ליטול דרך הנקב דלא עדיף ניקב בכונס משקה וייחדו לקבל זתיססניקב■
סאןצק כלהנליסכשריק א׳כלי אכניס כלי גלליס כלי אדמה משנה בס' ראשון דמסכת במוציא משקה בלאייחדו נזתיס וכיון למוציא משקה בלא ייחדוילזתיס אינו כשד
חייר'
 ]11ידס; דףקנד ) וס<ס״ר שמשון בכל הכלים בין סל  pבין סל פצס של זצוכית  ..ליטול אלא דרך הנקב ה״הפניקב בכונס משקה' אע״פ שייחדו לזתיסדלא מכסי
ffo
׳מנון |זאעי'בכלי גללים דלא תשיבי כלי לצנין טומאה  :לצריך שיהא מחזיק רביעית ■ ביה אלא דרך הנקב ועוד דכ^יון' דבניקב בכונס חשקה ולא ייחדו לזמיס פסול-אפילו*-
יגןמ'מנלהבשר ( דףקז ) כלי שאיני מחזיק .רביעימ־אין כוטלין ממנו לירס  :אם ליטול .דדך הנקב כדמשמממדשתה ואמר אין נוטלין ממנו.ליידיס וגס מדכת׳סצין
׳הסח
|ציקבמונס מסק׳סס אמר רבא כלי שניקב בכונס משקה אין נוטלין ממנו לידים* .לי מידת כלי .משמע שאינו כשר כלל ואפי׳דרך הנקב א״כ יפ מכשריע״י יחוד לזתיס
שגמל
[ 01ומונסמ״גדספילובצלי סטף ה*ס נוהגהכי 'יצחק כן אע"פ ששיעור זיהלאהוזכר היינו לומר דשס כלי עליו ודרך הנקב כדהא כשר אבל לא להכשיר ליטול דרך תיו:
מדן
ס
מ׳המצני׳אלא בכלי חי_פ וכ״כ התוס׳בפיכא סימן דאע״ג דסיעור דכוצס משקה לא ונ״ל שרכי׳מפרש דברי סע״ק דכשייחדו לזתיס חשיב כאלו אין מ נקב כלל וכסי
פילמן
איתמרסת׳ובהמצכי׳אלא גבי כלי חרס כיון דכי אמי רפא כלי שניקה בכונס משק' ליטול אפי׳דרך פי הכליורבי׳סו3ר שאיפשר לחלק ולוי׳דדוקא לענין טימאה מועיל
סב
אין טסלין ממנו לידס צא הזכיר כלי חרס אלא כלי סתס יש להחמיר בכל הכלים יחוד לזתיס אבל לענין נטילה כיון שניקב מההשיעוראינו קשוב עוד ככלי כלו,
מלו!
סניקגונכונסמשקה .שלאליטול .מהם • ומ״ש שאם ישימו אומו טל משקין אינו חשוב ככלי גמור שיהיה תותר ליטול דרך פיו׳ אבל מ״מ כשר ליטול דרך הנקב
זאן« .ימסיבתוכי דרך הנקב והוא גדול מנקב שהמשקים שבפיך הצלי יוצאיץ בו הכי וכמ״שבסמוך » ופי״ל דאע״ג ללא הכשיר סמ״ק בייחדו לקבל זתי' אלא דוקא
הימוד ! pnבפ׳כאסי (דףמט) דנקב לכונס ספקה גמל מנקה למוציא משקה וכת מהר״י ליטול דרך הנקב לטעסי׳אזיל דלא מכשר בניקב במוציא משקה אלא דוקא דיר
צדןני׳ קלוסבשורש כ״סדכינס מ שקה הוא כקב רחב כמו עדסה אחת ולל דדוק) לפניך הנקה ימ*מ מייתי מיניה יבינו לייחדו לקבל זתיס מהני ביה שלא יפסל ככונס
Äw
•מקי״ כתה נן וכרי לחוס למ״ש התובע' בא סימן דהא דאמרי׳אי בזיע דולא בכונס משקה וא״כ לדעת הךא״ש לכונס משקה בלא ייחדו לזמיס אינו פסול אלא דרך
נסו׳ט ;משקה מילף לייפי ומעכיליס בי איירי שהנקב גמל ,על שהמיס מקלחים ע״כ אבל .פיו כי ייחדו לזתיס כסר אפי׳לרך פיו אלא שאיסשר לחלק בין טומאה לנטילה מ״ל
למל? למשול כלילכ״י-ככוכס משקה הוי ודאי שיעורא כציר מהכיטובא .צ ופדען רביכו ליישב דברירבי׳ • ועל מ׳'ס שאפשר לחלק לוקא לענין טומאה יונו' י״ל דלפי מ״ש
1הפ5וי1
מדין טומאם
ואין טפלים ממנו לידיס ואפי׳אס הוא מחזיק רביעית מן הנקב ולמס׳וה״חשנוטל כדעת הרמב״ס אין לחלק בין טומאה לנ״י יכונס מפקה דאיתסר
םמ«ו
ווופיולמצלה וס׳כ״כ הךא״׳שבפ׳כל הבסר וז״ל וכלי שניקב ומחזיקרכיעי׳למסס הוא שנקב כזה ' מעלה את הכלי כמיוחד למשקים מטומאתו ימה שלא הוזכר גבי
נמוני
ןפ הנקב מוחי ליטול דרך הנקב אבל לא דרך היו ללמעלה מן הנקב לא חשיב גלי נטילה אלא כונס משקה משום דאורחא דסילת׳שכוםלץ ידיהן־בצליהמיוח׳לחסקץ
ומשמע דקאי אניקב בכעס משקם דלעיל מיניה וא״כ כל שהנקי פחות מכונס אכל אס״נ שאס הוא מיוס׳לאוכלין שיעורו כמוציא זית ואס הוא גיסטרא שעורו'
nieמל? |  r?CIJמי-ליסול סמני אפייידיך פיווכ״נ מדברי הרשג״א סס וכר׳מוד מדבריו שם במוציא תשק׳וצ״נ שהוא דעת הרשב״אכת״ה • ונר׳שזה היה דעת סמ״ק ודעת
מטל
ויי! יאפילוקא סכלי מחזיק רביעית מן יונקב ולמטה מאחר שהיא פחות מכונסמשקה נכונה היא • שבר כלי או כלים שלס אפי׳אס הוא מחזיק יביטיח סא אייו יכול
טטלין ממט לידס וכ״נ ג״כ ממ״ש בתורת הבי ':ו:ר'שהטפס משוס דכל נקב פחות לעמוד פל עצמו בלא שיסמכוהו אינו כלי היצכך מגופ׳חבית שהיא חדה אין נוטלי׳
סכולמשקה כיון שחינו מעלה את הכלי מטומאתי כמאן דלית ביה נקב כלל דמי ממנה אבל סא ימקננה וכו׳כפ׳כל הכשר אמר רבא מגופת חכי׳& תקנ׳נוטלין ממנס'
אחנ6ה ^ש•׳־  -ז
גוטלין ממנו ,לידייםשאי? שס כלי לידים ופיש״י שתקנ׳חקקס לקבל רכיעי׳אפ״ג דמעיקיא לאו לאישתעושי עביר׳
ככונס
אין ׳" ־־I
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י ניקב למעלה מרביעית ואס סכלי עקב כצדו נקב קטן פחוס מכונס ואין חללה עשוי לתוכו וכת' ה״ר יונה שאין נ״ל דא״כ מאי קמ״ל רבאפסיט׳ולפי
יוןונה משקה ומחזיק רביעית למסס מך הנקב ובאין הנדס .לרך הנקב על יריו טהורות פי׳צדברי המו׳סצתצו ני׳דבלא חקיקה שא רכיעי׳אלא סמסופמתסיאואיכ׳יושבת
י■
ל6ז!5
אפס הנוטל מן המיס השנריןמוץ .לנקב ונופלקדיךשפת הכלי פסולות ניק אלא מסומכ׳כעין כיסוי כוסות של כסף וכיסוי קנקניס לתקנה היינו שהרמיכם
ל!
אמו^
על הנקב דמן הכיןכ ואילך אין חורת כליעליו'מאחר שלא ניקב כמכסמשקה מלמטה עד שיוסכת בלא מסומנת וקודם שתקי שאין נוטלין ממכה שאץ ביתקבול
מויב?
לא
ני נסמ״ ק*.וצ׳יכ צהגהות שפוטות וכתוב בת״ה דכיון דאיכאפלוגח׳לרבוותא שלה חשוב כיון שאס בא להושי׳בלא סשכ׳היו השם נפפנ׳י׳ואץ נשאר בסס רביש
4נ» י
משמ׳במסשידי׳דחשי׳מגוסת
יקיש?,לקולאדקי"ל צל ספק בטהרת ידים טהור אך מאי לאשכתנא בהדי' בפאקי ואמיי׳לפי׳כלי-סאיןמחזיירביעי׳אץ' נוטלץ מימנו וכן
י
י׳די^ ראיכיס לאימו׳ולא אזכחנא בפסקי גאון אח׳בהדא להיתר אלא דדיקי׳שלס חצי' בהדידפנו ' הצליס דאיןמחוסרי ' חקיקה אלא לפי שאין יוסבין טלא
סהצך מינ ^דהלסכר .קשה לספור בזה דברים־ המפודשיס כהדיא עפ״ל ואיני יודע מפומכי׳ןכדפי׳וכ״צ& ם סרא/פז וכחב בסהר המרמה אכל אם מסזיקיןרביעית
י׳סנחן
^אעמהשיצדבריהרא*ש ורביצו מפורשים להיתרשהרי ע כ צ ל דצל פאות אש׳כשיושכין שלא מסוימכין אז היה יצול שכשרים ופהדיא׳ משמע מדברי המוס
כלל ומותי ליטול אפי׳דדך פיו דאי דרך לנקב שכתבתי דכשייס  :וכן פירשו ה״ר יונה' והסידש׳ בפאלו דברים וכך ססלכרי׳רבי'
סחםה מ*ו " «*ן?(אחשבי' ליה נקב
הסח וכפיפה שמקנןנוטלין מ5סלידי׳שק■ וקופה אע״פ סתקנן וצוברייתא*3פ
^ ^ 5נילןנ־ בצונס משקה סרו וא״כ מאייאיכא בין עשת מכונסמשקה
י&ינפו
טנסמ ^ן?וניון'לפ״ב.צריך לפרש כן בדכריס כאילו ש׳מפויס בהדיאהוע ודע צל הצפר חמת וכ&ייש& סתקנן טטלין מהס לידס סק וקופה אע פשמקבלי! אק
פ Ne
ס לא הזכיר ניקב ככונס משקה אלא כתי כלים ,שנשברושכיריה ,המטהרת נושלין מסס לילי ופיש״י התא וכשש׳מיצימילו׳ס ^עור ק עק וקופה איןמלאכתן•
־זסיץ,
■
" piib
)51*: vvjי׳׳ Lלדהיא לש׳לרוק אין מיקכליי׳שס ותיקין רחמ׳וכפיש׳נר׳מדברי סמ״גדהיינו סיעשסלהס־
שביייכנים
לידיס-
שהן uv
מפכי (wy
•j'jwv
צהס ’rj
אין צותנין * uv
ממאה*■״ )
^ !< י -־״•
^יקסגליסצא דיבאדאמר כלי•שניקב בכונס עשקה אין נוטלו׳ממני לידי׳ בית מושב ושקיצ| ופס צ׳הרשצ״א בת״ה שהתקינן לסצ׳בלא-סמיצ״חפת! בזפת עד'
c׳ |V
4י  °rlPמפני ששיעור זה הוא לכלי המיוהד למשקי׳אגלסוא מיוחד לאוכליך  .שהן מקבלין משקין ואפ״ה אין נוטלין אהס לידי׳לעי סאיינן עשייה לקבל משקץI
t
■■
וכת*
 ,יג א *
; 5; 5לעומאתועד שנקב כמוציא זית ואס הואגיסטי'  ,שהוא נליהעשוי'

 28בת אמ״ק (ל 3״כ הגשו׳פ״וד0א! רכו' ) וצך ל -באומ׳כו5ש׳םל לבדי׳אפי״פשהס'
ק& יס כ 'כ חמקבלרן המיס־סאין השים זב מסם מ״מ אין פשוין• לקבל פיס פגק שין
וקושומ״מ ע״י הדחקמותריםפעוכר־י דרכים רגיל’©לשתות■  3הס פפ״ל  :כלי
סתחלת תיקונו כך שאינו יכול לפמ-וד' בלא סמיכה ופו על• ק• ׳כ א״א ז״ל כלי פפויא
מלא נקבים מתחתיו ימיו יג למעלה וכו '

ומס שש׳הדא״פכריש ידיסד & וי צלים וישולי מאץ<  £י*יכלי  $נ 1 ■ & #
פ15ינ© מק3ליס רכיפי׳א3ל -אס מקבלים רביעי׳אע״משש5רי-כ ^ס *  flpו'נ1ינ
לירי© וכן דמי* רבי׳סמשון שכתב בפ״קדמס׳ידיס דאי' 3מוס<.זת ק^Jp5
 $ע״פ שפסומין ממלין מסס לאויסומי׳היואVיל ובלבד פיסזייןי רכיבתו -׳,
״״־'
י־ 'י%

מיס לחבירו כששמו משנה במ״קדידיס

סתחגת כטינההיס מןהכ^ י  PPJמ י דן
תו לא ציין־ והכי משמע -כתוססת דקמני
אבל הנוטל ונותן להעירו בשפמו ידיו
סמאות פמתחלהלא נטלמן הכלי משמע
■
הא נטל תשלה מן ספלי ששי דשע2׳״ל•
אבל .בתיה נתב ח״ל צמיי משש
י״ת
סאס נטל ביה אמת מן הכלי ונמזעל ייו

הש ?
 ,’T 55סהיןן

ל ^ו ^ P'rf

ושפן הייני
סקו׳פ ^ש
שלא מסומפיו ומאי דה״» PJ ,

, . - .י .י -
י  .ן״  -׳ ן״״״ ^ ׳ - -״• " ' " ׳ן "
■ " דדנסי מין טטנץ משנולידייוו»"
מן היאור
ושופכין
בו
והוא
נמשך
ממנו
להשקות
חשר׳אין
אלם בו את הידיש אין נוטלין ממנו'5ü
' יכול
לתת
ידיו
לתוכו
פדי
שיקנהו
המי׳עליח׳משו׳דלא
אתי
מכח• אפי מצח גבראופיןמשכילץ מ ^י
גבר
שבבר
פסק
בת
השופך
ואיז
מטבילי
!
בו
הידי׳פי׳אם
הטכיל׳
י
דה״ל
מיס
שאוביז
ואי
מירורד/ג!
בתוכו לא חשיב סבילה לפ
מקריב ידיה לגבי דוו לא פי׳שקירב ידיו
למקו׳שפיכת כלי והמים בזי׳דוצא מונס משק׳סילף
ליי־פי 0
באין מסח הראשת של חשו
פיסקי ומייכפיש״י ונתלו
פפונש משק׳פי׳שיש בו נקם מאחוריו בכונס משק' ובעודששופך 1T /

' :־״'

דרך פיו ^נו׳מקלחמאחוריו י! יאדר מטכילין וכהירייפי׳וטהורןן

:ו השינון

י החספיצדנוחןץ ^,
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פ־ח 7m
דחעייביכאלוהטבילנוכיאורדנצקזה
מחגרה־לי
«־ b
^
Äw
«ין סי פל״יסהר «  , * ,* oj־ 1ל
ליאור
וחעייביימים
שכצטר
מחונרין
למימי
היאור
סילף ל״פילאו הייגורכינס ז *;*
הסניס פ 'כ פלו שצריך נטילה לע זו ועל )ו
והשיב
דהתט איירי שהנקב כ 7כ גמלעו "
וניאין דבריו פס ל‘ והמרדני בפי׳אלו
דכיי׳למד
מהמו
&
פפא
זו
מהנותן
©
ידו
אחת
מקלסי׳והוי
חיבור
מ״י
כיבוק
יפיצס משקה דהכא שי ורד סיף טיף צד6מוינ!מ1
על שברת' אסור ח"ל שבלי הלקט מצאתי בשם ר״ת שמות׳ליטול מיס מן■ הכלי בידו
מיהו איפסר דההואצונס י משקה הוי כלהכא דהתם נמי מייתי האי
כמס™
אשת וליתן על השניה וראיה כמיססת׳פ״ב ובעל התרומה כתב צריך שישפוך סמים דהכא דאמי רכא כלי סדקי .בכונס משקה אין כיעלין ממנו לידים?  rrcjו?
סל ידו אחת ופו ' ולא חגע מתים היד לחברתה ונו' יתכן נטל ידו אשת ושפשפה ואע״ג דלא הוי ניצוק ד5ד5ר עופט כוי היבוי לפנין טבילתיביס ע* צוח'י(3נ
בשביתה טמאה פפ״לובתממתהדשן כתוב סי׳מ״סכססהמוס׳במסיסוסה פדירי
צל הנשי ואי בזיע דולא סכונססשקכשהנק• :מכל׳מסקס גדול הוא
feiriH
■
י״ת וז״ל פל מנהג המולס שזויקין מן הכלי לידו אשת ואח״כ משפשס׳ כשברמה
היוצא
ממנו
ני׳והשישך' סופך דין־ פיו לצכו׳וסנקי׳מקלח מאחוריוליאור;! עע] 5
ספיי דמי כיון דממסל' נטל מן הכלי כדתניא כתום דידי׳אכל הנותן מיס להכירו
דכיון דסשיבי מים שבצמד משוברי׳למיי המק׳וה אע״מ שאין כמיססבצגוי׳«';![:
סטבילין כי את היה׳אלא שרבי 'יתר!  tצתכפי׳ואסיש באורימאמ' פ ^ו!1נ|
אלא ליטול ידו אשת ולכךשפשף §ס 3רמה טמאה
פב״ל התו׳אפנס ניא ' דדמזק הוא בה' את הידי׳ו׳אימיסר שטעמו דכיון 1לא הוי האי דצו׳חיכור לעניין טבילת מון?1
קצת מס שהס מסלקים בין מתכוין ליטול ידו
אשש
או
שתי
'
ואין
לסמוך
פליו
לענין
אס
הקלנו
בולענץ
שלא
יחשכו
סאוכי
'
אבלמ
"
מ
צרי
'
שיהיו
 3הםמ'סאצנ™
*ולינדאם לא שפשוף די בחבירתהדהא כל הגאונים
כמנויבהדיא
לאיסור
פ״כ
* • כתב
היו מחוכרין למקו' ומ״ס רבי״אפ״ג מיצוק כזה לא חשיב חיבו׳לפנץ
טכיל׳נלויאן
שתשף יל וחיירת׳ הרמ״בס בפ״ו מהברכות פלי שנשברשכיר׳המטסרתו מידי
טומאהופו׳משמע
דאפי
,
טכיל׳צל ג?1יי מיצו׳איט מיבויופוד דעימעקואו׳כשניוער׳הנאדוטע׳א'ד0גילו? |
אלא8פךווי? ז
.א׳לאמד׳לאעלה' כמחזיק רביעית מן אשכר ולמטה סיירי שא״לכ מאי איייא
נשני אפי׳לא נשבי כמי בניצו׳כיזה הוא משו׳דלאו טיביל׳חפור היא ולפיפ׳היקלו כה כןפרש״יוהמו')!:
לו ג«ילי \( לאש* ימסס׳ נמי דאפי׳ליטול ממנו דרך הנקב לא ספני
יע״ס שבר כלי הוא וכל שאין סס כ׳מימר זו כפ׳אלו דכריי׳והו׳גוי־ס איבזימ מולא ככונס משקה ׳־ ""
אצא סנרץ ל » נ
ז?( " 3£ית «ליטיל
א׳ת״ל כייןמהמים

ומשקין היינו
5היו 7'3הראשוגס
הין טשאים ואם בכונס משקה א״כ פסול הוא ליטול ממנו אפי׳ררך הנקה ופופ ' סמ*ג וזס הק־ ממ״ס
אימאלדרגיגותנז רבי׳דכל כלי שניקב בכונס משקה אשי׳שנפסל מליטול דרך פימו״מפסרסץא ליטול
יש 1ימפ
יזי
«־אמונה ?והורס דרך הנקב וא׳כ יש לתמוה היאך כתב יבינו למעלה אותו סדין סת׳ואח״כ כתב כאן
דביי הימ״כס סתם ספי׳סשני ויניס אלו אינס סותריס זה את זה ומצאתי לבעל
תרומת הדשן שנסתפק בדביי' הרמ״בם אס הס דוקא מיקב בכונס
:ס פשקה
מטקה כפולין
א״ג נשנטל ידי
הר 6ח; נ  :תרבנע•' שאינו מהדק רביעית למעלה מן הנקב אכל אס מסזיק רסעי׳מן הנקב ולמטה כפר
 3נפ ^ ׳כמו' 2T>ü
cp (,0i׳cn 3׳p1i

*?יז׳מום
ן5ו' ■mcולוין?
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כלי שניקב דכיון דאינו מחזיק רביעי׳מן « נקב ולמטה הרי הוא כאילו כשבי דמטע׳
יוצמיז עועה
הז הזא' פולה מטומאתו פי כך וכן מצאתי להר״טבא ס  :בת״ה ו!' :ל פלי שניקב נקב
כ« נו:
גדול
פד
שהו
'
מכנית
משקין
כסאד׳סושיבופל
המיס
הרי
זה
פסול
בד״א
בזמן
סנקב
בשולי הכלל עד שאינו מקבל רביעי׳סן הנקב ולמטה אבל אס מקבל יביעי׳מן ה-נקב
ולמטה פסר בד״א בכלי שאין סבירה זו מפל׳אומי פצזונואתו אבל כל כלי שניקב או
סנסבי סכר המפלה אותו מידי טומאתו פשו׳לפי שאין זה כלי אלא סביכלי עכ״ל
ונראה דמסכח׳לה כליי העולה מטומאתו בנקב פחו׳פכונס מעקה כגון שהוא ניסטר
וגדאמרי׳בס״פ המצניע שסוא עולה מטומאתו’ בנקב כמוציא משקה •כי 'כ הימ״כם
 3פ״ט מצ׳נליסזומרברי סרמ״בסס© נד׳שהוא סובי בדעת הרש״כאדב& תס כלים
דאמיי כהו דנקב בכוגס משקה מטלה אומ׳תטומאתן דוקאצסאין ממזיקין רביעי'
»ן הנקב ולמטה אבל סא הם פחזיקין רביעי׳פדין פס צלי עליה שאפי שבר פלי אס
הוא מחזיק רביעי' כתב שהוא מטמא וכדמשמע במ״כ יפ״ג דכליסי ואע״פ שנת בה׳
ברגיתשאין כיטלין בדפנו הנלי׳ולא בשולי המחץ ולא בסרסי׳ולא במנומ׳החכי ' לאו
משוס שנר פלי פסל להו אלא מפצי שאינ׳מקבלי׳רביפי׳סלא מסומכין רומי׳דמגופת
,ההכי׳דגקט בהדייהו ואע״פ שכתב ואס חיקן המגופה לנפילה נוטל ין ממנה לידים
ה״ה דמהני תיקון לאינך אלא לישנא דרצא נקט דאמגיפאמיה כפי כל הבשר דאם
תיקנה נוטלי! ממצה לידים ורבא חדאמינייהו נקט וה״ס לאינך •א״נ לרבותא נקט
מגופ׳אע״פ שאין חללה עשוי לקבלה מהני כה תיקוןוכ״ש לדפנו׳סכלי׳ודרמיה ונ״כ
התוס׳בה׳כל הבסר גבי מגיפס חבית שתקנה דפיסולא דלפנ 1ח הכלים מאני שאין
יוסנץ שלא מהימין .היא ומשמע שאם פיו מחדקים רביעית שלא עפומכיןפשרי©

אריתא ולא כת׳שאס ניקב בכונס משקי
ניגילין בו בשניקב היינו לפי ששמ׳פל.
מ״ש
כלי
סכסביץ
שיירה
סמססר
'
אופס|1ו
סומא׳יאיןכיטלין מהם לידי׳ופתנו הגהו׳מימק דהא ר 5עי /כסאדםנפקאלן.ממ,ו |
והזה סטהו'31יע ' כס גבי׳ *
כתב הר״אה אהא דאריתא דרלאי יה״מ
בדולאששוכן
ונותן לתיף החריץ עצמו איל מותן אותן חוץ לחיי ] וממשייך אותןלסרק נ » |
רשאיבה פהמשיפי׳כשי׳לכ״פ לעניו כ״י מ״כ  :ואם ^ ' דאמרי׳ואי מקרבידה1גנ1
דילא « ־שלק מעצ׳ל־די כ׳ה״ר ייונ׳בפ׳אלו דירי׳פר״ל סמשי׳יליו קיוב
למקו׳הפד■

הזכירוה סתוספ׳והר״אש בפי'לכ הישר וכתבי שטפתו מדאיגעי׳לן מי*ב
דזיבחי׳נזז
לקדש ידיו ורגליו בכיור ממנו אמ׳רחמיא ולא בתוכו משמע
דבקידושיליס
ותל'1
י'
פ־יבעיא ,ליה משוס דכתי׳ממנו' אבל בנ״י חפי׳נפוכו מותר וגסהרש"3אכ1ניו« |
דפא ה' ג וכתב וא״ת א״כ תיקשי לן הא דארית׳דדלאידאמרי׳ל
את הידים דשאוכיס הם ותירהרמ״צס יהצא כיון שהיא כקרקע כפין הצילהו
וטבילה בסאובין ליכא אצל סיסך ידיה באכא נטילה היא מ״כ וכתב טיל
דאפי׳להנן
אסור לסכסך ידיו בתוך צל> צמחוב ' לקרקע דסוו להו מיס שאובים PW
ארית׳דדלאי ובת״ס כתב סת׳ דברי ה״ג לפפ׳זהלכ׳והסוס׳וסר״אשכהכועלי^ן
ה״יוקשהמהא לאמרי׳הצא איזכוטלק ממנוי לידי׳דלת אתומכחגנר׳ו^
דכפי׳נ טילה מן הכלי ובין נושל ידיו צתו׳הילי ובין סופך יין הצלי עלידיו
נטיל׳סן הכלי אבל הכא ידיו און לצלי הס ונב׳פסק כת סכלי
משסמי׳כאי־׳עלך
הילכ׳אץ כאן נטיל' מן סכלי סהצנוי אינו כלי והא רכק׳דלא אתו מכס נגי»
דוקא כח גברא אלא מסו׳רלא אתו מכס צל^ א״נ משי׳דפליגי ד׳יוסי ואץ מ ן
דידי׳דר׳יוסי כפי כס גברא וא״ק לח חייס לצח גברא וסמרימין צר׳ יוסי ואאן
וצייך להחמיר ברבי כוון דסוגיא דשמעפיןכר' יוסי ובס יגהו׳* ימון מניסי
 0 .מ״ג דנר׳דליתא לדס״ג וכן יפת ספי הת י־ומה י־0ור)די1תהךח׳וספייו1^1",•^?,1
וצ׳מהר״י ן׳סביב ז״ל הרי סהר׳' אש השתדל לתת ספד לדברי ה״נ ולכסוףאמיף
להחמי׳ובעבו׳זס צ׳סתס המסבדלא כה״גומציאתו׳כתו־כשס
הו־ש״ב׳סמילג^,
היאי״כדי לקיי׳דברי הי׳ג וגס כןכתבו כשיס גאון כדברי ה״ג וראוי לסמלסל
בשפ׳הדח׳או בדיפלכגון' מי ס ;על ידיו תוך הצלי וניר׳עלנטיל׳ידי׳טיר ס ^"’8
•
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ככר יצא ידי נטילה לדע׳הני רכוות׳י*
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א }נ דבר אחר ואם הטבילם במי שאין כהן שיעור מקוה או כמי'
ולי ^1מסייגיין לשפוך הוי כס גברא ט*כ .
מ׳מניון פלא נמנו כליי׳סאינו 5ו ' 4נוונ ׳» !» . piTi'icיי
ונכרכתבתי בסמיך שדעת התו'
והרא״ס
שאובין שבקרקע לא עשה
ולא
כללנק -פינדנייהיפג״א :
ומיש » ' 1Eו־ !!
 ,לנסוק ני יוסי וכן דטהראב״ד וה״ר יונס
והתחננה אובל החמ־־ס פיס? פח״?;־=,מ׳0״ךיינל־3סי־? גפי 1־נירמנ' ־’1׳ישי]! יי ^לייזי? מ״ניאבת״פתא יפסנ׳ייי׳־ ^אלט ״״ '•T ' 1
™ ^ פהואדפת יניהודאינאון וכן דפתהרשנ״א נפיקנל מטמא את המיס במסא כשר לנטילת ידים מסמט מטמא במשא אינו '־שר ^ נ׳- , /
גיסבי 7נות" » :
־«  d'biSi : 5שהישב־ס פוסק בתיק היינו לוע ללש נשי כה גבר אבל ומתוך כך אוסרי׳ליטול מיס מן המי וס־כום הוא דהאכדה ויולדת מטלות ידיהן
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ננו
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נותן
ולטני « ,לב־ ביק דנ׳י דימן לרוחפס או ליווין שנעשו פל שהית תודפס פ נהי נ השיך פ אלו דניים ויב;
!גע״״ג־אייני־ידאידפסקינ ^
נ־וט־שדני׳ ^ לאס־יתס
סמשקבפב ק מוס ידיס פוספתא וי וו ל הכל בשייס לימן לידים אפי « מ תפ אפי
”י״ ™ ,יחייו ובכל הפי־ יכו בנ׳ « יאים נפב־ה וביב העיוני פ' אלו יביים
נופל נדה בל שאיני פפמא נמשלו נפי ליתן לידס ונ פלי־ ילה  1צפור ליסיל «
ונס» ( • ™״  001סס׳ג יניב םמ ' ק וספר היויופס :
והא ימכשייין ליפול מן הנדה ומן הנוי שנויי פלי « שיהיו בזני לבל דבייהס ואפי מפסא מת במי אפו
עדק ״ ,7״ י נפיניידיוק־נפמן הנקב ולמשה מקבל וניעית הא לאוהנימסיל נבלי המקבל טימאה יקא מסמליה שמא מס לכלי ונמצא בלי מפמאאת הסיס
י׳ינןמן 2נליה.א ילדיפת ספיג מיקב בכונם משקה לאו בלי «יא יפסול ליטול אפילו ומיפסלי לנטילה נסי סבל המסמא במשא ולקמן נש נ מממש בהדיא דמים טמאים
 V ,,ייא דמנשיינן בשבי׳ שיש בה נקב ובו ברוא כשהנקב מסות מכונם מסיליס לנפילה ולפ 1אין מקנס ממן בוס דאם דלה גוי סי« אסוי ליסול מהם
\pm
™,אןהיאןודיסק מא ולק נ׳ל
ימנית נקיבה שיש ניוא ננקב חפי׳סמי׳ בלי
prrt
ואפי׳תן הטהיי יסכל שמאין ממן« «1וניגע־ נבלי ונמי׳ייס יבנא בנוהל ■ דיו
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זר ימן

מהייניחאמאידהוהקשיחכיסדבסדכעהיקךמותי ^ ט ^ יר ,ימ ^ו עע ׳
:ויןן 8י  ™ •Sי הביואנב שפינה ביק ימן הנקב ולממלה אי־י בלי נמצא שהמיס
!« Sp»' is׳דיאילנאי׳מנס צלי כלל אלא פיב לימי דניון שמשי■ לקבלה במנין
גוףד; | ן? ווה עיקר תשמישו נקרא כלי :קוף פסול ליתן לידי׳כבר כת בא' בסמוך סהוא
מחלוקת ת״ק ור׳יוסי וסהתוס׳והרא׳ס וכמה גדולים פוסקים כר׳יוסי דפהל וסרב
יהו־איוהריסכ״א זהרמב״ס פסקו כת״ק דמכשר וכתוב בהגהת אסירי פ״ב דכרכות
יליר! מלמודים ליחן לידס אפי׳חש״ו ככר סית וככר סבע ע״כ נרא׳סהוא סוכר דכעינ׳
׳:
והדן כוונת נותן וח״ש יש להס כריכה וכן קטן כר סית אכל כציר מסכי אין לו כוונה כלל
והוי כקוףבעלמא  :זה כתכתי לערס דכרי ההגהו׳אכל לעכין הלכה ככי כתכתי
לצ« 1דנקיטי׳כת״ק  :אבל כל אדם אפי׳סש״ו וכו׳בפ״ק לידים ( דף קנס ) הכל כשרי'
כומו!ןו לימן לידיםאפי׳חש״ו וכ׳רבי׳תמסון בתוספתא כעי ר׳יוסי כוונת נותן ונוטל והא
נ״מלן ימשמ׳הנאדעוד׳בחש״ו הנהו בני כווצה כינהו וז״ל התוספ׳הכוטל סתכוין והנותן
סמיו איימתכוין הממןמתכוין והנוטל אין סתכוין ידיו סהורו׳ ר׳יוסי אומידיו טמאו'
ן,מו:
&י והרשב״א כת״ה פסק כת״ק :ואיפשי דרבי׳שמשון נעי הכי ס״ל אלא סבא לייש׳דתנן
לא « | סתמא חע״י מתכין לידים ולא פליג ר׳יוסי א״כ אפי ,את״ל דהלכה כר׳יותי איכא
יןנזוז לסימר דסייכו לאכילת מרומה דוקא אכל לאכילת חולין לא כעי כיונה  :ודע
סלגד דכפ״בדסילץ (דלא )  " 6יי ,טכל ולא הוחזק עומר לחולין ופרש״י הוחזק נתכוון
׳הז׳ל ונתכור״י ובע״כ דחגיגה ו דיט )גשי גרסי׳ת״ר הנוטל ידיו נתכוון ידיו טהורות
:ןftp
כוכא
חהונ׳
ז ולפ״ז אס תוספת׳דכסמוך כחולין היא צ״ל דהא דקתני ת׳יק הנוט
סי׳וןז
לאודוקא דה״ה אסי׳לא נתכוון לא נותן ילא מקבל נמי ידיו טהורות דהא משסע
סתלי] מסזמכסרגפ״בדסגיגה בנוטל ידיו או מטכילין הוא כעצמו היא וכשלא נתכוו'
כיוסז
הייאין שס כוונה כלל וה״ס לנוטל ידיו פ״י את׳ולא נתכוון סוס אמד מהם אלא
לאסמופי׳נסידר
'
יוסי
דאסי׳בנתכוון
אחל פסל נקט פלוגמייהו בנתכוון א' מהס
ילה^ ן אכל אה״נ דלת״ק אפי לא נתכוון א׳מהסנסי כסר וכ״נ שהוא דעת כל הפוסקי׳שלא
הצריכוכוונה!בלל  :אבל הרשב״א כתב כת"ה ולענין בונת נטילה מסמכי ' דכעינן
נוכה לנטילההמנשר ,לאכילה דגרסי ' בתוספתא הנוטל ממכוין והנותן אקממכוון
נומח
עלונרו
זכו׳ידיוטכורו' ר׳יוסי אומר ידיו טמאו׳אלמא אף לרבנן כונ׳נוטל או כווצ׳נומן כעי '
מיס!',
!
הי
י
עש
מעימדאמר
רב
נוטל
אדס
ידיו
שחרית
ומתנה
מליהס
כל
היום וההיא ודאי
I1W
 ^ ’3י ידיו היא וכדפרש״י והרמכ״ס ואפ״ה מחנה אין לא מתנה לא אלמא כונה
פליר!
כרא1
יו!
!"
קנא
ד״״״׳יי vסיביו שמחו רככוכן ידיר טיסורות ובקירו עקוו י
3
שמ דאל בעי טינה לחולין נ״ל דההיא לאו לאכילה לחולין קאמר אלא לנגיעה
ינז®
.. ,
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דל^
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31י ^ לא׳קזקי״ל מומיה סיס עדיף הילכך ודאיאל מכשר מ ק אצא ככתכיק א
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ואמו נדה דלא ,תב אכילת ממס־ היא ימיה שפל ידיה ממאי « תקין יננן נ  -פב ל
ויבי הגדיל מהי י אניהב 1ל נ שמפיש א בתב בל יביי דבי סמפון ואש נ פ■ היא
פי׳אח׳ בתיספתאסכל טמא סאס נגע בו אדם באצבטו יהיה כל גופי טמא ולא ידיו
לבד דומיא דמת דטמא מת ובוטל נדה דהיינו טומאה דאוריתא אכל כל טסא סאם
נגט בו אדם יהיו ידיו בלבד טמאות דהיינו טומאה דרבנן אינו כסי לימן לידי©
שעשו חיזוק בכאן מפני ססטעס סגזרו בידים הוא משו׳סרך תרומה ואוכלי מרומס
פמסי׳הס מכל וכל מטומא׳ואורית׳וסזה לא היה צריך להזכיר אלא מטומאה לרכנן
ולע ז מי סהוא טמא טומאה דרכנן אין נוטלין ממנו לידים ע"כ • והיא״ס כת׳כפ״ק
דמסכ׳ידיס והאידנ׳שכל המיס טמאי׳יכול ליטול מי׳מגוי או סן הכדדבלאו הכי כל
המי׳טמאי׳וא״א בטנין אחר ע״כ דעתו כרטת התוס׳וכך הס דכרי רני' והמנהיג ב
הכל כשרי׳לידי׳ואף מחש״ו אכל לא מן הגוי והעבד דכמי׳סיכ׳מכח אדם והס אינם
קרויי' אדם ט״כ ואח כבשם הרמב״ס שאין כוטלין ידי׳מגוי ונרא׳סטעות סוער הוא
סהיי לא מצינו להרסכ״סכס ' כן  :אבלסמ׳!ג -והתממ׳כתבו כדברי התוס׳והר״א׳דבץ
גוי בין כלה יכול ליטול מהס מיס וכן העל' הרסב״א בת״ה וכ״כ בתשו׳להרמב״ן סי׳
קנ״א :
המטבילידיו כמ׳סצה וכו׳כן משמע מדאמרינן בפ׳כל הבשר ( דקסגכי
חמי סכרי׳כמקומן כ״ע ל״פ דסרי ואמרי׳נמי השתא כל גופו טובל בכס ידיו ורגליו
לא כ״ס ודעת רש״י שאין טכילה דידי׳מופילה אלא בסיס שיאויי' להטביל בהם כל

מתכוין׳
׳
_
מתכסי׳הכליס כתוך המי׳אל סהחכמי׳אמרו שלא יהא חילוק כין טבילת גופו לטכיל׳
כלים והצריכו הכל במ׳סאה ומרח זיק לטבילת ככלים שהיא מן התורה סאינ׳צריכה
מ׳סאס כ״ס טכילת ידים שאינן אלא מדרבנן שדי שיטבול ידיו כיכיעית כיון
טמתכסיס סס והביא ראיות לדכריו וכסוף דבריו נתב סאע״פ סלטבילת הגוף
צריך עירוב כל זמן שאין3סיס ס׳סאה לענין טבילת ידים א״צ עירוב ואפילו פסק
המיס לגמרי מהמעיין ואין בכס אלא רביעית או שנתקכנו מאליהן מהגשמי ,יכול
לטבול ס ידיו כיון שאינן סאובץ עכ״ל וכן דעת הרסב״א בס ' כל הכשר סכ׳ואי קסי׳
לךאיפחו׳ממ׳סאהסיאךתעלה לו טבילה ואפי ' לידיו י״לדידיו כיון דסגי להו
ככלים ברכיעית גס כקרקע כל סמטכל אות ,ככת אח' די לו דהא אריתא דדלאי
סתמ׳לי׳כה מ׳סאה ואי לאו דסאובין מטכ׳בה את הידיס ואל חממה סלפעמי׳אסי׳

עסי ן« ha
vj
סין בזדסטובגזדיס ופני סץ
טובלין ואט״ם
m . w 1v
סהבי׳הרמב״ס ״| ,
לשון ״  mwi׳
תוספתאiiiזו על דברים
^
תחימ״כו'
נטיל׳מ״^ משמע דה״הלדברי׳סמססיק בהה נטילה סאס באלהטכיל׳
?^1צויו זה0בילן<בסק4ס' &סד סובל נו ולכן נ׳נפ״ו מה׳כרנות בל הגייךגביל' יד'
״ 7ייל ידו כמי  4ה5ויגוצייך דבר5וחי.ו6ס הסבילהבפיסש5וק בהם סיפור
חמי » ,נמים 7ביסשבקיקע ל !5פשה בלום ומיהו הצי מיצי בפיס ס ^
סצ
׳  mm׳d
שבתהנצופמי גשמים וניונקנהם לובל במי מעיין כל סיש נהם נדי
נובעים5
צו 5
צוללן וסנתקבגוסס
יג ב * \ 1
לנסות
|yv
סטוענין
Vi/
(■JV
טבילת
 JJZידז
ידיםס
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וזהו שדייק כרמ״כס ולא הזכיר בה כיכות גבי אס הטבילן במים שאין בהם שיעור והיינו דתנן הכא דאם הטביל את הגצוסקים במים פסולים לנסילס דהוימןן
מעיין אלא מקוה אכל הר״אש סלו׳עליה
בהןאת עמו ואס מד׳כהס ידיו כל^
ושוב כדברי ר״י דלל} צמרו מעין מטה'
בכל
ולאכלוס
שאין המים שאומן מטהרין את הידים בנטילה :
ידיו במים וטס סכיהגלוסקיביוי ^ ו
שהו אלא לטבילת כליס אכל לטביל ' אדם
Dp
שיהא במי׳מראה מים שאם נשתנו מראיתן לנטילה• וז״ל סרמ״בםכע״וסה׳סז׳ן]
אפי׳קטן בעי מ ' סצ' צף כמעיין ולדבריה'
שהנחתו׳מטבל בהם אתהכעכי׳ ^]
I
י כין מחמת עצמן כין מחמת דבר אחר שנפל
איפשר דלטבילת ידיס נמי בעי מ' סצה
לתוכן ביןמחמת מקומןפסולין כדתקנתןלתוכןקומוס וקנקכתום ושהוא סופןמהס
בסמ׳ליסהכסח׳ '^ו
כדברי רש״י והרמ״ב׳ סו דלצ בעי וכדברי
סבספכיו הן שנעשו גהס
מלאכצבלמן
ה״ר יונה והרש״בא ז״ל -מר׳דביון דנסילת ושינו מראיהן פסולים ושלא נעש׳בהן מלאכה רתנן עשה כהן
שחפן מהם הריהסבכסרותסעינל]
ידיס דר 3כןנקיטי'לקולצ ג :ובמי גשמים מלאכה או ששר׳בהןפתו פסולי׳הריח בהןכלי׳פסולי׳אבל הדיח
הרש״באבמ״הורבי׳ירותסכשנו׳ןח'
כהן כלי׳מורחי׳או כלים חרשים כשרים המיס שהנחתום
מטבל
שהם זוסלין לדעת
התו' סאפי׳נטל ידיו כססידיומרייונן
ליט (ג )
הרמ״כס פשיטצ
ינ״לללא בהן גלוסקין פסולים אכל אותן שמטבל בהן ידיו וטח בגלוסקין
צסנטלןבמקו׳צקיוכ״נמדבריL 'c
מסק
f! 1SJ1p5
כשרים
ובלבד
שלא
ישתנו
מראיתן
כתב
הר״ם
שצץ מטביל
ידיו
במז״לאם
נתגלו
סכחב ואס הדיס כהס הנחפוהלןן!י1י|
גמעיקדסריחן הרחיב'
בהס צפי' יש כה»  7מחח־ר3מלץ1ס חיקל גלוי האוסר אותם לשתות פסולי׳ואפשר האידנא שאין חוששין מס ^ תהעיסההמיסכשרי׳ע״ט
מ' סצ ' מצח ' שציכס נח:גי' ן אבל נחקוהלן־ן
לגלוי כשרי׳אף לנטילה חמיהאו׳נוטלין מהם לידי׳אפי׳הן חמין שהטעם ' מפני שאינם נמאסים
משטסן']
לסק{ ־
רצויים לסביל׳אדס
שהיד נכוית כהן חמי טברי׳במקומן יכול להטביל כהן אתהירים כך דסתס ידים העפוקו׳כעיסה ״I
וכ״נ לומד לדעת רס״י וכ״כ סהוצ דעת
לכליך הילנ׳לאנפשוכשוסכץע'יהן׳1
אכל ליטול מהם בכלי לא וכן אם המשיך אותו
הרש״כא שכתוב בתור׳הבית המטביל ידיו
דה״ל כהדיס בסס כלי' מומוי
'דכשוי';וו
בארץ
בנהר צו במקו' כנוס מיס הראויילטבילה
אדחות חיים מיס סהגכל מדיחידץ[L
ידיו סהומ׳אבל לדעת ה״ר יונה ציכצ
לספוקי
צט
נקל
גס
כזה
לעניין
טבילת
ידיס
כסרי׳לנ״י וכ״כ הר״יף והר״שבא מוסלין D1 :ש רבי׳ובלב׳סלא
יסמכומראיחןא!
דלכצורה משמע שגס בזה ראוי
להקל
לדעת
'
אלא
שאס
מ״ם
ה״ר
יונה
צו
סכתקכצו
הרש״בא
והר״אש
וכ״כ כתוספ׳ופשוטהו' :כתוב בתוספפ׳מיס שלפניהנ5ס!ן' |
מאליהן מהגשמי׳יכול לטבול בו ידיו הוא בדקדוק צ״כ דוקא כמקובצי׳הוא דמכשיר שלא נשתנו מראיהן אין נוטלי׳מהס לידי׳מפני שבידוע שנעסת׳בהסמלאנ׳ו; ׳
במי גשמים אבל לא בזוחלין :ולענץ מ׳סצה מיסשצובי׳שבקרקע מדברי הימ״בס הספ אס נשתנו מראיקפסולו׳ואס לאי כסרי׳ופי׳רני׳סמשוןמיס שלפני Jabot
משמ׳כהדיא שאין סטבילין כהס צת הידי׳צבל הרא״בד חלק עליו יכת׳זה אינו מתוור לכבות כהס הברזל והיינו שנעשתה בהס מלאכה והרש״בא כתב סוספחאווש■ /להו
שהרי בעלי קריין טוכלין בהס צע״פ שהן שצובין אס יש בהם מ׳סצה בקיקעונ כ
מים ששתי מהס התרנגולי
כתו׳בתרומ׳הדשן דיש לפסי׳סדתנן כל
העועו'נו
10ן
ובשצובה שהמשיכוה נר׳דלדע׳הרמ״בס נמי מטבילין בהס את הידיס דאפי '
לטבול
במי
חטאת
קוץ
מן
היונה
מפני
שהיא
מוצצת
ופרש״י
לשאר פופות איג • faß
בהס כל הגוף יש מחכמי המערב מורי׳להכשיר וכמ״ש כה׳מקואו׳פ״ד ואע״ס שכתב
מגביהין פיהן לאסר שלקטו מן המיס והמי׳נוסלין מפיהן והרי הס
כמי׳סנעשוכי{!
סלא ראה מי שעפה מעשה כזה היינו להכשיר כהס טבילת כל הגוף אבל להטביל מלאכה אמנס התוס׳סולקיס על פרש״י דמס מלאכה שייך כשתיה וכ 'נלהוניו11(1ו|
בהם את הידי' לכ״ע כשר וכן כתבתי לפיל גבי אריתא דדלאי כסס הרא״ה :כתב שכתב דמי׳סלקלק בהס הכלב פסולי׳לנ״י משמע הא שאיבהמו׳וסיות
לאואיס״ן
המרדכי בפרק אלו דכרי׳המטביל ידיו א״צ שטיפה ב׳פעמיס ולא ניגוב ולא להגביס
עשיית מלאכ׳בסתי׳אפישאר בהמ׳וחיה נמי ותו נריראסי׳לפרש״י דוק'
כמייחל
ידיו דחני׳כמס׳ידיס בפ״ב המטביל ידיו אינו צריך לניגוב ידיס ואינו צריך
להגביה
פסלי שאר עופות בסתי׳משוס מים שנפלו מפיה אכל לנ״י ודאי במלין
במיעונןווו
ידיו-וכ"כ סמ״ג סי׳כ״ז •
וקסי׳מהר״ין׳חטכז״לדבריהרמ״בס סכתג
כל
הצריך
מוכס
מדתנן נפל לתוכן דיו וכו׳עכ״ל -ולי קשה דא״כ מאי טטמא דא״ז
דפסלל^
נ״י והטביל׳אין צריך דכר אחר :כתב הרס״בא ( וכ״כ בתא״ו ני״וח״סיבפ׳כליהבשר כסס הכלב ולכן נ״ל דא"ן סבר דמי׳ששתו מסס כלבכמ׳וחי׳פסולי׳וכלבנקש1מ]1
בסס ס״ג והיכא דקא מסגי מ״ג הנהר וליכא מנא בהדיה למשקל ילממשא ידיה לא אלא דאעיקיא דדינא יש לתמוה דמי חשיבא טסי מלאכ׳שתיית העיפו'
מהדסמ!
לסקול מיא כחד׳ידיה ולמשיה לאידך ידא אלא ליסכנכינסי לתמההו בנהרא • וכ״כ כליס מודסיס אוסדשיס או אס טבל בהס נסתו׳אתיריושהס כסרי׳לנ״יואפי
בת״ה ונתן טעס לפי שאין כאן לא נטילה ולא טבילה־וכתב עוד ידו אחת בנטילס דסרש״י דטעמ׳דפיסולא דמי׳ססתו העופו׳מהן הוא מפני סנפס׳בסס
מלאכי
למי׳דשאני מי סטאת שהחמירו בהם בכמה דכרי׳והילכך בממס ' זוטא כי
נאיסז!
וידו אחת בטבילה ידיו טהורות כדאי׳כפ״ב דגיטין  :ולעגין הברכה שצריך לברך
המטביל את ידיו כתב הסידכי בפ׳אלודכרי׳שמברך על טבילת ידיס או טל שטיפ׳ עשיית מלאכה אבל לנ״י לא חשי ' עשייתמלאכ ' בכס״ג :גראה מלשון המ"1נ'נ>1
ידים וכ״כ סמ״ג וסיים כה ואין מכיכין על נ״י אלא כשנוטל מן הפלי־וז״ל הרס״בא משה מלאכתו כמי מקוה או מי מעיין בעודן מסוכרים לא נפסלו שהריכסננלז
בפר' כ״ה כתבו התוס׳ומביך על טבילת ידי׳מידי דהוה אכל גופו סיכול לטבול סם
שנעשה בהם מלאכה נעשושופכין ופסולי' לכ״יכיצד מיס סאוכץ סהדיס
בהסכא*
ושמעתי מסי רבי׳היב ז״ל דלא מברכין אלא על נ״י דהיכן צרכו על טבילת ידי ' אבל או ששרה בהס פתו וכיוצא בזה בין בכליס כין בקרקעו' פסולין לנ״י משמעוהן)
על כ״י צוט ויש בכלל מאפי׳מנה שמפמ׳ חיוב הנטילה סצונו אנו מסכילין בה עכשיו
בסאובין פסלה סלאב' ולא כשאינן סאובין־כתב הרמ״כס אס נתגלו גילוי
האיש
את הידיס ונר׳פיקר וכן מצאתי כתוב מסס הגאוני׳ז״ל ע״כ יכ״כ הוא ז״ל בתשובה :אות׳וכו׳כפ״ו מהל׳ברכות וכר׳שטעמו מדאסרי׳כפ״ב דע"ז{דף ל ) דמיםפנמגלו!
וכ״כ תלמידי ה״ר יונה בפיאלו דבייס י ;
ירסץ בהם פניו ידיו ורגליו* ולפ״ז יפה כתב רבי׳ואפשר דהאידנ׳אין
חוששיןלגיל'
Dp
 TTiקיהא כמי׳סרא' מיס
שאס
(
ד
)
וגאמר
כת'
שיץכליזאניזנד3רי _וכסרי' אףלנ“ יכלו' דלא תיסא אע״ג דאין חוששין לגילוי ומומרי'3שתי'"8מ5
פול
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גפמנו
מראיתן
ונו׳נדתגן
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לכ״יכמו שמנינו במי׳שעש׳בהס מלאכ׳או שנשתנו מראימןשאע״פ
סמותרי׳בסהי
נפן לפיכן קומוס וקנקנפוס ונו' נפ״ק דדים (ףד קנו ) מתג 5י 'אס נכימ׳ס׳^יל
פסולים לנ״י דליתא אלא כיון שנתבטל טפס ה״ל כמו קוד שנתגלו :חמי מ
דברים דטעמ׳דבנטיצת ידים בעי׳מיס שלא נשתנו צורתן דומיא דקידוס ידי׳ורגלי׳ נוסלין מהס לידי׳אפי׳ק חמין שהיד ככויתבהן בפ׳כלהבש׳איסמרסמיצאו׳מן׳
ק הטור והמס ססתברא דילפינן ליה משוס מיס ימירא דכחיב ונתת שמה מיס אמר אין נוטליןמהס לידי׳ור׳יוחנן אמרטטלין ופסקו הפוסקי׳כר׳יוחנן
ולעיל®
לרחצה ורחצו אהרן ובניו ממנו וכו׳בבואס אל אהל מועד ירחצו סיס ומהכא דייקינ׳
פלוגס׳תניא מיס ראסוני׳ניטלין בין כחמין בין בצי׳כן א״ר יצסקל״ש אלא
סאקר
למי׳בהוייתן בפי׳סלא נשתנו עכ״ל :למ״ש בין מחמת מקומן כ״כ הרמ״בס מהלכו׳ סולדת כהן אכל היד סולד׳בהן איןנוטלין בהן ואיכא דמהני לה אסיפאאסוינין
ברכות ופשוט הוא דפיון דכשנשתכו מראיהןפסולי׳מה לי נשתנו מחמ׳מקומן מה לי נוטלין אלא בצונן אבל חמין לא א״ר יצס׳ל״ס אלא' סהי׳סולד׳בהן אכלאיןהי
גסתנו מחמת דבר שכפל לפוכן 1:שלא נעשה בהם מלאנ׳רתנן עסה בהס מלאכה בהן ניטלין מכלל דראשוני׳אע״פ סהי׳סולד׳בהןמות׳וכתבו הרא״שוהתו״כומ®
וכו׳המיס סכנחח־וס מטבל כהס גלוסקין וכו׳פד כשרים ככל בפ״ק דידיס • ( שס)
דהלכ׳כליסלבמרא וכ״כ מדברי הרי״ףוהרמ״כס ז״ל והכי נקיטי׳ודלא כסמ״גהיי!
וכתב רכי׳שעסון טסה בהס מלאכה או ששרה בהס פתו פסולין בס׳ כל כבשר אמרי'
דכתבו כליםכ' קמא :חמי סבריא כמקומןיכול לסטבי׳בהס אתהידי׳וכו׳סזן
דמייראשוני׳ניטלין בין בחמין בין בצונן וא״ר יצחק לא שאנו אלא שאקהיד סולדרן
טביי׳חזקיס אמר אין נוטלין מהם לידי׳ור׳יוחנן פליג טליה ואסיקנ'כמקומןכע"
בסן אכל היד סולד׳בהס אסור ופי׳סקונדריס מסו׳דבטלס ונסמכו מתור׳מיס וכאן
פליגי דשרי מיסקל סינייהו כמכ׳כ״ע ל״ס דאסי׳כ״פ דססקינהיכבר!
בירש׳מופי
נמי י״ל דהיינו טעעא וצ״ל דאע״ג דלא קי״ל כמאן דאסר ביד סולדת כמו שיתבאר
גזרי׳כת בירת׳אטו מכא ומר סב׳לא גזרי׳וססקוהפוסקי׳כחזקי׳דגז׳ופרס׳׳ימוןמ
בסמוך מ״מ שמעינן מינה דאיכא איסור משתני מתורת מיס אלא דמאן דסרי ביד
בחיבור אס בא להטביל ידיו בהס דכ״ע ספיר דמי דשס טכילס עליהם ככל
מסי®
סולדת לא חשיב לי® כהוא שינוי ובפסה בהס מלאכה חשיב סינוילכ״ע
ואיפשר
ומקואות
•
מיסקל
מינייהו
במכא
לשפוך
על
ידיו כדין הנטילה דכ״ט אסור
דכיייזז
סרבי׳סמסון סוכרכסמ״ג וסמ״ק שפסקו הלכה כדברי האוסר ביד סולדח-
והרמ״בס
רבנן
נטילה
לאו
כחמין
תקוץ
והני
גריעי
מחמי
האור
שלא
היחה
להס
ספתהנוסי׳
כתב שהטסס מפני שכשעשה בהן מלאכה נעשו מכלל הסופכץ ולפיכך
אין
מעלין
־־־
'
דאפסיקיכהו
בכת
בירת
'
חריץ
קצי
וכמי׳פיכי׳
סס
ואין
סס סיסו׳מקוה אגל
ממינח
מהם לידים וכת כר״אס כפי׳מסכ ידים שאס צינן ייןבמיס מיקרי עסה בהס מלאכה למקו' :ולפי דברי רס״י נר׳סאע״ס שהיו מיס יפי ' לשתי׳וצינקפסולי׳דניון
ומיו®
וכתבו רבינו ירוחם  :ודע דאעשה בהן מלאכה אוששר׳בהןאתפפופסולין תכן ברייתן היו חמין לא הימהלהס שטת הבוסר דא״לכה״ל לפרס דמוסל3הסמיי!
ומותני' (סס ) שמעון התימני אומי אפילו נתכוון לשרות בזה ונפל לכ׳כסרים וכתב חמיס הוא דפסל ואיפסר שלא הוצרך לפרס דמאקר פא^ ן טמס פיסולץאללו« ^
רגינו סמשון לשון אפילו לא יתכן אא’כ גרסי' פסולין ואי גיסי׳כשריס גיסינן אס
המימית ממילא מסמע שאס הצטננו כסריסיאגל ה״ר יונה מזב מ׳׳אלורכייני
נתכוון לשרות פתו בכלי זה וכפל הפת לכלי אחר כערים המיס לנטילה הואיל ינעל
דפסלי׳כקמי
טברי
'
למיסק׳מיכייהו
כמנא
לא
מפני
החמימו׳פסולי׳דהא ?1־• ׳
 3הס הסת סלא כמתכוין וכ״כ הר״אס והימ״גס פייס ח״ל וא״ר שממון כי אילן
סיד סולד׳בהסכשרי׳אלא הטעם מפני שסס מריס ביותר סאפי׳ט״י הדסקיוי|״ו
נתכוון לשמת במים ההם את פתו ונפל הפת במים אחרים היי הוא כשר כיון סלא יכול לסחיתן וגס אין ראוי לסתי׳בהמה והילכך במים אחיי׳ שנוכעי׳סמיןנמי)
נתכוון לעסות בו מלאכה אמנם היה זה שלא לרצין ואמר' אפי נתכוון ר״ל אם יהיס מבריא אס אינ׳מרי כ"כ ויבול האדם לשתותן ע״י סדמק כסרי׳ליטול מה® 1,
על דרך התבוננות כאילו אי' מפליא בתמיהא ואנד׳לא היה בכוונה לא יפסיד אבל הרמ״בס שסע ס פיסולן מפני סאינס ראדי׳לשמיית בהמה וכ"כ ג״כ היש כא3וי{
הס בפריס ואין הלכה כר״ש התימני פכ״ל וכ* נ שהוא דפת כל הפוסקים שכמשו
ימ״ם

א־ח הלכות נטי קס

חע

דם
)א
קס (

לזינו מדוקדק דכפתיי׳בהמה הדבר אמנם בתוס׳כסוטה מצאתי ועל מנרג העולם שזורקיז מן הכלי לידו אחת ואחר כך
•" ,,ר״ר ימה !יייול האדם לשתותן פ״י הדסק
מס פספס כסבירת׳ספיר דמי כיון שמתחלה נטל מן הכלי כדתכיא בתוסדמס' ידים סימ׳קע״א תשמע
? ובש ^אנל שתיית אדם אינה מעלה ואינה מורד׳ואיפשר דמסמע ליה ז״ל
בחפניו וכו׳והא דתניא נטל ידו א׳וספשף בחבירתה סמא׳התס נ? ןרי 3רא'!'ש וכ׳ג
אי ^ תיית ארס תליא סילתא ולא תלו אותם בסתיי׳בהמה אלא משו׳דכל סלא הנותן מיס לחבירו
נתא״ו:
דחק  :ועל מה שפרש״י דאסקינהו איירי שאין מתכוין ליטול אלא ידו אחת ולנך שפספס בחבירתה טמא׳פ״כ מלשוני
 1י לו סשמיי׳בהמס ארס יכול לפתותן כשעה
(נ )  1גנלנו)5וקר
מסמ׳דסת׳ידיס אקפוסלין הטי׳ בנגיעת׳
׳
כירת׳דאויפליגד t-3בשמימ׳מסדכיין
5י3ז 51ס 6וםמשקה
מהן כהכיא דנותן מי׳בחפכיו דלא בעיא רק חים וכ״כ
באר׳ח־ך חריץ חוץ למקומן ואץבהן שיעי׳מקוה אין נוטלין
'
למי המקוה היא כתב ה״ר יונה שאין ;ר
לאוקמי בידי׳סנטל אותם אמנ׳נר׳דדוחק התו׳ע״ג שאנלז
עירו׳פהמפייןל 3ממים מלוחים או סרוחין או מרים שאין הכיב יכול! לשתות מהן
אלאנשצץשוס
הוא קצת מס שהס מחלקים כין מתכוין ( <) 4י< זהג״ה
פסילי? לנטילה אע״פ שכשרי׳למי מקו ואם הם עפורין מחמ׳טיט
 «w !Lבבתבירת׳מ׳שאס נחלקיכל/י
_
_
נמשקה
' ״
ליטול ידו אח׳או ב׳ואין לסמו׳פליו לפנין אייר '
_  . 1״ LL
_
_
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״».־ירזייז לידו ביררו
1
*
מדן*
העשוי
ספסוף יד גחבירת׳להא כל ססוסקי׳כתכו
בהדי׳לאיטו׳אבל אס נגעו סתס ידי׳במי' סקילקתעיייהיס
׳■* yZrTwt \S W W ^ fm/liidWr ' ^ yS IW
►* ׳ *! ־׳^ 1׳ ,־׳1* 1^,
״< « *
 I iyimiSי1
«נקה ?ספר:
מפנילץ
אם געש׳בהם מלאכ׳אס לאו או שיש לו ספק אם יש בהן שיעור שבכלי הסיקל להכשיר לא הפסיד דההיא
דנחתוס שהבאתי לעיל משמע דלא איירי
נוע רש״י ומיהו סיכא דציכא מ סא׳במן אם לאו או אם הןטהורי׳או טמאי׳או ספק אם נטל ידיו ואם לאו
ספק טהר' כירי׳טהור וצרי׳שיהא במי׳רביעי׳וה״מ לא' .בידי׳דנטלו ואפ״ה כשרי׳וספי יש לחל׳בץ
טוזו* ייי^1
ניופ׳מוביירש ,',מ& מ׳נמי רמטכילקבו »ייי
שכל עעץ
מרס קרעת סרשי׳בא כפי' כל הבשר
רביעי׳כיון עשבאו פיסול טומא׳המי׳סעל היוי׳בסעח נטילת
י
ידם אכל לשנים שבאו ליטול כא׳האחרון אין צריך
ונקוות הכית וכן ני׳מדברי רכי':
א׳אף לב'
מבטומאת המי׳שבכלי לצורך נטילה דבקל
ל
וכאו
ונובפ״ק דירי' משירי רביעי׳
!יטול כא׳דתגן ימ רביעי׳ כוטלין לא׳אף
פלוסים אופיופיאו פייס
כל נטמאו שעל הידי׳בסע׳נסילה ולכן שפשף
כחבירת׳סמא׳עכ״ל וככר כתבתי בסמוך
נוטלין
שרבי׳ירוחס כתב ח״ל והתוש׳כתבוסהמי'
בצד
בין שנו פלייכו לם כאחר דתנן גומלין ד' או ה׳זה
שהנחתום מדיח ידיו בסס כסריס אס לא
ידיהם
הכל k 3..ללוקמהסוי״א מיס סק מ?י® זה וזח על גב זה ובלבד שיבאו בהןהמי׳פיר׳יכולין להניה
..
נשתנו מראיהן ונר׳מדבייהס שאפי׳נטל
המים
זה לע גב זה וליטול כאהד ובלבד שירפו ידיה׳בענין שיגיע
להיותכ^ע  Pwיה י^ס כתכ בפל!
בסס ידיוכסרי׳וכ״ש אס נטלןבמקוס אחר
1,
כצלולין
עיק׳ לאיירי
ופירוסא קפא
לכלאחד
ננער
ראייריכצלוליז
ייצחאמזיאטימ
<™
»■•,״
והדיחססס ע°כ  :ךרסינן בס״פ ג׳שאכלר
 $6שהס מלוסי או סמחי׳אבל בעכורין
בפ״ב דזבחי׳כל המשליס למי מקוה משלים למי (דנ ) ת״ר יין עד שלא נתן לתוכו מיס אין מברכקעליו בורא פרי סגפןונוטלי׳ססנו
סין סילוק כין קרקע לכלי דאמרינן
טיט הנמק פי׳דק שהו ראוי לידי משנתן לתוכו מיס אין נוטלין ממנו ידי' דברי דאליטזר וחכמי׳אומרי׳כין כך
ניוד לרביעית אינו משליש למעוטי מאי אלימ׳למעוטי
ושות׳הימנו אפי׳לרביעי׳נמי פסלים ובין כך אין נוטלץ ממנו לידי׳ופרש״י אין מברכי׳עליו לפי שהיה יינס חזק מאד ואין
להריקומכלי סל כלי היכי דמי אי דפרס שותה
ראוי לשתיה בלא מיס ומסלק ממנו לידי׳דסס מיס עלירדמי פירות מיקרי וכת 5
ואיאיןפילהשוש ? ושותה ממנו אפי׳למקוה כמי לא אלמא דבמיס עכורי׳אקחילוק
המרדני כפ אלו דברי׳אהא דסירעי׳לן אי קפדינן ,אחזותא וצ״ע מהא דאמיי׳פ/
נין סבילה לנטילה ועל משנה זו כ׳הר״אשסמי׳שנפסלומשתיי׳בהמה כגקסרותי׳
שאכלו יין עד שלא נתן לתוכו סיס נוטלי׳ממנו לידי׳וי״ל כיין לבן והר״אס כ׳משמע
בקרקיהשרי׳
אכל ־־־“*— ,
בהמה u *4
בראויים־~L
>! ״,
אלא “
נטילה ^
אוחמיטבייא דלאמקון .ימן  1.־
לשתיית
״־־־׳
אס הם מביס מחמת טיס המעורב סאיןספרס מפרך פרש״י דכל מי פימת ראויים לנ״י אכל משנתן לתוכו מיס סס יין טליו ואין
לטבילת גופר וכ״ס לטכיל׳־ידיס אכל
מהואפי׳לטיילה אינס ראויי׳כדאי׳גפ״ב דזבחיס וכ"כ ג״כ רבי׳םאסון נטילה כיין ותימ׳דבפ׳כל הבשר אמרי׳דקפדינן אמנא ואחזותא ותנן במס׳ידיססא©
סוסה ושותה
בתור' כספנו מרציהן פסולי׳אלמא אפי׳מראה מיס בעי׳ימי פימת אפי' מרצה מיס אץ
ססוכפ״בומקואו׳וכ״כ התוספו׳כפ״ב דזבחיס ובספ״ק דתיכס וכ״כ הרש״בא
הניתאבלסרמ״כס כתב בפ״ו מה׳ברכי ' מד׳עכוריס שנפסלו משתיי׳הכלב מחמת בכס ושמא יש לחלק דמי׳סנשתנו מראיהן ניועיס ממי פימת פעומדי׳נמראית׳
סהס סרוסי ' או מריס דככלי׳פסולי׳לנ״י וכקדקעו׳ ופס מיס עליהם וטפי נר ' כפי׳הר״אכד ספי ' האי מטלק ממנו לידי׳דקאמיי׳הכא
פכיממדינסוה לנפפלו מחמת
ורכי׳סתס דבריו כדע׳הר״א׳ז״ל  :לאו נ״י המכשימ לאכילה קא׳דאין נ״י משוס משקה אלא במי׳לפיסטשו כ״י לחולין
כזרי׳לפנוכיל וזהו כפימשא ילתרא שכתב הרי״ף
דכר סתחלת כטבילה למרומה ואין טוסין מקוס אלא מן המי ' דכתיב וידיו לא שטף במי' ומכאן
כחוגבהגהות אשירי פ״יב דברכו׳מטלץ לידי׳מיבסוישי׳אדומי׳ומכל
לחליחי׳קצת פער ע כ וכתב כן מסו׳דגרסי׳ סמכו חכמי׳לנ״י אלא לנטילה לנקיות בעלמא קאמר וגרתי בדברי ר׳אליעז׳ונוטלץ
ברייתו מן המיס מיסו שמא צרי׳שיהא
ממט לידיס בין ברישא בין כסיפא ואי ' דגרתי משנתן לתוכו מי׳אין נוטלין ממט
בניי הנחיםאש' ר ל כל המשלי׳למי מקויאינו ססלי׳לרביעי׳ למעוטי מאי אילימא
נמי דהא תניא רש״כג או׳כל שפסלת ברייתו לי דיס ופי׳דמיירי כמיס אחרוג י׳דלאו אורח ארעא דמשיביה ידיס וחח׳ומברךעליס
למעיטי יבשו שין אדומי 'אשי׳בעינייהו
דכרי׳הללו
ובמ״ה
ע״כ *
הארוך כתב .אחר . .
).
.
״
קהמי׳מסבילין גו וא״י יצח׳בר אכדימי מטבילי׳כפינוי של דג פי׳דג גדו׳סנימו׳שימן
נ?פלש 3סן  56א-לכעמיסרוזשגגי•
5י 3,׳9
סל הרא״נדכלסקהזה ובס׳ נ״י סחי3ר
בחורווביק ססחלתברייפו סןהמים פטבילי׳כו הא ודאי שנוטלין ממנו לידי׳מק״ו
ארמשקים •
ן!7ק* ו3א י^
הכש' :םי ם שיש לו ספק אם כעשה בהם מלאכ׳אס לאו וכולי מסנה ז״ל פירשה לנ״י המכסירי ס ^5ובי^ה ןכ
כ־חדי׳בש׳גל
ידיו אינו כהדי׳כמסנ׳אלא שהרמ-׳בס ודאי נר׳דאי לא לימא אין רוחצין בו את הידיס שאין נטילה אלא ע״ס אנטל עיש
נפ ב ימ ףיד'’ ס (דקנו )אך מ"ש ספק אס נטל
ממסכת טהרות ואיפיש׳שהוא סוכר שצרי׳ליטול בכלי פכ״ל וכן פסק בת״ה סקציוז״ל היין כשד לנ״י בין נתן לתוכו מי®
נתנו מ ו מהל׳כרכמת וכן פי׳בפי׳המפנה פ״ד
לן בה אמ״פשרש"י מפ׳כעכין אסר בין לא נתן לתוכו מיס אלא שאסו׳לפשות כן לכתחלה כדי שלא יהא כמזלזל כדבר
ס!הומ ס נע במה אשס אכל משא ללא מפא לית
אנא משאי מלא ספנאי מיא וכוי חשוב סנשפנ׳לעילוי עך שקובע ברכה לעצמו לכרך כס״ה עכ״ל ^ ובהגהות אשירי
ראעגדאסיקנאסתסירלאו מילת׳סיא דאמ׳יבא
פ״ב לברכות כתוב בסס א״זאקמטליץ מיין שלנו לידים אכל משכר ודבש נוטלן
היינו ני הינידלא ליפי לידי עגיו׳אכל מדינ׳אינו ציי׳לסזו׳וליטול ונר׳דה״ה לס אי
כשעתכדסק עכ׳לי־ואין דבריו ניאץ ברכס ואפי׳בסטת הדחק סכרי אינם מנקק-3
ספיקותטאעיע שאינוצריך לחזור וליטול מ״מ משוס עניות מיהא איכא וכתב ה* י
הסיח וצריךשיהא כמיס רביעית וה״מ לאחד אבל לסניס סבאו ליטול וכו׳בפרק כל
מנוח דנומאיס ושזורים איריס קאי כלומ׳שהיה שומר את ידיו ונסתפק לו אם
דאמיס קאי לפי שמיס הפסולים הבשר (דקז )אמר רבא כלי שאין בו רביעית אין נוגזלין ממנו לידיס איני והא אמד
ועתי מהם וטמאיס או לא הפיס וטהורי׳ויש לפרש
ספק בטהרת ידים טהור משוס רנ״י רכא כלי שאין מחזיק רביעית אין נוטלץ ממנו לידיס הא מחזיק ,אע״ג דלי׳כיה לא
נ י נטמאים סןחשוכיאוכת' עוד דטעמא דכל
כתרומת הדשן שנר׳דה״ה בפלוגת' קסיא הא לחד הא לתרי דתניא מי רכיעית ניטלץ לידים לא׳אף לשני׳א״ל רב ששת
 ?'0ינמייבק וספיקא דרככןלקולא -יוכתוב
לאעימר קפדיתו אשיעויא א״ל לא לסנן מי רביעית נוטלים לידים לא ' ףא לשניס
ויףתנקיטילקול׳דהתנמי ספ הוא כמאן קי״ל מדכייל ותנא שכל ספק שכטהרת
אשכחן כפסקי גאון ולא היא שאני התס | מסיס דאתו משייי־י טהרה ופרש״י אמצי דאמרי׳הא לחד ה 6
יי®ח^רי אך מאי דאשכחנא כפסקי הגצוני׳בהדי׳לאיפו׳ולא
דסכי סבר קשה לסתור בזה דברים לתרי לחד רכיפית כפי׳מתסלה אכל לתרי שהיה כו רביעית ונטל הראשון ואס״ס
™צ לסתייצלא דדייקינן מיניה בסוכחא
מהברכותסאע״פ סכל ספק 3טהי׳ ־כטל כשניאע״גדלאהוי רביעית בנטילת כשני שפיר דמי הואיל ומסיירי טהרה
נימפוישיסלהדיא ע״כ לכתב סרא״כדבפ״ו
קיס ורחוץ והוציא עצמך מןהספק אתו סדמפי־ש לקמיה וכן טא׳מדברי פתוס׳וכ״כ הר״אש ומשנה זו היא שנויה ברים
1י ^הור יעכ*ז אס ים לו מיס לרחוץ צומרי׳לו
מסכת ידים ( דקנד ) מי רביעית נומניסלידי׳לא׳אף לשנים מחצי לוג לג׳או לד׳מלוג
^ בהימ כס בסוף ס׳מקואו׳כלי שהי׳בו רביעית מיס כשרי ' וכו'*כל העול׳למדת
עי ^ י* נ״ס לנ״י־נתןלת־כומע״מיס פסולי׳לנטילמ לה׳לי׳ולק׳ופיר׳סס הר״אס תקט חכמים שלא יטול אדס ידיו בפחות מרביעי׳מיס
? המט' מייק עולה לשיפוררכי
1ר סנתן ושנים הבאים ליטול ידיהם כאחד גס הס ינוליס ליטול מיביפית אע״פ סלא יסאר
יייס הליא{( כ-זריס יע8 5ן ה 49השיע
ונ׳1״וסה׳ברכו׳כ׳ג״כ כל סמול' למדת מקו יגשאדז רניעית3לגלנשהית ׳הריז 1פסיל״מפצי לשני רביעית כדמפרש גיעסא בפכ״ה הואיל ומשיירי טהרה אתו הואיל ושניה׳באד ׳
עילה לשיעור רביפי׳ודכרי׳העולי׳לסדת
שז<וי'יזח.ס?!* ס הש -ימו שייסרהרניייצי׳וטיגמו לטהר ידיהם כאחת סיירי טהרה מועילים לשני בפחות מיכיעי׳וכן חצי לוגלארכע®
מקו־ שנויס בפ״ז ממסכת מקואות והס
«מרשי׳נפ׳ג דו צקי׳ אמר ל׳ל כל המשלים למי טור
.ולוג כיון שיש מיס הרבה אפילו למאה גוזמא קאמר כלומר כל זמן שמספיקים
השלג והניד והכפור והגליד והמלח וטיט מקו׳משלי׳למי  !0׳ לתי רניעי ,ל) ע! »שליםלמיסטי
שאסונשל שאה־כ״ע שם נלהעולה׳וס : ,המיס לשפוך על ידיס כ׳פפמיס וכיוצא בזה פי׳רכי שמשון וכך הס דברי רכי׳ודע
נחן
}.
מיוק כיצד סקוה שיש בו מ סאה חסי א '
ססתו' בפ׳כל הבסר כתבו הא דתנן בפ״ב דמס׳ידיס נטל ידו אחת בססיפס אחדו
^ יהכי  h ,Jידו טהורה לידיו כשטיפה אחת ר" מ מטמ׳עד שיטול מרביעית פי׳ואסי׳באיןמשיירי,־
יצלקמ ס^ה לתוכו העלוהו ותגן נמי שצעי׳הני׳פ סצה
וכן פסק הימ״כס ילפי זה  0.0.ילרב,עי 1מיהרררץי טהרה דלא בעירביעי׳כשנוטל בב׳סטיפוס והשתא דליכא אלא שטיפס אחת צריך
זויסקישסה״זמקוה סלס וכפר
ריסקודע שנעשה מיס אפי׳כל הרביעית מריסוק דבייסה לליומ ^1ט ? Dי " רביעית כשטיפה זו אבל מוסל ידו אחת לא צרי׳רביעית כי אמי' משיירי טהרה אלא
»  wשתהא אותה שטיפה מרובה כלוכיוצ׳בזה נר׳מדכרי סר״אש בפי ' מס׳ידיס ומשמע.
^ילעיל־כתוכ בתיומת הדם! ילכ!5י יה משמע ס5ןס״ מי ; נ
ינה נטו^ינ£ה1״י_זרו שהם סוכרי' דהלכס כר י מ וכ"כ כהדיא רבינו שמשק דליכא מאן דפליג על ר״מ וכל
ידי^ ^מח
מחמתנפ ל
הפוסקים
סהרי כתבו
שהמיס לנ״י
אותס מיס
היר ס
כמיס
הנטולה ייטמאו
שעל סיד
נפתלימעני
כחכיימה
זה כתב פמ״ג ,ותמהני על הר״אש .שלא הזכיר חילוקים הללו בפ׳כל הבשר וגס1
יי״ ^־ ^  -סידולמי
׳ •  .״־״»« ״ ידיה דאיחא דחוספת^
,
 ,־■ ׳ -עיזה מ״ש דאס נתןמיס לחבירו בחפניואינועול׳לנ״י מפנישלא
*m V
גוטליד
^ י3י ,5 ^ ^1^ °°
פ!:ה לי מתמע דוקא מטפס זה אינו עולה הא מטעס דנג׳בהו קבירו לא קפיי'' ר3יש ש הןנייס 5ה:
ולח מתנו מיס שהנחמו׳מדיס בהם את ידיו כשרי׳כל הני צ״ל דאיירינידי׳נסולי
«לקחן

/

My
ü ®S

אורח חיים הלכות נטילת ידים קסא

נוהלנו׳
כיתכין לידיס לא׳אף לטניס ובו ולטעמיה אזיל בחכורי סנדולסכ״סו
ה ;•??:א) ?וסלין לוההז כצדהז ואין תושתין סמא נסמאי משויסמא כעש׳בהס סלאנ׳מסו׳פמא
ניטלו מן הרביעית כלומר שאם נפלו מיד זה ליד בעמן נ"י לחולין לא הזכיר מי׳שניי׳כלל ובפי״א מה׳
לא ניטלו מן הבלי משוס שמא לא
&Wii 's y*:Y
ולא נטלו מן הכלי ואין תופשין עמי טמא לא ניטלו למלומ׳צרין־ לחזור וליטול פעס סניה במיס שמיס כדי להסיר המיסשע״ג ”^ ,יי
כ״כ זה נטמאו ונעשה בהם מלאכה
.דייג מ * '? p 1
לס׳ותנן בפ״ק מחצי לוג לד׳ולא לה׳נסצא כשהשמש המי שנטל בהס פסלה והן הנקראי׳מיס ראסוניס כסמאי’ 3ייולעיכ'—1
הד'?׳■׳'?־\<:אגר מן הרביעית דאס היה חצי לוג
8נקי «
־ ככר סל תרומה לחיו המי'סנ0ל3ר| m
גערכיי® הולך ושופך מיס על ידיה׳אס כשנטלו הב '
»2ינפ הנטילה
 15ס יהל לתזהמיס5״,
וצריך ליזה׳מחציצ׳שכל רכר שחוצץ בטביי!' מחלה נטמ 6ו
קסא
פא* « עדיין נש א׳בכלי רביעית סהניא נטיל׳לב׳
סימלן
הציץ*׳
לא נטמא ע״כ הרי  °לא ,1 - -
בצק
ישלו
חוצץ בג טילה ואם
י
!
וספק הידיס טהורות  :ומ״ש
האחרוניםשנוטל ין זה אחר והביןשנוטלין תחת דזצפוק חוצץ אפי׳הוא כנגר חבשו־ ואס יש לו צואהשלא ״״« uu
ןן3חח 5ל קהוא רבינו בין
® «מ » א.זירי כולס כאחדתנן מטבילין ד׳אוה׳וכו׳לשון
יכיעילז({(
חוצץ אבל כנכד הכש׳אינו חוצץ ואם אינומפפיד המיס סטטלין3סה תחלה
( דקנה )נוטליןד' כננדא הבשר
׳י®'1׳י י נרים המשנה כס״ב דמס׳ידיס
פחותמסיע׳ון
עליו
לב׳הידיס אין
)#
ונחה מיז ססס
סנייסואדם
ארס
אלא לפיומה
כסו שביארנו בנ״י לפת אכלפיס
!J״ £ Pוה זה בצד זה או זה פ״ג זהובלב׳׳שירפו
שמשון וסיא״ס כלומר שייפו ידיהס כדי שיבואו לשנים ליטול ידיהס מרביעית ומחצי לוג נותנין לג׳ולד׳ומלוג טתנק ^ 1׳
^ ’^ Jjג .;,שיבואו בהם הסיס ופירשו יבינו
והשיר שירחצו אנסים רכיס ידיה׳קצתס על קצמס שאין המים השניים לטהר אלא להעביר המיס הראשוכי׳ובפ״ו מהברכות א)
(  0יאפזל־ המיס ע״י סלם והרמ״בס כשם
העליוני׳הס משקי׳טמאי׳לפי שהם מיסראשוני' ד׳אוה׳זהבצדזה או יד זהפ״ג זה בשטיפה אחת ובלבד סירסו ידיכם נדי?
ולא נאמר כי המיס היורלי׳מידיס
״ f״11 0
יטהרו במים ההם כיון סהוא טמא לסי שהם כול׳במדרגת ביניהם המי׳ויהיה באותה השטיפה רכיעי׳לכל א׳וא׳ע״כ היי בסדיאשהוא־
והידיס אשר תחתיהן לא
^
אל6י
"י!
ובתנאי שלא ידחקו ידיהם שלא יכנסו בהם המיס כדי דבין במיומה בין בחולין א״א לפחות מרביעי והא דתנו מי רביעיתכותנ
" יד אחת אנו חוסכים אותם
הרש״כא בס׳כל הבשר הא דאמרי׳מי רביעי׳נוטלץ לכ׳לענין תממה סצייך ליטול לה מים סניי׳מיתייאדאילו לחולין5ןינן ^ ל
סלא תהיה חציצהע״כ ::־כתב
משיירי טהרה איכא למיד׳ה״ד אי משו תמייהו שניים כלל וטעמא מדתנן כפ״ב דמס׳ידיס נפל ככי סל תרומה לראשוניםI
לידים לא׳ואפי׳לב׳ופרישנ׳דקא אתו
תרומ׳אסי׳סלחולץ!!,
אימא דלחולין נמי צריך מיס שנייה אמאי נקט נפל ככר של
בחדא זימצא מאי סיירי טהרה איכא הכא דמאן מינייהו במי׳ואי אתו בזה אחר זה
ליכא רכיעי׳וי״ל דמיירי בזה אסר זה ובלבד ור״י אחר דעת הר״אש כתב והראב״ד פי מוטל ין טניס מרביעית וסחייןומו »'
כי אתו מכח רביעי׳מאי הוי השח׳מיהא
י
‘
י
.
סלא׳
כדאמרי
■נ 1ענהעכ נ ומ ס וכןני מהיסבס^י((
«
וu׳  u׳ jl״ vw u
כתוב פעמים שסטכיס  w wj •wj vju׳ « ■-׳*■׳ vjj w «-ו « ״״ ׳ !-־;■
שיתב׳ודלאכהרע״ש
יוצק על ידיו ובא כ׳ופשס ידיו למט׳ממנו וקלוס יורד טל ידו של ראשון מכוון שהרי לדטת הר״אט מיס שנים גס לחולין הוזכרו כמו
ליטול ואחר
שניהם טהורות אע" פ ספחת שיעור הרביעי׳כסהן ולהרמ״בס במיםראסוני׳צריךרביעי' טכ״פ ולהיא״ס מי רביעיתנוטלין<!W'3
ולידו סל שני שלמטה מענו ידי
מפני שהן באין משיירי סהרה ויש מתייין אפילו כמיס ראשונים ואיסס׳דהאי ובן טעות סופר הוא *גיהי1ענ*ןהצנהנל׳-<7ן«׳ייוס)/
מגיעי׳ליליו מל שני ידיו טהורות
לסגריכ״תיילהקלנ<י י־כחב רבי׳סססון במשנקמייתא דתס'יויס ו
ובמה רנ״תא
כשנוסלין זה אחר זה הואיל ובשע׳שהתחי׳הראשון ליטול מהם היה בהם רביעי׳אף
בתוס׳ב׳שנטלו ב׳ידיסס זו משמינית וזו משמינית אע״ס שחוזרין ומעיביןnb
לשני זה עולים מפני שבאו משיירי טהרה והראשון כדעת רבותי נוחי נססטכ״ל :
מידי הראשון לא עלתה לו נטילה לפי שהוא נוטל ידיהם טמאו שמתחלה לא נטלו ק רביעית אלא פוסלין יףמ
ואיפשרסאס ידי השני מרוחקות
v
ואלוהשניסא
פי' שני כלים שאין ככל א׳כי אס שמינית דהיינו רכיעי׳כיז שניהם
כמי רחיצת חכירו אלא כשידי השני סמוכות לידי הראשון מיירי דחשבינן להו כיד
צריך שיהיה רביעית מכונס כמקום אח׳סאס נטל כל א׳כי אם ידו אחת ובבת אחת שפכו משתי הכלים על שתיהן סהקלוחמו!(1ו3
אחת ג כתוב בא״ס בשה הרס״בא
אפ״ה ידיהם פסולי׳ע״ב וכתוב בא״ח בשםהרש״ב' צריך שיהיה רב יעי 'מכונסנקו׳
נטל שמינית וחזי ונטל משמעית ידיו טמאותכשהיו ע"כ  :וכתברכי׳סמסון
אמתני׳דמי רביעית נותנים לידים לא' אף לב׳מחצי לוג לג׳או לדלפוסשיעורא אח' שאס נטל שמינית וחזר ונטל משמינית ידיו טמאות■כשהיחינן עליו
VW
כ׳ידיוי VJו  I׳
וא׳הכוטל״יי *
א׳ידושלגדלו!)׳
ידו אחת W »<1׳י* ׳•
א׳הנוגל \ \ -
*w
תניא >«
־״י
ובר״פב כתב עוד ׳ר״ש
•_ .
לרביעית לב׳היה די ברביעי׳ומסצה לג׳אלא כיון שנפישי גברי חיישי׳שלא ידקדקו
ב׳כדוטתככ׳אנסי׳מו
יפה ליטול פד הפ׳שכל א׳יצמצס הסי׳מסכי סבירו ומיהו אי איכא רביעיתומסצ׳וכטל ידו של קטן צריך ליטול מי רביעית רש״בג או׳סתי ידיו על
רביעיתסי׳צק־
ב׳סנטלו לכ׳ידיהן מרביעית לא יחזור השני ויטול ידיו מסיורי
א׳מסס חצי רביטי׳הא ודאי דיועיל רביעית הנשאר לשנים האחרוניםדאפי׳בתחלה
כ״שהכא דאתו משיירי סהרה וכילאמהניהכאס״מכסלא ליטול מי רביעית שיהא בכלי רביעית נדונות כ '3אנשים כמו שמפרש כיצד לאין׳
סגי לשנים ברביעית
נעסי'
השני ויטול ידיו כלו ידו השניה דמתחלה לא נט ל אלא ידו האחת וזאת השניה
נשאר לב׳אחמכיס רכיעי׳וסןהא דקא׳מחצי לוג לג' ולד׳דמשמע ולא לה׳שהרי לא
הרש״כ׳בהוון!
נסנו חכמים שיעור אלא למיס שבכלי וכי איכא שיעור בו לא חשו חכמי׳כמה יגיע כיד אדם אסר שלישי ומי רביעית סוטלין לב׳ולא לג׳עכ״ל וכל זה כתב
בבת אחת ניחא טפי אבל הבית ח״ל רביעית סאמיו בין שנוטל בידיו בין ידיו של גדול בין ידיו סלקטן מ4
לכל א׳רק שיטיל עד הפר׳ואימפרשי' כולה מתני׳בטטלין
 .מדמפישי׳ בפי כל הבשר טפמ׳משוס דאתו משיירי טהרה משסע בטטלין זה אחר זס ב׳בני אדם זה ידו אחת וזה ידו אחת ואח״כ חזר השני ונטל ידו השנית הרי אלו'ע וט
ה״ר יונס ,פי׳ בפ׳אלו דכרי׳דהא דאמיי׳ בפ׳כ״ה אשיעורא צא קפדינן בני אדם ולפי׳אס היה ב כלי חצי לוג ידיו טהורות ואם לאו אין ידו השניהסמר®
עכ״ל אנל
נוסלין בפחות מחצי לוג יותר משני בני אדם טכ״ל:
רתנן מיביעי׳נוטלין לידים לא׳ואפי׳לכ׳לאו למימר׳דבפחו׳מרביעי׳לא קפדינן סזס
סוצץבנטיל׳ברית5ו3ז' |
ל] סא וצריך ליזהר מחציצה שכל דבר החוצץ בטבילה
א״א דודאי צריך רביעית שלםכדאמרי׳בפלס׳חצי רביעית לטהר אתהידי׳וחצי
פר״א'«
הצסוון וכו׳כ״כ
כלהכשר  :ומ״ש ואס יש לו בצק תחתשלם.
רביעית לטהר את הסיס ספל הידי׳אלא ס״ק אס לא יהיה ככלי ממחלה שיעור
בססי שהרי שניט דסרביעי׳טטלין לידי׳אסי׳ וז״ל וכל החיצן בטביל׳חוצץ מטילה כגון צואה שתחת סצפורן שלא כנגד המוI
כיון סמשלי׳אח״כ לשיעור לא קפדיכן
היוצוי׳אנל
ובצק סתח׳הצפורן אפי׳ככגד הבש׳ורטיה שעל כשרו וטיט היון וטיט
לשני כבי אדם וכשנוטל הא׳כמצא סלאישאר לשני אלא חצי רביעית ואע״פ שהיו
שפרש״ירדוק׳כסיט
במיעוטן שאינו מקפיד אין לחוש כדאי׳בפ״ק דעירובין ואע״ס
נופלים אח״כ עס רביעי' אפ״ה נמצא דלא קסדיכן שיהיה ככלי ממחלה שיעור שלם
אע״ע שלא יהיה בו מתחלהשיפו׳סלס לא קפדען אבל לא בבשר א״א לומר כן כמו סהוכי׳ר״ת ותנא נמי רבב על בשיו חוצץ ואסעונו
אלא כיון שהכלי מחזיק רביעית
מה׳מקואו׳וכיהרש״א
לשיעו רביעי' ודחיכן ולא היא שאני התם רקא אתו משיירי רבב הוא אינו חוצץ עכ״ל וכ״כ הפו׳וכן דעש הרמ״כס כפ״א
בהכימאחישמשלי׳אח״כ
ינמצאיז
בדיני סטכילה]| ציזהו שלא כנגד הבשר היה הצפורן גדול ועודף על הכשר
 ,טהרה כלו׳אין ללמוד מזה דלא כמי׳שיהיס בו מתחלה שיעור שלם דהמס מתוך כך
השני אפ״ס שלא היה כו אלא סצי שיעו׳אותו צואה בצפוק תחת אותו מקום שעודף על הבשר זהו שלא כנגד הנסרופשוטי
אמרו שהוא ממת׳מפני סבשע׳שנוטל
דסמי׳לי5
סמ״ס רכי׳ואס אינו מקפיד עליו אינו חוצץ לא קאי לצואה שכנגד הבשי
חצי שיעור כא משיפו׳שלס שפיה בו מתסל׳ושיירו היאשון ולסי׳מות׳כיון סמסלימו
דסוכציןקי),
מבא ההעלמה משיירי טהראבל כשלא סיס בד אלא אבצק אפי' מגד הבשר ואצואהסלא כנגד הכשר דפסק בהו
אח״כיבחצי שיעור אסר ואפי׳לא
למימ׳דהיינו מקא כשמקפיד ע״כ אבל אס אינו מקפיד עליו כיון דבסיעו׳הידte
מפתל שיעו׳א׳ אינו נוטל ממנו לידי׳ואע״פ סמשלי׳הנטיל׳בחצי סיעו׳אח׳איןהכטילה
אינו
אינו חוצץ וכת׳סמ״ק וכל דב׳החוצץ בטבילה חוצץ בנטילה כגון רובו אפילו
כלו׳עכ״ל וכ׳ר״י שכןדעת הראב״ד דלעולס א״א לנטילהבפחו׳מרביעי׳לכל א׳ואפי,
אתו משיירי ססיה אלא להכשיר כשאין בכלי אלא מקפיד או מיעוטו ומקפיד וגיב יבש וגלד יבש שאינו מצטער בנטילתובץכיוP
בראתו משיירי טהיסדלאמהני
מקילץ
החס הצפירן חוצץ ובהגה׳ועל כן נכק לכק׳צפמיו בשעת נטילה וים
רביעית ונוטל לו ואח״כ נותן לתוכו חצי רביעית ונוטל בו  :ודע סלדמ׳סרמ״בס
כתו׳דמקואי
דחשיבי ליה מיעוטו שאינו מקפיד ע"כב וכ״כ בא״ח וסמ״ג כמכ תניא
ג״ב א״א לנטילה בפחות מרביעי׳ואע״ג דאתו משיירי טהרה וכמו שאבאר ססיי פי׳
כסי
לידי׳לא׳אף לכ׳סחצי לוג לג' ילד׳וכו' ככר ידעת כי צואה סתח׳הצפרן שלא כנגד הבשרוהטי׳והבצק•שמחת הצפרן אפילוכנגרה
על הא דמנן מי רביעית מתנין
התירו בפחות מרביעית לכל אס׳אמנס הוא במים הרי אלו חוצצין ומפרש רביט יעקב שמדבר בטיט הדומה לבצק שנדלקפארטן
הלוג ד׳יביעיות יפנטילה הזאת
יהיספחות מרביעית לכל אחד וסכת מס שהקלנו טיט של יוצרים וזהו מהססניכו במס׳מקואו׳ואלו שאץ חוצצין וכוליוקאומינ
שטיס אבל סיס יאשוניסלא
ג!
צוא ׳שחח׳הצפרן ואפילו כטיט ובצק אס יש כ״כ מעט שאינו סקסי׳איכו חוצץ וני
במיה שניים והיותם ראויים בפחית מיביעי׳לפי שהרי כבר נטסדו במים ראשונים
דקא אתי משיירי טהרה ואין אנו צייכיס אלא מה בספר התרומה או גלד המכה שהוא יבש ואינו הקפיד או גלד סמצסערפליו^ןי
והוא אמיס בסבת זה שאני התם
והרס״כאבחנמז
חוצץאע״פ סבסכילת כל גופויגילין להסיר הכל .מסו׳חומר׳ע״כ
שימחת כל היד בלכד וכהקדמ׳המסכמא ההיא כתי שלכ״י צרי׳שיהיה רביעי׳או ייתר
כלהבשיישמיסאמ׳דצוא׳ססח׳הצסורן חוצץ בין בטבילה כין כנ״י ומכיאיןואיי
לכל א׳ואס״כ כתב וסמוי־ההקדמה הזאת והיא כשיהיו פידי׳טמאות לשפוך עליהם
נעל'
מדתניא כמו׳דמקואו׳הסיט והבצ׳שתחת הצפק הרי אלו לווצצץ אכל רכות
מיס לט כים ושיעורו אינו פחות מרביעית כמו שביארנו ידיו טהורות אכן ירחצס
תרומה כי המיס אישר רחץ בהם ידיו נטמאו בידיו התו׳אסרו דלטול׳איט חוצץ לא בטביל׳הגוף ולא מ״י וטעו׳הו׳ניד מיסאמ'בךדרגי
אח״כ כמיס אחרים ואז יאכל כהס
אח״כ בסיס אחרים כדי סיטס׳מטומא' תכן ב ס״טדמס׳סקואו׳אלו חוצצין באדם וכו׳פד ובצק סתס׳הצסרןוטפמ׳דכצמעי5
וחזרו תחלה כ מו שביארנו וע"כ צריכי׳רחיצה
אסר רחץ בהס ידיו תחלה נקראים מיס דמהודק ודבק הרכה אבל צואה כל שמה אדם ניטלה לפי שהיא מסרסת וכסר ^ ן
מיס כיון שנטמאו מחמת ידיו והמי׳האלו
דקתני הטיט והבצק היינו סיססל יוצריםאום ס?
הראשור׳ירמי׳אס י ירחץ בהם אח'כ נקראו מיס שניים ע״כ נר׳מדבריו אלה דלסת אינה מהודקת וא״א לחוץ ותוספתא
ידיו מרביעית אפי׳כסטיפה אחת טהו'ולתרומה בנאים שנדבק יפה כמו כצק ודומיא דבצק קתט אכל צואה שאינהמסורקתw
חולין א"צ מיס שניים דכיון מוטל
צריך לחזור וליטול מיס שניים ומיס' שניים הללו כאן לשונוג וגס במורת הבית כתב ומס ק הדברים החוצצים רדכיים35
אחי שנטל ידיו תחלה כרביעית
רביעית3דכקיס
סיעורן כדיטימשפו הידי׳בלבד ואע״פ שאין בסס רביעי׳וזו היא טשנינו מי

אחז־ולמת נטילת ידים הסא קסב

עו

למטלה פלא יבואו המיס שחוץ לפרק ויטמאו את הידיס פ״כ כפרק קמל}דסוטה־ -
וגלש רבינו דטעסא מפום דתק בפ׳י׳ב דמסכתידים (דף קנה ) היייס עטמאיס
ומטהרי׳עד הפרק כיצד נטלהראסוני׳עד לפר' וכו׳עד לכך צי־יך להגביהאצבעותיו:
למעלה הכל לפוןהרא״ש 3פ' כל הבשי  -וגירסתו במשנ׳זו כגירס׳הי״אסוהרמ״בס:
וביאור המכין לפי גירסא זו פאקהידית־

 " . .יןמר על הילים ומונעים את המי' מלבא פס כגון טיט היון וסיסהיוצרים
^ערנץ יו לובן כיצ׳וכן הגלד פע״ג המכה ושרף היבש ובצק פתחת הצסורן
מ־נריס אצו פהם דבוקים הרבה ע״כ ולא הזכי׳צואה פתחת הצעורן אכן
שתחת הצפוק פלא כנגד הבשר חוצץ ואיפשר דלזף ע״ג
*^
יססנילס ־כתב דצואה ,
מוגיצסני - .
בילה
"■ מן  ,היקל נגו־
"ל
״
מפקין:
 foZו5ה להחמיר ובתוית הנית עליו אינוחוצץ :וכן כל דבר מועט ואיני מקפיד גנייו אינו חוצץמטמאו׳מסקין אלא עד הפיק אבל
 3יני שכילה כתב דאית׳ בבריתא דתכז רטיהשעל גכי בשרו וטיט היון וטיט היוצרים אם מקפיד סנגמוחוץ לפרק טהורין וכן איןסיס:
בעוקבחו'
עליו חוצץ ואם לאו אינוחוצץ :שימו׳ נ״י ן*רב א^ פס כ 1,היד עד פניי מטהרין את הראפונייאלא
להצפין שלא כנגד הכפי
מטהריך
הס אב נפלי עליהם חוץ לפר אין
״ שז ״לוחומר׳ יתירא ךןיא ןך
נועי נפילת ירים כתב צואה פתחת הקנה של זרוע וכת׳א״אהרא
ותם וחוץ פייךרי־יסא וסיפאהואפהיד
^אינה חוצצת שאין אדם מקפיד אל נהגו כז ופסק הוא עד מקום חיכר האצמגות לכ ףהיד 4
ןעורשאינהמהורקת כ״כ ותכן במקואות
 ptHJכפ״ק רסוטה א״ר חייא רכ אשי אמרבר
2Dp
0לוסאין פיצצין צותהפתח־הצפףעכיל
רסלנוסיצ  \ 6קין לפיק וססלסקבלו־
ו מים הראשונייצתך ® יגביה יריו ^ ממל׳
I
%לדאככגד הכשר קאע׳ אמ שלא
טומאה יאבל־ ־
כתיבכנגד וסי׳לדבר וינטלם וינשא׳אחרוני צריך שישפיל ידיו למטה תניא פיס ־
בסיפא פמיסהראפוניס
"־יל־ :
אשיוי פ כ דורכות עשס א ז נמי הכי הנוטל צריך שיגביה ידיו למעלה שלא יבאוהמי׳שחוץ הטמאים יצאו חוץ לפרקוהפנייס פיצאו
לפרק ויטמאו את הידים דתנן הידים מטמאייומטהרין עד הפרק אחריה' לא טהרו סס כמו סכיאמו לפיכך
צר? ליזהי מגלד ספל המכה ומגלדי
ג&ה דסייכו שחץפנפרפא ועשה פור כיצד נטל הראשוני׳עד הפרק והשניי׳חוץ לפר׳וחזרו לידטהורה כפחזרו ליד טימאוה כ״כ בסס״ג וכן
נטל הראשיני׳והשניי׳חוץ לפרק וחזרו ליר טמא׳ פיר׳ דיןנטילה פירשו הימ״בס ורכיבי סמפון וכ"כהרא״ס■
למעלה דש עליו גלדי למעלה :
סס ובפרק כל הכשר ובתשובות וכ״כ ג״ב
וכתוב עוד שם בהגהות אשיריוצריך שאדם שופך מןהכלי ב'פעמי' על ידוהראשוני׳טמאיןוהשניים
הרמ״בס כפי״א מה׳מקואומוכך הס דברי
להשיר הטבעת מעל ידו כשעת
דוק׳ערהפריהילכ׳כשנט'
מטוזי־ין את הראשוני׳טומאתן וטהרתן
רבי' • אבל רפ״י כתב מסנה זו בפ״ק
 dWjסהוונןס כת׳ שאינו צריך כיאה
ונמו מפני ש־וא סוכר פשיפור נטילת ראשונים ושניים חוץ לפרק לא טהרו שניים את הראשונים מה דסוטה והוא גורס נטל את היאסוני' ואת
לפרק
שיצא מהן חוץ
הפנייס עד הפרק וחזרו ליד טהורים נטל
יוהלחולין פד פיק אמצעי פל אצבעות
את הראפוניס חוץ לפיק ואת הפנייס עד
וסשכעית הס מונחי׳כאצכע למטה באותו
פוקאבל לדברי הפוסקי׳פשוברי׳פצריך ליטול למעלה מאותו פר׳צריך להסי׳הטכע׳ הפי' וחזרו ליד טמאין וכך היא גירס׳ספר התממ ^מסמע דטעמא מסוס לראפוניס
אה הס מהודקים וכדתניא בתוספת׳דמקיאותהפירי׳והנזמיס והטבעו׳רפין איגס חוץ לפיק וסכייס פד הפרק הוא דטמאה הא  Swhtfגס הפכיים חוץ לפרקטהורהי
דטהרו סנייס את הראשונים סהס חיץ לסרק ורכי׳פמסון כתב כפ״ב דמסכת ידים
קןיצין אוצין פירש מהודקק חוצצין וכתבה הרא״ש בפ׳תכיק' וא״ת טבעת מהודקת
פי׳הקונטריסכפ״קדסוטהדככי תנךנטל את הראסוניס ואת השניים חוץ לפרק
אזאיחייצא היי מיעוטו שאינו מקפיד עליו הוא כבי תירץ פס סרא״סבשס
היא״בדדמקפדת היא להסירו בשעת לישה וכיון שהיא מקפדת בסוס פטם אע״ס והזיו לידו טהורה כטל הראשונים קוץ לפרק וסנייס עד הערק וחזרו ליד טמאה אגב
סאינה מקפדת בשעת טבילה חייצא עכ״ל  :וכיאה דאפילו טבעת רפויה צריך חורפיה לא עיין כה דאלו ואלו אס'חחרולטיק טמאה לבד כשנטל ראסיניס עד הס'
להשיר בשפת נטילה אי משוס דלא בקיאים כשיעור רפיון זה ואי מפום דלא ליתו והסנייס חוץ לפיק וחזרו לידטהור׳עכ״ל• והמרוך כ׳בעיך מי שצריך להגביה ידיו
וכתב עוד הרש״בא בתורת הכית כל דבר שאץ מקפיד סמא יצאו המיס לזרועו פלא נטל אותו במי׳פהוא חוץ לפר' ויחזרו ויטמאו את הידי׳
 :להתיר אףבמהידקת :
מליולזינו חוצן היה דרנו סל זה להקפיד וזה אין דרכו להקפיד עליו לסי שדיכו נראה מדבריו סהטוסאס באה למיס שעל הזרוע מחמ׳הזמע ואין כן דעת המפיפיס
להקעידסוצץ למי שאץ דרכו להקפיד אינו חוצן כיצד היה אחד צבע והיו ידיו וכמוש  :פבתי :ויש לשאול לדעתהמסרסי׳סהחפס׳איכס אלא ספני המיסשנטמאו
'11לוין הצבע חוצץ על ידיו אע״פ פיס על ידיו סמסשו של צבפי׳לא היה צבע אס ביד ויצאו פוצה לה סיחזיו ליד ויטמאו אותה למה אמרו צריך סיגביה ידיו טפי הוה
סיויריוצבועיתשי מממש הצבע על ידיו ה״ז חוצץ סהדיו היבש חוצן אבל הלח איכן עדיף סיפפיל ידיו מתחילה ועד סוף דהפתא א״א להמצא חוץ ליד מים שנטמאו בה
חקוק מפיס שדרכן לצבוע ידיהן לנוי וכיוצא בזה אין אותו צבע קוצץ וכ״כ הוא ותי׳רבי׳הגדול סהרי״א ז״ל דהא דאמרי׳שלא יצאו המי׳חוץ ויחזרו ויטמאו את הידי׳
ז״לבדיניהסבילה ואם אץ אחדים כיוצא מקפידיןוהוא מקפיד נראה ראזליק זה הפר׳אינוהפי־' העליון במקו׳ חכור כיד וסזמע אבל הוא בפ׳התחתון כלו׳מקוס
אכת־יהוחוצץ דכל שהוא מקפיד אין לך חציצה גדולה מזו  :מיסו איסשר דבהא חיבור האצכעו׳ לכף ומזה הס מד הפר׳האחר הוא מקום טומאה כלומר ממקו׳ חבור
האצבעות לכף למקום חיבור הכף לזרוע אע׳־׳ס סאיכו צריך נטילה לחולין מ״מ מיס
כמיאמרייכן דבטלס דפמו אצל שאר אנשים שסם כיוצא בווצ״ע
' מקואות כל סחוצן נכלים חוצץ הנוגעים סס נטמאו וא״כ אס כיה מפעיל ידיו לצד מטה בסעת נטילה יצאו המים
וכתוב גספי התרומם וסא לתניא במס
מיסוכחילין אינו חוצץ לא קסיא דההי׳מיירי בנ״י ליגע לחולין סנעפו מכף היד ויטמאו את האצבעו׳ולכך א״א להססי׳ידיו לצד מטה כסע׳נטיל׳כך הבנתי
מלמצות תרומה וקדפי׳והסיא דפר״כל הבשר דקתני חוצץ בכ״י לחולין היינו לאכול מתוך דבריו אע״פ שלשונו אינו מבורר יפה וכ' סתירוץ זה אינו אלא לדע׳הסובריס
| מחמלין אבל ישמפרשי׳דסהיא לחולין אינו חוצץ מיירי לאכול פת סל חולין ולפיכך דלחולין אינו צריך ליטול אלא עד מקו' חכור האצבעו׳אבל לדעת רי״ף הצריך ליטול
ן מןיליס הס עכשיו בחציצה של נ״י וההיא דקמני חוצץ לחולין מיירי לאכילת חולין עד מקום סכור סיד לזייוע אכתי קפה וצ״ע פ״כ ולע״ד ני׳דאפשר לוס׳ דאה״נ סאס
שנפשי על טהית קדפיס ומרומה וק שה על זס דבההיא דפ' כל הכשר כולהססעתא בא להשפיל ידיו לצד מטה ס״ד ומס סאמיו צריך סיגבי׳ידיו למעל׳לאו למימר׳סאס
מיירילחולין גיימז ע״כיוכ״ה התיפפות בפר' כל הכפר וכ״נ סס פהוא דעת היא״ס רצה לסספילס ממחלת הנטילה איני רסאי אלא היינו לומד סאס בא פלאלהשפיל
וקדמתהימ״כס שסתם וכתב בה׳ברכות פכל החוצץ בטבילה חוצץ מ״י וכן נראה ידיו צריך שיגביהם למפלה ולא ישפילם אסרסהגביהסמדסינגבס מסו'דריייפינן
מדברי היי״ף שנתב בפ׳אלו דברים כל דבר שחוצץ כטביל׳חוצץ ככ״י והכי נקיטינן :סמא יצאו מיס חיץ לסר' ויחזרו ויטמאו את הידי׳אלא שקפה בעיני דלא איפתמיט
נ״י
עליהכם_2רבי׳בסי׳קס״ב-
להר״יףך סוס מפרש או הוסק סיכהוב כן וגם כי לפון צריך שיגביה ידיו לא מסמם הכי ולכן
ויטיס _ .
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מי שיש*לו מכס- Iבידן_ un
נגהידוכו׳בפ׳כל הבפר (שס ) ת״ר קידוש ידים ורגלים עד לפיק לתרומה עד לפרק נ״ל דאע״ג דכסיספיל ידיו היה ג״כ תיקון לענין זה כמו בהגכהתס רצוחכמי׳לתקן
"יק עי לפרק ופייש הרב רבי׳אשיר״י לקידוש ידים ורגלים עד מקום חיבור היר שיגביהם ולא יפפילס משוס אסמכתא דקרא דויכטלס וינסאס :כיזב האגור בסס
סכאצכמות רבי׳אביגהר כהן מצאתי נ״ל פאס אדם רוחץ כל ידיו כשרוצה לאכול א״צ לזקוף
. .
האצבעות ע״ג _ _
לקנהלתממה עד מקום חיבורהאצבעות
וממה
היד• לחולין פד פרק פני
יממיקנא משמיה דריב״לדעד לפיק כין לחולין בין לתרומה לחומרא יכין את הידיס למעלה כמיס ראפוניס ע״כ נר׳סדפמו כדעת הרפ״בא שאכתוב בסמוך:
כתב המרדני בפ׳אלו דברים בסס התו׳פהמטביל ידיו אינו צריך להגביהם וכ״כ
תאוכת 3ה״ריונסבת'אלו דבריםשלפי' זה נוטל סכי קשרים מפאראצבעות
מ;
י^ יאסדמהגודל ופסק סריקת כלמדן זה דלחולין סגי כשיטול עד לפרק אמצעי סל סמ״ג בשם התו׳ג״ב ונר׳הטעס לפי פאין סס מים שנטמאו ביד ומטעם זה כ״ל דה״ה
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עיק לחולין עד לפקק לתרומה פד לפיקעו ' ה״ר יונה סס וסרא״ק3פ׳ כל הבסי לא חייסינן אס אינו מגביהם ומצאתי לסמ״ק סכתב ואס נוטל כל יד ויד מרביעית
 ppהס הקשרים שבסוף האצבעות וה״פ קידוש ידים ורגלים פד הסר' חיבור היד אין צריך להגביה ידיו ע״כ וני׳דבמטל כל יד בפני עצמה סיירי ומ״ה הצריך רביעית
|5
1מ  Fyעד לפקק סוף האצבעי׳לתממה עד לפרק סוף היד כמו בקידום וכתב לכל יד דכל סספך פחות מרביעית בבת אחת נטמאו הסיס ואס ספך רביעית בגת
שקש!משוס ריב׳ל עד לפרק בין לחולין כין לתרומה והלכת׳כוותיה וכתבו ה״ר אחת ל״ס על ידו אחת ל״ס על סתי ידיו לא נטמאו המיס ומיהו לדע׳העיוך ספירת
^היא מ ולא כתב לסוערא דכיון דאמר עד לפיק ממילא ידענא דהוי לחומרא סהטעס שצריך פיגביה ידיו מפני סמים היוצאיס מיטמאים בזמע אפילי במטביל
^נה^,תכ הרא״שיוכ״כ המרדכי )וחומר' יתירה הוא ולא נהגו העולם כןעכ״ל ידיו צריך סיגבי' דסא איכ׳למיסש שמא יצאו סמי חוץ לפ׳ויחזרו ויטמאו את הידיס:
כתב האגו׳כפסא״ז ( וכ״ה בה"גא ) מיס ראסוני׳צייך סיגכי׳ידיו למעלה א<:ל; אנו
^ י לימ בס סתומים וסרש״כא בחיית הבית כת׳יסכדברי סרב אלפסי ז״ל נראה
סנוטלין ג׳ סטמיס אין לחוש ע״כ ואינו רואה טפס בזה  :ואחא דאמרינן צריך
לי'כתכ דכי נוימי]ס : 0״כ האגור ) ־שק כהנו העולם ובאמת סכן ראוי לנהוג
סריחא היא אמאי לא נפיק כפסין מפלוגתא ולא גרע הא ממאי סיגביה ידיו פיר' רס״י ראשי אצבעותיו פיהו המיס מפפעים לצד זרועיחיו וססמע.
™
^ מסאי מלא חפני מיא ויהגו לי מלא ספני טיכותא ונכון להתנות סטעמו מפני שסובר שאין צריך ליטול לחולין אלא עד מקום חיבור האצבעות לכף
ייאיט מקבל סליו דבר זס בתורת חובה אלא בתורת רפות כדי סאס אי זה ליכא לפרושי שיגביה כל סיד אלא האצבעות לבד סהס המקו׳סצריף נטילה  :ודע
י! זממ לו כ״ב מיס לא יצטרך להחמיר כמנהגו וכן ראוי להתנות בכל דבר פהרי״ף הביא האדהנוטל צריך פייפיה ידיו למעלה כדי פלא יצאו מיס חוץלפ׳וכו'
 3ס״פ אלו דכריס ופירשו תלמידי ה״ר יונה שיעור הנטילה  ,עד הפ׳ססוא בץ חכור
שאדם מצה להחמיר על עצמו :
לחרוך ^
 p ’Dבפ״קדסוטה (דף ד ) א״ר חייא כר אשי אמר רב מיםהראשונים קיר והזרוע .נדכתכינךלעיל .וענפיו בא להפמיענו סבסע׳הגשילה צריךשיזהרש< :#
I
יגביה.
צריך שיגביה ידיו וכר תניא כמי הכי המעל צריך סיגביס ידיו

אח הלבות נטילת< דים קסב

טד

נטילהוסוכרמודהישכ״אדעדהזרוע ('-:4
^ יגמהיידולמעלהיעד שיננבס מפנישאס יגביה׳יקבלו המיסשסופך באחרונה במקוםשאינומכלל סידלענין
המיס שעל סידיגז טומאה מהזרוע ויחזרוויטמנוו סירים ולצו עלתה לו נטיל׳ דנטמל/ד המיס מחמת נגיעתם סס ל/בל מפיק הזרוע ולמעל׳לא והעל ®וס f
 A*, r״׳  ,לטהר
t\4üV0
ל< ע"כ  :ויש לתמוה דהא בהדא קמני שיגביה ידיו בדי שלא יצאו מיס וכו׳והיאך פי' טומאה זו אלא כידיס לבד מסוס דפסקניו הן ועד ס׳הזחע איכא האי
hילא
ידיו כדיש לא יצאו מיס וכו׳ומהר״י ן׳סביב ז״ל כ׳על זה שתלמידו ס״ר משס ולמעלה אי נמי משו דעד סרק סזמ׳איקרי יד לענין קידושידי׳ורגל,׳ L״
מיןר 'י 13״י 5שלא יגביה
רבי׳דין נטילה סא י ססופ 1ק£
.
יונההיתה כוונתם רצוייס לעשות .סייג
ידירפעמיס על ידו הראשוניסטמאי׳ ^,,
סוף לפרק ואם השפיל ידיו וחזרו הראשוני׳שחוץ לפרק מרדו לע
חזל,״ןחנ.נ הוא להמון העס שיזהרו מ״י מתחלה ועד
אהרוגי׳צריך מטהרים את היאשוכי׳כ״כהתויוס*
איית ™יו *יהי באופן שלא יבואו לטעות מתחל׳ הנטילה טמאי׳לכך צריך להגביה אצבעותיו למעלה ובמים
והתמן,
שצום רב לעשותהיל» כסו 3להשפיל׳כדי שתרד הזוהמ׳שעל ידיו וכספ׳המצו׳כת׳מהשמןני ׳בפ׳כל הבסרוכ״כ ספ׳ג
ש*ם  « jכיההגבהה
"*
מלכדיהמידכי פ ^ י יביים ,וכת3וק
™« ®Wת«*« הנשיל ה 6סר פהשל יסס .פיכמה2גיס ^ מים ראשוני׳ושניים היינו דוקא במים שיאים לטהר אבל
דמבןבשס׳יזי
׳ס הס סוברים דמים שניי
להס י
 wפ׳ף 1" ,,ן ידיו וההגבהה ס צוו תלמידי הי יסי 6אלו צריך ליתז עליהם פעם אחרת כדי
אסי לחולין כמי מיתנווכתבו(רא׳מ.
?
״- JL
״« ״  .״_׳״!
י l״*,_. .
*אינא׳סיי׳״יז ממחלת הנטילה ומד הניגוב הנס רב דבי
ש !וצץ ואות גא הזב במשנה לבך צר ך ל ת] העשנ׳דהיינו דוק׳כסלאהפורגיי"' .
ופיק י *"«6בהווה כי סתם נוטלי ידים הס שוסבי׳מיס הלכלוך וכל ד
מוסיפיןא׳ידיו טהורות וכתבו יבינוה
 7עדן> פעיסיס בפפעומגכ,ה,ס ידהס באוסןסהמ ,ס עליה לפעמי אחר להסי הלכלוך׳ושתי פעמי לטהרתנן
0י 4ט&ם קנת
fjifl
מה V>V* vר
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בשפיכ'
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ן ן
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ןI
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״״ l
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בכל v
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י«<«{ס ד<£אס
אגל ל0סיגנייזם
נ׳כ0ס«ים'5או
מון לפיק כלל
ב« 'כ נ'י6נן 7עמ
«זרי יינה שיגניז׳

!ג
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וסנייסהיינוp3J5pn
שלאראשונים
וטל יסוד בא רב החכס הרופא לשבורי לב ראשונ׳לא נטל עד הפר׳ אינו יכול לירק פעם שני על חמקו
נטיל׳לחצאיןשבאין לטהר וכו׳כ״כ ג״כ כמו 53ונין
ולהעלות רפואס למכס רצוני שהמי׳כבר נטל תחל׳ כדי שתעל׳לו בשביל שפיכ׳אחת שאין
שפיכ׳אחתודבר פשוט הוא שאס ידיו נקיותוי |!
להגביה אלא מה שנתן תחילדישיב כמאן דליתי׳וצריך ליתן
יצאו חוץ לפרק הורה וצוה שחייב
שפיכ׳שנייהאבלבשניי׳פי׳בשפיכהשניי׳יכול בפני העמיס כדקתני מתני׳ כ  :ןו!ן
.
 - ■■* ־  -־— -
כדי־■>■ ׳—■ -ן־י־י
עדהפדקואחי׳ב
בסוף הנטילה עד שינגב
ידיו מיד .
,
ליתן לחצאיז נ וי״מ שניי׳פי׳ מים אחרונים וראשוני׳ מים ראשוני ' מוסיפין על השנייה ואץמוסיתין
פלא יחזרו המיס כתוך הפרק אסר ככר
ידו הראשונים בייש מס ידיס (יקנד) 0
בחברתה טמאה פי׳ אם שופ ך מים
יזיזוכ 5ןו 06כ חלמי לה לי תנץ נטל יד ושפשפה
^
f !ü
אחת ושפשפה בחברת׳כדי ליטול שתי ידיו אין נטילה זו מועלת יחר׳ י וראסומח ימריייצידז ’
היא
ר^,
^ ייויב

ישימו

ואפישפך׳

 mעל שתי ידיו לפי שהמיםששפך Wידו אחת ® נילרוין היינונש « ע־ טל \Zr

שניים נוילי־ויליפס ינוהילויץ « L
נטמאו וכששפש כחברת נטמא חברתה ממנה ואין המים
לא לו ^  0ספ(! 0
מ ״ל הוכ ,ה
מחמת אדס שופך טל שתי ידיו ירביעי׳%
מטהרין אנ! א המי׳שנטמאו מחט היד עצמה ללא הבאים
(נ ) נת׳ הפייט וסו׳שיהו נזהרים במחלת ה«1ילה סל ^
נטהרו ידיו אבל סששופך ,פפפי׳fej
מן
טיפי היד האחרת
הכלי <
ריפי יגביה־ו ידיה׳ כלל באופן של ^או
׳
ננעימג ש^ ע'
הילכך השופך111
י
הראשונים והשניים מטמי אח #0י
מיס חוץ לפרק ער שישלים הניגוב כי
,עיג}
לרפואה חס הדרך ישכון אור לשמור מסמרת בדור וקא אמרה מתנימין דאס נטל הראשונים ולא הגיעו לפיק אין מוסיףפליה׳5י1
ג 'פ מי שאין לו חולי אינו צריך
«»9U
ויורד בידיעת שמירת המצות וכעבור זה יססבו רכיס כי די מה שמוסיף עליהם הוא מוסיף טומאה כיון שלא נטל בפעס אחת עדיפים
ולאח׳סעויתפ׳א האחרונים המתגלגל
עצ®
וינשאסר״ל שמיד אסר סוף הנטילה יגביהו ידיהם ולא צריך לנגב חסלה ואח״כטטל אבלהשניי׳שבאיס לטהר הראסוני׳יכוללסוסי,
יסייייו  s]Bfלהם אס יקיימו וינטלם
הס צריכים לעמוד על מסמימס ולהעמיד ידיהם בהגבהה טד ואיפס׳לי דהא דאסר׳מתני׳להוסיף על הראשוני׳היינו שאינו סופך אל6כסק׳&
** * ע?  : 3ישימו אל לבס כי
אלא אתר ההגבהה השפיל ידיהם קודס הניגוב לא טסו ולא הגיעו המי׳הראסוניס אכל אס כשהוסיף נטל פד הפרק בשטיפה אקח שר!9
סינגבו ואס לא עשו כן
ר׳יצאיאץיוי'[
טעמא משוס דאין דרך נטילה בכך כדאימאכפ״ב דגיטיז אמרי דבי
כלוסשהרי המי׳שיצאו  pnלפרק יחזרו לתוך הפרק ויטמאוס ובמה יתוקן החשש
טסורו לסצאין עכ״ל וכך סס דברי רבי׳סמפון שס וכן הס דברי רבי' וכברTO
סזה כשיהיו נזהרים מתחלת הנטילה ועד הניגוב שלא יגביהו ידיהם כלל וזה
סדע׳הרמב״ס שלא הוזכרו מי׳שנייס אלא לטנין תרומ׳בלבד וא״כמסכ׳זולra 6
מבואר כלשונם שאמה ויחזרו ויטמאו את הידיס ולא עלמה לו נטילה עכ״ל א :
איך איעשר להעלות על הדעת דבר הז שתלמידי ה״ר יונס קולין נשנית כלל ולפיכך לא כחגבס״ו מה׳ברכית שאין מוסיפין פלהמי' ™
ואני שמעתי ולא אבין
טפא׳כסהישין
מה׳מקואות כ׳נטל מקצת ידו וחזר והוסיף ונטל הנשאר מידו ה״ז ידו
באו לפרש דברי רב ואמרו תיקון לדב׳הפך מתיקן רב ועוד שהרי כתבו ועכשיו בא
צריך ליזהר שלא יגביה ידיו למעלה וכו׳ הרי מבואר ואס עדין יש על מקצת שנטל במחלה טופח ע״מ להטפיח הרי זו טהורה נד" ™
להשמיענו סבשע׳הנטילה
מומוין
ראסוני׳אבל כסניי׳נוטל מקצת ידיו וסחר ומוסיף על מקצתן פ״כ דבריו
כדבריהם בהדיא שלפדם דברי רב באו ולא לומר תיקון היפך תיקון רב ולכן נלע״לי
סיכי יהיב טממא לצריך שיגכיס ידיו כדי שלא יצאו מיס חון שהוא ג״כ משר' כדברי הרא״שורבי׳סמשון דסא דאסר׳ממכי׳להוסיף טל הי™
שהוקשה לס״ר יוכה
כסהוסייננלן
היינו אס אינו סופך אלא כמקום שלא הגיעו המיס הראשוני׳אכל אס
לנירק וכו׳דהא מהאי טעמא הוה עדיף טסי למימר שישפיל ידיו מפחילהנסילס
המיס חוץ לפרק וכסלמא לדכרי האומרים שנ״י איכה אלא עד עד הפרק בשטיע ' א׳שרי ומ״ש שאם עדיין יש על מקצת שנטל בתחלהסממן«
דאז ודאי לא יצאו
לכף היד איכא למימי דה״ק אס בא להגביה ידו רשאי ובלבד להטפיח היי זו טהורה הו׳מדגרסי׳ברפ״בדגיטין כפי אילפא ידיםנ׳הויו׳לי™
חכור האצכעיס
שלא יצאו מיס חוץ לפרק וכו׳כלומר כדי שלא יחזרו סיס או אין טהורות לחצאץ ס״ד אילימא דקא מסי פלג׳עלג׳דידי׳והא אמרי דני ו'לן'1
שלא ישפילם אח״כ כדי
את הידיס דהשתא מאסר שכיון שהגביהס סו׳אינו משפיל׳ אין טהורות לחצאין לאצריכ׳דאיכא משקה טופח וכי איכא משקהטיפסמאי0וי1
שיצאו חוץ לסרק ויטמאו
והתנן הכצק והקטפרס והמשקה טופח אינו חיבור לא לטומאה ולאלטהרהB
והסגכהה אינה אלא שמגבי׳ראשי אצבעותיו שיהיו סמיס משפעים לצד זרועותיו
שאין המיס יכולים לצאת כ״כ א״כ כשבא לנגב ידי ו מנגב צריכ׳דאיכ׳טופח להטפיח הא נמי תניכ׳סוהס להטפיח חיבור דילמא למק It'ta
ולא על זרעופיו מפש
מקום חיבור היד לזרוע ותו ליכא לסיסש למיד אבל לדעת כלומר אבל לענין נטילה תיבעי וסובר הרב דכיון דכעיןלא אפסיסצה'צ«ן|
גס כל פיסת היד עד
בטהרת ידיסדטהור  :וכ"כ הכלבו בשם הראב״ד וז״ל ראשונים אין כיטלין W
כל היד עד מקוס סיכורה לזרוע א״כ כי אמרי׳צריךשיגביס ידיו
הרי״ף שצריך ליטול עד הזרוע וכשמגביה ידיו כן הרי סמי׳ניגרי׳על הזמט וכשבא כגון דמסא פלגא פלגא דדיה וליכא משקה טופח  :ויש לתמוה על רנינוPD
ממש דהיינו כל היר
כשניגבסצ״ין
והרא״ש למס לא כתבו כן דהא דאין סוסיסין על הראשונים דוקא
לנגב היד אינו יכול לנגב הזרוע לפי שמכוסה כבגדים ואס*כ חוזר ונוטף על הידיס
וא*כ הלי׳ל צריך שישפיל ידיו במים ראשונים כשס שאמרו מדס פד שלא כשאר בס טופח ע"מ להטפיס אבל אס עדיןה י 6טופח ע״ח
ומטמא אותן
דהא דאמיינן דצריך שיגביה ידו לא הגבהה גמורה קאמרינן מוסיפין עליהס ואיפסר שהם סוכרים דלא אמרו ספק בטהרת ידם טהוי י
אחרונים לכך עי'
ככדי פלא יוכלו המי׳לצאת מהיד לזרוע דאל״כ איכ׳למיחש ספק כעשה בלס מלאכה או לא כעשה וכיוצא כזה אבל בעיא דלא איפסיסא P
אלא הגבהה קצת היא
דהויכעייו׳
חיבור היד והזרוע ויחזרו ויטמא את הידיס ומסמ׳דבמאי דאכתי קשה מאי שנא מכלספיקי דרבנן דהוי לקולא אפי׳ היכא
•שמאי צאוהמי׳חוץ לפרק
מיס חוץ לפרק הוא מערש כך כלו׳סא דצריךשיגביה ידו לאו איפשיטו וצ״ע והרשב״א כתב כת״ה מיס ראשונים צריך להיות סופןמקצחןJ
דקתני כדי שלא יצאו
הידיס ומפסיק מפני שהמיס הראשונים סל מיס ראשונים טמאיםשנ<מ
הגבהה גמורה קאמינ׳אלאהגכהה קצת בסד שלא יצאו המיס חוץ לפרק :
שהוא סבור סא"צ מיס סנייס אלא לאכילת תממ׳בלבד וכמו מחמת הידיס ואח״ב שופך פעס סניה מותר הרביעית על הידסבדי לנוהי P
וחרמב״ם אע" פ
מה׳ברכות מיס הראשונים צריך להגביה ידיו למפלס עד הראשונים שעל היריס וי״א שאס יצס ל 3ו ק -,להר 3י עי׳ פ להידיס כךי (יטהר מן|
שהוכחתי בסי׳ק״ס כ׳בע״ו
חוץ לפרק רסזיו ויטמאו את הידים ונר׳רהיעו לומי־סאס לאכילת הראשונים שעל הידיס וי״א שאס רצה לצוק כל הרביפי׳צפטס ^׳ח ^
־ שלא יצאו מיס
מקי׳הפיק שהוא צריך ליטול פושה ואיפו נמנע ולא אמרו ומעסיק אלאנשל"'1
חולץ רצה לסלק רכיעית מים חציה למיס ראשונים וחציה למיס סמים ונטל
וחרשב״א כמ׳כתשו׳שסוא לא תחל׳אלא חצי הפרק ולפיכך אס בא עכשיו ליטול החצי הנשאר מפסיק
ראשונים ושמים חוץ לפרק וחזרו ליד טימאוה :
שהנוטל צריך שיגביה ידיו מפני שהוא פשק דלסוליןטד לפרק סאס יראו המי׳סטל החצי סיטול טכשיו יטמאו את סמים שפל הסצי הואשמו
כתב כשער הקדושה
המחובר לזרוע וכל שנוטל פד סמ וחוזר ונותן שכיה פד אותו כדברי זה אינו כהלכ׳שהנוטל ידיו לחצאין כל יד ויד לחצאין סמאו׳כמו סהיון I
?עליון שהוא סוף כף
^ן
נחוש שהרי למקי׳שנתן הראשונים ימן השניים וליוצאים למעלה רמ־ ש רבי' וי״מ סמים מיס אחרונים וראשומ׳מיס ראסוני׳כלומר דננ
פיק פצתו למה
אין לסוס שאותם אין להם סוס טומא׳סלא גזרו אלא ססמוד׳אפי׳שפיכה שנייה מיס ראשונים מיקרייא ואין סוסיפין טל יהס ■vי
מן כפרק ההוא פל קנסהזרוע
וההיא דפ״ק דסוטה בסלא נטל אלא סד פיצול האצכפו׳ולפיכ׳צרי׳להגכי׳ מוסיפין סליהם אלא במים אחרונים דהנהו מיקרו שניים  :ואיפשר
על הידים
יגי׳ וי״מ שמי׳מיס אחיומס יטהיינומדכתב יבינו שמשון פלמשנה
שמא מיס הראחומיצאו חוץ לפרק ואע״פ שנתן השניים עד הפיצול יחזרו אופס
התס תני המיס שלפני הסזון רשות ושלאחרסמזי ןחו 3ה אלא מכיאמונים ׳
ראשונים שיצאו חוץ לפרק ויטמאו את היד־יס וא״׳ת א״כ כלמוד מסס סא״צ ליטול
ומפסיק וכסנייס נוטל ואינו מפסיק מהינוטל ומ  9סיק ייע ^ נ כי
עד סוף הכף ויקשה למה שפסקתי אני לא היא דההיא דסוט׳ דרכ היא ורב לקולא
11
אמר רב עד כאן לחולין וכו׳ טכ״ל נר׳מדבריו שהוא מפרש ושונה משמע דמפסיק היינו דמנגב תחלה ואח״כ נוטל כפושפירשת׳אבל™ 3
בדאיתא בפ׳כל הכשר
^וניגן
ישל רב איכה אלא שיטמאו המיס ככף היד ויחזרו לאצבפות שהוא מקום אינו מפסיק כלומי דא״צ לקנח  :לאסמניס ? ייס3י יס-
כלומר דבפיס ראשוניםסא ל י ״I
סהחססאוכדעת בעל המרור שהוא סובי שקשש׳רנ אינה אלאשיטמאוהמי׳בנגיעחס הסנייס יצאה אסה מביתהענ״ל י
הנטילה

■־־ '

׳■

לפו?

ו ^י-ייוסיפין .ד^ יקדלא סהרזאת הידיסכלמה שמוסיף עליכם הייזס
שנייםלטהרםכ" כסתו׳והדא״שבפ׳כלהבשר־והמרר־יכפ אלודכרי' וסביחורציה (  0זאנימצמתי
ע ^ ^ ולנגנ  -יייי» "■ כ נוטל אכל כמיס אחמניס אינו צייך לנגב לדבריהם מרתק בפ״ב
ר״מ דמס׳יריס כטל לידר אתת משטיפה5זהת וךן טהןרה  1,סת " ,גת!'
ישלים
 puipש ;
הג10ז}7
מס|ל
*® “ 3פי0־" " ולן וסיבו שישש 1נ5ת» שנניץ לימי פלזה מוכוון יבינו בבדבריו ידיו משטיפה אתת
מטמא עד סיטול סי רביעית ו3״כ ג׳יכי
סרמנ״ס
בסל׳כרכוס
«;גלהסכין.הolfr
׳מפ׳ממני׳
^ ^ י״עסאינו מפו׳כל הכור׳בלסונו וא״כ הוא משמע ליה לרני׳סהירו מפי
יש לנוטל לימן על ידיו מעט מעט עד שיתן כשיעור ואס נתן הרביעית כולה סזולקין קהנלי
בשטיפה
א׳כשר
ונראה
ין טל השדים במים שנאסר המזון
הטעם לפי שעשו
ליל '0ןאמ* נ
אפילו
מיס
הכלי
על
ידו
אחת
ושפשף
בחברת׳צריך
לנגב
ידיו ולחזי׳וליטלם
רביעית' בבת א׳כמו טבילה שאינ׳צריבס  -סשפסף עסגימיז
־ 0ביפ' נ׳פפמי׳כמו שנ״כו סיו״ג מסידני סל  " .',־ "־('
בפס התוספת אבל מדברי הראב״ד שכ׳ והכי־־
ימיא
שהשופ־רביעי־כאיאין הכלבו נר ' שאס ססך רביעית בכת אחת ;ת! ספמ6m 15
ך5
ויפש י סגס *־י ׳״׳״  .״־ ך־ך<
ישפוך על כל אחת רביעי יואח״כ ישפשפס■
צריך מים שניי ' לטהרם וצרי׳לייזהר כששופ׳מים הראשוני׳ שלא על ידיו לא מהני ח״ל שאלו הראשוני׳pcj/>fl; Sp׳ מיה
מוסיפין עלהשניי במים סלפ ?,כ ?נ: ? ,
ר*5״ן £:רכ י ס סטהריס סמיס שעל^
617»Jw׳
ושעשע׳
ונמו ספיוסו רביכוסמשרןוהי^־ ^ יחנב I
ישאיר
.
, ,
 ,נשגרתש סיימם
*נ המים שגייס מטהרים ואסר שסמי
הראשוני
סה ,רו 'היי למיס צסרוניס סדים ליסכא
סיירי
נאינו
מקבלים
ומחני׳לסוךוליסנא לאמוראי להוד ורבי
טומאה
מן
הידיס
היאך
השניים ממכרן פפצע616
ליט1ליזוא׳וצהגיי'
ר  mלא יביא הית לומר שהוא מפרש
המשנה
כענין
אתר
אלא
להוכיח
דכשלא
מטהרים
המיס
סמל
הידיס
ויחזרו רראסולס שסם טמאי' ויטמאו את
ס״*
הגיעוז י 6חינים עד החרה
המיס והשניים c'fSnun־׳ הברתה
צריך «לנגב !ידיו דהא קאער נוטל
ומפסיק וזהו שכתב
מקבלים עוד טומאה מן הידי׳ואין להם סהרה
לעולם שהרי אמרו
הרסש׳עu
 /ל
שמא יצאו המיס ,
י
<
1
י !
י <! ,
.
,
!
־
,
גלס גי מסיים נ»
מסזע
דמייסיק ומנגב תחלה ואח כ נוטל כמו
שפירשתי :תנן נטל ידו ושפ שפה חון לפרק ויחזרו ויטמאו את הידיס אלמא הראשוני מקבלים טומאה מן סמי שחי !
כראש16
הרס ^ yj v׳1׳ זע״׳  V- -״  .-.״ ״יי
'י '
־־ • ״־״'
אחי שלא נטל את ידיו כעודס לחות מן המים צייך ; חזור וליטול שהרי זס שימאס
פ י הסיסשעליהם  :וכתבו עוד לכך צריך ליזהר בשפוסך סיס סלישיי׳סהס שני׳
לנר ק הראשונים סלא יגע יד בחבירתה עד שישפוך גס זה על השניה או שישפוך
לע שפיהןכאחד^ואס נטל כל יד מרביעית אין צריך לכל זס ע ":ל  :ודע דכא דיד
ממאת בטפטוף חבירתה דוק׳בסנטל ידו א׳ואח״כ שפשפה בסבירת ' אבלאס רצה
ליטולכחחלהסתי ידו כאחד נוטל דסתיהן נחשבות כיד אחת ואינם מטמאות זו
את זו וכ״כ רצינו שמשון והר״אש בפ״ב דסס׳ידיס משנס שנית כמו שאכתוב בסמוך
וק צריך לומר ממה שנתבאר בסוף סי׳ק״ס כועלין ד׳או ה׳זה בצד זה וזה על גב זה
וסעמאמסוס דכולהו כיד אחת חשיכי וכן פירו ' הרמ״כס על אותה משנה וכ"כ ג״כ
עלהאדפנן לסתי ידיו משטיפה אחת ר״מ מטמאעדסיטול מרביעי' והלכת׳כת״ק
אשר יאתר כי אפילו היו בידיו משטיפה אחת יצא ורחץ מיס ראשונים כתצותןוכ" :
נפי״אמה׳מקואות ח״ל נטל שתי ידיו משטיפה אתת הרי אלו טהורים ואיןאומריס
טי זה מוטל ידו אחת במים שירדו מעל ירו השניה אפי׳ירדו ה׳זה בצד זה או זה על
גג!ה ובלבד שירפו שיבואו בהם המיס מ״כ וגס רבינו כתב בסימן זה יאחח הכל
בראשי אצכמוהויו וישפוך מל שמי ידיו כאחת וגס המרדכי כתב כס׳אלו דברים
הנותן מידו אחת על חברתה אסור וטוב ליזהר לשפוך על שתיהן בבת אסת :ודע
שעוד סנינומ״ב דמס׳ידיס נטל את הראשונים לידו אחת ונמלך ונטל את השניים
לסתי ידו ידיו טמאות נטל את הראשונים לסתי ידיו וכמלך וכטל את השטים לידו
אח׳ידיוטהורו׳ופירס ש ס הרא״ש נטל אתהראשוכי׳לידו אחת בתוספתא מערש לא
שלא נטל כי אס ידו אחת אלא מיירי שנטל שתי ידיו זו לעצמה וזו לעצמה ונמלך
כשנטלהסניי' נגיע ידיו זו לזו ושפך על שתיהן כאחת ידיו טמאות לפי סכשצירף
ידחו לזו לקבל המים השניים נטמאו ידיו בנגיעתס זו לזו דמים שעל יד זו מטמאי'
מיססע׳ייג חכירת' וגס את היד כמו שהן מטמאין ככרשלמרומ׳ומה שנגע בהם
מאימא לעיל וכשנטל את השנייסלא טהרו את הראשונים כיון שנטמאה מחמת
קנירפהאלא אדרבא גס את השניי׳נטמאו בהן וצריך לנגב ידיו וליטול סתיהןכא'
אנלכסנטל את הראשוני׳לסתי ידיו כא׳כחשכו׳שתי ידיו כא׳ואינס מטמאו ' זו את זו
יקפירססתיגו סמפון והרמ״כס שסוכפ׳דיטסאלו סמ״ג והרמ״כס כתבם בפי' א
מה׳מקיאות Jאבל בפ״ו מהלכות ברכות לא כתב^ דבר מזה ונראה שהטעם מפני
שהוא סטי שלא הוזכרו מים שטיס לאכילת חולין אלא לאכילת תרומה וכמו
שהוכחתי בסיף סימן ק״ס ותימ׳דמ״מ ס״ל למיכת ' הא מטל ידו אחת ושפשפה
מסל את
אחת ואת
השניים
מכיית׳סמצה דשיינא _
נמי כחולין ועוד _
_
הראשוני׳לידו _
_
לסתי ידיו ידיו סמאו׳בחולין נמי פייכא וכגון שנטל הראשוטס בפחות מרביעית
מדין לא נטהרו ידיו עד שיגמור שפיכת רביעית ואין לומר דכי היכי דסכר שא״צ
0יססדסלחולין 3״נ סבר דלאחיישי׳אס נטל ידו אחת ושפשפה בחבירתה ולא אס
מלסיאסוניס לידו אחת והסציי׳לב׳ידיו דלא התירו טומאות אלו לאכילת תיומ'
לני אכל ״’*״־ ׳•׳־י•
לאכילת חולין ן*V
לא JWJ ISrV
קפדי׳בהכי •/
כלל✓✓w
שהרי־ JiJJ
I
כתב
■  /״ן#/
כרכות ׳ W׳*« ן
כפ״י מהלכות
שצריך
שיגביה ידיו למעלה עד שלא יצאו סמים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו את הידיס הרי
גכדיא שהוא חושש לאכילת חולין לטיס סנסעאו בידים ויצאו חוץ לפרק שלא יחזרו
ישמאי אתהידי׳דליכא למימר שאין טעמו סס מפני סנטטאו המיס בידים דלסולין
״ ?עדיהן בהכי אלא הטעם מפני שנטמאו המי׳מחמס לכלוך הזרוע וכדברי בעל
 5עיוךפהיי הוא בעצמו כתב נפי" צ מה׳מקואות נטל הראשוני׳והשנייס חיץ לפרק
וקזיולידו נטמאת ידו שהמיס הראשונים שחוץ לפיק נטמאו מחמת ידיו וא
מיס המנייס פסהריס מים שחוץ לפרק ולפי שחזרו המיס שחוץ לפרק לידו
מחית היי מסאר בדבריו שאין טומאת סמים מסמהזרועאלא מחממהידים
י*ן לימי יבפי״אדה׳מקואות דכזיני נטילה לאכילת תרומה עסיק נקט שנטמאו
£יס "ף מחמת הידיס אבל בפ״ו מהברכות דברינו נטילה לאכילת חולין עסיק
ך ימי דחייפינן לנסמאו המיסמחמת ה ידים הוצרך לומר מטמאו מיהא
הז יוע ויופר ראוי לומר דאע״ג דדין מיס שניים סכר הרמב״ס דלא
 0ת כתיומה ובמו שהוכחתי כסוף סימן ק״ס מ״מ דינים הללו לאכילת חולין
יסמוסצסנסל ידו אחת ושיפשפה בחבירתה המאה וכן היבאשחלקמי
_ שני ויצאו מיס
ראשוני׳סוץ לפרק וחזרי נטמאת היד ולא חשש להאריןבהס
 Jי מה במוגזלחי u ->«nn
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״׳
■* ־י* ׳־״״
מורידין
מהן
הזימה
והלנליך
פעליס׳סממנו
הי
טמאות ובאין השניי' ומדיחין אותם
המיס שהם מטושטשות מס הזיעה והלכלוך שעל ידי׳ומפכי זה צריך סיפסיק במים
הראשוני׳שאס יתן כל הרכיעי׳עליה׳ככת אחת הנה שהן מורידין הלכלוך מעליהן
מ״מ הנשארי׳על היד משיירי טשטוש הן ולכך צריך שיפסיק בהס כי כסיס הראשוני׳
מדיחי ' את הטשטוש ומה סישאר ע״ג היד מן הנקיי׳הוא הילנך חששו סמא יצאו מיס■
שנייס חוץ לפרק והס מטושטשות מאותו מקום שהס ראשונים ויחזרו ויטמאו את
הידיס טומאת לכלוך ולפיכך צריך להגביה ידיו בשניים כך נראה לי באמת ובבירור
עכ״ל עיין כת״ה כי דעתו דאף כנותן רביעי׳ ככת אחה צריך כרס סכייס וממ״ש
רבינו ואח״כ ישפשפס משמע דהכוטל ידיו צריך לשפשפם וכ״כ הרמב״ס בפי״א מס,
מקואו׳הנוטל ידיו צריך לססש׳וכ״כ הכלבו בסס הראב״ד וכ״כ סמ״ג בשם התוספת׳
וגס הרמב״ם כ׳בהקממ׳מס׳ידי׳וכבר נתבאר בתוספתא כי הנוטל ידיו צריך לשפשף
ר״ל שיחכך קצתם בקצת׳ורבי' שמשון כתוספתא זו בפ״ב דמס׳ידיס וז״ל הטטידיו
צריך לשפשף שפשפה בתבירת' טמא׳גראסו או בכותל טהורה חזר ונגע בק טמאס
ופי׳צרי׳לספסף בלומר לקנח מים שעל ידיו כמפה או בשאר דברים כדאמרינן פ״ק
דסוטה כל האוכל פת בלא ניגוב ידיס כאלו אוכל לחם טמא ושפשוף לשון קמת
הוא כי ההוא דר״פ אמר להם הממונ׳זאת אומרת מצוס לשפשף ובסוף י״ה מכער'
ישפשף וכשלא נטל כי אס הראסוניס איירי דאי ניטל את הסטים היכי קתני׳
סיפא כספסף ביאס חזי ונגע בסן טמאה כרי טיהרו השניים את סראסוט 'שע״ג
היד כדקמנימתני׳ומיהו איפסר דספשוף בעי לעולם עכ״ל  :ולפ״ז אין מכאן
ראיה שצריך לשפשף שתי ידיו זו כזו בשפת נטילה ואס זו היסה ג״כ סווג׳ הימב״ס
צריך טעם למה בה׳ברכות כתב דין זה בלשון ניגוב כדאי׳בפ״ק דסוטס ובהלכות
מקואות כתבו כלשון שפשוף כלשון השנוי בתוספתא אכל הרא״ש כתב בפיק כל
הבשר כלשק הזה והנוטל צריך שישפוך אקר על ידיו ואס אין אחר יאחז סכלי
בראשי אצבעותיו וישפוך על שתי ידיו או ישפוך על זס רביעית ועל זו רביעית
ואח״ב יספספס זו בזו ע״כ נראה מדבריו שהוא מפרש דמאי דתניא צריך לשפשף
היינו לימי שצריך לשפשף שתי ידיו זו בזו וכן נראה שהוא דעפר״י שהמתיק
לשון הרא״ש שכתב ואק״ב יספשפס זו בזו ולפא יש לתמוה על הימכ״ס שהשמיט
דין זה בס׳ברכות דאין סברא לסלק בין אכילת תרומה לאכילת חולין בזה וצ״ל
שסמך מל מ״ש בה׳סקואות  :כתב הכלבו בפס הראכ״ד אם שפשף ידיו זו  0ו
שיהיה נזהר שלא יגע חון ממקום שנפלו בו המיס מפני שהן מטמאות זו אס זו
ע׳'כ ומדקאמ׳אס שפשף ידיו משמע שאינו צריך לשפשף ומיהו איכ׳למידסי דססוס
דאפשר לשפשף בכותל וכיוצא ואינו צריך לשפשף זו בזו מ״ה קאמ׳אס שפשף
אבל שפשוף מ״מצייך הוא לפשות • ומ׳שסלח יגע חוץ ממקום שכפלו בו הסיס
נראה דהיינו לדברי האומרי' מסילת ידים מד מקום חיבור האצבעות לכף היד
אכל לדברי המצריכים ליטול פד מקום חיבור הנף לזרוע ליכא לנדסש להבי דמפס
ולמעלה אין שם יד עליו לשוס דבר ואינו מטמא ומיסו לדעת הערוך גס בזרוע
שייך טומאה כמו שכתבתי לעיל • והא דתניא בתוספתא זו שפשפה כחברתה
טמאה כבר נתבאר בסי׳זה י והא דתניא בראשו או בכותל טהורה פי׳רבינו
שמשון בראשו או בכותל שפשפה לנגבה טהורה • חזי ונגע בסן לאחר ששפשף
ידו בראשו או בכותל חזר ונגע באותם מיס שבאו מידו על סיא׳ועל הכותל טמאה
שאותן מיס טמאים חזרו וטמאו את היד שנגע בהם אע״ג דיל כמה דלא ספס ף
מיסהרי בשפשוף השתא דחזר ונגע גרע וצריך ליטול בתסלה לידו אתת פ״כ והיכא
מטל ברביעית ושפשפה בראש או בכותל וחזר ונגע בק נראה דטהורה לדעת סכך
רבוותא ססוברי׳סהשוסך רביעית כאחת א״צ מיס שניים לטהרם דע״כ לא מטמא
בתוספתא אלא כשנטל ידו אחת בפחות מרביעית דאתו משיירי טהרה אכל
כשנטל ברביעית שלם טהרו הידיס וגס המיס שעליהם לגמרי ואם ספסף בראשו
צו בכותל ואח״כ נגע בהםטהורה .
וצריךליזהר כססוטך מיס
כראשונים
שלא ישאיר על י״ו צרור או קיסם וכו׳כ״כ סדא״ס בפרק כל ככשר והדין הזה מסכה
בפ״ב דמסידס (שם ) נטל את הראשונים ונמצאת על ידו קיסם או צרור ידיו
טמאות שאין המים האחרונים מטהרים אלא מיס שעל גבי היד י יעי׳שסהרא׳ת
ונמצא על ידיו
קיסם או_צרור אע״ג דרעוייס .סה ובאו׳נהס המיס ואין כאז חציצם
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הלכות נטילת ידים קסא
מלאכ׳מסו׳פמא

 ' K>h\ ,לא ניטלו מן סכלי מפום שמא לא ניטלו מן הרביעית כלומר שאס נהלי מיד זה ליד
^ r vסןרל^ זה נטמאו ונעשה בהם מלאכה ולא נטלו מן הכלי ואין חושסין כמי שמא לא ניטלו
^ מן הרביעית ראס היה חצי לוג לס׳ותנן כפ״ק מחצי לוג לר׳ולא לה׳נמצא כשהשמש
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נותנין לידים לא׳אף לשנים והו ,ולטעמיה!5זיל כקבומ הגדולסכ״פומהלנו׳ד
בענין נ״י לחולין לא הזכיר מי׳שניי׳כלל ובעי״א מס' מקואות כתב הטט^ 1
ליון?'1
לתממ׳צריך לחזור וליטול סעס סניה כמיס סכייס כדי להסיר המיס סע״גידיו"
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•גיפ1רן:

וה זה בצד זה תו זה ע״ג זה ובלכ׳שירפו

יד אחת אנו חושבים אותם ובתנאי שלא ידחקו ידיהם שלא יכנסו בהם המיס כדי
סלא תהיה חציצה ע"כ:ר  0תב הרש״בא בס׳כל הבשר הא דאמרי׳מי רכיעי׳נוטלץ
לידים לא׳ואפי׳לב׳וערישנ׳דקא אתו משיירי טהרה איכא למידה״ד אי משו פרוייהו
בחדא זימכא מאי סיירי עהרס איכא סכא דמאן מינייהו בתר׳ואי אתו בזה אחי זה
בי אתו מכס רביעי ' מאי הוי הסת׳מיהא ליכא רביעי׳וי״ל דמיירי בזה אחר זה ובלבד
שלא יפסיק הקילוח וקל הוא שהקלו נכטיל׳וכן פי׳הימ״כן ומשו ,דהוי ניצוק חיבור
כדאמרי׳לענין מקוס כל זמן שרגליו של ראשון במי׳השכי טהור וכ״כ הר״אה וכמ״ה
« « « 1מיס שניפליס שמז מיניעי׳כיצר סיס יניעית מיס בכלי ופש־ו * ׳ • ויו
וקלוסיויועלימשליאשון
לישול ו ^יש יו5ק על ידיו ובנו ב׳וששס ידיו למשיממנו
ולידולש שני שלמעש ששנו ירי שגיעש עהויופנוש׳יע שעשת שיעור שיביעי׳נשסן
סגיעי׳ליו יו מל שני ידיו טהורות מפני שהן באין משיירי טהרה ויש מתירין אפילו
בשנוסלין זה אחר זה הואיל ובשעשהתחי׳הראשון ליטול מהם היה בהם רביעי׳אף
לשני זס עולים מפני שבאו משיירי טהרה והראשון כדעת רכותי נוחי נפש עכ״ל:
ואיעשר שאס ידי השני מרוחקות מידי הראשון לא עלתה לו נטילה לסי שהוא נוטל
כמי רחיצת חכירו אלא כשידי השני סמוכות לידי הראשון מיירי דחשבינן לסו כיד
אחת iכתוב בא״ח בסס הרש״בא צריך שיהיה רביעית מכונס כמקום אח׳סאס
נטל שמינית וחזי ונטל משמינית ידיו טמאות כשהיו ע"כ ־• ובתם רבי׳סמסון
אמתני׳דמי רביעית נותנים לידים לא' אף לב׳מסצי לוג לגאו לד׳לפוס שיעורא
דיביפית לב׳היה די ברכיפי׳ומסצה לג׳אלא כיון סנפישי גברי חייפי׳שלא ידקדקו
יפה ליטול עד הפ׳שכל א׳יצמצס המי׳מפני תכירו ומיהו אי איכא רביעית ומחצ׳ונטל
א׳מהס חצי רביעי׳הא ודאי דיועיל רביעית הנשאר לשנים סאחרוניס דאפי׳כתחלה
וכילאמהניהכאה״מכסלא
תני לשנים ברביעית כ״ש הבא דאתו משיירי סהרה
נשאר לב׳אסמניס רביעי׳וכן הא דקא׳מחצי לוג לג' ולד׳דמסמע ולא לה׳פהרי לא
נתנו חכמים שיעור אלא למיס שבכלי וכי איכא שיעור בו לא חשו חכמי כמה יגיע
לכל א׳י־ק שיטול עד הפר׳ואי מפרסי' כולה ממני׳בנוטלין כבת אחת ניחא טפי אכל
מדמפישי' בפי׳ כל הבשר טפמ׳מסוס דאתו משיירי טהרה משסע במטלין זס אחר זה
עכ״ל אבל ה״ר יונס ,פי '  3פ' אלו דכרי׳דסא דאמרי' בפ׳כ״ה אשיפורא צא קפדינן
דמנן סרכיעי׳נוסלין לידים לא׳ואפי׳לב׳לאו למימר׳דכפחו׳מרביפי׳לא קפדינן שזה
א״א דודאי צריך רביעית פלס סדאמרי׳בפלמ׳חצי רביעית לטהר את הידי׳וחצי
שלם
מתחלה שיפור
 vuלא
רביעית לטהר את המיס ספל הידי׳אלא ט״קץאס
׳שיעור ״ ;
ככלי jvtw׳.י
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כיון סמסלי׳אח״כ לשיפור לא קפדיכן בססי שהרי שנינו דמרכיעי׳נוטלין לידי׳אעי׳
לשני כל אדם וכשנוטל הא׳נמצא שלא ישאר לפני אלא חצי רביעית ואע״פ שהיו
נוטלים אח״כ פס רביעי' אפ״ה נמצא דלא קפדינן שיהיה ככלי מתחלה שיעור שלס
אלא כיון שהכלי מחזיק רביעית אמ״פ שלא יהיה בו מתחלה שיעו׳סלס לא קפדינן
 3הכי מאח׳שמשלי׳אח״כ לשיעו׳רביעי׳ ודחיכן ולא היא שאני התם דקא אתו משיירי
סהרה כלו׳אץ ללמוד מזה דלא בעי׳שיסיה בו מתחלה שיעור שלם דהתה מתוך כך
אמיו שהוא מית׳מפני שכשעי׳שנוטל השני אמ״ס שלא היה בו אלא חצי שיעו׳אותו
מצי שיעיר בא משיפו׳שלסשסיה בו מתחל׳וש׳־ירו הי־אשון ולפי׳מופ׳כיון סמשליעו
אח״כבחצי שיעור אחרואפי׳לאתבאהסהלמה משיירי טהר׳אבל כשלא היה בו
מפחל׳שיעו׳א' אינו נוטל ממנו ליד׳ואע״פ שמשלי׳הנעיל׳כחצי סימו׳אח׳איןהנטילה
כלו׳עכ״ל וכ׳ר״ישב ן דעת הראב״ד דלעולס א״א לנטילה בפחו׳מיביעי׳לכל א' ואפי'
 3ראתו משיירי עסיס דלאמהני אתו משיירי סהרה אלא להכשיר כשאין בבלי אלא
רביעית ונוטל לו ואח״כ נותן לתוכו חצי רבימית ונוטל בו  :ודע סלדע׳הימ״בס
ג״כ א״א לנטילה בפחות מרביעי׳ואפ״ג דאתו משיירי םה .יה וכמו שאבאר שהיי פי׳
מל הא דתכן מי רביעית פותנין לידי׳לא׳אף לב׳מחצי לוג לג' ולד׳וכ ו ' ככר ידנית כי
הליג ד׳יביעיות והצטילה הזאת התירו בפחות מרביעית לכל אח׳אמנס הוא כמיס
מכייס אכל מיס ראשונים לא יהיספחות מרביעית לכל אחד וסכת מס שהקלנו
במים שניים והיותם ראויים בפחית מיכיטי׳לפי שהיי ככר נטהייו כמיס ראשונים
והוא אמיס בסבת זה שאני התם דקא אתו משיירי טהרה ואין אנו צייכיס אלא מס
סימ שח כל היד בל כד וכהקדמה מסבתא ההיא כתי סלנ״י צרי׳שיהיהרביטי׳אויותר
לכל א׳ואח כ כרןי ושמור ההקדמה הזאת והיא כשיהיו פידי׳טמאות לשפוך פליהס
מיס לטהרם ושיעייו אינו פחות מרביעית כמו שביארנו ידיו טהורות אקירחצס
אח״כ כמיס אחרים יאז יאכל כהה מרומה כי המיס אשר יחץ בסס ידיו נטמאו בידיו
וחזרו תחלה כמו שביארנו וע״כ צייכי׳רסיצה אח״כ כמיס אחרים כדי שיטה׳מטומא׳
מיס כיון שנטמאו מחמת ידו והמי׳האלו אשר רחץ בהם ידיו תסלס כקראים מיס
היא שיני׳והמי׳אם י ירחץ בהם אח כ נקראו מיס סנייס ע״כ נר׳מדבריו אלה דלפת
חולין א"צ מיס שניים דכיון מוטל ידיו מרביעית אעי׳כשטיפה אחת טהו ' ולתרומה
אחי שנטל ידיו תחלה ברביעית צייך לחזור וליטול מיס שטיסומים ' שניים הללו
סיעורן כדי שימשחו הימבלכד ואע״פ שאין בהם רביעי' וזו היא ששנינו מי רביעית

ככר סל תרומה לתוךהמי׳טנטל 3י0יוו
מסלה ; טמא ואס נהל לתיךהמיסהסן»׳
אל כטמא ע״כ היי  °ללזהצרי!שיעולה
עידהסשיסו,
סנייס אלא לתיוסה וכת ;
רביפילו^
הסיס סנוטלין בהם תקלה
ססותמסיעו׳"
אדס ואדם בל הידיס אין
כמי סכיאמו מ״י לסת אגל מיסשניי•

שאין המיס השניים צטהר אצא נהעביר המיס הראשוני׳וכפ״ו מס׳כיכיתנמולן
ד׳אוה׳זהבצדזה או יד זהמ״ג זה בשטיפה אחת ובלבד שירפו ידיכם נדיסען
רביעי׳לנלא׳וא׳ע״כהרי 3הדיאסה« א#
ביניהם המי׳ויהיה באותה השטיפה
דבין כתממה בין בחולין א״א לפחות סרכיעי׳יהא דתנן מי רביעיתטתקאן/
לב׳לענין תרומה שצריך ליטול לה מיס שניי׳מיתייא דאילו לחוליןאינוצריןש{
שניים כלל וטעמא סדתכן כפ״ב דמס׳ידיס נפל ככי של תרומה לראשוניםהמ ^ן
אימא דלחולין נמיצייך מיס שניים אמאי נקט נפל ככר סל תממ׳אפי׳פלפולי^
וחוזייןומושיק
ור״יאחרדעת הר״אש כמכוהראכ״דפי׳דנוטלין שכיס מרביעית
סצרייותימי׳
רביעית אחרת בכלי ונותנין על ידיסם והיינו מיס שכיי׳דסס׳ידי׳לפי
לכל א׳וא׳וראשון נר פיק ' וכן בתו׳והרמ״בן והיא״ס וכן נרא׳סהרמ״בסילצקוסן |
מיס סנייס יולא לתממה אגלאל לשילין ולתפלה ענ״ליומ״ס ונז)mVnn'-u
« כוון ששיי ליעפ הו׳אש « יספניסג־זלסולץ סוו־מ־שיש ' פנ׳וול' •"™ 6
ילשרמ״בס במיםראישוני׳גו־ין -יביעי ' ענ’ע ולשיא״ש מי רכיעיפ ניסלין S 'i
במים ראשונים ואיפס׳דהאייכן טעות סופרסוא*<־ה«לעניןהלכהגר'לנז י׳י
דס״־יכ״תי׳ל״קל «"י -כחברבי׳סמסוןכמשנ׳קמייתא דתס׳יריס^
יל״ה "? .תא
בתוס כ שנטלו כ ידיהם זו משמינית וזו משמינית אע״ס שחוזריןומערביןכנלוז
אלאפוסלץ
נטלו נןן רביעית
ידיהם טמאו שמתחלה לא
פי סכי כלים שאין בכל א׳כי אס שמינית דהיינו רכיעי׳בץסניסס ואלוהסניסלןI
מהעין
כטל פלא כי אס ידו אחת ובכת אחת ספגו משתי הכלים טל שתיהןסהקלוח
קס ה ידיהם פסולי׳ע״כ וכתוב כא״ס בסס היש״ב ' צריך שיהיה רביעי'מכונסמיי'
אס שאס נטל שמינית וחזר ונטל משמינית ידיו טמאות כשהיו מנ|
א׳ידוסלגדולוו
ובר״פבכתב עודר״ש תניא א׳הנוטל ידואחתוא׳הנוטל ב׳ידיו
כב׳אנסי׳ניצו
ידו של קטן צריך ליטול מי רביעית רש״בג או׳שתי ידיו פל ב ' נדונות
 3שנטלו לב׳ידיהן מרביעית לא יחזור השני ויטול ידיו משיורירכיפיפסי׳צחן
יחוו'
ליטול מי רביעית שיהא בכלי רביפית נדונות כ '3אנשים כמו שמפרש כיצד לא
השניהנעמי'
השני ויטול ידיו כלו׳ידו השניה דמתחלה לא כטל אלא ידו האחת וזאת
היש״ב׳נפיווו
כיד אדם אחר שלישי ומי רביעית כוטלין לב׳ולא לג׳פכ״ל וכל זה כתב
הבית וז״ל רביעית שאמיץ כין שנוטל ב׳ידיו בין ידיו של גדול בין ידיו סל קטן1b
ב׳בני אדם זה ידו אחת וזה ידו אחת ואח״כ חזר השני ונטל ידו השנית הרי אלו'מ
סהורשאין
כני אדס ולפי׳אס הים ככלי חצי לוג ידיו טהורות ואם לאו אין ידו השניה
נוטלין בפחות מחצי לוג יותר משני בני אדם טכ״ל:
*סא וצריך ליזהר מחציצה סכל דבר החוצץ בטבילה חוצץמטיל׳בריתאנן'
ס כל הנסר :

ומ״ש ואס יש לו בצק החת

הר״אשס
הצפורן וכו׳כ״ב

הכשר
וז״ל וכל החוצץ בטכיל חוצץ בנטילה כגון צואה שתחת הצפורן שלא כנגד
פיוצרי׳אבל
ובצק שתח׳הצפורן אפי כנגד הבס׳ורטיה ספל כשרו וטיט היון וטיט
דווק׳בסיעו
במיעוטן שאינו מקפיד אין לחוש כדאי׳בפ״ק דעירובין ואט״פשערש"י
אבל לא כבשר א״א לומר כן כמו סהוכי׳ר״ת ומנא כמי יבב טל בשרו חוצץ ואסמוני
רבב הוא אינו חוצץ פכ״ל וכ"כ התו׳וכן דעת הרמ״בס בפ״א מה׳מקואו׳foWin
כדיני הנ31ילה! איזסו שלא כנגד הבשר היה הצפורן גדול ועודף טל הבשרונמצאה
צואה בצפורן תחת אותו מקוס שעודף על הבשר זהו שלא מגד הכשרופשוט k
סמ״סרבי׳ואס אינו מקפיד עליו אינו חוצץ לא קאי לצואה שכנגד הבשידסמיליז
דסיצציןקס'
אלא אבצק אפי׳מגד הבשר ואצואהסלא מגד הבשר דפסק בסו
למימ׳דהיינו דוקא כשמקפיד ע״כ אבל אס אינו מקפיד עליו כיוןדבמיטו׳היו ^
אינו חוצץ וכת׳סמ״ק וכל דב׳החוצץ בטבילה חוצץ מסילה כצון רובו אפילואינו)
מקפיד או מיעוטו ומקפיד וגרב יבש וגלד יבם שאינו מצסשר בנטילתו גץ לי!3
מקילין
לנקצפמיו 3שטת נטילה וים
תחת סצפורן חוצץ ובהגה׳ומל כן כבק
בתו׳דמקוא'
דחשיכי ליה מיטוטו סאינו מקפיד ט״כ ב וכ״כ בא״ח וסמ״ג כתב תניא
צואה סתח׳הצפק שלא כנגד הבשר והטי׳והבצק שתחת הצפק אפילו כנגרהמי
הרי אלו סוצצין ומפיס רבעו יעקב שמדבר בטיט הדומה לבצק סנדצק מאדנגי1
טיט של יוצרים חהו מהששנינו כמש׳סקואו׳ואלו שאין סוצצין וכולי וק?1?1זינ
צוא׳סחח׳הצפק ואפילו כטיט ובצק אס יש כ״כ מעט שאינו מקפי׳אינו חוצן ומ!נ
כספר התרומה או גלד המכה שהוא יבש ואינו מקפיד או גלד שמצשערשליוW
חוצץאע״ס סכטכילתכל גופו יגילין להסיר הכל משו׳חומר׳ע״כוסרס״כאמזכנ5
כל הבשר יש מי סאמ׳דצוא׳שמח׳הצעורן חוצץ כין בטכילה כין בנ״י ומבינזיף^
מדתניא כתו׳דמקואו׳הטיט והבצ׳שתחת הצפין הרי אלוחוצצין אכלרנומתל'
לתו׳אמרו דלעול' אינו חוצץ לא בטביל׳הגוף ולא בנ״י וטעו׳הו׳ביד מיסאמ’ כף 5י
תנן ב פ״ט דמס׳מקואו׳אלו חוצצין כאדם ומעד ובצקשתח׳סכפרןוטעמ׳דכצמסו6
דמהודקודבק הרכהאכל צואה כל סטה אדסמטלהלפי סהיאמסיחתוכסהיאץ
אינה מהודקת וא״א לחוץותוהפתא דקתני הטיט והבצק היינו טיט סליוצרים
בנאים שנדבק יפה כמו בצק ודומיא דבצק קתני אכל צואה שאינה מהוי?ח ^ J
כאן לשונוג וגס בתורת הבית כתג ומס הן הד כייס החוצצים מכריםס5
נדגקיס

וס

וב

0

א״ח הלכות נטילת ירים קסא קסב

וע

היוצרים למעלה שלא יבואו המיס שחוץ לפרק ויטמאו את הידיס ע״כ בפיק קמל 1לסופה׳ .י
־ " -ז ,3ןמר שלהידם ומוצעים את המי' מלבא שס כגון טיט היון ושים הי
הצסורן זמ׳׳ ^ רבינו דטעסא משוס דתק בפ״בדססכתידיס (דף קנה ) הידיס מטמאיס
« יכיי יו לובן ביצ׳ובן הגלד שפ״ג המכה ושרף היבש ובצק שתחת ה
י 0׳ליכ1נריס אצוסהס דיוקים הרבה ע״כ ולא הזכי׳צואה שמחת הצפודן אכן ומסהיי׳עד הפרק כיצד נטל הראסומ׳עד לפר' וכו׳עד לכך צייך להגביהאצבעותיך
למעלה הכל לשון הרא״ש בס' כל הבשי• וגירסמו במסנ׳זו כגירסהי״אש וסרמ״בס
הצפוין שלא כנגד הבשר היצץ ואיפשר דאףע״ג
שמפת
רד׳צי• »!
“!?1
י־
דצואה .
דילסי־־נמב ־ ־
נטניג^
וביאור המכין לס גירסא זו שאין הידיס־
מיפילת יויםדרבנן  ,היקל בעכילס
מטמאו׳משקין אלא עד הערק אבלמשקין•
^יצה להחמיר ובתורת הבית•עליו אינו חוצץ :וכן כל דבר מועט ואינו מקפיד עייר אינו חוצץ
היוצרים אם מקפיד שנגפו חון לפיק סהורין וכן אין מיס
בבריתא
1ייו -יוי"נדר
וטיט היון וטיט
בשרו
רפיה שעל גבי
דתנן
טבילה כתנדאית' י” יי־י '* *
י־
שניי׳מטכרין את הראשוני אלא בעודןבחן'
חוק
כבפר
כנגד
פלא
׳סמת׳סצפין
צואם
עליו חוצץ ואם לאו אינו חוצץ  :שיעו׳נ״י לרב אלפס כל היד עד
הפ׳אב׳נפלו עליכם פוץ לפר׳אין מטהרין
שתחת
צואה
כתב
ירים
נפילת
י
בףנ
הקנה של זרועוכת׳א״אהרא״ש ז" ל וחומר׳יתירא היא זו והעול׳
אותם ופון לפיקלרישא .וסיפא הוא שהיד
5צפרן אינה סוצצתסאץאדס מקפיד לא נהגו כן ופסק הוא עד מקום חיבר האצבעות לכף היד i
במפלתן תוך הפר' ויצאו אס״כ חיץלפרקך
ן עוד שאינה מהורקלו כ״כ וחנן במקואות
3DP
בפ״ק דסוטה א״ר חייא בר אשי אמר רב לפיכך בריש׳טהורי׳שמיסהשניי׳הטהוריס
5לן שאין סיצצין נוחם ספח הצסרן עב•ל
ז
מים
י
I
הראשוני׳צריך שיגביה ידיו למעל׳ לס לבדם יצאו חון לפרק ושם לאקבלו¬
«צ״ל דאככגד הנסרקאע׳ אמ פ< אכנגד
וסי' לדבר וינטלם וינשא׳אחרוני׳צריך שישפיל ידיו למטה תניא םסו טומאה אבל בסיפא שמיסהראשונים -
כתיב
הנשי שובץ כמי כסבילה•:
בהגהות ל!שירי פ’כ דכרכות בפס פ ז נסי הבי הנוטל צריך שיגביה ידיו למעלה שלא יבאוהמי׳שחוץ הטמאים יצאו חון לפרק והשניים שיצאו
צדיך ליזהי מגלד שעל המכה ומגלדי לפרק ויטמאו את הידים דתנן הידים מטמאי׳ומטהרין עד הפרק אפריה' לא טהרושס כמו שביארנו לפיכך
ראה דהיינו שחץ שנתרפא ועפה עור כיצד נטל הראשוגי׳עד הפרק והשניי׳חוץ לפר׳וחזרו ליד טהורה כשחזרו ליד טימאוה ב״כ בסמ״ג וכן
נטל הראשוני׳והשניי׳חוץ לפרק וחזרו ליד טמא' פיר' דין נטילה פירשו לרמ״בס ויבינו שמשון וכ״כהרא״ש י
למעלה ויש עליו גלדילמעלה :
סס ובפרק כל לכשר ובתשובות וכ"כ ג״כ
וצריך
(יכתוב עוד פס בהגהות אפירי
שארם שופך מן הכלי ב' פעמי' על ירוהראשוני׳טמאין והשניים
לספיר הטבעת מיעל ידו כפעת
הרמ׳בס בפי״א מה׳סקואות וכך הס דבריי
מטהדין את הראשוני׳טומאתן וטהרתן דוק׳ערהפריהילכ׳כשנט׳
רבי' • אבל רש״י כתב מסנה זו בס״ק
צ״י ואע״ס שה־וקח כת' שאינו צריך נראה
דהיינו מפני שהוא סוכר ששיעור נטילת ראשונים ושניים חוץ לפרק לא טהרו שניים את הראשונים מה דסוטה והוא גורס נטל את הראשוני׳ ואת
לפרה
שיצא מהן חוץ
השניים עד הפרק וחזרו ליד טהוריס נטל
ידיס לחולין עד ערק אמצעי פל אצבעות
את הראשונים פון לפרק ואת השניים עד
דהטכעית הס מונחו באצבע למטה כאותו
פרק אכל לדברי הפוסקי׳סשוברי׳סצריך ליטול למעלה מאותו פר׳צריך להסי׳הטבע׳ הפר ,וחזרו ליד סמאין וכך היא גירס׳ספר התרונ( ומשמע דטעמא מסוס דראסוניס
אה הס מהודקים וכדתניא בתוספת׳דמקואות הסירי׳והנזמיס והטכעו׳יפץ איגס חון לפיק ושניים עד הפרק הוא דטמאה הא אס 11ל גס השנייה חון לסרק טהורה
דטהרו שניים את הראשונים סהס חון לפיק ורכי׳סמסון כתב בס״ב דמסכת ידים
קוצצין אוצין פירש מהודקק חוצצץ וכתבה הרא״שכש׳מניק' וא״ת טבעת מסורקת
אמאי מייצא היי מיעוטו שאינו מקפיד עליו הוא כבי תיק שם הרא״שבשס פי׳הקינטריס כפ״קדסוטה דה כי תג ן,נטל את הראשונים ואת השניים חוץ לפרק
הילו״בדדעקפדת היא להסירו בשעת לישה וכיון שהיא מקפדת בשים פעם אע״ע והזיו לידו טהורה נטל הראשונים און לפרקי ושניים עד הערק וחזרו ליד טמאה אגב
סאעהמקעדת כשעת טבילה חייצא עכ״ל  :ונראה דאפילו טבעת רפויהצריך חורפיה לא עיין כה דאלוואלו אס חזרולפרק טמאה לכד כשנטל ראסיניס עד הס'
להשיר כשעת נטילה אי משוס דלא בקיאים כשיעור רפיון זה וצי משוס דלא ליתו
והשניים חוץ לפיק וחזרו לידטהור׳עכ״ל• והערוך כ׳בערך מי שצריך להגביה ידיו
וכתב עור הרש״בא בתו י ת הכית כל דבר שאין מקפיד שמא יצאו המיס לזרועו שלא נטל אותי במי׳סהוא חוץ לפר' ויחזרו ויטמאו את הידי׳
להתיר אףבמהודקת :
מליו אינו קוצץ היה דרכו של זה להקפיד וזה אץ דרכו להקפיד עליו למישדרכו נראה מדבריו סהטיסאס באה למיס שעל הזרוע מחמ׳הזרוע ואין כן דעתהמפרשים
וכמו סכפבתעויש לפאול לדעת המסרסי׳סהחסס׳אינס אלא ספני המיסשנטמאו
להקפיד חוצן למי שאין דרכו להקפיד אינו חוצץ כיצד היה אחד צבע והיו ידיו
נסעו' אץ הצבע חוצץ על ידיו אע״פ שיש על ידיו תממשו של צבפי׳לא היה צבע אס ביד ייצאו חוצה לה סיחזח ליד ויטמאו אותה למה אמרו צריך שיגביה ידיו טפי הוה
היויריוצבוטות יש מממש הצבע על ידיו ה״ז חוצץ שהדיו היבש חוצץ אבל הלח אינן עדיף שישפיל ידיו מתחילה ועד סוף דהסהא א״א להמצא חוץ ליד סיס שנטמאו בס
קוצן וצן משים שדרכן לצבוע ידיהן לנוי וכיוצא בזה אין אותו צבע קוצץ וכ״כ הוא ותי' רכי׳הגדול מהרי״א ז״ל דהא דאמרי׳סלא יצאו המי׳חוץ ויחזרו ויטמאו את סידי'
ז״ל כדיני הסבילה וחס אין אחרים כיוצא מקפידין והוא מקפיד נראה דאזליק זה הפר׳איניהפי־' העליון במקו' חכור היד והזרוע אבל הוא בפ׳התחתון כלו׳מקוס
אנמייהוקוצץ דכל שהוא מקפיד אין לך חציצה גדולה מזו  :מיהו איסשר דבהא חיבור הצצכעו׳ לכף ומזה הפ׳עד הפר׳האחר הוא מקום טימאה כלומר ממקו' חכור
האצבעות לכף למקום חימר הכף לזרוע אע“פ שאינו צריך נטילה לחולין מ״מ מיס
,
מויאמרינןדכטלס דעתו אצל שאר אנשים שהם כיוצא בווצ״ע •
וכתוב כספר התיומס והא ותניא במס' מקואות כל שחוצץ בכלים חוצן הנוגעים סכו נטמאו וא״כ אס כיה משפיל ידיו לצד מטה בשעת נטילה יצאו למיס
בצרה ובחולין אינו חוצן לא קסיא דהסי׳מיירי כנ״י ליגע לחולין שנעשו מכף היד ויטמאו את האצבעו׳ולכך א״א להספי׳ידיו לצד מטה כסע׳נטיל׳כך כמתי
טל שהית תרומה וקדשי׳והסיא דפר׳כל הבשר דקתני חוצן בכ״י לחולין היינו לאכול ממוך דבריו אע״פ שלשונו אינו מבורר יפה וכ' שתירוץ זה אינו אלא לדע׳הסובריס
התקולין אכל יש מפיסי׳דסהיא לחולין אינו חוצץ מיירי לאכול פת של חולין ולפיכך דלחולין אינו צריך ליטול אלא פד מקו' חבור האצבעו׳אבל לדעת רי״ף שצריך ליטול
מקילים הס עכשיו בחציצה של נ״י וההיא דקתני חוצץ לחולין מיירי לאכילת חולין עד מקום חבור היד לזרוע אכתי קשה וצ״ע פ״כ ולש״ד נר׳דאסשר לומ׳ דאה״ג שאס
שנפשו על עהית קדשים ופיומה וקשה עלזה דבסהיא דפ' כל הבשר כולהססעתא בא להשפיל ידיו לצד מטה ס״ד ומה שאמרו צריךסיגכי׳ידיו למפל כאולמימר׳שאס
ריייי לחולין גרידא ע״כיוכ״כ כתוספות כפר' כל סבתי וכ״נ סס שהוא דעת הרא״ס רצה להשפילם מתחלת הנטילה איני רשאי אנא הייצו לומר שאס בא שלאלהשפיל
קממסיש״כס ששתם יכתבבהברכות שכל החוצץ בטבילה חוצץ מ״יוכן נראה ידיו צריך שיגביהם למעלה ולא ישפילם אחרשהגביהס עדסינגבס מסו'דחייסינן
ממרי היי״ף שכתב בפ׳אלו דברים כל דכי שחוצץ כטביל׳חוצץ כנ״י והכי נקיטינן :סמא יצאו מיס חוןלפי־' ויחזרו ויטמאו את הידי׳אלא שקשה כעיני דלא איסתמיט
להר״יף שוס מפרש או פוסק שיכתוב כן וגם כי לשון צריך שיגביה ידיו לא משמט הכי ולכן
 P1מי שיש לומכה 3ימ ויטיה עלים כמי רבי׳כסי׳קס״ב• ׳שיעורכ״י
3נ היד וכו בפ׳כלהבשי (שס ) ת״ר קידוש ידים ורגלים עד לפיק לתרומה עד לפרק <״ל דאע״ג דכשיספיל ידיו היה ג״כ תיקון לענין זם כמו כהגבהתס רצוחכמי׳לתקן
לחיק פד לפיק ופייס הרב רבי׳אשיר״י לקידוש ידים ורגלים עד י מקום חיבור היד סיגביהס ולא ישפילם מסוס אסמכתא דקרא דוינטלס וינסאס :כתב האגור בסס
רבי׳אביגדור כהן מצאתי נ״ל שאס אדם רוחץ כל ידיו כשרוצה לאכול א״צ לזקוף
לקנה למחמה עד מקום חיבור האצבעות ט״ג היד• לחולין עד פרק ספישכאצבטות
ואסיקנא משמיס דריב״לדעד לפיק בין לחולין בין למרומה לחומרא וכן את הידים למעלה כמיס ראשונים ע״כ נר׳סדעהוכדפת הרס״בא שאכתוב בסמוך:
כתב המרדכי בפ׳אלו דברים בסס התו׳שהמסביל ידיו אינו צריך להגביהםוכ״ה
לעתא וכתבה״י יונה בע'אלו דכייסשלפי' זה נוטל שיי קשרים משאר אצבעות
י ^י פקד מהגודל ופסק הרוקח כלשון זה דלחולין סגי כשיטול עד לפרק אמצעישל סמ״ג בשם הסו׳ג״כ ונר׳הסעס לפי שאין סס מיס שנטמאו ביד ומטפס זה נ״ל דה״ה
צגע אבל הרי״ף כתב בריתא זו בפ׳אלו דברים והוא גורס קידוש ידים ורגלים עד למי ששפך רביעית בפעם אחת על ידיו דכיון דאין סס מיס טמאי' כלל כסו שיתב׳
*5י?ל חו לץ עד לפקק לתרומה עד לפיקפו ' ס״ר יונה סס והרא״ס בפ׳ כלהבסי־ לא חיישינן אס אינו מגביסס ומצאתי לסמ״ק סכתב ואס נוטל כל יד ויד מרביעית
ילקק הס הקשרים שבסוף האצבעות וה״פ קידוש ידים ורגלים עד הפר' חיבור סיד אין צריך להגביה ידיו ע״כ וני׳דבמטלכל יד בפני עצמה מיייי ומ״ה הצריך רביעית
לזר יפ לחולין עד לפקק סוף האצבעי׳לתממה עד לפיק סוף היד כמו בקידוש וכתב לכל יד דכל ששפך פחות מרביעית ככת אחת נטמאו המיס ואס שפך רביעית בבת
סיקנאמשוס יילל עד לפיק כין לחולין בין למרומה והלכת׳כוותיה וכתבו ה״ר אחת ל*ס על ידו אחת ל״ש על שתי ידיו לא נטמאו המיס ומיהו לדע׳סעיוךשפירש
|יהי"ש ולא כתב לחוערא דכיון דאמר עד לפרק ממילא ידפנא דהוי לחומרא שהטעם שצריך שיגביה ידיו מפני שמיס היוצאים מיטמאים בזרוע אפילי במטביל
י
ידיו צריךשיגבי' דהא איכ׳למיחש שמא יצאו המי׳חק לס׳ויסזרו ויט« או אח הידיס:
כן ,״״ "
עכ״ל
העולם K
נהגו t*,v
IJW
הוא ,ולא״
יתירה1V
המרדכיאוחומי' v . ,,
היא״שיוכ״כ . . .
.
הקנה־׳וכתב
ספומיס וסרש״בא בתורת הבית כת' שכדברי סרב אלפסי ז״ל נראהכיאה כתב האגו׳כשסא״ז (וכ״הבה״גא ) מיס ראסוני׳צייך סיגכי׳ידיו למעלה אבלזאנו
ייי סימ3ס סתומים
שכן נהגו העולם ובאמת שכן ראוי לנהוג סכוטלין ג' פעמים אין לחוש פ״כ ואינו רואה טפס בזה  :ואחא דאמרינןצריך■
האגורקשק
״כ האגור )
יבינו ייוחס (ו":כ
ימג י־סיכר
קי׳ וכלוכ
^ עיקי
^
!ד ״ו מילתא טריחא היא אמאי לא נסיק נפשין מפלוגתא ולא גרע הא ממאי שיגביה ידיו פיר׳ יס״י ראשי אצבעותיו שיסו המיס משפעים לצד זרועותיו ומשמע.
אנא מסאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפצי טיכותא ונכון להתנות שטעמו מפגי ססוכר שאין צריך ליטוללחולין א לא עד מקוס חיבור לאצבעותלכן>
ים״יני סקכל עליו דבר זה בתורת חובה אלא כתורת רשות כדי שאם אי זה יל<־א לסיוסי שיגביה כל היד אלא האצבעות לבד סהס המקו׳סצריף נטילה  :ודע
סיזדסט לו כ״כ מיס לא יצטרך להחמיר כמנהגו וכן ראוי להתנות בכל דבר סהרי״ף הביא הא דהנוטל צריך שיגביה ידיו למעלה כדי סלא יצאו מיס הון לפ׳וכו'
בס״ם אלו דברים ופירשו תלמידי ה״ר יונה שיעוד הנטילה .פיהפ׳שכואבץחכוד
שאדם חצה להחמיר על עצמו :
^
 O’Dבפ״קדסוטה (דף ד ) א״ר חייא3ר אשי אמר בר מיסהראשונים היד והזרוע,כדכתבינןלעיל ועכשיו בא להשמיענו סבשע׳מטילס צריךשיזהר•Mjd
I
יגביה
צריךשיגביה ידיורכי' מגיא נמי הבי המעל צריך שיגביה ידיו

א־ח הלכות נטילת ידים קסב

ד״פ

המקום שאינו מכלל היד לענין נעילה וסוכר עודהיפכ״א לעד הזמע (,yf
דנטמאו המיס מחמת נגיעתם שס אכל מפיקלזרוע ולמעל׳לא ומפל!1$
טומאה זו אלא בידיס לבד מסוס דעסקניו׳הן ועד ס׳הזמע איכא הא

עמה ידו למעלהיעד שינגבה מפני שאס עביה' יקבלו המיס ססופך באחרונה
)א
יקסב (
ואעעזג׳י לטהר המיס שעל הידיס טומאה מהזרוע ויחזרו ויטמאו הידיס ולא עלתה לו נטיל׳
ג׳ז 3אניא «5 $ע"כ  :ויש לתמוה דהאבסדיאקמני שיגביה ידיו כדי שלא יצאו מיס וכו׳והיאך פי׳
יייןי׳ץ/מגי* שלא יגביה ידיו כדי שלא יצאו מיס וכו׳ומסר״י ן׳חכיב ז״ל כ׳על זה שתלמידו ס״ר
ק״’׳’»לי' ימ7י’ ” יונה היתס כוונתם רצויים לעשות .סייג

וח׳!
ורגלי':
משם ולמעלה אי נשי משו רעד פיקהזח׳איקרי יד לענקקידושידי'
רבי׳דק נטילה שאדספופןמ!,uj

לי״{תנינ ה!א
חי)
אמיגשנרץ*»5הו
״™ל Jf II,,,כיהה.גכה0ש5וה יבלננשות0י ,5בסו 3להשפיל׳יכדי שתרד הזוהמ׳שעל ידיו וכספ׳המצו׳כת׳מה
שישפיל®«*«! סהנטילה3זחר Dסשליס שסזכמ השיס על מים ראש וני׳ושניים היינו דוקא במים שיאים לטהר אכל
ופלס1ף נע,י! ידיו וההגבהה סצוו תלמידיהר י הי ^
•לאיגאזספי׳חה ממחלת הנטילה ופד הניגוב הנס רב דבר
■' בהווה כי סתם נוטלי ידיס הס סופכי׳מיס
*עיק י א *
יעדן> " עיסיה בשסע ומגביהים ידיהם באופן שהמים
3ה לק״ס מתפזרין בכל היד תוך הפר וסוץלפרק
י«<*3ם !*ג<6ןס ועל יסוד בא רב החכם הרופא לשבורי לב

אלו צריד לית?
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אחרת כדי
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ל^ הסי׳'

שמזכי׳׳-׳■ ׳יי־״י ׳׳ -ע סש גוכתרנו
יהמרדכי פ3ןלידבייס ,וכתכיק!L
מלכד
? הי

הלכלוךכו -ל רבד שחוצץואותילאהזכייכמשנה לכך צריך ל״!
«? ה ג ' פעמי אחר להםי

?  5״ " Iיי ’ 1פעמ־ י טהי ,תנ ! מ י פ’ פי ז

שניידחקבמס׳יוי׳
סהס © ובריס דמים
אפי לחולין כמי מיתנווצתכוברא."»,
» ׳ידי « «יורו ונתנו יד » , » 3״ J

ובספר המצות כחב0
על השניי׳ואין מוסיפין על הראשוני׳פי׳ אם כשנטל ידיו בשפיל
ראשונ׳לא נטל ערהפר׳אינו יכול ליתן פעם שני׳על המרןוישלא ראשונים ושניים היינודוקא y

כחו׳ג'הרץ! |
י כקיומדיל!

.
«לי יונה

שיגביה שלא יחזרו

המיס לתוך הפרק אשר

ער הפרק ואח״ב שפיכ׳שנייה איל בשניי׳פי׳בשפיכה
כבי לית?

לחצאי? צ וי" מ שני ^ פי ,מים

אחרונים

וראשוני ,מים

pp
שניי׳יטלבשני פעמים כדקתנימתני׳כ .׳
ראשעי '
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צריד
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הנוסל ידיר
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כחברתה :טמאה פי׳אם שופך מים L
תנן נטל יד ושפשפה ? ,
לרפ6יי לו1
טוכהו^
מ !״״’511ל ונאמרו
•ולס
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ש׳ןריע
אשהראן*
הראשונים והשנייה מטהרי
וקא אמרה מתכיתץ דאס נטל הראשונים ולא הגיעו לפרק אין מוסיף עלל5ו:
סה שמוסיף עליהם הוא מוסיף טומאה כיון שלא נטל בפעם אמת עד $
צריך לנגב חחלה ואח״כ נוטל אבל השניי׳סבאיס לטהר היאשוני׳יכוללהוסי&מ
ואיפש׳לו׳דהא דאסר׳מתני׳להוסיף על הראסוני׳היינו שאינו שופך אלא גמ%
הגיעו המי׳הראשוניס אבל אס כשהוסיף נטל פד הפרק בשטיפה אסת פרי 1
ר׳יכאיאץיוי'
טעמא משוס דאין דרך נטילה בכך כדציתא כפ״ב דגיסיו אמרי דבי
רבי׳' וכבו—
נוומו<
רבי׳שמסון סס וכך הס דברי -
כס דברי .׳
עכ״ל וכך .
טסורו׳לסצאין .״1
*■• ״״•׳**- >.
לעני׳
סדע׳הימב״ס שלא הוזכרו מי׳סנייס אלא לענין תרומ׳בלבד וא״כ מסנ׳זו לא
המי׳ונש׳')
•חולץ נשנית כלל ולפיכך לא כתבבפ״ו מהברכות שאין מוסיפין מל
מס׳מקואות כ׳נטל מקצת ידו וחזי והוסיף וכטל הנשאר מידו ה״ז ידוטמא׳ממ'
ואס עדין יש על מקצת שנטל בתחלה טופח ע״מ להטפיח הרי זו טהורה גד
־ראסוני׳אבל בשניי׳טטל מקצת ידיו וחוזר ומוסיף על מקצתן ע"כ דבריו«0W
הראסמיס
שהוא ג״כ מפר' כדבריהרא״שורבי׳סמשון דהא דאסר׳ממני׳להוסיף על
כסהוסי׳מל
היינו אס אינו סופך אלא במקום פלא הגיעו המים סראשוני׳אבל אס
טופחעיע
עד הפרק בשטיפ' א׳סיי ומ״ס שאס עדיין יש על מקצת שנטל בפחלה
לחצאץ
להטפיח הרי זו טהורה הו׳מדגרסי׳ביפ״ב דגיטין בפי אילפא ידיס סהויו'
או אין טהומת לחצאין ה״ד אילימא דקא מסי פלג׳פלג׳דידיי׳והא אמרי דניריסי
'15
אין טהורות לחצאין לא צריכ׳דאיכא מסקס טופח וכי איכא משקה טוססמאי
61
והתנן הבצק והקטסרט והמשקה טופח אינו חיבור לא לטומאה ' ולא לטהרה
צריכ׳דאיכ׳טוסח להטפיח הא נמי תנינ׳טוהח להטפיח חיבור דילמאלטניןמ%ו
כלומר אכל לעניין נטילה תיכעי וסובר הרב דניון דכעין לא אפטיטא ס*ל®
 3סהרמ ידים דסהור  :וכ״כ הכלבי כסם הראב״דוז״ל ראשונים אץכיסלץ
כגון דמסא פלגא פלגא דידיה וליכא משקה טופח  :ויש לתמוה על יכינוw
סציייי
והרא״ס למה לא כתבו כן דכא דאין מוסיפין על הר -אסוניס דוקא כסניגג
עד שלא נשאי בה טופס ע״מ להטפיס אבל אס עדין היא טופס ע״ 0ל'«5ן
לאמי
מוסיפץ עליהס ואיפסר שסם סוברים דלא אמרו ספק בטהרתידיססהוד6
ספק נעשה בהם מלאכה או לא נטשה וכיוצא כזה אבל בעיא דלא איפסיטא לץ
דאכתי קשה מאי שנא מכלספיקי דרבנן דהוי לקולא אפי׳ הינאדהויכשיי
15
איפסיטו וצ״ע והרשכ״א כתב בח״ה מיס ראשונים צריך להיות שופך מקצחן
הידיס ומפסיק מפני שהמיס הראשונים סל מיס ראשונים טמאים ס®5
מחמת הידיס ואח״כ שופך פעם שניה מותר הרביעית על הידיסכדילטהימיז
לסהוהגוי
הראשונים שעל היריס וי״א שאס יצס לצוק כל כרביפי׳פל הידיסכדי
הראשונים ספל הידיס וי״א שאס רצה לצוק כל הרכיעי׳בפעס5זח עלהיום»
בסליי[־
מקו׳הפרק שהוא צריך ליטול פושה ואינו נמנע ולא אמרו ומפסיק אלא
תחל ' אלא חצי הפיק ולפיכך אם בא עכשיו ליטול החצי הנשאר מפסיקננג׳
ננגץ
שאס יראו הסי׳שעל החצי שיטול עכשיו יטמאו את המיס שעל החצי הי ^ון5

גע ,ק נ׳׳ מ ,לפגי מיס חוץ לפרק עד שישלים הניגוב כי
« 3 *?wיפ מי שאין לו חולי אינו צריך לרפואה חס הדרך ישכון אור לשמור משמית כדור
יגאת׳סעמספיא האחרונים המתגלגל ויורד כידיעת שמירת המצות ובעבור זה יחשבו רבים כי די
"*" עזג ״ ^״[ם להם אס יקיימו וינסלס ויכשאס ר״ל שסיד אחר סוף הנטילה יגביהו ידיהם ולא
*עכ * ישימו אל לבס כי סס צריכים לעמוד על מסמיחס ולהעמיד ידיהם בהגבהה עד
שינגבו ואס לא עסו כן אלא אחר ההגבהה העפיל ידיהם קודס הניגוב לא עשו ולא
נלוש שהרי המי׳שיצאו חוץ לפרק יחזרו לתוך הסיק ויטמאוס ובמה יתוקן החשש
הזה כשיהיו נזהרים ממחלת הנטילה ועד הניגוב שלא יגביהו ידיהם כלל חס
מבואר כלשונם שאמרו ויחזרו ויטמאו את הידים ולא עלמה לו נטילה עכ״ל ^ :
ואני שמעתי ולא אכין איך איפשר להעלות טל הדעת דבר הז שתלמידי ה״ר יונה
באו לסרש דברי רב ואמרו תיקון לדב׳הפך ממיקן רב ועוד שהרי כתבו ועכשיו בא
להשמיענו סבשפ׳הנטילס צריך ליזהר שלא יגביה ידיו למפלס יכו׳ הרי מבואר
צדבריהס בסדיא שלערש דכרי רב באו ולא לומר תיקון היפך תיקון רב ולכן נלע״ד
שהוקשה לה״ר יונה סי כי יהיב טעמא לצריך שיגביה ידיו כדי שלא יצאו מיס חוץ
לפיק וכו׳דסא מהאי טעמא היה עדיף טפי למימר שישפיל ידיו מתחיל׳סנטילה
דאז ודאי לא יצאו המיס חוץ לפרק ובשלמא לדברי האומרים שנ״י איכה אלא עד
חבור האצבעית לכף היד איכא לממןר דה״מ אס נא להגביה ידיו רשאי ובלבד
שלא ישפילם אח״כ כדי שלא יצאו מיס חוץ לפרק וכו׳כלומר כדי שלא יחזרו מיס
שיצאו חוץ לסרק ויטמאו את הידיס דהשמא מאחר שכיון סהגביהססו׳אינו משפיל׳
והסגבהה אינה אלא שסגבי׳יאשי אצבעותיו שיהיו המיס משפטים לצד זרועותיו
ולא עלזדעותיו ממש שאין המיס יכולים לצאת כ״י א״כ כסבא לנגב ידיי מנגב
גס כל פיסת היד עד מקום חיבור היד לזרוע ותו ליכא למיחש למידי אכל לדעת
היי״ף שצריך ליטול כל היד עד מקום חיבורה לזרוע א״כ כי אמרי׳צריךשיגביה ידיו
ממש דהיינו כל סיר עד הזרוע וכשמגכיס ידיו כן הרי המי׳ניגרי׳על הזרוע וכסבא
לנגב היד אינו יכול לנגב ה זרוע לפי שמכוסה כבגדיס ואח״כ חוזר ונוטף על הידיס
ומטמא אותן וא*כ הל״ל צריך שישפיל ידיו כמיס ראשונים כשס שאמרו כמיס
אחיוניס לכך פי' דהא דאמריק דצריך שיגביה ידיו לא הגבהה גמורה קאמייכן
אלא הגבהה קצת היא ככדי שלא יוכלו המי׳לצאת מהיד לזרוע דאל״כ איכ׳למיחס
־סמא יצאו המי' חוץ לפרק חיבור היד והזרוע ויחזרו ויטמא את הידיס ומסמ׳דכמאי
דקתני כדי שלא יצאו מיס חוץ לפרק הוא מפרש כך כלו׳סא דצריך שיגביה ידיו לאו
הגבהה גמירה קאמינ׳אלא הגבהה קצת ככדי שלא יצאו המיס חוץ לפיק :
והרמב״ם אע״פ שהוא סבור שא״צ מיס שניים אלא לאכילת תממ׳בלכדוכמו
שהוכחתי בסי׳ק״ס כ׳בס״ו מה׳כרכות מיס הראשונים צריך להגביה ידיו למעלה עד
' שלא יצאו מיס חוץ לפיק ויחזרו ויטמאו אתהידיס ונר׳דהיינו לומר שאס לאכילת
חולין רצה לסלק יכיעית מיס חציה למיס ראשונים וחציה למיס שניים וכטל
וחרשב״אכת׳במסו׳שהוא לא
ראשונים ושניים חיץ לפרק וחזרו ליד טימאוה :
כתב כשער הקדושה שהנוטל צריך שיגביה ידיו מפני שהוא פשק דלחולקעד לפרק
?עליון שהוא©וף כף המחובר לזרוע וכל שנוטל עד שם וחוזר ונותן שניה עד אותו כדברי זה אינוכסלכ׳שסנוסל ידיולסצאין כל יד ויד להצאיןסמאו׳נסוסך*
ומיש רכי׳וי״מ סנייס מיס אחרונים וראשוני׳מיס ראפוכי׳כלומר דמטץ;50
פיק עצמו למס נחוש שהרי למקו׳שנחן הראשונים ימן השניים וליוצאים למעלה
הסעוד׳אפי׳ספינה שנייה מיס ראשונים מיקיייא ואין סוסיפץ עליהם ולחf
מן הפרק ההיא על קנה הזרוע אץ לחוש שאותם אין להססוס טומא 'שלא גזרו אלא
מוסיפץ עליהם אלא במים אחיוניסדהנהו מיקרו סנייס ■ :ואיפשרסזה*,
על סידיס וההיא דפ״ק דסוטה בסלא נטל אלא עד פיצול האצכפו׳ולפיכ׳צרי׳להגכי׳
זרדאיחל^
יבי' וי״מ סניי׳מיס אסרוניס ומ׳סיינומדכפב רבעו שמשון על משכה
שמא מיס היאשוני׳יצאוסוץ לפרק ואע״פ שנתן השניים עד הפיצול יחזרו איחס
התם מני המיס שלפני המזון רשות ושלאחר המזון סוכה אלא חכראסוגיט 5ן
ראשונים שיצאו חוץ לפיק ויטמאו את הידיס וא'' פ א״כ נלמוד מסס פא״צ ליטול
ומפסיק ובסנייס נוטל ואינו מפסיק מהו נוטל ומפסיק י ' יעקבכ י ^
עד סוף הכף ויקשה למה שפסקתי אני לא היא דההיא דסוט׳ דרב היא ורב לקולא
נדאימאבפ׳כל הנשר אמר רב עד כאן לחולין וט׳עכ״לנר׳מדכייו שהוא מפרס ושונה משמע דמפסיק היינו דסנגב תחלה ואח״כ נוטל כפו ספירשח ^בל•
סהסססא סל רב איכה אלא שיטמאו המיס ככף היד ויחזרו לאצבעות שהוא מקום  6ימ מפסיק כלומידא״צ לקנס  :לאסמניסקרי סגייסג כדקאמ י
כלומר דכמיס ראפוניס אסל י
בעל הערוך שהוא מוכר שחשש׳רב אינה אצא שיטמאו המי׳בנגיעסס השניים יצאה אסה מביתה עכ״ל •
הנטילה וכדעת
m

^ר קßץ-מוסיפין לציון דלא ההיו את היריס כל מס שמוסיף עליהם• היי זה
מוסיף
ידיו
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אות׳ואוסר
אני
כי
3חכירת׳ טמא׳נפ״ב דידי׳והניא׳הראש גפ׳נ״ה :ומ״ש רכי׳פיסס ספך מיס על
ידו
עיקר
טומאת
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ננ
1
מל
«
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ממש
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טומא׳לכלוך
מפני
מגע
סח׳ וספפפה בחבירתה וכו׳פד פססופך רביעית כאחד א״צ מיססנייס לטהר׳הכל
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גגמ ש 5עיל
אחרשל5ן נטל את ידיו בעודם לחות מן המיס צריך לחזור וליטול שהרי זה !/ימאס
מורידין
מהן כזיעה והלכליך שעליה שממנו הי טמאות ותציץ ססכיי ימייסץ אותס
קג״פ;
ע י המיסשעליהם  :וכתבו עור לכך צריך ליזהר
בססוסך מיס שליעיי׳עהס שני׳ המיס שהש מטושטשות עם הזיעה והלכלוך שעל ידי׳ומפני זה צריך שיפסיק במים
3$ד מן
הראשונים שלא יגע יד בחבירתה עד שישפוך גס זה על הפכיה או שישפוך הראשוני׳שאס יתן כל הרכיעי׳עליה׳ככת אחת הנה שהן מורידין הלכלוך מעליהן•
עלשתיהן
כאסד
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אס
נטל
כל
יד
מרביעית
מ״מ
אין
צייך
לכל
הכסארי׳על
זה
ע
היד
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ל  :ודע דכא דיד
משיירי טשטוש הן ולכך צריך שיפסיק כהס כי כמיס הראשוני'
ננמאת בשפשוף חכירתה
מק׳בסנסל ידו א׳ואח״כ שפשפה בסבירת ' אכל-אס רצה מדיחי׳את הטשטוש ומה שישאר ע״ג היד מן הנקיי׳הוא הילכך חששו שמא יצאו מיס ׳
ליפול מחלה שתי ידיו
כאחד
נוטל
דסתיהן
נחשבות
כיד
אחת
ואינם
שניים
מטמאות
חוץ
זו
לפרק
והס
מטושטשות
מאותו
מקום
שהם ראשונים ויחזרו ויטמאו את
אחוווכ" כרבינו
.
׳
שמשון
וסר״אש
כפ״כ
דמס׳ידיס
משנס שנית כמו
שאכתוב כסמוך סידיס טומאת לכלוך ולפיכך צריך להגביה ידיו כשניים כך נראה לי כאמת וככירור
וכן צריך לומר
ממה
שנתבאר
כסוף סי׳ק״ס נוטלין ד׳או ה׳זה כצד
זה וזה על גכ זה עכ״ל עיין כת״ה כי דעתו דאף כנותן רכיעי׳ ככת אחת צריך כרס שניים וטמ״ש
 fernמשוס
דכולהו
כיד
אחת
חשיכי
וכן
פירו
'
הרמ״בס
על
אותה
משנה
וכ
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כ
ג״כ
רבינו ו 6ס״כ ישפשפס משמע דהנוטל ידיו צריך לשפשפם וכ״כ הרמב״ס בפי״א מס,
שלהלן דפק
לשתי
ידיו
משטיפה
אחת
ר״מ
מטמא
עד
שיעול
מרביעי׳
וסלכת׳כת״ק
מקוצו׳הנוטל ידיו צריך לספש׳וכ״כ הכלבו בסם הראב״ד וכ״כ סמ״ג כסס־ התוספת׳
אשר יאמר כי
אפילו
היוב׳ידיו
משטיפה
אחת
יצא
ורחץ
מים
ראשונים
כמצותןוכ״כ
וגס
הרמב״ם כ׳בהקבמ׳מס׳ידי׳וכבר נתבאר כתוספתא כי הנוטל ידיו צריך לשפשף
בפי״א מה׳מקואות וז״ל נטל שתי ידיו משטיפה אחת כרי אלו
טהורים ואקאומריס ר״ל סיחכך קצתם כקצת׳ורבי׳ שמשון כתוספתא זו בפ״ב דמס׳ידיס וז״ל הטנו ' ידיו
טי זה מוסל ידו אחת כמיס שירדו מעל ירו השניה אפי׳ירדו ה׳זה
כצד זה או זה על צריך לשפשף שפשפה בתבירת ' טמא׳בראשו או בכותל טהורה חזר ונגע בהן טמאס
גב זה ובלבד שירפו שיבואו בהס המיס ע״כ וגס רביניכתכ בסימן
זה יאסח הכלי ופי׳צרי׳לספסף כלומר לקנס מיס שעל ידיו כמפה או בשאר דברים כדאמרינן פ״ק
בראשי אצבעותיו וישפוך על שתי ידיו כאחת וגס המררכי
כתב
כפ׳אלו
דברים דסוטה כל האוכל פת בלא ניגוב ידיה כאלו אוכל לחם טמא ושפשוף לשון קמח
מותן מידו אחת על חברתה אסור וטוב ליזהר לשפוך על
שתיהן
בבת
אסת
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ודע
הוא
כי
ההוא דר״פ אמר להס הממוכ׳זאת אומרת מצום לשפשף ובסוף י״ה מבער'
סעוד שנינובפ״בדמס׳ידיס נטל את הראש וכיס לידו אחת
ונמלך
;
ונטל
את
השניים
ישפשף
וכשלא
כטל
כי
אס
הראסוניס איירי דאי כטל את הסנייס היכי קתני׳
לשתי ידו ידיו טמאות נטל את הראשונים לסתי ידיו
ונמלך
וכטל
את
השניים
לידו
סיפא בשססף ביאס חזר ונגע ככן טמאה הרי טיהרו השניים את סראסוני׳סע״ג
אח׳יויוטהורו׳ופירש סס הרא״ש נטל את
הראשוט׳לידו
אחת
כתוספתא
מפיס
לא
היד כדקתני סתני׳ומיהו איפשר דספשוף כעי לעולם עכ״ל  :ולפ״ז אין מכאן
סלאכטל ט אס ידו אחת אלא מיידי שנטל שתי ידו זו לעצמה וזו לעצמה ונמלך
ראיה שצריך לשפשף שתי ידיו זו כזו בשעת נטילה ואס זו היחה ג״כהורה ' הי־מב״נז
כשנטלהשכיי' הגיע ידיו זולזוושפך על שפיהן כאחת ידיו טמאות לפי
סכשצירף צריך סעס למה כה׳ברכות כתב דין זה בלשון ניגוב כדאי׳בפ״ק דסוטס ובסלכווו
ידחו לזו לקבל המיס השניים נטמאו ידיו בנגיעפס זו לזו דמיס פעל יד זו מטמאי'
מקואות כתבו בלשון שפשוף כלשון השנוי בתוספתא אכל הרא״ש כתב כפרק כל1
מיססע׳ייג חבירת' וגס את היד כמו שהן מטמאין ככרסלתממ׳ומה שנגע כהס
הנשרכלשק הזה והנוטל צריך שישפוך אחר על ידיו ואס אין אחר יאחז הכלי
כדאיתא למיל וכשנטל את השנייסלא טהרו את הראשוטס כיון שנטמאה
מחמת
בראשי אצבעומיו וישפוך על שתי ידיו או ישפוך על זה רביעית ועל זו רכיעירו
חבירתה אלא אדרבא גס אתהשניי׳נטמאו בהן וצריך לנגב ידיו וליטול סתיסןכא '
ואח״כ ישעשעס זו בזו ע״כ נראה מדכריו שהוא מפרש דמאידתניא צריך לשפשף
אבל כשנטל את הראשוני׳לסתי ידיו כא׳נחסבו׳שתי ידיו כא׳ואינס
מטמאו' זו את זו היינו לומר שצריך לשפשף פתי ידיו זו בזו וכן נרצה שהוא דעת ר״י שהמתיק
וכן סירשה רבינו שמשון והרמ״בס& ס וכפ׳דיניס אלו סמ״ג
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יש לתמוה על הרמכ״ס שהשמיט
מה׳סקיאותג איל כפ״ו מהלכות ברכות לא כתב^ דבר מזה ונראה
סהטעס מפני דין זה בה׳ברכות דאין סברא לחלק כין אכילת תרומה לאכילת חולין בזה וצ״ל
סהוא סבור
שלא הוזכרו מיס שטיס לאכילת חולין אלא לאכילת תרומה וכמו שסמך על מ״ש כה' מקיאות :
כתבהכלבו בפס סראב״ד אס שפשף ידיו זוV3
ססמסתי
בסיף
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ק״ס
ותימ׳דמ״מ
ס״ל
למיכת
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מטל
ירו
אחת ושפשפה שיהיה נזהר שלא יגע חון ממקום שנפלו בו המיס מפני שהן מטמאות זו את זי
בחבירת׳טמאה
דשיינא
נמי
כחולין
ועוד
מסל
את
הראשוני׳לידו
אחת
ואת השניים ע 'כ ומדקאמ׳אס שפשף ידיו משמע שאינו צריך לשפשף ומיהו איכ׳למידסי דססוס
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 l .עד מקום חיסר האצכעות לכף, v
גטל טאשוניס לידו אחת והסציי׳לכ׳ידיו
דלא
מזברו
טומאות
אלו
לאכילת
תח־מ׳
אכל
לדברי
המצריכים
ליטול
עד
מקום
חיבור
הנף
לזרוע ליכא למיחש להכי דמשס
דע אכל לאכילת חולין לא קפדי׳כהכי כלל שהרי כתב כפ״ו
מהלכות כרכות שצריך ולמעלה אין סס יד עליו לשוס דכר ואינו מטמא ומיסו לדעת הערוך גס כזרוע
תיגביה ידיו למעלה עד סלא יצאו המיס חוץ לפרק ויחזרו
ויטמאו
את
הידיס
הרי
שייך טומאה כמו סכפכתי לעיל • והא דחניא בתוספתא זו שפשפה כחברתה
נהדיא שהוא קושש לאכילת חולץ למים שנטמאו בידים
ויצאו
חוץ
לפרק
שלא
יחזרו
טמאה
כבר
נתבאר
בסי׳זה י והא דתניא בראשו או ככותל טהורה פי׳רביט
ייימאי אתהיד׳דליכא למימר שאין טעמו שס מפני שנטמאו המיס
בידים דלסולץ שמשון בראשו או בכותל שפשפה לנגכה טהורה • חזי ונגע בק לאחר ששפשף
לח קפדינן כהני אלא הטעם ספני שנטמאו המי׳סחמס לכלוך
הזרוע
וכדברי
בעל
ידו
בראשו
או
ככותל
חזר
ונגע
באותם
מיס
סבאו
מידו
על
הרא׳ועל
הכותל טמאה
יחייו שהרי הוא כעצמו כתב 3פי׳ /א מה׳מקואות נטל
וח!יו לידו נסמאת ידו שהמיס הראשונים שחוץ הראסוני׳והשנייס חוץ לפרק שאותן מיס טמאים חזרו וטמאו את היד שנגע בהם אנ1״ג דכל כמה דלא שפשף
לפיק
נטמאו
מחמת ידיו ואין מיטהרי בשפשוף השתא דחזר ונגע גרע וצריך ליטול כמחלה לידו אחת ט״כ וסיכא
למיס השנייס מטהרים מיס שחוץ לפרק ולפי שחזרו המיס שחוץ לפרק לידו
דנטלברכיעית ושפשפה בראש או בכותל וחזר ונגע בהן נראה לטהורה לדעת po
סרייידייזי־רדדייי־ ״4
מ מ היי מסאי בדבריו
שאיןיי ייי״ ^״
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״יי׳״י״יי
מסמ׳הזמעאלא “מחמתהידיס
רבוותא
ססוכרי׳שהשופך
רביעית
כאחת
א״צ
מיס שניים לטהרם דע״כ לא מטמא
וחקסמידכפי״א
דה׳מקואות
דכדיני
נטילה לאכילת תרומה עסיה נקט שנטמאו
בתוספתא אלא כשנטל ידו אחת כפחות מרביעימ דאתו משיירי שסרה אכל
ך■ ס
חףמחמסכיד
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ס
אבל
בפ״ועה׳כרמת
לבדינו נטילה לאכילת חולין עסיק
כשנטל ברביעית שלם טהרו הידים וגס המיס שעליהם לגמרי ואס ספסף בראשו
חי
5
מימרוחיישיק
לנטמאו
המיס
מחמת
הידיס
הוצרך
לומר
מטמאו
מילא או בכותל ואח כ נגע כהס טהורה ♦
וצריךליזהר כססופך מים הראשונים
5רן ׳  Fהייוע ויותר ראוי לומר דאע״ג דדין מיס שניים סכר הרמב״ס דלא שלא ישאיר על ירו צרור צו קיסם
וכו׳כ״כ
הרא״ס
בפרק
כל
הבשר
והדין כזה מסכה
ר מ כתרומה ובמו שהוכחתי כסוף סימן ק״ס ס״מ דינים הללו
לאכילת חולין כפ״ב דמס׳ידס (שס ) נטל את הראשונים ונמצאת על ידו קיסס או צרור ידיו
יתנהו שאס נטל ירו אחת ושיפספה בחבירתה טמאה וכן
היכאפסלקמי
טמאות
שאין
המיס
האחרונים מטהרים אלא מיס שעל גבי היד ־ ופי שם היא״ש
^_ קני ויצאו מיס ראסיני׳סוץ לפרק וחזרו נטמאת היד ולא
תשש להאריךבהס ונמצא על ידיו קיסם או צרור אפ״ג דרפוייס סה ובאו 'בהם המיס ואין כאן חציצ$
ידיו
טמאות
לפי
סמים
שעל
הצמר
^?ד ^כיכימ לפי שסמך פל מ״ש כפי״א מה' מקואות וגס
כי
סס
נטמאו
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המיס _ :ומ׳ש רגינו גכי חי שיש לו ,מכס ישאי' על ידיו צרור או קיסם י או שום דבו* שהיה בתו׳המי׳שאין
ורסיס בידוסהסופן רביעיתמיסכאסת השניי׳ממהרין אלא מים שעל היד ולא המי׳שעל הצרו׳ומי שיש רעיכי׳־גוןאתוןד<אש='י’1לכו״״ך
עלייהילכולי/ן)
על ידו לא נטמאו ססיס יתבאר לך שכל לו מפה בידו ורטי׳עליה כת׳א״א הרא״ש ז״ל שדי לו במה שיטול ידייכומצפרא ואתני
בשע׳שי!,",
אין נ״י א״ד בשפת הדחק אין מצא
ששופך רביעי' מיס כאת׳פל ידו אינו כריך שאר היי שלא במקו׳הרטייה אע״ג דאמרינן כפ׳ב׳דגיטין
ליזהר שנא ישאי׳פל ידו צרור או יףסס כל
וסליגא דרבוא״דאפיסלפלסעתר'!
י
לחצאין פי׳שאינו יכול ליטול חצי הירי ואחייב חציה השנית ה״מ
^
ליטול
יכול
שאינו
כשנוטל חצי היד ואח״ב חצי היד אבל הבא
שהם רפויים כדי שיבואו בהם המיס *
«דךצייףונתב
וסימ״בספי׳מסנ* זו דנמכא׳פל ידו קיסם
לחצאין ודומה למי שנקטעה אצבעולאילישנילא־־לינאיייכ־נ« ־^
או צרור משוס חציצס ומפני כך לא סזכיר חציה השני לא הוי נטילה
וב כ ג כ ה י יונה בס מ אלו דכריסו.
דין זה שבכלל מ״ס סכל דנ׳כחוצז בטבילה שנוטל שאר היד אמנ׳צריך ליזהר שלא ינעו המים ברטייה שלא
מטילה מדיבנן בשל סיסריס הלו»
חיר
נכלל  :ומי שיש לו מכה יחזרו המי׳שעל הרטייה ויטמאו היד או ישפוך רביעי׳כא׳על
הרמ״גססיל/ו
המיקל וכ״נ שהוא דעת
רוגן ננ׳יההוא "
קרקע:
לו במהבמס שאז לא נטמאו המי׳מי׳ראשוני׳נוטלין כין בכלי כין ע״ג
עליה כת׳א״א
סדי לי
ז״ל סדי
כת׳א״אז״ל
ביה תטיס tעליה
דין זה סתם ולא חילק כץ שעת הו ^!
שיטו׳סאיהיד וכו׳בסכל ההס׳וז״ל ואע״ג
לאכול כלא נטילה אפי׳ אם רוצה לכרוך בשמת הדחק ור״ח־פסק כלימנאו 0ז
^ DP
באיכת׳לף
י יריו במפה או אוכל ככף שאינ׳ נוגע בפת ותמהו עליו ה״ר יונה וסר ^
דאמיינן בפ״בדניטין דאין ירים טהורות
I
לחצאיןס״מ דמש׳פלגא והדר משא אידך
המאכיל את חבירו אין המאכי׳צרי׳ליטול והאוכל צרי ליטול  :יונה סנראסשסמךעלמאידאערייען,׳
> *1DPן  5י £ף* רב נוטל ארם ידיושחרי׳ומתנה עליה׳כל דמים ראשונים האכילו את החזירי
פלגאדכה ג לא מיקרי נטילה והכאדלא
מאכלאמו
חשסא זר שמא יבוא’ להאכילו
מצי למימש ' אידך פלגא לא מיקרי נטילה
היום כת' בספר המצו׳הולכי ררכי׳חשובי'
י
כשייאו שאינו נוט׳יריופסקלהחזוי' *
לחצאץ אלא כמי שנקטע לו אצבע שנוטל
סאר היד ואע״ע שלא התירו מסה לאיכלי כשעת הדחק ואם אחר שהתנה שחרית נזדמנה לו מים לא יברך
לו לסתנו׳ק ^ אכשע ' הדסק ולעניי
דלא זהיר ואתי (ס״א נוטל ומברך ) יראישפוסק פאות' לשון שאינו מתיר כתנאי
כיון דכרלהו רביות פסקו להק מי« »׳
טהרות כ״ס לחולין ניידי
א
ורוק
מיא
שכיחי
היכידלא
'
ודוק
פרץ
ה״ר
וכ״כ
הרחק
ע״י
אלא
יגע
שמא
למישש
למנגע שאני הכא דליכא
וט ט רבי כסס ססי" המצותלשוןס;!'[ן
ארסידץ
בבשרו שתח׳היטיה שאץ מסירי שחרי׳י* ורוקא שלא יטנפו אבל א״א הרא״ש ז״ל מתיר אפי׳שלא כך הוא סוסץ רבינא תנוצל
באוכלין
« חמת כאב המכ׳ אמנם צריך ליזהר שלא ע״י הדחקב ומיהו פי׳רש״י ובלכד שיזהימלטמאם ומלטנפ׳ וכ״כ שתריח ומחנהפליס׳כלהיוסכולוצן!
הרמכי׳ם ז״ל ובלבד שלא יסיח רעתו מהם:
סהתנס
דאמרי דוקא כסע הדחק ואס את
המיס לרטיה שלא יחזרו המיס שפל

נג« י ( יוקז ^ליאנעצלנ"",,

יגעו
נזדמנה לימים ניטל ומברך וישצוי1מ
הרטי' ויטמאו את היד כי ההיא דכיור או
שיצא מבי׳ הכסא ורצה ליטול יריו
לרש י אם צריך ליטו ב פעמי׳והשי שאלתי את אפילו שלא בשעת הדסק וסולניומין
קיסם דאייתינןלעיל או ישפוך רביעי׳כא'
I
שעת הדחק הוא יאס אחרסהחנה «וחן
על היד דאז לא נטמאו המיס עפ״ל :
רבי יעקב כ״ר יקר ואמר שצריך ליטול ב׳נטילו׳על הראשונ׳אשר
נזדמנו לומים לאי 3יךפ* נומדמ׳-צז
ע״ג
מים ראשונים ניטלין בייבכלי בין
יצר ועל השנייה ענ״י אכל אני סביראץ לי נטילה א׳ עולה לכאן
ספיוהמו׳סצ
שני הלשונו׳והולכי די־כיס
כלו׳ולא
קיק׳ברית׳בפ׳כל הכשר ( דף קה )
ולכאן והר' מאיר מרוטנכורג היה נוהג כרכי יעקב כרבי יקר דאי
כלישנצ
וכי׳מדייק רבי נו שנראה ספוסק
דמו למי׳אחמכי׳שאינ׳כיטליןע״ג קרקעי
נטיל׳אסילו בנטילה א׳יברך אשר יצר ואחייב נ״י הוי הפסק וכן היה נוהג א״א דלא שרי אלא כספת הדחק :ומשומו
 JDpאסורלאכול כלא
אס רוצה לכרוףדיו ונו' הרא״ש זל וה״ר פרץ כת׳דלא הוי הפסק ויראה להכריעא רלאחר בשס ה״ר פרץ הוא בסמ״ק ח״לtrflro
ידיו שחרית ומתנהעליס׳־כלהיו' ^
ששפך
בס כל הכס (דכז^ אסיקכא התירו מפה
דרכי׳לאכו׳בלצ
הג״ה ועל זהסומכי הילכי
לאוכלי תרימה ולא המירו מסה לאוכלי
להסמיסחק
נטילה בדרך ותשבי להו לא סכיתי מיא לפי שהם כדרך אמנ׳אס ימצא
טהרות וסרס״י התירו מפה לאוכלי תיומ׳דכהדס זייזץ הם ולא נגעי ולא התירום
וצ״סלס
ערס ' יש להמתין כדאמרי׳לכ״י ד׳מילין וי״מ דאהתנה סחרי׳קאי ד׳מילין
לאוכלי חוליצס בטהרה לפי שאינם למודי׳להסמר כמו כהניס וכבר כתבתי בסמוך
סכ׳סס ירא״ש גבי מי שיש בידו מכה ויטיה עליה דלא התירו מפה לאוכלי טהיות
ומקא היכא דלאיסכיחי מיא ודוקא שחרי׳ודוקא סלא יטנפועכ״ל• והגהותprr
מנוג׳ומין
כ״ס לחולין גרידי דלא זהיר ואתי לסננע וכ״כ רבי ' יונה 3ס״פ אלו דברים כתבו כל דכרי סמ״ק והגהומו ובמקום וי״מ כמו׳לפי סי״מ והיא הגירס'
יבינו דדווקא שחרית למדו מדכרי התוס׳שכתבו סס נוטל אדם ידיו ססרית»
וכן דפת סס״ג וסמ״ק אכל הרמ״ב׳כ׳כפ״ו מס׳ברכו׳לט אדם ידיו נמפ׳ואיכלבהן
פת או דב״שטבולו במשק׳נר׳שדפתו לו׳דדגק׳כאוכלי חוליהם כטהר׳קדש או תמסה פליהס כל היוס תימא דאסרי׳בפר׳ערפי פסחים הנוטל ידיו לא יקדש משוסדקותi
מפסיק בין נ״י לסעודה ואמרי׳בפ׳אלו דברים מוזגין את הכוס ואס״כגוסליס«»
אמרו פלא התייו לאכול במס׳אבל לחולין ניידי לא דכיון דלא בפו נשיל׳ידי׳אלא
«שום סרך תרומה לא גזיו בהו טפי מכתממ׳ולפי׳בה ברכו׳דפסיק באכילת חולין דתכף לנ״י סעודה והשת׳הא מועיל תנאי אפי׳כל היו׳ואור״תדה״מכסמרונ׳סיח
גיירי התיר לאכול ט״י מפס ובפ״ח מה׳סאר אבות הטימא׳כ׳לט אדם ידיובספס ועוד י״ל דאע״ג דמועיל תנאי לרב אף לא כסע' הדחק היינו אס אין מיסבסמוך15נ'
ואוכל תרומ׳בלא נטיל ' ידים ואץ סוששץ שמא יגע אכל לא יעש׳כן לחולין שנעשו יש לו וצריך לדגריס אחייס ע״כ וסמך ס י ר פרץ על תירוצ׳קמא לומ׳רלא פמי «>
אלא דוקא כשמתנה בשחריתנוה״י יונה בפ׳אלו דכיים תירץ מיסהקסומוממו
 bטהרות הקדש או על ססית תממה נזירה שמא יגע לפי שאינו מקפיד עליהן
והראב״ד סוכר כדעת רבי׳יונס והרא״ס ולכן נתב סליו והרי לא התירו מפס אלא מדתכן מוזגין את הכוס ואח״כ כוטלין דהחס שלא כמנה בנטילת שתריחמתייג
שלי
ליטול כספת אכילה בזה אמרו תכף לנטילה סעודה דמאחר סנוטל ידיד לאכול
לאוכלי תרומ׳בלבד ודברי רש״י כדע׳הרמ״כם והערך כ׳בערך גבל דהא דאמיי׳כפ'
לאכול מיד שלא יסיח דעתו כנתיס אכל בזה שאינו סחויי׳ליטול בסע'אכילה «י!|
אלו עוכרץ ובפ׳סמור והרוט לנ״י ד׳מילין שאס יש לפניו כרחו׳ד׳צנילין מיס לא יאכל
ואיפםי®
עד שיניע למיס וימול ידיו וה״מ דכעי׳ד׳מילץ לפניו אבל לאחריו אפי׳סיל אץ סמר אותס מהבקר והתנה עליהם לא אמת תכף לנטילה סעודה ע כ
סימה כוונת ר״ח כסתירץ דה״מ כמתנה שחרית וכל סעתנ׳סלא כשעאכילה«®
סטריפין אופו לחזור אלא אוכל בכלאי חממו׳בלא נטילה עכ״ל פי בלאי המהו׳שלט
הירלומ׳דכשסוי«
■
ידיו בספה ואהא דאמרי׳אפי׳מיל אינו חח דייק בגמ׳סיל הוא דאינו חח הא פחות שחרי׳קיי לי׳סאל״כ מה טפס לחלק בין תנאי דשסרי׳לתנאי דס א
ססיל חחיכפ׳היה קור׳ כ׳ה״ר יונה דהא דגרסי׳בססחי׳לגבל ולתפל׳ולנטיל׳דימילץ לזהני וכשאר היום לא מהני ועל מה שהקשו התו ,מנטל ידיו לא יקדש תירץימי
כך הוא הפי ' שמי שאוכל חולץ כטהר׳יס לו לילך אצל מי שיודע שמגבל אות׳בטהי׳ יונה כפ׳אלו דברים דמן הדין פגי מטילה ראשונה אגל מאחרסחכפי׳מקדלן1
סמתפללץ בס בי 'שי לו ללכ׳סט ולהארי׳ד׳מילץוכןלנטיל' 'מחלה והוא לא עסה כן קנסו אותו לחזור וליטול ידיו שכיח :ומ״שבהגהותfro
ד׳מילין וכן םא ימצ׳ב״ה
סאסימצ׳לסס מי® תוך פרס יש להמתין כ״כ במרדכי פראלו ד3ריס; ( לכהגן
ר״ל לצורך המיעוד׳פ״כ וכ״כ הרוקח ומשמע מדבריו דכשאין מיס מצויים לפניו'ד
ממיל יכול לאכול כלא נטילת ידים כלל מסו׳דה״ל כהולכים פ״ו דברכו' ) יס ׳ ש רבי׳אבל א״א ז״ל מתיר אפי׳סלא ע״י הדסק ומיהוw 'dtd
סילין ולאחריו כפחות
במחנה שנתבאר בסי! קנ״ח ספטורי׳מנ^ יולענין הלנה נ״ל דאין להתי׳לאכול חולץ שיזהר מלטמאס ומלטנפס נ״ל דה״ק במ״ש ה״י־ פרץ דדוקאהיכידלאסכיחיז"
פ״י מפה מאחר דכמה רבוותא פליגי עליה דהרמכ״ס ומיהו היכא דאץמיס מצויים חלוק א״א ז״ל וממיר אפי׳סלא על ידי הרחק אך כמה שכתב ודוקא סלאf
לאחריו מיל ולפניו יומ׳מד׳מילין מומ׳לאכול ע״י מסס דע״י שלט אדס ידיו בפפה חולק עליו ואדרבה דס״י כתב כסותו וכ״כ הרמ״בס ובלבד סלא ישיחלעמו.ממ|
כתב הכלכו שאם הניח ידיו אחי בטילה בבתי ידיס ספיר דמי :וכתבמיינ!
דיוק׳ הוא דשיי וכדברי ספמך ונ״ל דהכי צקיטי׳ומיש רבידאוכל בכף צריך נ״י
בפ׳נל הגשר פו ש״י ובלבד שיזהר מלטנפם ומלטמאס וממנה אמהלמרומי®,
יתכא׳בססו ^ מיש והמאכיל את חבייו אץ המאכיל צריך ליטול והאוכל צרי׳ליטול
וסב׳כחכמינג׳
•ידיו שלא על דעת אכילס אפי לשפתו צריך נ״י על שס אכילה ע״כ
מסקנא רג מ׳כפכל הכס ' סס אוכל מאמת מאכיל צריך נ״י מאכיל עצמי אינו צריך
וסאדכתי®
כ״י ופי׳ס״ר יונה 3ס״פ אלו דברים כלומר אע״פ שאינו נוגע בפח צרי׳ליטולידיו קצ״טשהרש"בא סבור שהנוטל ידיו צריך שימין שהוא נוטל לאכילה
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סאוכליס
?ל־ית וכוסות
ואית
וכוסות שלא
דממרשי
ס
ילכלכוהמפס
ויתכתיפאוכליס
ואית
דס
^
רשי
שלי
גלאי
משלוס
הביכה יבצע איתי הפת משיביך ויחתוך אותי בסכין קורס אכילה סזה־
^ע ©י שלישי גדיל דהיינו מפה מחוץ
ומבפנים כל סביב השלפן ואמצעיתו יראה הפסקה וכדבריו כתבו התוסס' והיא״ס וסמרדכי וכןכתבו הכהות מיימויבע די
 n F,המפה עיש שארוג ? ולשון צח
היא
•
־
וסיש
רכינו
מהברכות
וטבעתו
דשם
סר״ס
שתולין
וז״ש
רבי׳ויהתוך
פריסת
הבציעה
רציסנה מסוס־־ית לפת וכו'
׳ ׳ 3ייני הגיאיתא התם וטבעתו מבחוץ וסתניא טבעתו מבפנים לא
קשי' סא וכתבו התו' להמידכי ופיהו בשב׳נכון להחמי׳ולברך קודה שיחתוך .שלא מסצנטיידו־
 4j׳^ ^ !. ‘jדליפא -ינוקא ואב״א הא יהאידאיכא ינוקא ול״ק הא דאיכ׳שמעא
לבצוע קודם שמכלה הביכה שאז לא יהיה לו לחם המסכ ' ״  :וצריך* לחתוך מעט
שאס
יאחז
בעיוס
'
שיעלה
שאי
הכני
עמו
ד
6
ל״כ
חשיב כעמס כ״צ שסהר״ס׳והביא•
^ ^ וץא 5״אהאולאדאינ׳ שמעא וצ״ק הא ביממ׳הא בליליא  :ופישב״ם
ראיה
תלתן תהיו יגייליס לעמית בשפמו לחלו׳בו יהי מבס■ץ ולא
מדתניא
ב
מבסני׳מצד
ס״ג
דסכיל יוםר״מ״אומ׳אס אוחז בגמל והקטן עולה עמו כיי הואי,
ואזיל מבפני׳מצד הסמוך לו היכס דאיכ׳ימקא
סיושי
■
אצל
אביו
כמוהו
ר׳יהודה
אומ׳אס
אוחז׳
בקצין והגדול עולה עמו הרי הוא׳כעוהו והלכיו.
’< ׳1לישי הסלחן שיהא צד שבוקבוע הטבעת
■ מכסון־מן י צחוק התינוק
כיני יהודה וכ״ '5הגהות מימון כפ״ז בססי הר״ס׳ ואעע״י סהנהות צמנו אחרםז

דיים

שייתפס הלחס כמי במכסי׳ גכי תפילין מש '$הכחצנן • ילא ייבצע עדש,
■ ליא לן בה ויקרי ספיר לןרס
)ונרא׳האד3יא אר'״כ כאבי דאין לחוש לכך כיון שסוף סוף ים ליזתיוך ולבצ-יט
(נ
לפניו מלס או לפתן וכו׳כפ כיצד מברכץ (ר'מ )אמר רבא כרשמו ^ מ^ א
יסיד לגבי הי״ס יהיא״ש ז״ל ועוד שאין טעס בדבריהן"צ; יעור הפרוס'
ינ־' סלס ה״ל
י «עי>ית ׳י ״
הצוצע רשאי לבצוע עד שיביאו מלחי או לפתן לפני׳ כל אס ואי רבה גרu! q
' פרוסה קטנה וכו׳בפ״ז מס׳ברפוא ונר׳פלמד פןסלאפרינן אין
הפריסה לת 3סרמב״׳ם לא יבצע
הי'י ״ <>0cfמ
מש־מ י
איקלש לכי ריס גליתא אפיקו ליה• ריפת ובצע לסדיא אמרו ליס היי מי
א־ונצמן
שאכלו'3דיןו ) בעל הביא בוצע כרי שיבצע בעין יפה אלפא שאס פור׳פאיסה
 6ננ ; לקהנעע כפג
יות« לו *^ « - .צ
*ילייל-— ,
1- 1- "i
שיעוד
אגל לדידן שניהס׳ קטכ׳לאו עין יפההו׳וכרוקס ירום'
^לחול®"
ולא פרוס׳ יות׳ מככיצמפני‘ שנרא׳כלעכת ןיוינר׳המועי׳ לה נהוי׳נלימ׳מיד יצאהמת’1
שיהגינ ! ג,חן׳זן בצוע׳אית דאמ׳כזיית ואית דאעריפיאות כצר עין־
כלימ׳פתנרו.
מטם׳ כשש עיכו כמיבושש .יכנו
הפרישה לכל מהזית Jוסי׳יט ולא ערופה גדולה יופר לחם מן הארץ ואע״ג דמוצי׳עדיףטפירכ׳יע ם,ידו ולשעבר
היא זו וצץ ציינה לפתן יכתבו מ! !
הלדש« \'ישלמייג
פיגי! תכביצה נראה שלמדו מראמריקבפכיצר וצריך לברך< שעכר ובהמרליפליגי אפי׳הפסיקתלמוד' המוצי'
יותר ללי
אנו יגיל ; להביא על הסלחן לתפל^
סי׳ * י!עט פח!מ מברכין (דלט ) ובמיכל כתבי ר') ירא כוס ויכוקנבדסתו למה שמוצי׳מפיו ויתן ריוח כין לחם ונין מן־שלא
לפתן משו דפת■שלנו תשוב והרי ^
צלל הי»ם! גיסיכן בצע אכולה שירותא כלומר בסבת היה יבליע׳ המים ויתן שתי ידיו על הפת שיש בהן י׳ אצבעו כנצר י׳
הא דא־דייבסמיולית ויןצר ? ^ 10
. ; ’'jmj Aי' בוצע׳פרוס׳גדולה סהיי׳די לו לכלהשעורה
יאסלס
מצות התלויות כפת לא תחרוש בשו׳ ובחמור בלאי' לקט שכחה רבי מצססהיה מדקדק מחדלס3
כרעבתנות'
^ א״ל רבינ׳לרב אשי וס׳מאחיזי
עשר׳
יש
פיאה פיכוץ רי תרומ׳מעשר ראשון מעש׳ שגי חלה ולכך
כשיסר׳י®'
על הסיבסן פדאיתא במדרש
והאימא
הכי
^ 0יס ,לא אמד איל כיון דכל יומא .לאי עביד
ושנינו תיבות בברכ׳המוצי׳וי׳תיבו׳ בפסיק מצמיח חציר לבהמ׳וי׳תיבו'
אתזספדש־סלן
על־מלסן ימשחינץ זס
אן ייסבירין אלא עביד הכי' לא מתחזי כ -רעבתנותא
כל אליך ישברו וי׳תיבית בפסוק ארץ חטה ושעורה ידיהם והס בלא מצו הספן מקטיגעל?0
לא יאחוז ארס בפסוק עיני
עצה״ןיד־י׳ ^י’ במס דרך .ארן זוסא
וביית מלח מגין עליהם ובשגלי^
פ״ד אחת והעושה וי׳תיבו׳בפסו׳ויתן לך ולא יבצע ער שיביאו לפניו מלח או לפתן
 3'°ימיה '! 1פרוסה' כביצה בידו כפעם
כתיב .מה שנהגו לבצוט מלהמסז
kI
I
..
דיקא״.
לנקה יין
הלקס .ללפת בלפרוס׳הבציעיואם פת נקיי׳היא אייןצרי׳וכ״ב■ רבי׳חננאל
לי נה כן ה ז רעבתן  :כתיב בשבלי
הגאינים לפי שהסלחן נקיאמזנק
מיו מצאתי׳ נשם מי׳האיי' שנים סבאולאכול והימב״ם ז״ל ואם חפת מתובל בתבלין או מלויבמלח בעין שלנו
לעג•«
במזבח מל !לקי־מךתקרי׳מלחוהי^
הס תלה ‘ יגא -י
א״צ ויאכל מיר ולא יסיח בלן ברכ׳לאכילואם שח ברברי' בטלים
כתכבפ׳ז מהביצות איןהביכעיפנ)י
למת המברך משלרשות מתבימ יאלליביסו>
 ' 3כשנא
סמ ^לכדשני;,נו צריך׳ לחזור ולברך ומיהו שח בצרכי פעורה כמו קחי מפרוסת
נלון'
לבצו עד שיביאו מלס אי לפתן לבר
אומר גרשותמורי מוייוהי ל מונה במ 1ות
ע״ ״,-א כביכו ראה
נסס5זמ הב■ 0וזברבח או הביאו מלח או לפתן לא הוי הפסק ואפי׳אמר הביאו וא אא כ נתנמנו נאכיל פת חר^ה(ן{!י
רשס קקי ^י
!3בימ
בספודי׳
וכו׳כך
בצלאל
כפרך
הגון
)> פיוהואיושוג למשה
לןע
דאמררב
מאפל לבהמה לא השיב הפסק רחשיכי צרכי סעידה
סכמהיאנלמן|
שהיא מערש כפ׳סעיוך
לברך
שבלס
 %ןתר יומלןשלא בנייההיסיבה כוחיי׳האפוב
ממאני׳מיד
רב אפור לאכול קוד׳ שיתן מאכיל לבהמתו שנ׳ינתתי מבלי מלח תינימי צמאדלל!
יהלן נרגלה גמרא' והוא אומר כרסות רכומי כלימי זה איני יהוד׳אמר
והדר ואכלת ושנעת ואם שכח ואפל ולא כשש בלא מילתה פייו׳כלדביסיס:למן
נינ3יוי שהיא יודע' אס אתס מ&כי׳שהב״ה מסצי׳עמכס עשב בשרך לבהמתך
בלשיןמשג׳ובליסנ׳וימ׳
המוצי׳אם נזכר בתוך הסעור׳מכרך ואם לא נזכר עד הפת ישמו ליפתן
החז> ב והים
עוני'נ והס משיבים ברשות שמיס כלומר לכך בירך לפניו
גרשימשמיסזא
דןציץ
סמובשש יעפיש היב !''ל רליס
מן השמים שנאה שנמר סעודתו אינו מצרך ואס הוא מסוס' אם בירך אס לאו כת׳
כ ׳א ציטולרשיין אנו מסכימים' שיסכימו
 .ולא יביך מספק כשש ה״ק אין דעתי לאכול עמיליעזן:
וביצע• בא להס הרמב׳׳ס ז״ל יברך מספ׳ונר׳שאיינו אלא מדרבנן
ונשנא 5נרן מל
ולעין רבינו ק שס כעינישכת'וכ״ב n
והגון אתה לפנינו ומברך
ה ין אס מנדן
בידבמקו׳כרנת המוצי׳שהכל נהי׳ברגרו
יין בתוך המזין איניציי ? לומ י 3ישי* וכ״כ בספר המצו׳ואם
מילתאקצי
חננאל והימכ״סדאי אפיקי
תגן וחייל אחר
 .דהאי
מלכא מרי
רחמנא מלכא
כריך רחמנא
שאמר נרד
או שאמר
שאין או
מרי
הניציע קונם מורי שהיי כל אח מביך לעצמו לפי
דלא יבצ׳עד שיביאו לפניו ליפתןלמן(ין
שהתחילו לאכיל בית הבליע' פנוי לכך היא אות' סברו מורי
שכן כתבו ר״ח והרמי״ ס היי נמר'עריו־ ס היאואיקאי למ*ת פתנקיfü3
ויתנו דעת לשמוע הברכה ויענו אמן וא״ת הרי קידוםוהבדלה לימי
י"״נ ('׳תר סנד' כדיי סירסו אכילת
הרי לא כאב היה רס סהטע׳מפני שהיא נקיה אלא מפניש;עחולצכמדל5
בברכת היין זה הכלל אין צריך
שבית הבליעה פנוי ולמה אומי סכרו מורי שלא תחלוק
רבי׳ואס הפא ׳שאוכלת בתבלין או-אליו -כעץ שלנו איןצ־* ! ,ניצה«
די,ר ^
אלא על היין ואץ מרשין אלא טל 0פת מ״ט לאס שהוא וישו סיאם רצהשלא
^!י ,י לאכול מסבירין
מ״פ שם המי־דכי ובני אשכנז אין רגילי׳לתא על הסלחן לא מלת ילא ליפתןמנוס
הרשית בידו לפיכך מטיל ישות כדי שיסכימו מלס דעתם' אבל ביכת המזון
שאין גית * ליעל לאכול
*עת' שלנו סביב ומלות  ■:ייאכל מיד ולא יסיס בין כריה־ לאייל ואססו!גתו?
י'  1קימפ והבדלה שהם חונה אץ צ״ל ישות אלא סברו מורי כלומר תטדפמכ׳לבי־צ'
ושבעתמ
?* 30
3טליס צריך לסזוי־ ולברך ומיהו שס בצי־כי סעודה ונו פד וסדי ואכלת
מזרי י
הנ,
לצאת ידיחובת־:׳ ובס טוניס לחייס וכן יין שבתיך הסעודה א״צ ליטול רשות
 51וינודו כדי
כיגדמברכיןי 0ס )אמ־ר. 3סיל כרוך טול כיוךאיט צייך נברך הניאומלס?to
זלתכ
8
שיש לסס לאכול _א״א' בלא פאיהדלפי׳צריךלומי סכין מורי סהיץ■ .
לגסלסמוי! הנדל שהרי מציון
לתוריניו׳1
האריך בדבי ליפתן אין צריך לביד צכיל לתורי צי־יך לברך ורב ששת אמ׳אפי׳גכיל
גורס שכרות ומפר' הפח' הוא איומי כך ופס עוניס לחיים ע״כ ועוד
ויענו איוןקתיד
. .אינו צריך לברך דא״ריהולה א׳רב אסור לאידם סיאנל קודם סימן מאכללנה©
סאסלא יענוהו ויאיתי לקצי : 7דברך המוצי׳לחס מן האיץ ואצנ״ג דמוציא טדיף טפי וכו׳כפיק
טול כרוך הבוצע קיד׳סטעה סן הפרוס־ בצע ממנה והושיט למי ]to
א 5 1גילס י׳יז
(דלח ) ת״ר מהו אומיהמגצי' לאס מן הארץ רבי נסמיי׳אוימוציא לסס וכו׳ופרש׳׳י
י 5גירוש' פיג כיצד מברכץ
ולברךואסג
לו טיול מפיופת הברכה6ע״ פ שסח בנתיס אינוצי־יך ל הזור
אלמוציא׳ממצייס' ואמי
פה גיא ' אגא׳גר מן הארץ אמר רבא במוציא כ״ע לא פליגי דאפיק משמע דכפיב
דסיחה הויאהפסיקהמ׳אמרינן במנחות סח כין תפילין לתפילין צייןלרווק
סאכיור
פליגי בהסוציא רבנן סבדי' המוציא דאפי'ק משמע שכ׳המוציא לן 6מיס מציד
יז ! נא cefc» ,;oכי
לכרךס6ח
הרס הך שיחס צורך ביכה ולא מפסק׳ה־יאו מלס נמי אין צריך
סבר המוציא דמסיק עסיפע שנאמסמוצי׳א אתצ׳מיתסת סבלל 3ניסוי
קו^ יר' ןעא «וג החלמיש ורבי נחמיה
סאע״פס^ן
זו ציורך כרכה שתהא פרוסה של ברכס נאכל כטעם ניסה מדבריו
ליגרשא </׳לשג
ורבנן הכי קאמי לסו קרדפא צריך הוא לישראל וכו׳ופיש״ידאפייק'משמעי
מצ׳י־יס
סעודה אש איני דבר דשייך לפיוסת המוציא הוי כפסק יגביללתורי<Jw
מצרפי
ונריןא״ל הנ
וראי ברכה הגונה דלשעכר כאי׳שהרי צבי הוציא לחה הזה מן האיץשהוא
גינתולאממסתי הא
מדניI
וכךכראה.
שייך לסרואתיזמוציאכיון '.שאסור לטעום עד שיאכיל לבהמתו
ליהנות ממנו ואסיקיכא והלמ'1המוצי׳לחס מן האיץ וכתבו סתו׳ואע״ג דעיציא
אוןויג >5לתגיא בא
הביכו וכן נרא ^ דכיי ה־מרדכי שכ׳אבל אס סס דבריס אחרים דלא שייני tei
 cnasייני ן על כ״ע לא פליגי דאפיק משמע כימס'מפריס טעימא כדי שלא למרב ראשיהאופיולו
לחזור ולביך וכן נראה שהוא דעת החו׳סכמכו הביאו מלחוכר׳ואנואץ|'16
הפולס מוציא ואע״ג דכלחס מן איכא עירוב שאני המס דקיא צתיבלהוציא
צריך
יל כילם וכוס איל
כגון
ומשמ׳מונחן
לא מלס ולא לפתן מסים דפת שלנו חשיב
 5ייה גלו נס יסיג
בשמי ידיו כעשיר האצבעות כנגדי י׳תיבו׳סכמקיא ׳רגילץלהכי׳עלסשלחן
לחט מן הארץ ועל כן יש לבצוע
מיי®1
הביאו מלח הביאו לפתן הוי הפסק כיון דלאי צורך
געת' פעק•> תן
רכינו טעות סופר' שכצווב בספרים דצ״ע פודו דלסביא משמע י סהס סוברים דלדירן
זה ענ״ל ויש כלצרי
המוציא היא אט״ס שהוא מצרכי סעודה אבל הימב״ס כתב כפ״אמהלכונוניק
יידיחוגחןבגריפ'
להבא יסיך רואה שבגמ׳אמרו דכ״ע לא פל־יגידאפי׳משמעדכתיב אל
נן  0נדמתן«פיוי וצי־י׳לכיך
רצוצי!
בדבריה חעגין דכייס סמכרצין עליו אינו צריך לברך סניה
וזהו ודאי לסטבר וכמו פסרש״י הילכ׳כריף להגיה לפעקר במקום ואס הפסיק
יתי י7י מונתי מוציאים ממצרים
לשעבר וכן מצאתי' שבייך על הפת וקודם שיאכל אמי הביאו מלת וצו חנו לפלוני לאכיל חנח;
ג א"!ן פכ’ג ו5״ ע להבא יכך סדר הלשון דכ״ט מרדד דלשענר אשמע וצייך לבציך
 «3אי '57י אס לא
אצילך
שהשיאה מ&נץ
רבי׳בגעהיאזאתבמיצ\צ;י? לבהמה וכיוצא כאלו איני צריך לכרך ניפה מדבריו סכל
יי 1כיאי׳ין ל' א יגאל בספי מדוייק וכן היא גירסת העיטור ואיפשרשגירסה
לצל''1
דאין צי>ך שתהא שיסה מעלן פרוסתהמוצי  ,כרוקיא דהא פצו
דכתיב אל מוציאם טמצייסציי' פליטכהמוציא-רבנן' אויח הפסק
8ניס׳י־יימל0ייי!'ן כ״ע גא פליגי דספיק' משמעי
לא -משמט מליסצא שאומר להאכילו מפרוס׳פמוציא וכיון דספק נרצהציץ
דמפיק משמע דצמיב המוציא אתכם מתחת סבלות מצייס ויכי' לאציל
 nביןו״קי׳אסריס סביי המוציא
כתב הכלבו דכלהני מילי דאעריק דלא היו הפסק ריקא גיק1
צקיטיי׳לקולא
סכי המוציא דאפיק משמע דכתיב סמיצית לך מיס וההוא ה״ק להו הקב׳ס
יגן דתלמיזגיןצץ נחמיה
ראונןלפהי5
כלומר אבל לצתחל׳לא יפסוק אפילו בדביי׳ אליו כתיב בא״ח אס
ליפ  6י 5״ע ו; ,סס לישראל וכו׳פי׳במוצי׳כ״ע ל״פ דמסי׳מסמע ורצה לסרא דכתיב אל מוציאו ממצייס
טיגס למדיי מס' 1
לאציל׳יטקב ביי״ך המוצי׳ואח״כ כגב ראובן ידיו וב ירך עכ״י לא הויהצסץ'1
ר״ל נפרצה' להוציאם מימצייס כפועפוי׳ראם היה לו ולסבא .מביציי כי פליטבהמיצי' ידיו
7י« ני.ומ 6י 1ן מבצ
טיול ברוך א״צ ראובן לחזור ולברך המוציא • כחב סיויאז אס דביפארונויו!
סייי דמפיק משמעדכמיב המוציא אתכסמתשת סבלות מצייט והוא להבא
הגיגה היא ! \ ק רבנן
המוציא לאכילתו צריך לברך המיציא פטם שנית אכל א&אכלהבוצץ;1
בינת
סבר דאפיק משמע דכתיבהמוציא"לך פייס וכבי הוציא חו גירסת סשר
אסור זאטליין וינחמיה
הא נפקיכלהוכדמסמכסילהי בכל מעיכין דאייסכילינוקאכפקיעגיי
הפריס' עדמינלה מערכת אלהוא שכתב בסער הביצות דיך ו׳וז״ל בפ׳כיצ׳מברכיןאמרי׳מל ספת מהו והסיחו
« פי
רואה סוס יאיה מסס להסס לוא.מכרך' פרסישחר התיצוק וכיון סץ? \
איין
המוציא רבי נחמיה אומר מוציא אמר רבא כמוציא כ״ע ל״פ דמפיק מסמעכיי
ה״סזנין ו 3גן*6ן מביך
ואיני ברצ׳לכטלה אכל הכא צלא׳וא׳סייב•לברך כדי לאכילוצשאח׳מגיומי"5
הויא
ורבנן סכיי למוציא נמי דמפיק שסמ׳והלצ׳כרבכץדאמריהמוציא
יז 5אי' עגש׳& מע( פליגיבימוציא
כל אי׳בידך לגי צמו וצסצוא מפסיק בין טציימו אמן לטעימאו הדהפס? ;א
נראה; טיסת התיספית סצתבו וזה לשונו והלכאא הנלוציא וכולי ואף מל' כאילו
'• 1°p
' ט״כ וכן
ולברך תהצ״ל כרור 1וכ< היכבהפו׳לרש״בא מי מיס לו לפניו פח נזי|5
( ) ן;:א״ז '  trפי דמוציא כולי טלמא לאפליגידמפיק משמע בירושלמי עפרם טפמא וכילו לחזוי
ציי׳ לליפתן ובידך עליה .המוציא ודמתו לאפלה עסלפסןואסי־ס ^ ^
עת פיסי! או פת מ״י הרי סאמרו דלכ״ט מוציא דמפיק משמע ופירוש דמפית ידוע שהואלהכא iשאינו
שעורי'■ .זאימיפת
שכתבתי בסמוך יש ללמוד כן הביאו לפתן אם צריך לחזוי ילכיך כיון שאיוו צריך ללפתן עמה  :תשוי^
וםן ש יריצו רסן ריוס בין ל?! ס ובין מן וכי מהייוס
ן!ס«ד
נתכוון לאכול כלא לפתן צרי׳לרזיי ולברך אבל אם נתכוון לכךא'יי ;;|
התלויו׳
נו יא־כי יגיל ופשוטהוא 1:ס״ש ויתןסתי ידיו מל הפת שיש בהן ייאצבעוכצגדי׳מצות
כסכצע
ואפילוהיתסמויפהסכיסו׳סמאאיןאכילתי מריב'יג ליו כלא לפתן
וכו׳טד•מצמיח חציר לבסמ פ״י בכלבו וכיוקס בשם הייוש פ״ק דחלהומדרש
ל- ,'016הג־' כפת
;ילו
שאפילו היה לפניו מלס ולפסן ונמן .דעתןע לל סהן $ןקר ו}5מ׳ 33יאולפחן
המוציא
ויכולו אלא סבמקוס בכורי׳כסוב סס לא תפסוס  :כתב היוקח אין לביך
סא־ף
י
.
!")•יו
(< )%ג גורי סרוקת למאחר שטעם אייין הפויהפ ־מויג׳תאונןלסמיוי זה'
ויפה 6תי'
 5החלת המית גי; יואישי׳אאינורןצ' גייי5א גיהוימגן־לוסילהנרגח :
שאימיב! 1לא(ב3ו בלא ןעתןכ 110הדי! ת! ו 3נז{ הו נראהשאשרו 5ללי .סתי ןי!
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ומפורדים
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שאויכלי־ס
כולם בשפה אחת• ומב :ר jj׳ ^»
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",איל( ללא נלני
! ^!•מ׳ב׳ ^פ סכשבצע נתכוון לאכול כלא ליפתן כשנמלך ו6מ־סביאו ליפתן
מפוזרים אינם מנטרעי
sshCCf .׳ולברך הרי כורך סעודה הוא וכבר נתבאי דנקטי׳כהרסב״ס •
ומערבי ובעל .הכית עס מיי ביתו הי ספי י קביע ^ ללשייס מסה
ואם '
שניו יח ^ כידול״יי־מי־־א
אפי׳גצא
הסיבה
בירו' כתפו ססה״ר מנ&׳לסלקכ"צ הכל«
לא
דהאי פהא יצא ואם הס שמםז או רבים אחר מברך מזול׳ודוק' והרא״ס והרשב״א אמררי־־״ל בשסע׳ "מ! יניב׳גשס
אסנזפוכמיך הסטייהפבי ו י"®
ניעדסגמ סעודתו אינו מכין־ כ!
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מפנייכאויחין אבל בע״ה בתי ! 3י תי & T
"  rz ^ 1,שהיסיבו שהו׳דרך קבע אבל היו יושבי] בלא היסכי כיון שאינן
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פריך לתת לכל א׳וא׳בסני עצמי יאינס נתיג״עיממנ׳ש
נהימינ ^ ^ רפע״ -״י־ז־צ ’ סל פלוני שהכינו מקום לאכילת? הוי קבע ואפי' בלא היסבה ובעל
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כני ביתו אפילו לא השיבו יהד מתחלס ל צמת נעל
י:נ־ 0,פ 1,ז׳ל תוןפ .וצ3ל  0יןהפוסקי חבורה כהפיכה דיו־הו דמווהיכא שהמסובין רבי׳נדול שבכולם
מצטיפי׳אסר האכילה סכל בני הבית נינע נלי פיסגג
בוצע ואם יש עמהסבעל הבייהוא בוצעמ ואפי׳אם האורח
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והרסנ״אסלא הביאו אלא דברי ריב"ל פניוכגי׳עישיו3א1
יגיד מספקכסס׳משוכשת נזדמנה
לרבי ואם
מבוי הרמכ״ס סננספאו׳ שלנו כתו בה ד מה כרכי מי סכסתפ לו אס בירך המוצי׳
לבד :ומ״׳ען רכי׳והאי־כ' חאין אנורגיל׳־} משים ;קינהה/א
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מוכעי׳ לאתגנלא
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בני
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דלדידהו
לא
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קביעות
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הוי
קביעות
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מייסי לסבק״ו ומה כשהיא שבע מברךנשהו׳רמב לא כ״ס כבר כתבו סס
התוספותכ ״קכ ;! ו מ ?
וס^ Dהסיבו הוי
^ דידן)5פי׳ ^ יסמ נמי כיי אלעסי ? *Zr
וסרשכ״אדלאו ק״י מעש הוא  :ואם בירך כמקוס ברכת המוצי׳שסכל נהי׳בדברו קבע דכל סיכא דליכא ישיבה ליכא קבע ומהאי טעמא נמי נר׳דכ״ה פס כט ^ פ °נ שאגלי לנ׳י
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לדידן נמי לא הוי קלע אא"כ ישבו וכ״נ ממ״ש בסי׳קע״ד  :ופת ויין אין א' פוטר ניגע ל » 'פשי■
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פוטי
כלכונסשאץ כה הזנית השס אינה כרכה דאמר־כריך רחמנא מייסדהאי
ואס /הייימל»דהניג־ג
פתאzאתתכ׳־רו  :י• ,כתב הרוקח אס לא קבע מקום־׳ 1־
להם י1
כל א"' י
מברך ילעצמו "־׳
ונסמפוואי דלר׳יוסנן דאמר כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה צמו סיתכאר כיון המביך להוציאס והס כיוונו לצאת יצאו ונ״נ מתשובת הרסב״א שאכתוב נ ס י׳ ני !ל לימךלפני
נסי׳רי״רלאאמיען דצאאלא כדאמי כה נמי מלכו׳ולפי׳כמב רבייבייך רחמנא
קע״ג* והיכאשהמסובין רכים גדול שבכולם בוצע ואש ים כ 1מהס3״ה הו 5ן 3וצפ ה* ״יף ז ״פ
 h\nונ״כ הרא״ש והישכ״א ואע״ג
דהאי עובדא דמנימין רעיא משמעדבברכה כר״ע כילד מברכין אמרי׳דב״ה בוצע כדי שיבצע כפין יפה וכיון דטעמא משויהכי ^נ״םהבנ ׳קזי י
.סלאתר המזין הרה מסמ׳לרכי׳דה״ה
דאס
בירך כן לפני המזון שיצא ידי כלכת הו׳משמע ודאי שאע״פ שכאורח גדול ב״ה בוצע  :וס׳ש דהיכא סהמסובי׳רביס וי״ל הנינע נותן
גדול
שבכולם
המוציא דמ״ס מדפכיא הפס ראה
בוצע
פת
ואמ
׳
כלומר
כמה
כשאין
נאה
תפ
ביניהם
זו
כ״ה
ברוך
או
המקוס
סכולס
נפלי
שכרא׳יצא
בתיס
כ״כ
כרמב״ס
פרישס לפס
זנייי״ס ר יוסי אומר כל
המשנט
ממטבע
סטכעוסכמיס
בביצות
לא
יצא
ידי
בס״זסה׳ברכות וג״כ כתבו התו׳בד״פ ג׳סאכלו אהא דאית'
המסדר״יאמר3״ס נ״ ^ יל " 1אץ
סוכמו וכתב הוא״ס דבירוש׳פסיק הלכה כר״מ וגס לכאויה ר ' יוחנן כר׳ימ ס״ל
בוצע ואורח מברך ורב הונא אמר ביצת מ״יך י'ס לייסב הני מרי ליס^ני די3י הסצע ציתןס7
 b%וסלמודאדחי ואמידר' יוחנן אמר לן אנא דאמריאפי' כי׳יוסיודברי יוחנן כשהבעל הבית מסיב עמהס ודאי הוא בוצע ואורח מברך אכל כ 60יןב״< 0זא<לנ אא״נ ה*ת
ההגהותמימוניותכראש הברכות כדברירביעוכ״כבתא״וני״ז ח״א ) והגהו'אש<*רי מסיב עמהס הגדול שבהם יעסה המוציא וגס הוא יברך ברכת המזון וצ"כ סמרדכי אוכל הואעב־ל:
צתבו כשם הפוס׳סצ״ע אס הלכה כר"מ אפי׳לא יזכיר פת וכ״כ ג״צ המרדני וציון סס  :ואין המסובין רשאיס לטעו׳עד שיטעו' הסברך בר״ס ג׳סאכלו וכתב הרס 3״אומתמעלאשי׳אנל
דספיקאכדרבנן הוא יצא  :ואסהיוסניגז או רביס א׳סכיו לגולם ודוק' שהסיבו וא״ת והא אמרי בערבי פסחים גבי רב אשי דאיקלעלמסוזא ואמרוליה־ליפביד
^
"
סהוא דרך קבע וכו׳כפ׳כיצד מברכין (דף מכ ) שנן היו יושבין לאכול כל א׳וא׳מברך
קמרקידוסארכהוכוסזייהלההוס סכאדגסין ויסתיי מלמלו סמםיביןרס^ י[
»
ע
!
ת
גפל
לעצמופמיכוא׳פברך לכולס ופיש״יהיו יוישבי׳בלא הסיכ׳מטו׳ממוטין על צדיהן לטעום קודם שיטעום המברך י״ל דהתס כשהיה נוס ביד כל א' וא' ולא היו צריכין נספרים יקי־איי
קמאצית עלהמכה.ואוכלי׳ושומין בהסיבה כל א׳מכיץ לעצמו דאין קבע סעודה להמתין לכיסו של מברך והכא כשהיו זקוקין לנכר שביד המברך והכי
להי!
פהגי׳
בלאססיכס ונ׳הרא״ה נן היס מנהגם כשמהסכרי׳לאכול נחביר׳אחת כל ' 6מסיב בייו׳בפ׳כיצד מברכין דגרסיכן
התם ״ר אבא בשם רב מסובי'
אפורי׳לט
ע
ו
ס
 ,האתיתית גלנרי
״*. .
1
.
^
הרס ;  0ןאיןהנונ
■צל מפתו וכן לפי מנהגנו פנסיו לאכול
בשלחן א׳או בלא שלחן במפה א '  :וכתב סיטפוס המברך ריב ל אמר שותין אע פ שלא שתה ופליג מה דאמר רב כשהיו כיל[ ביתן נילפאיכל
הו ^סי״קפי׳ היו יושביזלפסק
אחד
ונזדמן
לסם
זקוקין
לככר
לאכול
א׳למס
מברך
דאמר
כלא'
ריב״ל
כשהיו
כל
א
'
וא׳כסרו
בידו
וכ״כ
כתוס׳וה״ר
יונה 0א׳נ הי׳אנל יפי׳
לעצמו אכל הסיכו לאכול ואי׳להם עסק אס׳א׳טירך לכולם וי״מ היי צסבין זה כאן וסרא״ש ואמ״פ שכתבו ג״כ תירוצים אחרים פסק רבי ' כתירוץ זה לפי שהוא כהדיאא-י7,רסם ®"ע®
■ווה צאן פלא כסדר אכילה ססיבו שישבו סכיכו׳השלחן כמו וישבו לאכול לחם
כירושלמי וכתבו התו שכן עשה רבי׳סמשון בחופה אחת שבצע החתן המו ^ ^ ןהיה יישיס שנא׳פרשה
בוצע
רבי
שמשון
דמתרגמי׳ואסתחיו ופרש״י פיק' דלטלהו קש ? מתלמידי דרב עכ״ל וכ"כ סהו׳דעת.
הפת שהיו לפניי ואכל וכתבו עוד והפר מקיצי היה אומי ^ריוולפריס׳היותא
בצע
המברך
ונתן
לכל
אחד
חלקו
אין
צריך
גל
למיס'  :וכתבו התו׳דמתני׳מיירי בין לברכ׳סמוציא בין לברכת המזון וכ״כ ה״ר
א׳לסממץ
עד
שיטעום המברך והא ! כ״ב כלשב״א
יונה והרשנ״א וגס הרא״ש נתב מת ;י 'איירי בין בברכה ראשונה בין בכיכ׳אסרוכה ׳דאמיי
׳לנינה ראשונה אפיהשנים א' מכרך והב׳יוצא אס השיבו אבל אם לא הסיבו
ידו תח
אעגדסימפצעונה אפילו אמי אמן לא,יצא ובג׳א׳מברך ברכת המזון לכולםסא
רסאי׳לטפו׳וכו׳ואין
לומר
דמן
הסיס פלהפניות  :ומ״ש סיף שכי׳או רביס ולא כתב סתס היורכיס מפו' דלפנין
הטבול לחודיה קאימי אך המביך אכיל קודם דא״צ «תגילטעי’עתי׳לה
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פוסט
ונסה ג א מביך למלם וכשהם שסה הס נחלקיס לב׳ חבויות פד
יךע «.מגי אנללדיייה
י׳וכו׳אבל
כברכת
—
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 .־■המוציא ל״ס אס הס ב׳או ג׳או יותר בכל גוונא א מכרך לכולם
וסעמא
דשני
לן
כין
מסלה
ואוכל
ואין
המסובין
רשאים
לסטוס
עד
שיפעיל
300
י
"
ו
^
ס
יצה ה 5וצע על wWbגר^
גינת המוציא לביצת המזון בפכין זהיתבאר בסי׳קנ״גבס״ד
:
ודל
סכלי
הלקט
לחלוק
כבוד
לרב
אולמי
שהוא׳
גדול
ממנו
בחכמה
ויניסנן
לפשוט
ידו
קודם
לו
ענ׳־לוויל
ממרי
■חמי אשי נקיטי׳סני׳שאכלו מנוס ליסלס פירש״י בין
בהמוציא
בין
בברכת
המוח
הרשות
בידו
פ״כ
וכן
נראה
.
שהוא
דעת
הרסכ״א ש 3פ' סלאה שאכלו הביא הירוסל ' ר< יני איסינ 'כן

 . . . . .. . . . .מסף בסס י סמפון ברכת המזרן
ך "0א׳עהס יוצא בברכת חבירו אכל ברכת המוציא דרככן לא אחמרר
י׳־ןJ 5פג״ל  :זסש רבי׳ואס אמרו נאכל כאן או כמקוםפלר׳רכו׳& ס בגמיא
}!׳  3 vl ' uסי ^ לא ורמינהיי׳פהיו הולכיס כדין אפ״פ סיכולה אוכלי ' מנכר
^ " י 6מברך לעצמו ישבו לאצול אע״פסכל אחד ואחד אוצל מכניו אח׳מירך
׳־סקתגי-יסגו אע״ע סלא סיסבו אס׳ רב נחמן בר יצחק כגון דאערי ניזיל ולכול
בדין פק וכ׳היא״ש ונר׳רה״ה נמי אס אמרו נאכל כאן שקבעו מקו׳ובשביל
ןיל[ ה’י,סוכ ק" 3יו נקט תלמודא נחיל וכיכול כהמא בדיך סלן סכך מנהג הולצי
ן ס ע צ ונ'כ ס״י יוכה בשם ר״י הזקן  :ונראה שלזה נתכוון רש״י שכתב בר f
!׳־®?[יי ס דקבפו להם מתחלה מקום בדיבור ועצה והזמנה הוי קביעות אבל
׳• ״״< יק נמקים א׳יחד אינה קביעות:
וכתב ה״ר מנה וכן אס היו יומי'

רב צד מס קצי כוה טעים בשמאליה ומפליג בימינה מ״כ  :ולעני ]■ הלכה אס הניסב ילפילעלב
כל אחד אוכל מפכח־ רפאים לטעום קודס כדברי כירושלמי אכלאססיף ןק! יקיט מר מלן ׳גילחי/יר
ילכצר־א׳אפ״פ שנתן הבוצע לפני כל אחד ואחד איכן רשאים לטעום עדסי טע,ש ץי < פןלנ63חל
הבוצעכדברי־הרשכ א וכדמשמע מדברי הימב סרי י מ ט  :ימיש ואס הוא חילוקני! נלו5
סבת אינ& דסאין לטפו׳קודס אלא אס רן יהיה לפני כל אחד לסם משנה כן כתב לק»! אנל כיי
פסהרא״סז״ל י אין הבוצע רשאי לבצוע פד סיכלה אמן מעי רוב כטוכ ץ נתי־אר לק׳ל
גס זה בפ״ג שאכלו ( סס ) וכתוב בארחורג סיי ס ם5י ןה  -י 3פרס ^
עך ילעת האיילים:
שתכלה אמן מפייהמסובין לפי שהפונה אמן צמכרךוכחר מסר״י ן׳חביב ז״ל הטסס
שאמי מפי רוב לפי סכל המאריך כאמן יוחר מדאי אינו אלא טועה הילכך לא כעי׳
מפי כולם שיש מאריכים באמן מתי מדאי והוא טעות3ידס עכ״ל
:
יד
א9 x
כבוצע

ד״מ

חיים הלכות ברכת המוציא קסז קסח

קסח (א) .הב^ צע פוסט ידו תתלה לקער׳לאכול ואס בא לחלוק כבוד לרב וכו׳כריתא סס :
גמהלי״ל מי שאינו אוכל אינו יכול לכרך ברכ׳סמוצי' וכו׳רתנן לא יפרוס ארס פרוס׳לאחר
נת' על«
■לי-זיי׳ת וכו׳בייפא היא בסוף פ״ב דר״ה ידכט ) ופרס״י לא יפרוס ברכת המוציא כדאמרי' זכרו׳הי׳ס דס״ס אס•שתי שלימו׳משין א׳אחת גדולה ואחתקגל דמכיו מל מי!
עליהס לא .יאכלו ולא.יברכו JO 'iO :
הנ’שמתי
בתב הרוקח אס יש לאדם שני חצאי לחס ן ^ ך
למידק הא דתניא אכל וכ״כ מגסות מימיןפ"!:
1
חיבה ■
שאינה !
לעיל ,,ו
וגתחנרו ״ ״׳ הרנה
סלס יחבר ביחד בעץ אוכש1
ג < נעתעא  .,חן פור הוא לבניו ולמי ביתו במאי מיירי אי
י׳לש3׳,
דאטולאחייס ואם הוא שכת אינם ושאין לטעום קיר׳אא״ב יחיה לפני כל אח' יהא כיאה ודינו כיין שלם וא 1
הנוגעסא « ק אל בקטנים אפי׳לאחריס נמי
אסיר לחנכם כמצות ואי בגחלים אעאי לחם משנה אין המצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן מפי רוב לחברם כדמשמט בפ׳הלץ  :כתכר־
יי »
העוני?  :הבוצע פושט ידו תחילה לקערה לאכול ואס כא לחלוק י-.מז'  6־שי לןרג פת
®נשכהנ ^ י™ פירש להם לימא נמי כהיכיו ןD־ r fחוכה
גדולים ומצה לפשות פירוריסדףי '
זן/ינ׳כפרס׳דק
כבור לרבו אולמי שגדול ממנו הרשות בידו מי שאינו אוכל אין
 pvcnע ל'הס™יאי״ליול 6יב יי:ו,ופ־ ד
™:,׳• !״
י< " aגלהתינו! דכדי לחנכם במצו לא שייך שפיר בגדולי
יכול לברך ברכ׳המוציא להוציא האוכלין דתנן לא יפרום אדם מנת לפיך פליה׳ולאכלסאין ^
כדילנרו
ש! שס קולושלס ועור דבגמ׳איבעיא לן ברכי הלחם סל מצה פרוסה לאחר אא״כ אוכל עמו אכל פורס הוא לבניו ולבני ביתו עליהם תחלה כשרוצ׳לפיק
שש 1ג׳א וברכת היין סל קדום סיו׳מהו ופשטי' לה
"םכ י
כיצדמההיאף"
הפירורין כך פשוט פיק
קדים
אע״פ שאינו אוכל כרי לחנכם במצותי :
צנומה וכן• פירשוהכתושע־״צ.
גיפי'* מדר 3פפי הוה מקדש לארישי' ואש איתא
< 7לעילסי'קש' ז
ליכא לעיפשט מינה מידי דשאני התס
HDp
ה< ן לפניו חתיכות של פת ופת שלם הכל ממין עליו היאך כתב כן לפשק הלכס ^ ן
דאריסי׳בכלל בני ביתו הוא ואע״ס שאינו
והחתיכו׳
קיבר
הו׳פוז
'
אפי
השלם
על
מברך
אחד
f
טשמשהוא על מ״סרכ חייא כר ^ v
אוכל מותר לפיוס להס־ונ״ל דודאי כבניו פת נקיי׳ ואפי׳אם השלם קטן מן ההתיכו׳אבל אם השלי שעורי'
המיצי
הצנומה בקערה מביכין עליו
כשיניח עמה הסלימה רב-־׳סמס דבריו כרמת הרמ״בס והי״אש ז״להו 3י5

דשלי4׳י1,
וסלימי' והלכה כי־׳יוחנן
כתב המירצי אהאדהביאו לפניו סתיתין

׳ והחתיכו׳מחטין אפי׳היא קטנ׳מניח הפרוסה תהת השלם' וכוצע
משתיהן יחד פת שעורין ופת כוסמין מברך על השעידין כיון
שהוא מין שכעה אע״פ ישהכוסמין יפין יותר פת נקייה ופת קיבר

מצאתי שכת׳ה־ס״בא ונדחו דבריוjjijp
דהא אמרי' עלי׳ופליגא דרגי חיי ^ו׳
העתמחקי,
חייא צייך שתכלה ברכה עס
להרבא מ״ש צנומה דלא מסו 8מי^
ברכה אפמס׳כליא על הפת נפיט

ומי ביתו הקטנים דוקא קתכי דסור׳להם
אע״פ שאינו אוכל עמהס כדי לתנכ׳במצו'
אכל אחיי' אע״פסהס קטנים כיון שיש.
*u
להס על מי שיסמוכו לחנכ׳לא יפיוס להס
והן ממין אח׳מברך על הנקייה טהורה וטמאה מברך על הטהור׳
ועי״ל סכל שהס קסניס מומר לפרוס להס
פת נקייה טמאה ופת קיבר טהור׳ מכרך על איזה מהן שירצה
לחנכ׳אע״פ שאינם מכני ביתי והא דנקט
אפרוסה גמרא אלא אמר רכא P
בניי וכני ביתו לאו דוקא אלא אורחא וכן פת גויס נקייה ופת קיבר של ישראל מברך על
איזה מהן ואח״בכוצעואסיקכ׳דהלכתאכרנ ^י
שירצה
סיי}
דלס קי״ל כר׳חיי׳כ״ס ילא קי״ל כרב
דמילת ' נקט שאין קטני׳מצויי' לאכול אצל
גדול אס״כ הוא אמרם או כעל כיתס :
בר אשי וא״כ איפכא הוי פסקאלפי9׳י:1
ומשמע דאפי׳כשב׳ שהוא חייב לאכול פת לא יברך לו חכירוביכ׳ המוציא אס וכ״כ הרש״כא דלר׳חייא צריך שיבצע בשמת ברנה הואיל ואיפשר סישפק ^
אין המכיך אוכל ממנו וכ״כ המרדכי בפ׳ע״ס וכן משמ׳מדלא סרי בפ׳ב דר״ה אלא
ואיפשו
מתחלה לפניו ע״כ וא״כ לרבא נמי צריך שיברך קוד ^יכצע סואי'
ונך הס דברי המפרשים כמו שנתבאר כסי' קס״ו  :כחו '1מתנימס״רי.,״1
ברכת היין דקידוש וברכת המוציא דסצה וכמ״ס רבי' בשי׳תפ״ד  :ולעניץכפ״ס
לקידוש היום שחרית כתב סמרדכי כפ׳ע״ס וכמו כן אדס העוס ' תעני׳חלוס בסבת סי׳ק״ו לחם סלס ובו דבוק פרוס׳איך לעשו' לברכת המוציא אם טיב יומילמי0נ1
לא יעסה לרכה לבני כיתו דכיון דליכא רק כפה״ג שמא הוי כמו ברכת היין דאינו מסוכר שיהא הפת גדול או טוב לפרוס הפיוס״תן הסלם כרי שיהאהמר
יכול להוציא אחרים כיון שאינו אוכל הוא עצמו אכל ר׳ית׳כתב בת״א מני״ב דכיון לברכת המוציא לא ביארת יפה דעל[ך אס הוא זה כשני גלוסקאית הרבוקיסיסו
דמשוס דמצוה לקדש הוא מברך טוציא את אחייס  :כ! תב הכלבו בשם ה״ %אשר שנאפו ונדבקו כתנור כך ונחתך מן הא׳והשנייה נשאר' שלימה כה״ג ודאיסיניוז
נהגו כל ישראל סלא להאכיל בהמה חיה ועוף ולא גוי מחתיכה שניגפה 0-fחתיכת להסייד החתיכה מן הסלימה כדי שתהא נראה שלימה ממה סיניחנה דפוקמס!
המוציא וכ״כ ס״ר חד אבודרה ' בסס ספר המנה גו' ולא ראינו ולא שמענו מי שנזהר
עכ״לא
שתהא ני׳גדולה דקי״ל שלימה קטנה עדיפא לענין ברכה מפתיתין גדוליס
בכך ואין לדבר סמך כלל .־ כתב הימ״בסבפ״ז הבוצע נותן פרוסה לפני כל א׳  J1Dשעורי' ופת כוסמיןמברך על השעורי׳וכו' ירושלמי פ׳כיצד מברכיןוה" י
u «*..
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בתוספת ' וכתבוה סס התו׳והר״אסוהרש״באז״ל־ומ״שרכי׳פפנקיסוצחןינו
וא׳והאסי־ ניטל פרוסה כידו ואין הבוצע טחן כיד האוכל אא״כ היה אבל וכת׳הס״ר
מזכריםסלי®
דוד אבודרהס ואיפסר שהטפס כזה משוס סכא׳פרשה ציון והוא רמז לסרוס׳המוצי ' :והס ממין א׳מכרך על הנקיה ג״ז שס בייו׳והתו׳שהכיאו סמפיסי'
ובתשובות הרש״בא כתו׳טעס זה בסס כה״ג ושאלוהו מניין לבה״ג ולהרמ״בס זה סל גלוסקא ושלימ' של ב״ה מברך על השלימה סל גלוסק׳ורכר פשוט הו׳דפל«
והשיב זה מדברי חכמי׳הוא להס כודאי ומקו ' ידוע היה לי בזה וסכחתיו אס אמצא יותר ראוי לפיך וכ״כ שס המו׳סני סלימי׳ממין א׳אס סא׳יופר ניף מכק מל קי
הימולנן
דח־יב ליה טפי ומשמע לי דאפי סתיה' נקיו ' אלא שזה לבן מזה מביך על
אסר בדיק׳אשלח ואודיעך* :כתב האגור
* ^היאניחגאתיז נאיכר רנתי ומד׳ הרנרניג!
ונראהשאם יאמר הבוצ׳דאומי סאינו לבןכ״כ0ני3
פכת׳ ה״ר אביגדור בסס ה״ר שמחה צריך
נ7רנ1שאי 1דהא ודאי חסוב חביב ספי:
«נ<תגש 0הנא « יס דבשנת הירש
ליס לא צייתי׳ליה דבטל׳דטתו אצל כל אד׳ועוד אכמו׳בזהבסמי׳כס״ד  :טהורה
אדס לאכול הפת שבצע בהמוציאקודס
אלילות גשנת:
וטמאה מברך על הטהורה פת נקיה טמאה ופת קיבר טהורה מביך עלאיזהממ
שיאכל פת אסר כדי סיאכלנס לתאבון
זהמהססזצו
סירצ׳ירופ׳שס -ומ׳ש וכן פת גוי׳נקי׳ופת קיבר יסרא׳מברך על אי
והוא מדברי סבלי הלקט ואיני יול־ע סעס לדבר ואולי הוא מסוס הבובי מצוה :
ישרא׳לפי!
הביאו כ״כ סס התו׳ והרא״ס והמרדני ולמדו כן מסירו׳סנזכר כסמוך ומדמי׳פח
דלט)
מברכין (
קסה היו לפניו חתיכות של פת ופת שלםוכו' בפ׳כיצר
כי׳מדכח
טהוי׳וסת גוי׳לפת טמא'• ומיהו המרדכי כ' אס אינו סח־ מפת של גויס
לפרכס פתיתין ושלמין א״ר הונאמביךעל הפתיתין ופוטר את
וכ׳עוד
שאס הוא נזהר מפת סל גויס לא יבצע א לא■ מפת ישראל אפ״פ ססויאקיבר-
השלימין ור׳יוחכן אמי שלימ׳מצו׳מן המוכחי ופסקו התו׳והי״אשוסרש״ב׳וסמרדכי
ברכ׳המוצי'
כתו׳אבל רבי׳שמשון צוה לסלק הפת לכן של גוי׳מעל השולחן עד לאחי
והגהות מימון פ״ז מהברכות כר׳יוחק וכתבו עוד דכפתיתץ גדולי' ושלמי' קטנים
פליגי ו  0בר רב הונא דמברך סל הפתיתין אס ירצה ור׳יוחנןאמ׳דסלימין מנוה מן וכ"כ המררכי וכ״כ בהגהות מימון פ״ז בסס השר מקוצי וכתוב בתרומתהדקיגן
לאסלכל
נהגו־וכחב כתרומת הדשן סכ״ה שאינו נזהר מפת פל גויס ואין דעתו
המובחך וכן סי׳ה״ר יונה -ורש״י והרא״כר סוברי ' דמסקנא דהלכתא שמניח פרוסה
בפוך שלימה ובוצע ויתבאר כסמוך בס״ד ושם יתבאר שאץ  pדעת הרמ״בס אלא
ססעודה רק פת סל גוי׳כי היא -נקיה אבל בכי ביתו אוכלים מפת שאינה נקי'50ןל
יביתי׳כמוסצו׳הסרמקוצינו״ן
כדברי אינך רבוותא והכי נקיטי ' דרביס נינהו ; מיש רבי׳מברך על הסלס אפילו כשר .וסתי הלחס מונחים על השולחן אפ״פשכ ^ גו
הוא פת קיבר והחתיכות פת נקיה כן כתבו סס התוספו' והר״אס והמרדני הגהות בה״ג צרי' לבצוע על פת נקי׳של גויס הואיל והו׳הכוצ׳ואיןדמסולאכו׳אלאמ ^י
סינל
מימון והר״ר אכודרהס כדאית׳ כירושלמי פרוסה דגלוסקאות ושליקין דבעל הבית פח ולא מן הכש׳דהא דאמרי׳המוקדם בפסוק קוד׳וכן החשוב או סח כיבקור'
מסויי׳לאכו׳מןהמוקו
דרוצ׳לאכול משניה׳אבל אס אינומצ׳לאכו׳אלא מאידך לא
' מברך על השלימין דבעל הבי ' ודלא כה״ר יונה והכלבו שפסקו שמברך על הפרוסה
מסיאנקיה  :ומישרכי׳אכלאס הסלםשעורי׳והחתימחטי׳וכו׳סס אבלפיוס׳של או חשוב או חביב כדי להקדימו אפי' סהו׳לפניו ואע״ג דבני ביתורצוניל 6נו'55וי
חטיס ושלימ׳של ספורי׳דברי הכל מביך על הפרוס׳סל חטיס ופוטר את השלימה של כשר והוא בוצע עליימ״מ הוא עיקר ואזלי׳כתרי' הואיל ופסק ירוש׳דעלאיוהומ
שפורים ובתי הכי אסיקכא ירא שמיס יצא ידי שניהם מניח פרוסה במוך השלימם שירצה יביך היכא דבעי למיכל מתרוייהו והא דכת׳כמרדכי פ׳אין מעמידןמור
ובוצע ופר״שי דאפלוגתא דרב הונא ורבי יוחנן .כפתיתין וסלימין ושני הה ממין ראבי״ה נר׳שאס היה מסב מל שלחן יסר׳האוכל פס סי! גוי׳והב״ה נזה נופתשלנוי
סמאסופי!
אחד קאי דירא שמיס מניח פרוסה בתוך שליח' ובוצע .וכ״כ הרש״בא בסס הר״אבד כיון דמצוה מוטלת עליו לבצוע יבצע מן היפהוראי מן הימ׳פתנקיה
אבל התו׳וה״ר יונהוהר״אש .מפרסים דלא קאי אלא אסרוסה סל חטיס ושלימה של קיבר טהור׳על אי זה מסס שירצ׳יביך וכיון דהותר לבצוע הותר לכל מימיי® ?
שעורים וכתב הר״אס שכן נר׳מדברי הרי״ף וכ״כ הרמ!-בס בפ״ז מה' ברכות מצו? מ 1זכר לדבר הואיל וסותר לצרעתו הות׳נמי לקייו ע״כ הא חמן אע״גדב״ה
לסלקספיי
המובחר לבצוע ככר שלימה אס היתה סס שלימה סל סעוריס ופרוסה פלחטי׳מניס לאכול מן החביב ואין בדעתו לאכול הימינו אפ״ה מצוה להקדימו יס
שלימה כתוך פרוסה ובוצע משתיהן כדי שיבצע סחטיס ומשליסה -ונר׳ג״כ מדבריו דכל כרכ׳הנהנין תליא בחביבו׳דמל חפיבו׳הכאמו הוא מברך ומשבח ולכונן
דבפתיתין ושלימים ושניסס ממין אחד פוסק כרבי יוחנן דאמר שלימין מצוה מן דרא״ביה נהי כמי דב״ה נזהר מפת.סל גייס אינו זה בסביל סאינוחביבמל"
המובחר וזהו סכפ׳מצוה מן המובחר לבצוע ככר שלימה ומשמע דבדאיכא פתיתין מניח משוס פריסו׳ולכך היכא דמצי למצוא עילה שיאכל בהית׳ולא יצטרךלפו?'1,
מיירי ומדלא חילק בין פתיתין גדולים לקטני׳מסמט בהדי׳ דאפי׳בפתיהיןגדוליס כגון הכא שמחבב בו המצוה סרו ליה רבנךואסא מייתי ראיס מן הירושלמיוקל!5
וסלימין קטנים מצוה מן המובחר כסלימי' :ומ״ש רכי׳שאפי׳חמיכה סל חסי׳ קטנה פת נקיה טמאה ופת קיבר טהורה טל אי זה מהססירצהיברך משמעל’5",
תניחה פרוסה פחת השלימה וכו׳ כ״כססהרא״סח״לפרש״י כלשון אח ' בוצע מן אי פרוש הוא שלא לאכול חולין טמאיס אפ״ה יברך על הטמא' אס ירצסמסוסחי -י
המצוה ויאכל ממנה וה״ה לגבי פת סל גוי' דבלא דידי׳נמי שלי אלא נקט היי
השלימה ימ״מ יוצא ידי שניסס קרינן ביה כיון שמניח שניהם יחד הוי כאילו בוצע
מימא מי הוא זה המביא פת של גוי׳פל השולחן הואיל ו -כ״ה נזהר ממנואגל נעו ,
בנשניהס ולשון סני סי׳בוצע משתיהן יחד וזה נראה פקר מדאמרי׳לקמןהכל מודי ס
מפני סאיכו .
לענץ פסח שמניח פחסה במוך שלימה ובוצע מ״ט לסס עוני כתיב משמע סבוצ ע כל שאץ רצונו לאכול מן המוקד' או החשוב או החביב . . .
חפץכואינוני,
גס מן הפרוס ' שק דרמשלטניעכ״ליוכך סס דברי הרמ״ב׳ואע׳פ סה״ר יונה כתב כלל שיתחייב לכרך עליו לאכול ממנו כדי להקדימו מכ״ ל־פתהבאהככסנין כ1
דאין צריך לבצוע סמיהן אלא ודאי פוצע הפרוסה שהיה למ ימי' ומקיים ההידור כיצד מברכין ( דף מכץרבי מוכא אומר משוס רפי יהודה פת הבאס בכסני1מנונ
דליה
עליה המוציא ואסיקנא

אורח חלים הלכות ברכות שבסעודה קסח

די מ
אנלאין
(י )
המנהל ללגריו
פהרי נשלמוי" «

1׳ ילכרויןכוופיסר15קשיכןעליה מדאמר רב יהודס אמר שמואל לחמניו׳מעיבין לברך עליו המוציא דהוי כמו דייסא ע״כ והמרדני נסתפק בהם לפי ס?ס רכי׳יות׳
^""* יייל עליהם המוצי׳ושני שאני התםדקבע סעודתיס עלייהואבלהי־כא מדאי והיה נוהג ר״י שלא לאכלס אף בפורים כי אס מוך הסעודה לכרך כפת מסלה
סתו׳גבי
כדי לעטרם מברכה שהיה מסופק אי הוי קביעותיה קביעות אי לא וכ״כ
ודמי' עלייסו לא• ותו איתא סתם שסירב הונא אגל מדים׳ ריפת׳בני
מה!אין ק^רני}
כובא דארעא וכ״כ הגהות מימון כפ״ג אלא שכתבו ונרדפת לא פטרא להו מברל  V ’JiPOמיני צק'
י '[ .רנןו ולא ברין א״ל רב נחמן עדי כפנא אלא כל שאחרים קרבעיןעציר סעוד'
 15ת סעוד׳טפי ספת כיןע :נ{ין הרגה
סלפני׳רלא משיכי מס
זנינל גהס גמרא ,
סטעוכין ברכלפניס׳ולא
^ ",:" 1׳רס־ילוע׳סמפי׳ומעת שירצה פת
פת הנאת בכשנין והוא פת שעשוי כמין כימין מלאיםלבאהכבסכין"
מטעה ע״כדס״ל
^גנ  6ח א:ל וכ׳כסיי ףוסיאיש
לאמריה׳ע״כ וה״ר וכה
כיבפר׳כיצ׳מברכין ללא ילא מכלל
יונהכ
שקרים ואגוזים ומיני תבלין מברך עליובור' מיני מזוגות
צוקרהושקדים
ז
^ "• 1!)1,סזנ  0י־וצניללס־תיית
לתס גמה5עיר*
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כיי״גוהכי כקיסי׳וצמב הרא״ש כלשאיחיי׳ ברכו׳דבטל׳רעתו אצל כל אדם דבתר רוכ׳אזלינן לחמניות
מתיקה
איצלריך מיני
«נפי׳פליו סתודכוס צריך לכרך המוציא שנלילתן עבה לחם נמור הוא ומברכין עליהם המוציא ולברכו' לפימ׳דסכרך עלירס כיכא דקבע
עילויהו  pipsלעקי״ן
לערש ליל} נלין פת
וגכיכו׳ובתב רגי׳מפה דאש אח׳י׳אינס ואותן שכלילתן רכה ודקין מאד מברכין עליהןכורא מיני מזונן׳ שהיי פשו׳הוא ולפ י׳נר׳יותדנכון;
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:!5ןו עליובתחל׳העוציא ולקשוףשלשה
^ונואי׳דכרירבי׳ממס ^ סמתחלס אין מברכין ג׳ברבות אלא על כזית אמר רב יוסף חביצא איאי׳ רקיקי׳דקיס סטתנימרקס׳פליה׳נדסהס
בתופירוריז כזית מירכי? עלייהו המוציא וג׳כרכות ואי
יכ״כ
למיקיז'ונונ « סמי 000פי0י1
לא 0בל’
יאיל »
ן סית טנרכין עלייהו המוציא וג ברכות
סין דעתו לאכול מעט ומרן* מרא מיני
«זונותואח״כ אכלימיעורשמסרי׳קויבעי' מברך עליו בורא מיני מזונו ולכפוף כרכהמעין ג ורב ששת אמר הכלבו ואכתו׳לשונו בסי׳רי״בבס״ל :
עלומניךג׳כיבו' אע״פ שלאביר׳המוצי׳ אע״י דלית פחו כזי־אמר רבא והוא ראית בהו תורית׳ תהמא וכן כחוב בסבלי הלקט לעמבצידארע*
תזצסעכ״ל וגס ה״ר יוגסכתב ואסאחיי׳ הל כתא פיר׳חביצא פירורי לחם שנדבקין יחד ע״י מרק רכל דברולחמניות וסת מא׳בכסניןי ציקבע
אינם קובעיםצע״פ  #וא קיבע אינו שנדבק יחד נקרא חכיצא כימו חביצא דתמרי ופיר׳ ה׳יר יונה דג׳סעודתו על כפת ולבסו׳כביאו לואלו
מנוןונסיוב א! לי׳ואם הוא קובע כסס
דה׳זל
חילוקים יש בו היכא שנתבשל אםיש כהן כזית מברך עליהםלקינוח סעודה מברך עליהם כמ״מ
דברכהסזץ׳
^ לאיברך
סאיןאתריסקיכעין כטלה דעתו אצל יל
נמופידו׳ולאחריה׳
ברכותואם
המוציא ושלש
פוטרתןו * 0שיבי׳ואת גמור אפילו על
אדםע״כ ופכינקיסי׳  :והאגור כתב
ופירו׳אם קבע סעודתו עלייהו פי׳ס״ר אביגדור דוקא סעוד׳ערב ובקר ולא סעודת פחות מי זית סכרכין עליוהמוצי' ומ׳בפ׳כיצד מברכין כ׳הרש״בא בססהר״צבד׳
עראיע״כ והוא מדברי שכלי סלקט־וליתא אלא בין סעוד׳ערב ובקי כין סעוד׳עראי דבפסות מבזית בתחלה מברך כס' פ ולבסוף מפין ג׳ואמ״ג דבפחו שכזיתליכ׳מזון
 uSלהלסיעור סכני אדם קובעין עליו מיקרי קביעו׳ ואי לא לא וכמו שנתב'כסמוך מ״ס מיצי מזינו׳הוא ומיהו המוציא לא מברך אפהו׳מנזית והוא ז"ל כ׳סנ״לשמברך
כשסרבוותא :ומחשפי׳רכי׳בפת הבאה ככסכץ הוא פי־״ת שכתב ה״ריונה בפיק לפניו המוציא שאין הברכה מסתני׳בין סיפור לפחו׳מכסיעורולאחריוכמ׳סאיפו
רצוטנוניןהעריך כתבו נ״כ והרש״בא ג״כ כסב גבי לברים הבאים במו׳הסעוד' מברך מעין ג׳ואיפש׳דלס מברכיכן כלייהו כלל ואפי׳בורא נפשותדכל שהוא טעון
ס־כהידאוריתא ופטרת ליה משוס דבצר ליה שימור׳לא מרסי עלי׳ברכאסריתיע׳כ
ופתסכאהבכסכין כגון אובליאש ואותם העשויס כמין כיסים סממלאיןאות׳בדבש
ושקדים ומיניכשמיס :והרמ״כס כתב בס״גמהל׳ברכותשהיא עיסהשנילוש׳בדבס וגבי הא דא״רחייא בך אבא אני רציתי את ריוחנן שאכל זית מליח קייסוקיזק
 0טןן אובחלב או שעירב בה מיני תבלין ואסאה והיה נרא׳לוסי דהיינו דוקא  .דבריו דלפניו מברך המוציא ולאחריו ולא כלום וכתב שכן דעת הרי״ף וכןנר׳ממ״ס
בזלא נתןמים אצא ממש אבל אס נתן בה מיס סרב׳אע״ג שנתן,בס ג״כ שאי משקין הר״צס גבי הא דר׳יוחנן אכל זית מליח שהבי׳חס סירוש׳שאיומ׳כהדידעל פת כסות
סןדמיעיטא כינהו בטלים הס לגבי המיס וים לאומה טיסה דין פת גמור לכל דבר מכסיעו׳סבר׳המיצי׳ומסממדבריו דהכי קי״ל וגס ססמ׳מדבריו דלאחריו אינו סבר‘
והכידייקלישגיה שנמ׳פניליס בדבש וכו׳רא׳־׳לכ ה״לל עיסה שנתן לתיכה דבס וכו' בלו וכ״כ הרמ״בס בפי׳בל׳ג והכי נקיטי׳כאמד רב יוסף רזכיצ׳אי אית ביהפירורי׳
אלאדממ״ש או שמירב כה מיני תבלין איכא למידק איפכ׳דהא תערובת תבלין דבי כזית וכו׳ג״ז כפ׳כיצד מברכי׳ופיס״יידחביצא היינו סטבסליס לחם מפורר בתוך
מהוא ואפ״ה מוציאו סתור' לחם לעניןהפוצי׳ומדע דהא עיס׳סנילוש׳כמי פירו' האלפס והקשו עליו התוס׳ופירשו סס דסביצ׳היינו סמרי׳הנדבקיס ע״י מרק אוע״י
«! וסיימו בסלה ואפיה אינו מכרך עליה סמוצי׳כל שלא קבע עליה הילכ׳ע״כ לי' חלב וכל דבר הנדבק יחד קרוי פכיצ׳וכן פי׳הערוך ולפיאה הסכימו הרייוצוהי״אס
רהג׳חילוקי׳סכ׳רבי׳כסס ה״ר יונה כתבם הר״אס וטעםהילוקי׳אלו־מסו דמני התם־
ולאובמידי דסיקיי לחש מליא מילמא אצא לא קבעו חכמי׳לברך סמוצי׳וג׳ברכות
אזיכמיתאלא בלחס שדרך כני ארס לקבוע עליו דהיינו עיסה שנילוש׳בסיס לבד הכוסס את הסטה מברך עלי׳בוראפ״ה עסנהאפאס בפלס בזמן סכפייוסו׳קיימו'
מיסיס תערובת אבל כל שיש בה שוס תעמכ׳ממי פירית או מתבלין כיון סאין בתפלה מכרך המוציא ולכסוף ג׳ברכות אס אין הפמסו׳קיימו'’ בתסלה פכרך בורא
המיאוס לקבוע סעודתן עליו לא חייבוהו לברך המוציא וג׳ברכות אא״כ אכל מ״ס ולכסו׳מעין ג׳יספרשיירו׳שהפרוסו׳קיימות היינו שיס כהס כזית ומכאןלסמו־
פיעורסדירבני אדם לקבוע עליו והוא שיהיה טעם התערובת ניכר בעיסה דוסיא השילו הראשון היכא סבמבשל הכל תלוי ביש בפרוסות כזית ולא סאיי לץ בין אית
רעירב בה מיני תבלין שטעמם ניכי בעיסה חס נר׳עיקר וליסכא מילופסמקט ביה תוריתא דנהמא ללית ביה והסילוק הסניהיינוהא דחביצא דאמררכספת
פי׳עוד בסם דאע״ג דלי׳כפרודין כזיס מברך המוציא ונ׳כרכו׳והו׳דאיכ׳עלייהו תורימאדצכמא
סרב׳ואגחי׳ושקדי׳והערוך __
,ישכילותה עס _ין
ריש בס ויש״י פיר׳פת _ _
תבלין
ומשמע ודאי דכל דאית כהו כדת אף על גב דליכא עלייהו תורימא מלמא
יךהאיייספת הבאה בכסטן הס כמכין והיא פת כין מתוכל׳ובין שאינה מתובלת
מכרך המוצי׳כדרב יוסף דרב ששת להוסיף על דברי ר :3יוסף לברכ׳המוציא בא ולא
ץ׳וייויפס כמכין יבסיס וכוששין אותם בביתהמשת׳וסלא בביתהמשת׳ומנהג
מיאדשאוכלי ממני קימעא וכשאכל רב המא הרבסאפררב נחמן עדיכפנא זה למעט ותוריתא דכסמא היינו שיהיה ניכר וידוע שהוא להם :־ והחילו' השלישי הוא
מסבר׳דכיון סהו׳פת כלי תערוב׳שוס מסק׳איגו יוצא מסווה לסם דפ״פ לא אסר
י^יליעבוכו אצל לשבוע טמנ׳ולא כתור' כסכין וציי׳לכרך אחריה וראיה לדברי
רבא דכעי׳דאיכ עלייהי מורית׳דנהמא אלא בחביצ׳שהפירורין מעורבין ססהמשקם
*;ין מ לחס צידס יבש היה נקודים תי־גימו וכל לחם זוודהון יביש הוה כסכין
ךך׳עני]סלכ' כיון דססיקאבמידי דרבנן הוא נקיטינ׳כדברי כולם להקל ובין אבל היכא שהפירורין לבדס בלי סוס סערוב׳אט״ס סהפורורין דקין ביות׳לפול׳סס
^ 0מ׳איס אופס בדבש ושקדים כגון סנקיאי ,רושקיליאש דיאלחש״ו בין לסם עליהם ומכרכין מליה׳המוציא וג׳ברכו׳ודלא כר״ח פפי׳דהא דאמרי׳כגמ׳פת
בס פי פירו׳או מיני תבלין בין הנקראי׳כיסק^ גוש כול׳דין פס סבאם הצנומה בקערה מבר׳עליו המוצידוקא כדאיכי׳פליה תורית׳לנהמ׳י ודעשהחילוק ;
׳ קח להט ואינו מברךעליה׳המיציא וג׳ביכו׳אא״כ קבע סעודתו עליו או אכל הראשון כתובספרי׳שלנובסי׳ה׳ר יונהבע״אוז״ל היכ׳ססוא מבושלהא ישבשרותו,
® 1יו מי ארם לק3ו'עליוכ :ויכיר כתבתי בסי׳קנ׳ס שלמד הרש״בא מהייו' כזית אפ״ג דמחזי דאיכא עליה תוייתא דנסמא איכו מביךעליו אלא במ״ס וכרא,
׳ יין .נימול שפי ידיו לסת הבאה בכסנין אלא די בידו אחת ואני כתבתי שם דטעית סופי הוא וצריך להגיה אס אין בפרוסות כדת ולישנ מוכח הכי דא״לכלא
^  1ףמיללקול אסי׳ידו אחת  :א"! םניות אותם שבלילתעבה לחם גמור ה״לל אס יש אלא אפילו יש וק״ל  :ופירשרס״י דהאי חי יצא פיירי בומבשל כתבו
׳בע  :יצד מביכין שס לחמכיי׳מעיבץ בהם ומברכין עליההמוצי׳ואוקימנ . ,המרדכי וז״ל תוריתא דנהעא תואר של לחס כלו' צריך שיהא בו מרא׳סל לעס סלא
^ד? ^3מעודפיה עלייהו אבל היכא דלא קבע סעודתיה עלייהו לאופיש״י יהא נימוח לגמרי אלא ניכר וידוע שהוא לחס והכי קי״ל כרבא וכיב ססתדמברך־
ו<3אש וכ׳סר״אש ולא נסיר׳דלחס גמור הוא סתחלפו וסוסו עיס׳וסכרך י ברכת המוציא וכינת הסזון מל פירורין שאין בהם בזיכיון דאיכ׳מורית מהסא
ונר'1לפרש לחמניות הייני נכלאים שהן דקו׳ואין מביבי ,ואפי׳כתבשלו כדפיר׳רס״י והא דלעיל שאין הפרוסות קיימות מיקי לסו ר 3סס5ן
^.ו יאובי־כ המזון
^  3..ייא מ״מ אכל אי קבע סעודתו עליהם מברך עליה׳המוציא וג׳ברכות בכלי ראשון ובסנימוחו כמו סמחל׳לקמן גבי פת צ<וממשס ראבי״ה וה״ג ע״כ ומיי
סוסנא מאמתיסספוד׳סעון כרכה לפניה׳ולא לאחריהם עכ״ל וכך הם פת 'צנומה כתב סירס פתיכסה שנמנה בקערה לשרות וכה״ג פירסדוקאצכופס
לסו שלאמסמ׳הסעיד׳יתכאר בסי׳קמ״ז בס״ד♦ והתו׳כתבו ג״ב בקסדה דכיון דסדי עלייסו רותחין ה״ל כלי שני אבל צממ׳בקדיר׳דה״ל כלי ראסק
5י״  .פי לא קבע מביך המוציא דלחס גמור הוא אלא נר דהיינו ניליש מיסו אף על גב דאימיה בעיניה נפק ליה מתורת לחספכ״ל* ולפי החילוקים סכפב יבינויי■
עודתי עלייסו מברך עליו המוציא כמו בעורי׳ מיהו רכי׳עמשוןפי׳דאיין כשם ס״ר יונה צ״ל דבה״ג מיירי באין בפרוסות כדת ומ״ה ככלי ראשון אףלע מ
ן
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הסח
אותישמןמפס
המוני כר יוחנן דאמימעספנפסשייבין ואפי ג שסכין
 . .שגותנין פירורים כמיס והמיס ממנמיסמסמיהפירורי פ 5נ
^^ ליס תורימא דצהמא וכן ה-יה רגיל רכינו דוד ממיץ לשרות מירורים מן הלילה כדיי 5יאס לא מם יףהעיםה* יכתברפוד התיס׳בפ ^ סעה^1ימי י״ת דיוין0עלי4
מ(ר ^צ 5מ*,א לאוכלן בשחר בלא ברכת המוציאובלא
י־הסל'ג’ יי׳ ' « זסגינ1פ״״יז 2
אן» לתמולס ?? ברכת המזוןשלא לאחר כדי שיתחזק ראשוואם אין כהן כזי׳אע״פשגר' שיש בו תואר לחם אין לברך עליהן ®עייל « ״! *גחל״וייל
" ,י
לחת ירדוס• ארי1
ואם אינו
חם ::ואם
לחם
שנתבשיאינו חשו׳תוא׳
מזונו׳דכיון שנתבשיאינו
בורימיגימזוווידכיו?
אלא רוריחיני
*  ,fיהעימז'* ויוכל להגידההלנס־וכתב עוד המידכי אלא
אינו לסס ופעו׳אבל בלילסו קב :י
חשו׳תוא׳9
נדנריו
 <pג
מ״ימישקס ד^ :׳,
שהו׳מחוברע״י דבש או מרק אם יש בפרוסות כזית דחייב בחלה אפי׳
־'
מבושל ’
’
אלא
פפו ביין  X?.מב ילהמוצי א
* מ, 1ה1:ורה
* ) 2PV> I
ן
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פ* גל 5׳ ?רמת שיצא מתורת למס הואיל וסימוק ודומה מברך עליו המוציא אפי׳אין לותוא' להם ואם אין בהם כזית אם כחלה הוי משעת גלגולכדפוכ׳נסJ
 bWVm7י* לפת הבא׳בצסגין ומכרך עליו כפ״מדמיזן
דוכתיוכן משמ׳פדמקכמס׳חלסק!
כפירוריןא״נ יש בהן תואר לחם מברך עליו המוציא ואם אין בהם תאר לחם
שע,ז * (3C' cfזיין  :ונראה דהיינו דווקא
*
וסועו
סופגנין וסופו עיסה תטלמו מיסה
^ בפמסה שאין בס כזית אכל בפרוסהשיש מברך בור׳מיניימזונו׳ואם אינו לא מכוש' ולא מחובי אלא מפורר
״ איי
סיפמק חייב בסל׳ונרי׳לי׳ת והנמנע
מהל
כתב־ בפ ג
לא; ::ה!״״ מ בם
דק דק  sVsשאין וב
, OTJKJ
C3UJU
בהנזי ״
mr
ומקרר
כדת ולא תואר לחם מכרך עליו המוצי' וגי עליוהמוצי׳ומביא ילזיס ממנחית
מ־<1ית ו3פל׳בקייוה ברכות רכיון שהו » פת כפגי עצמו אינו יוצא לעורם מתורתחפ
כיצד מברכיןדאמרי׳ היהעומדL ,
"י־ .-־1א <; גיט'נועמס«תתא1
לי* ניה יט*י או לשהבמרקאסישבפת־תיס
כזיפאו כל דבר שבלילתו עבה אפי׳בשלו במי׳ או טגנו בשמן לחם גמור מנסהבירושלים או׳שהחיינו נעלולי
שכיכר שהן תפ ולא כפתני' כורתה
מכיך הוא וחייב בחלה ומברכין עליו המוצי׳ובלבד שיש בו תואר ? חם אומר המוצי' וקא פסיק ומני כללמנען
טית בלילתו רכה ובשלו במי׳או טגנו בשמן לאו להם הוא לענין חלה אפי׳סנח' מסבתומרחש' אע״טסמנוג;),
ל למם ,״׳’ עליה בתפלה המוציא ואם אין בהם
«*!:ר מ״יל״א אושעבר' צורת ספת בבישול מביך עליה והמוציא ואם אפאו באילפס בלא משקה לא הוי לחם לר״ל ולר ,בסמן ואין סכילחלקביזפיסלסמן^ .
*■ ««
יע״תגלז** בתפלה בורא מיני מזונות ע״כ  :ודבריו יוחנן הוי לחם ופסק ר״ח ברייל ור״י פסק כר' יוחנן ולזה הסכים פלוירמי״זיליוס שקורים אליטר' 56מ
כתב
שכתחלה
אלו
את
אלו
כסותרין
א<
י
"
”
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גת״י
א״א ז"ל :טרוקנין והוא שעושין גומא בכירה ונותן בה קמח ומים או׳ר״תסאין מברכין המוציאש6ץמן
, ,
 ,י!
גדגים ח!נג׳גינז
עיסןס
וג)ר דכחדח לסיבות דלהוי בהו דהיינו יש בהם ומערבה בה ונאפה בה חייב בחלה ומבר׳עליו המוצי׳ואדם יוצא תוריש' דנהמא אע״פ שנפחתה
«לגי׳ « .נינ׳עיחד כזית אע'ס שנשפכ׳כירתה או לא נשתנה
סיימרבסדמברן
בחלה ובפ׳כיצד מברכין
* «־  pעלי?! ציית׳אע״פ שאין בסס כזי׳מברך המוציא ברירי חובתו בפסח כיון שהוא בגומא ומתקכצין יחר ונעש׳כמו מליהס במ״מ וביצהאס׳מפץ ג'•ומרן
פת גמור אבל טריתא שבלילתו רקה והוא שלוקחין קמח
*י״5יא "יחלק ואח״ככתברבסדח לריעותא דלהיי בהו
וכמירכיססבשס
צלו כתבו׳הר״אש והר f
«ושעי כיה יזנזי
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ענ״ל  ,ע׳5ר,ר דהיינו אין בסם כזית אע ס שלא נשתנה
ישעיה« סנה רעת צורמ׳או שנשתכ׳צורת׳אע״ע שיש בהם כזי׳מברך במ״מ• ופכא׳מבני בניו סל המ"5מז
<«־* »״* כדעת השיב שפ״ש או שעברה צורת הפת פירוש׳ אס עברה כי כבר נמצא בכתוב או במקום
נגח הוא או נוד׳אליו סטאתו־וה״ה מהר״ר יוסף סאסי11ז״לס״ה כ'
דני
נודע כי שור •
או •
® אס ן
י ף7פם ז7יוד
א?רן ^י5מ׳גי ,שיש לחלק כין שינוי להעברה ששינוי סוס שינוי מה אבל העברה העברת כלהצורה
אנל לע יתא ,סכל וכל הוא חה נראה שדקדק בלשונו בתחלס כתי אס• יש בפתיתים כזי׳או סניכי
דנד««

י/״איןלנרן ססס פת ולא

 5גרןהמוניא ^
»«ר כדי
’03ךיי < «־׳*
לא^כ |אס  ^.ז
י!*חי ללי^נה«
מ! אילמשיייהי
ד”זא ,ממניגז

נשתנ׳צורתה סר״ל אס יש

כפתיתי׳כזית אע״פ שיש שינוי מה או שאי

כדת קע פ שנח עביה סכנוכג שנח שנשתנה חופע־פ שיש בהם כזית פס עביה
מכל וכל בבישול ר״ל סבסלוקת הבישול שייך העברה סבלשה לא שייך כי אס שימי
אמנם בבישול שייך שינוי לבד כשהבישול חלש אמכם כשהוא חזק שייך המבר׳הצורה
מכל וכל ואז אפי׳כשיהיס בפפיתין כזית מברך במ״מ ולאהמוצי' ונמצא לפי דרך זס
שהשוה הימב״ס בישול למרק בצד וחילוק ביניה׳מצד השוו׳בשיכוי המשותף ביניהם
וחילקס בהעבים הנמצאת בבישול ולא בלישה במרק  :והעיד סל׳זס כשאל בישיבת
מאור גולת אייאל הגאון מסדר יצחק אבוהב ז״להה בפומבי גדול של חכמים ושל
סופיים ובכללם הנשר הגדול הר״ר יצחק אברכנאל ז״להה ובעיני כולה הוכש׳ דרך

 ^' £3זה יותר מכל מה שפירשו שס  :גס סיב הגדיל מהר״ר יהודה ן׳ שושן ז״להה פיר׳ק
"5זרו " ".ן ■ ואני בעניי ראיתי שאפ״ס שפיי׳זה הוא מדוייק בלשון הרמב״ס שבתחלה כתכ לשון
אגלאסאע?איג! שינוי ובסוף כתב לשון העבר אין לחילוקים אלו עיקר בגמיא ולכן נ״ל דס*פ הפת
מניד א!««!■ »ת שפתת אותה פתיס ובשלה או לשה והתחיל לפרש מאידסליק סיני׳דהיינואסלשה
« אזי ^^יי׳־יו ולפי׳לא הצריך בי אלא חדא לטיבותא דהיינו שיהא כ־פתימין כזית אע״פ שנסחכה
" ,צורת הפת או שניכר שהן פתאנג׳ פשאין  :הס כזית מברךהמוציא :והדר מפר מאי
רו
מא;
מייזי למס 7יף׳ל דפפת ביה דהיינו אם בישלה ולפי׳כת  :דבתרא לריעימא סגי כלו׳שאס אין בו כזית
יי’ חמק לש״יל אע״פ שניכר שהוא פת או אס פכי' צורת הפת בבישול אף ע״ע שיש בו כזית עס־ך
בס"מ ולמדמ״ש כבבא דלשס כמיק מההיא דסביצא וכיב ששת דאסי אע״ע שאין
6CPנמנ כפימרין כזית מברך המוציא וניבא דא  .זי והוא דאיכא עלייהו תוריתא מסמא
י
הזעיה
ד‘
ה 15גור
ינריו וכדכי-י המפישי׳דתביצ׳היינושלש ספירורין בער׳בליבישול דרב׳לאמצריךדלסוי־
מירי« 3״  jעלייהותורימא דכהמא אלאבדלי׳כהו כזי׳אבל יא אית בסו כזית אע״גרלי׳עלייהו
דנרח הס

ומים

י״ת וסגהו׳ בפ״ג סה״ב בשם סמ״גוסמן
בש״קדמה;
וגס ה״ר יונה כתב דברים אלו בסרק כיצד מברכין וכ״ב רביכו שמשון
אפי׳בקלו
חלה וז״ל ומשמע כמי דכיכ המוציא תלויה בסלה וכל דבי שצילמו קסה
בסשקין היינו תסלתו עיסה וסופו סופגנין ומברך עליו המוציא וטעוןנ״יוט־מ
המזון וכן מחלת בלילפורכה וסופו ע״י האור בלא משקה מד שתהיה כלילתומס
גנילסס;
וסופו באור ע״י משקה אלא סאח״כ כתב דמדאמיי' בער כיצד מברנין
העשוי לכותח מסע' שהלס פיסה גמורה ודעתו לבשלה בסי׳או לטמה בשמןoto
מן החלה והא דאמרי׳בפרק כיצדמברכין דלאוכל מנחה מברך המוציא לאונמנסן.
אובמאפס
מחבת ומרחש׳איירי דסטוגנת בשמן ובטלה סתורת לחם אלא בדסלת
תנו׳א״נ בכל המנחות ושמנן סוטה ואי' בו כדי לבטלו וכ״כ הרין כמכל שפהtß
מתחלה
שעשא'
הרמ״בן דכי תנן מחלתה עיפה וסופה סוסגנין חייבת בחלה היינו
על דעת לסס דב־כ״הג הואדמחייב' בגלגול ואע״ס שנמלך לעסות׳סופגניןלאנןע
ואיכא
סיוכא מינה אכל כל שעשת׳ מתחלה על דעת סופגנין אע״פ סבלילמה קשה
גלגול לא מחייבי• וכ״נ מדברי הדמ״בס 3פ״ו מה׳סלה :מיסו רבי׳אמשון כת;בנין
לאצה׳
דחלה כשם הירו׳סאסי׳כשעוש׳אותה על דעת לבשל׳אם נטל מן סעיס׳מעני
באור חייבת כל®עיס׳בסלה דתיישי׳סמא תמלך ליקח כשיעור חלה מ*כ סיא״ע53׳
סאפי׳בלילמומנן
כל שעה ובה'סלה :ורבי׳ירוסס כתב שרבי׳סמסון וסימ״בן סוכרי'
אס בשלה או טגנה אין עברכץ עליה המוציא ואפיינתחייבה בסלה ואפי׳סישנלין
צזלי׳צנל
תוריתא מסמא דלא דמי ברכת המוציא לחלס דחלה בתי גלגול העיסה
איפכא
ברכת המוציא הכל הולך אסר שעת אפיס ובתחלתה עיסה וסופה סופגנץצו
בנישול
אס סופה סופגגין אין מברנין עליה המוצי׳ואס סופה עיססכלו׳שנאפ׳ולא
במים ולא בעיגון מברך עליה המוצי׳וכן נר׳עיקר עכ״ליוכך היא דעת ס״ריונ'נ5׳ו
סכיוןסכנר
כינ׳מברכין שאס היתה בלילתו עכס ואח״ב רככו ע״י חשקי׳חייב בחלה
יוין
היתה הבלילה עבה באות׳שעה נתחייב בחלה ססיוב החלה סלף בגלגול אבל
ממור׳לססצין
מברכין עליו המוציא שברכ׳המיציא תלויה כלחם וזה כיון שנתבטל
לע
מברכין עליו המוציא ולא ג׳ברכותעכ״ל וכן נהגו העול שלא לכרך המוציא
הסופגנין וכיוצא בהם אע" פ שעושין תסלת עיסתן עכס  .וסר״אש כתבדנריריז
באסרוכ׳מסמ׳דנוומ,
ר״ש
—ולא הכריע -אלא
בפ׳כל שעה
״״ ä-
דסדהביא דברי -
^
ר״ס — ׳1-
ודברי -״.
ס״ל וכן דע׳רבי׳שכת׳בסער יורה דעה סמסקנ׳הר״אש כדברי ר״ס ושכןדפהומ׳נז
ומ״מהי לתמוה למה סתם כאן דבריו כדע׳ר״ת כיון להר״אס וסרמ״מז סביי ניז
כפ״ג®
ודאי דהכא נקיטי׳וא״כ כדבריו היה לו לסתי' :רהגהוח © ימוניו כתט
מו&
ברכות כשם סה״ג שדברי ר״ש נראים דוחק גדול ודבריו נראים כמנושליס
לימי
אבל מסוגני׳כמתגמ שאין סס אלא מעט שמן נר כפסק הראשוןססברכין®
המוציא וחייבים בחלה  :וכתב הראש כס׳כלשעה ובהלכות חלה סי״סהיהנ«

א-ינא ד?ינת fפוייתא דכהמא מביך סמוצי׳וכמו שכתבתי לעיל• ובבא שניה למדה סדתכי׳הכוסם
מנ׳ל :וע״לוי י את החשה סביך בפ״ה טסנה אפאה ונשלס כזמן סהפיוסות קיימות מביך המוציא
פ׳/הנ '6נכסט! וגביכות ואס אין הערוסו׳קיימות מכ-״ך במ״ע וברכה א׳מעין ג׳ומפישכירושלמי
** ה7יש ^ » ז דסיוסדת קיימות הייני שיש כסס כזית וסובר הרע״בס שאע״ע שיש כהס כזית בעי'
גילי* ז י״זיז דלהוי בס תירית׳דנהמא מאח׳שסןמבושלו׳כנ״ל :כל דבי שכלילמי עכה אפי׳נשלו
י^זלינו י
במי׳אוטגצו ב שמן לסם גמוי הוא וכי׳ בפ׳כל עעס (דל  0גיסי׳תנן התס הדובשנין כסלשין עיש׳בנימרכדי לבשלה במים או לטגנה בסמן היה מצום לאפולומסנן®
ומופגנץ והאסקייטץ וחלת המשי־־פ פטורי׳ מן החלה אמר ר״ל סללומעש' אלפס .וע״י זה נתסייבה העיסה כולה בסל׳וגס לא סיה אוכל בלא המוצי׳אסרשנפנשלן
נטמ׳וגס לא היס מברך עליו הסוצי׳אלא מכרך על לחס אחר ואס״כאוכלס.צד נ"!
סךוי־בי יוחנן אמי מעשה אלפס חייכין והללו שעסאן בחמס ואמרי׳התסדכהי־מיה
ולסשיף התיק כ 'ע לא פליגי דחייב בחלה תסמא היא כי פליגי כשהתיקולכסוף■ וכתבורבי׳בספ׳יורה דעה סי׳שכ״עוסס ביארתי טעמו וכןראוי לנהוג וב נכקפ
יאבל׳אלאכמוךהםעוו*
הרתיח ר״נ סבי כשעשה חמה הן ופטורים ורבי יוחנן סבי כמעשה אלפס הןל״ש ' מימוןפ״ג מה׳לר׳בשס סמ״ק דיר׳סמי׳יצא ידיסניה׳ולא
גרסי׳ בע החולץ נבי חלוטאע״גרסלסיהסעיקר׳כיון דהדר אפייהכשניר
הרמיתולבסיף סרגיק ל״ש הדביק ולבסוף סיתיחנהמאהוא וקייב בחלה וכתב
סיא״ס שר״ח פס־ק יר״ל אבל סוא"5ל כיאה לו דהלכה כר' יוחנן יכןי פסק בשאלמות קרען ביה ואדם יוצא י״ח בססס יניאס דה״ה שמ 3יכי זננ('יו<:מיצ' יירור1'1
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וצןפסקו המיס שות־ ובן פסק היתכס בפ״ו מה חלה  :ו  :יי" ף כתב שתי הפגיות מאחי שלא נאמר עליו כשום מקו׳סלא יברכו מליו המוציאוב׳ברכיל! :
גפיק כל שפם ולא הכריע ומ״פניאה שדעתי נוטם לפסוק כרבי יוחנן• וכ׳כרגיני והוא ספושין גומא ככירה וכו׳בע' כיצד מברכין טרוקנץסיימןגמלהם
בם־פר יורהדפיהשהיי״ףפסק ירכי יוח :ן והכי כקיעי' :וכתבו התיספות בשםר״י• טרוקנין אמי אב יי נובא דארע׳ופרש״י כובא דארעעושס טקופ'מ "בכ,י ?L
3נ1י
ו־עימשקה מורס יי׳יוסנן דמעש ' אלפס פטייין ואץ מביכין עליהם הסוצי׳כדפוכת לתוכו מיס וקמח כמו סעושיןבאלפסיו^ מי ^ '3י טיימ ^פט'' יס
בירושלמי דח 1הפ״ין א״ר יותגן כל סיאוי" תהלך תחתיו חייב בסלה ומביכין עליו טריתא איכא דאמיי גביל מירתח ופרש״י גביל מירמס נותנים קמחומיפ?1יי3ן,
המוציא ר״ל אמי־ א ־נו חייב בתנה ואין מכרכין עליי המוציא א״ר יוחנן ובלבדע׳י וכוחשין בכף ושופכים מל הכירה כשהיא כסקת  :וכתבפ י
*׳תי  -ייs
גחלהציסיק ול״ג עטורה והכי אי׳בירוסלפי שהקניןסייגין נחצהו׳.
;כלימרביואסודיכ׳לך -וכ׳סשסהרא׳׳שוהר״ןוכ׳כס״ריוגהגפ׳כיצדמברנץ
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ידייהלומי שלא יתן לופרוס'
כעודשהכוביר
השמש מברך בס ה על כל כוס וכוס שיתנו לו אכל ברב אחרונהשל אורת שמא יעיין בו ב״ה עלסל-קס
אינו צריך לברך אלא בסוף אבל על כל פרוס׳ופרופה א׳יצלברךהמאכ' שמאיהס׳לאורסי׳ויפול הכו׳מידו
אם יש אדם חשוב בסעוד׳ שאז יורע שיתנו לו כל צרכו ואם אין
וכתב ה״ר יוכה בפרק אלו דבריםאהא
אדם חשוב בסעודה צריך לכרך על כל פרופה ופרוסה ז
דלא יחן פרוסה לסמש וכו׳דדוקא לסמס
אק משיחין בסעודה ואיתא בירוש׳אפי׳מאן דעטיש אבל שאר בני כפעולה יכולי׳לתת זה לזה
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י י בגו מיכלא
אסו׳למימר ^הי אסותא משו׳סכנתא כשהכוס ביד ב״ה שמאסרשהו' זימן אותם
גרסי׳בפ׳אמר להם הממונה הלכה בסעור׳אדם יוצא להטיל מים אינו מקפי׳כמה•שהס כומכי׳אלו לאלו ולא
נוטל ירו א׳אותהששפשף בה דבר עם הכירו והפליג נוט׳שתיהן קיישינן לקלקלה ומיש ואסור לימן לו
פרוס׳אא״כ יודע בו שנטל ידיו ג״ז ברית
כיון שהפיח דעתו וכשנוטל נוטל בפני כולם שלא יהשדוהו שלא

רכי׳לכמוב סאס דטרוקנץ מבי־כינן עליו
המוציא ואי מסא לא איריא דאי  ':למימי
דסאדאמ' ריושנןבירו׳דערוקניןמברכין
מליוסמיציא הייכו דוק׳כדקבע סעודתיה
עילויה :ואמרי׳כגמדידן פ׳כיצד סברכין
ואפי׳אסהיה מפורש כירו' דמכרכין עליו
המוצי׳אע״ג דלא קבע עלי׳לא הוהשבקי׳
מסקכ׳דגמ׳דידן מפני הימ׳ומיסו איפשר
שיכי׳היסמפרש ד!ןר כר רב אשי דאמי
או׳יונ׳גוי״סכפט' לאיסלוגיאתא אמאי
ד6מיי
דדיק׳בדקבעי «ליסמבר׳השוציא
אכלאילאקפע לא דליתא אלא אפי׳לא
קבעמביך המוציא דלחס נמו׳כוי דאדס
יוצא כוי״ח כפסח מ״ט לחס עוני קרי׳ביס
ופסק כמותו אבל אין זה פשט הגמ׳דמי טנ ל אמ'
קירכאשי לאו לאיפלוגי אמי אלאלוכד'

פס השמש שלא נטל ידיו אסו׳לימןפיוס׳
רכנחמ
!לא™ א ל א * « ״» אב לל אכולנופ ל א 3י לי  « " Sיסוני -יתי׳ני׳דלתון■  viל*
י 1וקא אלא אפי׳לידממי אסור :וכחב
ראדסיוצלו בו י״ס בפסח דלא מימא כיון שדרך לאכול
לפעמים הובא דארעא ה״י יונה כס״פ אלו דברים יש למדין מכאן שאיין ראוי לתת לאכול אלא למי שיודע
לתענוגמצה עשייה הוי ולא נסיק בה קמ״ל דשפיר מיקרי לחם
עוני• אי נמי דלא כו שיביך ונישכיון' ססתכוי׳לפמו׳סצו׳סנותן בתורת צדקה מותי ע״כ ואץ דבריו
תימכיון דאין צורת פת עליו לא יצא בו י״ס בפסח קמ״ל דשפיר
יצא בו י״ח דלחס נראיס דהא-ליסן לשמש כמי מצום הוא ואפ״ס לא יתן לו אא"כ יודע סכט׳ידיו:
טוני הכי הוי שאין לעני מנור ואופהו כקרקע אכל לענין
כרכ׳המוצי׳ודאי
דרוקא השכל ^ ז מברך צמ״ה על כל כוס וכוס וכו׳בס׳כל הבשר סס אסר רב השמש מברך
כו?3ע עליה מכרכין לה ואי לא קבע לא וכן נר׳מדביי
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ואינו מכר׳על כל פרוסה ופרוס׳ור׳יופק אמר מביך על כל פרוסת
סמף יני׳ואס קובע סר ידפו עליו מברך המוציא אסרוקנין קאי
ולא כא אלא לפי' לפרוסה ואמר רב פסא דלא פליגי אלא הא דאיכ׳אדס משוב הא דליכא אדם חשוב
סמש נפסלה לטיוקנין מברך עליו המוציא היינו דוקא בדקבע סעודתיה עלי״אבל
ויש לתסוס על הרמ״כס שכתב בפ״ז מהברכות שהססם מברך על כל כוס וכוס ולא
#על5ו  :אבל טיימא כיון דאין■ תורת לחסעלע אע״גדקבפסעודתיה
עליה :כתב אס תברך על כל פרוסה ופרושה אם לאו:
״’טמנרו אלא כע״ס מ״ל שאנומוכרסי׳לדסוק ולפרש דברי יכינו אע״פ שמפשט
קע ץא
משיחין כסעודיכס״ק דתעניו׳ (דה ) :ואיחא כירו׳כפ׳כיצד מברכין
ינ ף אינו נראה נן  :והרמ״בס כתב בפ״ג פיסה שנאפת כקרקע כמושהערכייס
גרסיג ’כפ׳אסר־לססהממגנ׳הלכה כפפוד' וכו' (דל )ופר0״י כלו'
®עי המרות עושים הואיל ואין עליה צורת פת מכרך עליה כמ״מ ואס
קבע
הלכה
זו
אמרו
כהי
‘
סעודה אדם שיצא מתוך הסעוד׳להספיןטטל ידו אחת וכו׳וכתו*,

 1טייתא איכא לאמרי יגביל מיתחואיכ׳דאמרי'
נהמא דמדק׳ואיכא צריך מוד לאכול אלאלסתו׳הוא נכנסשהיו ,רגילי' להאריך לשהות בשתי׳אחר המזון
זיי לחם העטוי לכופח ופיש״י נהמ׳דהנדק׳כצק שאופי?
בשפוד
ומושחין אותו
ומיהו צריך ליטול שמא יתן פרוס' לפיך פיו וגס ס״ר יונה כ׳ בס״פ אלו דכרי׳דטפמ'
^ ^ ' 3אי במיכיצי'ושמן :לחס העשוי לכותח אץ אופין
שיני ואס עשאה ערוכה ונאה וכולי שס מני ר׳רזייא לחםאותובתכו׳אלאכשצג' דצרי׳ליטול מפני שדרכ׳היה כסע׳סתי׳לאכול מעט דאי לאו הכי לא היהצרי׳ליטול
העשוי
לכותח
פעור
יליו
בסס׳השתי
'
^
 :שגיס מממינין זה לזה כקער׳ג׳אין מממינין ברית׳פ״גשאכלו
סןהחגה יהא תניא חייב כחלה התס כדקמני טעמא ר׳יהודה אומ׳מעשיה מיגיחץ
(חמ ) וכ״ל דה״ק כפהא׳מסלק ידו מן הקער׳כדי לשפות אס הס שנים קכירו .ממתין
ע יהעשאס כמכין חייבי׳כלמודים פטורים ופרש י כפכץ
מרוכ׳ומקוטפ׳כגלוסקאו׳
לו
כלו׳מפסיק
מלאכול
עד
שיגמור
השתי׳אכל אס הסג׳אינ׳פוסקי׳בסבילהשומה
ךשגלידעמי׳דללחס עשאס כלמודים מסרים בעלמא שלא
הקפיד על עריכתם דאינו כדין שיפסקו שניס בשביל אחד וכי הא דאמרי׳צהד מפסיק לשני׳ואיןשכיס
0עיי יגי׳כתוב דבפשאה כעכין מכרך עליהם
סמוכי׳ומסס׳ודאי דהכי ס״ל מפסיקץלאסד״־י ^ םיירין פאה בקערה ואין מסיירין פאה באלפס כר״פכיצד
סילוק זה לבין עשא׳כעכיןלעשא׳למודין
וכ״כ
ג״כ
רבי׳ירות׳
דבעשאה מעברץ (דף נג ) ופרש״י כשהשמש מערה מן האלפס לתוך הקערה לזיין דרך להטת
^  T30עליה המוציאוג׳כיכו" •וכתב
רבי׳שמשון
בפ״ק
דחלהאמתני׳דעיס' באלפס כלום לצרכו אבל כל א׳מניח סאה בקערה ומחזירה לשמש והוא מאכלסמש
^סופגנץ דכעטאס כעכין כמי לא
מחייב
בסלה׳
אלא היכא
לה ואנל דאסיר כלא חלה דילמא ממליך אכולה מיסה דשקיל מיכ׳חררס כתב הרמ״כם אין מסהכלין בפני .האוכ ל וכו׳בפ״ו מהלכות בהכות  :גדסען
אבל
היכא
דנעש׳
כפ
'
ערכי
פסחים
'
לא
יאכל
אדם
תיי
וכו' (דף נם ) כלומר שבאותו זמן האוכל זוגות
יבת כחלה שמא ממלך לעסו׳סררה
או שותה זוגות היה בא לידי סכנה• ומיהו כתבו התוספת בפיק כל הבש׳והאימא
כדפרישית דשקלא פורת׳ואופ׳כאור
לא קפדינן כהכי לפי שאץ סמה מציייה לבא כ זמן הזה מל ידי כך :ולכן לא ידעתי
ן ^ ־■• ״׳! ^ -ך! !;!#!; ! !rwע די■  0לפנין המוציא ובפסקי חלה להרס ב
למה כתכורביני ואס היה דעתו לחלוק ולומר דגס בזמן הזה יש ליזהר כנך היס
שיש חילקיס עליבי׳שעשון  :כתב האגור סמולייתו׳שקורין פש ט 7א
או
לו לכתוב כל החילוקים שנאמרו בגמרא פפנין זס :
יד

ג

ן. 0

ברסיכן

■י.עי־

קע העא

דם
( 0כ׳הד״ר .״ה
«/ש 0גלו! 7ל•«
»" יי׳ ״עה
!א_ ה,מ!
צחסל׳״פמת•’! על
מ!
8יתגו לז
הערושה6צה« וני׳
»יא! ^ ?< יי
"6
יזלק ,כ £ממשיק
אחרים
U7J־*׳

פפ׳ה׳ הייה"לא
ל:
בי)' כ ^«ענ׳
u'uj
jj7
׳\ טג ,מע  ,רין
גע׳קעןאיקמני
»יירין « «.עפה
' 7•5י0
משיירי) כיוע6ה
אילפ׳הייממגש
קליר7גד־ כרעגת!
הכו
<otא!כצ

<>  bאיו יי*י' יק
לפ ,ר א׳כיענתן
צה אינומשייר ;
יג״ע
(0
עיי'®1
לעי

לו ישוח • יתובבלן״ח ^ זרי׳במסכתפ^ידחמירן כפי מ ^ ^פוכל ^ס(״ ,
מיאוס■י׳jhז^׳
י׳יי^י -
ספה מחיי•
נשיקת המה
מקום כסימח
קנס מהות
סבירך היח
נשתית חהירד
ונפאי־ יין ככוס לחתיח
משיה
 1jי f
משוס ( 3משחת אבל אחר שתיית מיס שפיך מהם דרך שס5p״
קעא אסר שמואל עושה אדס צרכיו בפת■ בס"פ גשאכלויר כ)כמ)5ן ,u
דאמי שמואל פושה אדםנלצור,

נרסינן במתכת ברך p /5הנמש לנית וט׳כמסכת דרך ארץ זוטאט׳רכיעי :לא
יהס קפדן בסעודתו ג״ז סס ומסיים בה ומעשה בהלל סזק־ןשעש' סעודה א׳ובא עני
וישב על פתחו א״לר׳אישה אלי כיין להמיהיוס ואץ ליערוס׳כליסלסעור׳נישואי'
אז כסלה אשתו כל הסעודה הה׳־א ונתנה לו וסח״כ לשפה עיסה אסר ובישלה אלפס
■1
.
,
,
אחרת וכאת והניחתו לפניה אמי לס בתי
אף אני לא ממי אותך לכף תובס אלא בחוץ מידע ידעי דאייג' דעתי׳ולא אכיל ב?! א נטיל׳עוני׳ממתינק
לכף זכות פכל המעשי' שעשי' לי לא פשית זה על זה בקערה 5ג׳אין ממתינין :משיירי] פיאה בקערה Jואין
אלא לשס שמיס  :ולא יאצ׳אדס פרוסה
כביצה ומפס לא יאחחפיוס הכיה בידו
בפעס אחת והפושה הא רעכתן ומשמע
מלשון הכייתא שאס אוחז פיוסס נכיצה
נקרא
ממנה י""
אע״פ שאינו אוכל אלא11קצת ׳
רעבתן־וק צריו לפיס לכרידכי  :ולא
יפתה כוסו בכת אפת וכו ' כמסכת דרך
ארץ זוטא ס״ד ואיתיה ס״פכיצר צולין
( דף פו ) ובס אץ צדן ( דף כה^ וגיסינן
כס״פ כיצד צולץ רבי ישמעאל כר' יוסי

משיירקפיאה באילפסכתבהר״ם במז״לאין מסתכלין בפני
האוכל ולא במנתו שלא לביישו גרפינן בפ׳ערכי פסחי׳לא יאכל
משום
ולא ftישתה זוגות
יאכל
ולא ישתה תרין פי' לא
תרק
אדם
tosLjhilft».. feLt
h״*l4
Öfc
Im
—y. .
_. . . _ —,
סכנה:גרסי' במס' דרך ארץ הנכנס לבי׳כל מה שיאמ׳לו בעל הכי'

קפדן בסעורתחלא יאכאר׳פרוסה בייש ואם אכ׳ה״ז רעבתן ולא
ישתה כוסו כנת אחת ואס שת׳הי׳ז גרגרן בידרך ארץ ג ה״ז מגסי
הרו׳ ולא יאכ׳שום ובצל מראשו אלא מעליו ואם אכ׳ה״ז רעבתן
איקלפלביר׳סמעוןכ״ר יוסיקלקתיא ולא יביא ב׳כוסו׳בסעודתו ויברך בה״מ מפני שנר׳פירגק שנים
יהבון ליה פסא קבליה כחד וימנא
ושתייה שיושכין על השלח׳הגרול פושט ידו תחילה והשולח ידיו בפני מי
בחדזימנא אמרי ליס לא סבר להתר
שגדול ממנו ה״ז גרגרן :מעשה בר׳עקיב׳שעשה משתה לתלמידיו
השותה כוסו בבת אחת ס״ז גיגין א״ל
הביאו לפניה׳ ב׳תכשילין א׳חיוא׳מבושל בתחיל׳ הניאו לפניה'
לא אמיו בכוסך קטן רייכך מתוק
ולא יאכל שוס קלה של כרוב בא הפקח שבהם אחז הקלח נירו ותלשו ולא בא
וכייסי מזכה :
ובצל מראשו וכו' ג״ז כריתא כמסכת דרך אחריו משך ירו הימנו ואפל פת לבדו הטפש שבהם אחז הקלח
ארץ זוטא ס״ד ואיתא כמיבפ ' אץ צדין בב׳ידיו אמר לו ר׳עקיב׳לא כי אלא הנח עקבך עליו בתוך הקער'
ותלוש בההנבנס לבית לא יאמ׳תנו לי לאנויעד שיאמרו הם :לא
( סס ^ ־ולא יביא שני כוסות בסעודתו
לכו כמס' דרך ארץ זועא תניא לא ישתה ךאמר אדם להכירו בא ואכול מה שהאכלתני שזהו דרך רבית
אדס פני כוסות בכת אחת כתוך סעודתו ובירושל

7קי|ת ׳77J ,לפ!
7נרי 1הפור עעה
!«׳« $בימשלים
י! ענ מ ’ לכניל ויכרך3רכ ' המזון מפני סנר׳פגרגרן אלא
^*"יצדגגמל ^ שלשון רכי׳איכו מכוון כלשון הכרית׳שנים
שיושכין פל השולחן הגמ׳פושט ידו תחלה
נאואכול *«• מה והסולת יד כפני מי שגדול ממנו ה״ז גיגדן
6האנלמנ ' '7י ' ,מעשה כר׳עקיכא שעפה משת' לתלמידיו
הנכנס
זוטא פ״ה :
מ י׳״^׳ מ וכו׳כמפ׳דרך ארץ
uv
/ 1
1 1
ו< .
שאכל עמוואשנל1
 ^ pf)vh %לכית לא יא «ר מנו לי לאכול יכו ג ז בס ו
(B1
נסאל :דאית 3יה סש הנכנס לכי׳ כפל הכית לא יאפי מכו
!י <0ס ייבימ6כצ -לי לאכול דע שיאמרו לו אכול ושתה  :לא
»׳*® ה 'י יאמר אדס לחברו 3א ואכול ונו ' ג״זשס
"ייי‘ 5
ו
׳
הופכין דלכ?אק׳
מפנ ^,גחנידי וכסיפרי רכינו כתו וכירושלם היו הופכין
לאכל ע"  ^ ,,ואין לו משמעות וסם ככריתא כתוב
יולנייי׳שלא יסי 3ובירוסליס היו הופכיס אכסציא לנישואין
5י *5,0י)ימר ל ‘,ונ״לדס ' פלא יאמ׳אדסלסבייוכאואכול

הקערה
דעתו של חבירו ולא ישוך פרופה ויניחניע״ גהשכחןs
לתו׳) הקער' ולא ישוךפרוס׳ריתננ׳לפני חבירו לפי שאיןרע׳הבריו׳
שוה ולא ישתה מן הכו' ויתן לחבירו מפני סכנ׳נפשו׳ולא ישתה
כוסו ויניח על השלחן אלא יאחזנו בידו עד שיבא השמשויתננו
לו  :הנכנס לסעור׳ לא יקח חלקוויתננו לשמש שמא יארע דבר
קלקול בסעור׳אלא יטלנו ויניחנ' ואחייב יתננו לראורחי׳הנכנפי,
אצל בעל הבי׳אינן רשאין ליטול מלפניה' וליתן לכנו וא לעבדו
של בעל הבית אא״כ נטלו רשו׳מבעל הבי' :גרסייבפי -המוכר את
הפירות מנהג גדול היה בירושל׳ המוסר סעודת להכירו וקלקלה
שם

כמאןכר״א-וכת׳הרא״שפסקר״ק^
וגס ברייתא מסמיך דצ1יןסומ0
הקערה בפתפציגאאדסמואלסיל^

«י״י * ל™ ״5׳ «״»«$
עבדילהו ומשיק דמטלכזליסאגברי^
כשמואל דאמרסמוא׳עושסאדסיל5ו
כפת אלמא דספמ' דתלמוד׳ס״לlmo
ובה״ג כת׳ והלכתא כרבנןואע״ג ^
במאן אזלא הא דאמרשמואל®^ 50
י״להלנתי)
כלציכוכפת כ ^ןכי״ל» רי|
מין,
כשמיא ה״מ במידי דלא מאישאבל3
ונר׳דאפי׳סמואלמודהונןיף
דמאיס לא
דמאיסאסורכדמוכחכשכע׳כמה ^ן
הילכך קיימ׳לן כשמואלרהינא-יל5ו #ן
עושה כל צרכו כפת ומות' לספון^
ביפת אי לא ממאי' עכ״להראיס-ק"
החוס׳דהלכה כסמיחלוניקאמיש!
במירי דלא ממאי׳אבל לאכמידי7ימ(
יהרש״באז״ל;
וכן רעת ה״ר יונה וכן מנת
ארבעהלכח'
ואיתא תו פ״ג שאכלו ת״ר
סיעלסןן
נאמרו כפת אין מניסיןבפר
ואיןמרקן׳
ואיןתעבירי כוס מלא על הפת
את ספת ואין סומכין אתסקעוהמן
אנדמר ומר זוגייא ורב אשי כרכורי
בהדי סדרי אייתו לקמייהותמריוו®!
סקל מרזוסי׳פתק לקמי׳דר׳אשיton
אמר ליה לא סבר לס מר להאדמנ<6׳
והסנימ)
מזרקין את יאוכלץ ססי׳כפת
!;
זורקין6
שאין מזיקץ אית ספת כך אין
מווקי
האוכלין א״ל והפניא אע״פ שאין
האוכליןאלאל!
את הפת אבל פזיקיןאת
קשיא הא במידידממאיפהאכיך!1
דאוגש;
ממאיס • והרי״ף כתב הברייתא
דבייס נאמרו בפת ובו' ואח״כנתענש
זורקין א
שאין זורקין את הפת כך אין
דפמאי׳אכלמיויו!
האוכלץ ודוק מידי
מפמיס כגוןאגהי ורמוני וחבושיליפל
כה -ולא הזכיר מימראדססואל*ו!
גש׳חיפלס®
תלמידי ה״ר יונ׳אץמניחין
איפפי
טעמ׳דמילתא משו' דסמאיס ועוד
להליסופהני
לתת טעם אח מפני סיצסר׳

אין אורחין נכנסי׳גרסי׳בפיאחר דיניממונו׳נקיי הדעת שבירושל'
לא היו מסובים בסעודה אא"כ יודעין מי מיפי עמהם :
 *HDK JWpשמואל עוש׳ אדם כל צרכיו בפת והלכת'
כוותיה וה״מ בטיח דלא ממאיס ביה אבל
! .
במידי דממאיס ביהלאהילכך אין מניחין עליו בשר חי ואין
ואיןמעכירי׳נוס^
מעבירין עליו כוס מלא .ואין סוסכין בו הקערה אי ממאיס בהכי הדס הנדבק בכשר
מןהייןעל®5
אבל אי לא ממאי' ביה שרי :ואין נוטלין הידי׳ביין בין חי בין מזוג יין על הפת כי שמאיספ'
אפי׳נטיל׳ שאין צורך אכיל׳ואין זורקיץ הפת משלם בזיון אוכלין והוימאוס  :ואין סומציןאתמך1ו5ט
כזה סטפס משוסמאיסו׳כיסמא
כך
וכשם שאין זורקין את הפת

מה ססאכלתני משו׳ דאיכא למיסס שמא
^f
 n, J p ' ”£שר« הראשון האכילו מופע וזה׳ מאכילו מאכל
שלדב! מלנר  pמרוב •/אי נסיססא סיאסוןהאכילו בזמן
אלאיידילמיסי־הזול וזה מאכילו כזמן היוק׳ואע׳סשאינן
אגל .א'ן מגתי י סמכוונין לכך שלא האפילו על דפ׳שיפיע
לי יותר ממה שהתכינו ואין כאן רני מ מ
לע( לם
«יאכל עס! !!כ! הא מיהא מיתזי כרבי׳וסימו יקמגיפפכי
א*ר בגליימא שהוא דרך רבית כלו' דרך ר 3יפ הוא אכל
5וג,דמל 'ם י5יה לא רכי' ממסיוכתר הכי קתצי ובירושלים
היו סופכי׳אכסניא לנישואין כלו׳כירוסלי׳
^ ס״ר .פ1גל לא היו חוששץלנך וארס שהאכיל את חכירו באכסני׳היה הלה פורע לו שסי׳מאכילו
עחי סעייוע ננישואין ואע״ע שסעוד׳כיסואי׳מרובה ביותר מסמור׳אכסניא לא הוו חיישילדרך
«יאיר ” "י רכ י ת* אינמי הכי קאמי דכני ירושלים נמי הוו חייסי לדרך יבי׳ולא היואומרי'  3א
י^ ע' 1ממ ^הי ואכול מה ססאכלתני וכדי שלא ישאר על זה חוב שהאכילו באכסניא סיס פורע לו
י כסמאכילו מישוציו דסעודת כישואי׳כיוןסלא נמשת נשכיל זה1א מיסוי דרך רבית
קל ג׳ר  ,יב(
,
יחרלת חדח ח1“1ח'מ״ל רהמר ' ורוי׳ריד ר/יז״ר וחלו רחו׳ מד* י! מרלדרום'
! B'.'t.ivin־״ דלל ל*
כללדלאיפרוסארסהרוס׳ע״גהקער׳וכו׳עדאא״כנטלו רסו' מכ*ה הכל כמס'
היז
&נ» י «ג; ים

הני״ו
המר׳על הפפזומתוך׳מ'ס הר״יף
מסמליו )
סתס נר׳ססוכי סכמו שאין מניחין כסר חי על הפת ואין מעבירין
דכגמ׳אמריאו
הפת כך הוא הלכ׳סאין סומכין את סקער׳כפת ואין זה נר׳למורי
דשסואל אמר עושה אדה צרכיו כפת מיהו דוקא נהאי נלתוד סוכר ססואלfee
מלאייל
מותר אבל כמאי דאמייאין מניחין כסר סי ע״ג הפת ואין מעבירין כוס
הפת ודאי אפי׳סמואל מודה שהוא הלב' מפני שאין הפת מאוסכ״כמהמיץ™
על הפת כמו כשנופל עליו כיין עכ"ל:כר' מדבריו דהרי״ף סכרדלי׳הלכמאמזל

מלפיינס

התמר׳מרכרירבינו הא " שכתב אץ ןורקץ 6וו55ן

«!הפנין להייי מ

דיך ארץ זוטא ס/״והא דקתצי

אורחי׳הנכנסי׳לפניכ״ה איכ׳רשאי׳ליטול

וכו׳טעמא ימלמא כדקמני התס בכריתא מעסה כאדם א׳סהכניס ג׳אורחי© בסכי
* ” י(ס
ל ^ש ,5 7בצרו׳והיה לו ג׳בצים והניס לפניה ׳ בא בנו של ביה וממד בסד«'ונטל א׳ מהם סלקו
^«•■*!« sריימאב מסן לו-וכן השני וכן הג׳וכיון שבא אביו ומצא סהו׳אוחז אח׳בסיו ופתי׳ בידיו עמד
והגביהו מלא קומתו וסבטו בקרק׳ומת ואף אמו כיון סרחמ׳סמת בנה טלת׳לראש
הגג ונפלה ומת׳אף אביו כיון שיא'כך עלה לרא׳הגג ונפל ומחזאי כרית׳אית׳כמי
 ^ 3גידהנשה (דצד )  :גרסי׳ בר״פ החוכר פירו' הנהג גדול היהכירושל' המוסר
סעוד׳לחכירו וקלקלה וכו׳וגס מנהג אחר הי׳סס ממה פרוס׳עליהפתס וכו׳ג״ז כר״פ
דצג׳ץסרש״י.אורחי׳נכנפי׳ומקנ׳טוכה היא לקבל אורחי׳כי ידעו שמס
0מוכ' פירו' (
יאכלו וילכו סם לאכול • גרס ',כפ״א דעי ממונות נקיי הדעת סכירוסלס לא היו
מסובין כשעוד׳וכו׳גיעוס סופר ישכאןדליפי׳בפ״א דיני ממונו׳אלא3ר״ס זה בורר
0־כג )מניא כך היו נקיי הדע׳סכירו׳פוסין לא היו חיתמין על הססר אא׳היודעי׳מי
חומ׳עסהם ולא היו ייסכיס כדין אא״כ יודעי׳מי יוס  3עמה׳ולא היו נמסי׳בסעודה
אא״כ יודנד׳מי מיסב עמהס וסרש״י מפני שגנאי הוא לתלמידי סבמי׳ליסב אצל עם
הארץ ב 0עודה .חבי ^ כריס פ״גשאכלו (דעה ) השמש שהיה משמש על V3זאוהל
 «.מרס אע״ב שלא נתנו לו ישו'; היה מישמש לק הה״ז אעו אוכל עסהס אא״כ נתנו
יי " ' ‘י '־׳ י

אכלהרס״כא כתב שכדברי

®,
ע״כזמשמ׳ס®
ולא סאר אוכלין דממאי׳אכל דלא ממאיסי זורקין ואף הרי" ףכ״כ
פמאסר סכרו' הרי״ף ודוקא מידי דממאיס אכל מידי דלא ממאיס כגוןאגחי י®’
וחבושי ליה לן בה ממילא משמעדכל מי דאסר בבייחא דוקא נסססfjfe
בכך הכל אס איכס נטאסין בכך שיי ולפיכך לא הוצרך לכתוב הא דאמיסס'"
עושה אדס כרכיו בפת י ומ''מ על מ״ש סנ״כ מדכרי רבינו האיי וסרי״ףסכמקוק
מדי דסמאיס אכל מידי דלא ממאיס לא קשה לי דהא בהדיאאמרי׳הכיוט'''5
לומוראידאפי
תלימילתא בדברי רבינוהאיי^ וסר״יף־וא פשר לומר דכיון דהנך
הכי בגע ר׳סברי לה כשמוא׳אי לא הוה קי״ל כססוא׳ה״נ לא הוס קי״ל כמן6ג1ווז
ומכיון וכתבו סרי״ף ורבעו האיי ככנך אמוראי ממילא מסמ׳דס״לדהלכה
א״נ משוס דבגמ׳הוה איפסר לפרושי דהא דספליג כין ממאיס ללאסמאיס^
דוקא בסאראוכלי׳אבל כ? ת אע״ג דלא ממאיס ׳אין זורקין ומדכרי רבי׳סאייוהי1
%י
משמע ליהלאפיית' #מי קאי האדמפלגי בין היכא דממאיס להיכא דלא
והרס״בם בפ״ז כתב כדברי הרי״ף וז״ל אץ מניסץ בשרסיעלספמונו"'"'
זורקין את הסת ולא את החתיכות ולא את האוכלים שאין להסקליפים
מוסים וענבים ותאנים מבני שהם נמאסים• וכיון דנל הנך רבוותא סכי י'5
כשמואל

^ uוסאייוהרי״ף
■ כמי הכיס״ללדעתהרשב״א
■■■ וצפ״זגסהרמב״סהכי מס
סיסתיירסמנהמסח׳סהנטסולתיךפיולא חזי לאכילה לשוס ארסואיפ׳מסום
1י
 :ומ״ש רביכו
ואין
סוסכין
בו
את
לקערה
צי
פצים
נסכי
אכל
צי
הפסד
אוכלים
:
מ
0
ש
'
.
כין יין בצנורו׳לפני ׳חפן יכלה וכו׳בספ׳ג• שאכלו שם'
?'ל
לא
פירושו
שאם הקער׳פליחה « ימת צו דבריס כיוצא
בהס־שאפי' יסלו מ״ר פמשיכין יין במורות לפט חתן וכלה חורקין ל פניהם קליות ואגוזים ב-י'עו< |•
לאימאס
ככן
מותר לסמוך אותה בפת ולא אמרי׳שהוא מזלזל
כפת אכל החמס אבל לא בימית הגשמים אבל לא גלוסקאיתלא כימות׳ סתמה ולא ' בימי'
&ס הלןי1רס מלאה יין וכיוצא כו מדברים
הגשמים ופרס״יסמסיציןיין בצנורו'
מסוס סימן שוב ואין כאןמשוס ביזיון
סנסספניס מל הפת הו נמא׳אץ סומכין כן:ך אין זורקים כל האוכילק הנמאסים bpידי זריקה כמו תותים
אאנפם סעא מסמס הקער' ויפלו ׳תאנים
ותאנים אכל במידי
כנח רימונים ואגוזים שרי-כת'
במידי דלא ממאיסכנדן
והפסד לפי שמקבלין אותו ביאס פי
ע״אהרא״ש
ז״לי?
הצמר
^שמיבריסלמ הפתוימאסוהו ואע״ע
בכלי
•
בימות החמס שאין «יע■
א״אהרא״ש ז״לישנוהנין לאכול דייסא בפת במקום כף כיון
שאוכלה
הפת
אח
"
■
סנ׳ה״ו יונה ולשמואל סימכי׳בסת קערס
כלרכיס
•
אכל
אל
גלופקאזת  .סלרי אף
פליאהמ יק לפי סאץ הפת מסוס יל כך שאוכלין הפת אח״ב־ובמסכ׳סופרי׳גרסי׳איןנוהגין ביזוי באוכלין
כימות
החמה
הן
.
כמאשים
כזי־יקתףוגם'
נסמפל עליו פיקכמו שנופל מליו יין איןי אין זורקין איכלין ממקום למקום ולא ישב אדם לע קופה מלאה
סראיס כפס גבי מושכיך יין בבכורו‘
ר<  06פיסא כן זפת יכי' אלא כיון שהוא תאנים וגרוגרו׳ אבל יושב הוא על קופה מלא קטני' או על עיגול
ומיירי פמקבלין ככלי כפי מור־והרסכ״צי
<מאס קצ׳בכך אקסוסכין ולכן סת׳רבריו שלדבילימפני שנהגו כן :אקסומכין באוכלי' ואין
מכסי׳באוכלין כת׳והא דתניא ממשינין יין כמורו' לפני
ולאפי׳דכקפר׳סיס כה פרק שדי לסמוך דאין אוכלין אוכלין באוכלין אא״כ חיו ואדייןלאכיל׳פייאלוםע
מתן וכלה אע״ס שנמאסים התסמסו׳־־
אלאשלקמן כ׳כס-סהרא״ש סהסתססונל אלו
ואוכלין ביחר ולפי זה אסוילאכוידייס׳בפת במקו׳כיף ואפשר לעיקר סמחת חתן וכלה בכך וכדי לספחן
דהר״יא
3ס דייסא אינינסאסת ונר׳סאינ׳נסאסת
דמסכת סופדים פליגא דשמואל דקתני אין סומכין ואין שרי וקליות■ ואגחיס דאסירי כימו׳הגשמי‘
נפיק יומי מבדייסא ומיסו איפשי דהת' מבסי׳באוכלי׳ולשמי־־א׳ שדי דהא לא ממאיס ואגן ק״ל כשמואל לסי שאין עיקר שמחתן בכך אלא סמתוך׳
ומסק שהוא אוכלבהקאמי דאינה ולא ממאיס הפת
שאולפה דייס׳ואני ראיתי גרולי׳שהיו אוכלים סיס קצת סמסה בכך•שרי נימות החמה
גמאסס אבלהיכל) שגמלה עליו הדייסא
טכ״ל
וגס
ה״ר יונה כ׳ממשיכין יין ולא•
<«אס בבך וס״הלסרק  :ומיש רבי׳ואין בכל פעם מעט מן הפת עם הרייסא ע"כ  :ממישיכיץ יין.בצינורי׳
נחוש בזה מסוס ביזוי אוכציס דביזוי
טטלין0ידי'3יץוכו'שס פלוגת׳די״א ויכנן לפני חתן וכלה והוא שיקבלנו בכלי בפי הצינור וזורקין לפניהם
כזה מותי מסוס שמחת חתן וכלה ע״כ
וקי״ל כרבנןדאערי כין כך ובין כך כלוע' קליות ואגחי׳ בימו׳החמה שאינו נמאס אבל לא
בימותהגשמים ולכאורה ססמ׳סהס סוביי׳סאפ״פ שאינו
מפני שנמאסים ודא התיבות וגלוסקא לעולם :
גין חי בין מזוג .צץ מסלין ממנו לידים
סקכליןבכלי בפי כמי סדי משוסשמסרו
^
HD
והכניס
משקי׳לתוך
פיו
בלא
ירפכימו הרא״ם והרסכ״א לדברי סראב״ד
ברכה
בולען
חתן
וכלה
ומיהי מאחרסלא הזכירו
ו
*
פיר
'
רבינו
ספי׳דלצו לנ״י המכסירי׳לאטל' קא׳דההי׳
חננאל ואינו
מברך עליהם וא״א בדבריה׳לסון הפסד אוכלקנר׳ דכעקבלין
נסיל׳לינ׳מאןדפליג סאלאלא במי׳אלא
הרא״שז״לכת׳שמברךעליהןאח״כ -שכח והכניס אופלין לתו׳פיו בכלי כפי הצמר פסקי ' וכדסרש״י ואפ״ה י
בלא
מוילה לנקיות בעלמ׳קאמרי ומשו׳הפסד
כרכ׳אס
הוא דבר שאינו נמאס אס יפלטגו יפלטנו ויברך איכאלמיסש לביזוי אוכלין כלומר סכל
1
וכלין:גו שס׳לידהא
דאערי׳דאץזורקץ
עליו
סהס משתמשים שלא לצורך אכילה וסתים
ואם הוא רבר שנמאס מסלקו לצד אחר ומברך:
האוכלין
אפי׳בזור׳לתוך
קער׳או
ע״ג
מפס
הוא
?TüT
זלזול לאוכלין או שפ״י סהס ניגרים
אמצעיים רשות אמר רב נחמן ל״ש אלא בין
סאין האוכלים מתלכלכים היאואפ״ה
* I
בצכורהסנמאסי׳קצתולהכיקאמר דלא
תבשיל לתבשי׳ אבל בין תבשיל לנבינ׳חובה
<זל! זמ שבשלולכ צרכן ומומים אסו׳מפני
פירו׳בין תבשיל לתבשיל אפי׳היה הראשון של בשר והשני של חיישינן מסוס סמח׳חתן וכלה אבל סילכו
"* 1יו שהספתפעכ ?עי ,זימ} י1ם .
ואין בו אלא טעם ונם לאיבוד מסוס שמח׳תתן וכלה ודאי ליכא
כס גבינה א״צ
ליטולכילי? שאי
בעין
שאין? הבשר בעי?1
ואין
גמאסיסבפיני לאוכלם ותדעדסא כי
י
כיון ■ 1
י
י5
מאן דסרי ככ״ל ואע״ס סה״ר מנוח כ׳כסם
קתק מרזוסרא .דסל!כ לרב אשי דהיינו הב׳אין בו אלא טעם נביג׳ אכל אם
אכל אחר התבשיל של בשר הראב״ד דאפי אזיל לאיבוד שרי מפו®
בסו מנושל כדפרש״י מ״כ כמקום נקי הגבינה בעין חיבה הוא ליטול לא״אהרא׳יש ז״ל היה רגיל ליטול
ספסה ע׳ס כרא׳לדידן דאין זו מיקר
<תק דהאלמיכל 3תק ליה וככה״גקאמר ידיו בין כשד לרגי׳דחמירא סכנתא מאיסורא -כת' כה״ג שהאוכל
ססמחהאץססקדבאזיל לאיבידאסור •
■ דמידי
דמסאיס כגון מאניס ותותי׳ אסור בשר מותר לאכול אחריו גבינה מיד לי קנוח ונטילה והאוכל
ואחא דתטא זורקי׳ לפ? יפס קליות
לווקסוכיןדאסר
לזרוק
את
גבינה
הפת
מותר
משמע
לאכול
בשר
ואגוזים בימות החמה אכל לא בימות
לגסמיס כתבו
ז־אפי׳בזורקו ע״ג מקים נקי אסור-שמפני
התו ' ולא בימות הגסמיס
« • , ,
, .
.
.
, . ,
״
 ,־
,
מסיבות יפת אסור לזרקו אע״ס שאינו
כסאס
כלל
מפני
שזלזול
הוא
לו
שיזיקוכו
אמ״ס
סבאגוזיס
אין
האוכל
נמאס כתוכו מ מ כשהן מפלין בטיט נמאס ץ • ומססע
יכ״כ כפו׳אין זורקין את הפת אפי׳ לא
ממאיס
וכן
סאר
אוכלין
אסור לזרוק במידי
מדכריהס שאפי׳בשהס בקליפתם אין זורקץ אותם בימות הגסמיס  :לכתבו עור
דממאיסואע״ג דאעי־ סמיאל מיפה
ארס
צרכיו
כפת
והוא דלא ממאיס
י״ל זריקה התו׳דעכשיו שדרכן לזרוק חטים בבית חתנים צריך ליזהר שלא יזרקום אלא במקום
סאט דהוי ביזוי טובא ועוד זזי -קה-
לא
מיקרי
צורך
אכילה
בפו
סמיכת
קער׳דמול׳
נקי ונ״כ ה״ר יונה ונ״כ בהגהות מיימוניות פ״ז וכתוב מוד סס סמהר״ס צוה לכבדם
יזמואל דאין זורקין את הפת • יכ״נ
רמת
היא״ש
דאהא
דת
ר
ארבע
דברים
נאמרו
מסס כדי שלא ידרסו עליסס ולא נהגו כן  :כתב ה רוקח כמס׳סופרי׳ר״א בן י עקב
נעת אין מניחין בשר חי על הפת
ואין
מעבירין
כוס
מצא
על
ספת
ואין
סומכין
את
אומ׳
כל
אוכל
שגמרו
בידי אדס מיתר לכסות בו ר אליעזר בן ימקב אומי כל פיס
קפיס בפת ואיןזורקי? את
הפת
כ׳ופשואל
מודה
בכל סה ששנינו
בבייתא זו בר ול יד ועוקץ מותר לכפות בו פ״כ ומסמדאפי׳ מאן דסליג פל שמואל מודה דככה״ג
מאי! סומכיןדשרי אי לא
מאיס
ע
"
כ
וני׳דטעמא משוס דכל סט לאו צורך
אכילה סן סרי להשתמש באוכלי!  :ק עב שכח והכניס משקין למוך פיו וכו׳בספ׳ג׳ שאכלו
נמוסמיכ׳הקערס כפת
אבל
מדברי
הרשב״א
סכ׳כשס רבי׳האיי כיאה שאין חילוק
(דף כ ) אער רב יהודה שנח והכניס אוכליס לתוך פיו בלא כרכה תני חדא בולמן
בין פת לשאר אונליס
וכ״נ
ג״כ
מדברי
ה״ר
יונה
וכ״ג
שהוא
דעת
רש״י
דאהא
דת״ר
ותניא אידך פולטן ותניא5דדך מסלקי! לא קסי׳הא דתני בולסן במשקין והא דתכי
ממשיכין יין וכו׳חורקיי
לפניהם
קליות
ונו׳אכל
לא
גלוסקאות
לא
בימות
החמה
פולטן
כמידי
דלא
ממאיס והא רתנימסלקין במידי דממאיס ופריך במידי דלא
נימות הגשמים כתב אבל לא גלוסקאות שהרי אף בימות החמה הן נמאסין
ממאיס נמי לסלקינהו לצד אחד ולבריך תרגמא יב יצחק קסקסאה משוס סנאמר
מ־יקתךני׳עדס־יו שאס לא היו כמאסיססיה מומר לזורקן אע״פ
שגלוסקאות פת ימלא פי תהלפך ופי׳רש״י בילע? בלא ברכס ׳ פולטן ומברך וחוזר ואוכלן משקץ
 p־ והאדערש״י דלא ממאיס ימת ואגוז וכל דבר קשה נר׳
שאפי׳באין
קליפתן בולען סא״א לסלקן לאחד מליגמיו ולברך ולא לפולטן ספפסידן־וסרא״סכת'פר"«
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' נס
לתווכי׳ככגה״עי בפר׳ז׳מה׳כרכומ  1 :מ״ש אא״כ היה ראויים לאכילה פי׳אלועם
אלוואוכלין ביחד כתב סם הרס״ס דאין לפרש היו ראויים דקאמי לאפיקי שאינם
יצי״סלצכילםדכ״ש אס איכס ראויים לאכילהדמותרלהשממס בהם דכסיסמטס
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ממאיס הצריכו רככן לפלוט ולברן ובמידי דמאיס התירו לו לסלקו לצד אסר
ולברך ובמשקין סא״א בסילוק לצד אחד התירו לו לבלוע ולברך ולא דמי לאכל

ושכח ולא כירך פד שגמר סעודתו שאינו מכרך שאני הכא סנזכר סלא בירך בעוד
מעשה עץ שימש הלכך פ״כ ראויים לאכילה דקאער היינושאוכל! ביחד
יבהגה״עי המשקין בפיו ודומה קצת עובר למסייתו מה שנזכר קודם לבליעה אלא שלא הים
כסיכבשס מסכת סופרים רסב״ג אומ׳אין אוכלין באוכלין אא״כ
אוכלן
בבת
א
'
חס
יכול לברך וכן פירשה הראכ״ד ז״לזוהמיכ״ס כתכבפ״סמס׳ברכומ מסקין כולפן
מעורשכציהרא״שז״ל :
ופשמע
לי דהנך פכוהגיס
לאכול
הדייסא
בפת
ומברך
עליהם
בסוף־ואיפשרלפרש דבריו שהוא פוכר ס אינו מכרן עליהם ברכס
נמקיספת סניי
כשמואל
ומס
שאוכלי
'
הפת
אח״כ
מפני
סעי שהוא אוכל בו הדייס׳
ראשונה וכדברי ר״ח ולפיכך כתב שמברך עליהם בסוף כליפר שמב״ך עליכם ברכס
ינו נמאס עליו
וכיון
שהוא
אוכלו
אח
'
׳כ
ליכא
משוס
הפסד
אוכלין
אבל אס לא
אחרונה בלפי אעל \ ופר נראה לומר דמביך ברכה ראשונה בסוף קאסר 1אל״כ הכי
^ איכלי ליכא מאן ל־אכיל ליס אחי שהכניסו זסילתיך פיו ונמצא
שהפסיד זה הל״ל ואינו מביך אלא בינה־צסרונה כלבד ומיד דאי ברכה אחרונה קאער פאי
י .יכניסבידיס -ובמסכת פוערים נר׳סאע״פ שיאכלנו אח" כ אסור עפני
ש
^
ו׳זלזול
קמל פשיטא וכן נראה לכאורה מדברי הראב״ד שכתב עליו ומברך פליהס בסוף
,סתס ^סמ מעסה עץ בעלמא ומ״ה אפוי
אלאלאכול אוכלי? כאוכלין אא״כ אוכלן בבת והוא שדעתו לאכול יוחר דאל״כ ה״ל גער ע״כ  :ומשמע שהוא מפרש סהרמב״ם
י™ לא מחזי שהעת טפל לדייסא
סהדייסא
טפילה
לפת
שהוא
נוהל
אות׳
סוכר
שמברך
ראשונה לבסוף כדברי הרא״ס והוא סובר שאס אין דעתי לאכול
 wכו חת העפ -יהגדוליס שהיו אובלי׳בכל פעס מעטץמ הסת פס סדייסא נראה
יופי ה׳'ל גמר והא קי"ל
■ דכל סגמר אינו מחר ומכרך למפרע :ו~רפב״א כת בספ׳ג'
ו מטוניס לצאפ י״א ' פסב׳סוסרי׳ולבן היי־אוכליס ככל העם מעט מן
הפת עס שאכלו שדעת הראב״ר שמי סגמר סעודתו ולא  .כירך קחר ומברך למפיע והא
^
" « ויהיה ניאה פסדייסא היתה באה ללפת את הפת ואע״ס שלא היו אוכלים
דקתני הכא סלע ן ומביך עליהם כשאין לו אלא הס ואס יש לו ! ולח׳ס^ טן ומכרך
Dl'n t
« מט מספת ׳מ ' מ בהכי סגי להראות שאין הפת משמיש לדייסא וגס
על
כאחרים
וסותה
והביא
ראיה
מדגרסי׳בירו׳סרי
סנתן לתוך פיו ושכח ולא בירך
עמעדויל ספללו ;י ^צ
.שהיהצריך שיאכל לבסוף כל אותה פרוסה .דאל״ס  ,אס׳סממשקין פולק וכתב דמספברא דהא דקאמ׳פולטן ביס לו זולתן ע״כ ו3״כ
נספר

דע
א) כספר אסל מועד ומבואר הוא שאץ .זה מכוון פס כוונתו בהשגות כלל  :ולעני] דשרי למיכל גכינ׳כשר בישרא פחו׳מהאי סיפורא דהא מי יג ^פז,גדפהיל,ף
קעב (
י
האיסיעויא קרי אנפשיה סלאכר חמרא וכמ׳הרא״ש כסעודתא אחייתי,! /
ואין הלכה כיון שדכרי ר״חמפורשים ודבריהרמב״ס איפשילהתפרס כןמסתמ׳אמרי׳
#גרים אל< גראין דבשיפתיה אמרה ונקיסי׳כוותיהו דרבני׳מוכהקיס נינהו ומקילי׳ בברכו׳ דרבנןא • פי׳בזמן שאדם רגיל לסעוד דהיינו מזמן סעודת הבקר עד זמן סעודתה ?%
דהרי הרשג״א כ'
נהם הראג״ל קעג מי□ אמצעיים יפות א ער רב נחמן לא שאנו אלא בין תבשיל לתבשיל רכל משיעור זה אין לאכול גבינה אסר בשר וכתיב בסג״ה על זה וכ״כ המיימונ^ ,
בפרק כל סכסי ( דף קס )
סישהא סס סעות והיינו דלאכה״סו'
נלנרי הרא״ם
צכילנ5
וספו׳ספירסו בסעיי ' אחריתי
כמ״ם נ׳י וא״ב וכתבוהתו׳וסר״א׳שי״מ בץתבשי׳לתבסיל בשר מיד אף בלא קנוח ונטיל׳ולא״א הרא״ש'זי ל ולא נהנו העול׳
נקיד'
כדנרי שכיסם סל כשר או סניהס סל גבינה אבל כן אלא־נוהגק שלא לאכול גביג׳ אחר הבשר אפי׳הוא בשר עוף בסעודה סרגילין לעמית אומהש!
הרא״ש מאתר סגם
סובה
שלפניו
לגבינה
כשר
של
תבשיל
כין
ואי; לשגו׳המנהי ,הילכך אין לאכול גבינ׳אחר הבשר עד שישהה ערכי׳אלא אפי' לאלתיאססילק ^
לרתנ׳ם
דגר*
גראיןיואר לפר 6אבל כין תבשיל סל בשר לגבינה שלאחריו
וכ״נלראגי״ו
מומר דלא פלוגרבנן
כשיעו׳מזמן סעורת הבקר עד זמן סעורת הערב ואם יש בשר בין
וכ״ככהגה״מי פ״סמהמ״א 0
כלגרי הרא״א לאקאמר דאפי׳כנסילסאסו׳עד סעודה
חנ 37ריל״א ן אחר׳ור״ת ז״ל היה אומ׳דבין תכסי׳לנכיב' השיני׳צחך להסירו ובשר אחר גבינ׳מותר מיד ע״י קינוח והדחת
שלדעת ר״ת וס״ג « יעוקכאסלא»
משמ׳תכשיל תתל׳ופוד בין תכסי׳לתבסיל פיו ונטילת ירים ואם הוא יום ורואה שידיו נקיות א״צ נטילה
גבינה עד סעודה אחית מסעירשל^
סשציהס של בשר או שניהם של גבינ׳למה והקינוח הוא שילעוס פס ויקנח בו פיו יפה או ככל דבר חוץ היה והעולם נהגו כדבריהמוכ״ס
ול ליטול ידיו כלל לכן פי׳דבין תבשיל מקמח׳רשערי מפני שהו׳רך ונדבק בשיני□ וכן לא בתמרי וירקא פסק הרסב״א בת״הוכחבו קרמ3׳ז
לתבשיל היינו בין תכשיל סלבס׳לתכישיל ואחר הקינו׳ידיח פיו במי׳אוביין עס״א ב׳פעמי׳ )  :שני אכפנאין והרשב״א ששיעור זה ניי׳להמתי! ^
של גבינה דכיון שאין הבשר בעין וליכא שאין מכירין זה את זה אוכלין על שלחן אחר זה בשר חח גבינה בשר עוף ( :גלש ואס ישבשר3ין מ1׳
בחידושיו
צייך להסירו כ״ב הרסב״א
אלא טעם לא החמירו שיהא סובה .ליטול ואין חוששין ואם היו מכירין זה את זה או ב' אחין אפי׳ מקפידק
מתים אבל בין תכשיל סל בשר לגבינה זה על זה אסורין דע שיעשו שום היכירא ביניהם כגון להפסיק בעל העיטור שאס חושש בשרכין
שהגבינה בעין סובה ויתכן פי׳זה אפילו
ואפי׳שהה,צייך להוצילז׳וכ׳סנראיןדכח
בקנקן או בלחם או שיאכל כל א' על מפה שלו לבדו:
לדברי האוסרים גבינה אחר בשר מטילה
י״רסי׳ש״מנסן
וכ״פ ר׳ירו ז״ל • וכספר
 *TOpלק שבתוך הסעודה מברכין עליו בפייה ואם איןול
סהנש׳שגו:
רכינו שזה לדעת האומרים
וקינוח ע״כ ורכי׳תפס פינך כשירש ר״ת
ומכרך
 1אלא כוס אחר מניחו ער לאחר המזון
!*
ולפ״ז מותר לאכול גבינה אחר תכסיל
לשהות הוא לפי שהבשר מוציאסו,
סל בסר ע״ינטיל׳מתי׳והבא לאכול בשר עליו ברכת המזון וה״מ שצריך לברך בתוך הסעודה שלא קכע ומוסך טעם סד זמן ארו׳ אכל ל1(1ן
משוסכסו
לשתות לפני המזון אבל קבע לשתולפני המזון א״צ לברךבתוך ההמכ״ס שנתן טעם לשהייה
אחר תכשיל סל גבינה צריך ליטול ידיו
וכ״כ הוא ז״ל כטור י״־ד סי׳פ״ט • והגה״מ המזון דייןשלפני המזון פוטרו וכן יין של קידוש פוטר יין שבתוך
מיהו
סכין השיכים לאחר ששהה כשיעור
3פ״ט מס מאכלות אסורות כתבו פי׳ר״ת המזון וכן המבדיל על השלחן פוטר היין שבתוך המזון  :יין שלפני אפי׳נסאר בישי כיןהשיני׳• וה'עוז
בסס ס ה ומיהו כתבו בסס 0מ ק דצריך המזון פוטר ג״כ היין שלאחר המזון פי׳ מי שרגיל לקבוע לשתות לא אכל הבש׳אלא לעסו למינקלון
כראשון א״צ להמתיןדניוןסלאאנלו
עיון ברוטב סיל בסר דכסיס בו בסר מוסך
גמר
יין אחר
המיס כפה ע״כ כלומר דרילמא הא דסרי
אינו מוציא טעם ולפי טעמו חלמלזין
הר״ןנואין
וכחב
לאכול גבינה אחר תבסיל סל כשר דוקא ככגון ביצים מטוגנים בסומןשאינ׳פוסכי' צריך להמתין וטוב לאחוז כחומרי סני הטעמים ע"כ <
המיס בפה כ״כ אכל רוטב סל בסר לא• וה״ר יונה כ ' בפ׳אלו דברים דאחר מרק סל
שהיי;
לדגרי׳סמי שאכל כשר ושהה קצת ואס״כ מנא כשר בין שיניו שאינו צריך
כסר ודאי מומי לאכול גבינה כקינוח והדחה שלא הצריכו סהייה אלא כשאוכלשב ' כדי סעודה מאותו ומן סנטל כבסי מסס אלא מאכילה ראשונה סשכי׳ליסpi
מותישין
ממט הכשר שבין הסינים אבל במרק דליתא להאי חסשא ודאי מומ׳ור׳ירו׳כ׳ראיתי שהייה ומיסו קינוח הפה מיהאמ’שמע דבעי עכ*ל • ובשר אחר גבינה
לרבותי נוהגים כן דוקא סרק בשר שהו׳ צלול אבל עב כגון עס ירקות וכיוצא בו ובו'{ כל הבשר דף קה ) ואס הוא יום ורואה שידיו נקיות א״צ נטילהפסוסמון
אסור לאכול אחריו גבינה עד סעודה אחרת סמא יש במרק בסר ואינו נראה וכן בל הבשר ( דף קד ) וכתב ר״י דה״ה בלילה אס יש לו גר יפה אינו ציי!נטיל!
ראוי להורות וכן מוכח מתיך התוספתא עכ״ל  :והמרדני כתב ראיתי מורי שאסר כתב רבינו בספר י* ד סי' פ״ט בשם ה״ר פרץ סיס לרחצה אף ביום לסישעז
הגהיסי
שהגבינה שמינה ונדבקת בלחלוחית הידיס ולאו אדעתיס עכ״ל • ונ״כ
לאכול גבינה אחר ביצים מטוגנים בשומן משוס גורה אשובסר בחלב ע"כ וכן נהגו
גבינהמידהא
כסס סמ״ק וכתב הרמכ״א בת״ס שהטעם שמותי לאכול בשר אחר
העולם שלא לאכול גבינה אחי תבשיל של בסר כלל ואין לפרוץ גדר  :מיסו אס אץ
מסמיק
כשר בתבשיל אע"פ שנתבשל בקדרה סמבשלין בה בשר לא נהגו להחמיר ומותר מפני שהגבינה רכה היא ואינה מתעכבת בין הסינים וכ״כ הגס״ס :ויש
כסס׳הוויוו
על עצמם שלא לאכול בסר אסר גבינה בסעודה אחת מפני שכתוב
לאכול אחריו גבינה ואס מותר לאוכלו עם גבינה כתבו רני׳בספר י״ד סימן צ״ה :
כסשולס'
משפטים וז״ל אשכחן דכל מאן דאכיל האי מיכלא כחד׳או בשעת׳חדא או
ו  0״ש רבי״וא״א ז״ל היה רגיל ליטול ידיו כין כשר לדגים דחמיי׳סכנת׳מאיסורא
ופייעסז
חדא ארכעין יומין אתחזיא גדיא מקלסא כקלפוי לגבי כזיכק ולעילא
הכלבי כת׳שגס הר״ס נ״פ היה נוהג כן מזה הטעם ולא פי׳מהיכן למד הר״ס כן נר '
שלמדו כן מדגרסינן  3פ'כיצד צולין ההיא בינית דאטויא בהדי כשרא אסיה רבא מסאבא מתקרכין בהדיה וגרים לאמערא דינין בעלמא דינין ד<יאקדיסץ ו6
סכיל:
מפחקיא 'לסיכליה בכותחא מר גר רב אשי אמר אפי ' במילחא נמי אסורס מסוס * אוליד בר באינון יומין אוזפין ליה נשמתא מססרא אחרא דלא איהי קדישא
דקסהלח׳חא ולדבר אחר ופרש״י דאטויא בהדי 3שראבר 2נור אחד  :לדבי וככר כתב המרדכיסמהר״ מ היה נוהג שלא לאכול בסר בהמה וחיהאחיגניזא'
כתוב בספר אורסות חיים בסס הראב״ד כל הדברים שפעם אחד מסעודה לסעודה פצא גבינה בין שיניו גזר להחמיר על עצמו $
:
אחר צרעת
הנוהגים כאחרוני' טהגי© באמצפייס שבין גבינה לתבשיל בץ להקל בין להחמיר זה כחולק על התלמוד ולא כמוסיף שהוא גורע דהא חזינא פ׳כלהבשר
חוץ משפשוף בגופו או בכותל או בהיסח דפת שפוסלים באמצעייס ואינם פוסלי ' מילתא כחלא3ר חמיא וכו׳וכל סד מצי לאסמורי אנפשיה למסותמשמית ®ן
באחרונים מפני שעדיין רוצה לאכול וידיו צריכות שימור וחוץ מניגוב הידים־סאף אני מקל כיון דגכינה ועוף נאכלין באפיקורן ע״כ • והא ודאי שהואז״לל6
ספי הזוהר ואפ׳ה היה מחמיר על עצמו משוס ממסה שהיה ואע״פ סהיהן!
האמצעיים צריכים ניגוב כראשונים וחוץ משאר משקין שאינם כסריס לאמצטיים
מפני שהם סמנים וצחים ואינם ענקים אס השומן ואת המאכל  :וכתב עוד סם כעוף היינו לפי שלא ראה ספר הזוהר אבל אנו שזכינו לראותו טוב ונכיןלמיי
אפי׳בבסר עוף • .והקינוח הוא שילעוס תפ וכו׳עד וכן לא כתמויויוקי) ta
ופוץ אלו לאלו לפנין ברכה שהרי סובה הן ולא יהו אלא מצוה הרי טפונין ברכס
סאינו רשאי לאכול פד שיטול כדין מיס ראשוני׳ומכרן־ פל רחיצת ידים בדין מיס • בפרק כל הכשר ( דף קה ) ומ׳ש ואחר הקינוח יריח פיו במים אן כיץbop
אחתכי׳פכ״ליוהעולס לא נהגו לברך לא פל מיס אחרונים ולא פל מיס אמצעיים  :ב״ס אומרים מקנס וב״ה מדיח ואסיקנא דב״ש אומרים מקנח וס״ס למלח ץ
!51
ובסוף סי׳זה אכתוב למה אץ עכרכין על .האמצעיים  :ח״ל הרסב״א כת״ה מיס אומרים מדיח וה״ה למקנס ימי אמר חדא ומר אמד חדא ול״פ ופרס׳י
דמרוויהוגשינ׳וגס הרי״ף כת׳הילכךגפי קינוח והדחה וכ״כ הרא״ס ז״לו1י’,0
אמצעיים ניטלין כין בכלי כין שלא בכלי ודינם כדץ מיס אחרונים לכל דבר ויתרי '
מהים
דמדיח דקתני הייכו הדח׳פה וכ״נ מדברי התו׳והרא״ס וכתבו יגה״פ כשם
פליהס שצריכים ניגוב כמיס ראסוניס  :כתב בה״ג שהאוכל בשר מותר לאכול
אחריו גבינה מיד וכו׳כ״כ התו ' והראש בפ׳כל הבשר בסס ר״ת ובסס ה״ג דהא דאמ׳ שא'זצ לדקדק כקינוח פה והדחה אלא א יזה מהם שירצה יקדים ע״כואיפסרס6טג
רב חסדא המס אכל בשר אסוי לאכול גבינה כלא נטילה וקינוח אבל בנטיל׳וקינוח שרכיכו כתב כאן ובספר י״ד סיקנחפיו ואח״כ ידיחנו לאו דוקאדס״ה^
סדי אסל גבינה מותר לאכול בשר אף בלא נטילה וקינים ולפי' זה קשה מאי פריך איפכא ש״ד  :וכתבו עוד הגה״מ שמנהגו סל ריכ״א לאחר שאכל גבינה’5ן
סכא לרב יצחק וצ״ל לפירושו ילפנץ כ״י אין חילוק בין כסר מחלה לגבינה תחלה פוס׳הדחה לידיו ולפיו והיה מכניס אצבעו לתוך פיו ובודק יפה כד שלאיהיין
ולנכי קינוח דוק׳יש סילוק והעולם נהגו שלא לאכול גבינ׳אחרכשר כלל ואפי׳אח׳ דבר בפיו ואס״כ עושה קינוח הפת ורבי׳יהודס פמב סר״י היה סורהפסומי®
בש׳פוף וסיים כה הרא״ש ואין לשנו׳המנהג ע״כ׳י ונ״ל שזה שנהגו העול׳שלא לאכול ביין ואוכל כי במכין זה יעלה בשביל שניהם בסביל קינוח והדחת פיו כי ^ f
גבינה אח׳בשר כלל לא מטע' גדר וסייג הוא שנהגו כן אלא מסוס דסבירא׳ להד דבר סמקכסץ בו ופותה יין .או מיס פ״כ ורבינו כתב כספר י״ד סי׳פ״טויס ן5ח
כדעת הרמב״ס שמפרש דהא דאמך יב חסדא אכל בשר אסור*לאכול גבינה ואפי׳ לשמה פת בפיס או בייץ ולאכלו והוא טולה כשביל קינוח והדחה ויותרטוננרן
כקז־וס הפס וככ״י קאמר וכתב הרשב״א שכן דעת ר״ח וכפל הפיטור ז״ל • והר״ן כל א׳וא׳בסני עצמו פ״כ • אבל הרמכ״ס כפ״ט מהמ״א לא הזכירהדח'פה!
ומחייך לשונוססמע דמדיח דקתני לאו הדחת פה היא אלא נטילת ידםוכישן
הכריע שכן דמת הרי״ף ולאפיקי מהרא״ה שהיה מספק בדכי לרפת הרי״ף ז״ל :
ומ״שרבי׳הילכך אין לאכול גבינה אסר הגשר פד שישהה כסיפור מזמן סעודת איירי בהכשר פה ובית הלל כהכשר ידים וכולהו מורו דתירוייהובעינןb
כבקר מד זמן סעוד׳הערב סס בפ׳כ״ה אמר מר עוקכא אנא בהא סילתא סלא בר הר״ן ז״ל והרסכ״א כתב בת״השי מי סהור' סא״צ לעולם תימסההלאוכל צנו!
חמרא דאילו אבא כד כוס אכיל ביסרא האימא לא סוה אכיל גבינה פד למחר כי תחלה ואינו מחוור וכתב עוד י״א שצריך לקנח פיו וה״ה שצריך עודלהוייו
השתא ואילו אנא בהאי ספודמא לא אכילנא כספודמא אחריתי אפילג -׳ :וכ׳סרי״ף במשקין וי״א שמקנח או מדיח ודי לו בא׳מהס ולזה הדעת נוטה ע״כוהפולנים
ושמפי׳מהא להא דאמי רב חסךא אכל בסר אסור לאכול גבינה דלא שרי למיכל
לקנח ולהדיח וכן נכון לפשות כדברי המחמי ר3ד3ר.ס 5ןץ נןנןוירח
שני  .אכסנאין שאץ מכירץ זס את זהוכו' משנס וגמרא כפרקכל מ
נכינ׳בתר בישר׳אלא דשהי לי׳סיעו ' מאי דצריך לסעודמ׳אתריתי ולאאשכחינ׳מאץ
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המווןאיבו
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ששותה יקשלפני הסזון פוטר ג״כ הייןשלאחר שנתון כעוון$א
לס )ה אחת כמו אח יש שקש את־וג פוטר א^ י׳יין שלפני ירכ׳המןק אחר גמר סעודה וכל המ
תנ !ל סוכלושכל
לו בברכה אחת וה׳ימ בסתם אבל סא כשביר׳לא הסזון היאהמשנה ,שהזכרתי כסמוך:
אזס רגיל נ «; פ
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'ין וכו׳כלו׳לאפוקי יין ששותה אסרברכת (ג ) ומ* כנ«1הו« נ
wfapviאסמ:יר* זס זה^'ש:י' הסעיר צריך לכרך עליו ודוק׳לפני היין צריך לברך בתוךהסעודי
המזון שנייך לברך עליו ואינו פסטר אלפשי נחלשות
שאר
נעיןת״ סס  rrfי סייכישמ:ירי ז f 15 :אבל לאחריו אין צריך לכרך שנפטר בברכת המזין ועל כל
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י ל?׳ ה * מ:יניס ^?!? ל ^ משחיז שבסעודת אקצריך לכרך רחשיבי
בסמק־ -וכתב ה״ר יונה שזה היהבימיהם שלאפר ? proא*
פלקיס ,-
■ לאכול כלא שתייה ואף יין ? » היהצריך כרפה שהיו■ ס -
השולחן קודס ברכתהמזון יין פנת ; ן 03ו«{
 rr6 fDWrtL,לגי ^ -ין דרך
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אבל עב ™ ־! איןמנג־׳ק * $י־ « פס אחר פוטר
לפניו אל * ם » ום שימו * חעווב וקוכע ברכה לעצמו ולכך צר ?
ברכת ממשי};.
סגפי מלאכול כל וסן ס< צבייןנ. . . .
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כמוס׳בפריע׳יפ
וב 'כ ה מרדכי וכ״כ עיד
ייוחהנתידראשון כיאה עיקר וכן עמא
דנו ויכינו אפי׳פשכת• :השני פירושים בטור י״ד כאן לא כתה אלאהסי׳הא' בלבד ובסי׳קע״ט יתב׳דהיכא דאער הבלן ונבריך לדידן נמי צריך לחזורולברך.סא רוצע
ונס »י־וגייו שה נ־א׳שפירוש עיקר סהפי׳הא כתבובלשוךוי״ 6משמע דס״ל לסתות• וילש אמר רכס לא שאנו דיין שלפכי המזין פוטר אלא בשבעות וי״טוכו׳
דלפוןראשון עיקרוכ״פ סרשיבא כת״ס וזיל שני אנשים המכייי׳זה את זה שאסמר סס  -ים' ש בסס הרא״כר דדוק׳ כמקו׳שאין היין מצוי וכו׳ב״כ טס כרא״שוהרס״בא
צסהיו עושים היכר ביניהשכגון שהיה אוכל זה במפה אשרת וכיוצא בזה עופר וכ״נ מדברי התוססות י וג? ש ודוקאיין .ששותין קדש ברכת המזוןוכי'כ״כשס■
שאיןאכוסוששין אלא שמא ישכחו ויתפיבו זה עש זה וסיכי זה מוריען ולפיכך הרי״ףוסיא״ש וכיה מדברי רש״יעל העשנה שכמנתי בסמוך וכ״כ הימ״בס בעד
«ופיע״מבתבו הגהות אשיר״י בא כל הבשר אסא דאוכליש זה בשי וזה גבינה .מס׳כיכות •  .ומ״ש ואס לא הייה לו יין לפני המזון ובירך על היק שבתוך המזון
עיי הפסק לתה וכגץ סאיכס אוכליס מזה הלשם כגון שיש להס לששאחר ע“כ  :וני' איט עוטר וכולי היינו המ שכתבתי בסמוך דאיבעיא להו בא לבס יק בתוךהמזון
דה״ה לקנקן ספפשיקין בושצייךסלא ישתו ממנו ומיסו יש לחלק ולומרדדוקא מהו שיפטור תא היקסלאסי המזון ואיכאפ״ד עוטר ואיכאמ״ד אינו פיטר יפסקו
לסכילווכ1ל הסלחן ליכא היכיר׳אי לא אכלי מיניה אכל קנקן אשאץ הרי* ףוהרא״ש כסיד אינו סופר וכקדעסהרש״כא וכ״פ הרמב״ס כס״ד מהברכות:־
בלחס סנן דרך
כתוב באהל מועד יין שלפני הסזון פוטר את שלאחר המזון3ד״א בשבתות וים:
ורנן להניחו פל השולק וסניחו עכשיו להפסיק אע״ס ששותק ממנו מינכרא מילת׳
ציוט׳הטהל;
מיו הויספסק :וכתבו עוד הגהות אשייי מנהג רבינו קלונימוס ורבי׳יהויש וכו׳אבליין ,שביזו־ הסזון אינו עוטר שלאשהמזון שכו׳לשתו׳שאיןהעיק;
ש!צ היו שיתין כשפונלין בשי וגבינה מכוש אחד ואפילו מוסלקין לע השולק אבל ואישז יין נקרא שלאחר המזון לכ ססש הרבה לאתר הסעודה קודש ברכתהמזון:
ציךצליכצ אלא משוש היחקההיה « .־ששכך וצריך נסי מפה כפני זה וכפנישו  .ומרובהשיחה .צמא לשתות אבל אס צמא מחמתהאכילה .אפילו לזמן מרובהאסר■
מנ׳לבת״ו הפושפו׳ בפרק כל סבשי וא״ת מיס אמצעיים כגין כין גבינה לכשר שספפק אכילתו םא לא בירך עדיין ברכת המזון כל יין שישהה אותו ייןשבירך־
מנ 5לציין מניה יהיו סעונין ביכה וי״ל דאין זס כי אס הכשר אכילס כפו ניקו׳חלב עליו בשו׳ססוון פטר אופו דלשרות המאכל לוא עכל  :ומדברי הרש״באשאכתוב
כשייוה Vבא כתב בת״ה טעם אחי לפי שאץ זו מצום קמעה שאילו ביום בסמוך נראה  *Jpוכל שמ ששגתה בתוך הסעוד די ול נברכה אססוכ״מלשתם'
מיסת
״':לאפי׳בלא רמיצה כשמאה שאין בירו לכליכי גבינה  :ת־טלום דיניסאלו אבלאם כשבירך לאהיה .דעתולשפות .רק אותו ככוס ומ׳בפר׳ערב׳פשחי' אפימי
ומר זוטראויב אשי סוויתבי בסעודתא וקאי עליהורבאחאאמיער בירך על כל
יתכאיו בסימן פיט בטור י״ד בע״ס כי שס הוא מקומם :
ץ1ד יין שיתיך הסעודה מכינין עליו בפ״ה כלוער ולא אמדינן ספת פוטיתו כסא .וכסא ער זגטדא כירך אנשא קמא ואגסא דברכסארבאשיבייך אכפאקמא
מיואיבפ' כיצדסברכין (דףמא ] שאלו את בן זושא מפני סס אמרן ופו לאברי־ אעימר אשי אנא נמלך אנא ועי זוטיא אמי אנאדעפדי כתלמידידר3
דבריםסכאיסמתעהן השמידה כפיך השעירה אינם טעניס ביכה לא לפניסס ולא1יב ברונא וי״ח תלמידי דרב סוו ימבי בסעידתא הוה קאי מלייהו יבייבא סבא
״*״ צמ נהם הואי׳ופת פוטרתן אי סכי יין נמי נפטרי׳פת שאני יין דגור׳ברנה איל הב ונבריך ולבסוף אמרו ליה הב וטסתי־ אי'ל סכי אמר רב כיון דאמרימובה
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^  vvדרריס פבאיס מחמת התעודה בתוך הפעידה כתב ד<קשבתוך;
 brpהמזיןמאח*כ מביך על היק וקי״לכב״ס  :והים שצריך לפיך כמירהן!ג ^
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®פ לפסיון לפני המזיןוכו' נפנינו
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ופרס׳ינוסניס סיולהביא ®םו אכילה נופ "( « ״ז»1
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•^ « . » « (WtieofciSoTtwSינייסונייןסכסמיןמנ■ יף-
מייאי׳השולחןולאחיוגערסעוד׳יושבין ושותק ואונליןפדעראו׳כטן כיסכי המזון הוי העסקה אלמא דלא בירך לאחר היק שבתוך־ הסעודה דאיס־־יךלאחריו
י
זאת
)adנ .זי
»
י ^ ללינוויהיל
היא יין שלאחר המזון ושניהם קודםברב׳המזץ •ובגמ׳איבעיאלהו למה לי טעמא• משוס הפסקה דברכת המזון הפוק יל משום שבייך על היין שפתה
הל »
5י>
יין"3ת•' והמזון מ5ו סיפעיי את היין שלאחי המזון אמ״ל כירך לע היק עכל  -וכתב עוד פסובפרק ע פ מה פאק מברכין ברכס אחרונה לע היקשבתוך
0ו «
המזון אעי ^ ס לאנשאר לו כוש לברכת המזון סיש׳׳בסמשו©־ .דברכת המזון עוטרו'
עטי את הייןסלאסייה® ק משוס רזה לשתו׳ו־כ לשפות אכל הכאדז
ייפסקו■ מק״ו השפאמעיךג׳פוסרו ג' עיבעיאוהאי ק״ר פריכא הוא דבריס הכאיסמשמרן
אל או דילמא ל״ש רבא ׳אער פוט׳ורב כה נא אפי אינו פוט׳ועסק
""" קמכ דאיס פוטי ופירשוסתמהרא״ש לע סאדאמרי׳אכל הכא דזה לשיות הסעודה יוכיסרפטמגניס בינה לפניהםולאחריה׳אלא' היינו טפמא מסוס דהיין בא
אתהמשוב לשרות מאכילם ואי אפשר לאכילה בלאסתיה והוי כדברים הבאים בתוךססעודה׳
׳ ^יתלאדלשיות גמע מלפתו׳ וסילבך אינו בדין שיפטור הגרוע
העיון דע״כלאקאמבעיא,ליס ,משמת הסעודה ואף לפניו לא היה פעון־ברבה אלא משוםדבור ' ביכה .לעצמואבל׳
]]',עהיא 0נר׳דיין שלפני המזון פוטי יין פלא 1 x
חנזמזצסנאלעד » ^ _ • • 1
לאחריוורלוינפפרמהאיעעעאלכ׳׳כייהתוס׳יוסמרדנ׳יבסרקפ״עיולאפוקייממהזור•
 ^ '^ .pp ^c3הא פיטר ייןשבאלשפות• אבל יק שלפני המזון סבאלשפות
המזון '®ה הטעם יין לש קידוש פוטרייןשכתוך המזון .ויטרי שמיה־מצריך לברך אתייו ואץ־הלצה כמותו ונס רשייילא היה הביךלאחריו
ןתבתוך
אכללאחרייו
1ו0י^״ס ^ד ״יז קילוס אלאבעקום סעודה אלא אפילוסא הבדיל על היק ונן נהגו• וזהו שכתברבעו׳ידוקא לפני סייןצריך לברך בתיךהסעודה.
■ יאי׳לדליבו כ שס ה״ר יונה והרש״בא וכ״כהרא״ש• אין צריךלביךכוהרש׳בא בפיק כיצד מברכין נבי הא דשאלו את ק זוסא מפני מ»
°מזיז יה3י^
'

' ^ $ 2בהג #

פאעי '

הגדילקוד '

סגעל .יבץ ? מי
'

צמוד ו ^
' ־־ '־ ־

כקתו׳פצןף '
־—

^ ןרמ 3 .ריס

הבאיפ
.

מחשגהתעודהוכו '

כתבוז״לגולענין

ביכל

אחרונה

פלןיקך

(< 3%tהמידי ,הבא כתוך המזון אינו טעון כלל דברכת המזון סוטרת כל מה שבא במוך המזון
כדרך ססיא .עוטרת ביכה .אחרונה של דיריס כבאים כתוך הסעודה שלא מחמת
®
 ?mשי־ניןעל

הסעודה ואע' פ שהם טע׳יני׳כרכה לפניהם והא סמי דכוותייהו הוא .ועדיף מיכייהו

כלומ׳ובסני מסתלק .מן הספק שיוצא לדברי הכל שצף לדבריהאוהייססצ ^ז",

זיקוצתו׳הביאי ראיה מתלמידי דרב דחד בריך אכסא קמא

בכל פעם ופעם משוס דנמלך הוי בכה״ג מידו דמהני דכיון דסכרך ע״ך T׳'3י

מסוס דאיהו כמי מחן

■ דברכתא ז־קאעפרשינן
ג׳; 1ואכסא
ראן! י'
נלכלזפי־ית
ידו
נדב? לברוך בכסא דביכתא משו לברכת
!:
גין

טעמיה ,
המזון מסתבר לי

׳ $תמנפ אכל אם׳
אין סמפעי׳ לעני5
א*^ דייןע1םרןכ-לנ
נ««ן .הזפ מאין
על משוס הפסק ביכה תיפוקלי משו ' דכיון
אגז ק וכעי ,
מייי],כמ״ £נספר דבריך עלייהו לבסוף ה״ל גמרשתי׳ואירך
זגת׳ בעי ברוכי ופיהו יין שלאחר המזון כלומר
ו* ! ;3ת
■ שגמר מלאכול הרס הפסיק
5ר'ר אניה‘ 0שישתה לאחר
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נוטה לדברי האומרי׳דמיס שכחוך הסעודה איפס טעונים כיפה כל ^,
נ״י יברך על־המיס על דשת לסתות״ד \ .
שקודם ני י
להסתלק מן הספק ככסקודס
כדי כהסתנק

בשיחה ומתוך שיחה צמא לשתות יקי״ל
בסידן ובעי נומי נפחלמוני׳לפי דביי
התוס׳שהוא טעון ברכה לאחריו ואין
ברכת המזון פוטרת אומו דאין ס־כת 'ג
מוטית מעין ג׳ול״ס דאיספר לומר דביק
ברכ׳גיפוטרת מעין ׳ג לילי׳אע״ג דלגבי
תאסיס וענבים אל פפיא וטעעא מסוס
דאמיינן בד׳־פ חמיא ספיד ומשמח נהמ ׳
סעיד ולאמשמח אי הכי ליבריך עליה ג׳
ברכות לא קי־ 1איניש עילויה אלפא .א

הףא
וכיון ישכן .. .,
,״״
כיון שבתוך

^ ג ׳ נינימ
הסעודה פל ~

■ אפשר
כלל כי' ידוע הוא שאי

ול

. .
.
לאכול בלא שתייה

■ סיוצין
בתוך סעודתו כל פשמיס
הוי נמלך וכ״כ בתסו׳ינלל די ^,
ויביך עליהם וישתקוד׳סיטול• מג׳* !
פד כתוב שכך היה נוהגהר״ס ב^
המיס קודם ברכת המוציא ע״דלש"!

דעת
בתוך סעודתוע׳ כ  :ואם המסובין רבי' אפי׳היסיבו ביחד
סו״״ 0ז
כל אחד ואחימברך לעצמו על היין שבתו׳המזון הואיל ואי? בית עד ^.״חר כ־יכת מ!.ז•זפ#כ •י .
הבליע' פנוי ופי ׳רש״י ואין לב המסובין אל המברך אלאלן ב^ ןע הי ס סיכיועל המיס קת־׳נעיל:
משוס ו",
סמיצי^
ובעינן דעת שומע ומשמיע וכת׳א״א הרא״ש ז״ל וממע׳זהי״א א  £הפ ^מ
ססמי ^
אמר המבריסברי מרנן והם מפגין בית הבליע׳כדילשמוע שפיר דתכף ם״- !-
לנטילה ביכה אף ׳בקיס
והגמ׳ס^
כסוסנתבצ״בסי׳קש״ו:
רמי ומיהו לא נהירא האי טעמ' שאע״פ שאוכלין יכולין לשמוע היא
הברכה ולצאת בשמיעה ונראה הטעם כמו שמפרש בירושלמי בסס הר״ס שיברך קודם כינת i
לכטיל׳בוכן
שאינם יכולים לענו׳אמן שאין משיחין בפעור' שמא יקדים קנה איפשרדסבר דההיא דתכף
לוושט ואפי׳אם שומע כעונה ויוצא בלא עניית אמן היישי׳שמא כמיס אחרונים דוקא היאאו׳wtoc
דצרכיסעמזק^
בכל עניןכל אח׳מברך לעצמו ועל היין שלאחר דברכת המיס כיון
יענה אמן הלכך
ולדידן אפי׳ בלא הסיבה הויהפסק כין נטילה להמוציאוג!
המזון אם הסיבואחד מברך לכולם
לקבועיאלא בפת אבל ביין החדשות כתוב שמביך טל כמיס ון
ובספר המצות כתב שאין אנו רנילין
הרצ״שונן
ולא נחיר׳רמאי שנא האידנא ברכת המוציא ונ״יוכלכיי
או כל שאר דברי׳איןאח׳פוט׳חכרו
עיקי 1ו  0ש הי״א ש יטבנממן
חברו
את
א׳פוטר
אין
ליין
פת
מנימיה' אלא ודאי אין חי^קו כין
סעודתו נ ר שהוא כדי להיאמ1ס3ו<ןמ
אלא כהיפיב ולדידן אפיבישיבושאד כל הדברים אפי לדידהו מקו׳לשתות כדי סע״י ברכס-זויצא.יוי

המקקסיס
אהד פוטר הכירו בישיבה לחור ואם הביאולהם גם שאר משקין חובתו בכצ הסעודה י כה כ
שיתהו מתיך דסלי׳קביעו׳לאנילהסוי 6
מיני אומרים דהא דקי״ל יין פוטר נל מי;י
דיין פוטר כל -
עליהן ,
,
צריכין לבך׳ -
,
היין ,
,
אין
היסיבה אחר הסעודה עם
קביעו׳לשתיס י כע יין שאתרו גבי
אגל
על מסקי׳ היינו מביכה אחחנה דוקא
מגו דמסניא הישיבה צפת מסני׳היסיבס משקה ואותו ׳ שמברך על היין שלאחר המזון הוא מברך
הסעודהלא מביכה ראשונה ולאמשמע קwo
ליין עכ״ל • ובתיספ שלנו בס פ״פ כתוב המוגמר פירוש מיני עשבים שהיו תילין להביא אחר
ואפי׳יין דלאחר סעודה נראה שא" כלברך ולעשנן על נחלים ומברכין משתעלה תפרתן בורא עשבי כשמי׳הפיסק׳' אלא גס עכרכראסו3ס.מ׳«ק■
לאחריו דלעולס תשוב מחמת הסעודה :
וכןמסמבנממדמדמ׳ליהלפתכשסשש
בשמים
מברך בורא עצי
עצי בשמים
ואם הוא
שלפני
וכתבהיא״ש במ׳ע״ע דיין
סיר
פוטי׳כל מיני מאכל כך יק; פוטר כל
חוץ ממושק שהוא ממין חיה ומברכין עליו בורא מיני בש מי ם;
מכמ׳רצשומ׳ן
משקי וכיון דפת פוט גס
מעי׳ולהמשיך
המזון כיון סבא לפתוח בל
לע ך
4
.י-
י
י
רכי׳אעי׳הסינוניס
ליין ד :ואס המסובין
 1י
אלס לתאות אכילה כרב׳ המזון פוטרתי

קיס ודין זה ס  :רבינו ננמד מדגרסי׳בפ ' כיצד מבדכין ( דף מא) שאלו
תא ןכ זטזא וכי׳אי סכי יק נמי נפסרי׳סת שאל יין דגורס ברכה לעצמורב'סרש״ב '
א*ה יין כמי הלומי דיין כמי מחמת הסעודה הוא בא .דלשמת המאכל הוא בא שאני
יין דגורס בי״כה לעצמופי׳רש״י בכמה מקיפות הוא אב ומכרכין עליואע״פשלא
סיו צייכיס לסת״תו ולפי פי׳זה מיס סאדס שותה בתוך הסעודה אינם טטוכיס
ברכס דאף ק מחמת הסעודה הן כאין לשרות המאכל וכן אמרו שהיה נוהג רש״י
ויבינו סת וגדולי הצרפתים ז״ל ויש מפרשיס יין גורס ברכה לעצמו כלומר הסתיה
היא גורמת ברכס לעצמה לסי שהאכילה והשתיה שני טניניס ואי אפשר לסתיהן
להיות כאח וכ׳הראב״ד דלפ״ז הפי אסי׳סתיס מיס נמי בעי ברכה ויש עוד מסמירק
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אלו כתהום התו׳וה״ר יונה והמרדני ודעתם מסכמת לדעת רש״י ור״ת
שסמים בסבת הסת צי־יך לפתותן מעין המזון הויוהפת  .פוטרת אומס וכןדעת
ממ״ג וסמ״ק וכ׳ה״ר יונה ואסי׳היה צמא מתחלה לא נאמר כיון שמתחלה היה צמא
ולא באו כס כת הסת מכרך עליו עכשיו אלא כיון שלא רצה לפתות מתחלה כדיי
סלא יזיקי לו המיס נמצא כי שתיית המיס בסבת הפת היא וא״צ לברך טליס׳דפת
פוטיתן עכ״ל ׳ והג׳מי׳כמבו בפ״ד שכציפת נוהני׳נדעת ר״י ור״ת שלא היו מביכין
פל שוס משקהב&עוד׳ואח״כ כתבו ומישמברךעל המיס יביך עלכל פעם ופעם׳
דשתי דחחיב כמלך וכה״ג נ׳דלא יגיך אלא זימנא קמיית׳וכן■ פמא דבר־ כה״ג פכ״ל
והאגור כ׳ב שס א״ז העולם נהגו לבין על כל משקיס הבאים בתוך הסעודה ונראה
סצייך לבקי על כל פעס ופפם והנוהג כדברי ר״י ור״ת ואינו מברך על סוס ספקה
בתיך ה& עור׳כי אס על היין לבדו לא ס יסיר ופיסג בשוב עכ"ל ( וכן המנס' )׳וסבלי־ •
הלקט כתב דעת ר״י ואח״כ כתב שנמצא בה״ג מאן דשתי מיא או שיכר' בסעודתו
מכדך זימכאקמייתא והפלסשכדברי ,כה״ג ;"ל עיקר ושכן פסק ה״ר יסעיהז״ל
דביי׳הבאי׳בתוךססעוד׳מחמהפעוד׳אינ׳סעוני׳ברכה
והרא״סגבי הא דא״י פסא
לא לפניהם ולא לאחייהס כתב וכן משקים הבאים בפוך הסעודה־שעגבי -באיס
מחמת הסעודה לפי שאץ בני אדס רגילים לאכול בלא פתיה והשיבי כעיקר
 0פוד'• ואח״כ כ׳בה״ג פסק סיס לביף על המיס במוך הסעודה ופי׳ ה״ר י״ט הטעם
דכי פריך יין גמינסטריה פת ייךשייךלאקשויי הכי מסוס דזיין אבל מיס לא זייני
כדאמיינן כנדרים אין הפת פיטדתו ולאכהירא שהיין פוטר כלמינימשקי׳אע״ג
דכרכת כפ״ה לא שייך מידילשא׳משקי׳לפי פסיין ראש לכל מיד משקים הוא עיקר
לפנק ביכ׳וכולס טפלים לו וכן כמי כיון דפת סו׳עיקר הסעודה והמסקי׳אינס באים
אלא בשבילו הפת סוטרת אע״ג דלא ׳זייני דמיס נמי מיקרו באים מחמת הסעודה
כדאמיינן פת שחרית וקיתק סל מים מבטלן ר״א סיס לכרך מל המים באמצע
הסעודה על כל פעם יפעם ממלך הוי שאי ן אדססותס מיס אלא לצמאו ולא
מסתבר לי כלל כי ידוע הוא שא״א לאכול נצא שלויה וכר׳ומתוך דכריו מממ׳סדעשו
שכיון

כל א׳וא׳מברך לעצמו מפני שאין בית י
מורי והן מלחין לאכול כדי לשמוע הברכה ולענות אמן שיוצאין בברכיוהמביןI
יכינו
ולא נהירא לרכי׳אלמק וכ״כ ג״כ המרדני אלא שכ׳שנלגו העולם שלא כדעת
כל*5ביול®
אלחנן  :ה אכל הרא״ש הסכיס לדברי רבי׳אלסכן דככל פלן
והיכאשמתכונים
כתב הכלבו
וכמושכ׳רכי׳וכן דעת ה״ריונה והרשל׳א דל :
וכרא׳דלצ
המסובין לסטור פצמס מבפ״ה יס להסתפק אס יפטור אותם אס לאו
אסדמכין
וברכת הטוב והמטיב שבתוך הסעודה אס
כסר״ח דלא פלוג רבנן י
לכולם
לכולה כ׳רבי׳כסי׳סאחר זה  :ועל היין שלאחר המזון אס הסיבו א׳מכיו
רביכואסהסינו
במשנה שכתבתי בסמוך לאחר המזון אהד מברך לכלס  :ומ׳ש
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בישיבה  :וגרסינן 3גמ' (דף מג ) עלה דמתני׳אמר רב לא שאנו אלא פת ומ
יץלאבעיהסיבהור׳יוחנןאמראפי׳יקנמיבעיססיבסאדאמוון
הסיבהאבל
לא שאנו אלא פתדמהניא ליה הסיבה אבל יין לא מהניא ליה הסיבה וייונ !%
אפי ׳יין מסני ביה הסיב ' :וכ׳הרא״ס לליפנא קמא מידי דחסיב כפי הסיבהוויו«1
סבר דיין נמי חשוב אכל שאר דברים לא בפי הסיכה וללישנא בחרס מידי מך
מהכיא ליה הפיכה לריוחנן יין נסי חשיב ומהניא ליה הסיב׳ושא׳כלהדכרעו"
וכלנ
לאמהניא להו הסיכה ונר' כיוןדכרכומ•דרבנן כשל סופרים סלך אסן סמיקל
כלישנא קמא וכן מוכח ממשה דבר קפרא ותרי תלמידי וכ"כ הרמב״ן זלרפת חI
כעו המיכס אכל שאר דכייס לא בטו הסיבה עכ״ל וגס הרי״ףכ ח ויין נמי מי1
הסיבה כר׳יוחנן וכן פסק הרמכ״ס כפ״א מהברכות והראב״ד חמהעליו למםל"
פסק כלישכא בתרא דמשמע לר׳יוחנן פת ויין ממיא להו הסיכה אכלסלוים׳^
לא מהכיא להר הסיכה וכל חד מברך לנפשי' והוא חומר׳מכ״ל *ג״ה וניללניווליי^
לרננןשפיר דמילפס׳קלק<לא איד׳פןמאלשגיאקמא  :והרמכ״ס השי ' לחכמי לוצילמ.
מפרס דהנימרילישנילא פליגי ולמחייהו דיקאפת ויין לר׳יוחצןנעוהפיני
|
ושאר דברים לא בעו הסיכה לכ״פ ובלאו הכי איכא למימי האפי׳לדברי
,
ססוב׳דפליגי ליסני אהדדי יש ליסב דספי׳פסק כלישג׳ קמא משו'1
אח׳המיק׳וכמו שכתבתי בש׳הדא״ס וכיון דכולהו רבוותסבריהכי לאחיישילה^
רכי׳סכת׳ .כסמוך ופת ויין אין אהד -פוטראמחכירי
דברי .
דיחידא׳הוא־וכך הס .
.
בהסיבה ולדידן אסי׳בישיבה ושארכלהדבריס ^ פי׳לדידהו ^חד ן!י 0י ^נ&ו
ועוד ימבא׳זה בחירי" ג •* ובספרי המצו׳כתב שאין אנו יגיל' 0ל?6®33
■ מ ?ים .סרני^י
וכו׳כראה .שדעת סמ״ג לומרדלא מהניא הסיכם אלא ?
אבל במקום שאין רגילים להסב עליו אותם שהסיבו עליו כטלה דמחסולא[^ 5
היא ורבי׳סוכר דלא בטלה דממת ושפיר הויא הסיבה ובאמתסדכ י ' סמ ^ ן
הס כדברי התו׳שסרי בפ׳כיצד מכיכיז גבי הנהו תר י הל מידי יסיו י( ז^' 8^ 3
קפיא נתןרשום לא׳מהסלברך כמבו נר׳דמיירי 33רמ סל ענ יו דאיבסלאחי
אמרינן
*
י

א־ח הרסת ברכות
י ■  "®!^■-י*ןיMפל»'5פיחץ1
מדיי מסיני י» ני6ין לכי
עיסספיג׳אל
כע׳נ״ס» על סיית
י׳לכרד לכל לע
 Pכפייי
על׳לכו '
ומס
א׳על לנכל דכר
דניסן
כסירו׳הן
הןביין
נ״ז עכ״ל
וכ״ככג״כ
נ״כ כפ׳כ״ס וז״ל
ח״ל ימס

פד

והרש״בא כתב בפ׳המא׳שהעיקר כדברי המפישי' דסא דמביך על סיכוי יין בין
דבתרא עדיף מקמא בקדקמא עדיף מכתרא דאינו מכרך אלא אריבוי ייןכר׳דהוה
מברך מל פלסכית׳וסכית  :וחרמ״בםכתב י פ"ד מה׳ברכו׳היו מסובין לסתות•
יין וכ^ן לה סמין יין5ן חרכגו ןססיו שותי אדום והביאו סחור או ישן והביאוחדס
איכס צייכיס לברך ברכס הייןפעס סניינז

? rאנוננסגי׳עכשיולסרךאח׳לכול' אלא בפת לחודיה לפי שאין אני קובעי׳להסב
פ ^
ץ פל היין
ופל הפימת ואח״ה כתבו ובכל מקו׳שא׳מכרך לכל׳ביןברכ׳ראשונ'
עצמיגויפלהייז• -
"י ,
 »3נרבה אחרונה אץמכיךא' לכלסעד
ק
V
ה
ובנימי מס היסביא כת׳בפיכיצ׳מברכץ
הסאן
?
!
הם
יין
אחר
מברמן
הטוב
וקני
והמטי׳ולאו
אבל
מביכין
הטוב
והמטיבוניא׳סדבריו
דסוויתביקמיה
גניהנהו ת"רי ־
תלמידי 1 .
ו
*
דוקא
הביאו
להם
עתה
מחרש
אלא
ה״
ה
סדוק׳כסהשני ממין אחר הוא מכר׳הטוב
קפוא מסבא
משמע דאחילופירות
בו ? ׳י
־־1
מכרך אם היה לו תחלה ב׳מייי יינות מברך על הב' הטובןהמטיבופיר׳ והמטיב אבל אם סניהסממין א'אע״פ
6מ'15
אץמזמנין
פניהן
בסיק
א
ר־שב״ס
דוקא
שייודע
שהכ׳משובח
מז הראשון והתוספוימפרעף׳סהשני מסוכ מן הראשון אינומכרהטוב
לכולסכפסלמן
ואע״פסאיןאנו
נוהגי
כן
נביווס אלא יל א׳מביך לעצמו סמא סס אפי׳סתמא שאינו יורע אם הוא משוב׳אם לאויש לו לבר׳אא׳יכ!ה ינ!י 3ח י ^,סה ״»3
ליו ונילי׳לקבוע מקו׳לאכולפימ׳ולשתו׳ יוחג שהו גמע יותמ־יגו< איןלולבקןהטחזשטיאאכישאח מונייי לעניו וכתוב נפריע'ה׳-שן
עמ
י אם
יין ולחוןךכ היה אחד מכין לכלם וככר
ה ' א ל ™ לא י  ,א = ק « ״  Pמ ? רכי 1הטי י המט’ כ לכיון לפלוגת» ויביימ» סילו לוין לניו
ביהי׳אע״פ
שעל
היקשבתו׳הסעוד׳כל
א׳מכר׳לעצמו
נחנמיכסי׳קסז שהםסוכמ׳דישיכ׳לדירן
הטו׳והמטי' אא׳יכ הוא משוכח מןהראש ^
בלעניןהלכ ׳
קשינ׳כססיכ׳לדידהו וא״כ כפת בישיבה אחד מברך לכול׳שאם היה כל אחר מבר׳ לעצמו הוה כל חר וחד סוגיין דעלמא לברך
•לייןכל
רל קבע
וכסאדכייסלדידןאו ' מברך לכלס וביין יחיר ולא נהירא דמטעט׳דאמרי׳בבפ״ה כל■א' מברך לעצמו משו׳ שאינו יודע סהאחמן גמע מהראשון:
אפילו
הסיכו
לא
הוי
קבע
שאין
בית
הבליע׳פנוי
האי
טעמ׳נמי
שייך
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רווסע סוגס סיר יונס כשכתב פי׳התו׳כשב
עוד ונר׳סאס התחיל לאכול פימת בתוך הסעודה ונמשכה אכילתן טד לאחי
־'
כסי׳הסעוד׳ואונל 'איתס י '
" י
׳
׳
טעוני׳ברכס
כלא פת
הניאו ׳אותם
פ-דותוכיוצא בסס אס
הסמוד׳גס אותם שאבלי אחר הסעודה אינס טעונים ברכה לאחריכ׳סאין הכל הולך
^׳יהיוכ׳כג׳* :היש'גא אלסא שהשיר׳עצמס שאוכל עס הפתאיכ׳טעוני׳ברכ׳כלל
אלא אחי הפסלת אכילתן וכן אס באו ללס' את הפת ולאח ' גמר אכילתקאכל פהס
ו ^שלןין מיקר סעודתו על הפירי׳ומ״ע ני׳דכשאוכל מכס כלא פס ציי׳לברך
זו  6ינ סמוני׳ביכה לא לסניה׳ולא לאחריה׳ וה״ה לפת הבאס בכסכין בתוך הסעודה
לעניסםלפוצ׳א^י׳ס קכע סעודתו עציה׳ללפת בהם את הפת כן כ״ל לפי שטה
ואוכל וכול' מהם עד לאחי גער סעודה אינה טעונה ברכ׳לפניס שכבר נפטרה בפת
סי! עוכרי רבי׳סכתג יש להסתפק במי׳ שקובע סעודתו מל העירות אס אכל מסם
ונרא׳שהו׳פלוגתא בירו׳דגרסי׳התם ר׳קלבו ורב הונ׳כשס רב ,בשם ר׳חייא רכא פת
|נוש! העעעכלא פ;ז אס יש לכרך עליס׳וכן מ-מ״ש אבל כשמכיאין לו עירותבאמצע
כבאהבכסנין לאח׳המזון טעוכ׳כרב׳לפניה ולאחריהא״ר אמי ר " יפליגא״ר ממא
פליגא״לבשאכל מאותו המין באמצע סעודה ונר׳דסלכ׳כר״י
ומיהו כיון דעסמיה דר׳חייא אמר לה איכא למי׳דהלכה כרב
שאמי משו׳ר׳חייא ומיהו קצת ראיס יש לחייב מדק״ל בירך על היין הכתו׳הסזק לא
לנר׳פליס'אכלהיכא ס אוכל בתחליסמ׳הפירו׳מס פת ואח״כ אוכל מסס
(!1י0סצרי'
לברך כל שבתחל׳אכילת סעיר׳ללע׳ מטר אס היץ שלאתי המזון וכו׳מסום דזה לסתות וזה לשרו אע״ג דביר׳עליו בתוך
1בלאפת אפי׳היי׳דאיןעיקר סעודתי עליס׳א״צ
הסעוד׳כיון שאין שתייתו סכתחל׳חשובה כעמייתו שבסוף לא פער לה וצרי׳לסזור
|מ  #61סמאעפשאין עיקר סעודתו עליססוה ליסכדברי׳סבאי׳מסע' הסעודה
ולברך כ״ס הכא דלא בירך עליהס ממש צלא שנפערו בגירא דעת ופת כבי גמר
|ןלאאער רכפפאדדכיי׳ה־אי׳סלא מסמ׳הסעור׳טעוני׳כרנ׳לפניה׳אלא כשהתחיל
מלאכלו ישהוא צריך לחזוי ולברך הא משמע דפשיטא דכל שבא ללפת אע״ס שאוכל
!הסבלא .סית כן ני׳עדכיי ר׳י׳ ואיפש׳לדקדק כן מדברי התוספ׳שכתכו גבי
|לא:ול5
ממנו בתוך הסעודה לבדו בלא פח שאינו צריך לברך עליו דעדיףפליס כו את הפת
(א־־תולקמייהו תעי■* רימוני ולא ללפת בהם את הפת דא״כ ס״ל פת עיקר והם
כדין המלכיםשאוכלי׳‘ מהם בתוך הסעוד׳קצת בלא פת וחוז׳ומלפת בהם עו׳את
 cblוגני הכיא־ לפניהם תאני' ועכב ־ס כתבו וכגון שאין כאי׳ללפ׳את הפת אלא
הפ ת ע"כ :וכת ב עוד ואני פסמפ׳בעכיןסעוטמינו לפי שרב ססא לא דבר אלא בג׳
קינוחסעוד׳ומשמ׳דכהסיא דאייתי לקמייהו תמרי ירמוני באו ללמד שאות׳פירות
מדות לבד ועדין יש מדס ד׳שלא נתפרשה והיא דברים הבאים לפני הסעיד׳ודצמו
[ענמסשאוכל פס הפת אינו מביך עליסס והיינו דמייתי מתיי׳סכל שהו עיקר וממו
וטפלה ומניאו לפניהם תאנים ועניי׳כאו ללמד שאס הביאו פירו׳אלר ללפת כסס לאכול פת אתריהם לפי שי״ל שהם כדברים כבאים לאחר הסעודה וטעונין ברכס
מהם בלא פת א״נ לבד׳כלל צפניה׳ולאשריסס או נאמ׳סהס כדברי הבאים בתו' הסעודה שלא מחמ׳הסעוד׳סאף
|אתהפתאע״פ סאין עיקר סעודתו עליהם אס איכל
באו אלא לקינוח סעודה ולפי דברי רבי' הן מעוררין התאום וגורמין בריבוי המזון ולפי׳אף הס איכס טעוני׳ברכה לאחריהם
!ולאאממשצדיך לכר׳לפניהס אלא כשלא
ולפי הסבר׳סראשון עיקר שכל שהו קורם הסמור׳אינו מכלל הסעודה כלל :ונ״ל שהיא
ןאשמתסיל לאבו מן הפימ׳עם ־פת מוכח שנאו ללפ׳בהס את הפת ואס מתחיל
|לא:רלעסס בלא פת מרכס שלתינוח סעודה באו כנ״ל שהו׳דעת  -רבי'וזה ג" כ דעת כמחלוקת דירו׳דגרסי׳התס ר ' זעירא מן דאנן סמיין רבקומ׳רבנן דקסריןפסטין
את הפת ואח" כ אוכל מהם בלא פת אע״פ שאין ליס צריך לכרך בסוף וק נר׳עיקר עכ״ל ומשמע מדבריו כמד׳זו שע״ש והיא דברים
ה׳וימססצל והתחיל ללפתבהס
כלל אלא שהוא מצייך שתהי׳כוונתו עדיין לאכול הבאי׳לפני הסעוד׳וכו׳היינו שאוכל מאות פירו׳קודס ברכ׳הפוצי׳וכן פירש הגאון
מקי סעודתו עליהם אינו מביך
צרי׳לבר׳לפניס׳והייכו ראיכ׳בין כסקביפו׳סעורתו מס״רי אבוהב ז״ל  :וכתב עוד הרש״בא בשס סי"! דלפי סר״שי רב פפא אשמועי׳
ממעה ספתאס"  :הא לאו הכי
פל לברי׳אחיים דכשקכיעו© סעודתו על הפיר ' ש .אע״פ שלא היו הפיח לפניו בשעה שבירך פל הפת כיון דללפת תא ספת הס באי'
«למייו׳בץ לכשקכיעית סעודתו
אינ׳טעוני׳ברכה כלל ע"ב  :ואע״פ שסכלבו כתב פי״א דפירו׳סהובאו אסהסוצי׳ואוכל
ומתחיל ללפת כסס את הפת ואח״כ אוכל מהם בלא פת אע״פ שבסו׳אינו אוביל מה '
וכשקכיעו׳סעודתי על דברי׳אחיי׳צריך שילפת אותם עס הפת בטלה דעתו וצרי כרכה י לפניה אכל אס הובאו על השולחן קודם
|ע :העת כלל אינו מברך עליה׳כלל
שנתב • ומצללדברי ה״ר יוכה אתה שיפע שגס העוצי׳שוב א״צ ברכה לא לפכיה׳ולא לאחריס׳נראי׳דברי סר״ז דביון לדעתי ' טלייסו
משאת הפת פחלה וסוף כמו
מהם תרזל׳עם הפת הא לאו הכי ציי׳לברך כי אינם בשלק כשעת ברכס מאי הוי וכן נר׳סהוידטת רבי׳סכתב בסי׳ר״ו מי שבירך
ן הלשעיק׳סעידפי על הפירו׳ציי׳שיאנל
אוכל תחלה מעט בלא מכולא יברך עליה׳כלל על פירו׳סלסניו ואח״כ הביאו לו יות׳עאותו הסין א״צ לבר׳אע״ס שלא היו לפניי
[לפניהם ואין כן דע׳תלאלא אפי׳אס
כשביר׳ומסמע רמאותו המין לאו דוקא אלא כל סברכופיהן שוות מאותו המין קרי
כדברי׳הבאי׳מחמ׳הסעור׳לגמרי•iv m:״
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דכיוןשקביגסעודתי
יונ׳וכשמביאי' לפניו פימ׳כסעור׳שפחלת אכילת יהיה עם הפת ליה והוא נפטר בברכתו לש זה כאילו סיס לפניו בשעה שבירך :ומיהוהיכא סאחר
לחוש לדבריה׳י־
[ או אס קביעוסעודתו סיא על דברי' אחרי׳כסו' אכילת הפירו׳ג״כ יאכל טמהם פת שביר׳על הפת סלחו ול מכיס אתריס שאינו סמוך עליה׳ולאהיה דעתו עליו דורון
אפו׳ מדברים שדרכן לבא ללפת כפס את הפת נרא׳סצריךלבוך לסניה׳דהיינו ממם
הפוסקי׳ואיפש׳סגס הגהו׳
'תניןזסלאיצטי׳לבר׳כלל ובדיך .זס יצא י״ח לדע רוב
ישמ גב:ה ג שאוכל עמסם פת תתלה וסו׳מודודכדברי׳הבאי׳מספת הסעודה דמו נמלך שקובע ברכה לפניו וכןצמ ^ תי כספר הסידס אבל לאחריו א״צ דכרכו׳המזון
פוטיתונועו׳יפב׳זס בסי'קע״ס א :כתב הר״אש ב V5ס דברים הכאי׳לפני הסמוד®
אמיוסאט' פ שאוהל פיי־ו׳מס ספת טעוני'כר כר לפניה׳אלא כשסין בדעתו'
ולח
כגון פרפראות ויין סבא לגרר ולהמשיך לסעוד ככלל כסעודה הן ונפטרין בברכם
ךל עוד פת עמה אבל דעתו לאכו׳אס״כ פת עפס׳לא ואפי׳את״ל דאע״פ סדעמו
וסמי׳ג טעוני׳ברכה לפניהם מ״מלא סבקי׳כל הנך המזון ב :דיןמשקין הבאי׳גסטודה כסב רבי׳בסי׳קפ״ד -קעח בניחבורה ס היו
אכולאת כ פתעעס׳לדפ׳הגהו
הוא ולהקל ולא להחמי' מסובין ויצאו מהסיבתן וכובס׳ע״פ אסיקנ׳דשינוי מקו׳צרי׳לבר׳יתיב רב אידידפ
ינוומדאמריבהדידאיןטעיכי׳ועוד דספ׳ברמ׳מידי דרבנן
נסי קס ז :ודע שרש״י פי׳האי מימרא דיב פפא בענין אסר ולפיפירושו אבין קמי׳דרב חסדא ויתיב רב חסדא וקא׳משמדרב הוכא הא דאמרת סיכוי מקום
נם שנתב
צריך לבר ' לא שאנו אלא מבי׳לבית אבל ממקו׳לטקו׳לא א״ל רב אידי בר אבי' הכי
סלו הנא כתוך השעוד׳שלא ללפ׳כהס את הפת טעונה ביכה לפניה ולאלאחריה
הנינ׳בפפני׳דכר הינק כוומך ותו יתיב רב חסד וקאמ׳משמי׳דכפסי׳הא דאמר׳סינוי
יהי-איסכתו הסעוד׳שלא ללע' בהס את הפת טעוני׳ברכ׳ביןלפניה׳בין לאחריה
_‘ ׳ _׳_11
יהלקועליו _ .׳ < • .
פעש׳קדיר' אינם טעוני׳ברכ׳כלל ועירות פקו׳צריך לבר׳לא אמרן אלא כדברי׳סאינ׳טפוני׳כרכה לסחייה׳כמקומ׳אבלדברים
וסתווהיא״ש והעלו דדייס׳וכל
^
את ספת טעונים ברכה לפציה׳ואיכ׳טעוני ' הטעוני׳ברכ׳לאחריה׳כמקוס׳אדצ לברך מ״ט לקיכע׳קמא הד' ורבסס ת אמר א׳זה וא'
^ סגמין הסעודה שלא ללפת בהם
זס צריך לברך מתיבי בני תבור׳שהיו מסובי׳לסתו־ ועקרו רגליהם לצאת לקרא׳חתן
וכמו שנתב • וכשב הגאון מהר״י_אכוסכ ז״ל שיש לחוש לדברי רש״י
אולקרא׳כלהכשהס יוצאי׳אץ טעונין כרכ׳למסר׳וכשה׳חוזריס אין טעונים ברכס
_ ו כפניו דייסא יאכל עמה פת כתחל׳ובסו׳וכן יש ליזהי כעירו׳הכאי׳בתוך
ג״סזנת »׳? p cSי־ר/ 5אה 6יכלי פייימ גחימח  mwאע"׳ לכתחלה כד״א שהניחו סס זקן או חולה אכל אס לא הכיהו סס זקן או חולה כשהם
^ יה לאכלס 3לא פת
יוצאי׳טעוני׳ברכה למפרע וכשס׳חחריס טעונים ברכה לנמחלס מדקתני עקרי
,מ ידע הישג אכדע׳התו׳וסרא״ש י״ל סכת׳וז״ל וכללדנרי׳אלו סאמ׳רב ססא
מכללידבדברי׳הסעוני׳ברכ׳לאחריהס במקומם עסקי׳וטעמ׳דהניחוםש זקן אוחול׳
נתתני וענבי וכיוצ 'בהם שהם פירו' אבל בשי ודגי׳וכיוצא בהם ביןסבאו
לא לפניה' ולא לאחריס׳דהס הא לאו סכי כשהיוצאים טעוני 'ברכה למפר׳וכסה׳חוזרי׳טעוני׳כרכה לכתסלהקשי׳
3ע יויט כין שכאילאח׳הסעוד־אינס טעוני׳ברכה
לר׳חסד׳א״ר נחמן מאן תנא עקירו' רבי יהודה היא דתני׳חברי׳סהיו מסובי׳ופקרר
ו5ת5ןןןף ^ ?ס יתיכ באיש לקינוח סעודה אלא להשביע והן בעצמם מן הסעודה
רגליה׳לילך לכ״ה או לכי׳ססד׳כסה׳יוצאי ' אין טעונין כרכ׳למפר׳וכסהס חוזרים אין
^ כל מהסכא למזוןולהשביע ו©יפר' דקתני במתכי׳לאו היינו כשר ודגי׳
טעוני׳ביכה לכסחלס א״ר יהוד׳כד״א בזמן שהניחו סס מקצ' חברים אבל לאי סרסו
נהסביע ומעשה
ונח להשביע
עצמ׳ולא
כקינוח ולהנאת
שכאי׳לקינוח
בהם
ומעשה
ונהנחת עב מ
 ciשכחי
וכיוצא<-׳
בכסנין י  -י ^ו
קן,רה •יי■ ־״1,
^ '  3יןכאמצמ סעודה בין לאתרסעיד׳אינס שעונים ברכה לא לפניה׳ולא '■ םס מקצ׳חברי׳כשהס יוצאי׳טעוני ברכה למפרע וכשה׳חוזרי׳טטוני׳ברכ׳לכפחל׳כלו'
נמי יאמרן דפף הן סעודה ולהשביע ק באים ופת הבאס ורב חסד׳אמ׳כרכנן ופרש״י רדכרי׳שאיכ׳טעוני ברכ׳לאסריה׳במקומס כיוןדעמ׳והלך
נ:שני .ןרי ^" טעעא
דמתני׳אם באה בתוך הסעודה אינה טעונה ברכה כלל לא למקום אס׳עמידמו היא גמר סעודתו והך פעוד׳אחריתי היאוצרי׳לבר׳בפחל׳אבל.
סיפרת
על הפת פטר אח הפרפית ובזה עליפא מתאנים דברים ססעוכי׳ברכה לאחייה׳במקומס הואיל ולא בירך אחריהם ועמד לילך למקו'
^יה וכדתכן בירך
^
פת ואילו קבע עליה סעודה או שאכלאחר לפעוד׳על קביעות הראשון הלך לבין ברכס אחת על סתיהס ולסכיה׳נמיא״צ
דפרפר׳הויא
מעןס
יעינתא
™
לחזור
א 1ץ
סו

העז >0״י
הנל1((5״צ

$׳ סתלתילירנני
צרעת כ' ראיתי
ערגכמש
חורי
עעמיש גחמגיאי'
לקני« ט 3הסלקן
גשר6לת7ז'א< איו'
 7נר החריג עליז
מן הפת
יותר
אותזזנר
ג?ול
וכידן עליוtwip
ענירן יגלי» פפ
־ « וגיא זאיזדוש
חגיג עליונזשלי
עליז
לגין.
צשגלז
תחלה
נזאת ק « ינא5ד
<6י אוכנו עגיל
זע״ל סיירי״א נזש
דר זב
ימנאר
כפמק־ש חולקי®
גום:
(ג ) וני אה שמרי
הרא׳שהטנ8גא’ ׳
לאחר

שגירן

«9ז 5יא:

אורח חיים הלכות ברכות שבסעודה קעח
לכייך! ואת:
במקומי
וחתיככריק׳
צייו •-נ3
מץיעז 5ר׳ן
לחזו׳ולכרךזוהריאש כ׳לקיבעיה קמא פדר כלו׳כיון שאס לא היה אוכל כאן היהצרי׳ דדכריס הטטונץ כרכה לאחריהם י-
•אסהני<
לקזו׳למקומו ולברך הוי כאילו עדיין הוא במקומו וגו׳סעודתו כאן ומכר׳כאן ברל רגליהס לצא׳לקיאת חתן וכו׳וקמני דאס הניסי סס זקן או חולהJipuo/P׳?
סמזו{  :וכתב פר״ן לשינוי מקו׳דאסרי׳צרי׳לברך היינו בין שהלך למקו׳אסר ולא כסהס יוצאים ולא כססס חוזרים ומשמ׳לרבי׳דהא דקתני הניחושס
מזר למקומו בין שהלך וחזר למקומו שינוי מקו׳ סיקרי וצריך לגר׳וסוכ׳לה מדקתני לוקא והיינו דר׳יהודה מפליג בין הניסו סס מקצת תגייס ללא
k.v , _ ,
אבל הניסו ס© זקן וא חול׳וכו׳אלמ׳דאסי׳
זקן סי «ל*<דלכולבל £ %
מקום דקחני הניחו שס זקן אוחולס
תוזי למקומו הראשון שינוי מקום מיקרי אכל אינן צריכין לברך ברלאחרוניעי! מה שאכלו דשינוי
וכך הס דברי הרמב״ס בפ״ד  :וכת׳ הרי״ף חשוב כמן דןיסח הדע ׳ והיסח הדעת מז קי ק ברכה ראשןנ ׳ ^ מה אלא אורת׳ דשילמ׳נקט ואס נלסL3
שינו ובריחי איןדר 1ליעקי קצתםלן" '
שרוצ׳לאכול אבל׳למפרע על מה שאכל ככר לא אבל אם
וק5זמרי י 3וית ^דהל כת /כינ םשת מזני׳
מותי® ואע״ג דשני רב נסמן כר יצסק לא מקומן בחדר א׳מזויתזו^זוי תאחר ׳אילצריכיל^כר ך ןאם היתה וכל ולישאר קצת אכלאל'נ }0
שמכיק אשינוי׳וסרא״ש ממ' עליו
קצת'מ^1
בסורים ובריסיס אס נע קלו
והכריע מסיבתן על דבר שצרי׳ברללאחריו במקומןדהיעו לרבי׳שמוא׳
להלכה כרב חסדא ; ובביאורילהרמ״כס
ס״דמהברכות דחיתי הניעתו וקיימתי רכ מאיר ז׳המינין ולר״י רוקא מין תן לרבי׳שמואל כר מאידאין
צויכין לכו כששינו מרןוס ולו י »־יבין לבק־ אא כ הניחו שם ל 6נעקיק״־יי״ל־' ־'C ,
^  .ינ׳ עוי5י0-6
שיני' סקלניי׳לביו הייני בינהיצ 0ונס קמ *החכרי• ואא הוא ש ז ל הפכי לדעת ושב ם ולענין רבוים מיסו סס פקנ' מ!כי’'1לV 6
ומיניתןחולה לסאיטזקן אוחולה  :ומעסן
צהב׳אבל ברכ׳אחתנה למפרעא 'צ לברך המעונין כרכה לאחריה; במקומן כתב כר״י דוקא פת
טובדלדעת הפוסקים כיבחסדלן
בפרקכל כתבה״ריום
דשינוי מקו' כהיסח דעת ואמרי׳
הבשר גבי היסס דע׳השמש טנרך על כל פרוס׳וערוס לפי שהסיח דעתו ואינו יודע בין הניחו סס מקצת החברים ללא הניחו דבדבריס שאינם טעוניןברכס
bdid
סא יתנו לו יופר סילכך צריך לברך ובפ׳כיסוי הדם כתב דהסי׳דעתו זוקקו לברכה כמקימס אפי׳הניחו נקי כריך לבר׳דכיון דדב׳שאין לו קכע הוא כי?'p
10
"פ שלא
ראשונה אס רוצה לאכול .או לסתות לפי שכבר נסתלקה ברכהראסונ׳כשהסי׳דעתו או סולה מאי הוי ואס הס דברים הטעוני׳גרכה לאחריה׳במקימס אע
#לאכול או לשתות אכל אין היסס הדעת מזקיקו לברך על מה שאכל ושמה קודם שם קצת מן הסכרים אינם צריכי׳לחזור ולברך משוסדלקיבעיה ק5ןאסור; "
כרימ׳ומוסמתו׳סדקוס®
שיאכל וישתה פעם אסרת דמאי נ״מ אס יאכל פעם אחרת ויברך בר״המעלב' הרמ״ב' לפסוק כרב ססתונדבריהר״י ופיסק כאותה
00
ולכן כ׳כפ״ד כלשון כזה היה אוכל בבית זה ופסק סעודתו והלך לפית,סחרווו
סעודות דלא מצינו שיש חשש השסק בין מעסה לברכה אחרונה וס״ס בפרק ע״פ
כשלא הניחו שם זקן או חולה כשה© יוצאי׳טעוני׳ברכ׳למפרעיוכשהס סחרי׳טעוני׳ אוכל וקראו חגירו לדבר עמו ויצא לו לפתח ביתו וחזי הואיל ופינה מקומוצר
יגמויסעומוו®!
לברך למפרע לע מה שאכל וחזר ומברך בתחלה המוציא ואס״כ
ביפה לכתחלה לא בשביל שהסיח דעתו זוקק לברכה אחרונה אלא עצה סובתק״מל
!016
סמא ישהה כ״כ סיהי׳רעב מחמ׳סטוד׳ולא יעל׳לו בר״המ על מה שאכל תדע לך דאי שהיו יושבין לאכניל ויצאו לקראת חסן או לקראת כלה אס הניחו שס קן
3כל שעה צריכי׳ברכס למפרע מה צ״להיכא שבירכו למפרע דאס באו אח״ללאטל חוזרים למקומם ומערייסעודמס ואינ׳צריכיס לברך שנייה ואס לא הניחוחסצ
למזסל׳ונןצס
סצריכי׳ברכה לכתתלס אלא ודאי הא דקא׳נזטוני׳ברכ׳ למפרע אינה חוב׳אלא עצה כשהיוצאים צריכים ברכה למפרע וכשהם חוזרים צריכים ברכה
ולפי׳מבר׳לח;
מסובי׳לשתי׳או לאכול פירות שכל המסנ׳מקומו הרי פסק אכילתו
©ובה קמ״ל ולהכי קאמ׳אס לא בירכו למפרע כשיצאו כשהם חוזרי׳סעוניס ברכה
לכתחלס משו׳היסח דעת אבל אין טעויי׳ברכה למפרע והא דמני׳בתוספס׳דברכו׳ עלמה שאכל וחוזר ומברך שנייה לכתסלה על מה שהוא צריך לאכול והמשלמן
בטל הביא שהיה מיסב ואופל קראו חבירו לדבר עמו א״צ לברך למפרע הפליג מפנה לפנה בכית א׳אינו צריך לחזור ולברך אכל במזרחה של מאכה זוובאÖ
צריך לברך למפרע וכשחוזר מברך לכתחלה לאו כשחור קאמידמברך למפרע במערבה צריך לברךעכ״ל ; וצ״ל שהוא ז׳ל מפרש דהא דמני׳שאס הפליגצרי'ל)!3
)106
למסיע היינו לו׳שאס פי׳והרחיק ממקום סעודתו צריך לכיך למפרע אבל
והפליג דקאמ׳סיינו כשקראו להפליג ועצה טובה קמ״ל כדסריסי׳וכיומ׳פ״ג תניא
דבר עם חבירו והפליג סעוןנ״י ומשמ' דה״ה ברכת המוציא אבל כר״הס לא קתני הפליג כלו׳סלא הרחיק הרבה ממקו׳סעורתו אלא מפנה לסנה א״צ לברך וזהופא
דצריך ההיא איירי כשלא ידע מתחלה שהיה לו להפליג עכ"ל :וכל,אלו הדברי׳כתבו שהיה אוכל וקראו חבירו לדבר עפו ויצא לו לפתח ביתו וחזר הואיל וישינסמי
לתו׳סס בפ׳ע״פ ובסוף הדברים כתבו ואין הלכה כאות׳ברייתות אלא אפי׳ ברכס צריך לברך למפרע וכו׳כלו׳דמאסר שיצא מפתח ביתו ה״ל כהפליגדהיינו נ
לכתחלה דקי״ל כרב חשדאדאמ׳לקיבעיה קמא הדר והנהוברייתו׳וההיא תוספת' מקומו וצריך לברך אבל אס דבר עמו בתוך הכי׳אע״פ ששינה מקומומפנהל
למפרע:
א״צ לברך וכדקתני רישא דס־יתא קראו חבית לדבר עמו א״צ לברך
אתו כר׳יהודה עכ״ל  :וכך סיא סברת רסב״ס סכ׳בפ׳ע״פ ה׳ג תניא כוותיה דיב
צחרצוססל
קסדא חברים שהיו מסובין לשסות יין וכו׳והיינו כרב חסדא דאמר דברים שטעוני׳ לדקדק למס כ׳היסכ״ם היה אוכל בבי׳זה ופסק סעודתו והלך לכי'
ברכה לאחייסס כמקומ׳א״צ לברך ע״כוכ״כ המרד' :ומעתה נתבארו דברי רבי׳ אוכל וקראו חבירו וכו׳הרי בכלל לבא דחברי׳סהיו יושכי׳לאכול היא ונראההן®
למסיעוני,
דמהסיא דחברי׳שהיו יושבים לא סמעי׳אלא כשהםיוצאי'טעוני' כרכה
0מ״ם אם ססיבו מל דברים שאין טעונים ברכה לאתריהם כמקומס מיד כששינו את
סקומס וכו׳ היינו מאי דאפיקל דשינוי מקום צריך לברך ואוקימל כדברי׳סאינס אבל סיכא דיצאו בלא ביכה ואח״כ חזיו לא ססתסעי מינ׳צס צריכי׳לכרןwi
«עוני׳ ברכה לאסויס׳בסקומ׳גומיש אכל איצ לכרך ברכה אחרונה על מה שאכלו כשיחזרו למקומ׳אס לאו ולכן כת שאס היה אוכל בבית זה והלך לביתאחי ו®.
לברךלמפת
ונו׳כבר כתבא׳שזה דעת הרא״ש והתו׳ וגס נתבאר טעמם וראיית׳על זה נ ומ״ש סעודתו או שהיה אוכל וקראו מבירו וכו׳וחזר הואיל ושינה מקומוצרי'
לקיימ
וכו׳ואע״ס שכתב בבא זו הוצר׳לכתו׳בבא דקברי׳שהיו יושכי׳לא׳כול ויצאו
אבל אס שינו מקומם בחדר א׳מזוית זו לזוית אחרת אין צריכי׳לברך היינו מאי
 1אמ׳ רב חסדא משמיה דרב הוצא לא שאנו אלא מבית לבית אכל ממקו׳למקו׳ חתן וכו׳להשמיענו שאס הנ יחו שם זקן וא חול׳אינס צריכים לבר׳לאכשכם
לישנ׳דהיסיויג
ולא כשסם חחרי׳ואין לדקדק אמאי נקט הרמב״ס בבבא דרישא
לא ומשמע לרכי׳דהיינו לוק׳מזוי׳ לזוית וכ״כ הרמ״ב׳בפ״ד וכן פירשו התו!והרא״ש
ברי׳שסיויו»
בבית זה דמסמע דמיירי בבעל הבי׳ובבבא דסיסא .נקט ליסנא דח
גבי הא דאמר רב מכו ואפי׳מאגרא לארע׳הוה מקדשדגרסי׳בהדיא אבל מפנ׳לפנה
לאכולדסהי׳דחברי׳סהיו יוסבי׳לאכול הכי הוי לישנ דבריתא בפ׳ע״סוליהי 6ה
לא וכן גורס הי  fוצאפוקי מיש״י ספי׳ממקוס למקום מבית לעליה  :וכתב
חבירווס
םר״ן אבל מפנהלפנ׳לא ואע״ג דלעיל גבי אין קימ׳אלא במקו׳סטוד׳מסקי׳דאסי׳ אוכל בבית זה וטהוא לי׳סנ׳דברית׳דיומ׳דסיתבי׳בלסון יחיד דכרעס
מפנס לפנה היינו טעמ׳מסו׳דקכיעו׳שטוד׳ לא הוי אלא במקו׳סעוד׳ממש שאין דרך וכןלישנ' ותוספתדברכו׳נמי הוי בלשון יחיד והרמ״ב׳כ׳כלשון הפנוי מי"®.1
שגמ
ב״א לקבוע סעוד׳בתוך לכ הבית אבל גבי שתיית יין אין אדם מייחד מקום מיוחד קרוב לו ולענין דיכא לא שאגי בין■יחיד בין רבי׳דבין יחיד כין רבי׳אסיוצהל
כשיצ׳צייי
בבית לשתיה סילכך משמט וכפת ומיני דגן דאדס קובע באכילתן מקו' מיוחד כל מקומו מברך כסהו׳יוצא למפרע וכשהו׳חוזר מברך לכמסל׳ואס לא סרך

׳לכרך כדברים הטעונים כרכה לאסריס׳כמקומס  :גרם ,׳ בירו׳פכיצד הניח סס מקצת חברי׳ללא הניח וגס גריסאין לדקדק בזקן או חונהדנקש
מכרכין אכל במזרחה סל מאנה ובא לאכול במערבה צריך לחזור ולבר׳וכתכו הרמ3׳ דברית׳נקט וכבר כתבתי דבהניקו סס מקצת החברי סגי6ע״פשאינ׳זק(ל6יי
3פ״ד :ואע״ג דמוויתלזוית לא הוי שינוי מקו׳סאני התם סכתליהבי׳מקיפי׳לשמי והכי דייק סיפ׳דליסניסשב' ואס לא הניחושס אדם ולא כ׳ואס לא מיחושסוך
לניו
חולה ־ וזה שכתבתי שלמדנו מדב רי הרמ״ב׳שאס יצא ולא בירך צרי׳כפיסזו
הזוית הילכך חשיכי כמקו׳א׳מה שאין כן באיל במזרחה סל תאנה ובא למערבה
סהמאנ׳כמקוס שאין כה סחיצו׳היא ולפ״ז כמקום שאין בו מחיצות אפי׳שימי מקום לשפיט טל מה שאכל ואח״כ יברך בתחל׳טל מס שרוצה לאכול כ׳סר״ן נסע? 9
והימי•1
היא דעת הרמב״ן והרא״ה ז״ל ומשמע מדבריו עהס סוברי׳כדברי הרי״ך
בל דהו הוי שינוי דפאכ׳דנקט אורחא דמילתא נקט ולאו דוקא ומיהו איפש'דבמקו׳
ממקומיגיז
שפסקו הלכה כרב סשפ :יכת׳עוד סס הר״ן שלכתסלה קודם שיעקור
סאץ בו מחיצו׳כל סרוא׳מקומו הראשון לא הוי שינוי מקום ומזרח תאנה ומערכה
סאני דכיוןדמאכה מפסקת הוו להר ב׳מקומו׳וזה נר׳יותר :וכתב הראב״ד פל דכרי לכרך וכ"כ ה״ר מכוח וטעח׳משו׳סמא ישכחמלחזור  :וכתבהכלס כהל פסי]ג'
סרמב״ס בדין היה אוכל נמזיחסל סאנה וכו׳והוא שלא היה דעתו ממחלה לכך:
וכ״ל שדעת היאב״ד כדעת רני׳נסיססב׳רבי׳בסי' רע״ג לפנין קידוש וז״ל א״ס מי
סהיה בפרדס או בגן וריצה לאכול מפית׳כל אילן ואילן כיון שבירך על אילן א׳אינו
צריך לברך על האחרים דה״ל כמפנה לפנ׳אבל מגן לגן ודאי צריך אפי׳היו שמוכי׳
זה לזה ואפי׳אס היה דעתו לילךלשניואפי׳בגן א' אס מתחלה לא היה דעתו אלא
בא׳מברך והיינו שכ׳הרעב״ס היה אוכל במזרח׳סל מאנה וכו׳ והגיה הראכ״ד והד׳
סלא היה דעתו מתחלה לכךעכ״ל  :וס״ש ואס היתה #סיבתן על דבר סצרי׳ברכ׳
לאחריו במקומו וכו׳לרשכ״ס אינו צריך לכרך היינו מסוס דרסב״ס כ׳דתני׳ כוותי׳
ויב חסרא דאמר אבל רבייתהטעונים ברכה לאחריהם במקומם מסוס דלקיבעיה
קמא הדר אלמא ס״לדסלכ׳כרב חסד׳וכבר נסכא׳שכן דעתהסו׳וסרא״ס  :ומז ש
צי"י צריכי׳לברן אא"כ הניחו שס מקצת הסביר י׳הייט משו׳ דפסק כרב ששת דאמי

מאן דכעי לברוכי בתרי או כתלת׳בסי שלא התיר! לעקור מסעודתוללנחלמ |
אחר אפי׳הניח סס זקן או חולה אלא לדבי מצוה עוברת כגין לקיא״ ^ ז;'h
ע"כ ובריתא דעקרו רגליה׳לילך לב״ה או לבית המדר׳סויאתיוכמיה י!ע פ ^,
לדחוק דב״ה כגון סעובר זמן תפל׳צבור ובה״מד כגון שעובר זמן ל'מוד
רבי׳דדבי־י׳הטעוני׳ברכ׳לאסיי ^ ו
פשטא דמילת' צא משמע הכי  :ומ׳ ש
לרשב״ס היינו שבעה מירן ולר״ידוקא מין דגן ושהרא״םהסכיס^דכי’ יי,ןל
בדברי התוס׳והרא״ש ססגביהאדאמ׳רכחסדאלאאמרן אלא בדברי ספי(%
ברכ׳לאחריה׳וכו׳» ודע שדעת הרי״ף סס ודברי הטפוני׳ברכה לאחריהלמ?
היינו פס ומיני דגן דוק׳וכדעת ר״י והר״א׳ אבל הרמב״ס סונ׳כדכרירסב ס ;
בס״ד כל המברך בר״המ או ביל אחת שמטין שלש צי ? ל כי ו ^ה ,ה3מ ?
והר״ן כ׳בפ׳ע״פ שאין דעת זה מתחוור מסוגי׳הגמ׳:וכהגה*מיי פ״ד כחיו ’
צחי!
ברכה לאחריו במקומו אלא פת שצריך לברן
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סמ״קכסי׳קנלט
ןיסדעת ננתי׳־כתב
אסאכלפתהתקר' אח' וחזר ואכל במקו אחר שצריך לחזור ונברך כמקומו הראשון פעס אחרת דמאי כ מ בזה אס יאכל פפסאחרת ויברך ביכת המזון על סני סעודות
גרכתהמזון ולכך אין צריך לכרך במקו׳סני ואח״כ נסתפק הרב׳בדבר זבפוף העלה דלא מציגו שיש חשש הפסק גץ מעשה לכרכ׳אחמנס רק בין כרכה ראשונה למעש׳
פסעו מכרך אלא כמקים שני וכמו שנהגו הולכי דרכי׳סאופלי׳דרך הילוכם ויושבים מסו להפסי׳כגון בין נ״י וביכ׳המוצי ' אבל אס׳אצילה בל זמן סאין רעב מאות׳אכילס
ומנוכי׳כמקו׳סיוס אכילת׳ :כי/ב עוד סמ״ק  0כ״כ א״ז ) חבורס שהיו יושכי׳מסובי׳ מצי לכיך ומ״ש להס יב ייבא איתס׳לכו למישתי אע״פ שלא היה יודע אס היו רוצי׳
ועקרו וגליהם ללכת כשהניחו מקצת חברי׳אין סעיני׳ברכה לא למפרע ברכ׳המזון לשתות ע״י כרכיאס לאו מורה היה לכס שחייבי׳לכר׳עכ״ל וכ״כ שס הר״ן וכ״כ ה*ר
ולאלכתחלה ברכ׳המוציא אפי׳ בדברים שאין טעוני׳ כרכ׳לאחריהס במקומם דאילו יונס כפ׳כיצד סכרכין גבי ההיא דתכף לנ״י ברכה:יוגס הרי״ף כתב בע׳ ט״פ איתסר
לכו לחישתי פי׳חשיס וקא עקרי דעתייהו ממסתייי׳ הילכך אי בעי למסדרי למיסתי
ברברים הספרנים ברכה לאחריהם במקומם אפי׳לא הניחו מקצת חכרי׳נמי דשינוי
ציין לברוכי בפ״ה וכן העלה סס המרדצי  :וכיון דכל הכי רבוותא מסכימים לדעת
 3*15לכרך לפניהם בדברים הטעונים עכ״ל ולשונו אינו מכוון סכת׳אין טעוני׳
מקום
0־ 03לא למפרע בינת מזון ולא לכתחלה ברכ׳המוציא דמשמע דאיירי בפת ואח״כ אשת הכי נקיסי׳ודעת הרמ״כש כזה אבאר בסי׳זה בס״ל :ויש לדקדק כדברי רביט
סניא׳מדבריו סאפ״ס שנטיל ידיו יכול לאכול ולסתו ' קודם ברכת המזון והואשיברך
העמידה כדבייס שאין טעונים ברכס במקומם • זה לשון ספר אהל מועד המפסיק
נתון ,סעודתו ברבר הרשות אינו ציין לחזו ' ולברך שאין זס חשיב הפסק וכ״כ הר״ס עליי תחלה ואינם מכווניס דהא מדברי הרא״ס בסרק כיצד סביכין לא משמע הכי
גניהצריך לנקביו ויש מהגאוניס סמצריהיס אותו לחזור ולברך עכ״ל • כתב ה״ר שהרי כ ' ולית הלבת׳הכי אלא כל זמן שלא כטל ידיו יכול לאכול ואי אמ׳הב לןונבריך
י״ע ג״ו יהודה אדם שנזכר בתוך הסעודה שלא התפלל ועמד והתפלל וכו' כ״כ התו׳ כנטל ידיו דמי לפרש״י ורשב״ס שפירשו כיון דאמייתו הב לן ונכדיך אסיר לכו
בפ׳ע״פ ובע׳כיסוי הדס ודחו דבריו דלא אמרי׳ דמשוס דמפפיי׳ וכרובי בהדי הדדי למישפי עד דסכירכייתו ברכת המזון ויש מחלקים בין שתיה,לאכילה ולא מסתבר
לא איפפי צייך לחזור ולברך אלא דוקא גבי ברבת המזון סהוא סילוק והיסח דפית עכ״ל• משמ׳מדבריו מטיל ידיו אסר׳לאכול פד שיברך ברב׳ המזרן ימ״ה כת׳דלפרש״י
עלמה שאנל ושתה אכל תפלה לא והביאי ראיס לדבר ולזה הסכי' הר״אש בפ כיסוי ורש״כס הב לן ונהריך סוה לנטל ידיי דבתי־ריהו אינו יכיל לאכול מד שיברך ברכת
המזון דאילו לשאר מפרשים אינ׳סויס שהרי ב פב ל ן ונבריך איני צריך לברך ברכת
הוס יבפ׳פ״פ וכתב בפ׳ע״פ דאפי' אס הגיע זמן בתוך הסעוד׳ואין לו שהות לגמור
סעודתו ולהתפלל שחייב להפסיק וא*א לו לאכול עד שיתפלל עגא לא הוי הפסק המזון למפרע ובנטל ידיו צריך ימ״ס מ< שמ׳ דג טל ידיו לדברי הכל אסור לאכול עד
נדאמרי׳גבי עקרורגליהם לילך לכ״ה דמיייי ככל ענין אסי׳ אין שהות ביום דחייה שיברך ביב ' המזץ על מה שאכל וכ״נ ה״י ירצה שאתר שנטל ידיו אץ לו לסתו׳ואפי׳
להעסיקואפ ה לא הויא העסק׳ע״כ ונר׳שאע״פ שהרי״ף בפ׳ע״פ.נר׳שהו׳סלו׳בדבר בברכה ונרא׳דלא מטפס הסיח דעת הוא דהא היסח דעת אינו מזקיק ברכ׳אשרונה
סכתב ואמרי רבוותא הואיל וכל חד וחד עצרה כאנסים נפשי׳סוא צריך לכרך בפ״ה על מס שאכל כמו ,שנתכא׳אלא נ״ל שהטעה משוס דהיין דקי״ל חרף לנ״י ברכה כיון
לכל כסא וכסאומסייעי להאי סברא מהא דתקוכו׳שמעינן השתא דכי היכי דלענין שנטל ידיו כדי להיו׳מזומן לברכ׳הוי כאילו התחיל כבר ככדכ׳ואסור לספסי׳באכילס
נינת המזון כיון דלא איפסי למישמי ולברוכי בהדי הדדי הוי הפסק ה״נ כיון דלא׳ ושמיה כלל מה שאין כן כסב לן וינבריך שאץ כאן אלא טפס של היסח דעת ומ״ס
איפשי למיסתי ולמקיי בהדי הדדי צריך׳ לחזור ולברך בתר דגמ׳הגדה ובתר דגמי כשיברךתחלה עיל מהשרוצ־׳לאכול סלי ומזה סטע׳אין להפסי׳בץ סיס אחמני׳לברכ'
אפי׳בשיחה כדאמרי׳בפ׳כיצד מברצין תצף לנ״י ברכה ומשמע דלכ״ע אמי׳אחמניס
הלילאבפ*ה וסברא מעליא היא פ״ה והיי ההגד׳וססלל איכס סילוק וסיפח דעת
מהשאכל וסתה ואפ״ס כשצריך לכי־׳בפ״ה וא׳'כ ה״ה למתפלל בתוף סעודתו שהו' קאי סהיי אפי׳סר״אש שסמצר דקאי אמיס ראשיני ' לאו למעט מיס אחיוניס אתא
צייך לחזור ולביך כדכיי ה״ר י״ט ב״ר יהוד ' מ״פ כיון דלא נהוג פלמא כההי׳נהרי״ף שהרי כתבי רבי ביסי׳קס״ו וא״א ז״ל היה רגיל אף בראשוני׳סלא להפסיק ושלא לדבר
שהיי אין אנו מברבי׳כפ״ה על כוש ההגד׳ממילא דבמתפלל בתו׳סעורמולא נקיטי' אלמא דאין להפסיק כין נטילה לכרכ ' סזיץ אפי׳כדיגור וכ״ש שאין להפסיק ביניהם
כוופי׳אלא כדברי הי״אש ז׳לציהיכא שהיה אוכל עש וקד׳עליו היו׳ והפסי׳לקידו ^ באכילה ונרכ׳לפגי האצילה ולפי׳דצרי רכי׳בזה צ״ע  :ודעת הר״ן במ׳כיסוי הדס
אסצריךלחזדר ולברך בעה״ג והמוציא כתכ ירבי׳כסי׳רע״א • ואם הפסיק להבדלס לחלק כץ סתיה לאכילה דשתי׳משו׳דאץ לה קבע כי אמרו הב לן ונבריך הוי נמלך
אכתוב בפי׳רצ״ט בס" ד י כתב הר״אש בפ״ק דתעניות בשם הרא״כד סהיסן בתוף וצ׳רי׳לחזו׳ולברך אבל אכילה יש לה קבע ספפמי׳שא דס יושב בסעודהיקטנס ונמשך
לסעודה גדולה ומ״ס אפי׳גמר ואפי' סילק מותי לאכול עד סיסול ידיו ואינו צריך
סעודתו ה״לכמי שגמרסעודפו וסילק משו׳דאסח דעתי' וטעון ביכה למפר׳וברכה
לכתחלה מוא ז״ל חלק עליו וכתב לא סכיר׳לי דשינ׳מיאי דאדס ישן כתוך סעודתו לברך ונר׳דלפי׳ דבייו' נ״ל דעובדא ותלמידי דרב דבהב לןויבריך אמפ׳להו למישתי
לאסייא הפיח דעת ולא דמי להא דתניא בתיספפ׳דכרכות כפל הביתי שהייה מיסב לא היה קביעותם לאנמיה אלא לשתיה והא דקא׳הוו יתבי נם פורתא וגם מדאמרו
יאיכלקילוו חנייו לדכי עיסו א״צ ביכה לעסר׳הפליג צריך ברכ׳ למפר׳ וצשהוא ליה הב ל ן ונברי׳דמשמ׳שהית׳סם אכילה י״ל דאס״נ דאכלו קצת כדי למתק השתי׳
קהי צריך בינה לכתחילה דהתס פליג בדברי המוסקי׳ואיכ הסיח דעת אבל בשינת אבל מיקר קבימימס לא היתה אלא לשתיה ויותר נרא לפר׳דברי הר״ן דכקבועים
סיאי דאדס11סן לאונסו ליכא היסח דעת ועוד דקי״ל צירב חסדא בפיי׳ע״פ דדבריס׳ לאכילה קא מוסב ונכריך הוי סילוק לשתיה ואסיר לשתו' כלא ברכה וסותר לאכול
ממורה׳ ציצה לאחריהם במקומ׳דלקיבעיה קעא הלר וא״צ' ביכה למפרע ולנתחלה־ דמאחר שאינו מצריך כרכה לאכילה אינו כדץ שצריך ביכה לשתי ' שבאות' סעודה
ואסי עקירגליו לצאת לקרא׳חתן וכלה כעש שינת אונס שנשאר בקביעו׳וא״צ כרכה ציון דכולה סזא סעודה היא שתי׳ בתר אכילס גייראוכשס שאיני מצריך
ממיפוגכמחלס וכן « גולכ העולם דשינה בתוך' הסעודה' לא הוי הפסק פכ״ל י־ ברכה' למס שיאכל כך אינו מצריך כרכה למה שיפתה באותה אכילה וכן דעת ה׳י
לןלט גמר סעודתו ונמל ידיו מיס אחרונים אסור לאכול בפרק כיצד מכרכין יונה לחלק בין אצילה לשתיה שכח׳גבי הא דאערי׳ולית הלכתא ככל הני שמפתתא
(ד«כ ) רבפפא איקלעלכיירב הונאבריהדרב נתן בתר דגמרי אלא לצ זמן פלא נטל ידיו לברכה מצי אציל ואע״ס שלענין יין כיון ספילק דעתו
סשודייסואיייזרלקיסייהרסידילמיכל שקל רב פפא וקא אכיל א״ל לא סבר לה מר מלאכול ואמ׳הב לן ונבריףאשור לו לסתו' עדשיכר׳לפכץ הפת אינו כן אלא אע״פ
אסור מלאכול א״ל סילק איתמר ואסייקנא ולית הלכת' ככל הני שמעתתא אלא שסילק ידו מלאכו׳ואפי׳סילקו סשלחן אס רצה לחזו׳לאכילתו א״צ לברך פעם אחרת
 Jך יא יסייאבר אשי א׳רב ג׳תציפות ןה ונו׳תכף לנ״י כרכסופירס״י ולי ' הלצת׳ שכיל שלא ניטל ידיו לביך לא נסתלק לגמרי מאכילת הפס ואסר שנטל ידיו אין לו
נ הטטמעפתא אין קיוס הספור מלוי לא בגמר ולא בסילוק אלא מד׳אחרוניס לשמות ואפי ' בברכ׳עצ״ל וצבר כתבתי בסמוך סהרא״ש חולק ואו׳ילא מסתב׳להלק
והרמיבס כתב כפ״ד גמר בלבו מלאכול או מלשתות ואח״5
ומ״ש בין סתיה לאכילה :
■:
״נטל סיס אפחניס הוא מותי מלאכול ומפנטל אשור לאכול
3ןן’ ^ יש י עדסיברך ברכת המזון בפ׳מ״פ ( דף קו ) מייתי עובדאדתלמידי דירב נמלך׳ לאכול או לשתות אע״פ סלא סיכה את מקומו חוזי וסביר ואס לא גמר בלב^
^יחניבסטע־׳והוה קאי טלייסורב ייבא שבא אמרו ליה הב לןונכרין לשון» אסרו' אלא דעתו לחזוי לאכול ולסתית אפי׳פסק צל סיום כולו אינו צריך לברך :ב׳סהיו
מ יi f 1ונשתי א״ל הצי א רב ציון דאמריתו הב לן ונבריך איתסי לכו למישתי סותיס ואמת בואו ונברך ביכ׳המזון או בואו ינקדש קידוש היוס נאסר מליה׳לשתו'
__ סקיתו דעתייצוופרס״י אסחיתו דעתייצו מסתיי׳ואסיר למיסמידע לאחר עד שיברכו או יקדשו ואס רצו לחזור ולסתות קודם שיברכו או יקדשו אפ״פ שאינם
?פןון ולכאורה משמע לאסור למיסתי אפילו יברך כפ״הג וכ״נ מדברי רש״בם רשאים צריכים לחזור ולכרן מחלה כפ״ה ואס״כיסתו אבל אס אמרו בואו ונבדיל
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ד״מ

א״ח הלסת ברכת המזון קעט קב

(*>) לזין צריכיס לחזור ולברך עכ״ל ודבריו ממוהין דהא א״ל לרב פפא לא סכר לה מי כשבירך■ וכבר כתבתי בסימן קע׳׳זשכראי׳דכרי רבי'; ואחאדכתכתי U
* וא־ »׳לל)ן
■ גמראסוי ללזכול ואמר לסו סילק איתמר ומשמע דר״ל סכל זמן שלא סילקו האוכל אנן אתכ׳דר״ג סמכי׳כסכו התו' וכשרגילץ לאכול מיני סידו׳ומכייסי׳לססיס׳?
וש
יי £ד־״ס ממל השולחן לא הוי הסי׳דעת ומות׳לאכו׳וק פרש״י ואסיקנא ונית הלכת סכי אלא
זה י״א שצריך לברך אכל חד ושד לפי שאינה יודעים אס ימן להם
כעל״הט ,
 7במי.ן לעניןהב
*  jונינרן כרין כי ההיא דתכף לכ״י כיכאלמא דאפי' גמר כדעתו סלא לאכו׳עוד וגס סולק האוכל והיינו דני ריש גלותא ע״כ• ונר׳ שהם מקשים על אות' על שמצריניזלדי!־ !!"1
ברכש  .אתר וגס מעל השולחן יכול לחזו׳ולאכויכל זמןשלא
וחדמדא"ר ; ייאאתכאדר!גש ” ?
ממי'
mmלעגי^ הייח כטל ידיו וא״כ היאךפס׳ דגע אסו׳מלאסל
ולשתו׳עוד ולכך צרי׳ לכרך עליו ואי אמ׳וזב ןל ונכדיך הוי היסח אתכאדבע׳ ה סגוכינןואינס
צייניס !!
;
כדעת
וכבר הסיגו סרא״כד למ זה ואיפשי לומר הרעת כמו נטילת ידים ומי שסומך על שולחן אחרי׳אפי׳אמר הכ אכל חד וחד וזהו שאמירוהיינוד3יף'
המוגי־ם i
(י ) ולי נליישב סהרמ׳בס סובר יכיו ז(1
כלומ׳וכיון דהיינו דכי י״ג א״צלגון ל
\02üfבעובד^
לן ונכדיך לא הוי היסח הדעת דע שיאמר כעל הכית:
^חך* שגמר סעודתו יכרךבר׳המ׳ ויש שנוהגים חדוחדוישלדקד׳מ״סעשמשש !;
ממנהג שלא נדבו לתלמידי לרב דכיון דאמ י
סכלןונכייר 71 ÖD
להסיר השלחן קורם בר׳המ' ומביאי? ראי׳ לע כנ כוס וכוס יאיליכ׳ אמי
תסובבי,
!לוכילת
»לח
שהסיח
שנמדעתו
מאכילה*
»שתייתמ -ם חחיושתי ממילא
אסולמישתימשמ
מפנישכל
בלרו
יילאכו! !
ו
L1L
 l /זד
׳
1t
לברך ג כ על כלפמסיפיוס/״ל
שוד אסור לו לאכול וההי׳עיבדאדר׳ספא מההי דרב ור זירא איקל לבי רי גלות לבת רסלקי תכא בקמייהו
שאני שאינו עשוי ללזכולולספית
פי׳קודם נר׳המ׳שדד להו דיפתנא וכו׳אלמא שהיו רגילין להסיר
מלח
עומ׳פליה׳ולכך הוי נ מלן לע כל נ
להם
כח'
ובדליכא ארסחשיג' הוי נמלךנס
l)Jp
פמסה ופיוסאבלאויס
cp״
.
 .. .״״
"""" ..
!
)
” ? י 1גאכ' לת ולא
ולא הביאו
סליאו לו תכף מאב
מאכ׳אחי הסיח
דעתו המברך אבל אנו שאנו אוכיזי׳כולנו על שלחן א׳אין
לו לאכול ולשתו׳כל ניכו ויותיר
^ מן
המאכל
כי
חשב
פלא
יניאו
עוד
מאכל
המפה
והלחם
א
עד
אחר
בר׳המ
'
ויש
שנוהגי׳
שלוקחים
כל
הלחם
ושירות מיני' ממיני׳שוניס
ילנךכסןנון
תחלה דעתו על כל מה סיכיאו
לפליו י
מאכל »,שלהם לאלפניי ולפיכ כשלבסוף הביאו מאכל אחיוהמפה ומניחין אותו לפני המברך נ ס״א וצריך ליטול ידיו קורס
ק יי רגיליזליתי ^ומרו ליסהיה לו לבר ו יהו^השיבסיל? שיברך ) וקורס שיטול ידיו יכבד הבית שלא ישארו שםפירורין ר/״ר־ אכל כל מאכלרל^
אפלסלס
מלחא{ ל ״יי1ה ' ,איתמר כלומר שכל זמיסלא סילק הלחם
מו «יי! דרלבר־יברד /
דרבי׳יזו?^ רמיל׳ ^יו״ש nfäVn ^ .w
■ כל משקה ולא שתה מיס
כיוסידאגפמי
דגכל עת יש מלת
(ס״א שאין בהן כזית ) וימאסו במי׳של נטיל׳אע״פ שמות׳לאבד
5תלואד לעילשי' והסולחןמלפני סאור׳איכו מסיח דעתו
מן
ריס־ הפה ובלילה מפני ריס הכה®
המאכל והילכך אינו צריך לשור ולכרךאס הפירורין שאין בהן כזית שמא יהא השמש עם הארץ שמותר
קש״ו איינללוניל
אסכרא ■ וכתבו רבוותא זילכיון ^
מלח וקה(א לעני] הביאו לפניו אח״כ מאכל עודיוכתר הכי להשתמש בשמש עם הארץ ויניחםג פירורין שיש בהן כזית
אכל ולא שתי הייספכסא״צ;;
לברך(ןו
שאסור לאבדן לכך יכבד תחלה :
שתיית ?מיס ני כל אמרי׳בנא׳דרבא ור' זירא אקלעיו לבי ריש
דהוה אשותה משקה
לרפיאהשאיטצדן
המשקיןשלנור!
נא גלותא לבת׳דסליקו מכא מקמייהו סדרו & JDD
ואחרי כך יטול ידיו דא״ר יהודה אמר רב ואמרי לכיך והאוכל מלח אחראכילתולאי^:
מיסנש :ר או7גש
«נדדזד ע' נ אי] להו דיסתנא מכי ר״ג רבא אכל ר׳זייאלא;
I
לה כמתניתא תנא והתקדשתם אלו מים בגודל דקסה לקבור מי׳ולא כזיתון?
אנמריניןלחת«( אכלא״ל לא סבר לסמיסייל׳אשו'מלאכול ראשונים והייתם קדושים אלו מים אחרוני׳כי קדוש אני זה שמן
לעניו׳ולא באצבע דקש׳לס״ר אלא
63״
«יםלנשי? ׳ לדל ־ א״ל אנן אתכא דר״ג סמכי׳וכיון שכן הכל
הטובפי׳שמדשחי׳הידי׳בשסן כדי להסי׳הזוהמא אניה׳אלהיכ׳זו בקמיצה והשתא לא נהגטלמא מ!|.
רן ע
תלוי בהסיח דעת האוכל ולא נחלקו אלאכרכה והם חובה דגרסי׳בפ׳כלהבש' אמר רכאידי בר אכין אמר משוס מלח סדומית עכ״ל סגלי yo
 Dpולאחר סגמריביזכונפמו,
 ’ '7v, cl<(;DDJימה סדרן האורחים להסיח דעתם
ימפק רב יצחק בר אשיאן
מים
להסיר פתשלס כך המס רכי׳וכת׳סאס גמי בלבו מלאכול
י׳1
ויש שנולגיס להסיי השולקjjflw'p
יוןהזלח] בשעת ולסתות ואח״כ נמלך צריך לחזור ולברך ואס לא גמר בלבו מלאכול אפי׳פסק כל המזון ומביאים ראיה ומוכתב א״אז״ל דאין ראיהימשם וכו׳עד לפני המורן מן
ניכת הח״ז"ש ™־ היום כולו אינו צייךילברףומאי דאמרי׳בגמי׳כתר הכי ולי׳הלכת׳ככל הני סמעתת'
כיצד מכרכין וגס הפוספ׳כתבו סס סילק איתמר משמע שדרכן היה
לסלקהסולש
"ל" י כ״ל דהרמ״כס לא גייס ככל הני שמפתת׳ אלא סכי גרים ולית הלכתא הכי אלא כי
דמודם ברכת המזון ולכאורה קשה למנהג שלנו שאנו מקפידים לסלק כלחםמות
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מ5ם צ ,,כ 7גד הא דא ר חייא בראשי א י ג תכיפות הן וכר מכף מ י ביכה  .ונר שהוא מפר דלא ושמא בימיהם נמי לא מסלקים השולחן מקמי המבין־ יפ סס מלפני סאי vm
הממי
ונן קאי אמאי דאמיי' גמר או סילק אסור לאכול אלא אהא דאיתא התס בסמוך רגיל
לפיסהי׳לסס שולחנות קטנו׳ וכל א׳היה אוכל על שולחנו אבל
אנחנוסיגילי׳לאס
י»חע » י"
בשמן סמן מעכבו כלומר ואינו עברך ברכת המזון פד שיסוך תחלה וקאמרדלית
כולניעלסולחןאיאיןנאהלסלקהשולסןפ 1לאח'ברכ׳המזוןע״כוכ"כהמוונ'ג'(:
^ להני ^ הלכתא הכי אלא כי אה דא׳רב תכף לנ״י ברכס ואינו מפסיק בסיכ׳סמן ולפ״ז
וקודם שיטול ידיו יכבד כבית שלא ישאיו סם פירורין וכו פד סוףססי׳נע
הש 1חן ל אהר הא דמניא והייר« ס קדושים אלו טיס אחמני׳כי קדוש זה סמן הטוב אני יי׳אלהיכס דבייסעדנא נב )נחלקו ב״ס וב״ה פל זה ואיפסיקא הלכתא כגמ׳כמ״סיני׳יונ
*סעודה !יג' : eזו ביכ׳צ״ל דקרא לא אתא אלא לגלויי לןדכפי׳סמן הטוב ולא קפיד אסידרא דכיון ה״ר יונה סמה שאין אנו נוהגיס עכשיו לעשות כן מפני
שבימיה׳סהיונוהגי׳לסלן
קפא (א)מיהן דנטל ידיו צריך שיביך ולא יפסיק מתי׳בשוס דבי וכ״כ הרמ״בס כפ״ז סמבר׳ברכת
הסלחן קודס ברכה והיו נוטלי׳ידהס במקו׳שהיה השולחן עומד הוא ראיכא
למין!
נ37רי המזון קודס ואח׳כ מברן על השמן הטוב ומפני שזה שאתרו תכףילנ״י ברכה אינו סמא יפלו המיס על הפירורי׳אכל עכשיו סאיןאנו כוסגי׳לסלק
השולחןואמנוטל
5י 1נ  3נ
ענין לנדון שלנו לא הזכירו פרמ״בס בפ׳הנז׳והזכירו 3פ"ו :ויש לדקדק עוד בדברי
כתו׳
הריס סין לשולחן כמקום שאין שס פירורים לי־א לירחש למיד ונסכו סם
התוש'
י הימ״כס סכת׳גמי בלבו מלאכול או לסתו׳ואס״כ נמלו סחר ימבר׳ופישמע סאע״פ ?יאע״ג דמותי לאבד כיד פיתרץ שאין בהם כדת מ״מ קשה לעניותא
כדאמרי׳ח'
סגמי בלבו מלאכול או לסתות עוד סופי לו לאכול או לשמות והוא סיב ^ מליו כלה?-פר :כתב הרוקח בסי׳סל״ב מכסין סכין בשעת ביכ׳המזון על ססלצחק
מסלה והיאך כתב אח״כ שאס אמרו בואו ונבמך ברכת המזון נאסר עליהם לסתות
פליה׳כרזל במבילסין אמו דין שיניף וכו׳המקצי על המאריך יסדלחןכמזבסנדלן׳
פד שיברכו ואס רצו לחזור ולשתות קודם שיברכו או יקדשו אפ״פ שאינם רשאים חגיגה עכ״ל וכ״כ הס״רד אבודרהס וכ״כ בסבלי הלקס <וכיה בשולחןארמ )נחז
צריכי׳לחזו׳ולברך תסלה ואיפש׳דכי אמור הב לן ונבריך שאני סמאח׳שקבלו פליהס עוד בסבלי הלקט מפי החבר רבישמח' שמעתי טעם אחי פעם אחתהיהצ'
מנ?
לברך הוי כאלו התחילובברכ׳ואסור להפח־ק ביניה׳כלל אבל בגמר ברפתומלאכול ביכר! המזון וכשהגיע לברכת בונה ירושלים ונזכר סרבן הבית לקח הסכיןוחיך
או לסתו׳עזד רסאי הוא להפסיק אלא שכיון שהסיח דעתו צריך לברן תחלה על מה בבטנו וע" נ נהגו לסלקו בשעת ברכה; ושני טעמים אלו נמוכיםכא״ח :ומעז
סיאמי וישתה כנ״ל ליישב ובריהרמ״בס  • ^,ועסמע לי דלא שאני להרמ״בס ביןסא
בשבתות וי״ט שלא לכסו׳הסכיז ולפי טפסר' שמחה אין לסלק בין סבת לעלהי!
רוצה לאכיל למצ׳לסהו׳שאס לא אמר הב לן וניריך אע״פסגמר כדעתו שלא לאכול
מנהגן סל ישראל תורה סיא  :גרסי׳ בפ׳חלק אי״א כל שאינו מסייר פת של
סולמי
ושלא לשתות עוד מותר לו לאכול ולסתות והוא שיביך עליו תחלה ואס אמר הב אינו מא׳סי׳ברכלעול' סנ׳אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו והאר״א כלהעד
לן ונכריך אסור לאכול ולסתו׳פוד עד סיבירך ברכ׳הס׳וכדברי רשב״סנומ״ס גבי הב פלדתין על שולחנו כאילו עובד ע"ז שנא׳הפורכי׳לגד שלחן הממלאיםלמד
לן ונבריך סתיה ולא הזכיר אכילה ליסנא דגמי׳נקט דאמרי׳גבי פיבדא דתלמידי לא קשיא הא דאיכא שלימה בהדיה האדליכא סלימה בסז־יסופרס״ייל
דרב כיון דאמיימו הב לן ונשתי אפסר לכו למיסתי וה״ה לאכילה  :ומ׳ש רבי' י משייר פתימין דצריך לסייר כדכתיב אכול והותי• הא דקאמיאסר דאיכא
סלי®
 .ואי אמי הב לן ונכרי׳הוי הסיח דפת כמו? ט״י ככר כשבתי דלית׳אלא לדפהמפישי׳
בהדיה שמביא שלימה לאחר שאכל ונותן טל הסלחן מם הפתיסין תשייר
וממי
דבהב לן ונבריךאסור לאכול עד שיברך ברכ׳המןון אכל לדגיי המפרשים דבהב לן
דלשס פ״א עכיד הכי והא דליכא שלימה כהדייהוידסזומניןלעני ז
וככריך מותר לאכול והוא שיברך עליו תחלה איכא ביכייהו טובא דכנטל ידיו אסור
קפא ואח ב יטיל ידיו דא׳רב יהודה א רב ואמרי לה כמהני׳סנאוהתקף!
לו לאכול ולשתיה אסי׳בברכה פד שיברך ברכ׳סמזון על מק פאכל :ומ׳ש רבי׳ומי
מיס ראשונים וכו׳בסיע אלו דבריה  :והם סוכהדגיסיננ
ססימך לע שולחן אחרים ופו' כןכסבו ההו׳בפרק כיצד מברכין אהא דאמר רבא אנן הכשר א״ר אידי בר אבץ ינו׳ומפרש המס טעמא מפני שמלח סדומיח ישסמס1
אתכא דר״ג סמכינן וזי״ל והא דאמרי׳כי אמרבה לן ונכרין אסו׳למשתי היינו דוקא את העיני׳וסרש״י סמל׳סדומי׳יש ואמרו חכמי על כל אנילחך אכול מלחונקמן
כי אמר בעל הבית אבל לא אורח וכי אסורי׳פלס היינו כי אמר בע״ה אכל בשביל
כמלחכי סדר יהיב ידיה אעיני׳מסמא להר ולפי׳צריךלנוטלן; וכתב ה״ר
יוכהח
אורח אינם נאסרים וכ״ר המידכי שם :מדברי רבי׳' ירוחס נר׳סאס לא אמר הב
אומר הימ״בםיסאפ״ס שעכשיו אין לנו מלח סממי׳יש לחום מפני מלת אחר
סנינעי
לן וניריך משנט׳סכוס לברך הוי הסיס דעת :בתכ הכלכו׳ בסס הי־״ם כסאד׳כמס כמלח סדומי׳ואס יעביר ידיו על גבי עיניוקוד׳נסילה יסמא עמיו ור'ירו'כ(!כ f
לבית חכירו ויש סס סבורות הרבה שאוכלים וכל אחד מושיט לו כוסי מכרך על כל רי״ף שאע״פ שלא אכל מלס חובה ליטול ידיו משוס דמי׳אסרוני׳סרגומ׳®',
חד יחד בפה״ג כי בכל פעם הוא נמלך ע״כ :וכתב עוד בש׳כר״ס כסאוכלי׳ב׳מיני
ואפי׳ ההולכי׳במתנה למלחמהספסורי׳ממיס ראשונים חייביםבאסרוניס N
פירו' או ג׳אואסי׳מץ א' אס אין מלס לפניובשע' אחת מברך על כל אחת ואחת דעירובץ 1 :אין ניטלין פ״ג קרק׳וכו׳כפ׳כל הבשר מים ראסוני׳גיטלי׳ביןננציח
לבדו ביכה ראשונה מפני הסיח דפת אבל לא ברכה אסמנ׳וסגיס הרף ז״ל כשאדם
ע״ג קרק׳אתרוני׳אין ניטלין אלא בכלי ואמרי לה איןניטלין ט״ג קרקע
מאיכיךי׳
א יכל בכית סכירו כגון בבית מילה ופורים די לו בברכה אחת פל כולן ואפי' כלה איכא בינייהו קינסא ופרש״י קינסא אם מתן ספאי פצים וקיסמיםתחתירסד11
מין זה קוד׳שיביא ול מין אחי דכיון שתלוי בדפ׳כעל הבית אינו פושה הסיח דמת דאמר כלי הכא לאו כלי הוא ולמאן דאמי אין כיטלין על גכי קיק׳ספירדמימך|
כדאערי׳בברכות אכן אדעתא דרים גלותא סמכיכןע"כ•ורבי׳כת'כסי׳ר״וחי שבירך לרבינו דכיון דמידי דרבנן הוא נקיטינן לקולא וכן דפת הרש״כא בתייהכ ין1
מל פירו׳שלפניו ואח״כ הביאו לויותר מאותוהפין א"צ לבין אפ״פ שלאסיו לפניו סימ׳בס כתב בפיק ומהלכות ברכות דמים אחרונים אינםניטלץ
גני

א״ח הלכות ברכת המק קפא קפב
קפב

זפ

ואח״כ מכיאין לו כוס סל יין לברך עליו ברכ׳המזון אכל לא פאר מסקי'
‘ י בער׳ע״ס (דף קז ) מ״י אין מקדסין אלא על היין ואין מט־כץ
ין וחשיקנא דה״ק אין אוסרים הכא כוס סל כרכה לברך אלא על סיץ
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שדרי׳אם ננ1ג tvr
גורסים אותו וכן דעת ראבי״ה וכתב עור
^ןיאחאץ נום לין מה׳לאראשוני ,ויש לחוש שמא מלחסרומי׳מעורב גי והצריכו ליטולהירי׳שלא
דאין גקר׳קביעו׳אלא היכא סרגיליןסמיד
ןלאאחיוניס מפני שאינםראוייצסתיימ ישאר בחש שום דכר ממנוואפייההולכייבמחנ׳למלחמ׳שפטורק בכך כגיןנמקו׳סאין ייןמצוי ע״כ וכן דעת
דכתימ :היפמני { 7,פס 'ז מטייראש־ניחייביןבאחרוגי■ :ואין ניטלי? לע גביקרק׳מפגי שרו׳ הר״סס ססברכין על לסכ׳אס אין ייןמצוי
"נ־י
בלמהע
רעה  ntעי!יה' ומיהו אם מסיי <גכי עצים דקים או בייל־גהם סכתב על אותה בריתא מיסו סיכא דכוה
רמי ואין טטלין אלא בצוקאבל לא כחמין מפני
ממי מדיג׳ גר דמביכין עליו דהא הבדלם
)שוניס
דלכ״ע טעונ׳כוס מבדיליןעליו וכ״ס ברכת
חסין שהיד נכרת
הידייואין מעבירין את הזוהטא
פרק נ׳של אצבעות הסזון דאיכא למאן דאמר בס׳ אלו דברים
אבל פושרין שפיר רמי  V1צ ליטול אלא רע
העי׳האחמ; י׳
י ^,מץ פ״כ לידי׳שאין
דאינ׳טעונה רום ע״כ וכ״כ רכי׳בססו׳ואם
וצריך שישפיל ראשי אצבעותיו למטה כדי שתרד הזוהמא :ואם
צ
־יא
1
:
סירים
^אלאהמיסש &
והמברך נוטל אין יין מצוי באותו מקו׳יכו׳לבר׳על הסכר
לישןל מלא עי פיק שני של אצבעות נ״כ המסובין דכי עי ה׳מתחילץ קכ הגדול שחו׳מברך
ושאר ססקיס• ומ״ס דאין מכרכין על סאר
ןחנ׳יתורהכי׳ו&עחא לפי שסי; מג" ע תחל־ ח ואס דיס יותר מתחילין מן הקטן ונוטלין דר׳ ישיבתן ואין
מסקיס אפי׳ אי קבע עלייהו היינו במקום
לחמשה
למפלתשם לכלוך המאכל וכשפ׳שלחן של
;דין זח אז זח ליטול גדיל שבהן תחל' עד שמגיעים
סמצוי יין אלא סאלו קבעו על הסכר :
בגדו
מתחילין
נטלו
ו׳נח־כשיש נזומרי׳שצייך ליטול פד מקו׳ אחרונייוכיון שלא נשארו אלא חמשי שלא
דברכח הסזון גיעונה כ 1ס אפי׳ביחיד
לברך
צריך
סזאציע .כלי נל־שנץ הלכ׳נקיטי׳כדגיי שבחמשזן שחו׳המברך :וכת׳חרמיה כיון שהו׳חובה
אייסא דמילתא קאי דקא' סביאץ לי כוס
י
<» ל3לוחכי׳ :■:־צ " יךש*םפיל י־אשי עליה׳ב וקצת הגאוני׳כתבו שיש ״״״ "
סל יין דמסע׳ דכיחיד מיירי '. :יהא דכרב
ול  ::ותונד ** יד הזוסמ׳פשוש יפ״ק
 5J & 5Sהמזון טעונה כוס בסרק ע" פ (דקה ) מניא
עד י!ברך עכיחן עב רחיצת ידים י 0 ( 0
דסושי,־ ;דףד ) •:׳ £* :ה עש ־י׳יכים
 r>w0Bהנכנס לביתו במוצאי סבתוכר' ואסיקנא
לצורך«,jhfiא *
ה׳מפמילי׳מן סגדדל ונילי בי•  1׳ג שאכלו ובח׳ג כ׳כיוןישא^ נן אלא
ס״מ מהאי ממניפ׳תמני וכו' וס״מ כרכי
ייייח<גיו•
(חוקטקז־וד׳כזען  ccrה'מתשילין האדם פשוש מלח סדומית אין
עליהן לא בלשון נטילה הסזון טעונה כוס וכתבו מזי׳מפמ׳דאפי'
לברך
שאין
פןהנדו׳יבזמן  tztז  tמת דליימן הקטן טעונין ברב' וכ״ב רב עמרם
ביחיד טעונה כוסדהנכנס משמעשהוא
ערשזגיעיצזכל סיום חיים ומתחילים מן ולא בלשון רחיצה ולא בלשון שטיפה ונתן סימן לדבר בשמהא
יחידי וכן הסמע לקמן וכו׳ומיהו יס לדקו׳
נגמ׳ולקוישמי׳אח־־וגי מחיי לשם בי  ' :נדש  :והרא״בד הכריע שאם אכל תבשיל שידיו מזוהמות מעון
וכי' והעולם אין נוהגים ברכת המזון על
אחרונים
®!ואופיש״י וכזימן־שסם מאה לאו דוקא ברבה על רחיצת ידים :ואס אבל פת חריב׳שצדיך מים
הכוס אלא בג׳ורס״בס אוסר להטעין כוס
יטול
ירצה
דהי׳ה עשים וליל יוזי מחמש׳ שגנאי הוא משום מלח סדופייאין טעונין כרבה ולא עור אלא אס
אסי׳ביחיד וכן מוכח במדר' סוח׳ טוב ועוד
פיסלתיהשולק מלפני הגדול כשיטויידיו ידיו אחר בדיהם׳ ודיו■ אבל נירים מזוהמות לא יברך עד שיטול מוכיח מה״ר יחיאל דטעוניכוס אפי׳ביחיד
וימתץשהיו& ׳וגטל עי שיטלו כלס לפיני ורב אחא פשנחיבתב כל דבר שאין קרב ע״ג מזבח נקרא מזוהם דאי אינה טעונה כוס למה מניחו לאחר
םז׳דיו׳עזועש ננתחילץ מן ־קטן היותה
וצריך לברך עליו ובתיעוד שהמברך לפי שמזכי׳השס צריךליטר׳ הסזון וכו׳ וני דק הלכ׳דברכ׳המזון טעוני
עד
נשוך ואי ןמשלקי שלתן מלפני הגדול
משו׳ סכנת מלח פדומית כוס ע״כ והרב יבינו אסירי כת כל דברי
סיגי׳המי'לחמ שת תהלי•רסיז~ין ימתחילץ קורם שיברך אבל האחרים אינו אלא
נוטלץ קורס ברכ׳והתוספ׳כתבו מה של ^ נהגו בהן התוספ׳ורבייחיפס עיקר כדברי האומרי'
סןהגדו׳ונוסלין שולקמלפניו למקוישמי׳ ואם רצו אין
דסעונהכוסאפיביחיד ולסי׳כתהסצריך
אחיוכים תוזייס כשמגיעים■■ לס סם נעל האידנ׳אותן שאין מכרכין לפי שאין מלח סרומי׳בינינו והמברך
 .זח לחזו׳ אחריו כדרך סמחזירין על המצות וכן
הגדולסאמכ־׳ואז צמז לאח׳ליטויקודם נמי כיון ביון שאין אני עושי כמו שאמר הפסוק כי קרוש אני
דעת רגי׳ייוסס וכןדעת ה״ר יונה כס׳פ״ג
כיון
מזוהמו׳ג,,
כזמןשהס ה׳ שמן ערב נם בנטייה י^ א נהגו וי! א מיקרו לדידן ירי'
מנין וכתב סיש׳כא ,
לוהוא .
סאכלו גבי סודםהכמי׳לר׳אליעז׳בכו׳סל
^ שאין אגורגילי׳יליטו?! ואין אנו מקפידי׳גכך :ומיהואם יש אדם
?־נדן ״׳ דיזי׳גדו '
םתלזילזע1
ברכה דברני המזון טעוכ׳כוס אפי׳כיחיד
כסתזיילמקי® שהויאיסטניס ורגיל ליטר׳ ידיו אחר הסעוד׳לדידי׳הויידי׳מזוהמו'
נכר :וכיאמיי
«ומזמןי
אלא סממ״ס סס גבי אין מכרכי׳על כוס
וצריך ליטול קידם בר׳הט׳ אבל לא יצרך עליהם כלל:
סל סורענו'מסמ׳סא״נ לחזור אחר היין:
ומ׳ש ולא יאכל אא״כ יהיה לו כוס לבדך
ואחר כך מביאי׳לו בוס של יין ייבר׳עליו כר׳הס'
Dip
^לצ »־! ־תןישו' ל ^
״י' י״ל
עליו וכו׳מנואר בדבריו סהיא לומד אותו
משקין
אבל לא שאר
לI
«'־?* !! ץ « ״•לץ ק סג יו ל מ
ככור הגדול דסאק״ל בסמוך אין מדין מהבדלה שיסב׳בסידצ״ינאבל דעת הרמ״כס כס״ז סאין ביצת המזקסעונה
טצמסשל הק/מת נטילת ידם איכס אלא מחמת
שיעיין לירכה בעוד סהאחייס כוס כלל ונר׳סטעמו סדתכן כפ׳ע״ע מזגו צו כוס שלישי מכרך עליו ברכת מזונו׳
פככדיס נידם זוהמיס אלא מחמס כבוד סכרכ׳וכדי
קאער לך ושיערן סכסיס ואסרי עלס כגמ׳א״ל רבינא לרכא פ״מ ברכת כמזון טעתה כוס א״ל ד׳כסי חקינו
נושליסידיססוכדאכנד ליה ר׳חייא ליב עייןככיכת מזונא
וכן געי בשיעור זה ליכא רגכן דרך חימיהואיל ואיכ׳כל חד וחד נעביד כיה מצו׳ופי׳הר״ן ודאי עיססט פסים׳
פמ״פיי נפילת הארבעה יש לעיין בד׳ברכות סל .מזון
מכף לנ°י ברכס לאו דוקא לן דמצוה סן המובס' סמהיה על הכוס מהרי נאמרו כמה מעלו׳טוכות בכוס סל־
דאמיינן
המקבץנפילהלברכה ושמעינן מינה דיכא
רחתחוי ררוי רימרזחח חמחזירי׳מליה ־ו דרר םדוחדירמרו<*
! ־ו־ורי
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נ(ודהכינ אכללאס‘ סיסץ הגדול א״צ לכב ד זה את זס 1:בדי״ג כמי ביון סאינ׳אלא
ייוסחוס משוס מלת סדומית אין טעוני' כרכה כן כתיו המוס׳בפעו בפרק כל
בחרונ כ0ימ4בם כפ״ו מהיכיכי' :ומ״ש רסנו כסס יב עמרם שאין לבר׳עציס׳
יגו כתבוהו ה״ר יונה והראיס בפי אלו דבריסניב״ש וסראב״ד הכריע סאס אכל
^ייייעוסעות וכו׳כ״ב בהשגות פ״ו מה׳כרכות  :וט* ש רכי׳בסס רב אחא
?jיל ^ יך לפישמזכיר תא הסס צייך ליטול קודם שיברך אבל האחרים אס
Tמטלין קודם ביכה כתכיסו ה״ר יוכה והראש כס״פ אלו ד3ריס :ומ* ע 1כסס
מה שלא נהגו בהם האידנא וכו׳פד סוף הסימן הוא בפ׳כל הכשר ובס״פ אלו
נתנוהיהיא׳ס והמרדכי 3ם״פ אלודברי׳והגהו׳מיסון בס״ומסיברכות :
" מייני נס״ס אלו דברים דבמיס אחרונים אין צריך לשפוך על ידו אלא
מדברי הרש״בא במ״ה שבמים אחרונים אינוצרי׳לנגב
י 1״
3׳־ספישולקשלד׳וכ״כהכלבו בסס הייא״בד אכל הרמ״בס כתבבס״ו
^ ימפכל הנוטל ידיו באחרונה מנגכ ואח״כ מביך :כתוב בספר סולסןשל ד׳
נוס ^ /,,ייכיסיע י אח יוני' אינ'צריכי'שיעו' :וכתו :כ עוד שסמיסראסוני׳דוקא
0מה 'י משקי מיס אחרוכי׳אפי׳סאר מסקי׳כגון יין וחלב שאינו אלא להעביר
^  '2וכ״כהכלבו בסימן ר״ג בסס הראב״ד מים ראשונים אץ ה
השמן
^ ^ מסקיס לכד סעהדיס א& הידיס אחרונים ככל מיני משקים מפני
מןקע ח סשיןטטלין הידיס
הידיס
סזוהמרז_ • _ וכבי כתכ רגינו בסימן קע״א שאין
טטליןהטעם •
נתבאר
^רץ^ ?״ו 5אפילו גטילס שאינה צוין אכילסוסס

נר׳סהוא סוסק לברכה אינה טעונה כוס סכ״ל ולפי דבריפס הא דאמרינן צברימא
דהנכנס לביתובמ׳־׳ס ס"מ כרכה טעוג׳כוס היינו לסצוס קהמוכחי וכ״כ ה״י מנוח
ן״ל:וסרסבא כתפיאלודברי׳דברכ׳אינה טעונה כוס וסק דעת היי״ף וכתב דססיא
■ לא ק״ל כוופי׳וכתוב
ברימא דהנכנס לביתו כמ״ס דמשמע מינה דביכ׳טעונה כוס
בהגהות מימון שדעת ר״י ורבייאלחנן דגזימון סיהא טעונה כוס אבל בס״ה פסק
כרבי׳המחבי עכ״ליוכתב הכלבו סיס מי סאו׳דברכ׳המזון טעונה כוס אסי׳ליחיר
הילכךכססני׳אוכלי׳יחד כריך יל א׳לקחס כוסו ל 3יכ' המזוןע״כ :ובמדר #רול*
מעלם כחוב ברכת המזון בג׳צריך כוס שלא בג׳אינו צרי'כוס :וראיתיסהסדקדקי׳
סכסאיג׳נ׳חופמין לדברי ספוסקי׳דאפי׳ביסיטטוניכוס ימוזגין כוסייןלברכ׳כמזון
וכדי לחוש לדברי סמדר׳הזה מכיסי' אותו על הסולסן ואיב מופסי׳אותו כידיכ׳ואם
איןייןמצוי באומו מקו׳יכו׳לכר׳פל סכר וסא׳משקיבפע״ע אהא דת״י אין מקדשי ן
אלא על היין ואץ מביכין אלא על היין נ׳הר״א׳מיסו היכ׳דסו׳סמר מדינ׳נ׳דמברט'
עליו וכמוסכמב׳לעיל:ונר׳דדוק׳על סכר יכיוצ׳בו סברכין ברכת המזון במקוסאין
יין מצוי אבל על המי'כלל כלל לא וכן נרמדביי הכלכו  :וצריךשלא  .יסי יפגום
כדאמיי׳כפ פ״פ (דקו )ס״מ טעמו פגמו ר יעקב בר אידי קפיד אכס׳פגימא מר בד
פגימ׳לקדו׳ולהבדל׳ולברכיהמזון
קפייאכס'
רב
_
אסיקפי׳אסייאמכיספנימ׳וסר״סבס « ׳  . . . . I״' Ui
_ 1״ ׳ ^ 1.
_I
»> * i
ולכל ביכו׳םמיקכו לסדרן על היין שלא יכר׳על כוס סגו׳אבל אסרוצ׳לסתו׳ייןצריך
צכריכפ הגספסו ציהגו מן
לכריכפ״הגסאסו׳ליהגוימן העילסהזהבלאברכיאפי׳אססת׳חדיומ קטכו אבל אס
חצבא
עבית סל פן גדולהאץלהקסיד ע" כ;ונראה שמפכי כךסינה רגי׳סלסון וכמב
במקום
 %ץ
ג
סן

ורח

ד־מ

ג! פ ( 2א) במקו׳חכיתא אלא סמ״ע׳ה״ל לכתובכפי׳דבחבי׳גמלה אין להקפיד אכלר׳ירו' כתב
י -כ׳הי״ן פ׳ רין פגים נקי' אפי' שמה מן הסכית :ומ׳ש רבי״ודוקא ששחה ממנו אכל אס ססך
ע
״יי  fממני לכלי אזי לאסשי 3פגום כר" פ אלו דכרים ( דנבאפריך והא אמי מר סממו
ימ״חדנ״ ני!
פגמו ומסכי דסעיס ליה בידיה אלמא דלא הוי פגוס אלא כשסומ׳ממנו ממס אכל
 thמשים

־ששיפול״י׳ -יו6ילתיו0נלי «
תיוגא הוי פגוס יליסנא הכי דייקדאמרי׳טממו

מא יי cttיקיא

״ j״ 3*5״ "
” /ג,
פ״ןדניסתדס
הח

גיסות

פגומים

לא« <  pל ^ יו
 56יהן תניס לפ
גרבה
כני1

 ojהם מכוס
•אינו פגוניגגכ׳ל
« כ נ י סי יןf
שג ' התי׳והרא״ש
ולקמן סי ,רע״א
♦דליק
כמרי
«רא׳יז שכ׳ג'

פגמו וטעימה שמיה ממש מסמע ולא
שפיכה צחיך
היד או בכלי
יאבלהרס״בא
,
, I
,
ו
כתבאההיאדאוקימכדטעיס ליהבידיה
ואס מאמיא״כ מאי טממייהו דב״ה י״ל כיון
דככוס א׳הביאו אי סקי׳מיני׳מידיכחשוב
אומופגו׳וכשי■שמכרן פל שיורי מסו׳כ״כ
הרא״ברואינמי י״ל דמלא בעי׳ עכ״ל:
ופדש־בם דוקא לכתחל׳קפידוכו׳כ״כ
כפ׳ע״פ וטעמו משו׳דקפיד לכתחל׳עססע
וכ״כ הרוו׳בשמו בי* פ אלודכריס והר״מ
ממטכטרקהיה מהג לכרך עליו כשעת.
הדסק וכתב עוד שאס החזיר מכוס של יין

וג
בייןכלל :והשתאמ״ש רכי׳חי אין פירושו ממש בלא מדג׳לפי׳ס p
אתיtp׳
לפיר׳הרי״ףולפרס״י וגס לדברי הי״מ סי היינו סי ממס בלי סוס מיסכללוה י
דבריו לדעת ר״ת מפני שכתבו ה״י יונה והר״אס סהוא כנכון ומיהי ^' 06
ולומר דגס לפיר׳הרי״ף ולע״רשי האי וה״ק סי אין פירושו סי ממסכל״ ]״f

חסלא li
~״" - 1.
משקין אפילו אם קבע עלייהו דב’המ' טעונה כוס אפילו ביחיד
ולפיס״י
קוד
שימסיל
ככמה
כמייס
מדלא קאמר בשום מק ום ברכת זימון טעונה כוס אלא ברכתבמים דלאקפדינ׳אלאשימס5.■. .
מק
המזון קאמר משמע כל בר״המ אפי׳ביחיד וכיון שטעון כוס צריךכשהוא .
סי. .:.
.ימיש י״ו
רכי׳ויי! «" )™
לחזור אחריו ולא יאכל אא״כ יהיה לו כוס לברך עליו בר׳המ׳ אם פ 1גלננופעפ « ימס'0X1
הוא מצפה ואיפשר שיהיה לו אפי׳אם צריך לעכור זמן אכילה ? לנ י נ ’& 5זמנ י נ’1! 0לו !’':ז.,1
א׳כדחזינן באמימר שלן בתעני׳ במוצאי שבת מפני שלא היה לו לתוכו מים ה מ ביינותסלהסס;י(ק)1
ולא היה הסכם ניכר כהס
פדסיחןלתו
כוס להבדיל עליו דכירן שברכ׳המזון טעונה כוס אין חילוק בינו
מיסאכלכיינות דיין
מניניה
להברלהנואם אין יק מצוי באותו מקוייכול לכרך על שכר ושאר
מזיגומיהו בביכ׳סארץנוחןלחונן
משקקנוצריך שלא יהא פגום כראמרי׳בפ׳ערבי פסחים שמע מל
וכדאמרי סי אמר רב ששתסדנמל()"
טעמו פגמו ר׳יהודה קפיר אכסא פגומה רב ששת בר אידי
קפיר
כך נרילס׳דביירבי׳ע״פ מה
שגסגן«!(
אחצבא פגומה ודוק׳ששתה ממנו אבל אם שפך ממנו
לכלי
אחר
למזוג כוס של כרכה בפיסמינמ ^ן
לא
חשיב
 taklפגוסיופרש״בם
דוקא לכתחילה קפיר אבל מי שאקול
אע״פ שמפשט דברי
הגמ׳לאמשס׳שצו
*.^A
■AA
./. ikkMlnL
fc
ג<׳

דלהיי;; ףנפ'גי;ל 3ינ־ 6ת ,־,נ!י"

—

£ED

ס אלא כיין שלהםמיה®
סה,יה 6ו,ל ^ללסחי1
מנמי]
לצוץ

הפג (א)

*
ואתנם
5א רא־תי נאלו

.
וגי׳דבריס

יזסר0תצניאנ:p
הברכה לכוסיהפגומי׳ונן דעת התוספת
והר אה או׳שלא הצריכו כוס שאינו פגוס
אלא למכרךעכ 'ל :ויש נוהגים לסוסי על
ביס פגיס מעט יין ומוי*צ דאפי׳ע״י מיס
מיתקן פ״כהר״אש כפ׳ע״ע וז״לובירושל׳
משמע רכוס פגום מרבה עליו לכ שהוא

י
בתיכססימזנצו

ויש אומרים ראפי׳ע״י מים ( שמוסיפין ברמיתקן ויש שנותנק
בו במי׳ואדרב'אמרוש צרי׳שיסי׳תי$ £ש3צ
מעט פרורין שלפת
ואומרי׳שמיתקן בכך ומנה; של שוטים הוא רכששתוסיד׳סאץ
אנומקפידי׳שיכי׳שי
ואין
לו סמך ולא ראיה :
אלא עד כרכ׳הארץ
3£5P
בפ׳ג׳ שאכלוא״רזיראי׳דברי׳נאמרו בכוס
I
י של ברכ׳טעון הדחה שטיפ׳חי מלא עיטור
עיטוף ומקבלו בשתי ידיו ונותנו לימינו ומגביהו מן הקרקע טפח

ומלרכ׳סצזיך
ואיליצז
רצה למזגו הישו׳בידו אכל לא0״
ימ5ן3
לתת לתוכו מיס ומיהו פצוה סןמומי
ביינו׳שכס חזקי׳לתת לתוכו
פיסאנל
ביינו' דידןסאינ׳סזקי׳נר׳סא״צ מיס
נכגו
סעול׳להצריך למזגו בכיכ׳האק ניןנ״ן
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כשאין נוגמ׳בכוש אלא יי ימין אס הניח יד סמאל מסתי'לס,יפ ^ר׳,
מיקרי ונמצ׳לפי5ס דאין מכרכי׳גיליי מד שיתןלחיוכו מיס קצת וכפיגי׳לכרכ הארץ כלום וכ׳עוד שאס היה המכר׳איטר אוחז הכוס בימינו שהי׳שמאלכל ^ דס כי J ,
יוסיף בו צדם כשקט ויש״י סובר דחי סקס היינו חי ממש בלא שוס מיס וכדי לתרץ גבי חפילין :וס״ש ומגביהו מן הקרקענ1פח א
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הקרקע טפח ורבינו מפיס דהיינו ביושב על גבי קרקע ואסמסיב ^ חנו *
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ל 4׳עשפ׳דאפי׳ר׳יושנן דאמ* אין לנו
אלאאיבט' מורסכסהיא מותנו לימינו
ובשאלוהפ׳צייך לעשותם אכל הה׳
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כתבו
לסם __
להפיח _
_
התיי׳וס״ר יונס _
והיא',ש_
והמולכמתילה אבל

בדיעב׳יכא דדמי
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סהמס־־ךסומק ממט בץ ביכה לביב׳אבל
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דאוריתא או דרבנן למאי צפקא מינה לאפוקי׳ רבי' ידי פובמס אא״ב דא וריחא אתי להןדאי מדאוריתא סא רצסלאמרה כאי זו מסכע שירצה אומרה ואפומס5ויו®
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אחדיסישסיייכי׳מן התור׳• י״ל דאיש אפפ״י שלא אכל כלו׳דין הוא שיפמו׳את אסרי׳ אומר תיבת עמנו וגס הנלרדכי כתב בשם ספר ספידס סאי (לא ומיו:׳־'  /נ1י ־
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פסוק וסעמ׳דמסמכר הוא כי איך נביא פסוק שאמייד (ד לדביז מיע ?15מי5
המצות
®יעה סעדב הוא בעבורם ועליו הוא להצילם מן העין ולפטור אותס מן
בתךרח^
בטענה זו הכרס ׳״־ואסלאאנןרברכהזן ואמי במקומ

,5תא יצא פטום כס כיצדגוברכין ( דנו (,ונתבאר בסי׳קס״זולכאויה משמע כסחא מדוייקת לפיסלל! תכנס ירוסליס אלא כמשפט דכתיב ציין במשפע תפדה
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סיא ורחבת יעי שהוצאתנו מארץ מצרי שהרי אומר אח כ על ברית
:ר'המ א רוכס
חמ■ פ הי! ם וכן
הכיס
'
שהרי
ןנולס ראשונה סל
אי׳
המסרן
טונה
אמן
אלא
איורי'
גפפיצ׳ופוב
שחתמ׳בבשרינו ועל תורתך שלמרתנו ורי בפ׳יא ר׳אבא או׳צריך
ציין שלומר כריך
מ
לבסו׳וליקמו
לטבירתייהו
ואיהשו׳דמפק' נעינץ לנר ( אי*
כדין׳רחמנא דזן כול׳ וכיוצא שיזכי׳בה הורא׳תחיל׳וסו׳ וזה שאומרי׳בה ועל הכל אנו מורי׳לך
להו מהטוב והמטיב לא איכפליהדקסבר עמן ישראל ננל
עת וככל פע«
,,ןידסיהוז פותח מרוך וסופם בביוך ואצי׳ל קוד׳חחתימיונוד לך
סלהבאמ׳על הארץ ועל המזונו׳דא״כ לאו דאורייתא היא אלא .ניבנה תקנוהמיל
 1לק  ]»$לשנות:
^יא ר״אאומכל מי שלא אמד ה״לג׳וכשס שאיןלפחו'
כךאץלהוסי
'
והות׳בא'
;
י
על
האר׳ועל
המזו'
הרוגי ביתיר שנתנו לקבור׳ :יב אשיטצי
וההות׳בדו׳מנחיל ארצו׳הרי זה מגונה וכל מי שמשנ׳המטכע
או
סונםורשכ׳וכו׳עדציי׳שיקדי׳
קניח ( א)
לההוא
אמן
כלחיש׳יי
סיסי
דלא
ליסמעו
!:דייני*
שלא
הזכי
'
מה
שחייבו
חבמי׳להזביר
לא
יצא־ידי
חובתו
:
כת׳אחי
דמ למןזהבפ׳ג׳שאנלו (דמח )ומפרש
וידעו ששם גמר הברכות ויזלזלו בהטוב נלנדיימננד׳ם ני
מ״ש נחשאט אפל
](  faa 0סנדןלהןדי׳ביית לתוד׳סוו ה״ר יחיא׳ז״ל מסופקני בהא ר־אמ׳לאיצאידי חובתו אי לעיכובא והמטיב ומיהו מסוס דסוף כיכימיו היה
ותניא כבריכוא ה״ז משובח לא סגי דלא א־מר׳ל א :אא 0
ג׳נדמווזזני״ג מיתית :וכיתוב כשבלן קאמר או למצוי והרעת נוטה דלמצו׳קאמר ע״כיוג״ל כיון דיר׳המ׳
ישפטו ישראל לין
?
עיי ליי׳ונמבו התו׳רב אשי עני ליבלחיש'
לר 1(,פיה״ר כסימן לפי שראה יסושט את
דאוריית׳לעכוכ׳קאמר וצריךלחזור ואם סייפהבדלחוזר לראש
איית
נין איש
"ועיהיפחמדלימס לארץ וינעלל עליה
וכ״פכה״ג ועוד לדידן דליכא פועלים לסנירו אז תפדה
העול' חמדו ליכנס סס וליקב׳ ובחנוכה ופוךים אומרים בה על הגיסים כשיגיע למקום שאתה
אפי׳אכיימודס :אכל הרי״ףוהרמכ״ס לא דון וכמ־ש £1גי 0
ססניוןסזנסהואליכנס שס סיקןדריכמ חונן ומזמן לגו בכל יום ובכל עת ובכל שעהג ואם שכח ולא
ננלקז:
הזכירו אס יענם אמן זה בלחישה או בקול
! אמדו אין צריך לחזור •:
יסזובהגה״מי כת׳בפ׳א׳מכר״ס נוהג כיב (נ ) • ש׳פיזוהפל
{ןןק5
ןרץחמדה • צייךשחכורבה ביית
המכיזג שלנו
HI5P
שלישית כונהירר ^ י׳ורודמ ^תיקנו’רוו¬
קי'סכשכימוצ אביהם כרת ה' אתרכרית■
אפי וכן נכון לנו לעשות דטעמאדאכיי שנהגי' לאמיר?
י
למק לו אתהאיץ :צריך שיזכור כה תורה
תקן על ישראל עמך ועל ירושלים
לא שייך לדידן הי אדעת׳דהני משכירין יקי לרם ואף
©א
פועלי' שיהיו קורץ ומחפלליה כשאר הל נאטרלקי״לנאני*
סמיתן לססארבות גויסוכו׳העכו׳ישמרו עירך ושלמה תיקן על הבית הגדול רכו׳ולא למימרא שלא ברכו
לא ריינגמ' 7עפ*
»ץומוחמיוינצורו  :ומ״ש רבי׳ונסגו אותם עדי שבא דוד ושלמה דהא רריש להו כולהו מקר׳אלא הם יארס ומיד דרג אפי כתיאה הוא וכ״ע
ציה ! קיל רם ינ
5ו עלשסנתלש לאבותינו וסו׳ ברית
תקנו המטבע לפי מה שניתוסף טוב׳לישדאל דודאי קיד׳הכיכוש
3ה״ג עכ״ל  :וצריך להזכיר כה מלכות היכי דישיוע«
זחורסוסי׳נןהיאנסחת הרמב׳ס
בית דוד וכו׳כפ״גסאכלו (דמח ) כלסאיפו פועלי'ויקיט 1ה' מ
ןמ׳בוא״א !"ל לא היה אומי אלאלע ובנין הארץ לא אמרו כמו אחר הכיבוש והבניין כמו שאין אנו׳
ללידה« דהוילה?
אומרי׳מטיבע שטבעו דור ושלמה שאנו מבקשין לההזי' המלכות אומ׳כיית ותורה בביכ״יכארץומלכו׳כית
שהנחלת לאבותינו וכו׳כ״כ שםהתויש׳וק
דוד ככונה ירושלים לא יצא י״ח וגבי הא פועלי' אבללדילן,
משמעמפי־ש״י וגנוהמררכי כרוב■בסוף■ ולבנו׳הבית והם היו מבקשי׳להמשי׳ שלות הארץ והמלכו׳והבי׳
דלית לן פועליס
דאמר רבה כר בר חנה א״ריוחנן (דמם) אן אניי מול ,
דמון שסאומד כרית ותורה .לא קש• ומתחיל רחום ה׳אלהינו על ישראל עמך ועל ירושלי׳עירך והותם
הטיה והמטיבצריכי-׳מלפו׳ואפיקנ' דהיינו ציגרי י 3אשי
לןזחיססלארצה התלשורלומישיזכיר
ברוך אתה השם בונה ירושלי׳ :ואומר אמן דתני׳העונה אמן אחר לומר שצריכה תרי מלהיות -חד מסו' דידה לא-יר דייש לענות
מויגת  mאלאמענינים שעל בריתך ברכותיו ה״זימשובחותני׳הררזה
מנונ׳לא
קשי׳
בשאר
נלפש לייהילי ללא
בירכו׳מנוג׳
בבונה ירושלים משובח מפני שהוא סיום הברכו׳דהטוב והמטיב וחד משוס כונה ירושלים אמרינן דכיון
לחלול ניה וכ״כ
ל״ני נייח ופל תורתך סיינו תויה" ג
דכביכת כונה יחשלי׳מזכיר מלכות בית
נא״ונםדי׳יגהג׳ה
(כחי :הכלבו כפסהרא״נ׳משי׳ועבדי'
לאו
דאוריתא
וטוב
לאומרו
בנחת
ב
■שלא
יזלזלו
בברכת
הטוב
דוד לאו אורח ארפא דלא אמ׳עלפו׳סמי׳• קפעק ( כ״כהאו ,
לא אזיי להימשיס לאו בני כרית׳
ויכ׳שס הרא״ש שצריכה ב׳מלכיות חד דידה והגתיי' פ״א «"צ
שמתוך כך יבינו שאינה מן התור׳וצדיך להזכיר בה מלכות דוד
מ5ווענד' לאוכני מורה נינסר •
(ת ת טעם למנהג
ווןיויהני מנדי אמנהונממת ש~< r >"P~tfוזהו שאמר על מלכו׳בית רוד משיחך ואין להזכי׳בה שום מלכו׳ וחד דכונה ירושלים כדסערש ואזיל כיון
*;'!
זליג
'למיתש ד6מ<
caיגלהנזיסי5ל7וןישא•} כקראא-ס איאכשישלו אחר לכךאין לומר׳א״מ רועיינו :וכן אין לו' מלכותךנ ומלכו׳בית דפקנו לומר מלכות בית דודבכונה
לולולי׳ כיל אלא
ירושלים ראוי להזכיר בהם ג״ס מלכות דיזןלאינ׳עןעלי'
<זזהויליהוכר ונקנה גון א' וז1יר הניא’למיגור דור כו׳אלאמילכו׳בית דוד עברך משיחך ובשבת מתחיל כנחמ׳
■ י1לנדמןשחלגזי(ננשךינ! *
סל עולם אלא שלאירכו להזכיר מלכות אהולניןלמלאכתן
ומסיים בנחמ' ופרש״י שאין צריך לשנות  ,בפתיחתה דרחס נמי
סל פולס אצל כ״ו ולכן תקנולהזכי׳מלכו׳ גאיכא !ילזולאנל
וני אנא אמ׳צריךשיזכי כההודא׳תחלה היינו נחמת והכיקאמ׳אין צרי׳להתחיל ולסיים בשל שבת אלא
יזיין הזה אף
בהטוב והמטיב הילכך בכינה ירושליםאיין
וסיףג״ז
כפ׳ג׳פאנלו ( דף מט ) ופרש״י
שעוני׳ אמ ן מ ' פ
סזלה וסוף נווה לך ה׳אלהינו ועל כול' מתחיל ומסיים כנחמה פי׳רתיקון הברכ׳רבנין ירושל׳ קרי נחמה לומי אבינו מלכנו רופינו יכ״ס המרדכי
כילו שועעיןנ״ב
בסס התו׳וגסס״ר יונה כתנססונחצינו גרסת
הטוכ
ןא! הימאנו מודיםלך :
וחותם על
למדים שהאומרים בכונסימשלי׳ומלכות' והמטיבליכ׳לעיחש
^יזיעל המזון מפיש 3פ׳ ג׳ שאכלו שם דלית כיה משוס חוממין האניס■ דמשמע'
ומלכות כ'יפ דוד פיועיסהס שאיין להסלהשוות כיסד מלכות לארעאומלכות׳דשמי' לזלול• «לכן עידן
לוין דענדאמזון  :וחחוהם המו מנחיל ארצות היד מגונה ג״ז בפ׳ג' שאכלו שס
נקולרסכנ׳ללת«
«"לויעמא משוס דמנחיל איציות שייין גס לשאר עמים׳ שהנחילם ארצות ואנו שאס היה מותי לומר מלכותך בבונה ירושלים לא היו צריכים לומר שיאמר אותה
עעם למנהג אע״ע
ימס מהין על הנחלת א״י היתול  .וכל פיסמשנ? המטכעאושלא הזכיר מה
בברכה אחיתלתסלומק  :והרסכ״א כ׳ומכאןשאין אומרים ומלכותך ומלכות בית שאינו ,
נדע פ
ן״"מחנמיס להזכיר לא יצא י״ח כיפ׳ג׳ שאכלו סס כל שלא אמרברי׳ומור׳כברכית
דור משיחך אלא הקס מלכות בית דוד וכן נמי משמע דמצן דאמי בס אבינו מלכנו העושקים הנזנרי׳
ייייי־׳י־׳יי־ כמי מלכות שהרי חד מהני דמדכריןכהסיוב מ׳מסנרא נכוניז
_ כית _
דוד _
הבונה _
ירושלים _
לא _
יצא _ _ ^
י״סיומ״ש _
כיון דכרהימ'
רבי׳וכ״ל _י
רוגמו טעות הוא דאהינו מלמוחש
. , . .
_
סיא אינמי7לא
ד^יי' לעיכולקאמר וצי־ין לחזיר יש
לדתות
דצסי
דכר׳סמ׳
דאורייתא
המטבע׳
שלה
והמטיב
הוי
האל
אבינו
מלכנו
וסשבינן
ליה
כהזכרת
מלכו׳
:
■
ומ״מיש
להסתפק
כזה
חלקי ע « ׳ אלא
^ ו״ימן וכיון שאינו משנה אלא מטבע שהיא מדרבנן איפשי דיצא אבל מדברי הרנה שהרי באתה גכור אימי מי דומה לך מלך ממית־ומחי׳וכקדוש׳ השם
חותמים לשייררן
גפני
ימ״ס3
הימיס שבין ר״ה לי’ה המלך׳ הקדוש ובברכה הסיבה סופטיכו המלך המשפט ובשאר עצמי ואינומזמין
*ע 3משמע ילעינובא קאמי וכדברי רבי׳וגס סיא-״ש כ'  .בפ׳ג׳ שאכלו כל
לאחרים ולא עונין
כייתופויה
בברכתהארץ
ומלכות
בית־ דור בבונה ירושלים לא יצא י״ת היתי׳מלן אוסב צדקה ומשפט ובברכת סליחה מחול לנו טלכנו ובברכת רפוא׳מלך
עלנרנו׳הראשינז'
הי״חוק בכולסו אס לאי אקי לא יצא י״ח ו־הדיא תניא בתוספתא ר׳יוסי אומ׳אף  .מפא ובאהבת עולס אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו כך ובאמת ויציב
מלכנו
אכל
נשעוניןאמ}
מישלא הזכיר ביית כסל איץ סחזירץ אותו וכתבה הרשכ״א בע׳ אץ נגועדיןוכ׳'כ
מלך אבותינו ופן כאמת ואמונה וכן רבים בברכות סמיכות והרבייס צ״עעכ״ל • גם
על נרכית
׳! פ שאינו צריך להזכיר מלכות בברכה הסמוכה אס רצה מזכיר הראשונית ליכא
מי'^' 3ימלמי סיע׳ק דברמ׳אם לא הזכי׳תורה בארץ מחזירין אותו אס לאי הזכיר
ואיפשיי לומר שאע
ואינו נמנפיומ״ס כאותם ברכות שהביא הרב אנו מזביריס מלכות אף על פי שהן למיתש ולכן • ע
3ויתכ ^יז או שלא המירכבוההירופליס מלכי׳בית דוד מסזירץ אותר -׳ובחניכה
לענימי נקולרם:
'5יייס אומרים סל טל מיסיס׳ כשיגיע למקום שאתה חונן וכ׳ו׳כפ׳במהמדליק־ין
סמוכות ואס לא היו סמיכות הדבר כיור ודאי שהיה מספיק
כאותה הזכרה ומפני (ג ) ונאנודרהם
5$י)ל1סיקנ5ו לחנוכה אינו ציין להמיר בברכת המזון ואס באי להזכיר מזכיר
כך ג״פסמוכיר׳ימלכותבהשוב והמטיב אנו אומרים שעולים לשלשה כרכות וכיון כ' ג פ' ראגי׳ה
^זידאה
צריך
והפוסקי' כתבו
כתכר סתם
סתס שצריך
סצרידלהזכיר  £11 :״ש
ט״ש ואםשכח
■ ולא
סכח־ולא אפיו
אמיו אין
אין צייך
דסלכיות המוזכרי׳ בה שלא במקום פתיח' וחתימה הס עולים להזכיסכנלכו׳דסאר יגן גר׳ת וי׳«
ברכות ראוי שיהיו הזירות מלכות סבה בלי תוספות ומגרעת כדי שיהי׳ניכר דג' שאמר יעלה וינ< א
קואססי־י אפיו אינו צריך להזכיר והיאך איפשר לומי שצריך לחזורסא
המיות׳ דמלכות שבברכה זו מכווניסיכנגדג׳ברכות־ובשאר כרכות אין להזכיר סס אי! צ״מ׳לילן מנון
^׳ 1טיזונ״נ סרמכ״סבפ״ב וכתכסמ״ג דהכיי תני א בתוספתא דכי׳כו׳ובסנהות
כ«' אלא יאמר א5
* 5יייסלכמוב סיאכי״ה סובר שחוזי כדאמייק ביחש׳ והם דחו דבריו וגיס
מלכות שמיס כלל בכינה ירושלים שלא להשוות מלכות דאיגיא
למלכות
דרקיע'
אניןנו' :
^ופיייהיפז כתב בסי׳ ל״חידלא ק״ל הבי כלל ואפ׳־׳מכיר תכף שחתס בביכ׳ת ובברכת הודאה גם כן אינו מזכיר מלכות סמים כדי שלאלעשותה מפולס מברכת
בונה ירושלים כג״ל ■:
גיכ כהכלט וכת־ דהיינו כיפסייס אבל אס״לא סייס׳ כשיגיע להרחמן יאמר
 1עשה כיסים ונעלאות עמנו נמו שעשית לאבותינו בימים׳ ההם וכזמן הזה  -וכתב היסב״ס כפ״ב סהטע' סצייך להזכיר מליכיתיבית דוד בביכהזו היינימפני
שהוא מצין הברכה שאין כתמה גמור׳אלא בחזית מלכות בית דוד :ובשבילי הלקט'כ
<ךמי מתתיהו ןב יוחנן כאן גדול ובו׳ :וכןיעשה בפורים :
ירוסליסודוד ושלמה תיקנוה בפ ' גשאכלו ( דמח )  :ומ״ש הטעם פי" ה״ר בציידן לפי שצריכים אנו להזכיר מלכו׳סמיס• ומלכות בית דוד ובית
\
שלישית בונה
ימ
יכינו ולאו למימרא שלא ניכו אותם דע שבא דוד ושלמה וכו' המקדש׳ לפי שאח״ל כיוס סנחלק בית דוד כפיו בג״דברי׳בסקב״ה וכ״ה ומלכו׳בית
^׳איכעה שכתבתיבסי׳קפ״ז  :וחוחס כא״י בונה ירושלים כית' המידכי דוד ואיןנגאלין דע פית־ודו ויתבעו שלשתן וגסבתפל'מזכיריןשלשתןמסעןוסכסת
*5שהר״ס הי« אומר כונה כרחמיו והבלבו ואויחת שיים כתבו שאינה
לצדיקים זו מלכות שמים בונה ירושלים זה ב״ה מצמיח קרן ישוע׳זס מלכו׳ביתדוד•
ובשבת

(ג )  *<£עתירכיס
שתש 1ולומר ננזס'
 1:1א( זןריס כי עע
 !. 1עההוא 1נר&'

»51

רחמנא'
מאיי'

רם

ברכת המזון

הלכות

אורח חיים

קפח

וי״רי • ויאסטעהולא.]5וי
שהיו אונדיס כך אבל הכל הספרי׳כתוב לרעינר פס
סכת וכו׳טעהולא הזכיר בייס טיב יפלס ויהא וכויפשוט בפ׳ג׳סאכלווךס )׳
11
סחיר בגמ סס ומלכות ולפי׳נחלקו בסס הקפרשי׳ודפת ה״ר ימה סחיתנקס 0

ובשבת יתחיל כנחמה ומסיים כנחמה ג״ז בפ׳ג' שאכלו (דמיו ) ופיס״י מתחיל
(ד}׳3אי  ,נ׳ב37ר,
שי״צי לק" ;דל בנסמ׳כלי׳אינו ציי׳לא לשייס ולא להתחיל כשל שכת וכו׳והתו׳כתבו יס פמתסילין
יאי ייר היתחי כנסמנו ונותנים סעס לדבריהם דרחס הוי לשון מסנה ואין אוסרים חחטני׳בסכת
נשנת
פאזלו » ולו’א^ -אבל נחס אינו לשון תחנונים כמו הנחם על הרעה לפמךולא נהיר׳דהכל משמ׳לשון ומלכות וכתב כא״ת שכן מפורש כידו':
נזה  ocnש;א 3תחנונים ואיןלהקפיר אפילו אי הוילשון
נרכיונפנ׳ענ
:״צ  :בקשה כדאמיינן בירוש׳מהו לומר רוענו בין שיתחיל רחם בין שיתחי׳נחמנו ורב אלפם כת׳מתחיל בנחמה
שאומר נחמנו השם אלהינו בציון עירך ומסיים בנחמה שאומר
נסיצא ׳3"-7י ' ומנו פמסט בשבת אמר ליה טופס כיני'
והעלנו לתול ונחמנו בה כי אתה הוא בעל הנחמות בא״י מנחם
ברכה׳
כך הוא ומנהג שטוחהיא
3יה
הרי"

וגס הרש״בא כ׳מספב׳דכל סני
וכן נמי חתימתן כשסואע״ע ^ן.
מזכירן במקומם לאהיוכסססיין^
המשונן^
דכלסהוא מזכיר בכינה
מלכובסתמק׳
הן נכללות בברכ׳סיס כה
וחתימתה דכל שסמוכה הרי ^ ׳
סי־אסינכוללו!
הופחת ככרוך שפתיחת
אתכילן וכןכיאיןדעת יביחינוסצו^
מדבייסחי.
עכ'!ל :וכ״כ סמ״ק יקס׳כי׳כן
וג״ב ניסדברי סרמ" כסז'ל3ס'-3נחנ
סמוכילחבי־ת׳פוחחני,
סר״א׳ואע״סשהי'
מררככןמידידהוהן)5ו־
ככמך כיון שהו'
לןקיאיבקל(ן׳;
והמטיב ופוד שאינה רזלא
וי״נלוף,
ומ״ש רבינו ואי מיקלע שכס
סדר כולל ואו׳בחך שנתןשכתול(! י
ויכו כ כ סס התוס והיאיש• ונסכוממן,
חוח׳
מי׳מץכפ״ב וקשבת וי״ס אךסאינו

MJ5I
כבנין ירושלים רכובה חרא מיכתא היא דציון1
צאקי)• נצללעט; צריך לשנות ברכה של חול1אלא שהו׳סובר
.,
עמויסראל
orpi
וכן היה נוהג אדוני אבי הרא״ש ז׳יל בפתיח׳כרב אלפס וכחתימה
 Aמי( |םני> ^א סגסבחולאס רצה מתחיל נסענושהרי
רצהוהחליצנופי׳זחינוכמו
כר״יואומרי' קדושת היום באמצע
קלזי כתב בפ״כ ברכססליסית פותחבסרחס
אדלי^לי
ועצמותינו יחליץ וכרי׳ח ובחולו של מוער אומרים כה יעלה ויבא
מל’י־י י״ייי* ס׳אלהי׳עלינו לזו נחמנו ה׳אלסינווחותם
בה בונה ירושלים לוו מנחם פמוישראל ואש הל שבת בר״ח או בהייה אומר רצה והחליצנו ואחייב יעלה
לא  £1א ' ij
j.
ו1
נתתיחה1גזמאו במיףתסליס ולפיכךנ קראת ברכס זו ויבא ואין מזכיר של שלכיעל׳ ויבא ולא של ח״ה ושל ר״ה בדצה
3חסונן ג?ותזמז
והחליצנו :גרסי׳בירושל׳תניא אסור לארם לתבוע צרכיו בשבת
6יימל נ מר מג־ נחמה כשכתו׳ובי״ט מתחיל מחמ׳ומשיי'
יר!6לי?3מ! יחיל כנחמה ואומר קדושת היום באמצעכיצד ר׳זירא שאיללר׳חייא רב אבא מהו למילאבינו רועי׳זנינו אמר
א! ^ ני ,זלשנ'" מתחיל נחמינו ה׳אלהינו או רסס
ה׳אלהי' ליה טופס ברכות כך הוא  :ואם טעה ולא הזכיר של שבת אומר
׳.! 1
«לזמר נחםעמו
כר' ס  :ומ* ש רכי׳ וסא דסגי Ljp
לאות
ימשליאו
באהבה
כבנין
"ני) ומשייסמנחס פיסי ישי־
ישראל
לעמו
למנוחה
שבתות
1C״J
,
שנתן
אמ״ה
י
"
בא
ה״מ דלא פתה כ הטוב והמטיבוגו®
ירודים*,ור בונ׳ימ׳ואומכאמצ׳שלשכתפכ״לנואפש'
בי״ט
ויבא
יעלה
הזכיר
ולא
טעה
:
השבת
מקדש
י
באי
ולברית
סלאסייו
הוא סס -בח׳א״א י״ל י״א כיון
■?" ר אפרים סגס היי״ף אינומצרי׳לשכו׳ברכ'זו מחיל
»
ספני או׳בא״י ,אלה אשר נתן ימים טובים לישראל לששון ולשמחה
לחזו׳לראשנלן
ברכתכסוב והמטיג א״נ
הקיז׳עצינל/ל«" לשכוסה שהתחיל כס מח מנו היינו
יריסליזהד
ישר׳והזמגי׳זלהראליד צרי׳לו' לששון ולשמחה את המזין אלא לתחילת כמה
סאמח מתחיל כנחמה ולא סיסאצריך ׳בא״י מקרש
יות׳מבסול אבל מדברי יום חגפלו׳הזה ולעוד שאין לו׳בהןלא שש ולא מלכו' לפי שאינו הראכ״ד בהשגית יכן דעתנ״ויו
 ' Dicפרא*ש 'צא להתחילךכ בשבת
ברכה קבוע׳ורומ׳לברכת הזימון שאע״פ שהיא מן התור׳אין כה והרשב״א וסעמס משוס דל 6גרענמסI
__
_
)
סוב׳דבשכתצרי׳שיתחיל
שהרי״ף
השכים .עמונעט !.רבי׳נר'
קבועה וזז״ר ישעיה והר״י כתבו הטיב והמטיב ממישיגיל לומר«,
נחמנו דוקא וכתב סקכתכהר״אש וכך לא שם ולא מלכו׳לפי שאינה
®י »י"*
סטווי]
אסי תפלתו שאס טעה ולא
היה נוהג ותמהני שהרי הוא ז״ל כ׳בפסקיו שצריכה שש ומלכות והכי מסתברא ואי מקלע שבת וי״ט בהדי
מסמנים
בפכוד׳כל זמן שלא סייס
לסכותהררי׳ כולל ואוברוך שנתן שבתו׳למנוחה לעמו ישראל באהבה
^דלא נהירא ליס דברי סעסייכינז
|Wyo
לחזו ' כל סתפל׳ה״נ כ״זשלא D״'
מ,יצקבי 4נתשברכה זומחוללשבת :כתוב כשכלי הלקנר לאות ולברית וי״ט לעמו ישראל לששון ולשמחה ולזכרון בא״י והמטיב א°צלחזוו4לביצתן
ליתס "י® י׳מדמההיאדייוס -דאמר ליה טופס ביט'בר מהדש השבת :וישראל והזמני׳  :והא דמני בהך ברכה ה״מ רלא
לראשזכתב לתחיל׳בוכ׳ירו':וכ׳ הרא״ש ולאמסמל1י|
פתח בחטוב והמטיב אבל פתה בחטוב המטיב חוזר
^ ** ’ £יל 'וה יס מוכי ?ז י^ ז ^מעט בהיטמ וסהרי'
דסאני התסדג׳ברכותאחיינו' «
גחע ^ז ;לאהי 0טופסי ביכו כך הוא׳ וקמוכיח ה .י בנימין א״א הרא׳ישז״ל י״א כיון שלא סיים ברכיהטו׳והמטיב או צ לחזור
סעהולאה!טו|
כברכה אחת שהרי אוס
רומ ליגשמ מככזן סלזפי׳לדכריהמפדשי׳פותס כנחמה
מסתבר
ירושל׳ולא
חוזר לתחילת בונה
המזון 1אלא
לראש ברבת
תשו־/־ןI
נשים שלוס כספי חייס בי־׳ימי
ד
״1
.
י
.
"
'1
נלברי! מלא יהיז׳ כסמינו צריך לחזור ולכלולהב רחם׳ כסדר
ר״יסכמ׳למנל]
כתו' לחיים כמודי׳לדכיי
גחותם״יז׳י׳ילח׳ החול וחומס ביצה וסחליצנועכ״ל :
דססזירין אופו אינו חחילאות?נהI
בהרסמןלא׳
נמלףח1ןי 0
ג יזה
דאין למעט 1 .
מכאן .י
ולמוכיחים 1
ימשלי׳ אלא :נמו \
וצהומן|
לסוסיף־ בה בגמ׳יאי מזכיר ביה שמחה אי לאר משוס רר״ח לא שייך כיה שדילג בה אלאחיזרלתחיל0
מפס לי דהרחמן תוספת סנהגו
גק) לנלנר,
דילוגוקכתס]
כיון דכתיב וביום שמחתכיובמועדיכ׳ובראשי ג׳חשובות כאחת לענץ
«יה .פ לעפ ס״י מעצמם הוא ולא מיקרי טופס ברכה י  :שמחה ארדילמא
המזון כמי חשוכות כולןכבמ׳א
 j"jזל׳נהי יי ולעני [ החתימה נתב ה״ר יינה סיבינר חדשיכס וגו׳אלמא איתקש ר״ה למועד ולא איפשיטא הילב׳ אין
וצריך לחזו׳ לראש וכן פירסרש"'וקו
דס״לחוס׳בשפים
” 0ifp’cלןעריס הקש׳עלסרי״ף• רס״ל
י,
סות׳כסחים לו׳בה שמח׳ :עור נסתפקו בה בגמ׳אי חתי׳אי בא וכת׳רב אלפס
ם :לופייס החש׳פל הרי״ס׳
שהרמ״כסמו^ן
 ,הרמכ״ס 3פ 'כ ומאחר
ירוסליס
ופ׳ס״רימה שנ״ל סירזמ׳בונה
שאץ לחתום ור׳יי פסק שיש לחתום ולזה הסכים א׳יאהר״א׳ז״ל
הצינקיטקין
ורש״י מסכימים לדעת אחח
כמוסאוסי בחולול)פי'לדע'סרי"ףש6ימ‘/
לא ה ״ה,
גסכמו׳זייס
ואי לא מדבר ער רפתה הטוב והמטיב לא הדר לרישא דאמר כתבהצלבו ג׳סאכלו
הברל
כסיום
נחמה
לפון
בשבת
שיזכיר
ואנ׳שי
ג״ימה
שמואל טעה ולא הזכיר של ר״ה בתפלה מהזירין אותו בברכת ושכחו להזכיר מעין המאורעומגיה!
®®י® ליג'יס' אין צריך לומר אותו בחתימה עצמהסלא
א״ית מ1יי די שאחר שיאמר רצה והחליצנו יאמר המזון אק מחזירין אותו מ״ט תפלה דלא מצי פטר נפשי׳מחזידין להזו׳לראס ברכת המזון יברכו pb
,
ו
,
רניגי •“׳
צוינז!
לפצמו כי מידיזימץ יצאו ואינה
אותו ברכיהמזון דטצי פטר נפשית אי בעי אכיל ואי בעי לא
 0״•. jהא" ,ונחמנו בציון עירך כיי אתה בפלהנחמו•
אכיל פירוש דבר שצרי׳ברכ׳המזון; שאפשר שיאכל פירות או לחזור ולברך  :ואם טעהולאמימ|
אומי בא״י כונסירושלים נ והרא״ש כסבשיש
ואי"
ימזכיימ1
ירקות׳ קר שלא יתענה שאסור להתענות כר״ה הילכ׳לא מהררי׳ -של ר״ח וכי'כי סתפק י 3נמר'א
יועי"" א לא מתרצים קוסית רכי׳אסריס דאס פיהאו'
מנחס עמו ובונהידושלי' הויחותגשתיס ליה מ״ט כל זמן שלא פתח בהטוב והמטיב לאו חזרה הוא ואו׳ שמחה וכו׳עודנסתפקוכהכגמאי«ון|
י^  °י’״ש
ופסקהייון
סס•
אי לא סכל כפ׳ג ' שאכלו ׳׳  ,י
יא

ברוןשנתן וכו׳ :וכ׳ה״ר יוסף שאם

אבל מנתם עמיבבנין ירושלים חלאה
רועילא אהסד שנחס מסיע״י הברן • -ה״י יונה ז׳ל היה ;
ןאמ« ר «ונינו אוס׳סגם זה סוסב כשתים כמו שמנינו אותי על

אומ׳ברוך

“יי ? ; ,

ד 5נינ־וספ -ז ־ו וסמסי

גויקיס מנין

שנתן

אפילו

בליבה

והמטיב

נזכ׳קוד׳שפתח הטוב

אע״ג

רגבי תפל

יאיץ

מהזירין דלא חתיסוכ ז יפת הימכ׳׳טP ? 53

שכח׳ההדש כלילה ד 1מ להחזי׳אבל להוסיף ברכ׳אעי■
אשל ר« ח
כילילהנמ״אסחילר״ווכעוכ׳והזכירשלשבת ^

י; פירך סהו ממין בברכו פל הצדיקי ולירד׳
׳נ
אכל החותס מנחה ציון בברן ירו׳לא הוי כחומם בסתי׳דייוסליס וציון חדא הוא
?חאחר
67עק־ גינו « (ג״ס ונ״ל שמה שתירצו לקושי רגי׳אפייס הירוק יפה הוא ומה סהקש׳רבי׳ייכ׳ממה

הגהי מיימיזסכ1פס ?ראכי ,ה 1״ ,5
ס פסקול 0ףס?מ דש <פ יור( 1ט

ירו • והרא׳ס כתב כסס ר ידאיןל»
&5ר)
מסבון וי״ינו וים לסתום בה אבל סמחהמספכרא סלא יאערדלאסייךס8
®'
׳פ*צ  :והרוקח כסירכס כתבה בחתימ® כסס פסיקתא רבתי וכיוןשהרי ן»וסו

היא יק״י׳ לתילא סאמרו בהביננו ויסממי צדיקיה בבכין פירך י״ל דאע״פסאיפש׳שירמוז לכ׳ברכות מסכימי' דלא חפים הכי נקיטי' ז רא' ^ מדכר י1ד יפר,ח הנ1כי יהמ ?1וני6
מגיג׳מ מ״מ פשטא דמילמ׳לא הוי אלא מעין ביכ׳אחת וכיוןשסרי״ף וכרפ״ב׳ז״ל הסכימו לרישא דאמר שפיאל טעה ולא הזכיר סל ר״ח וכו׳ג״ז כפ׳ג'שאילוסם:יומ ^
מעמות:
א,ן
דחותסכמי ישיאל במין ירושלים וגס הייאש היה נוהג כן כפי מה שהעיד עליו פירוש דכר שצריך ברכת המזון ונו׳  pפירשו החי׳וס׳ר יונהוה י^ פו ?שנ״,ן
רכינוס״ד לנהוג נןה־ ואומר קדוש׳ היוס באמצע שסיומ׳ש וכר״ח ובחולו של וכתבהרפל׳א ימינה שמעינן דהא דאסיקכ׳דכשכחות וי״ט דע׳כאציל®
חובהפת דגמי ifi,,
אותו ה"מ לילה סיאשונה של י״ט דוקא שסיא
מועד אומרים בה יפלה ויבא ואס חל שבת בר״מוכו׳עד ולא של אהושלר״חברצ'
והחליצנו כ״כ סמ״ג ונתן טעס למה לא יזכי׳של ר״ח ביצה והחליצפיספר סיזכימו היאשון לס פסח הא כולהו שאר פינות די״ט ואפי די״ס הראסיז אי 1מ״זי ^ ן
ש״
כיפלה ויבא ושני העמי׳למס יזכיריובתב הכלבי ממקדי׳של סבת למל ר״ח מפר דאי בפי לאי אכיל פת וכ״ב סתובפ׳סיסן  :וכה י6
סהוא תדיר אבל י״ח טבת שחל להיות בסבה מזכיר על הניסי׳כברכ׳הארץ ובברכי דסשפע י״טדרמיא מר״ס ור״ח דוקא כיוס דאילו בלילהאפי׳בתפי פ ־:,j
 3ונה ירושלים מזכיי סבת ור״ס ואיןחושסין אע״עסמקדימקשאינו מדי׳מסידכיון אותוהילכך נראה לר״י דסייב אדם לאכול פת כי״ט מסוס שמחהמסויזל?^ 5
לאכפ׳?י?1,
וכן ,דפת
התו׳וכן .ד עה , .
_,
לחס r .
'ימחגרסינן
לאכילסופיקי אכילה .הוא . .
_,
לאדה . .. .
אסו . ....
תכיא _
בירושלמי . ..
_
דתקנו פל הרסיס בהודאה אץ לשניה מקומו,....
לירהראח
לתבוע צרכיו בשכמ וכו׳בלאלו קשרי ומכאן מסמ׳שיס לגיוס זוננו בסורק נסקל בפ״בדביצ׳ יילכן■רבי׳סמס דבריו גבי י״ט ולא סילק׳ בין סעודת
סובינו אלהי יספנו וכמו סכמכו הר' ד אבודרהס ושבלי הלקט בסס ה״ראכרהס ן׳ לילית  :ומיהו ח״ה משמע דדינו כר״ח וכ״כ סמ״גוסכלכובהלכ'י״ט6ננ
 ninkרזי׳ח^א״ רחדדרח״ה איירחזיריי אוחו רי חא רמרוידחמהריתוס׳לטס1
אוי^ חח חץארו/לא מחרלל
איןמחזירץ איהו כי אס כסעודהסחיית '״  7׳״ |!k
אינושס תואר אלא מתפלל לפניושחון .אומנו וכיאה שכךשי
לרוריויחחוגאויחי־ץלפרש סי׳סנ״א כתכדנח״ס
עזרא והשתא
מתפלל שיפמס ויכלכל אומנו וגס חפנו היה ראוילפיש אוכל כחצי היוםסעודה אחרת אינו חוזר  :ורביווייו׳כח כמ ח !L 5
פמסינו כלכלנו שהוא
מדברי הרעבה ורש״י שאע״פ שחייב לאכול בשבעתימיי החגי״ךספורוJw־־ן
לסי זה רעה אומנו בחסרון וי״ו וסכ״א תחם הרי״ש וכימי חרפי שמעתימהמדקדקי'
ואחת

א־ח הדכות ברכת

המזון
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קפט קצ
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ובבית האכל מוסיפים כה מפין (ח ) זנ״ל ייקא
ומ״ש.ולא יאמר המלך החי פשוט הוא •
:יא סה הס אומר׳י הכית האכל וכו׳צגל לחיים ולשלום הכל כפר׳ג׳ס ^ ^ נסעילתג/איכא
המאורע דתניא

ובתב ה״ר יוסף שאס נזיר קודם ספתח
עול להשלימן כפירות :
אומר הרוך שנתן וכו׳כ״כ הערדכי בפ״ג שאכלו וכ״כ הישב״א בפרק
י
{דמחאלא סהגירס׳כספיי סלנו בהפך דהכי אימא א״ר כסמןבר יצסק מדע דכטו׳ לאינא לת״ד
*1 5העשר :ןאם חל ר״ח כשבת והזכיר שלשבת ולא של ר״ח היה אומר ה״ר יוסף
ירין'וכו׳כ״כ המרדכיסש ובהגהות מרדכי פ״ב דשבת כתב שמי הסכמת והמסיב לאו דאורית׳שהרי עוקרי׳אותה בבית האכל כדתני׳מה הס אומרים ככית דסמס ואכיל פת
? 'תח!
האכל ברוך הטו׳והעטי׳ר״ע אומ׳ברוך דיין לייייא לתפילת
^ ?רפ ״כאכפרקג׳שאכלוכדעתס״י
■ ^זאיכא
יפ״כ אכיל אפילו טעה בשל ר ח היה אומר ה ר יוסף שאין מחזירין אם פתח בהטוב והמטיב האש' הטו׳והמ׳אין דיקהאמ׳לאאימא אף עילית
ידרנ5לל
הטו׳והמטי׳ופרש״י סהרי עוקריןאן ת׳3ב ,׳ לייד7ת!׳ג’
ואע״ג דהשת׳לא סגי דלא אכיל מ״מ משו׳האי מיעוטא לא תקנו
 Pn7מ־נזמציי -נל
ה( 5וכתב להחזיר ונם חיוב אכילה רהאי יומא משו׳שכת הוא וכת׳אחיהי׳ר האבל פליב דר ע ויש לדקדק היאך כ רבי פרתחיל• פ״«י
זל :
בבית האכל סוסיפץ כה שהריבטוכד׳דמ׳ עליי חיכה אבל
צסיה״ריסי5זל ובסעודהשלישי׳סלשבת יחיאל ז״ל ויש חולקים בזה ולזה דעתי נוטה וראיה משום יום
זוטיא איקלע לב.י רב אשי דמייתי 3ס 0וך ני 'ח ליכא ל«?,
צריך
שנתחייב בד׳תפלות ה״נ כיון דסוף סוף לא סגי דלא אכיל
15י 1כי ^
צ״ע אסמחזית !*',
מסמ׳דעוקרי׳הברכה וצומיי׳כמקומ׳ס ^ שליא חונה «לק
בהטו'
רק
קוד׳שפתח ׳iuh -i
ונזכר ץ! ו שגגגגו1
שכח נם של שבת
uguuw/ww
לחזו׳ולברך ולל׳ע םא ״ iuu
׳✓חיו p «v1
והיש_?בס ג  »;,fי '"
מוו׳המייבי
החי וכו ר ל ספיקד נוסח הכרכ 6ינ אלאשהוא'P״. P
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פתח
ואס
לזכרון
ואומ׳גרו׳שנתןשבתו׳למנוח׳ור״ח
יללו
והמטי׳כו
דעמ
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ןגס
מיימון ? ?
קפט ( א)
הטוב והמטיב בלבד וכך ג׳מלכיות סרס
שוייס עליה כחובהוכס״ג פשק בחטוב והמטיב חוזר לראש ומזכיר ^ול שבת ור״ח כבתחל׳ וכתב נזכ
נהנה! פ
נזכרים בתלמוד וכל השאר אינו מעיקר
הקלשי*
הברכה ובבית הא 3ל)3ין קןססין < ומר איססי
שהי׳רשות ‘1אחי ה״ר יחיאל זי׳לובסעוד׳ג׳שיל שנתצ״ע אסמחזירקאותו
ילר״ת־־
“יה״ריחיאלזי׳לובסעוד׳נ׳שלשבתצי׳עאסמחזיריןאותולר״ת
נה״ג גכי תפלת פיבית אע״פ ׳ ־
צר שיוצנמיני תדגימא כלא פת ודאי איןמחזירי{ אותו אפי
נימפהמאיל להתפלל פוויס עליה כחובה
אותו שאר ומוסיפין פל סיקר הברכה צל מצאתי' ” rte
»כל
א  :ל פת דרמי לר״ח ולדברי חמפישי׳שצריך פת רילפי׳מנ״פ אמת דייןאמח שופט בצדק וכונסצ׳מסח לי״י
עיכייועדבריכו"ס בסי׳ל״ח יתבא׳לך דלא
ביכה רביעית בבית אבליס כךהואכא״י יום «« יי לנואלא
דבתי׳היום נכי מן שהוא במקום פת לדידהד מחזירין אותו ע" כ :
^
קי״להכי .וכתבו התי׳ומיסי
צמ״ה האל אבינו מלכנו בוראיךגן ^ יגן בנצי « מנוןהוא
הטו׳והמטי׳ולאו דאוריית' היא
רביעית
סעודס מימית ושכחש לש קת ׳  6הד י p
קדיסיגי קדיייפק׳מולו גסי הסו׳והיוגויר
שחכמים תקנוה על הרוני ביתר שנתנו
י *
ליימ׳ייי5״'^' fi ,עי ” 11Kuע 1י
 ,י־?** 1לקבורה הילבך פותחת ככרוך דלא הויא פמיב' לחבירתה ואינה אל אמת דייןאמת שופט בצדק וכו׳וכך הס מ" « שאמיהסלן
רבימימכלל:
דברי הרמ״כס בפ״ב מה׳ברכווכ״כ הר״ך ?«! נ נ?׳נמרלכי
נ׳
בה
שצרי׳לומר
במדרש
דאיתא
אע״ג
קצר
מטבע
דהוי
r
חותם
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אבודרה ' כבית האבל כסהג« ע כגד רןעינו נרכו׳נשמשייי
'’אחי
הטני־ ונ׳נמולו' אז״ה אינה חותמת דמעיקר׳לא תקנו אלא הטו' רועה ישראל אומר המלך החי הטו׳והמטי׳
^;־לל“פל 'פ .״״,, " !,,ו "",
אתפלתמכתה סלשבתשעהל :ןהמ 1לל
והמט־ב ואח״ב הוסיפו בה דברי׳הללו אמר רבה בר בר חנה אמר אל אמת דייןאמת שופט בצדק יכיליוכ כ א״ן עכ״לוכתב
הטו׳והמטי׳צריב׳ מלכות ואסיקנא צריכה ב׳מלכיות בר ככלבו וז״לבא״י צמ״ה לעד וכו׳מד סככל6מלרי.ם קנלתי
והמתפלל כז״ש שתים של חול ט אין ר׳יוחנן
למכיר סל שית כטלצף על פי שנתחייב מדידת תרא בשבי׳בונה ירושל׳דביון שתקנו לומר מלכו׳בית דור יו׳ויויהוא מטעמנו וצש״כיצמ׳צל אמס « » ימי שנשנת
 obזו בשנ׳וכן מי חיוד׳שהיו מסובין בכוכה ירושלי׳ראוי היה להזפי׳בונ״כ' מלכו׳של עולם אלא שלא דיין אמת ןכו ׳ן משןו ש מד:3רון דטד ס3כ^ י לחנלילישועות
קדש מליספ היוםדק^ מי ר׳יוסי גמיי רצו להזכי׳מלכו׳של עולם אצל מלכות ב״ו הילכך תקנו להזכיר יום ויום וכו׳קאמר ולא עד בכלל ולפי זה ”גדל ניו׳לוניל
מ״ס רבי׳פתח ואמ׳בא״י האל כחי הטוב הטעם נינשנת
^מדיס פ־ יוברכ  fבהטו׳ והמטי׳מלכות כנגדה ואנב,שתקנו להזכיר מלכות כננדה
»יימן נוש
והמטי׳אל אמת וכו׳יקמ״ס בטי״ד סישעש לוא מלןגלול«7
נ׳מלכיו׳וג׳
כדכייצע*יג תקני נמי להזבי׳כננר ברכ׳ הארץ לכך צרי׳להזכי' בה
יבי כית שמה
ושגלולמלא
זה נסהו כא״י אמ״ה הטובוה מ טי׳ 3ןל 6מח הי׳^ל
יושי ומזכיר של שבת בברכת המזון
דסעודת סול הימס כיון דמכיך כשב׳ציי ,גמולות .להטבות וזה נוסחה בא״י אמ״ה כו׳ ולא יאמר תתברך וכו׳ אינו מדוקדק ה״ל כאילו אמר מכיך
להזכירשל ישבת ס״כ צע״ג דסעודשבת חי לעד האל אבינו מלכינו אדירנו וכו׳המלךהטו׳ולא יאמ׳המלך בררה רביעית עד שמגיע להטוב והמטיב!מגליל חחלי״ו?
אל iw
יאמר JU
ואז־״״.
סיתה כיון דמייך בקול לא יזכיר של שנת החי כי אין אומרים החי אלא בבית האבל הרי נ׳מלכיו' נ׳ חטבי' ״״
אמת"דיין צממוכו׳וקיס יחירק נלאיו״ד
יילו ק״ן
י
ע:״לונ״כ יכינו כסי׳תרצ״ס לגבי פורים המלך הטו׳והמטי׳לכל הוא ייטב לנו וא״א הרא׳ז״ל היה אומ׳בזה לפיס מה שכחכו החו׳ומר״אס בפ׳הנזכר
תהיל־ס'"?[!7
הסו׳וסמסי! ,
שאס סתתי׳סעדדתו כילם ומשכ׳עד הליל' הסר׳חוא הטיב לנו הוא מטיב לנו הוא ייטי׳לנו כפר׳שאו׳הנמולל והכי מביכין "63י צפ״ה האל
וזלולוד K
כתב א״א ו״ל שאין אומיי' על הניסי׳צבל הוא גמלנו הוא נומליגו הוא יגמלנו ובבי׳האבל מוסיפקבה מעיןלצ אמתדיין 6ממת ו׳שדוסק הוא לוסי^
ליד«

רכה/מאח׳

אוס׳מוסיף שסם סוברים שאין צומייסג׳סלכייו׳בביח ?!« ז9גניא\®
בהגהות מייפק פ״ב מה׳פגילס כתו׳בשס המאורע דתני׳מח אומרי׳בכי׳האבל הטוב והמטייר" ע
מ״סשציז לביו לע הניסיס כדצשבחן בה דיין האמ׳ מר זוטר׳ איקלע לבי רב אשי איתרע מילתא בכיי' ה!5ב ^( ü\w Vרביני ג3י מר זיס י/החח ' כגי ענ ?הי־ 5י
שופטואמר בפי הצל החי כטוב והמטיוט׳צינו(e״C»J'w1
ונצלי של שנת כמ״שע״כומצאתי כתוב פתח ואמר בא״י האל החי הטוב והמטי׳אל אמת דיה אמת
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כרצונו
 ,:ymש:נזית ד^סבי ^ר ^ תי ז שי צרק לוקח נפשו׳במשפט ושליט בעולמו לעשו׳בו
מ■ כגספר

שקלת מנחה ישכחדשיית • היי5ן׳דןמז ררר  4ממוש׳ואנו מבריויוסתו יררל » ינחנו חייריז לדודו׳ ^ »
רכי
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יר יעמי ,׳ככ < א ?!נו ח ב! 1י הו ל י
פרצות ואנ
מעלממז׳פיי ואינו מתפלל בע״ש ^ לא ד י כ ־ מ ^״
הזה לחיים
הוא יגדור פרצ׳זאת מעלינו ומעל האבל
סל שבת ודינו גורר
לתשלימק ישי אך יתעצל
לסנדל בראשונה אבל ברכתהמזין אתו ולשלום וכי׳ובעל הלכות וכן" רב אלפס כתבו שאין לומר ולוקח
לע סעודה שסעד בשפת וכיון דאכתי לא נפשות כמשפט משום דאיתא יפר' במה בהמה יש מיתה בלא
צליצרניח ® לחול צריך להזכיר מעין חטא יא״א הרא״ש ז״ל כתב שאין למוחקו וכן ע?אן דבר וא״צ י׳
המאורע ככ״כת המזון וכן מנהג פשוט לאימש כתב אחי ה״ר יחיאל ז״ל נהגולהארי׳כברכ׳הטו׳והמטיב
(::5דינו כג יי״ת להזכי׳על הניסי בכה״ג א
ונןמוצאי■ש§תרת כשנמשכה סעידת! עד

והמטי׳צל צמת יכו׳ומ״ס בסס בה״ג שצץ

כ 5נןנותת וןכע
לומר לוקח נפשות במשפט כ״כ התוספו׳ •י
קצרו! ?
והיא׳ש שס וסחב הרצ״ס( 03D־רי״0
* ,ל  . ..יוהתו
באיי
יזסתו
,

כתבו מאותו הטעם ( כן דמת כר מי ^ 3א״״ה הז! אע
העולשלול! ברוב
הזכיר בפ״ב לוקח כ ^ סוח במשפט ודעת
רתו׳וס״ר יונה כיפת הרס״ס שאיןלמוסקו בדל! כמכיןלכל
קען׳ בריותיו תמללר
וכה״ר יונהDf3D״ P,Dpסיהה
מוסט S
כל דרכיו משפ' והוא יודע למה
ון שהיי ף והרמב ס ז ל הסכימו לדעת כולםלאלגואלמו

כתב המעדיףמסובן

כרכה צקר עליני

״
_ _  _ .פ ה ומפסיק בין כרכה לשתייה

,:

יוממ3ירקןלןסרמ,
,
,

׳

לאמסר

לצוםממאנלמז
מייס
'•» vתותור !

וזורי׳וכו׳במפלת . . ..
״
נפיל׳אע״פ
י 35 3י ח
לשפוך ן םל 3רכה לארץ למקום כזיון  .ימזון לא״יעל
» ,״״4
L,
פ *»,״־״*ך.
ת נפיג אע
וכןהמכה
המזון קצ ואחר ססייס הכל יביך כפ״ה דיץ האר ! וע3המז«4
סהיליל'® כיבס סל סב׳סג״ל
שם ם הכל ^ ברך בפ ה דיין שלרכ ^ ת
סמכה׳
( Vוכן
בפ׳ע״ס  .״»
סל ב״ה צריך לברך עליו
מ1
• צריך לבי עליו ואין לבר׳עליו בתחלת בה׳
י׳י
לזפםבר ^0להט 4המט
.
»ולהזנייו. :
,
אלאשסכמי׳תקייהפל כדרךשמכרכיןבפ״הבק ידוש והכילה תחיל׳לפי שב״המהוא (דףקג ) ציסליגו מי זיטרא ויבאסי
ילאודאוריי׳היא
דהלכת׳כסר
סילוק והיסח הרעת למה שלפניו הילכך אם היה מברך כחילת׳וכתבו הרי״ף והרא״ס
פשו׳בפ"גשא:לו(דמח)
המגי כיתרוכו'
זוטיא דבריך אכסא קמא ואכסאדברכת׳
ב׳פ״ח
"׳בי אש וקבעוה בברכת המזון שכולה
דתלסידירבסבריכוותי׳דאפי׳הכוכבריך
יייי""
■יי^י »
ניי־ו׳ כשנסיב׳' ביתי נגדעה
יאמן,
י
יאין עתידה לחזור עד שיבא כן דוד ולכך סמטה אצל כונה ירושלים :הוי כהיסח הדעת להצרי׳כפ״ה כ״ס ברכת המזון וכתב הרא״ש ומהאי טעמא נמי
ר יבינו ואינה חותמת דסויא מטבע קצי ואע״ג דאיתא במדרש שצריך לו׳כה כשחנה ברכת המזון מכל דכריס האחרים הטעונים כוס כגון קידוס והבדל׳כרכ ,
חתנים וברכת מילה שכולן בפ״ס קודמתו וכאן מברך בפ״ה בצחרוג' מסוס דכברכ"‘
י־׳ ,ת ץ עי ואלז״ב הוסיפו כס דכריס הללו כ״כ cdה׳״ר יונה ז" ל וכ״כ המוס׳
המזין הוא מודה ששבח לבורא על מה שאכל ושתה והיצ היסס דעת והפסק על'
^ ^ מהרש לנתן טעס אחר שלא ראו לחתו׳בס ולמסות' מעולה משא׳כיכו׳
מ ה שלממל מעכ׳וס״ר יוכה כ׳טעס אחד בסס יבכי ציפת והוא סכל מה שאוסי מס סעסה ואפילו על בס״ס שיברך והכוס בידו ורילכך צריך לברך תכף לשתייתו -
ויטעום המברך ואח״כ יטעמו האחרים כדרך שאמרנו כברכת -המוציא בסי׳קס״ף,
^ש^^ ,י עני! א הוא שכולן שמות המוא׳הן שאנו אוע׳סהו׳מלך ומטי׳וגומל וכל
יגמלני סויכס סוה כימסמע מהירו׳סכתבתי סס ובמה שכתבתי סס מבוא׳שאס היה כוס
wijj uw
עוועןי
ואע״פע\jiju
 uwז w
ענין luu
התואר yjv
׳׳״«w »1a.
׳״״־•
< י
אומרי*״הוא
שאנו
אחד הוא
משמות
הבורא
,j
אמר
חנה
בר
בר
רכה
ככליוסנאמד
אליט
גומל
ימרי׳תהדלו
^
שחני
הוא
לפני כל א׳ואס׳רשאיז לסעוס קודם וז״ל א״ח אס היו כולם זקוקים לכוס צ׳אע״גן
UJU V
־Wl״ ^«-׳! י* V-ג -׳( .VI
iv׳«'IV
־ ׳*״ ׳®I IVIV
ר  7JPVר
^ :ן השיב והמטיב צריכ׳מלכות ואפיקנ׳צרייה שתי מלכיו׳וכו׳הכלסס וכבר סרחן המדרך מכוסו לכיס ריקן שביד המסובין אינס רשאים לטעום דע שיטעום
סימן קפ ח :לזה נוסחה בא״י אמ״ה האל אבינו מלכנו אדירנו המלך הטוב־ המברך פ״כ וכתבו הרצ״ס והיס״כא בפ״ג שאכלו על אותו הימ׳מההס משמע דא״צ
^
לסבי־ להטיל מכוסו לכוס כל א׳וא׳וכלבד שלא יהיו כוסות סלהס פגומים אבל אס
כאן גמלכיות  :ומ״י׳ט ולא יאמר תתברך הטמה ספני שכברצמ׳כרוך
^
<
^■ כידי־הס ז״ל וכמ׳עוד יגס אין לומר האל דהא אמיינן אלהיט ונ"כ ר״ע היו פגומים צריך לשפוך מכוס סל כרכה לפוך כל כוס וכוס קודם שישתה המברך
 3סימ1
 1כ״כ הפו׳סס ובפי׳ ע״פ וכתבו ובי'
5 npמגילה מלל• ומיהו בנוסח הימ״בס כתב האל בברכה רביעית :

‘לי«
,

ד״מ
ותמעל עם׳ עני
♦אב
כסי Vא  :דברך אתריו כרכה מעין ג׳לאפוקימס* ג וכו׳  5Yהרא״ס 5פיק כיצד לירך כשפת עשיית מלאכה והכיאימא בירו׳א״רמוכא זאת5ןי« ימUsfo
לנז■׳  !,לול מכרפין וע ל היין סל טס של ברכת המזון כת׳כעל ה״ג שאין צריך לכרך אסייו על מלאכה ער שיכרך וכבי כתבתי בסימן קפ״ח שהגהות מיימץ כתבו גבי ^,®1L
ללעג ;<ל «
י"
ו? 8יה הגפן ומילתאדתמיה׳היא ושמא ס שבו דסא מחמת הסעוד׳אי ^ פ שהפסיק בברכת אביי פכי ליה בקול רס כי היכי דלישמעו פועלים דה ^י
?3ד
אדעתא דהכי משכירין פועלים שיהיו קורץ ומתפלל ין סשלןר כל נןיס  .ו! ׳
המזון ולא משתכר כוותי׳ וגס העולם לא נהגו כן על כאן וכ״כ המרדכי -וסמ״ג כתב
( £
יריכש WJ ,*Ä3דסעות סוער הוא בה׳גולי נרצה סיס
קצב ואם «® « בי׳סלשה^
יי״ציםא״" 1יי ללמדחכות על בס״ג שטעמו פההו־עובדא ב׳פ״ה תחילה הוי בה׳ימז הפסק בי] ברכה לשת ”׳ ויטעום המברך פניהם כרכת ^ ימוןספוסכפ׳ג׳!1
י
,:דמ ׳לןעדיס לאימא בפ׳ע״פ אשימ׳ומי זוסי׳ורב אשי ואח״ב יטעמו האחרים כדרך שאמרו בברכת המוצי׳ויברך אחריו (דמהקובסי׳קס״ז נמ ^ אימתי « Id
יגמצון
כסא ברכת מעין ג׳לאפוקי מה״ג ורב עמרם שכתבו שאין לברך אהר לזימון ואימתי אין מצהרפיס־כו'
נירוש ”; 0 ' :עו הוו יתכי בסעורת׳אמימיכריך על כל
עג! ן
ע<
ואכסא כוס של כר׳חמז׳ואס דעתו לשתות עור לא יברך ברכי אחרונ׳עד המרדני בר״פ ג׳סאכלוסכמיצלס(,
״ן וכסא מרזוטיא בייך איסא קמא
־יי1
נא״י
<חפ!
דברכת׳רבאשיבריךאכסאקמאומולא לבסוף ולענין שיעו׳שתייתו שחייב בברכ׳אחרונ׳היה ר״י מסתפק רכי׳האיי דג׳ שאכלו משבטמי<יסד1יי3וש
לזמן ואין נר׳כן מדגיי
 r'PJעכ ל בייך ועסמ׳ליה רהלפה כרב אפי דבפרא
בל אם הוא בפזית או ברביעית לכך כתב שטוב ליזהר לשתו׳פחות
! ! '  rמ5א'זי' fJי הואמטעמו של רב אשי כפב ה״ר יוכה
מזמנין אלא על פת לכדווכן
■״pp
^ r j ^,י.ןר  .כי  :מירכ-ן ש :ו מפני שסי סוב ססנגט י מכזית או רביעי׳כרי להסתלק מן הספק וחל אי אפשר לשתות • 6־ " א .ןמ״ש־■־! ״•
iipito
! ״ ; Fד 3יט
פחות מכזי׳דכל־דבר שצרי׳כוםצריך לשתו' ממנו כמלא לוגמא \
כילאת,אעינ 0;1שמפשי ^ בכרכ׳המזון לא חשיבא הפסקה
פ! שק אתר< כני דמדמיליס לשירים שהיו מסובים ויצאו
לקראת חתן וכלס שאס הניחו שם זקן או
מקצרין כב׳המז׳כרי שלא לבטל במלאכתנכרך סאכלנו מסלולסקי׳ L m
^' נ ” חוצה אינם טעוני׳ברכה למפרע וש״מ כיון
מנץיס ;אמאי״ס שהסכימו הפוסקים שלא כדברי בה״ג הכי בעל הבית דתני׳פועלי׳העישק מלאלאצל בעל הבית קורין ק״שבתך שאכלנו משלו ובטובוסייט :ף^-
דמש}ן;(י1
נלזעשילמןי? :לגי כקיעינן :ו ^ ״ש רביני ואם דעתו לשתות ומתפלליןכררבן ואוכלין פתן ומברכיןלפט׳ולאחרי׳שתי ברכו' הס ד׳יטל לול ביכויכי׳ספ(
ובגמר׳
בג׳או' נכיך כג׳ והוא אי׳ס־נו
לאנענה; ^ » עור לא יברך ברכה אסיונה עד לבסוף כיצר ברכה ראשוני כתקנה ושנית פותחת כברכת הארץ וכו ^
מפצ
פשוט ה-.א :ו  /׳• ! לן ש־עוד שתייתו שסיי בונה ירושלי׳בברכ׳הארץ וחות מ בירעת הארץ והטוב והמטיב ססאמר סהיאללעולם אל ייציאאס
«יספילן
בביכה אחרונה היה י״י מסתפ אס הוא אין אומרים אותה כלל בר״א ׳כשנוטלין שכר על מלאכתן לבר עצמו סןהכל< תקבג' והיאחומי3וי,
בגזית או ברביעית וכו׳בתוספע־ק הישן
ני?71יסיה
0$
הי״א' הפעורה אכלאם אין ניתמן להם.שכר אלאהסעור׳ש& וכלקאו אימאיף ביכו ממג נברך עק>.
יכ־זנא1גיוג,ח,זך ( דף כו׳ץבפיבתי דיומ' ( .דעט \} ״ל
הס י׳צייךלהזכיר ה ' ו!5וגןרעיך6למו
, .
\
*< < , ,
 7זתענצ ממ . -אר
! tiJPj ,y, pw׳ כש ג ששכלו ונר דהלכ כר מ דעמ ביכת אפי׳נותן להם שכר וביה מיסגעמה׳מברכין כל ד׳ירכו׳כתקנן :וכולי סס במשנה* ומץטרבי'ו5וין4ון
ש■־ c .נכרכה קנרש המזון בגדיאי1״ג רלענין י״ה כעי׳ככומב' 2J2CP
cijüm
המסובין ג׳יאז ניתוסף עליהם ברכת הזימון נברך לחלהינו בלמ״ד נ״ל שהוח
«
נלנו
שאומר אחד מהם נכרך שאכלנו משלו והם שיתבאר בסמוך שלזין לומרלמיש^
 11יברכה ג« ק• ס היינו משים ית־כי רעתא וכן לענין שתיס
גרחיקול/
יזי״י ^י״ני־רו נר׳דצריך לכרך על היקלצחריו אפי׳שתה עומן ברוך שאכלנו משלו ונטוכל חיינו והוא חוזר ואומר ברוך מסלסוז״ל התו׳ נברך אלהיט
גבישיו
פחית ממל ליגמיר אע ' ג רלענין י״ה בעי' שאכלנו משלו ובטובו חיינו ברוך הוא ברוך שמוכ באי׳י אמ״ה נברך לאלהינו בלפ״דדדוקל)
קצב (א ) מלשליגמיולענין בי־כת הייןלא בעי׳כולי הזן את העול׳וכויואם הם ר׳יכול לומר ברכו שאכלנו משלו אבל והורשה כתיב למ״ד כמו שיח im '6
וקמנו׳
אבל גבי ברכ׳לא מצינחה סלפון
י
י« ״לא האי כמו שחלקתי לעדן אכילה ובפ׳קמא יותר טוב לומר נברך כרי שלא להוצי' עצמו מן הכלל ומיהו אם
נע־ייא זאי ^ -יכן
ציןחילק
דעירובקנסתפק רי׳י ברבר אי סוד ביכזית אמר ברכו יצא ופן הדין ער י׳ואם הם י' צריך להזכי׳ השם ואומר בסד' רב פמרסיוסשם ואילך
ננימ ה 7וי וצח בשתים כמי־ באכילה או שמש
במשנה
בין מצה לזו לזלף צו יבוא חס
י
כיון דדריש נכרך אלהינו שאכלנו משלו והס עומן בדוךאלהינו שאכלנו
יל ^ -י״-גס ^נס׳ י מ ושכעת זו פתיה כעי כביצה כרדריש
פלוגתצ דתנצי ופסקוהפוסקים fn:
« pמשח׳ ני»חריע י'יסורס ואכלת ושבעת ופיןשייעה פחות משלו ובטובו חיינו והו׳חוזר ואומר כרוךאלחינו שאכלנו משלו דאמיאחד עשרה וצסד פשרובולו:
c׳  1ri" wנ^לי! מכביצ' או שמא יש לחלק בין שביע׳ידאכיל' ואין לומר נכרך לאלהינו בלמ״ד ומשם ואילך אין חילוק בין ק'
בי׳והפוני'
כתוב בצ״ס צס סעו המזמן
"י‘ 'ג! נגל| לשביעה דשתי לכך טוב ליזה׳שישת׳פחית או אלף או ריבוא ופל המשנה מזה הנופח
זימון
ולצ בירכו בפס צץ יכולי׳לחזור דצין
ורצי
למפרע מיהו צם לצי פנו צחויוהם
סכזי א 4יסעי׳לסשמל מן הספ עכ ל* וגס
3ewJ
מזמן
למ!«ו־ןל «׳סכנס בתשח־ללר׳ס ^ י בשיעו׳כרכ׳־אסרונ׳של במקו׳ובטובו מטובו או במקו׳חיינו אומי חיים הרי זה כור וכשהםמזמדן עליו ומסתברצ ללזף fa
אפריומכיל
שאבדנו דציךזה כמו שבירך עד שיענו
כ/לאיאמלוהי־חשן יין נסתפק רש״י אס הוא ככזי׳או ברביעי' י׳כיון שמזפירין השם יכול לומר נברך אלהינו על המזון
והביא ראיות לכל צד לקצייך אדם ליזהר
'
0D
וכל המפנה מזההנוסל.וכו' סכל
קצג וכל
משלו אבל כשאין עשרה לא ' :
" -וסעמ׳דצין צומרי׳על המזון סצכלכו מסלו כסבו התוס׳משוס דמפמע ומניןללי
ונראה - -
^
— 1להגיה -ר״י
שטעות סופ'-׳ הוא וצריך
שישתה פחות מכזית או• רביעית פלל :
נ ’ע
יהרש״כצכמג
יפלאצ פ* .נרנ־ן במקום רש יי  :וש״ש רפי׳והכ׳אי אפשר לשתות פחות מכזית וכו׳הס דברי עצמו המצכילו דצי לרססנא למה סוצ מזכי ג! זוןבלצ מזון יש הרבה לבינו
סצנלמ
וטעכא דצין אומרים למי
לנעל קוגית< א׳ז ששיא מעד ,להא דנ׳הרא״ש סישת׳פסות מכזי׳סיינו דוקא בסאר סתיו׳אבל נסמיס דמיסזי כמי שמביך המזון וכ״נמדברירש״י•
הטעינה פוס לא סגי בפחות ממלא לו גפיו שהוא רוב רביעית ומאסר שסיפו׳זה הוא מסלו ערש״י משוס דמסמ׳עדמרובי' הס ! 0זן צת זה וזה זן צת זה ולפי דברומניו
בתגמולי!*
יותר מכזית ופחות מיביעי׳הריסוא כספק אס טעון ברכה אס לאו הילכך ישתה צת לה* לסעמא דאין צומריס ומטובו חיינו סיש״י מפני שממעס
^
3ךג\  3מז& ,/ן יכיע־ת■שלם :אש סמשוכין פנים או יותר ולא רצה המברך לטעו׳וטעס אסר כמלא סקו׳דמשמע דבר מועט כדיחייס :וטעמאדאין צופרים ובטובו חייס פרשייממי
צנר־ומיש
מ־״מגיז7כ ח־ילא לוגמיו כתב רבי׳בשימן רע״א רמשמע מעירובץ דיצא בכל הד ^ ים הטעונים כוס שמוציא עצמו מן הכלל כלומר דמשמע בטובו סיים שצר הפולס ולא
דמזכיוין ^
*  psiusנמת; חיץ מקידוש ואי׳א ז״ל כתב שגס בקידוש יוצאים בטעימת האחד ומיהו צייך אחד רבינווכשהם י ' כיון שהם מזכירים צת ה׳ וכו׳לז פס וטעמצ דכיון
ענ -זן
לאקי-..ר•
ונ״לדמ^’
מן המסיכץ לשתי פ מלא ליגמיו ואין שתיי׳שנים מצטרף למלא לונמיו דלא מיקרי הסס ליכצ לטיטעי ולומר רעל המזון דקאטיי קצי לכ״ס וצ למזון
שאכצ!  ” p’i{3שתייה של הכא׳בפח׳ית מפלא לוגמיו וצנן בעינן שיהנה א׳מהס משתיית כוס סל
טעמצ מצי למיסר נמי למיסצכלני מסלו כ׳ £הס עס י °נ , , *i
כתב האגור רבעו יצחק
זע ^רי׳-י־ן-זרעין ביכה ומ״ממצוה'ימן המובסי שיטעמו כולם עכ״ל *
מצוהנר "
לצג וכל זמן סצינס ג׳מצו׳להס לישלק לתני׳סני׳שצכלו
ניני•
שאכלו (דמס ) צמר צביי שני׳ שאכלו מצוה ליחנק ופילי כין
צרפתי■כתב נראה שיש להסמי' ולברן אחריי אפילו סתם פחית ממלא לוגמיו והוא
ץ* יע'-ג: 1ן
סשתס ר׳חומשי ביציכדאמריק3מ ' פ והוא דפפה רובא דכסא ענ״ל  :ואני אומי זימון בץכרכ׳המוצי' :וכתב סרצ״ס והעול ' לא נהגו כן וגס רש״י לא סמסנושרן
■״,״ן שזוהיא חומיא כמחיס שאמרו טפק -ברכו׳לסקל  T '$ \ V :כתו׳בפס פפר אגודה
'poX
,
יסומלאסי
נוהג כן בברכת המוציא וכן בעובד׳ל־כי קפרא ותלמידיו דלעיל שנתן
צפןמ’1ור'
« hÜ
נעצ«ו
צ
'
נ
קצ
>
]
(
)
י
'
שןידז
המזון
ברכת
כוס
יגיע
להיכן
ידעי
לא
פי״י
לכו
משקה
אי
ידעתי
לא
בפשחי׳פ׳האשה
מהס להוציא צת כולם ומס שיש חילוק בין ברכס ראשונה לאחרונההיינומץ
לפי זה כשיושניס בנישואין או בספור׳גדולה ואין יודעים להיכן יגיע כוס סל ברכת דכתחלת הסעודה כשהם מסובי׳וקכופי׳יחד דעתם להצטרף הילכך־כל אחוייג
«6ש׳£כ<'נ ^« נן
המזון כל אחד צריך לכרך בפיוג :
בברכת חבייו צבל בסוף הסעודה בטל הקבעונחלקץ זה מזה הילכך כל צח מה
(נ ) גר« נ ' םת ׳י;
&י<(  1«6גד ;ן*!1ר׳׳* קצא פועלים הפושים מלאכה אצל ב״ה מקצרין בביכ׳המזוןכדי שלא לבטל לעצמו וה״ר יוסף פירש גסס רס״בס מסו׳דברכת המזון דאוריתא צבל ביכft'tih
ג״ה ל'& oj-tשיג'
במלאכת כ״ה דתניא פיעליס העושים מלאכה אצל ב״ס וכו׳בפ' דרבנן ולא אחמור כולי הצי ויוצא האחד בברכת חכירו ולב ג״כ המווהמירהן
לאחריה
סביכין
אכל
לפניה
מכיבין
ואין
כתיב
שלנו
וכספיים
)
יו
דף
(
קירא
היס
קוח׳שחח
"ן«7
כתב לי יונס • ומ׳ ש רכי׳בד״א כשהיו סניהס יודעים לברך וכו ססחני" ^
שתיס וערע״י דא־ן מברכין לפניה לפי שאינה מז התור׳וכך הס דבריהרמ״ב׳כס״ב הכי שנים שאכלו מצוה ליתלק בד״א כששניהם סופרי׳ אכל אחד סופר ואגור®
וכ^פ התי 3פכל הבשר אמסישב א כת בכצ הספיי שלנו גיסיומנרכין אלפניה מברך וכוי יוצא :וכת׳הפידכי בשם י״מסופר מכרך ובור ייצאצ ייוסיסכוין^
*; *^6
ס
מםמt
ומשמיט וגם סמ״ג כת© ופי פכר׳וכור יוצא פי' והוא שיהא שס דעמ סומ!.
רגיג?  -גזה סלי וכן היא בפירושי הגאונים ז״ל ובה׳הייף יכן היא סנוי׳בתושפתא וכך היא גייסת
5זע«י -ז pגיכי' סיא״ש ז״ל ומכרכין לפניה וכ״כ רגינו• ואהא דאמרי׳דאץ מברכין לאסדי׳אלא ספי ,כדתניא בל ק דר״ה וצפי׳למ״ד מצות אין צריכו׳כוונה לצאת לסמ ופ צייכונ?5,
"'"ץ כתבי הפו׳אמ״ג רעראוריתא סס יש כח ביד חכמיס לעקור דבי מן התורההואיל
°יז
י־וציס ,ווינז
15ן
ומ״שוכגון שמבין לשון הקודשוכו" סס כתב סרצ״ס מכ
וטיורים בעלאפת ב״ה עכ״לגילי אץ צורך לזה דאין מנין ביכו' סאס׳המזון מןהתור דצשה יוצאה בברכת המזון כשמיעה צע״פ שאינם מבינה לסו זל*,יש ו ^!זח1ז
 ',3ציגיג<
מ(
מכאן
לברך בלשון
סכור t-8>> ..
כבי v
מיירי -
דדילמא , ,j
w,,
ואין ,ראיה ״ Jl/J
שהיאמכיר' yu1
,
וצימשמע מדבדי סרמב״ס כספי העצית פלו שכתב והמצוה י״ט סצוגו לכרכו אחר
אינו מוזכר ייח '
 >' 11ייא״& ^ הא  :ילס ולא הזכיר מנין סכיכורן ולדעתו אע״ג דויריש לסר 3גמ 'מקראי אסמכתא אבל אינו יודע לבר׳ורש״י הביא ראי׳מדתנן במגילה הלועז ששמעא־ ^ י ,יצא א.
״' 1ייג * ’א)‘ דפלמא כינהו יאיכא למייק למה אמרו סלא -יברכו אלא סתיס מעני ביטול מלאכתו שאין מכין הלשון ייש לדסו׳דפיסומי כיסא שאני רכ״ כה ^ ס׳וס״י י?׳ ה :ödi'M
לסלק ג
לי ^ 3של ב״ה וברכי השתי© אחרונות והס עוסקים במלאכת׳וי״ל דמהכא משמע דאסור
אבל כ<הן ג׳אין רשאין ליחלק כדפנן ג׳סאכלו כאחד אינםרם6יומש

־

 fefrr־ ,

צז«8

יזצשא
המזון יותר
נרכופדא זיבל נ $<1יציל לומר נ״ה ב׳® צי׳  ( :כ ) ואין לנרי! נכונים ? אירנה כשאומר כנין אלפינו למי שאכלנו ןיו ׳מש!יי 1דלאסגיליה גמה שרומי אל« י ׳ א 5א ציץ לפרש יזתרלמי » ווגלמהפל! כו’ וןהפג 6ג! למיי דמשמi
ספסשאמר לא האניצו ולנןמגרן למי ןהאנילו ואי} לךבדרור! גיו! ימה !לצ ! לא אמרו 3גמ׳ ! פו 6קי' איא « יכול לומר על המזון אנל לעניןלומר למי שאכלנו א־ן לחלק ולא דמי לעל המזון« 7שסעסיטיושנשנילהטונהז!; 1זן או «יי
חהכמריוש׳חצאלאיפימעולםמי שפיקה נלגר;
(א ) וק נקמ׳ג לקה דנו י וש׳י! לול ק עוג שהנשים יוגרקו־ לעצמן< עימהקנק ! נזמן
ל נרכן בכל עפפשא״ב כשאומר למי שאנלנו שיש (3חש 6לדיל :
׳/

׳%
"

צ

א״ח הלכות ברכת המזון קצג

דט

הג׳קכע ראשון שאינן רש
 15ץ ליסלק ציון שהם קטעים יחד כגמיי האכילה' ומ״מ  ) 0ינ״ל הא
אס יאכל עמהס כלא קבע רשאיס ליסלקצי מקש השמם אם אכל עעסס בלא קבע לעשריסנסלקיפ
מצטרף כמו שאכתוב ולזה השניס הרא״ש מכ״ל ־ וכבי כתבתי בסי׳קס״ז « 3ה״ר »5נ! אם ימי
יונה שאס היו רוכנים ואמת נאכל איע״פ שכל א׳אוכלמכט־ץ ולא ירדו מהבהמות איל עייף «פי

רי״עז ונסעי׳ ״ u.,אפי חניס שאכלו כאחד מציה שיחזרו אחר שלישי וכו׳3״ר ס צ
ם:6לוםםמ״רהשמ׳שעומרפל סניס אוכל עמכם אפ״ע שלא כתני לי®י ' ,עומד
 %ג׳אינו אוכל פמהם
אלצוא כ נתנו לו רשות בו סס היא״ש מכאן משמע
שמצוה
^וג׳נל מה שיכולים משוס ביכת זימון דכרוב עס כרית מלך • וכןמשמע
,.
ו
מינוסינן1גפי כל הכשר אמר רבה בר בי
JXp
וכר זמן שאינן נ' מציה להם ׳! יחלקרתניא שנינו
" !;מ &ליופיי״יאגיל ולא
I
שאכלו מצרה ליחלקי שיברך כי א ברכת המזון
לעצמו :אכיל בברכת המוצי׳ פוטר אחר את ה בירו
^ כשהין‘
וףף  135-6Cלי נדד ומסי ופ מ
ג 1ל־פ .י  ,מ יאיפ!מ־־ | לע
שיניהם יודעיץ לכרך ברי המ׳אבל אם א׳יורע והב׳אינו יורע מכר׳
היורע והב׳יוצא :וכ ; וןשמכין לשון הקדש אלא שאינו יוד לבר׳
 ! ]4״ ו אי הוכועד כיוןסנמפייבו
וצריך לכוין מלה כמלה לנלמד!־ שיאמר אבל
אמאינו מבין
 owcratnaנמפנספג שאנלי־ :
הנשי׳יוצאו׳כשמיק׳אם אינן מכינו
אינו יוצא כשמיע׳ולכך אין
מכינו'
(ןן>נ ) :נתוככתוסיפתא דברכות ע
ה
אבל כשהן ג׳ אינן רשאי? ליחלק :כה׳זנן ג' שאכלו כאר
כאחת אינן
בנחרי׳כחלקו וכלסר שלא יהא בהס אחד
אבל כשהן גי
אינןרשאין ליחיק כדתנן ג־ ־;
׳כאחת מצו' שיח? 1ו
 Wp W1מףוימון 15״כ וג״ל דהיא
רעיאין ליחלק ילא שר אלא א 3י' ב ' שאכי! ו
wwwi ,
^ i^ iנשפי־י' א'
אוזר נישיצפרף עיפה׳לוימח וכן יאו היאסרלהם ליחלה עוכולבן־
נתחייבו כרמון :ו' נחלקיןכיון שישארןימון
לכלחנורה עדי׳ואז׳

« *«»J״*״׳' ”ייי"־

^ ״F
 .״ .״ ,"..י* ב .ריין !•;/רדיוו•

מצוסרפי'

ניוןשפמווכמקיםנו'15.בלצזס

״״־

היו הילניס ולוינליס
ואס היו5ווכלי'
בשדה מפחריס ימפות־י׳אע״פ שאוכלי׳
כולם בשעה  Mומעי אחד כיתסל *
ואיכליסאינסמצ־0רעי׳ פ״כ;
ג.סכמי י
מקים " "
 1rDב כהנה מי ע ה בשס כס ג ג שלא
קבעו עצמם לאכול יחד אלא כל א' בא
סס במקרה וישב אין חייבים ככר׳<־מ׳
אבל אס קבען עצססל ^ ליקן .ס $יי
מהלכיה כדיך ואמיו נלך  ,לאכול לסם
כמקום פליו׳אע״ע סכל אחד אוכל מככיו
חי׳יכ׳יס לזימון עד 3אן ןכ״כ סמ״ ג  .ודכר
ברור הו׳סזים ע״ד המפרשיס ש5ן ינ׳חיי 3ים
!.

,

« ו ול .ן״■ ״
ה״׳יז יייו יי"
f55 ” .
אנלי
כן
מ<
נע*6 rjת(
דר« 8י
שם דכת׳נני נ׳
זיחלוקן פי ' אם
ירנז אנ 5עדין
טפי^ פ!אימל«קז
(« ’ ) 1׳א ^לליי,
יזוכרחיס די״ל
"אכי שעם לאן
ע  /דחניובלתם

 ,ת״ת ש1תיג

לג

אין נהלקין כיקשנתהייכי בהזכרת השם יערכיומציה לחוד אחי לולן לא א כ הוקכעו יסד ינברכ המוצי החגרך .עו< פ
לדבריי הרא״ש ססוכי כדברי אחיי! וזמןעל ני
המפרשים שאע״פ שלא בירכו המו 5יא ;ר "
י ייני
י נימיה־ םא היהה חביריגדולה מנוובין יהד ואינן ,יכולין כולח א־'ל
לשמוע ח״דכה
מפחחמכרך ואןנן רש אין ליחלק לחבורות עןל׳י 3
'יחד
אצא
אס״כ
נ
ק[(3ו
יזש£״כ כ»6נרן

שאכלו כאחד אינם שימנאיוקיזן סי'
ך מאיקמ״ל
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יחד
וכו׳בש״פ
ג׳סאכלו
כילה
ביחדרשאיןליחלק  :וא״ ^ ז״ל כ׳וני׳ל כדכרי המפרשים׳
המוצי׳כיחראלא אח״כ נר! כע 1באכיל׳ ביחד‘ ועדין לא אצלו אינס רשאים ליהולק יכתכ
(סס) אמי יכא כי אכליצן ריפתא כי ר״ג.
"! ע״פ שלא כרכו
סירא״ס פי׳ שישבו לאכול וכרכו ברכת נלסשנמסנמנא"
מכרכיכןשלתאמל מ  ^ fינךכו
שאע
 \ ,י שמפ:
נקבעו לזימון ואינם רשאייליחלק עז ,כ  :ואפי׳לא אכלו הזיתביחי‘
המוציא ועדיין לא אכלו שיעור כיכאינס (ע,ןס י'ע׳ולעצי!
ויג י)5יק? יו ?נ! י3 ',,5כרכת די ג" 5ןיייי• איינז
רשאיזליחלק רתנן גישאכלו כאח׳אינן רשאין
ליחל׳ופריך
רסאי׳ליסלקוחומיהיואשהחמירוחצעי׳ נלנע ק״שכלל:
מאי קמ״ל תנינא׳חרא זימנא נ׳שאכלו כאיחייכין
לזמןקימ״לכי בדבר וכמסכה יתירה שמעינן לה דקתני
Smכל ^נו ׳ שגמי ^ סשרש?
אה
דאמר ר׳ אכאיאמך שמואל ׳ג שישכו לאכול וכרכו כיציי
צ׳סאכלו -כאח -ומפרש לה --
סהתחילו לאכול-
«נקילנמוךויושביןאחר הברכה"
המוצי׳איןרשאיןליחלפי׳שישכולאכו׳וברכיובד׳המוצי׳לעדייז ,.ובירושלמיגיסינן כרישפירקיןהכ׳אתר
פדשגמר ר״ג חימן הוא והיושבים אצלי לא אבלו ש^ עיר הברלאק רשאין ליחלק ור ^ אלפס‘ נולס קמ״ל א מר חייבים בזימון והנא את אמי אינם
ג ^סו  :שמער״נאסהיומזמניןי׳ %ג׳ש^ שכולאכול
אע״פישכלא׳אוכל מככרו
אינןרשאץליחלק  -.רשאי ציחלק כלימי מאי קמל היינו רישא
היהצייך המברך להגכיה קולו
הלכ׳צריד לחושי לשתי הגרסות אפי׳כל א׳אוכל מככרו
סמואל אמדכאן התחלה וכאן ב&ון^ ואי
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י׳גויח־ה לו שאכו עושיכז סכור׳לעצמיני ' אכל ערח מית פת אי !
רשאיןליחלק'
ותר
והו בתחלה ואי זה ו בסוף הרין אמוראי
כפיהסיא אע״ג דמפקי כפשייהו מידי
’
.
■ ^ חד אמי נמנו דעתם לאכול זהו כתפלה
מזן סל הזכי׳סשס וכי הדר מזמן ר״גיבהזכרסשס־לאו איינהו נפקי ביס דאין זימון * אכלו כזית זהו כסוף וחד אמר אכלו כזית זהו כמשלם גמרו לאכול זהו בסוף  :והא
למפיע אפ״ה נישא לסר בהכי משום דאוושי ה״ע שהיו שסימסוביס רבים ואין קול דפריסי׳הכא שבירכו ביצת המוציא ועדין לא אכלו סימוי ברכה היינו כמאן דאמי'
מניו נשמעעכ״ל ז ח״ל הרא״ש אע״פ שצתסייכו בברכת הסס בעשרה טוב לסם׳ אכלו זהו כתפלה וכזית מקט לאו דיקא אלא לאפוקי ממ״ד נתנו דעתס לאכול זהו
) :ממה שלא היויוצאיס בכר׳הע׳ שלא היו יכוליסלשי׳ןוע אתסמברך־ע״כ ":וכך הס' במחלה דעשמש רק סגערו בדעתם אע״פשלא בירכוברצת המוציא ואי הוס
דכיי רבי׳ונ״ל שמ״ם ואינ׳ימליס לשמוע הברה׳ספי המכר אכרבזימון קאי וכין מ״פ מפריסנא שיסבר לאכול אע״פ שלא בירכו ברכת המוציא אז הויכמאן דאמר נתנו
 stסוב להס ממס שלא יצאו חובת המזון חובת׳ הזימוןקאימיידאלו' ידי חוב׳בר׳הע -לממס' לאצול זהו ב־תהלה אכל לא מסתבר לפרושי כין דמוסרא ימירה היא זאת
*rfiשלא ישמעו מסי העכיך היו יכולים לצאת ע״י סיבין כל אחד לעצמו דאין' טכ״ל •י ואע״פ שדעת ה״ר יונה נוטס לפסוק דכיון שגמרו  .בדעתן לאכול ביחדלס
סניא אמישצייכיןלשמוע כל הביכה מפי המברך ואיכס רשאיסילברך כל אבר׳המ
עליהם חובת זימון ואינס רשאים׳ ליחלק לא חשש רבינו להזכיר סבי זו מאחר שכת׳
לעצמודאדרכא שוב שיביך בי׳סס׳ כל א׳לעצ־מו בלחש וכמו שכתבתי כסי׳קפ ג: J
היא׳ש ססי׳חומרא יתירה • וגס הרסב״א כת׳ כשם רכי׳האיי שכיון שישבו לאכול
כתב אי יונה ז״לסאדתקג׳שאכלו איכס רפאים ליחלק דוקא כשקבעו עצמס'
ביחדוכו׳וא״א ז״ל כתב ונ״ל כדברי סמפיסיסישאע״פ׳שלא בירכיו המוציא־ ביחד
יכו׳ כל זה כתב היא״ש כר״פ ג שאכלו וז״ל ׳ג שאכלו צא ,כתב ה״ר יונס
דמיייי כשקבעו מצפה ביחד מתחלה לביכת׳המוציא לרידסי כיססיכס ולדדןבייסיב׳
אזאינםיסאיס ליסלין אכל אם לא נמנעו יחד בברכת המוציא רשאי׳ליחלק ודקדק־
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מקי לסיב
נסמן
כגון
דאעריטזייל
וניכולנהמא
בדוכתא
פלן
דהוי
כימו
הסיכוי
יהאי לייתאבבד׳המ' איירי כדקתט בירוש׳ואם איתא דלא בעי קביעות לזימון
איצטריךרב נחמן לאוקומס בשקכעו מקוס ספוק לי מציון .שאצלו כאחד
קגעתן זו האכילה אלא וראי קביעות מתחלה הוא סמחייבין בזימון ועודי הכי׳ראיה
מהא ישנן והשמש שאכל כזית סצטרעין מהחידוש יש בשמש יותי מכאח׳אלא ודאי
לאשמועינן אע״פ ששאר בני אדס אין מצטרפין אלא כיישיב׳קבע השמ׳מצטיף׳
5יאישימ קבע לשי סלרך אכילתו בכך ול"ינ כדברי סמפרשים אע״ס שלאי בירכו
יזיציאביהדאלא אח כנקבפו באכילה יחד נקבעו לזימון ואינם רשאים ליחלק
■ימה ^ כיא ראיה מההיא דכיצד מברמן לאו ראיה היא דשאני התם דאי אל אמרי
י{ |■י .-
כיצכהמא
נהשא בדיכתא
הסעודה י עדסי פס
״ירחרזדמימח כנפי
רלא׳ קבע
חדריי ולא
לוניטל
ברוכתא מלי »n *1r.r .
שלןהיומתחלת הח-
ילא.
 ,י ' ^ 'מי׳
■ להוציא חדירו אד!1התייר!׳ מרווחירו־חל 1r
t
יא חכייו אכל .הפיס מקצתן תחלה ובא ס שלישי וססבממהם־
^^ ^ קקעוה־אשוכיס לאכול ולדידן אפי׳בישיבם ציון שהם קבועים יסד בגמר
^
לזמן יכן ההיא ישמש ארם אחיי שהים מצטרף  :עין סשמשלא הים
^ ^״ץ 1לאינו קנע ע  :״ל וזה ממאי יפה ברכיי ר׳ירו׳ח״ל וישי מי סצת׳שאפי׳
י
מתחלה לכך כיון שקבע השלישי אח״כ עמהס או הב' פס השלישי אם

ביחד אע״פ שלא התחילו בסעודה כיון שנזקקו
לאכילת לזימון אינם
רשאיםליחלק וכ״כ הראב״ד ומיהו משמע שהתחילו קצת לאכול ואח*כ חזרו פנים׳
זה׳ לכאן לגמרו סמודתאי 1׳ !ח התחילו כלל פלל לא ובירושלמי דר״ס נחלקו אס
צריכים התחלה ככזיר ,פו אפי׳בפחות מכזית עכ״ל ר יבעל כבית עם כני ביתו
 .היה נרלומ׳דאע״פ שלא התחילו לאכול אינם רשאים ליחלק׳ אלא סהרא״שכ׳בפרק

.
.
י
עלייהובדוכתייסוסי׳שאכל לכ א׳פהג׳והעסיק לשנים תהיו מסובים עסו דע הזן
כדאי׳לעיל סרח חובת זימון מעליהם כלומר פטורים מן הזימון ורשאי׳ פתה ליחלק
ויכי׳כ׳טפי׳זהזמ׳שואפי׳לא אכלו אלו הג׳ביח׳מסנתחכרו כ״כ רש׳׳י שסלפי פייושר
ורני׳אע״פ שלא כ׳כאן אלא' פי׳התו׳כ׳דבר זה לפי שסו׳סונר סבעטן זה אין מחלוקת
כין יש״י והמוקדש לדקד׳א״כ היאך מצטרפי׳סהרי בר׳זימקלית אלא על הפת והוא
טמון ביב ' לאחריו כמקומו וצ״ל סבסאכלו ג׳חבורו׳בבית א׳עסקינן שחבור׳זו אצלם
כזוי׳זו וזו בזוי׳זו דהשת׳אפ״ע סאח״המתקבצי׳בזוית א׳צית לןבה דספנ׳לפנה לא הוי'
שינוי  :א״נ ה״קשכיון סבאו אלו הג׳להצטיף זה לזה ולזמן אע״פיסלא הסיכו ביחד
ולא אכלו ביחד כיו? שנמווערו לזמן אמס רשאים ליחלק ערד על כין צריכים לאכול
בייחד דחל זימון פליייהו ושוב אינם רשאים ליחלק  1 :ךע סרס״י פי׳ילאאמרן
אלא דלא אקרימי הנך חבויות ספידשו' אלו מהם ואזמין פלייהו דצני כגק אס׳ סיר
ד׳ביכל סבורה ונשאר בכל אחת כדי-זימון והפור־שיסיגזללו היו צריכים לצאת לשוק
קיודססגמיו־החכורות את סעודתס אבל אזמין עלייהודפני כגון פנצסיעו אלו
פמהס לזימון צדאמרינן לעיל קורין לו ומזימנין עליו וברצו החבורות ואלו לא היו
סם אלא כדיכברך וברוך הואועכשיו ה־ן באים לביד לא מזמני דפיח מינייהו חובת
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זימון

אדו

הלכות

ברכת המזון

זימון ומו ללו הדר מלייהו וכן נראה מדברי.הרמ״בס3ס׳ס׳:וכת 3הר״אש וסקש׳ס״ר
יהודה על זה דהאמילתאדפשיט' היא סלא יזמנו עוד שהרי כל אחד ואחד יצא ידי
וימין עס חבורת ו וגס לא שייך לופר על זה פרח זימ ון מינייהו ססרי זימנו בכר ולא
פרח מהס פלא יצאו ידי זימון כמו אסריס והיאך יצטרפו ויאמרו נברך פעס אסרת

וסירס הוא דאילו החבויות היו בכל
אחת ד׳ופי׳איעסל סבור׳ונצערפו לחבור׳

קצג

קצר

קצה

וכתב ה״ר יונס גביהא61מר ר53״ £׳
קוראי׳לו ושומע קולןומזמכין •
אדס סבאו מג׳חבומת איכס רשאים ליחלקדהא דקרו ליה יעני אינויוצי) ל
לס א נתכוון ל צאת אלא סקראו אומו האחרים כלי לפטור ע^ מן יאע/ו^"׳
ימון זהו מפני שעומד עמה"!
שאכללו א מפסיק לב׳ונפטרושלשתן «וימין
שעומד עמהסאבלמ
סאינו עומד עמק אע״פ

אחר' וזימנו הג ' הנשארים והא דקאמר
אזמין עלייהו כדוכתייסו לא&היו עמה'
 P ? ,r 6זיענו נגליהס כאל וה 'ו םס כי
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כדי ! ימ,ין פ? ח" 11י‘ מי? ייהי

! סוןאזמיןעלייהו

הג׳חבדרר׳טל ג׳ג׳ב״א אמר רבא לא אמרן אלא דלא אזמןעל .. .
בדוכתייהו אבל אזמן עלייהו בדוכתייהו פרח ן ימו י מ,ייו יה ןיפ ׳
ג׳שבאו

עליהם

מג׳חבורות פיל ג׳ג' בני אדם ונתח ברו א  1,ר חגי

במקומן כנין

שהפסיקו כל א׳

אם ןימנן

לשיים מךשא  0רו

מהש יורע כל ביכ׳המ׳וט׳פי״פ
ופכיאאידן
(דמז ) תני חדא בי המ ג׳וג׳

גודוכ הרי ף דה הסנ ^וג־ ס ^ ו^

^ ™ ך שאחמפסיק ^ שני שוב אינן יכולין לזמן אפי אכלו אח כ א־ידי־כינסיא ^ ־י־נצ"
«יי -ח,ל"־" * * * » ,
לא קש־׳'מידי דרבותא קמ״ל שאף עליע יחדוגמרו ס« וד^ 1אמלאזנ »עליף 1במקומן״״  P" pי»'? יה ^’־י»’ני’ייע־3ינ'5י » ג
0אכצו אלו הג׳כיחד ואחל גמרו סעודת' רשאי}ליחלקואפי' ,לאאכלדאלוהג׳ביחדמשגתחבח  :עונולכילנינ׳יאסונ׳וצוי-זי» ! ,1
שהתחילו עס חבירתס בלאנט״י ובלא
שלשהשאכלוכאח׳ושכחוובירךיכלאחoo ,־*  wwhלנין jo־Li »-5e
«צר
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וא׳לעצמו כטל מהם הזימון
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המוציא אפ״ה אינ׳יכולי׳לזמן דסי׳זימון
מינייהו אפי' על מה שאכלו אחי מכאן
כיון דזימנו כביטלתחל׳סעוד׳וכלאס׳
תוזר למקיס שפשקעכ״ל • וס״ריונה
כ׳שלענין מעשה נראין דברי רבי' יהודה
וכ׳דלפ״ז הוא הדין אס היו ג׳בכל חבורה
והלך א' קודם הזימון ובא אח' ואכל כזית
ונצטיף עס אלו השני׳הראשיניס וזימנו
שלשתן כיון שצבר זימנו חבורתם אפ״פ
שלא זימנועמסס פרח זימון מינייהו ־
והרשכ״א כת׳ סרכי׳האיי פי׳ג׳סכאו מג'
ברכת מר׳הס׳ הא ארבי!ה לא ואסציתיתמן
ליחלק״מחבויתס חייבין כברכת הזימון וכל אחר יכרך הברכה שיורע וכמצ׳
חכורות אינס רשאים
ירכ׳אין הזימון עד נברך סוס אמרארבעה
הראשונה כי היכי ללא ליפק׳מורח זימון המזק עולה משלשתן אבל אם אין כל א׳ יודע אלא הצי
דאמח
אשכח תנא תני ארבעה ואנא
מחבורתס והיינו דאמ׳רבססד׳והו׳שבאו
׳
׳
"
יכולין לזמן שאין ברכה אחת מתחלהתלשנים •
fop
כוותיה ואי תימא זו הטוב והמטיב
מג׳חבורו׳סל ג׳ג׳כני אדסכלומ׳ הא אילו
חבורות שאוכלו׳ בבית א׳אוככ׳כתים אם
ק ^־ך )
והמטיב
הטוב
היאדאמי רב הונא
באו מחבורה סל ד׳ רשאים ליסלק משוס
מצטרפו׳לזימון
מקצתן רואו׳אלו את אלו
!
לקכור׳מקנהופיי
משניתנו הרוגי3יתד
דהא אכתי איה' חלתא כסבור' ראשונה ואם לאו איןמצטרפו׳ואם יש שמש א׳לשתיהןהואמצרפןוכגון
הוא ז״ל דה״ק וא״ת הך תנא ותניאומז
דיכוליס לזמן לעצמן ולפי פי' זה מתני׳
שנכנסו מתחיל׳על דעת
להצטר׳יחר :אכלו מקצתן בכי'ומקצתן משוס הטוב והמטיב הוא דיונימי
ה״ק ג׳שישבו לאכול אין אח' מסם רשאי
ליחלק מהם אע״פ ממצטרף הו׳עסאחרי' חוץ לבית אם המברך יושב על מפתן הכית הואמצרפן:
ליתלךלסיע'
כת׳א״א דמצי אמי לה גבר׳רביעאה
בבי׳א׳עם
מפפיקי׳כולן לאכול
שלא היו
הרא״ש ז״ל כני
היאולא
הכי דברכת הטוב והמטיב דרבנן
י.
,
ןI
,
החופה,
ורמו l L
וימוןמח^
מפני ^ uwv
מע
מחבורתו
עעסירזימון
שהוא מפסיד
החתן ונתחלפו להכירו אפי אם אכלו בבתי שאיקפתוחי למקום מני לה תנא כהרידאורית׳דאמ׳ תte
וכו׳כלומר
סראסונ׳וא מד
אוכל כולן מברכין ברכת חתנים לא מבעיא אם השמש וכיו׳על כרחך משמע מהנא שאיןנרנו!
שהחתן
יאסמיהח אלו ג׳סבאומג׳מטרו׳תי ^
הטוב והמטיב מעכבתשאט״ס
לעצמם פרח זימון מן הרזבורו׳הראסונות מצרפן אלא אפי אם אין שמש מצרפן כיון שהתחילו אותם
אחד מהס יודע אותה יכולין לזמןלנן
גירסא שכשאר
ונר' לפי פי' זה שהוא ז״ל גורס
אסרת שאינה בספרים שלנו וכך הו׳גור׳אמר ובא ואי אזמין פיח זימון מינייסו והא רכינו לא הזכיר עיודעיס ביכה רביעית כלל ואע ג דבגמ ' דדן אמה דובנס!
קמ״ל רבא דאע״ג דאמרי׳לעיל הני תלתא דבריך ריפת׳בהדי הדדי וקס חד מינייהו מצי מתיץ לטעמיה הא דמניא שכיס ושלשה דגסועליס עסקיק דאינסמנינ’|
סהירוכחונקנזל
וכריך לרעתיה אינהו כפקיכזימון דיירי' החס הוא דוק׳כשצאיצא זה הג׳ידי זימון לאחר המזון אלא שמי ברכות כלומר ועם נברך הססלשה־ואע׳ס
אבל הכ׳מפ׳ידי זימקפרס זימון מיכייהו ע״כ אכל נספרי׳סלנו גרסי׳א״ר לא אמרן עם תלמודאדידן מ״מ במה סאיפסר שסם סוים ספיר איכא להוכיח מסו»
סירוס דביי הבבלי ^ :
אלא דלא אזמין עלייהובדוכתייהו אבל אזמיןעלייהו בדוכתייהו פרין זימון מינייהו
שתי סבורות שהיו אוכלות בכית אתת וכי׳מסנה כס שלשהמאכלו (|ו
כזה קצה
פכ״ל ; בחב ה״ר יונס דסיל דאזמין עלייהו אסי׳אכלו אס״כ כל א׳וא׳ופגעו זה
נ ) סתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחת בזמן שמקצתןיונווחי
את׳סאכלו אינם מזמני׳ הואיל ולא־נופדו יחד לאכול ופשוט הוא• מצאתי כתוב
ב׳סאכלו בקרן זוית וא ' אכל כקרן זוית אכל לא בסדר אחת שאלתי הלכה למעשה את אלו היי אלו מצטיפין לזימון ואס לאו אלו עזמנין לעצמן ואלו מ1צי!ןומ0ו0
למורי אס יש להס לזמן יחד אס לא והשיב לי כן כי מאחר שלא נתכוונו להסב"יחד שש תנא אס ים שמש ביציהם שמש מצרפן וכ׳הרא״ס לאמיבעיאשתי
אינם חייבים בזיסץ ורשות בידם לחלק וגס אס רצונם יכולים לזמן ושאלתי לו אי סאכלו כבית אחד אלא אפי׳כשני בתים שאץ רואים אלו את אלו השמשפצחןק
סרס דאורחא דמילסא נקט מתצימיןשתי סבורות אוכלות בכית אחד ומדיין
» מהם עדיף והסיב לי טוב שיזמנו משו׳ברוב עם הדר׳ מלך יצחק ג״ראברה׳עכ״ל*.
קצר שלשה שאכלו כאחת ושכחו ובירך כל א׳נא׳לעצמו וכו׳הציאסרי׳בר״ס בכ׳כתיס וכן פי׳בה״ג וכן משמע בירושלמי ר׳יונה ור׳אבא כר זמינאבססרויו|
ג'סאנלו (דמה )גכי עוכדא דיהוד׳בר סרימר ומר 3רבר אסי ורב לשני כפים נצרכה אמי י׳יץה -וסוא שנכנסו משעה ראשונה מל מ נח Y P־| ?
אחא מדיפתי ואית׳תו הפס ידף נ ) אמר רבה תוספאה הני תלתא דכרכי ריסתא פשייאהמ את עבדת לון כבילו אחד או כשני בפיס אס סיה ידיכן למכורm m
'51
מזמן ואם לאו אינו מזמן ריביכיה מיקי אמורא אמרע' תיצניא דכי מלרשא
בהדי הדדי וקדים חד מינייהו ובריך לדעתי׳אינהו נפקי בזימוןדידיס איהולא׳נפי'
בזימון דידהו לפי שאין זימון למפרע • וכ׳ היא״ס אינהו נפקי בזימון דידיה ואע״פ מזמנין על אילין מכ״ל וכ״כ ג״ב התוס׳וה״ר יונה וסיסג״א דאפי׳כסני כסיניבסי
שכבר כירך פצי למימי ברוך שאכלנו משלו דלא גרע מבא בתוך הסעוד׳ואכלכבלה מצטרפין ומדביי כולם משמעדביןברואיןאלואתאלובץ ע״יסמס מףויו
ירק שאוסר עמהס ברוך הוא שאכלנו מיהו איהו לא נפיק בזימון דידסו לסי שאין אע״פ שהס ככ׳בתיס ומיהו כתב ה״ר יונה שאס ר״ה מפסקת כיניהס נר«
ויצוק׳ למפרע ודוקא ב׳פס הא׳אבל אס בירכו ב׳אין השלישי יכול לזמן עמסס וכ״נ מצטרפין בסוס ענין  :ורבינו ירוחם כתב דאפי׳סתיק כבית אחת צריך שי*
• ובפרק הנזכר גבי הא דאמ׳רב הונא ג׳שבאומג׳חבורו׳אינ׳רשאיס המברך במקום אמצעי שישמעו כולם ונר׳סהוא מפרש כן על מהשאמרו3יווf 5
סרסב״אז״ל
ר׳ניכיה מוקי אמורא אתרפא וכו׳ובסמוךיתבאר *.
גירסתו של רבי׳האיי הא דאמרי׳דאינהו נפיקבזימוןדידיה
ליחלק כ־/יסלסי
 1כתב הרשב״א דהאדאיתא בירושלמי אמר ר׳ יונה והוא שנכנסוסעה
כיימהיכא דלא יצא הג׳ידי זימון אכל היכא מסק ידי זימון כגון שנצטרף פסשני׳
שבאו משמי חבויות אחיות וזימנו יחד פרח זימון מבני חבורתו ולא נפקי תו ע"מ כן נראה דאפי׳ לשתי הבירות סהיו בבית אחד נמי קאמר דליקיז כסנג',
ושלשה שאכלו ויצא א׳מהסלשוק משעה ראשונה לכך דס״ל כהסיכו -יחד וכ״כ הראב״ר ז״ל וכ | נר^ה לכ? יר ?י
מזימון דידיה וכתבתיו כס״ס שקודם זה •
וכו׳כר״ס ג'שאכלו (דמס ) אמר רב דימי בר יוסף אמר רב ג׳שאכלוכאסת ויצא אח רגי׳ואע״פססרסב״א כתב על זה ומכאןפאפי'לכרכ''הז,מי ן? 3׳הםי ^<חרצו
J! 15
מהם לשוק קוראי' לו ומזמנין עליו אמ׳אביי והוא דקרו ליה ומני אסר מר זוטיא ולא לגדולי המפרשים שפירשו דברפת הזימון אינהצריכ׳הסיכה ע”כ יאכל®'
אמק אלא בנ׳אבל בי׳פד דלתי מ״ט כיק דבעי לאדכורי שס סמים בציר מי' לאו הרא״ש שכתב רכי׳גסי׳קל׳גסל1ע״ס ס לאכירמ ביכת המוצי ^:3״חד \ ?לוני'1
אורח ארעא ופרש"י והוא דקרו ליה ועני שסמוך הוא אצלם ועני כחך הוא • • לא בשתי חבורות נמי לא בעי׳ שיכנסו מתחלה ע"מ להצטרףיחדוא״נ ■ה 11רנז
אמין דלא צריך למיתי לגבייהו אלא ג׳א-בל י׳שיצטרפו מסו׳הוכרת השם עד דאתי לכתוב סתס וכגון שנכנסו מתחלה להצסיף יחד איפ&רשהוא סו 3ןםי ^ח'ו!ט!
יי
ומיהו איפשר סמ/׳ס רנינו יספ
גבייכו־וסרא״ש כ׳והוא דקיו ליה ופני צריך להודיעו סיתהוץ שיצטרף עפהס ויענס צייוף דחבורה אחת לצירוף דשתי חנויות
!!
עמס׳בר'זימ,ץ וכ״כ הריונ׳ז״ל  .וכתב הרשב״א בשם רבי׳סאיסאמ׳משס רבוות׳ סנכנסו מתחלה על דפת להצטרף יחד לא קאי אלאלצירוף י ' סג1י ^ן(1
דהאדקוראיןלוומברכי׳עליוה״מכגון שפתחו של 3ית לשוק והוא יוסב מגדו ראייה או ע״י צירוף שמש דשתי סבורות בבית אע" פ שלא נכנסושמס׳ה

ונמצא׳כר׳הז׳
שכח ברכ׳אח׳ שהוא יודע
יבולי׳ להזו׳לזמןלמפרע • וכן אם כרכושני׳מהם• אכל אם
מהירושלמי
מהס או משלפתס והיכיס כן
א׳מחם וברך השני׳יכולין לזמן על הג׳ אע״פ שככר כירך יכך׳לן׳
כב־רהסכימו
ואע״פ שיס״י פי׳בענין אחר
ברוך שאכלנומשלו ד)5א גרע מאכ 1,עמהם ע^ה ש ,זיר קוהם
10
זימון המום וה י יונס והרשכ״א שפירושו
יוצאים ירי זימון והוא אינו יוצא ידי זימון שאין
ÄSKS
שאכלו ויצאא׳מהןלשוק קודאין לוומודיעין^י ייי״יP * 1
כדי שימיןויצטרףעמהםויענהעמהףב יכ? ״ ;מיז " * ' P
אע פ שאינו בא ויושב עטהם וה מ בג אבל יב כדי להזכיריהסס הייי׳ף דנימשלמיפיס?ליל
אינו מצטר׳עד שיבא וישבעמהן; ג׳שאכלו כא ואיןא מהם יודעברכת זימון אינה אלאנכין ^
חייניס
משלו לבד מדמניא ב׳וג׳ סאכלו
ואח׳השלישי'
לכ בר׳המ׳אלא א׳יודע ברכה ראשונה וא׳השנייה

אורח חיים׳׳ הלכות

ברכת המזון קצו

קצז צב

eh

מצי אכיל תממה אי ממעיל עלה אלמא דכיון דמסוסי סאלס לא הוי ראוי לאכילה
קצה co
 1נזרה יסד מצטדפין וב״נ מפעט כירושלא  :וכתבו המו׳דכל היכ׳עמצערסץ
ונ״כ < I'b
1
והילכך אי לאו דכהני מכו אכלי חולין לא הוה מצסיף :וחאגרר כתב סיס אומרים
! ,ןיןמ כרין שישמעו בר׳הע׳ « פי הסברך • וגס היסב״ס כתב בפ״ה גבי
לנגית, h
לקלי׳
עאסילואם הזהיר מפת סל גויס היה כהן והיה אוכל חלות או חממו׳וסאיני נזהר
חנורולן והוא עיעמעו שתיהן כל דברי הסברך בביאור • וכרא׳עטעמס
םמי
ל  $נעירןןננ  3מ
{יי יך
?"י׳  *-w-׳ג׳חאכלו אמר רבא כי אכלינן ריפת' כי ר״ג מברכינן תלתא תלתא
■ ייו
היה אוכפת על גוי עאין אח׳יכול לאכול פת עס ל׳בירו ספי׳הכי מצטרפיןלזימוןלפי עקיו «צשם כן:
מוגוסי׳כס״פ גשאכל י אמר רבא כיאכציכן
עאס יזדמן לכס כעעודמץ תפ סולין על
(ג ) לכלל נתליוי
ונר׳וניפ^וכברבת' דר״ג איידי דאוושי
יבראל סניהס יכולים לאכול יחד והוא לעיל הי' קציל י*
 Vגניהחופהרכ ^חשוגיןכא׳
כשהתחילו אותם® ל
l
שכטאיו• ^ »
ע\ אל שפעי ומשוס דבב׳ סבורות אוושי סודמו ^
ש;ר 6ה 1sij
סזיס
מדברי סכלי הלקעי־ • ודכרי' בסלים סס
אה״נ לברך כרכה חתנים כיו? שאוסלין מסעודה שהקנו  9חופה
^מוכוס לגני שתי חבורות אבל
מההיא דערכין עכחכמי בסמוך  :עד קצו )0
ומוהר״ר
י
אפ  7טכל אין מזמנין עליו כת׳ הרים במןיל שאת
1XD
ןנסכו ו׳  6סת כמי צייר! 3יס ?,עו
כמה מזמכין וכו׳ססנ'בפ ' ג׳סאכלו (דמה ) :צ .רה 0מתר #ג
מכרכק עליו לא כתחל ' ולא בסו׳ וכן על כל
I
,״
ה
,
יכי
בםי׳קצ׳ ג סנ ^
^•׳וכינח• ^,
ומיש וכן לטנין יחיד איכו מברך סלס נמכיתי« נתג
אין
אלא
אמרו
שלא
וכתב
עליו
השיג
והרא״בד
:
איסור
של
רכר
עו
מ
שיש
$דוקאדא" נ
ברכו׳אלא ער כזית ככר נמב׳גסי׳קפ״ך7 :ל! קא נס!ן.יש
איסור
דבר
ואוכלין
הואיל
קביעות
לחם
שאין
לומר
עליו
מזמנין
y
לי״ין  Ü״״■ «
^
6
כתכ
1
סי
7
£2ר
שנים  6°־ל י *? . 1
ק »
עמלס ונו בפג ס א גלו <תח* !* 3לגון
ווף « קאכיל פייישאין *  « p pחימחאכל למה -לא יכובו
» &  wפס־,ק ,׳־ץלס ל)5מל
רצוייה« •7.pjp
הראש ז ל  :כת רש בם שלשה (דמז )רל וסמוא׳הוו יתבי בסעודת׳אתא .
כיון? שגהנח וב כ א א
עליו לכסוח כיו
אח׳מהם
או
נזהר
נבייעסהסתןלנז׳מ״ב דסוכ׳אבל ס גהות שאכלו כאהד אחיגזהד מפת של גויס ואח׳אינו
רב סיסי בר פייא הוה קא מסיהב ואכיל!" 5יקי) הלמצזי
מימ״נתכו בפ׳ב מהל כרכות בפס סה״ג
סימא
עציו
פגרני
,כלומ׳ ממהר
ערי״ככא הותס ,לברך ברב חתנים כבתים כחן ואוכל חלי־ת אע״פ שאותו שנזהר אינו יכול לאכול עם אותו
תע) ? ו! מ51
כןי(י הצטריף ^ י ס8
ספתישי׳לביי! סכילת סמני׳שם ע״יצ״ריף שאיני ,מהר ולא ישר׳עם הכהן כיון שאותו שאינו נזה׳יכוללאכו' אס ליה מאי דעתיך לאיצטמפי בהיןאנן !לאי ל 6על׳ל
אכלינן לן אמר ליה עמוא׳אילו מייתו לי איזנס " "ר
סאין שת־ סתיו•־ו' יכולות עם הנזהר וכהן עם הישראל מצ?3רפיןזכת'ר״י יש ללמודבדבריו
ארדילי׳וגוזליא לאבא מי לא אכליגן הר* 6פ p׳ נ׳י
לראות
ולשמועהמבי׳עכ׳׳הזשמ׳דבשאין רשלש׳שמוררק הנאה זה־ מזה אין מצטרפקלזימון אע״פ שיכולין
הרי״ףכ לה,ב )$ד ^ ,מיימןשאגלזיזפמע ;ווי)
וכתב
למלתני 1גדלה
׳,
שתניס
11
ברכת
מברכים
'
1
אינס
מציפן
ע-וש
1
לישאל על נדרם ולהתירם מ״ מ עדיין לא נשאלו• ער כמה מזמנין להו מידי מכי למיכל מיגי מצטר בהדייהו-
רא« 5ה לאחר« ,
ז״ל:
הרא״ש
על
נר׳צעמוך
הצנה
ולעיין
עד כזיתר׳יתירח• אומר עדכביע׳ וקיימא לן ככזי׳כת״ק -וכן לעגין
וכן הלב ' ובן פסק הרמ״כס כפ״ה  :והתו' וש" ללוא ׳« 7ם :יה*
קצן אכל סכל אין מזמגיןעליומשנ׳
יתיר אינו מברך שלש ברסת אלא עד כזית נ
אילנ״י
דרבמדלא הליג ינרך
כתבו עשמ׳דכן הלכה
כפ׳ג'שאכלו (דמה )ובגנו'
הניא ראיז׳למרי
שאכלו ובא שלישי להצטרף עמהם לכ זמן אכל י/ס אמרו סבלן י ונכריך עהסימו
׳k
אוקימנא כשבל טשיל דרככן בג• [ ש רעו
הרה 0 *3ונת ' שנן
שלא אפרו הב לן ונכדיך מצטר׳עמה׳אמרו
דעת׳מלאכול איןפליסי מצטרף פמס׳וכן  7ע' ר*י״ והרגוב"{»
נעיין שאינו נקוב ונתב היש״כא כשם
מצטרף עמה״זאמ׳רב יהודה ברשילת■ כחבו היא״שוהרע״ב׳ז״ל :כתוב כתשו'
סראל׳ר דמינה שמעי׳דאלושאץעפרישין השגי׳הכלן ונכדיךת איגו
«נר״י יו ג? ודן
ואבלי הרש״בא רס׳כל הבע׳ר׳אמי ור׳אסיהוו
הלנה עכ״ל:
חלתהאו'מעיםכ1ץתפ'פ שאי׳אלא מריב׳ מדששי־׳ררבט׳שאכלותן וא־אבל׳ידק מצםדפ;ן להזכי׳שם
מזכי אתא ר׳יימיה גבייהו ולא יהכו ליה
נ׳נא״וה*
(נ )
איןזיעוןביניהם • בי/ב הימב׳סשאין לא ט־בל עמה׳אלא כציר או לא שתה• עמח׳אלא כוס א׳מצטרף
דג׳שמודרי' הג אש
בעינן■ אמ׳מדלא יכבו לי ס״מ אין מזמניןלפירו'
פניקמציילא כתתל׳ולא בסוף ובן מל עפוז׳ואפי׳ז׳מן ולירק מצטדפין אבל ולאדרובאדסיגכר
אין
*W
זה
מכאן פסק הר״ס בסני׳ובא א׳חייבל׳ליסן.
היינו
ינמרפין
כל דבי של אישור ואפילו א־סדר דרבנן כתב אחי ה״ר יחיאל ז״ל שאלתי לא״א הרא״ש ז״ל אם.המצטרף•
t/ 3
לו כדי סיזמני עמי  ( :וכ״ה לעי ' סי׳קצ״ג שאוגלין.
והראנ״ר השיג עליו וכשלא אמיו אלא י נפטר מביכה אחרונת כבר׳חמ׳של אלו והשיבני דלא :כתכ הרב
ילי 4לא
וכ״ה בהג׳מיפ׳ה דכרמ ' ) אי  7רכ יהודה• «כנרי
אין מזענין עליו וטיבפ׳א מהלכות כרכו'
והי״א] כתב גר"פ ג׳שאנלו סינ״ל ידכרי אלפס ללדוקאלאצטיופייל ' אבל לשישה אינו מצטרף עד בי עילת מעמיה דרב תעעס60כ<לרד ^ן מצסרפין "*"'י
שיאכל כזיתמן:יר׳'יפי׳ה׳׳ת נמיכ׳מן וא׳ירקאבלאיפכ׳לא וכן
אנל1
לאכ<
איןא-חיינ«5,ל(
(א׳ירק וכו׳ סס (ן» ף מק׳־ /וכת 3ן .המוסהת 6עם
הואל׳ עדאמיי׳בפ״קדשנהד׳ו־פיהגתל
מישגזל סאה סטים טמנה אש אה והפייש רעת א יא חרא״שז״ל -ורוקא לאיצטתפי אבל' להוציא אחרי׳ אינו סאע״פ סלא אכל אלא עתה ספיר יכול אסהיו אצל3׳ה
מוציא דע שיאכל כזית דגן אבל שתייה ועלה של ירק ( ס״א או־ לו'ס: 15לנומסלו דסתיה בכלל אכיל׳פ״ב׳ וגת! מללפניה•
שענה תלה אין 01מבי׳אלא מנאץ אלמא
(יכ"כ המרד'  :ונרישזה שאמרו 6ס סהס לעהשלח; ד59חא
אפילו
עמייב לירך אלא שברכתו סיא-ניאוץע״צ אפי׳פירלמז׳המיני' ) לא מהני ומיהו בזיתדגן מחני
נו(ז אנלי מחל
כוס א' מצשרף היינו מיזיזה מסקס מיהי' חיץ מן המים מסוס דל  6זייני כד  6י נכרמצעיפי :י
ולא ידעתי למה ופה דביי סימכ״ש בכך
גי"© בכלמערבין 0־ב  :0וכתב הרמ“ בס 3ה״ה דאע׳>ג דאוכ^ יי ? מגצ 'יףצרי ו 0אכצ3יירד 7מ
דהא גיסינן בירושלמי פיק קמא למסכת פלה תכי מצה גזולה אסור לבר׳מלי׳א״ר
נ׳שאכלונש©
סיהיס המברך ^מאוכלי הפת  :ומתם קבל עסה לרז סס עסהודצזי ל^ מיבעיא הר׳
אושעי׳על cdובוצע ברך נאץ הי׳הדה דאמרה כתסלה אבל בסוף דמים הוא חייב לך
לי6״ל ר ' ירמיה ספיר עבדתרג 6לזכעילז לך המס טעמא מחי משוס ד15יכ׳רוב5ן חוהר״ס «אי,
ומיופי אומר אין עבירה מצוס אמר רבי אילא אלה המצות אס עשיתן כמכותן
הן■מצי׳י־אס לאו אינם מצות •:ומשמ׳דלרגי יוסי ויני אילא כסו׳נמי אינו מברך ה״נ איכא רוכאואיהוסבר יובא דסינכיבעי׳יסרפ״יואיהו סברר'זיר 6סהיקוב^ "נטיתי*ונן.
היי
פל פנהגזולה :ואק לדתות ולומר דאדרבס משס ראיה דטעמ׳דסצת מצוההיא סא.
ומתחרט על סלאסאל על הששה סבר דילמא יובא דמינכר ספיר בעי׳דלימל דג! ד 3רנמולק«3רי
■ האנול הש 3י#
* מפרך עליה להא איכא למימי דברכת המזון כמי מציה .היא דכתיב ואי לעי מיניה עסה לא היה מתיר והפוסקים כלס פסקודרובא דסינכר גמי׳ואס
מי לציסעי
לק׳גלאו
כסו דרכי אושעיא דאף ע״ג דאיכא כדברי רש״י כיון דר׳ירמיה פשיט׳ליה ור' זירא מספק׳לא הוה להו למסבק פסיטותי׳ לנרישןי3י
ואכלתושבע' וברכת והא מקט מנה להודיעך
בםוף :וההי5ן דהריש גזל חשים וכו׳נמי כדברי סרס״בס דייקא ן־ר׳ירמיסמשו׳יספיקיה דרכי זירא לפיכך כל סהס ספרעיס דכי אמיינן ואיסוס 3ר יייזלייח■ "י:ט יל ע
נפי מצח מצז מביו
שכתוב בהם כיצד מביך אין 01מברך אלסמנאן דמסמע דמתמא רוכא דמיככי כעי׳לא כתורת ספק אמר כן כדפי רש״יאלאקוסטאדמ ’ל תא דרכי סצז ^ נאא
מוסגוססי דיון
ונ״רמי
שיברך והלא אש היה מכרך אינו אלא מנאץ הילכך לא יברך  .וגס לפי ס״ל ומ״ה לא איבעיא ליה :׳ ומצאתילאטי סכתב בשם אור זרוע שסה אורליס ודי ׳
נינו איפשד
לפיס דס״קאם בא לכרך אין זה מכרך אלא מנאץ הילכ ך לא יברך מצטרפים בירק פ״ב :נכ׳ססוא מפיס כפרש״יופוסק כפעיטוחיה דר׳יימיה ולעכין ע’(׳>־  -פ /שאנל!
נשחתהיא ש יש
7ה ' 5י® נעלו
יפוו דמדיא תניא בתוספתא דמסכת דמאי ס״ב כיוצ׳כו לא יושיט ישראל אבי ' מן הלכה פשיסא דלא חייעינן לדכיי אוי זרועדיחידאה הוא•  :וכר/ב המרדכי עאס
למי•
הי 5
י7
,־ ן ,
.
■ אוכל להצטי צריפיאכג כזית גג הסנט סימ" א״דונים יק
 Tרו«י*י־ ויו׳רמרס צרי׳עיעמהרביפייואס
 . .״ — ׳* ״״ ״״"
.י
—״
זימוו נ׳רוא דכפינן כזית לדע׳כמצייכי׳לג׳שיאכלו פת אבל לזימון’ «נואר לעילסייי4
א
כ ;
קתי לבניתנ ולא טסיין לנזיר שאיין מאכילין תא האדח דכ י ישהוא אסי "
ואי נ אנמי קע*ט «זס״ש«
רחתיהלא בעי׳כזית לאותם שהם סס יתיי׳על
אין מבדכין פליהן יאץ מזמגץ עליהן ואין עוטןאסייהן אמן וגס תדברישר י כפי
דרחמנמידפתלאבעי׳מיהוכזית ירק או רביעית יין כעי־  :כתבא 0י^ ר -יה «תעלעינ.
איסור ני םהוא
מפנהקעייתאדפ׳ג׳סאכלו משמע לסל דאין יוביכין על זבד
*  u 1״ \ a״6 Vv 6ס כמצפרס נפטר מברכם אפרוכ׳וכו׳והשיבנידלא והטעם
דעתה״ייוכה וגש הרש״בא סוכר כן והביא ראיה מדתני ^פכ במה ™ ,w T
לפניהם  -וP
נין ,
יסני־ס י
« « - ..
!*uSעל’י
ru3rf־יפניח
י־י'
נ־למ׳ל׳ר ׳^
.
 ps״״«  5לפ־ייי״־״י ^ ימי '
ט״ש־זפנץ״ימסt.-־י,
׳־ -׳־
«יק
®’') '•-
vSppaw׳׳׳
למכיניןעציוומפקהוי״•5ן■d׳■ ״׳״־־ ׳*1
■ p5
לימ׳דמביניןנרי
« }5
רחת הד מת
איסור ברומים חררה רדודררירד«• רצחת
הר״מס לאחריהם דהמוציא וברב המזון אין פוטריס פלא מה ססוכליס בתיך עיק הסעודה
לכ
ייוחס בשם
דבר איסור במק׳ ס סככה כתב רבעו
שאי!יקהלצה* חאלכל דבר

__

_

_ ״

—וטמממלתנן

ניישערכין (דג ) הכל תייביס בזיעון כהטס ולדיס ויסראליס ואערינן מלס כגמר
לא צייכא דכהנעו אכלי הממס וקדשים וזי אכיל חולין סהודסיקא כיון
דזד & אנילתמעס וקדסיס אל מצסלף קמ״ל כיון דכהן מצי אכיל חולין ספיר דעי
ולמדי מסס לעכין אחד נזהר מפה של גויס ןא׳אית יזהר :וט"הא סגס כץ ים ללמוד
לא׳־ו׳.
משה פיה אחד מסס מודר הנאה מן השגיס שמצטרפץ מסי דהוא איט
סאס כולם
עמהעהסר^ו,יס לאכול עמו וכץ כתבו התוספ' וסיס ' באי* :
מזייס הטיס זס מזסאיבס מצטיפין פשוט שהוא מסוס דליכאחד מינייהודמצי
"טלמזתכייה דהא התם טעסא דמצטיפין הוא מסוס דכהני מצו אכלי סונין הא
ו פט לולא דמיאל מצו אכלי תרומה וקדשי ' והני לא מצו אכלי קולי לא מכטרפי
;mהיין מדאם כהניס וזר אוכלי׳כאחד והכהניס אופליס קלה והזר אוכל פתלפ
גויסוהכהניס נזהרים ספת על גויס סאינ׳מצטרפין וכץ כחנו הגהות סימוניות
״פייט  :והעפא דלא מסני מה שיכולים לישאל לע נדרס נראה יל מסוסאד כ כי
ס ^׳לי תחקה אמאי מסדר אטעמא דכהדס פצו אכלי פולין תעוק יל לזר נמי

דאיפש׳סהמצטרף
אינו יוצא ירי ברכתו בבינה דידהו אלא לזימון לחוד הוא דמצטרף ושוזר ןמברך
בברכתו לעצמו דומיא ליוצא לשוק שקוראין לו ומזמנין עליו והולך לו וחוזי ומברך
לעצמו אכל דסמעון בן סטח קש ס ליושמא סמעוןבן עטת אף בזו לגרמיה הוא
דפבדדס״ל דג׳פוטר מפין ג׳ואי נמי שאני יין דמיזן זיין וכפניץ סאמיו גבי ממרי
בספ״ק דאפי׳אסר הזן את הכל יצא דתסרי נמי מיזון דיניי • כוזב הרי״ף דוקא
לאצשיופי לי׳אנל לג׳אינו מצטרף פד שיאכל כדת דנן בפ׳ג' שאכלו וכתב הי״אם
ולא ידענ׳מנא ליס וקסס לדבריו דלפיל לריס פירקין פסקינן הלכתא כמר זוטר45
דמסחי׳בי׳טפי מכג׳ומכל לדחוק ולו׳דהתם בעי׳הסיכה צריך שיסבי י׳צא׳ובענק
אפי לא עריא שכינה אבלסכא לענין ג׳סהס מועסי׳צרישיאכלו כולם מיהו סיגיא
דססעתין לא משמע הכי למשמע דלא כעי׳שיאכל כזיידגן אלא להוציא את כרבים
י״ק וכ*צ ה״ר יוכה אבל הרס״בא כ׳דכדברי הרי״ף איתא בהדיא בירו׳לפרקיןדגיסי*
החס ר׳יטקב בר אחא בסס ר׳־וחק לעול׳אין מזסנין עד סיאכל כזית דגן והא תניא '
' 3פת וא׳ירק פזמנין סמנימא ריבי שממון בן גמליאל היא פירש דאמי בכייתא
דנפעוך
^
ב ג
ט?

א״ח הלכות ברכת המזון קצז קצח קצט
ויגיויס;י«3י ? ,־בסמוך עלה והסב פמהס אפילו לא טבל טמס׳אלא כביר ולא אכל פמהס אלא
(ג )
דימן פליגי עליה ולית הלכתא
מצטיפין וס״ל דלית הלכתא כרש״בג
שפסיו גרוגר׳אסת
־
י
«אתי
ילעני 3ייהיי'ז כוותיה אכל בתו׳אמת דאפי' לג׳מכטרףטכ״ל -ח״ל התוס׳יס שמציס לומר דהיינו

דרכגן ומסיק דאוריתא ע״כ וכ״כ סכלבו ושכלי הלק,ס ואינו נכוןכמיני
מי■*,ד !L ,
התו׳בפ׳ג׳
דקראי אסמכתא בעלמא והביאו כמה רמיו'לדב' ׳
שאכלו ■
.
,/ד,ןי
 mס־(יס ן
שסובר דקרא לאו אסמכתא הוא אלא כזית דאוייתא ושכעת

'דסמנאל 5.ן

*' ו נ' * ךי ^י דוקאלזימקעסר׳אבל לג׳לא מצטרפי׳אלא באציל׳דגןומיהי בירו׳תני ב׳שאכלו פת דברכת אכילה תליא בשתיה דילסא ס״ק קרא כשתאכל או כ־שמשתהתכרן,
אלהיף ויפן דעתו כל הפוסקיסשלאכ״1-
ת< י / *,וא׳ייקמזמנין וכ״פר״י והשר מקוצי מפ׳בדגרי ג
אכילתן ידם' סבר׳זו וסכיכקיעי' לאבלולא
אפי׳אסלאעשאופת אלא דיים" כיו? שיש
דירוסלמיחדא
4י.גני) ,ילנעא דאין הלכה כאותה ברית׳
אתדיין
^ כזי׳דק אינו מוצי׳אלא שהיה מחאו׳לשתו׳מוציא את
עלה התס מתכיתא כרשבג• שחיי׳בברכ׳א׳מעין ג • כיבה״ג שמי שאכי
 jicoiנין .שנסג שהרי מסיק !
;V
 i mmוזיין;.ג כלומר ורבנן פלייג־יעלה י/5י 1הלכהכי™ אות׳שאכלו שיעו׳דרבנן אכל לא אות׳שאכלו כדי שבילור״יפי׳ אם גר יכול להוציצו אחי״ד"),־
«הרס7צ« 7ת ועוד דא״כ קשה דר׳יורונןאדרי
בביכתהמזון כתבו ר 0׳יסי׳ש-5,חו ,
>ייח^ יהכי שמוצי׳אפי׳אותם שאכלו כדי שביע׳ומיהו מצוה מןהמובחר אם *???״
/דר
,הרי״ןנזיג^נוי' א־״ר יושכן דלעולס אינו מ1צ
ח שישה שאכלווהסמבה
י״־י׳
ן
^ יודעייכולןלבר׳שיבר׳אותו שאל כדי שביע׳ואם אינןיורעיןכולן
7ןג ה נרי ן נט׳י כזי׳דגן הא סצטר׳ספיר אפי׳לא טעס אלא
Wlik
ונמסור
«{.י״ייע "-׳נרי שתה כעובדת דשמעין כן שטחובירושלמי לברךמי שאכל כזית יכול להוצי׳אף אותם שאכלו כדי שביעה:
וסובר פג' ^כלו (דמה > אומ 1#
נכנס
 ,J H3CPשאכלו והם מברכי׳ונכנ׳אח׳שלא אכל אם
סברכיס מהו אומראחריהם יu n 3
£״  * ’cr*£״ קאמ׳ר׳יותנן לעולם איןמומנין פדשיאכל
כשאמר המברך נברך שאכלנו משלו
■יאבלעמ .ל ;א כזית ומשמע אפי' מצטרף אלא ש״מכאן•
אפזול}
ביוף ומבורך רבפפא אתי עינה
גש הכצנ! 7נמג בעשרה ובירוש׳לןיירי בזימון ג'• וגס סמ״ג אחריו ברו׳ומבור׳שמו תמיר לעול׳ועד ואם נכנ'כשהאהרייעונין פליגי הא דאשכחינהודקאאמרילנוי!)
אם£ל>ר כשלשוןהימ׳מסייפלהרי״ףהךמתנימא ברוך שאכלנו משלו עונה אחריה׳אמן• וכת׳בה״נ ואי הווי׳אוט׳ דאסכחינהודקא אחיי גיוךאשכ ^ו
יאפ1י ימ<1t
ליי).
ופפוי־׳אשכחימ,
נס־׳או׳ברו׳
אמרי
לקא
ברבית
בכל
וכן
:
לעול׳ועד
תמיד
שמו
ומבורך
אלהינו
ברוך
איהו
דחהמי׳חולקי׳עליו
דמזמניןמכלל
כיס״כג
־חימו
■-
,
..
®  rerקדירה יהא
דקא אמרי כרוך עונהאמךכת3ו מ,ן׳
גחשנ נכוילגדגן וכתב סמ״ק שנהגו העולם להצטרף ורעת שאדם שומע בין ברכות פירות בין ברכת מצות עונה אמן
מנרי האש־ריהח הח־נ״כס כס״ל כדע-׳הרי״ף ומאח׳ששניהם
פאומ׳כתן
שאכל כזי׳מזמנין עליו והכותי אם הוא וה״ר יונה ולד״אס־בשס בה״ג
tOXD
כדנרי הנלנ< ; נ ן מסכימי׳לדפ׳אחתיוהרש״בא עכר כוותיהו
חבר מזמני׳ן עליו ורב אלפ׳כתוהאירנא הוא־ומבור׳סמו תמיד לעולםופד ו^סנס
ו
הס ד  .רי רי-ינו
פשרה אומר בחך הוא אלפינוומנדו
והירו׳מסייעלהוהכימךטינן • וכתב
כ  %ש 1חי ;ו כוון הכלבי ואיפשר לומר שאש אכל תבשיל של הם גוים כמורין ואיןמזמני׳עליהן תני׳עם הארץ אין מזמנין עליו
j53
שמו תמיד לעולם ועד  :וע״ע וכן
יג) «
הגיז (1׳ן*פמ Pדייסאאושארמפש קדייה יהיה נחשב והאירנ׳אמיר״י שמזמניץעם עם הארץ כדי שלא יהא כל אח׳בונה
*אעש,
וכו׳מדבי־ימ״ג^
ברכות שאדם שומע
כזית דגן אך הרמ״כס כתביכפי' בג'צריך במה לעצמו פי׳אם היו פורשיןמהסהיו נם הם פורשיןמן הצבור
כס״ד
וכ״ס סמ״ג ויתבאר בם־׳רס״י
ני' :
גמור
rj׳<  pciשיאכל כל א׳וא׳מסס כזית פת  .ובהגהות לנמרי וכ׳יב ר״ח האידנא רגילין לזמן אפי׳ עם עם הארץ
קצט שמש שאפלכזו׳חסניןן(ץ
7נ ^ ,ינ!'א ;ח{' כתוב סהר״ס היה נזהר כשהי' אוכל ואחר נכרי אין מזמנין עליו ואפילו נר שמל ולא טבל אין מזמנין עליו
והכיתי אס הואחכו
מו שלא היהנומז לאד׳הכאעליה'לסתו׳ שאינו נר עד שימול ויט3ול :וכן האוקכחול שהוא פטו׳מלבר׳אין מזמנין סליו בפ׳ג׳ שאכלויינ! חm
ל( ) ««"« "■ *ז ממי
לא שהיה יכול להזקיקו ליטול ידיו מזמנין עליו  :ורי׳ת לא; היה מניח אפיילנר גמור לברך ברכ׳המ׳ ' שאכל כזית והכותי נמסניןפלי «ונגן,
לטונ ציוהר אס םא-ם לא
פשיט׳מהודתימאסעןס
שמש
׳
רמזי)שרו
ולאכול עמהס־כדת לגן לאפוקי נפשיה שאינו יכול לומר שהנחלת לאבותינו ותני' בספרי אשר נשבעת (
י|,זיים
לשפי' ילא
מפליגתא ואס אירעשנתן (אד'
ליקביערת־לפיסהגלןמא
לאבותינו פרט לגרים ולעבדים משוחרריםוכ״ כ בה״ג•  .ור״י כתב קבעכט׳ראץ
אלאשט
קמ״ל ואכותיפיי׳אמאילא 5הא
רצס לאכול עמי־ כזי' דגן וגס אל מצאי אחי שיכול־ לברך שיוכל לומר לאבותינו דכתיב אב המון גוים נתתיך
הארץ־אימ׳אכיי בכותי הבר 3s׳?w £
י «■;« ר/כי שיאכל עמו א) היה סומך על דברי המוס'
ודרשינן מתחיל׳אב לארם מכאן ואילך לכלהעולם־נשייועברים
גמוריםנ״ננינ
כרי״ף שהאימא הס גייס
׳ג רפ׳ג'  !Wtוהיה מזמן עלהישות ',עכ״ל-ודבדי׳ככוניס
 r <317שצ ר א הס • 5ודוקא לאצטרופ׳י אכל להו ^ וקטנים אין מזטנין עליהן ת״רנשי׳מזמנו' לעצמן.ועבדי 1מזמנין
דמולקתניא
הר״אש והוא פסו׳בגמ ס״ק
מא-רצייגו ' 1
ססנגו
ככי'ג
מזמנין עניו
אין מזמנץ
הארץ חין
עס ? סרן
שיאכלמית
מוציא עדסיחג<
אינומןצ,א
מחריס5זינו
 «*#גז־ ־■
־ אחרים
כלו
ג׳ס^
עליו בכי
כזית דגן . .לעצמז נשי ועבדי וקטני אם רצו לזמן אין מזמנין משמע דנשים עס

I

עונה

איכפ״ג ^כל ^ ( ,מזמנו לעצמן וחייבו לעשו ק ובאשכנז לא נהגו כן ויש מפרשים שם  :וס  Vמאימא אימיי״י®מק
»מיו ’ *  Zכךהיאמסקנאד ^
*&»
ז״לע?
כדקלקיים המנהג הא דקאמר נשים מזמנות• לעצמן פיר׳אם רצו בלע״ה וכו׳פ״כשס החו׳וכר״אש
רפיןלוימ(^|•־ וכת׳סי״אשאבלשמי׳
לומרעליוג׳
מעינן אכילת דבר שראוי
ברכות או שמא דרכה א׳מעין ג׳שפיר דמי
מרנק׳כזית דגן ולאכקטכזמז פת וסעמא
■ביון דאיכא אכילה ואיכא ברכה דאוריתא
שפיר דמי ע כ אכל מדברי הרמ״כסבפ"ה
נר דפת דוקא בעי׳ • ׳ וכתב הרוקח זית
קט! מאגוז- 1כדחשמבשילהי המוציא r

אבל חוב׳ליכא וכןפרש״י :לא״א הראי׳ש ז׳יל פי׳רעל כיחך חייבות־ בס׳סומר בקודש כתבו ק המוס׳•נכרי
וישראליםאין מזמני׳עליו ואפי׳גר סמל ולאסנל
קאמר דתנן בערכין הכל הייבץ בזימון כהנים לויים
ססוכ| י1נן
הכללאתויימאילאתריי נשים והיינו על כרחך לחיובא -וכו׳פשו׳כפ׳ג שאכלו
וקאמר
עליי
מרקאמ׳הכל חייבין :וה״ר יהודה הכהן היה מורה הלכה ל מעשה בחול שהוא פטור מלברך איןממח
להצטרף אשה לזימון והיה מבי א יאיה מךבעי תלל מןדא בפר׳ מי בפ׳ואלו מגלמין נלכג) ׳ • ור ח ^ 5ז
שמתו נשים בברב׳ המזון דאוריית׳או דרבמ וק אמ ׳ןל מאי נפ  -א מניח אפי לגי׳ ^;'ל3ר׳נ י כה5פ?ו!י'.
נממנץע'
מינהלהוציא אחרים ידי חובתן מכלל רפשיט א ^ יהרמצטרפןת והפשוט דקאי למ ש-j’rp'03

ליה בין הדבקים יוג־׳שרבעובססי״י
 0ברכץגב ,רמ ,וחנן  5ןפלכ) -,תמליחי3ן דאי לא תימא הכי־אושבעיא ליה אם יכולות להוציא תבעי
מס שלא היה מניס לגר ל3רןברב
מצטרפות מ
 ,אם
משמע בכריתו׳פ׳אמרי -כתב3ה״ ג סמ
השיניאן
שאכל כזית דגן אינימוציא וצו' כ״כ הרא״שהב ג׳סאהלו ו1״ל כתב בס״ג דמי שאכל וכו׳ור״י כתב סיכול לברך שיוכל לומר לאבותינו יכו׳טכל כתוספות פרק
בזית דגן אינו מוציא אל $אותם שאכלו סיעורא דרבנן וליתא דסא ינאיוחביריו הספינה גמר׳הקונה סני אילנות כתוך של חבירו :וכן כתב בהגהות מימוןפיו®
להוציא
מפלה וברוקח וכלוב האגור ר״ת לא היה מניה לגר לברך ברכת המזוןי״ל
אכלו כדי שביעה ולב״עאסאכל שמעוןקשטחכזית היה מוציאן ואע״ה שהם
אחרים וכך הוא בתוספות ר״ת לא היה מניח לנר לכרך ברכת הזימון וכיסמי®
אכלי שיעורא ראוייתא והוא לא אכל אלא סיעורא דרבנן מוציא מסוס דאפי׳ לא
משו׳דכסמברך לעצמו יחסר מהברכו׳אותס מיבו׳אכל כשמברךלאסיי׳אס ל6מוגי
אכל כלל יכול להוציאן כראמרי׳בפיראוהו ב״ד כל הברכות כולם אע״פ שיצאמוציא
ויו»
אותם תיבות נמצא לגבי דידהו משנה ממטבע שטבעו חכמים ב3רכות:ונראצ
חוץ מברכת הלחם וברכת היין וסעמא משום דכל ישראל ערבי׳זה לזה ומיהו ברכת
הלחם והיין שיוציס ליהנות מן הע״סז ואסור ליהנות מן הפה״ז בלא ברכה אינו אפר שענו ברכת זימון בירך כל אחד ברכת מזון לעצמו סדאפילר״מיס"
מוציא אא״כ צייך לס המביך אכל קידוש וברכת המצה שאינם אלא מצרה מוציא למפט אלא היכא שהם יוצאים בברכת מזק שאומר הגר ונראה שלזהנתכוון י1י
במ״ס רוצה לומד להוציא אחרים וכבר כתבתי בםי' נ״גסדעתסרמ"כןוהימנ5
אע* פ שיצא וה״ה בינת המזון ואין צריך כזית דגן אלא שיוכל לומר שאכלנו אבל
להוציא אותם שנתחיייבו מן המורה יכול להוציאם אפי׳בלא אכילס אבל בירו׳ פ מי וסרש״בא והר״ן ז״ל כדעת ר״י והכי נקיטינן  :נשים ועבדים וקטניםאין®®ז
הפי?
שמתו גיסינן כל מצות שאדם פטיי בסם מוציא אח הרבים י״ח חוץ מברכת המזון מליהס משנה בפ ג׳שאכלו (דמה ) ת־ ר נשים מזמנות לעצמן וכרסםכר6ש
יהא מהינן כל שפינו חייב בדבר אינו מוציא את היביס י״ח הא חייב מוציאא״ר ומפרשבגמרא טעמ' תשים ועבדי׳ אס רצו לזמן אין מזמניןמשוס
אלעאי שאניב־כ׳המזין דכתיב כה ואכלת ושבע׳ וברב׳ מי שאצל הוא מברך ואיפשר משוס פריצות' כין דנשיס בין דמסכב זכר דעבדיס כקטני׳• ומ״שרכי׳סי׳מ ?'5
דמדרכנן הוא וקיא אסמכתא בעלמא ומצוה מן המובחר אס כולם יודעים לברך המנהג דקאמר גשי׳מזמנות לעצמן הירש אם רצו אבל חובה ליבאקנמני®
1513
שיברך אותו שאכל כדי שביעה ואס אינם יודעים יברך ימ שאכל כזית להוציא אף הסחוהרא״ש דחה דברי האומרים כן מדתניא הכל חייבים בזימוןובן צ-י'
אותס שאכלו כרי שכיפה על'ל • וגס התום' והרש״בא דחו דברי בה״ג והעלו דאפי׳ יונס גס כן שהן חייבת בזימון  :וסמ״ג כתב גיסינן נפיק
לא אכל אלא כזית מוציא למי שאכל כרישביעה• וה*ר יונה כתב שתי הסברות ולא חייבין בזימון לאיתויינשיס דתניא נשים מזמנות לעצמן ותימא דבי' פנl d
הכייע ודברי הימ״כס כס״פס נופים לדעת כה״ג וכ״נ ממה שהשיב לחכמילוני״ל מסיק לנשים מזמנות לעצמן רשות ואומר ר״י דלעצמן דוק  6רסוח
על זה •י תראח דלא אמר בה״ג שאס לא אכל אלא כזית אינו מוציא מישאכל
כשאוכלות עם האנשים חייבות ויוצאות בזימון שלנו ואינן מברכותלעג"[1־0וי
בברכתו
כיי שביעה אלא כשהאחרים יוצאין כברכתו סלהז אבל אס אינם יוצאים
נ״ן
שה״ר יהודה כהן היה מורה הלכה למעשה להצטרף אסה לימי! כתכ סמ !!?
בסס רבינו סמחהא• וכתב האגור פלא ראס ולא סמע מעולם מקיססנוהגיסנ
סל זה אלא כל אחד יא׳מברך לעצמו אע״פ שזה שלא אכל אלא כזי׳ הוא אומר ברכת
זימת לית לן כה • אם אסה או קטן מוציאים את אחרים י״ח ברכת המזון כתב ומ׳שרבינו בסס הרמ״בס הואבפ"ה1ףא על פי סדבריו כדבריהמשנהול?v1
רביד כסימן קפ״ו • כחב המרדכי בפ׳ג׳ שאכלו בסס ס״י אחרי דקי״ל כר״ע שכתברבי׳בסמוך רצה רבינו לכתוב דבריו כדי ללחיי יאיןמזמכי ינססיגס.ויןנו
דא׳כזית דאוריתא א״כ דק״ל ושבעת זו סתיה א״ה לא מחייב מדאוריתא אלא א״כ דין האנדרוגינו׳וסטומטו׳לענץ זימון  :והטעם סאין מזמני!בססד׳־ן
פתה אס סוא צריך לסתות אבל אס איט צריך לא אמרם תורה שישתה אלא
סכקדושה וכל דבר שכקדושס לא יהא אלא ביר אנסים גדוליםר: 3י חיי 1־
ועם
לתיאבון והילכ׳מי שאכל ולא שתה לא מצי להוציא אחרי׳י״ש שאכלו ושמו 1לא אנוי
V

א״ח

הלכות

ברכת המזון

נו
דאנ
דרוגי:יםמושן למינו ואינו נחמן לא לאנשים ולא לנפיס וטומטום אינו
מפום
^ולמימרא
 6nnJuכפרק
כפרח ראוהו
ראוהו ב״ד
בי׳ד (( דף
דף כס ) לענין
כטאלעכין תקיעת
תקיעת סוסי
סושי ומממא
וטעמא משוס
מ!^ , :״
!Vם
״״׳הוי ־כריה גפני עצמו הילבך למינו מיהא פז זן וטעם הטומטו׳פאינו
ז|5נד6סי'5׳״*
דאיפא ליז־סש שמא ימציא זה זכר והללו נקבו׳או איפפא :
פסמיכר
מייו ונשום
משוס דא׳

קצם ר

צג

דט

מדקדק־ן כקטון הא גופאקשיר! ופו' מאי לאו לאת^ יי קטן פורח דהה הו3רי' דאפי׳ (נ)!התנהג
את״ל דכי אמרי׳ולית הלכת׳ככל הני פמעתת׳קאי גס לפא דא״ר
>t
את״ל דפי אנדי׳ולית הלכת כבל הני פמעתת׳קאי גס צ-הא דא״ר יושכן
יושטקשן
קטן• ״’ "
פירי** ■vw3
כדבריה '6
s6לא
מזמנין עליו מ״מ יש לני לקיים דברי הכרית׳דלא משוינן ליב נסמן חיל על הברית' נזהגי׳ נזנרי
סילכך פ״כ לו׳דכי אמר רב נחמן דקשן היודע למי מברכין מזמנין עליו היינו דוק5ן .הרא׳ד«ין>״ציתין
סשהכיא סתי שערות כדקאני בברית׳דלא ק״ן א!א על

"ףחאותנן נם־ס ושכדי וקפניסא;!
יונה בסס ,רש י והדם מרוטנכורק
העויב hv
על רבדיו
וכת׳שאק
ין מצטרפו׳
מרוטנכורק השיב
מצטרפו׳ והרמים
^8יןעליהם כ«•5*,,
 3tה״ר ,
רבדיו וכת׳ש&
והרמים בא רב נחמן אלא לפי׳דהא דתניא דקטז -אואץ’תלקלחח
ז״ל
כתי
נשים
ועבדים
והטני׳אי
?
מזמני
?
עליה
'
אבל
מזמני
?
לעצמם סהניא סתיסערו׳מזמניןפליו היינו 7וקא נשערייל אלא
לנשי׳אין סצסיפוילדמקאפי ׳מס , .
בפג .
':נשים ועבדים וקטני'איןמזמגיןעל*יח' אב?! מזמנין לעצמם
כשיודע למי מכרכין והשתא מייתי שפיר "׳חתי׳אחוקתי'
^נן|5זן סכרתן
וסשמ׳לכאיי־ ולא תהא חבורה של נשים עכדים וקטני׳מזמנות יהד אלא נשים.
ר5ןיה מר;ירוסלמי דירו' מפר' מסקנ אדגמ׳ דאית ליהשערות
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י
 ,אנלק< 7םלוהאין
«״פסיסג׳אנסיס
יח
המי
0
פצסיפ
י
ו
?
*
לעצמן
ועברים לעצמן וקטנים
לעצמ
^
ובלבך
שלא
יזמנו בשם
,״ nnvUvאכלסר ןכתב  3פ כדמגיג *•ורדרידוידו !",רזי*1יי ^ ריייי ייגייייץר * ייי
^
רויויי׳׳יז^*^ י^« \ יייו \.
דיוןול< פנ 5ווירהוד״קכט שכסכיי׳יז ״ Lu »« 1U
ף עד שיביא שתי פעיות התרלניע״אפ׳ג'
ביא שתי ס ע רות אע״ג דקע ן פאנלו נת׳נשם
^ » » !,תשלונשיסיי״שמגילס
ופירחדמיירישנמם
מנתי ג ולא הביא שתי שערות ידועות
«  6מז « נץ מליו וכשיודע לסישניכץ י ‘"'־־
י״י•
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ן כרפפ המזין
שאש'

לעצמן5ו׳זי,
האנשים
משוס
5וא
סאיג!
^ןןאיעשר
שמוציאות
אנסים
ידי
•
*
:סים *T
 Tfoי)י 5שרסמוציאות ך
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^
רר ׳ן " ^ הלא ! ;,דנתן
״* '
.
7עליג•  tuגאוני
 .ין בקשן היינו לומי ע3.ס איןלגלפו
יל בעלמא דקקסהביא שתילמעילה «ל״רנת
חשיב גדול דהנך שעלות סומ׳ כס״ן ע7שיניא
ו לענין צירוףדזייןןן3ןץ לשערות ואין

אלא כגדוג סהבי ב סערות  ,י״גת -ו«׳ל ע״ג
חשביהן ליה  :ו ^ומע ששתי שערות הללו סי׳נ׳הסי !נ׳7ןזו
זימני? אכלייעם תחליפא אבא ועם בנימין כר שישא חביבי ולא
צמנין \  7זימנו עלי עד דאתיתי שתי שערות וכתב הלכך המחוור שבכולם ציי־ שיהיו גדולי׳כדי לטף ראשן לעיקרן אי חןחניןעמו
מצסיפ fפמה °
כדין שמי ספחת דגמל ור'יוסנןהיה ר״^ ואיתתי ס!י • /
« IJSJ
ס15־עש ס» עס גיוליס כל נך כייןשר®
 W־״־( 6ש ' לו׳ C2
יהכא וע״י צירוף איכ׳שינוי כמסכע ף*
שאכלו כאחד אחדמפפיה לשני׳ ואין מורחים ויוצאי קצמסגי והיינו דאמ׳קטן פהיי״לעלג' גג•
גוכ׳דאיפ׳זימין דהוי סיכויבמשב' ברב'
שנים מפסיקין לאחר פירש י דרך ארץ הוא סויה מזמנין עליו ואידחי ליה אלא בעינןאלם האי׳ תר.
אנסי׳איכא שיהא אחד מפסיק סעודתו לשני׳עד שיזמנו עד הזן
דהיינו
ברכת סערות
יאסילמיתר
לעיקרן• !
שוטה«איל׳הוא
מיץ
יון סניכר צירופן
צירופן עם
עם אנסי׳איכא
ארוכים כדי לפוף
לפוף ראשן
^ ו:
מפסיק סעודתו לשני עד שיזמנו עד הזן דהיינו
ברכת סעיות אי.
םהס
ס
ץ
בר
,
ס
ק
מדסממן
תיש
מנטרפין
למישע לעויצותא אכל כאן במגילה אין הזימון וחוזר וגומ׳סעורתו אבל שנים א ין להם להפסיק לאחד
אם וים להוכיח
 ,י
לוי«!} אסתגעי®
צ׳וופןציברשכך דיך קריאה ליחי׳כרביס
לא שירצו לעשות לו לפנים משורת הדין והר״י כתב שאחד
חייבדבריהם ווכתבו עד שיביא שמי סערות !תכו! גיס לוהואי!
כמשפטס בעינןלחון אם איגן
'אחיבזס«;0עין סעגי:
סזמנין על
איןצייוט! ניכ ישמסס כ ללננכ*ל  :יגס
^
נתתייבו
הקטן אלא או בב׳סערו׳או כשיגיע לי״ג וב
ו\
צ׳שצכתשו' (נלל ד'סי' א )ונשי׳יוצאו׳
אחר כך והרבה מן החכמים נוהגים ע* פ
!3ימון סלאנסי' (וכן המנהג )כיון סמסובין יסד מסים מזמנו׳לעצמן כ״סשיוצאו ,סברא זו ונזהרים סלא לזמן עם הקטן מד שיכנס בשנת י״ג וסומכי׳על מאי דאמרי׳
בזימץ סל אנסים וכ"כ סמ״ג כסס ר״י וכתבתיו בסמוך • אמר רב נחמן קטן היוד ,בירושל׳א״ר יוסי זמנין סגיאין הוס קאימנא קמיס דתחליפא אבא דחלפת׳וקשי רבי
למי מברכין מזמנין מליו בפ׳ג' סאנלו (דמח ) ומ״ש רבינו וכ״ב הרפ״כס שמצטרף חכינא 0־ ס־־סי חביבי וצא הוו מזמנין עלי עד דאייתינא שתי סערו׳ע״ב סרי
גיןלג׳בין לי׳סיפורו נך וכ״ב הרמ״נס כדברי הרי״ף וכתב עוד שמצטרך בין לג׳בין סהוא סובר הימ׳בהביא שתי סערות קודם זמנו מיירי וא״ב יס לומרשהר״א׳וסמ׳ג
לי׳לאקוקי מה״ר סין שמחלק ביניהם  :ומ״ש הרי״ף בן ע׳או עשרה נר דלאו דוקא שסומכים על הירושלמי כך הס מפרשים אומו ואתי ספיר פסמסקנ׳דגמ׳דידן• אכל
סהריהרמ״בס כתב בןז׳או ח׳ולא משמע דפליגי בהכי אלא ודאי כל תינוק שיודע מה״ר יוסף קולון כפב בשורש מ״ט שצריך להיות כןי״ג סנה לדברי פוסקי׳אחרוני'
למימברכין® מנין עליו והוא שהגיע לעונתהפעי״טו' דהיינו בן ז׳או ח׳כל חד וחד כמו ה״ר אשר ז״ל ובנו ה״ר יעקב כטור א״ח וכתב גס כן סכך ב׳ר״י וסמ״גשאין

 jwj vn-wwנחי מגרעין קעשר שח עה עהוגו ץען  1fjyj־ vjv yjvw
אבלמצאתי
להרס״כ5ז שכמ׳פל דברי הרי" ף וכן י' ובן תשע נר׳ספני סהו זמן חינוכו
אבל כציר מסכי
®'לולפי זה גס ק זייבן
ז׳יבן ח׳דנקט הימ״בס משו׳ דזמן חינוכו הוא אבצ
9‘1jשהיא יודע מעצמו לשי מברכין אין מזמנין עליו :וכ״כ הרי" כסכתשו׳סאמי'
לדברי המתירין לעשות קטן סניף צריך שיהא בו דעת ויודע למי מכרכין ולמי
מתפללין ושיהא בן ס׳או כן י' או לכל הפסו׳גדול מבן סס אבל קטן מק סש אפי׳הוא
"יין ויודע לפי מברכין ולמי מתפללי! אינו כלום שהרי לא הגיע לעונותהפעוטו'
מייסו^ נפי שאינו כן דעת פכ״ל  :ו  0׳ש רבי׳בשס ה״ר פרץ ורבי' האיי שמצטרף
ליולאלג׳כן כתבו סם התו'והמי  7כי שהוא דעת רד'ת יפי׳ססירוש׳סכומכרכינו
ממין מייריבזימון ג׳אבל לזימון י׳עצטרף דס״ל לר״ת דזיטון בג׳חמיר מזימרן כי,
י 9משכו פלא יצס ר״ת לעשות מעשה כדבריו וז״ל א״ס כתב היאכ״ד דקטן
מצסרףלי׳ולא לג׳וכן בימ׳עתמה ואומר אס תמן סמזכירין סס סמים עושין אומו
סן’! ־גאןשאין מזכייץ שס שטיס לא כל סק אמר ליס והיינו כלומר היא הנותנת
מפןפלידיפמזכיד פוסין אותו סניף כלומר לפשרה דוחקין פצמןלעשוח סניף כדי
"וסיף בשבחו של מקום אבל לשלש׳ לא איכפת לן פב״ל :כתב הכלבו ולדעת אלו
סמציעין איתילג׳דוקלז אחד אבל סניס לא דרובא דגדוליס בעינן אבל לפארה יש
*זין אפי״ג׳קסנים במי שמצטיפין ג׳אוכלי ייק :ומיש רכינו ויש נוהגים לצרפו
"’יי יייפס שבידו ואינו מנהג כן כתבו שס התוס׳וסרא״ס והמרדכי שמנהג טעות
יא״א ז״ל הבזא ^׳׳-
ההיאחי^ | 1
דימשלמי ׳ W
אמר kJ) i
ר׳יוסי *},J
כמס («vl
זטניןן
iJ JJW
אכלית 1J I
יכו'
מימון כתבו יי״..
בפ״ה בשם ..
שס וגס
ר״י סאין קטן מצסרף אפי׳לזימן סלפה ’
וכל
ק נמשי לסמיר טשלסה עד פיביא סמי סערות וכ*כ סמ״ג :ולכאורה מפמ׳דסברי
’( ®ונין על הקטן כלל דכיון שכתבו דבעי׳פיביא פתי סעמ׳מפמע דפערו׳ממס
’ ץ סימא וכל סעמ׳שהביא קודם י״ג סנה ויוס אחד סומא בעלמא כינהו : .
ר.
אסיקכא בגט׳דידן ולית הלכתא ככל מי פמעתא אלא כי הא דאמר
ןייו  iüFPהץיע לסי מכרכין מזמנין עליו והיאך' לחו מסקנא דגמ׳דידן מפני
,י
 11״ע ,ו אףעל פי ססס״ג כתב דמעפה רבימכל מקוס אינו כדאי לדחות מסקנא
מייושבידינו  :ונראה סלם סוברים דאף על גב דקי״ל כרב נחמן דאמר
^ 'יע למימברכי! טזמנין עליו אכל מקום במינן שהביא שתי סערות ואס לא
^שע יות אע״פ שיידע למי מכרכין אין מזמכין עליו וטפמא דמילת׳מישוס
נסמן איתמר בגס׳א״ריוחק קטן פורס מזמנין עליו תניא נמי הכי
יי" סמי סעמ׳מזמנץ עליו ופלא הביא פתי ספיות אין מזטנין .עליו ואץ

סיביא שתי שערות הוי ספי שערות כמשפטם דהיינו שיביאם אחר שנעשה כןשלם
עסיס ויום אסר הוא הדין לביכ׳המזון ביןלעשר' בין לשלשה ולפי דבייו־ים למטוס
היאך דחהמסקנ׳דגמידירן מפני הירושלמי על כן נרא' לפיס דבייה׳כמושכתבתי:
ללענץ הלכה כיון שהרי״ף והר״מכס מסכימים לדעת אחד הכיכקיטינן כ ואף ע״ע
סכסימן נ*ה פסקתי דאין עושין קטן סניף לפשרה שאני התם דדב׳שבקדוס׳הו^
אבל הכא אינו אלא זימון בעלמא ואף על גב דבסר' ג שאכלו משמע איפסא דאמר
רי״בל אע״פ שאמרו קטן המוטלבעריס׳אין מזמנין עליו אכל פוס ין אותו סניף לי׳
נ״ל דלטעמיה אזיל שסובר דאכלבי עשרה שריא סכינמא ואפילו יס ביניהם קק
המוטל בעריסה שאץ בו דעת דלדכי שבקדושה לא בעינן דעתא אלא סתה׳סכינס
סויה אבל בזימון בעינן דעתא שהרי המזמן אומי לחכיריו סיזדמנו לכרך וכל סיס
ביניהם מי שאין בו דעת לא שייך זימון איל לדידן דלדכר שבקרוס׳אין מצרפי«
קטן המוטל בעריסה דבר שבקדושה חמיר מזימון מטעמא דפרישית וכן דעתה״ר
יונה שכתב גבי .הא דא׳יב נחמן קטן היודע לתי מבינין מזמנין עליו דדוקא לענין
ברכת המזון עושין אותו סניפין אכל לא לקדיש ולקדושה דלביכר וכ״כ מקצתגאוני"
פד כאן ונראה סזס הוא דעת הרי״ף והרמ״בם שלא הזכירו צירוף דקטן לתפלה
ובהדיא כתב הרמ״בס בפ״ח מה׳ מפלה אין עושין בפחות מעשיה גדולי' וכ״כ
הרי״בש כתשו׳שזהו דעת הרמ״כס משוס דס״ל דכי איפסיקא הלכפא כרב נחמן
דאסר קטן היודע למי מברכץ מזמגין עליו דוקא בברכת הזימון היא  :ימ סנדיהו
על עבירה כתבתי בסימן נ״ה שאין מזמנין עליו :
ר שלשה סאכלו כאחד אחד מפסי׳לסניס וכו׳כי״פ ג'שאכל <דמה ) :רמ״ש
רבי׳בסס יס״י עד שיזמנו פד הזן דהיינו ברכת הזימון יתבאר בסמו'
בס״ד  :ומ״ש וחוזר וגו׳סעידמו ביארורבי׳כסעוך • ומ״שרבי׳בשסה״ריונס
גס סר״אס כתב דבריו סס ולא הכייע בין סרש״י לפירושו והיש״בא כת׳כדבריה״ר
יונה וכפו שאכתוב בסמוך  :ומ״ש רבי' בסס הרא״בד גס הר״אש כתב סס דכייו
והרש״בא כ׳וז״ל א׳מפסיח לשני׳סני׳אץ מפסיקין לא׳נ׳דה״פ אח׳ספסי׳ע״כלשני'
ושונה עמהן ואסי׳לא רצה להפסיק והן מזמנין עליו כין מינ׳הין אינו עונ׳כל שהוא
עומד שס אפל באין מפסיקין לא׳אין חייכין והלכ׳אין חיחימין חל עד שיפיצו
להפסי׳לכרך ואס לא רצו להפסיק וזימן הוא עליה׳לא עשה ולא כלו׳והלכך אס לא
רצה להפסיק אף הוא אינו רשאי לברך ולכא׳לסוק פד שעה שיגמרו הפני׳ויזמן
עליהן סי^רי כבר נתחיי׳הוא כזימין והיאך יברך
טז נ ן » כלא

דיס

אורח חיים

הלכות
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»מסיני « קל
סאיטציזלביוג' ^
«© הילי™ ״/׳ לו להתעכב אבל היכא דאיפ&ר לו להתעכב גס לדברי כגאון אינו רפאי צבר ולצא
לפי שאכל אחר שהפסי׳אבל אש לא אכל אתר שהפסי׳ היינו דאיכמיא ןללהי(
סנןלעמגס :/לשוק מד שיגמרו השניס וזימן עמהס ;
חוזי ואסיק  :דאינו שייאלאל»1
(C3ןנ ^ ,ינ(/כ
ומעסיק עד שיסיימו ברכת הזןדגרסי"
נתחייכובר ע״כ :גמפסי׳עד שיסיימו בול הזן תרסי׳בפיג׳שאכלו לסייכו לבי -׳־׳כאי! ; וזסי
'״״ ; ״;־ ני־פגי ^ ־ליניפו ^ הינןנינידמי ,עד היכן ברכ׳הזימון פיר׳ג׳שאבלי והוצר׳א׳מהם לצאת עד היכן
|אכל א1א "א;צ רב נחמן אמר עד נברך רב ששת אסי מד
ברכת הזימון שעריך לישבעד שיגמרו אותה שאין זימון בפחות ונו מ ג הנהו< דמין מ׳ס
%
פי! א!ל ׳אגל
פיסליגח ׳יי הזן  :ומה ספירסרכי׳בזס הוא מדברי מג׳רב נחמן אפר דע נברך כממ׳ישב עד שיאמרו נכרך שאכלנו וכלוסלובי' <
הסוםקיכיהפ1ת«1-
הרא״ש ולא כדברי רש״י דאילו רש״י
פי׳עד
להנסיהוס -ףנינת נו!
 wr”Jםפשז; היכן ברכ׳הזימין שצריכי׳לסיות ג׳וכסהם משלו ובטובו חיינו שזהו ברב' הזימגן שצריך ג׳ורב ששת אמ׳עד
(נא ונ ^( לכתנ
יהימנסהפסזוניכס "! *«.' ,
»קהגרהכר״ס סגים לא יאמרוה רב ססת אמר עד ביכת שינמרו ברלהזן והלל כרב ששת וכפו שהיחי׳אינו יכול לצאת
לההס־ז ^ לגריז ^נלני «!")!.
wkלמעש  . :הזן גס היא מברכת הזימון והקשו עליו קורם שיגמור ברל הזן ה״ה נמי אפ מספיק לב׳אינו יכול לאכול דני נשינו הוא!Wie p' püb
לתוס' והריי׳אש דקי׳יל כרב ששת כאיסורי קורס ולאח׳שיגמו׳הוא סעודתו יתחיל הוא בברלהזן רנהי שיצא 6י 1ישהפם’' נ-יזלסתגו־לעמח1־ ;
ולדיריה יחיד אינו אומר׳והיאך אנו נוהגי׳ ירי זימון על מה שאכל במה שהפסי־להם מ,זמ צריילברך ג׳ברכו׳ נוךו ;שי ' ׳נא כפגLvn "3«->5c
לכרך ביחיד ברכת הזן ועוד הקשו עליו על מה שאוכל אחיל :
אבל אם לא אכל אחיל א״צ לחזור לראש  6סהי דלעיל י^ מיןגינננלו1ij 'jiM'i
ל״זיייאי׳לי
י״עקעליוtlw״) ;,
קוסיו׳אחרות ולפי׳סירשו רעד היכן ברכת אלא לברכת הארץ :כתב רב האי שאחד שמפסיק לשנים צריך
לזימון אדלעילקאי דאמיינ׳ג׳שאכלוא׳ לחזו׳ולברך המוצי׳ולל הראב״ד שצרי׳ ליטול ידיו ולבצוע דחוה ומיבעי׳לן עד סיק בתת !י מו י■11
מפסיק לסני׳כלומר שמעסיק לברך ברכת ליה כבני תכור׳שיצאו לקראת חתן שצריכין ברללמפרע :ונתב סיכן צרי׳להתעכב כדי סיצ׳ידיזיממו
&ע׳I
לזימון
ואח״ב יסזו' ויאכלוקאמר עד 6יכן א״א ז״ל ונ״לרלישנ׳דמפפיק לא משמ׳כדבריה׳דלדבריה׳איץכאן רב סתת עד הזן וה& תאמיבעינולן^
לרכ׳זימון
רב
נחמן
אמר
עד
נברך
ואח״ב
לרב
ששת כיון שזה נתעכל Lioid
ימחי׳לאכו׳רב ששת אמעד הזן והזן בכלל הפסקת סעודה ולא דמי לבני חבורה שעקרו רגליה׳ רהב׳ אינו זז
ברכת הזימון וכבר יצאידיזימון*»0
וטעמו משום דכיץ דנברך אינ׳ברכ׳הילכך ממקומו וגם אין כאן היסח הרע׳ אלא חוזרי׳וגוטרייסעודתן
בלא
חוזר ומכר נעצמו להיכן
הוצמון־וצס»׳
ברכה וללבה׳׳ג :כתכ אחי ה״ר יחיאלזי ל שאלתי לא״א ז״ל
לפר״י
מסתב׳שיפסיק אכילתו כשביל ברכ׳אחת
לחקייכז שפסק דהיינו ביכ׳סצו!
כדי שיהא ניכר שמזמכין מליו ולא
שפיר׳שהיחי' המפסיק לשני׳שמתחיל בנורה ךל
מסוס
א״כ
ג׳שהפסיקו
פירושו ,pיל כרב סשת דבתת
הזימוןן! ן
דססוב ברכת הזן ביכ׳זימון דהא
כל
יחיד
לז׳איך
יזמנו
הם
והשיבני
יחזרו
לראש
כדין
זימון
נכרך
שאכלנו ׳הזןוהגאוני׳ פשקי כיב כתמןחסדכוס
נמי אומר הזן אלא למנין זה שיפסיק עד משלו כי לא נצטרפו אלא לאלדינו ומיד כשאו׳נכר׳ א-להינו הי'
תימאשיה׳זה מכין אחת יצל!
למלצנל
סיגרכו ברכה אחת וכ״ב ג״ב ה״ר יונה
הג׳רשאקלאכו׳לכך יחזרו לראש אבל אחד המפסיק לשני׳צריך וסחר ומתחיל סמקוס סביכסמגי
וכתב סרא״ש ובידוס׳גרסי ג׳שאכלו בא׳
להמתין ער פוף ברכת הזן לקנפט׳מכרכה ראשונ׳לר״י ע" כ:ואני־ סעשק בה וכדברי הגאוניםז׳למספס^ ;
וביקש אח' מהס לילך בי רב אמרי יברך
עכ״ל והתו׳כתבו פימשזספל? #
ברכס ראשונה וילך לו ואיזו היא ברכס כבר כתבתי שחוזר לראש ברכת הזן ומ״מ למדנו מדבריו לענץ
כשס
כר״מ
סאיי״כרא
:
כת׳
רבסא״ס)׳
ראסונה דבי רב אמרי ברכת הזימון רבי ג׳שמפסיקין שאין צריכין להפסי׳אלא עד שיאמר נברך אלוזינו
שמפסיק לסכי׳צריך להזיר ולנק■ ^
זיר׳בסס ר׳ירמיה אמ׳הזן את הכל ואיפס׳ ועוד כת׳אחי ה״ר יחיאל?" ל ושאלתיו עוד מי שהפסיק פעם
א׳אם
וכ״כ י־ראכ״ד שצרי' ליטו׳ידיו
ונחיל
יכול להפסיק פעם שנית והשיבני שכן :
רא-
גרול
לפרשו בא׳מפסיק לשני׳סביקש אח׳סהס
הרא״ש כע׳ג ' שאכלו ראיתיכחוג®11
לצאת מפסיק לסני׳ואש״כ יחזור ויגמו׳סעודתו וקשה לי לפחה דלל! ס״ל למימ׳עד
רבינו האיי המפסיק לשנים צריך לכרך המיציא וכ״כ היפב״ר דכיון
שהפסיק^
היכן ברכ׳הזימון בסתם ביון דל6קרן י לזללן אאחד מפסיק לשנים והרי״ף פירש ער
יד
ביכ׳למפרע וציי׳ליטול ידיו ולבצוע דה״ל כבני חבויה סעקר,י רגליהסלצ
56ן
היכן ברכ׳הזימן כלו׳סאס לזבלו ג׳והיצרך א׳מסס לצא׳סיושב עד שיגמרו אומ׳יביב'
לף־א׳חתן וצריכי ביכס׳ למפיע וכסחחיין צייני׳ ביכה לכתמלהע״נ m
בר נחמן אמי מד נברךכלו׳עד שאמרו ברום אכלנו מסלו ובטובו חיינו פזו היא מלשונו דלרב האייוהראב״ד אע״פ שצרי׳לכיך סמוצי׳לןינוצרי׳לברך למפרענלןן
ברב 'הזימון בר ששס אמר עד הזן וקי״ל כרב נחמן דאמר עד נברך וכן עמא דבר שאכל שההפסקה שהפסיק סשיבא כאילו גירך לממיעזיהמי־דכי כפ 3ק
בשסר׳פ
דכל אחד מברך ברכס הזן אלמא ברכת הזן אינה בכלל ברכת זימון סי״ל הר״אש ונר׳מדכריו ג"כ שאינו כריך לברך למפי־ע טל מה שסכל  :ושבלי הלקטכתבסיו6
בפסקיו ורבי׳ מופ׳עיקר עי׳הרי״ף דלמנץ אס הוצרך א׳מהס לצאת איפליגו ומינה זו של רכי׳האיי בשם ר״ח ולא כתב שהצריך לברך אלא כסוציאזצבל
הרס׳יבאכימל
יליף לריצ׳לאכיל שדין ה יצא ודין האוכל שויס הס  :ואט׳פ סהרי״ף פסק כרב נחמן דברי רבי׳האיי נר׳מדבריו דכיון שהפסיק נלר סל עליו חיוב3רכ'
דלכסוףלהיליך
לא תסס רבי׳לדבריו ופסק כרב ססת באיסורי וכן נ׳שהוא דעת התו והר״אס לפסי ' חייב לברך לשעבר ואם רצה עוד לחזור ולאכול צריך לברך המוציאל9נ) ^
בהא כיב שסת משם דקי״לן דסלכת׳כוונוי׳באישורי וגס הר״ר יונה כ׳שכ״ע בה״ג :קראב״ד כתב כן לציון שהפסיק יצא ידי ברכה למפרערצר-ך ליטיל ידיו cteii
ומתוך המ שכתבתי בסס סתוס׳והר״אש דטעמא דרב ששת דאמר עד הזן לאו ירצה לאכול עוד דס״ל כבני חבורה פעקרו רגליה 'שצריכי ' ברנה למפיע וספות
משוס דסשי׳כרכ׳כזן ברכס הזימון לפא כל יחיד נמי אוע׳הזן אלא לערן זה ס יפתי׳
צריכים ביכה לכתחלה ועוד כתן טעס לדבי דכיון שהפסיק אכילתו בברכת
הזימון
דפ שיברכו ברכה אחת יתבאר לך שלא סיס לו לרבי׳לכעוב לעיל ער שיזמנו עד
הזן
מיכל
וברוכי
כהדדי
אי
איפשי
ונראין
הדכריס עכ״להרש״בא • ובמ״שוני׳נ®
דהיינו ביכ׳הזימון שזהו דעת יש״י וכבר לסו המערשי׳דבריו וגס רכי׳לא כתבם הרא״ש יש חסרון לשון וכך צייך לכתוב דלדבריהס אין כאן הפסקת
סעודסאס
לפסוק הלכה כדבריו בזה אלא שפאתרערבי׳הוצרך להעתיק דברירס״י לא ראס
סעודה אחרת היא לגמרי וכך הוא כפסקי הר״אש ז״ל  :ודעת ס״ר יונה בדין01
כרע'
ה %אס שחוזרים וגומרים סעודתם בלא ברב ' :וכתב עוד ואפי׳אש נמלך אסיג
Ä0
לגרוע מדבריו כלוס וסמך על מה שכאן גבי עד היכןברכס הזימון לא הזיו׳פימשו
לאכול
כלל
כיון
קל וש״י  :ודעת המג בס גר׳שסוא כדעת סיי״ף שפוסק הלכה כרב כתמן סכפ״ב
שבשעת ברכת המזון היתה כוונתו לאכול ושלא יצאז
בברכהזואינו
בתב שסדר ברכת הסזון כך היא ראשנה ברכת הזן וכו׳ובפ״ה כתב שכשהם
צייו
ג׳תייבי׳
לחזור
ולברך
ביכה
המזין
3
ומאסר שס״ר יונה וסרא״ש ובה״ג
מסבימיסלתיו
לברך ברכת זיעון קודס ברכת סעזון ואי זהו ' ביכע זימון נברך
שאכלני
משלו
אחת
סכי נקיטיקי -ועוד דהוי ספק בברכות דרבנן להקל :וז״לפבליסלקטאפו
וממילא משמ׳סאינו נקר זימון כלל אלא נברך שאכלנו משלו לבד וכיץ סשניהס
מעסיק לשנים ומ׳פרש״יאס גמלו הפני׳ סמרדמ׳וכו׳נראה מכאן סא*צליוו
מסכימי׳לדעס אחד הכי נקיטי  .ולאחר שינמור הוא סעודתו יתחיל הוא בברכ ' ולברך המוציא כשבא לגמור סעודתו אותו ספסק וכן פורס הר״מ לעשותמעז!
הזן דנהי ליצ׳ידי זימון מל מה שאכל וכו׳בר״ה ג׳שאכלו סס להיקהוא חוזר רב זביד
עכ״ל וגס בא״ח כתוב סה״ר משולס כתב על דברי סרא״בד דכבוד
סרבבמקו«
אס׳משמיה דאביי סח׳ לראש ורבנן א 5ךי למקום שעסק והלכתא למקוס שפסק מונח  :ולבנין הלכה כיוןדס״ר יונה וסרא״שובה״נמםכיעיסלרע׳אסתהכינןץ
ופרש" י להיכן הוא סוז׳מי שנצטרף לזמן ואמק לעיל .אליבא לרב שפח ברכת זימון
יעוד דהוי ספק3-כרכו,דרכנןולסקל  :בתב אחי ס״ר יחיאל שאלתי
לא״אז״ללני'
סד הזן והוצרך זה להיו׳מפסי׳אכילתו עד שגמ׳הסכרך ברכס הזן וחזר זה שהפסי׳ ספי׳ שהיחיד מפסי׳לשכיס סמתפיל בנידה לן וכילו כלוס׳למי״י סמאכפירש«',
לשניה וגמר סעודתו להיכן ה וא חוזי לברך לאחד שיגמור סעודתו  :חוזר לראש להיכן הוא חוזר דהיינו אחד המפסיק לסג־ס שהוא צייך להפסיק עדשגמר נ«נ?
לתחלס הזן שהרי נתחייב בזימון סבססלה הוקבע בג  :למקים שעסק לברכת הארץ ברכת הזן וקזר זה שהפסיק לשניסוגמר סעודתו להיכן הוא חוזר לביו
$סי
כשאר יסיד וכתב עליו הר״אש מה שפי׳אליבא דרב ששפולאשי׳אליבאדרכנחען שיגמור סעודתו ואסיקנא דחוזי למקום שפסק דהיינו לברכת האין ו5
שמ^
משו׳דעסתבר ילא מחייב לומ׳נברך אע״פ שכבר נתתייב בזימון דאינה ברכס ליחיד
מיבטיא לה״ר יחיאל בנ׳סהפסיקי לשבעה א יך יזמנו על מה סאנלו אסר
סזיגייי®
והרי״ף פי׳להיכן הוא חוזר אומו שהוא אומ/ררך שאכלנו משלו יב זביד אמ׳חוזי
השכע׳כיון פאיגס חוזרים אלא למקים שפסקו דהיינו ביכת הארץ והסיב
הראמ
לראש ואומ׳נברך שאכלנו משלופעס אחיה ורבנן אמרי למקו׳סססק ואו
ברוך
דיחזת
לראש
כדין
זימון
וסטעס
מסוס
דשלשס
כיון
סהסחי יכיס בזימוןנמצ׳ס^5
סאכלני משלו אבל א׳סמפסיק לשני׳ליכא למיבעי להיכן הוא שוזר דהא איהו
פסיק
מצטרפים
מס
הסכע
'
אלא
להזכרת
אלהיני
בלבד
משא״ב
ביחי׳דכיון
רלאו
נ
י
'
ימיי
ליה סלכת׳כרב נחמן שאין ספסי׳כי אס נברך עכ״ל הר אש  :ואח״כ כפג בשם בה״ג הוא צריך הוא להצטרף פס סשניס בכל מידי דסיקרי זימון דהיינו עד סוףמני!
ליכא דכעי למיפק חד מיריהו ובעו חבריה למעבד ליה לפני׳מ& ורת הדין פסקינן בזן לרב ששת ואפילו לפי מה סכתכוהחוספית והרא״סדסעמאידרכם*! »
סעודפייהו ומזמן עלייהו עד הזן וגעי איהו ברכה כולה
ונפיק וסחייס ואוכלים משוס לחשיב כיכת הזן זימון אלא משוס מכיךאינה ברכה מפתכישיפסי6ניל< ן
וגוערים סעודתה ומברכים אכל לטכץ חזר׳לפיכן הוא
סחר
בזה
לא
דבר
בה״ג
כי
בסביל ברכה אחת כרישיה׳ניכר סטזמנין עליו איכא למימרדשאני כיאכיוף^
הוא פי להיכן היא ® ז כמו סעי׳הרי״ףדמיירי באותו
סאו׳ברו׳שאכלני
משלו
ואיפש׳
מזכיר אלהינו משוב שפיר ברכה והילכןאינו צריך להפסיק יותי :ך]
דאע״ג ספי׳דפסקין סעודתייהו עד הזן מ״מ ציון שאכלו6ס״כ צרי׳לברך ברכ׳הזן שנהב רכינו ואני ככר כתבתי סחחי לראש ברבת הזך ומכל מקם ל®"
»׳? רכות דאוייחא נינהו ולא מסתבר שיצאו י 1י ברכ׳הזן בסם שהפסיקולשלישי מדבריו לעכין שלשה שמפסיקץ וכולו כלומר אף על ©י שכתבתי למפלס י®
המפסיק לשנים וחזי ואכל שמא

ציי!

אח חלמת נוירות האילן
 > 1והיימנפקוח ^ דג'

המפסי? ,סנז

די

שיפסיקו מד

סיחערו

נברךנשנהינו

אר

הנכה כב ש  :ויס כתמו כ 1נ רבי

בר

ד־מ

צד

ירוח וגס נ 1כ רבי ברמזי שכת

סתם ושתי כנ סישינע
'נלאין לצהיל מלין

נ

סיגת; 7יג?

 ^ 2צריכים להפסיק עד שיגמרו ברכת לזן כמו שצריך להפסיק היחיד המפסיק
מסיוטאו ולא חילקו בין חרובין » מיס לשאר אילנות *נ״ה י3
אירח «י
W78
 2םטסלרעמרבספסשפסקרכי׳כמוסו.
,
ל״־םי״ר״ץצ״חיי״ ”» ״י״ייא1י א !י
י 5יל
 Üודו למב
רךאפילו אפיליכסוף
ף* א ^ ף* ןל מכרך
מברך אפי׳בא בסו׳ואם
אפי׳באבסו׳דאם רוצה
ליתןרשו׳לקטן5שרשמ ״ריס יום
יאילסראייי)לאלילה• -והרי״ף גגיינה גחי7ינ<
ן־א גחל מגרך
רוצה י!יתןרשו'י5קטן
בא בסוס
לכרך רשאי וה״מ כשאלן שם אורחא אכל! אם והרמ״כ׳לא הזכירו דבי מכל זה :כתב רבי׳הכישהנ(7ל ((ifi
מסקגצדנמ׳כפג ,שאצלו
ודמז)  :ומ׳ש ואס רצה לימן ישו' לקטן יששסאורחהואמבר׳אפי'
ירוסס טבלות סהוא מין ערי ולא נגמר מ״מ אם
נתןהגלול
בל סס המום' מדאסנק דרג ורבי ומה ברכה מכרכו יהי
3יסו ןץשסכ ^עכ ק ~ pT ^ 1סרי רשות לא׳ לנטע
אמרו3גמ' דנונלת היינו סשלי כמיא
קייא הוו ימני בסעודמא קמיה דרבי א״ל יכ<ם בעל הבית הזה
ן;,ינע
נו  ,ליג קיס עסיירך סזייה דקא מרתת ויהיו נכסיו מוצלחי׳וסרובי׳לעיר ואל ישלוט שטן במעש׳יריו ואל ופרפ״י כושלי כסר' כמו שרופי חמה רב (א )יל#
שבשל׳ושרפ׳החיס ויבשו ותמיי׳הס עכ״ל
ילעעי
א״לכר פפפי עייןנכרכת מזונא קא׳לך:
I
וח׳ם כסאץ שם אורח אכל אם יש אורח יזדקק לפניו שום דבר חטא הרהו וערן מעתה ועד עולם :ואםב ה יא״כ אינ׳
סניןלשלא נגמרו ביס^ ,מדיי .לחה תלה ה ; «■
,
,
רוצו
 Jנרשג
אהלאגהיו,
:ה לוותר על כרכתו ולברך בר׳הט׳ בעצמו רשאי :גרסי׳בפ׳בני
ומ׳ש -
רבי׳• . ..
^סנוךבדיס -ביך לבעל הביפבר״ע
ואס סו שא מסופ ? אס הוא נמנו <מ״שרט 1י
ג׳סאנלוונמבהיא ^ ואפי׳ב״ס גדול מן העיר אמר רבה בר בר חגה אמר ר' יוחנן כלת״ח שמברך לפניוכפול כלבן וכו׳כ״כ שםהרא״ש• ומ)
ש
ינאח ; ^
סאורס כראסכסןנר׳ דא״ל לרב לברך אפי׳כחן גדול עם האר׳ אותו ת״ח חייב מיתה שנא׳משיאי אהבודקי״ל בירך על פרי הטץ כפה״א יצא לתמוה על7מי
ופיהו אס לה רוצה לוומי בברכתו יברך מות אל תקרי משנאי אלא משניאי אבל כהן ת״ח צרי' להקדימומשנס w
ויתבא׳בסי׳ר״ו3סיר .ןי[ ל יכ -׳נעל
הטור"*
לעצמו -וכתו׳כספ׳אהל סועד דהא דאורס שנ׳וקדשתו לכל דבר שכקרושיכנקלפתוח ראשון ולברך ראשוןגרעיני הפרי׳ ססמי יתי 3ריהא יתנילמה?!איניןה
*«
שנון ה״ס כשהוא כגון בעיני ביה ואס ואם ירצה ליתז רשות לישראל לברך רשאי  :גרסינן בירושלמידגמנען חייבי בערל׳ונתבו התודטעמל*  ptrל6
קאייו־י
טא סגון לה מעט סמנו הברכה
סלא :ומה אמ׳ריב״ל מימי לא ברכתי לפני כהן ולא כרך ישרא׳^ פנ יןרי״ ב 1,מסו׳ דפריכינסו ומכאן סיס לכרך על™ tif>ft«'#
נונסמכרמייר מלפניהשמי '
יבוש
לוי היה ויראה לכאורה שיש ללוי דין קדימה לכרך לפני
ישראלגןיגמייוגיעיני!
עליה »ן ל״ע1
וכייפפוס מ־׳סג׳סאכלו :ומ*
ש
ואם
כ״ס
״
,
שזנגרזן־זואעיקי
מצה לוותר על ברכתו וכו׳ כבר כתבתי במקום שאין שם כהן והר״מ מרוטנבורק כ׳ שאין לו דין
קדימהי כ י 1יני יפיכיזש׳־
הימ
ב
פ
.
־
"
*
־'
העץ וב כ המרדכי וגס היאש כת מכ^ ן !לגן נלאהלתנין
נסמוךסהוצמדכריהר״אס • גרסק יו? » דת^
והאדקאמז
ייי ייילא כירך ישרא׳לפניו מצר
גדולתו ולא מצד לויה יש ללמוד על כל גרעיני עירות דמביכין הלנמא מ«*
■
ימבני «יר (דף נס ) א״ר יב כר חנאלכ גרסינן‘ בפרק הרואה ג׳רברים מקצרין ימיו של אדם וחר מינייהו מליהס ב״ס כען בלב׳סלא יהו ערי׳שיהא גה׳נ והי *
זהי*®;/
ק״ס שמבין לעניו וכו׳כמכו כי־י״ף בפ׳ג' מי שנותנים לו לברך ואינו מברך ולא עור אלא שצריך לחזר נהנה מהס וכ״כ ה״ר יונס וכרש״כא חלק
פאנלויוסש אגל נסןפ״סצרי׳להקדימו
על זה כסו שכתב רבי׳וכמב עוד ואדרבא
אחריו כראמר ליה רבה לרב הונא ברי׳חטוף ובריך:
סנ׳וקדשתו לכל דבר סכקמ׳לסמו׳ראשון
ולברךראשוןוכו׳כס'הניזקין (דףנש )וג״ז
מנוהרי״ף בפ' ג'סאכלו :ום״שרבי׳ואס
ירצה לפן רשום לישראל לברך רשאי כ*כ
סמ״ג וז״ל ואף כהן יכול ליתן רעו בעקום
סאיןסש עסרבכדמוכח בהניזקין:
וכתבכערד׳ככ׳בני הפיר נר׳דבסעורס
אםססכם ישראל מקדם את הכהן עם
לאון לפניו דיך סק ומעפש כהונה על זס
גאמ׳כלמפנאייאספוממו אכל אם הסכם
גמן רסו׳לנהן ע״ה לברך ביכ׳המוטא או
גיל מזון אין כאן בית מיתוס דהא סכם
יכיל לימן ישית אפי׳ לי& יאל הפסו׳סמנו
כראית׳בברכו' דר׳אפר ליס לרב קום משי
חך ומוכן נרקסרא נתן רשות לאחד
■מתלמידיו לכרך פ׳כיצד פ־רכץ־גרסינז
גירו׳אער רי״בל מי־סני לא בירכתי לפני
כקוכו׳כס״פאין עומדין• ומ׳שרבי׳
גפס הרי׳ס כתיו הכלבי אכל קריא׳סתורס
בסיסןכ ־* 1-אסר ליה רבה לרב הוצא

אגב אורחיה אפרש שאר ברכות שאינן בתוך הסעודה:

הלכות פיחת האילן
כל פירות האילן בק אם הם מז׳המינין או משאר
*

מינין ברכת

ראשונ׳שלהם ב״פ העץ חוץ מן היין

בסל״גודגדניות ואפרסקין חגרעיכיהס
מריס משמעדלא מביך בהו כלום ולאו
אדפתא דידהו נע עי להו כלל ואי ממתק
לכו פל יד כאור סבר׳עלייהו עסרל ע״כ
שסץ זית מברכין עלע כפ״כע
ומוקסיכ׳
לס בחוסס בגרונו יכו׳ עד אזוקי מזיק

שמברך עליו בפ״הג בין חי בין מבושל אבל על הענבים מכרכין ליה 3י°פ כיצדסכרכין :ומ־ש רבי׳וכ״כ
ב״פ העץ ובעורם בוסר כל זמן שלא הגיעו לכפול הלבן מברכין הרמבס שאס עתה אותי לבדו
וכו׳כלומ'
עליו כ״ע האדמה דבל דבר שגדל עלה^י ל^ ץ^ינר ^קך £ך) ףי גס היס בס הסכים לדברי בה״גוהר״ע
סברכי
.
I
עליהן
כ״ט
הארמי
וק״לובירן
1
על
ערי
ח
^
זי
 ״י׳ » " י "4־ ^ 1כלומר מכרך טל הלזניגרוו שהכלהחרובין משישרשרו פי שיראה בהם כמין שרשרו
עולחהבץופוס׳את ססמןיעלת״ס שאס שתהאומו
■
מברך עליהן בפ״העקודם לק ב" פ האדמה :ועל
הזתים
מעויניצו
לבדומברךעליו כהברבי׳סאימנראס
פי׳שגדל
הנץ
סביב׳
מברך
עליהן
בפ״הע
וקוד׳לכן
ב״פ
האדמהובאמת ני לכאויהבדין ,ישליבי׳לפמוס
ועל שארהאילנו׳משיוציאופרי חשונין לברך עליהן י״פ העץעליו דהא אמיי׳בגמ׳ אי דסתייהבעיניס
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_ לענק ערלה
.
.
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  .״ ,,
3
ייסףףונייךכס״פכוסאלוצולדברי׳ ימג) הטפל לפריו  :וא״א הראי׳ש ז״ל כתב כרי ובלבד שלא יהר מרים דאיןמכרכי[ עליו כלל דאזיקי מזיקליס•
יפואי ממישיסץ
ברכה הוי
שנהנה באכילתן :
שמן
׳
זית(  v0רבי ויות נראי סברא ראשונה
וכי
מחזר שיתנוסי לך והכרך
II
כלוסמה שהסכימו בו בסיג והי■ סוהרמב

 1נ לע נל פייות האילן וכו׳ססוס במשנה פ׳טצד מכיכין • ומ׳ש דעל יין
שבישל מביך כפ״הג כ*כ התוספו'וסי״אש בפר׳ המוכר פירות ודלא
כיש' י וסר״ם סכתכו דמברכין עליו שהכל ודעת הר״ן כפרק ע״פ כדעת התוססות
והראיס וכן הסכים סס״ק וכתב סה״ר המגיד בפ׳כ״ש שכן דעת הרמ״בן והרש״כא
ל :סעידכי נע' כיצד מברכין וכ״כ הגהות מימון כפ״ח מסיכרנות  :ורכי׳ירוחס
נמנשנימ״בס סובר סמברכין עליו שהכל ואני אל מצאתי שב׳כן דאי מסוס דכת '
דאין מקדשין עליו הרי עייש שהטעם מפני שאינו ראוי לנסך על גבי המזבח וגס
תחמת הדשן סימן ל׳ססכיס לדברי התום' והרא״ס וכ״י בתשו׳להרמ״כן סי' ק״ז וכן
הענהבפבלי הלקט סמברכין עליו בפ״סג מאח' פספור׳ כירו׳כן ולא עצינו כמצמור
סלנוסיחלוק פליי 3זס ודברים סל טפס הס
וכן הלכה וכסי ' קקע״ב

«׳* ׳■ ׳<-׳׳! ? ג שהדי פערו סוחט& דס חשכוג שנ ענבי וחוסר עניו קידוש היום
מלא לע היין •  STDהרש״בא יק שנתערב בו שכר מאניס לא יצא
ך^ ’ין לסוס דבר עדסיהיה הרוב שכר דאז בטל מיעוט הייןברוב השכר ומברכין
דכל שטא עיקי ועמי טפילה מכרך על העיק׳נדין יין מזוג כמיס יתבאר
יי ® יתבאר דין זגים שנמנו לתוכם מאניס המ עביט׳ על יין היוצא מסס•
«ד  0טסי כל זמן שלא הגיעו לכפול הלבן וכו בר״פ כיצד עברכין ( דף לו)
מחממידגפ״בדמסכת שביעית מאימתי אין קוצצין באילנות בשביעי׳ כ"ש
^ " האילן משיוציאווב״ס אומרים הקרובין משישיש ו וסגפנים משיגרעו
ג ^ מסי׳ניצו ושאי כל האילנית משיוציאו אסר רב אפי הוא בוסר הוא כפול
מען*עלר גיוע וכתבי התו׳ והרא״ש והרס״בא מכאן יש ללמוד שאין מביכין ב״ע
?שףי ע’ שך מהוא פסות מכפול הלבן אבל מכרך עליו בורא פרי האדמה כמו
'דאזייג ז לעיל בויא עיי האדמה  :וכתט עוד סרא״ש וסרש״בא כל שאילן

שאס אינו חופשדגהנו אינו מברך על השמן אינו נרא׳ויותר נראית סברא ראשונה
שהיא סברת ה״ר יוסף שאפי׳אינו חושש בגרונו אס נותן שמן הרכה למוך אכיגרק
מברך על השמן וכיון שהוא נהנה מן הסמן למה לא יגיך עליו אדרבא יותר פשוס
הוא שצריך לכרך עליו מכסהו׳ליפואס ומיהו ממוך דכיי הרס״בא נתיישב זה שכס'
דכל שסותהו ע״י אניגרון .ומתנוין בו ליפוא׳ מברך עליו כ״פ העץ דה״לשמן פיקד
וכל שאין מתכוין לרפואה אלא לאטלס הוה ליה אדגמן מיקר ואינו סכר אלא על
האניגרוןא • שקד■□ ,המרים קשט׳בפ״הט גדולים ולא כלום וכו' כ״כה״ר יונה
והרא״ש והרש״גא בר״ס כיצד מכרכין כסס בה״ג וטעמא דמילתא רכסהם קטנים
עיקר אכילתם היא הקליע׳ואינס מרה וכשהם גדולי׳פיקי אכילת׳ הוא מה שבפנים
והוא מי :ודין סקדיס המתוקים הוי איפכא דכקשצותן מביך שהכל וכשהם גדולים

•צלףוהוא מין אילןשעלי
בר״פ כיצד מברנין (ףד לו ) אפר רב יהודה א׳רכ׳כלףסל ערלה כחוצה לארץ pw
את האביונות ואוכל את הקפריסין למימרא דאביונות פירא וקפריסין לאו פירא
ורמינסי על מיני נצפה לע העלין ועל התמרות אומי בור׳פרי האדמ׳ועל האביונות
ופל הקעריסין אומיב׳פ העץ הוא דאער כרבי עקיבא דתין י׳אליעזר אומי צלף
ממעשר תמרו ' ואביימת וקפריסין ר״ע אומר אין מהעפר אלא אניונו׳בלכד מסגי
שהוא פרי ופרש״י מיצי נצפה 'הוא צצף לפי שגדלים בו כמה פיט אכילה קרי ליה
פיני  :תמיות במוך העלי' גדלי׳כסין ממיוהו בולטץ כ ^ילה כמד בעליי של ערבה:
אביונות הוא הפיי• קפריסין הוא קליפס גדולה שסביבות הפרי כעין קליט שגדלה
©ביב אגחיס דקים  :ואימא תו בגמ׳ (י £ס ) רבינאאסכסיה מיבדאפידקא זריק
אביוטת וקא אכיל קפריסין וניתב הדיף מל זה והלפפא סכי ומדלגבי ערלה לאו
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אורח חיים הלכות שאר ברכות רב
נפשד׳רבימיילכר*,,
אחת מפין ג׳ואס אין להם דין העדי לעצמו מגרך עליה׳כורא
פיי הוא גבי כרכ׳צמי לאו פרי ולא מכרכיןעלויס כיי״סע אלא בפ״הא וכתב הרא״ש
דהלכה שמיס הרוצה לסתו מהם אל ישתם אלא בפוך הספודס דביכת העוון מוסדז
קפריסין לאו משוס  1-־־•
ואכיל מר —
נהיראדמסמעדהא ׳ !
■׳
׳-
עליו יי׳
כר רב אשי
ולא
1Vמ
שין  ^,י
גבין
שתהי׳בורא נפשות או יאכל פיי. .. 'jp
.׳
מעין ״
כין שתהיה .
כר״ע אלא משוס דמיקל באר) הילכ׳כמותו בס״ל וכיון דכא״יפירא הוא לענקברכ ' שלאסריסס .
סירא הוא כמי ואין סילוק ככרפס כין בס״ל כין בא״י וק״ל כההיא ברייתא דעיקר מיס ג כ כדי שיצטרך לכרך אס כ כרכה א מפין ג וגורא נפשות ומפה
התאנים
היא דפרכינן מינ׳לרב לפיל ומשמע דרב
ידיסוכתמיהצמוקי׳או יJ/׳* ' »6/3P
,
,/ ,
!»
יאסייו53ינ'
רני'"06
מקנ•פפ ’Bש ״
זיתמכרכק עליו כ פהעץ ומוקמיג לך! כחושש בגרונו שזו ה ' א ״,P
יכ')5
ישיהת”י,ז 1דכ
ס״ל כוותי׳ אלא דשיקל בר" עבפ״ל וב״3
^ העץופל
בס על
דהשתא מעץג' ויוסיף
דעת רפואתו שנותן שמן נס״א הרכה ) לתוך אנגרון לכלל על
התו׳אכל דעת הרס״בא כהרי״ף וכן
יקמלן"",
™זנייי״ז״
ס»5״ש שנסים' ' 155ינו מ:כירL w
6ין לו לעשות נן וכמי סנתוג נת' 1׳

ף ל! אלרוק׳חושש
כמינתייהו קיימי כדמעיקרא ופיר רש
אורח׳ דמיילת׳נקט ולה נמי אם אינו הושש בגרונו אם נותן שמן
מרוסק
טרימא דכר הכתוש קצת ואינו
הרכה לתוך אנגרון מכרך עליו שהרי נהנה ממנו אכלבד"ג כתכ

ומשמע מדכריו שאס היה מרוסק לגמרי
אין מכרכין עליו כפ״הע וכן נרא מדברי
רכינו וכ״כ כתממ׳ הדשן סימן כ״ט אבל
הרמב״ס כתב תמרי' שמיעכן ביד והוציא
גרעיניס שלהס ועסאס כמו פיסה מברך
עליהם תפלה בפ״הע ולבסוף ברכה אסת
וכת׳דאיפשר
בסמוך . . . . . .
רכינו  ..י
ג׳וכתבו .
מעין _
_ .י

ל יהי) דמי צמיקי 6סיס למייזאני׳יו)-

^ . ,״.
.
פלי!
? ? 1ה ל ’^ 3יו
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^,׳
שאין לחלברך׳אלא אי ביבי] לייחינכיהדמיבוין ׳‘ רפואיומיתהני ונו״״יק־־־ימ־יכי ™
מיני אבל ליכא רפוא אפי ניתן®  Pו״בייהי’ א״יין \ קי יא’! ™לי" «■»0־־לקי 1 1U
לו לכר על השמן וב כ הר ם מרוטנכור וכ כ הרם ב ןל אם שתהשהכל סלקו ב״פ האדמה ופיש״ייל,
עלקו !1
ואי׳נר׳מההנא  ':סי שתסלתו בוי׳פ״הא
אותו לבדו או שלא הי׳חושש בגרונו מבד׳עליו שהל
סהכלוכלירג
שכת׳שאם שת׳אותו לברו שיבר׳ עליו דקאמרי׳בגמ׳יאי דשתיי'ממילתי׳לגריעות' ומלרך
בעיני אזוקי מזיק ליה פי׳ולא יבר׳עליו כלל ויות׳נר׳סבר׳ראשוג׳שאין דרכו ליאכ׳ סישממחלתואס

אדרבהסי הוא מכרך שהכל סלקי והביאולוון
הגס ר״י מור' ל ה רמ״בס -ועל דבש שזב לכרך אף כשאינו חושש דכיון שהוא נהנ׳למה לא יברך
ומב׳כס״האוכמ3ו
לרפוא׳מכשהוילרפואה  :אכילתי היא עיק׳פייי
מברכי׳ יות ' פשוט הוא שצרי׳לבר׳עליו כשאינו
מהם שהכל שס האי דוכש׳ דתמרי
שהו׳נלנן
התוספ׳ ש ק מם המרים ק טנים בי׳ פ הע ץ נדול ,ים ף 1א כל ,ום ראזו ק י מזי ק י התיס והמיל־כי וכי׳ סכל דב'
עילויה שהכל נהי׳ בדכרי וכתבו
מבושלנמו
טוב מבושל כמו חי וחי נמו
כפ׳׳ הע; ^ ןהןא
ליה ואם מת קמן״ י האור אן ע״י 'ךי א
מכינין עליו שהכל וכן משקין מכל מיני
ביכ׳ראסמ׳
מיני קסני׳וכןתפוסי יש להס
ייצהר 'ד3זמיינ זגבי אילן שעליו ראויין לאכילה ויש בעליו כמין תמרו׳ונם הןראויין
היתת כר ™ייש ׳
עיל׳ולאפוקי מס״ג שפירשו דמיירי שנתן
וקד׳וסל^
שכ״כ סוים מבוסלי׳ כפו סייס
האביונו'
על
עיק׳הפרי
שאינו
העלקוהתמרו׳בפ׳יהא
על
לאכילה
לתוכ׳מיס וגס ה״ר יונס כת׳כדברי התו׳
מבושלים
וכרוב וכיוצ בהה כסוני׳ ייתר
וגס הרא״ש כתב דלא נסיר׳ ליה דברי ס״ג שהן עיק הפרי בפ״הע ועל הקפריסין שגדליןגח כ עליו לה״ג ולד׳ מחיים כסלם סיים מכרך עליהסשעל
ואח״כ כתב יאיפשר דטעמא דגאון משוס אלפימברכין עלייחו בפ״הא־והראב״ד כ׳כפ׳יהע וכ״כ
אות׳ערמוניויוקנום'
הר״אש ומגושלי׳בפ״הא וכן
תמרי׳וא״כ ז״לוכיון דאיכא פלוגתא דרבוותא טוב לברךעליהן ב'׳פ האדמהסאיפסיאויי 'לאכלס סייס כמו tto
_
ידבקרא כתי '_ורכש ולא _כתיב __
כפיס
יצאעזמרי׳שכתשןבתסל׳מברני׳פליה׳שהכלמכותלי׳'
הפמייס לצא׳ירי ספק דתנןכירך על פרי העץ בפ״הא
קרא איירי בדבש הזב מאליו מן
ובה״גחך אותס עימוניו׳ סקוייןלומני״ווא
בפ״סע קצ' ואינן מרוסקיז לגמרי בפ׳יהעזועל דבש הזכ מהןשהבל
וככלל ז׳ המינין הוא ומביך עליו

והו״א
סהרא״כו
י סחטה ל1בכ ה!ב׳ שמיעכן כיד והוציא מהן גרעיניהן ועשה מהן עיסה מכרעליהן
יוכ ץס
נפגיבשליקמו ^י
סבור סאמ״ס שאינו
מאליו מן התמרי׳היינו דבש האמו׳בפסו ' ב״פ העץ ולבסוף ברכה אחת מעין שלש ואפשר שגם דכי יצחק
ע כ |> כיוצ בןה כ הרםב אבל .היסב ? רזרדה רזה המרי? ריר? מוזדח רמי? חמוורי׳מוהרי הל= רי לדברי הרל בהיותי ובשליקתו כיוןדאסתג׳
ורבי׳כתידיניס
־י״“ ; ׳׳•*־׳ ־י " ׳" ,האדמ׳מברך עליהשסכל:
״*׳ 1י  ,״'- ,כת׳ בפ״א דבש תמריס מברך עליוססכל ״׳י יי  -״״״׳ג -׳^ 1׳ן
ברכר׳הירקוחול^
מהיוצ אלו בסי׳י״ה אצל דיני
ולא חילק כלל ונר׳שדייקר ,3נו לכתו׳ועל וכל מיני פירו מברכין לע משקין היוצאין מהן שהכ חוץ
פרכ׳הפיח'
מהענפים והשמן אבל סופי ענבי שאין מתבשבין לעולם משקי! הביא כאן אלא מס סכוג׳לדין
דבש הזב סהססהכל ^  3I3Wס3ר׳
כ״סספןכ״נ
מהכל וכ״ש ביוצ׳ע״י כתיש׳יכהגה׳אשירי היוצאין מהן כשאד מיני פירות לכרך עליהם שהכל וכתב הר״ם לבד :אגח המטוגן כדבש
בפ׳כיצדמנוק
שמכרכין התו׳וה״ר יונה והיא״ס
מרוטנבור׳שמברכין עליו ועלהיוצא ממנושהכל וליל
כתוב שי״אסמברך מל רכס תמרי סכ״ס
גמו׳סמסמץצמו
הפרי ונר׳דהיינו דוקיכסגוז
האדמה וכל הפוסקיס סולקי׳עלסבר׳זו  :עליו ב״פ האדמ׳כמו על הבוסר  :ואם בשל הפרי ונכלטעם
וכלמיני פירו׳מברכיןפלמסקיןהיוצאי׳במים כת׳הרש״בא שמברך עליו שהכ׳וא״א הרא״ש ז״ל כת׳אפען׳בדבש ונקרא נואי״גאדו אכל ^יו
הפירוישטיביססמטגני איתו כדבש וכקראנואי!
מהסשהכלססאמאידאמריקדמברכי' אם בשלו ונכנס טעמ׳במים מכר׳ עליו בפייהעוכל
סאץמכרכיןעליו™
מבישליש מושק אדה פסיט
אדוכשא דתטרי שהכל משו׳דזיפ׳בפלמא היין ומבושלי׳כגון תפוחי׳ואגסייוכיוצ׳ בהן בין חיייבין
שיטגני6ו!ןו ״S5
שאין
הואאמריג זנמאז כי האי מנ 6דתכי׳דבש כ"פ העץ והר״ם מרוטנבורה כתב ערמונים וחבושים כיון
תמרים ויין תפוחי וחומץ הסוניות<שא י
מי סירות סל תרימה ר
וסומ׳ור׳יהוס׳פוט׳ופרפ ״יןחומ ץספוניות
מתבסליןןפוש
סופי פנבי׳שאין

מהסחומץ וי׳יהוסמ פוס רח < 3על ^

׳ואזוק
—י  -־״ '  - -י 0י לאכיל כלל ימי צי י6זיקי 8ז J
דרך ל א זוכ לן היין א ל א מבן1של ,י ׳ חר יז יי — ־1
לדחו׳דאוונ׳ניז
ה״ל דבש עיק׳ומיהו יש
אניפזרמסיי׳קרן יי  L . ..״״״ » » lL
הדכשלל
שתיקון אכילת׳ע״י בישולו עס
וערמונ ם וחבושים שלנו א נם כן אל
1115
דבש טפל לאגוז ססרי אינו כא סם
המטוגן כדבש כ פהע *וי א כיון שא
להכסי׳האגוז לאכילה אכל מ"מכיוןו0
לגריעות א כ הוי רכש עיקר ומכרך עי
לסו אאינסיאדעת׳דהכיאפי׳
שסוחטין נטעי
נטעילסו
הסוכר׳כת׳בה״ג ב״פ העץ :והר״ם במז״ל כת׳קני׳מתוקין

לוא ואין שס תירמס חל טל ע יאץ ל ך פרי
הגאוני׳כתבוראויס לאכילה בלא דבש לא היי «ף
הניתן למסקה אלא זתיס וענבים בלבד אותן ימכשלין מימיהן עד שיקיפו וידמו למלח כל
סקדי׳הרכי׳סצז
מברך עליהם אלא שהכל כלץ
והיינו כסי בר יב אשי וכ״פ הרמ״בס שמברך בפ״הא וי״א בפ״הע וכן אומרי׳המוצץ אותן קנים
שהכ׳משע׳זס מנוני
לאמברכי׳עליה׳אלא
כפ״ח ואע״ס סכתו׳בהגה׳אסירי דאיפשר בפ״הא ואני אומר שאין זה נקרא פרי ומברכין עליה' שהכל
דמביכיןבפה״א כלהסובקי׳חולקי׳פליו :יהא דבש של אלו הקנים שנשתנה ליי האו׳גךןל מדבש תמךים ירוחם דהכא כאגוז גדול עסקיחמין
^׳
ואס בשל הפיי ונמ׳סשס הפיי במיםדלא נשתנ׳ל׳י האו׳ומברכין עליו שהכל ואפש׳להשיב על דבריואגח!ירהמגץגן ׳כת
חרוריזווג^
וגס בהגיי" ר? דם
ככתב היס כנ /םמב ,יע,ליי להכל ז ל בפ׳ שאינו דומה לדבש תמרים שהתמרים הן פרי ונטעי להו ארעת'
מינ
ן'
’ L1
דר
קיגייקיו
ברכתן מ ד דהוהא ל ^
כך כשנשתנו נשתג
עברכינז ה .
בישונמימכרכינ י לאוכלם
דוכשאדרך בישול מי
(יכייסו
דטעמא א דרס י׳ שמכרכיעל משקין היוצאין מהן שהכל חוץ מהיין והשמן
עלי ׳3ס״העאלמ ׳מ'סמ׳
לאכילה

,

וכן ״מיכ-ים' ,
עליהםכפ״סע״r .
מברכים״  wvv״ v
ריןמ »■

רוצי׳לומרדכייו^
אבל הרא״ס שכתב ויש
בשלחבלא דבש נשחכ 'לגריעוח'והי 5ו l
יעיקיבסלו

אסחיט׳פירו׳ »לו הקני שאינן ראויין
דלאחיילססחיומ׳
דכיוז
לבד מיין וסמן ש״מ דלא חסי ' מסקס אלא זיעה בעלמא ולא דמי למיא דסלקי ומיא לברך עליו שהכל נמצא מעליות ' פ״י הדבש והדבש עיק׳ומכר׳פליוסהכלולאמ^
דשיגתא דסנהוכיון דרוב אכילתןהוא ע״י סליקה מי סליקתן כמותן הא כל מירי סאע״ס סנמעל׳ע״י הדב׳מ״מ האגוז טיק׳מכ״ל יכךהס דברי רבי'ומאחסכס3וו
דלית דרכיה למסלקיס ולא למסחטיה אלא למיכליס בפיניס בהכהו לא אמיי' סיהו בשלו כלא דבש נשתנה לגריעומ׳מסמע ודאי דבאגוז גמור מיידי ד איכאג" ,י ^
מימיהן כהן :והר״אש צתב סס אמאי דאטייכן מיאדכולהו שילקי כשילקי ומברכין שנוי לגריעותא שייך ביס הרי א״א להיו' יותר גמע ממה שהוא קודסבישולן
עלייהו" 3פ האדמה אע״פ שאין בו כי אס הערק וטעם הירקות מברך עליהם כמו
מי אלא ודאי כדאמרן  :רמ״ש יכי׳ר״אכיו ן סאס כסלו כלא ד?ש י?י״מכיינ1כונ6
שמברך על הירקות עצמם ולא דמי למי פימת דאמיי׳לעיל היעה בעלמא הוא לפי שהכל הוא במקס • ודין ברכת פייוח הממקחי׳בדכס רחבבר ’ ׳כשירד ווין^
סתשקה אין לו טפס הפרי ואיפסר שאס בישל הפיי ונכנס טעם הפרי במי ' מברך
ממלתא דאתיא מבי הנמאס כתב כסי׳ר״ג  :ועל הסוכיא בקי 3נס ג® ,
רסך־ס -ז
עליהם ב" פ העץ ע״כ ונ״ל דהא דמיא דסילקי כשילקי בין בגשלס בסיס בין סשראס הרא״ש כפ כיצד מברכין ומימ״בס כת׳ בפ״ח קנים הממוקי׳וכו׳ואני ^
דמים ולא בסלה אס כפנו טעם במים מביך עליהם בס״ה :ומכאן דלדעתהרא״ס סרי וכו׳נר׳שהרמ״כס סולק על מה שאמרו סהסוצץ אות' קנים מכר! כס^ 15
מי שריית צמוקים וחאנים או בישולם מספקא לן אס יש להם דיןהפרי עצמי לענין זה כת׳ שאין זה נקר׳סרי ומברכי׳פליה׳סהכל וג״כחילקפל מהשאמי! ^'ייןני6
ביכה אע״ג דלעניין ברכס יאשינס לא נפקא לן מידי דהא תנן טל כולם אס אמר היוצאי׳מהס ונעשו סוכר מביכין בפ״ה וכנגד זה כתכ ^ יהא דנם V v.
שהכל יצא נפק' מינה לענק כרכה אתמנ׳סאס יש להם דין הפרי עצש מברך ברכס סנשתב׳ ע״י האור גדול מדבש תמרי'וכו' :ומ׳ש רכי׳ואיסשר להשיג על31

מיי

א״ח הלכות שאר ברכות

בר

רג

דר

צה

ד״מ
(נ ) ינ*ל לברך
לק יל
נפ״הא
נ־רן ע ' פרי חיל;
נפ ה« יגלו:

!• ,ם הם ואעמ״צ כיון דפלוגתא היא לברךשסכל עדיף דעל כולס אס אמר ב״פ האדמה בר״ס כיצד מברכקידף לו ) ובפ״ב דיומא ופי׳רס״י ממלת׳ליטואריו
סמפטמין בשמי׳כתוסיס בדבש ומשמע בגמ׳שהוא זנגיביל מרוקח וכבר נתבא׳ בסי׳
יג;ן־  .הלפל רטיכתא בפ״הע יבישתא ולא כלו׳וכו׳בפ׳כיצד מכרכין ( דלו )
?ללוג שעת אמר שהכל רבא אמי ולא כלמדתיכי היה׳ ר ' מ אומר ממשמע סכ ׳ שקודם זה שעל זנגבילא רטיבתא מכרך בסה״א וקמ״ל דמשוס מתרקח לא נשתנית
ברכתו לברך שהכל  :ודין ברכת שאר דבריס המרוקסי׳כדבש כתב רבי׳בסי׳שאח״ז( :נ ) גתרלניר״פ
??ג " עילנוו את פריו איני יודע שעץ מאכל הוא אלא מה ת״ל עץ מאכל להביא
כתב סר״מ מרוטנבורק כ״ל על בשמים כ־נל יינרכיןסהיא
מי סע׳ענוופייז שוה ואי זעזה הפלעלין
שחוקים וכו׳נראהשהוצרךהר °ס לכתוב גז» סהגקר' 3ל י א
י* »" י■ «
' 1י / .״ .״,״ו* * 6דידידות'• רר׳ *ויירזר• ו־מיוימי ליי1ז־ייל * יד?׳* ^ל»1יד* »ל־ידיי
ערל
נעגלי״ן
כן מסוס דלא דמי להומלפא דסאניהפס
קגילאה:ןל הנין׳
דכיון שהפרי הוא מבושל כדבש נראה ילנקרא גל״ל)
שאיןדרך
וכן זנגביפא יבישתא וכד כיוצא כזה -כגון גירופלא נ
,
.־ .
MJD
שהדבש לא בא סס אלא  .להעמיד הפרי וייזרמל < נתנ
לאוכלן אלא עי׳י תערוב׳וזננכילא רטיבתא בפ״הא שהיא ראויה והילכך מברך כפה״א או בפה״ע אבל הכ ׳ נהגימיפ׳הלה״ה
ף" *‘ ייס* דמ
 5\tוי
נלנלן יכרייס ונל
לאכילה ומ״ם כיון שאינה עיקר הפרי מברכין עליה בפ״האיועל
9אי ג*י':5 1ל; והי  7ס ^ ^ ?ר ^
סהפשמיס אינסמבושליס עס הסוקר ה״א עירית יגישיס
היה
ועוד
*
ועלכלאותםשיוד־שהם
:
׳הא
'
שהכל
ומברך
לאבפ
״
עיקר
עלקני
:
דסוקר
הע
"
אגוזמושקט׳בפ
^זהוהיצז151: ^:׳ו ^ ר "^ כיכ יסר|׳
ראץ_דרנןלאירלן
איפשרלומר
מעיינות
דהומלתאשאני סהפרי זלת
עיקר הפרי מכרך עליהן כפ״הע ושאינן■ עיקר הפרי בפ״הא ואם
^׳ !*לל ד ^ויב ^ סעזס ^
!
יינון
סלם אבל הכא שהבשמים שחוקי׳ ה״א איני
גכי! עליול׳פ :העץ עד כיון וכיבישת׳ הוא מסופק בו אם הוא עיקר הפרי אס לאו בפ״הא ושאינו יודע
עליהן ולאכלוס:
סהס בטלים לגבי הסוקר ומביך שהכל
מה הוא שהכל :
«
רסייעו כל ספוסקיפדהלכ׳כרבאדאמי
רד (א)
ומברכים
כפ״הא וסימן לידע איזהו פדי עץ או קמ״ל דהכ׳נמי הבשמי׳הס עיק'
ידש״ימי*
■ \ ״  7 V yפירות הארץ
1ל6נלש  :ובתכהרשב״א שאלת פלפלי
עליהם• אלא שמדברי רבי׳בסי׳ר״ד משמע ננת׳יסהם תחרים
פרי האדמה כל אילן שעושה פירות משנה לשנה
וס ,מא זא אי מכרך עלייהו בפה״א כיין
שנשלים ונרפ! ס
דהומלפ׳נסי הבסמי׳כס שחוקים :וצנון
הח!) אנל ר׳יוויזס
מכרנקעליובפ״הא פשוט בפ׳כיצ׳מברכק
נ ' נל ' רניכו נעל
(דף מא ) ורבותא קמ״ל סאע״ס  -שסופו העור ינ״יפגיא
1
י״כר״ג
להקשות כלומר שאס אימחולסו בעתו לירי!
צא בתשויהגאוני׳כלאי
לנרך עליהן מ־תא
אס״המביכין עלץ .יי׳ עליו שלא לק
הוא מתקשה כעץ
ילא ילמתי לסה
6ל ^ 6שיכש כסיתוא וכלו נחיה וטרפיה לגמרי והדר פארי משדשיו
בפה״א כדאיחא בגמרא

rrro

לפיי»&

יז

ניי:4ופן  * * * ,מכרכיןעליו פכ הא ואאחר א ז ל היה נוהג כדבריך י:הומלהא
רד כל דכרסאין גידולו מן הארץ
דאהי מכי הנרואיב״פ האדמה פרשי׳י יליטוארי״או בלעז :כתיהלם
» : • ;,י ן :פ «י :ץ עו'לייש כפה״א
כגון בסי בהמה חיה ועוף וכו'
יחדבסוכרא מברכין בפ׳כיצד מברכין (דמ ) מסנה ובריתא
«•^:עכב' :ים‘־ !!.רכי׳וכןזנגכילא
בשמי׳שחוקין מעורבין
מרוטנבורק נ״ל על
ומ׳ש ויין שהחמיץ וריחיה חער׳וטעמי'
׳כיזקאו:לכיוצאיזה וכר׳ ספ א'לרבנן
פפ״הא כמו הומלת׳  :צניןמבר' עליו בפ״הא אע״ג דסופו להקשו' ;.
חלא שסכל לשון סבריתא פס יק שהקרים
_
ץר םזנגביל  /כיומא דגיפודי
למיי:
ופירש רש״י בוטיר בלעז ומפרש רביכו
.דהיינו דוקא בריחיה חמרא וטעמיה סלא
מיי :ימאישי• ומביכים עליסכפס״א•
אבל אס ריסיה חלא וטעמיה חמרא הא
דבר שאין גידולו מן הארץ בגין בשר בהמה
לן־ :א  :יג״ייז סא ביבישתאוסרש״י
ועוף ודגים בצים חלב גבינה מברכין עליו שהכל איפלוגו ביה אביי ורבא בסרק בתר' דע/
היעצתאל/ע -ארי״רבלעז  :ומ״ש
והלכה כרכא דאמר דהוי חער ' והכי סבר
רכי׳ובל כיוצא בזה כגק גירו פלאוכו׳עד׳ ופת שעיפשה ויין שהחמיץ וריחיהחמר׳וטעמי׳חלא שהכל אבל
הילכך
וטעמי׳חמר׳ח־מר׳הוא :ועל תבשילשנשתכ׳צורתו ר ' יוחנן בסר׳ המוכר סירות
סיףזשי׳כ*/ :ז /ר יונס יהר״אשז״ל אס ריחי' תל א
ועל,
מברך עליו ב״ס הגפן  :ומ״ש
ואעע שכפ שקי
אבל
שהכל
לשתותו
שראוי
במי׳עד
סיא״ששבירינובתו׳פעל' וגתקלק׳ועל החומץ שערבו
התבשיל שנשתנה צויתו ומזקילקלבפרק
תופי
קאד׳להעייךביס״ע כר׳דטעות
 619וס־יךלגיתכפה״א וגס־ המררכי םא הוא לבדו אין מברכי׳עליו שהוא מזיקהועל הנובלות והן מין כיצד מכרכין (סס ) ודבר פשוטהוא■
זזזו׳מס וז״ל וקלא״וו של גיופלישאין תמרים שאין מתכשליןא' על האילן ועל הגובאי ועל המלח ועל דהיינו דוקא בשנתקלקל קצת דאילו
הזומית ( פי׳מי מלח) שהכל ירכיבו האי פירש זומיתשהוא הקצף בנחקלקל לגמרי כיון דלא חזי לאכיל ' איו
זלאנולאלא'כ־טיכ׳ המו 3ליסו
וג1
ציןחב־כיןפליהביבישתאאכלעץס ל העולחעלרתוחת הקרירה • ועל כמיהין ופטריות שהכל  :רךרא מביכין עליו כלל ו  0יש ועל החומץ
שערבו בסיס וכויסס צמשנל פל כחומץ
בענפי
עליו והוא הניתוסף
קנזין שקורץ קאגי״לה מברכק
מברן שהכל וכ׳סיא״שוא״ת והיכי מכרכין לע החומץ והא אמיי ' בפ׳בהרא דיומא.
שז/כפני סינילק לאסלו ביובש וגס הוא גדל על הארץמפ \ קנים ואגוזשקורץ
כסותה חומץ כי״ה פטור ולעיל גבי פלפלי יבישתא משי־ינן ברכס לי"ה י״ל דסיירי
מ־שקאד״א מבי־ין בפ״הע שגס נוהגים לאסול אותו ביובש פ1:ל :יז״ל סבלי הלקט
נ/ץ לפיס כבס״ני־יבשים־א־ן מכיבין עליה׳סלל דלא חשיבי אוכל ויש להסתפק במזוג קצת דאז מיישב הדעת א״נ איירי כחושש בשיניו מהן סימן הרבה לתוך מרק
 1נ:יפיו5ג-מסלין וקנמון ושא־ מיני בשמים אס מברכין עליהס כשסם יבשים וסומסו לרפוא׳ופומץ עיקי מ״מ אגב המרק; איתליה מא ' מיני׳ו 3עי ברוסי מאפרי׳
מ:
פ/זינופיי / /קליפת עץ ואקמכרכק עליו אלא שהסל אפי׳כשהואלחע״כ 1לעיל גבי סמן זית שנחנו לתוך אניגיון מכ״ל וה״ר יונה כ׳שסות׳חומן בי״ה אע״פ
הימלתאוכיכל! בשמים שחוקים עעורכיס סע סוקר כסימן שאתר זה  :ססוא פטור בשיעור רביעית כיון דקי״ל סאס שתה ממנו הרבה חייב מפני שנהנה
דנת
ממנו בשתיה מרובה לענק ביה' נמ-י לא יצא מתור׳אוכל ולפי׳מברך עלץ מיהו נרא-
י־׳על' פימתהאיץ כ"פ האימה משנה בע׳ניצד מכינין (דלה )  :ומ״שוסי׳
דיביעית או פחות מרביעית סביך עליו מתחלה מפני סלא יכנה מן הפה״ז בלא
ל' יעאיז»ו פיי עץ או פייי אדמ׳וכו׳כפכיצד מכרכין (דמ ) היסא מברסיכן בפ״הע
ינא דכייסקלנו לפירי איתיה לגווזאוסדר מפיק אבל היכאדכי שקלתיה לפייי ברכה ואינו מכרן לבסוף כיון שאינו חשוב שפיה בי׳ס אבל מיותר מזה סססוב
ניתיס לגוחא יהדר מעיק לאמב׳־סי׳עליה בסה״מאלא בפה" א :וספכו התות׳נראה סתיס כי״ה מברך עליו תחלה וסוף פ״כ ורבי׳כתב כדברי כרא״ש  :כחוב בסבלי׳
החי ביוצא בהט צייסק לבי! עליהם כפה״ע שהרי דיך העץ להפקייס ימים־ הלקט כשם ספר התרו׳חומן אפ״ג דמסוס דאין אנו בקיאים בשיעור ח* קו מתי
קמי חוסן ומ״ה אוסר בו מגע גוי מיהו ס״ל לפנק ברכה דכיון דמי אדם נמנעים
■ ה״ר מנחס•
מיט וכי סקלספי" ' בשנה זו סדר אתי הפיי באותו הפץ עצמו מיהו
ועל הנובלת.
_ ■ מירושלמידמפכת׳כלאיםדמכרס-יס לע כל מיני אטד כפ״הא :והרא״ש לסתו׳ ממנו מחמת חומצו קרוי חומן ואיןמברכק פליו כפה״ג•
ה ^זלכגמראקצמרסלדגרסעו־שס פי רות מסנה לסנה נקרא עץיאבל דבר וכו׳עד ועל כמיהן ופטריות שהכל ג״ז בפ׳כיצד מכינין סס :והערוך פי׳שזמית הוא
מיק סבן בלשון יון קורין למיק:זרמי  :קורא והוא הכתוסף בענפי כדקל וכולו
;י?•*ייעיבכל שנה נקרא פרי הארץ ועוד6וער סימן אחרבתוספת׳כלשמוציא
ש מוציאי עליו שענפיו אילן הוא ומביכין כפ׳כיצד מביכין ( מו ) פלוגמא דסמואל ורב יהודא ומסקנא דגמיא כשמוא׳דאמד־
^יו ״כ היא׳ימביך עליומיה״אוכל
עוהפידכי כתב יז״ל כ׳בתשו הגאונים כל אילן די3ם בס-יתוא וכלו גוזי׳ שהכל וטעמא מסוס דכיק דעיקי נטיעת הדקל אינו אלא מפני כתמיי ' לא הסיב
!יהלגמייבחורף והדר פארי משרשיו מכרמן לע פירותיו כפ״הא וכל היכא קורא פרי והילכך אינו מברך אלא סהכל :ומ״ש וכן כל כירצ׳בזה כגיןלולבי גפני׳
ושקדים שאוכלים אותם כשה׳רכי׳וכו׳כ״כ המו׳וכ״ר יינה והרא״ס והרש״כ׳והמרדכי
,' Pf׳־ך יא איתי לטוזא והדר מפיק פיראזהו פיי העץ מכאן פסק ס״ר יוסי
זמת וכיוצבהס שיש לביך בפה״א והביא ה״י מנוח ראיה מירושלמידמברכין וסעמא דשקדים מסכי שכשהם רכי׳אוכלים קליפתן החיצונה ולא נטעי להר מרעת'
 Jטדבז" אאבל הי״ס אימי שנהגו י» עס לברך עליהס בפה״ע שהרי דרך דהכי למיכול להוכשהן רכי׳כי אס לאכול הגרעיני' שלהם כשיתבשלי הילכך מכרך
^הח? יס ימיס רביס כשנה זו והדד אתי סירי כשניה האחרת ועצימתקיי׳משנ׳ עלייהו סהכיל וכ״כ הרסבא בתשובה ן ודע דהיינו דוקא כשקדים המחוקים אבל
ומישרבי׳בשסתפו׳הגאוכיםכלאילן בשקדים המרים הוי איפכא דכשהס קטנים מברך עליהם לפה״ע וכשהס גדולים
קד^ ^ ^ית;כ'1:ס5ן 3יועכ״ל •
׳׳איני מסיים בה בתשר׳ הגאונים בלשון הוה דסכי אמי גאק תני ולא פלוס דאזוקי מזקי ואס מתקן על ידי האור או ע״י דבר אחר מכרךפליה״ב״ע■
p5
ח? י? והוא שחת מברכין עליי סרכל
ן?." :י׳ ךטחיציא פלק מעיקרו עשב היא וכל שמוציא עליך מפצו פץ הוא הפץ וכבי כתב רכיניהז בסימן ר״ב :
ד:־׳ ו עציו לגמרי והדר סא־י משישי ו מברכין עליו בפה״א עכ״ל עירובק ( דכח )  :קרא חייא וקמחא דשערי סהכל נר" פ כיצר מביכין סס  :וכתב
 p?1x1״כ ^
כקו^ מצאי טעמא ברצנאן ושהדנג ושימשמי מכרבין עלייהו בפס״א עב״ל • הרסב״א שאע״ס שהוא קלי אינו מברך אלא שהכל דמאיל וקשה לקוקייני לאסכיח־
האוכל ממה שמוציאים אילני סרק אין מברכין עליהם אלא למיכליה  :ורץ ברכת קמחא רהטי וגס כרכה שלאחר קמחא דשעיי ודין ברפת פת
’ ^ u?tJהלקט
הילכך בני אשא אף על גב העשוי שקטנית יתבאר בסי׳ר״ח ושם הוה ליה ליבינו לכתוב יין ברכ ' קמחידשעדי
^ ׳ס ץ לצייכי בפה״ע וכ״ה כתסו׳הנאונים
ד׳מיניס שבלולב סכים אלא דססוס דבגמר׳ איתמר קימחא דשערי בהדי קרא חייא כתביה ס נא :
^ ^ ^ייי* לא מברכי מלייסר אלא<שהכל דתניא
שכר ממרים ושכר סעודים ונוי׳בפ׳המוכר פימת ( רף צז ) ת״ר אחד שכי תמייס
ניס אינם עוסק פימת וכיון דאערינן הדס וערכה אינם עדשים
5יר,ת
הוסלוזא דאתו מבי הינדואס ואחד סכר שעורים ואחד שמדי יין מגרך עליהם שהכל אחרים אומרים סמריס שים
עימת מי אסאלאו פירי נינהו ;
בהם

י*»*

הלכות שאר ברכות
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כהס פפה יין מביך בפה״ג ובפר׳ניצד סברכין גבי דובשא דתמרי כח׳הרא״ש ושכר
העשוי סתמריס או שכרשעוייס מברך עליו שהכל כדאיתא בפ' המוכר פירוס ואס
תאער בשכר שעורי' אסאי סברכין שהכל והלא השעורי׳עיקר ומשמני לעילויא וים
לוערדאית להו עילויא אסרינא כפת יא נסי כיון שהפסקה צלול עיקרו עש הפיס
ולא שייצא להא לרב ושמואל דבל שיש בו
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שכבר נתבאר בסי׳קצ״ו שהרא״ש סובר כהראב״ר שאוכל דבר איסו 'מ3רן» ג
נתבאר דלסימ״בס צוינו מברך עליוומי׳היכא שאוכל לבי ^ליפיא׳חולס'1
דלסרמ״בסגמי מבר' עליו  :כתוב באסל סועד בסס היא״ס שכלאכילסע׳י!
אע״ג דלא סגידלא ממהניאל שיי׳לבר׳עליה והרי הו׳כדץ אשהשיא<0׳ ^
שסופ׳ברצון תשכי ' לי' אמסעא ,
מצאחיכמי בש׳הר״א סכלהמור"!
לאכילואח״כ מתקשה
רך וראוי
—Z.׳ .ו®
שאיגמאידרי ^י«t» ,
*
■* « *«*.ייי*
«%
*»*

להו אינשי אדעת׳דהכימכרכי? עלייהו שהכל' חזיזוהו׳שחת
מכרכין עליו שהכל  -קרא חיה וקטחא ושערי או דחיטא שהכל

שכר וגמרי ושכר שעורים ושטרי יין אפי יש בהם טעם יין שח  3ל ״ 0״״״״ ‘ ‘■! ״״ ' ” » ’tU
<י־ ייסףדא< 1ייתי,״ה,אץסלצ־ נ ^■
L *» P
אכלאסנתן בהם ג מרות של מים ומצא ד הוה ליה כיין מזוג ’ '’■ ־יא־״■ * :
״
ימפהתפי־ » מ־ד״״י,משו דאע/דא .
כזרעין אומר על יקיקיןדקין כתב וניט 13
בהו טעעא דשמיא מי סברת תמיא .סו א ומכרכין עליו כפ הג • כתב הראביד עישבא דרברי שאין
דבשדבורים סכיו עליה׳^
קיוה׳ הוא ובתכי התו בש ׳פ כיצד מביכין מברכין עליהם שהכל כיון דלא זרעי להו אינשי לא השיבי פרי יי מ
ועלהמורכא המיוקס כדבשונמוסן
ושבללתיוכמוג׳וכוסברת׳שהכל ןךזכי
וכת׳עודוכמדומ׳לישכתא
כסו
למיידי דרע בהו מיא אכל לאימא
הוורדיםמו!0י
 1אכ ^<ה רמיירי כשהסבושיס או
מיאסס־ךעליהם בפ״סגוסכי משמעאפר בעל הלכו׳וטעמ׳דידיה רכל הני לטעמ׳עבידי ולא,ל
יית שאל כ היאך כשאני התס»fco
י*53דכ״ע ימ ^ שפת׳הוא שאנו קורין אני׳יס וכלשון ערב שבת׳ שכ ^ ת׳ הו׳ שאנו
מדגרשינן תו רמס
דקא׳שסאני!
ע״כנובל ימ ^ י קייס ונר דסא
כמשמעוכוסברת׳אליינד׳יריבלען
קורין פסי״גא -כמרנא
תצתא ישתא איכע חפי׳סיא ^
נסי׳
? 1אעשכב כתבתי
המשקי? של כל מיני פירו׳ שהכל כדלעיל  :השותה מיס ל צמאו ר״ב  ? .י^ש
(tPV y ^ '1f
S
׳מייר .סלי,־״״" W13JJL
\ מכרך עליו שהכל ולאחריו בורא נפשות ורוקא לצמאי אכל אי קש
מ"תא יפגא ^'IP

ןדרךלטגמסלס 1
חנקתיהאומצאושות לרפואאינו מברךירא לפניו ולא לאחריואותובדבשוא’

3ח.י־, .־,נות הרי
מיס ולאי האי סלם דקאמי אינושלאל ^ק,
דלא כרב עמרם שכת .שמברך לאחריו  :ופי ר י רוקא ששות
בציר מסבי לא־ :ך הם דברי רבי׳ ; TO1
הוא עיקר7
מיירי כתבס י יונסכש*פ ניצל סכרבין דהיינו לרפואה אינו מכרך עליהם לפי שאינו נהנה מן המים אכל שאר י סאיט כתוש-ופסוק כיותרr:
במי נכ ; ' ג א!.ל
ולא דמי להימלתאfeo
במקום משקין נהנה כשתייתן ובטעמם הלכך אם שותה אותם לרפואה מו * ש
נ& עיקד הזגר לוקא בייט׳ שלהם שהיו תזקי׳אבל
מיוקחת בכשתיס וני׳ ;ו[
א■ ג! הלגרהכותן! שאין הייטת חזקים כ״כ אפי׳ רמא תלתאי צריך לברך עליהם• דבש דבורי׳מברך עליה׳שהכל :ועל המורכא
נמו
tvxvi
לי דהיינו לומרדהומלתאהואנססיס
המרוקת בדבש היה נ״ל לכרך עליו שהכל בין אם עשוי מחבושי'
מ  <:זיינא !ע 5ין ואתא א -בעה לא דייני־נן ליה חמיא ילא
שמביאי׳היו׳צגינין
הממקחי' כדבש כמו
או מוורדץ או ממיני עשכים מפני שהדבש עיקר אע״ג דכתיבנא
מרקתת .במיני מברטנן עילויה בפ״הג ואיפש׳שעכניזס
מיוק בדבש אלאשיכי'מפ׳סהי0וןגיט1
פחות
שהאגוז
'יכתב סת ^זהל:כ5ןחיי* לעיל על אגוז מטוגן בדבש בורא פרי העץ שאני התם
ונותנין ^׳f /
נ* •^ פמיח לע רזא.
או סאר בשמים ססוקים ומעורביםמ־ש
בבשמים
מרוקהת
שהיא
להומלתא
דמי
ולא
קיים
וממשו
שלם
*
יייח
יבי
־־
fV
'
הדבייס:
_
?
,
ו
ל
?
ודחי אקלנרןלע
כבינו!
ואס׳׳המברך עליו כ״פ האדמה
אג׳ג
הנזמים
ממלון׳
ומברכין עליו בורא פרי האדמה דשאני התם דרטעמאעבידא .הבשמים ותפני כךהוצרךלכקס!1
שמעני׳י&סט־־נמא
מסע׳סהזנגביל
כטי 4כדאשרי' גבישאורהואיי! ו^טעפאעכ ^ א טעם אס׳שאצ״כ תישק לי
p4rfe־vis
יג צא אב 1שם
אצא
בבשמי׳סחוץ
לתפק ,בפס׳ג״-לפיאס מלייגיאפ׳יי  . •^ *.מ6יל:אכל הכא שהו׳למאכיל והדבש עיקר מברbvהעיק׳ופוטר שלם וממשו קיי׳אגא ודאי
דיומ׳וו׳ל
הקדירה והעיקר כת׳־י החיצטן־שגדיכו ברגל ואיןסשימין המפלה• וכ״ש לפי מה שראיתיבמקצת גרסאות הומלתא שהכל מפרש לה וכן פרפ״יכפ׳כתרא
הוא  :פרי 1פש! ע
הוא
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המנכב3

,
בפ״הא .שאינן עיקר הפרי כדכעינן למכתבקמן  . ..״
האדמסף
יש לברך מל סל ורדים3פ״
י1
מבטל דעתי מפני דעתם :
t
חזוילאכילסא
לדקדקכיון דוורדיס לא
 717הירקות אומ׳ בפ״הא ואפי׳ בשלם שנשתנומברך

נבלעי׳כזגיס ובמה סיוצ' יש בו יין מרובם
יכלוה כתבה״ה בפכ״טמה שנית כשם
הרש״באב :כתב האגו ' שהשיב מההר י
^ הםכפ״הארבמיייתייהוקיימיהלכרכל ’יקי
ע
מולן על יין מזוג לענין כפה״ג אע״ג
» Tתיזין «** UtofeAv
'am־D'hw
■ י׳יז
יפי יייקטנ ״שטובים
דבעצמ' פסק :ר״פ דמע כעיקר ד אורייתא
שאינם
להכשי הורד לאכיל׳וה״לפכ 'ייומ.
לסד בשית׳כטל דלא .סשי טממא הדבש ס״ל דבש טפל שהרי אינו כלן
אפי לקול׳מ״מ לעכין ברב' ה וכיס ר׳ת ספ״ק דיוולין
לערן ביכה ואי הוה יותר מסד בשיתא הולכים אסר סטע׳אי רגילי אעשי למישתי׳ נאכלי׳תייס שמברך טליהס אס• בישולם כינה הראויה לסם ו 6יי אבואוסרי'סיביוj
צמס על זגים שנתנו עליהם תאטסלסזק כס עליהם שסכל מפני שהמיס המובלעים בהם הכשירוס לאכיל׳ובכי כמנפיקט
במק -׳יץ מביך ע״כ ; פת  2הר״שבר
היין הנשארבוגי׳אס אנו מדמי׳פורצנין של צמוקי׳מלו לפויצניןלש ענבי ' היה ני' ר״ב גבי אגח המעוגןכדבש ואע״פ שסם כתבתי־ דאגה רך המטוקבדבשאינומד
להלך אתי הריב ויש להרהר בוס משום דתאני׳כל כסס בהם וב' שאינו סומך לברך עליו אלא שהכל הת טעס׳פקרינ׳סוא לסייג י דלא נטעי להו אינסיאדפתימנימז1
עליו בפהי׳גכר/בסראב״ד משבא דדכיי ופו' עד סקוריןפני״גריג הכל בא״ס  :וכר שאין כן בוורדי׳דודאי אדעפא דהכי נטעי להר ; ומ״ש למברך על הוורדיכס ^
הויח׳ז
המשקין של כל מיני העירי׳ססכל כרלעי-יס 'ר״ב ; השותה מים לצמאי מבר עליי שאינן עיקר פרי כדבעינ ' למכת לקמן הוא בסי׳רי״וסב סס־ שהגאון כספל
שהכלי נהי׳פדברו וסו׳בסוף פ'כיצ 'מברכין ( דמד \שנינו השות׳מיס■ לצמאי אושהכל סבר׳שנתן ריס טוב בסירו׳והרא״ש סלק עליי ד ודאי לא ערי הן ם5ץן עיקרןל(1ניל5
®
כיוןסאוכל'
ואע״ע סלעיהז לא כיה ראוי לבד׳עליה׳בסס פרי כלל סוכר רבי״דמ״מ
נהיה בדברו ר׳טרפין אומ׳בורא נפשי ובגמ (דסה ) איבעיא לכו הלכת׳ואסיקנא פוק
אומו קצת .די שנגרע ממנו הען אבל בשס עיי מיהא שפי׳ קרינן ליסודוחק ו5מני
חזי מאי עמא דבר ייפיס״י סנהנו לכיךלפניו סהכל ולבסוף בורא נעשות ודייקיק
רלאופריטץגיוז
בגמ׳סשותה פיס לצמאי למעוטי מאי א״ראיריבד אבין לאפוקי מאן דסנקמיה כתה ז״ל האוכל ורד או שתה מוורר מברךבפה״ע וי״אבפה״א
אומצאדיס״ש רכי׳סאינו מהר' לא לפניו ולא לאחריו ודלא כרב עמר כ כ סס התו׳ אלא כפרי הארס' מפני שהזרע סלועיקר הפרי והעלים הס הפרחי׳ע״טובשןח
וה״י יינהוסמידכי וגס הרא״ס כתב דקשס לדברי הארעי דלאסריו מיהא מברךמה הז פנסלקו בו רבי׳וסביריו מתוך דברי ה״ר י ונה בפ׳כ יעד מ 3רכין נכיסלקו«ינ1
הוצרך לפנות לצמאי למעוטי מא ן דתנקתיה אימצא פסיס׳אטס הואאלא ודאיאס  :עליהם ב״פ האדמ׳משמע שזעמו כדעתהסולקין פליבי׳וכיכהכלבו והרמ יס®־
סמעי1
אתא למעוטי אפי׳מכרכה אח רינה :ומ״שבסס ר"« דשאי מסקי אסש ותה אותם• בפ׳ג׳כל שהוא עיק׳ועמו טפיל׳סגר׳על העיקר ושעאגוכטפיל׳סכלי?3
ליסראה צריך לברך עליהם כ"כ םש הסר יה״ר יונה והיא״ס וסמידכי ז״ל  :וטעמם אותי לדבק או בדי ליהןריס וא בדי לצבוט את התבשיל הרי וז ספיל׳אבל6סעי
מדאמרי בריס פידקץ סמן זית מברעלין כ' פ הפק ואוקימג׳בסוסש בגרונו וא קסינן כדי ליתן טעם בתערובת הרי הוא עיקר לפיכך מיני דבשסמכסלי׳א״חס ^
פשיטא ומשני מהו דתימא כיון דלרפיאה קא מטין לא ליכרךעליה כלל קמ״ל כיון בהם חלב סטס כדי לדבק ועושים מהם מיני סתיק׳אינו מכר' עליוכ׳מ
דאית ליה הנאה מיניה בעי בחוני יכתבו סס החו׳ונראיס הדברים דאס ארס שיתה שהדגש היא העיקר ע״צונרא׳מדבריו שאס לא סיי נותנים החל בה ^ה ,נד L
משקין אס המשקץ יטיס לשתות דלית ליה הכאה מינייהו לא במי במכי ואי אית אלא כדי לאכול התלב חטה ברב׳ היהמבר׳במ״מ ולפי זה ס" ס לכלהדכריהמח^
ליה הנאה מינייהו בלא היפיאהבעי במט וכ״כהעחדכי  :ורבי׳ידותם כתב וז״ל בדבש סמרקסיס אותם כדי לאכלס־3ל 3ש סמכיכי י ע ' הי1ינ ה5וי ^ח םה'ירנ^
סתס שום דבר ליפיא׳או אכל לא יבד' עליו שאס הוא דכראסו׳ואכלו שלאבמקום■ והדבש טפילה וכדברי החולקים על רבינו  :ואיכא למירק שהרי כתב סאהטי ,
סכנה לא יביך ואס הוא כמקרס מ :כ ה ג״כ לא יביך וזה סכללכל מידי ולרפואה לא ליתן טעם בתעמב׳הרי הוא עיקר י והדבש כיון סהו׳בא לימן טפסבחטי'
עקר ועליו יש לברך ואיפשר שכיון שהדברים המתרחקים הס ניתנים למיוי^
יברך עליו כדאמרי׳ האי מאן דסנקתיה אומצא ךכ כמ׳יהי־מ״ה בתסו׳עכ״ל ותמהני
אמס מתבטלים לנכי דידיה כל שלא באו לדבק לבד או כיוצא כרס ^
על מה ספטי מביכה לשיתה ד5ר לרפואה שסייכגכו שכתבתי בסמוך אמרינן
כיללס ט5
ששלקוס כמיס שהם נכסריל6
המרוקח ודמי לפייופ
כיון דאית ליס הנאה מיניה בעי ברוכי  :ומס שפכי תשמיש לדבי
כחו
.
_
דאע״ב
דססהסנכסרינ^
מטין _ י
דליעואס _ )
.
בהדיא .
.
מביכה אוכל דבי איסור במקום סכנה אין כן דעת הרא״ש שהרי כתב שחולה שאכל ומברכין מליהן ברכת! הירייה להם ^  3י  1,3המים הכ ^נמי יכוו״ז ים1ןי ''י
פנ
בי״ה מברך ומזכירלש י״ה בברכת המזון וכן כתבו הגהות מיימון מהל׳ברכו׳ ועוד  :מהד״י קולוס בשורש מ״ג לע אורות הענבי׳שמבשלי׳אותם עי סיע?'
אותו

»'fe
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ד־מ

•םן דמברכיס עליו
שככל ולא דמי לאגו; המהוגן כדבש דשאני התס האדמה .ואפילו תומי וכרתי וכתב ה״ר יינה שפעמו מפנישהוא סוכר דהא דאסר (ל)נת׳ ^ירסם
 wU »!,ותוארו אבל בזה שאיזעליו שום תואר עכבי ראוי לכרך עליו רב חסדא ואני אומר כל סתסלתו ב״פ האדס׳סופו שהכל לא ליישב דבריהאסוראי׳ ""ל וללכריהכל

ס^גו; רכי'

מהו1

וס
כוותיהו ניגדי
בישול בס״הא לתחלתו שהכל נקיעינןצוות
ע א נמלקו
מחיק דרבי׳ כינהו ועל כל שלקות מברך בס" ,

ל׳6ל6

ניר!יל הגדגרות שעושים סהס צייי׳זאומבושליםמכרכי] י!
אח׳בישוי!ם ככרכוז׳הראוילהם קור׳
סדין והוא הטעם סמכיכץ אכל קרא וסיילפא וכרבא
■ וכיוצ׳ כה] שטובי׳מכושלי׳יותר
!^ ססכללסיהנלמ״רתשיבני ממה כשה] חיק מברך שהבל לאח׳׳בישול בפה״אדאישוזנילעולויא • יאפי ^בתימי ו! :רתי ^ ürf
<א*?
ניברונ»5ו׳
® ^ו׳ א״מ כמליגאשל סמשי יויי ,תומי וכרתי כתבו התוסיכשהן חייץ בפה״א ולאחר בישול שהבל כססלקזמכ יומליה ז בורא סרי החימהמהרי׳ק6
ורשמ'נ•
^וךנסה״אדסאניהנר  ,םטו5יס ייתי

נהיה

כדברו

יאישתכו

לגייעות » ר ^ פי ^ ס ^
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כהם יות י

מיר ^•יל תוחיביוררתי מ ^ םלי׳ר ^ר־אא ^ נ׳ייל ^ ״ר״ש

מטשליןבטלרעתוותו׳יפיןאחהרוואעגעיאנומילקלאי־לן

«ניססיני0־ «! חייןמניך עלי־ס ל׳-־י• " " י

®  ’” ; '7״״י,ס
מבושלין והו מפני השומן שממתקן; ורב אלפס « ״« :
אמסמפהכי אלא בכל מיני עימת שהכל ולאחר בישול בפה א  :וכן כתבו הגאוני ואפשר
 ? !,ה׳ל לפרש ועוד שהרי כתב להו אשתני למעליות׳והכי מסתב׳ועל המי׳שבשלו בהם
לומילא/חהמעוגן ניב׳משי׳ דעמשו מברך כדרך שמברך על הידקו׳ עצמן אע״פ שאי] בהן אלא טעםבפ״הא משמע דאפי׳בתומיוכרת ייא,הוו w־ 1כי׳ « יאוכן
וי;,סי)5ג,ןרסרי ליאכ׳חי הוא דלא מפליג הירק ולא רמי למי פירו' א דאמרינןדחשיבי לזיעה בעלם׳ ומברךסשכי להואשמר לגייעוח^ ^ סוו אסרי """? כ /נ׳עוד
!,ינייהו אלא משוס דממשו קייס אלמא עליהישהכל לפי שהמשק׳אי] לו טע׳הפרי כמו שיש למרק טעםהכי אלא סעמייהו משו׳דחסבי להואסתני "7א דצ״ל ליי
דאפי׳בעירות סהס נאכלים חיי׳מיירו :הפרהוהיה אומרא״א הרא״ש ז״ל חק׳כשבשלם בלא בשר
איל לעילויא ורב חסדא חשיב להו אשתני פיסת וממרי
־
י1
י
 ,לגייעותא והלכה באינך אמוראי ולא הרמנ״ם עוי
 Fחי יןשהכל
פסימשי־ ״ ?, :
דחשיבי להו אשתנו למעליותא כלומר
מאתר,גמ״ל
הירקותסה אמוראי׳ סתמו דכריה׳ואמרו דסלקות הרא׳ס נצללסימן
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למעשזכשםאאהראי -שזלוואשחתכםאפי׳לחתיכורקותלא וםלק6ונינ׳מני־פל״ «סהנל ™°ליק
נשתניתכרכתידכמלתייהוק״מי בראמרי'הניגוגי! ידימיפתא
להימביןעל״סונורנופייהיוימ':ו’ 15ני
והמרמי ״]««
דפרמינוווכיופירמיוכרביכיןפירמיזוטרימבר׳עליהיבפ״הא
:
■ודממהינן
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וחוק כג
הבשמים מ ה סשיבי קיימי

נ *ממפ*י נוני 6יוי50וי! ייכו
חדולהיו' מעוך ומתס׳ואע״ס שאיןאצ!י
החילוקים כתריס לי מ״מ לא יעשואלא
סןקנדג׳וצלהיכיאדאיכ׳ספיקאבביכס
ואשונ׳מכרך סהכל ע״כנואין דכריוכו־6ין

כעיני סאס רס״י פי־דטיימא הם תמרים
שנמשן .קכתכבר נפבאר בסימן ר״ב
דלהימ״בס אסי׳מיפכן ומשאן עיס מברך

״ Lפףי בסס הירקו׳מברך כדרך שמברךהיר
מסהייקימנרןנדרךפמביופנסידקוקן׳עיקדןלעכל קי6׳
ך  -י  - ««« .ך•  , L _ !. Lי״
״א_
■
 1ומשיג
מלמל
?  »J , 1ז ן ע כ ^ הא ק בפה א צא וא ב רך ע
עצמה וכו בפרק כיצדמברכין (דלט )
מיא
כמגולם
,
האדמ פרי
י^ א“P^f1אם א לם מסו® דכולהו שלקי בסלקי ח״ל הרמ״בס בש״סלומרי׳ת׳חניות
בפרי אם הו פרי העץ או פרי האר מבר בפה א.ועי׳ ,הכל אם אט
ירקות שדרכן להשלק שלקן מכרך על עי מפקההנא
לאוכל
שהכל יצאזכל אלוהברכו׳צרי׳שלאיפסי׳בקברכ׳לאכיל׳וצריך סלקן סלהס בפ״סא וס וא ששלקןלסתומ ,
.*«, 33,6אכל
להשמיע לאזניו ואם לא השמי׳לאזניו יצא ובמ׳שיוצי׳בשפתיו מימיהם שמימי השלקוח כשלקות במקוםהמילות^
עירר!
ונאמרין בכל לשון־לא יברך כשהו׳ערלם דע שיבם' ערותו בדי׳א סדרכןלסתותן :והרא״ס כמב כללד׳סימן
לשתי'׳ לכן
חנלנין
באיש אבל באשה יושבת ופניה טוחות בקרקע ומברכת כי בזה ס״ו רעעמא דמיא דשלקי כשלקי משוס עלי! שהנצעל׳צג

מתכס'ערותה ; כלדפר׳
; לאוחזו בימינוא כשהוא
 . ,משקה עד שיביאוהו לפניו בירך ! » חן-׳jn 1־<  1j9 ivü/ uni״*
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נייתיואע ה סוברים סביריו שמברך
על1
ם ררד _ ייח י
יl
י
לרסואה כיון פנל העולם מבשלים אותם •*אח!נימינו:
מייוכישל סו׳דעלוו מפני דעת :7
כת׳3
“יי
מk
לאכילה לא נשתני׳ברכת המיס בשביל זם
|
הר״דאכודיס' הסומשמין מברכין עליה׳ בפ״הא טסנן מכיכין פליס׳שהכל על שמנן סמבשליס עסה לרפואה ואין החולה צריך לאכילת הירקותעכ״ל  :ומ׳שולא דמי
י
ופסולת
סלה
'
מברבין
בפ״הא
ואיני
יודע
מה
טעם
יש
בפסולת
לברך
עליוכפה״א ; למי פימת דאמרייבסי׳ר״ב דחשיכי כזיעה בעלמא ומברך שהכל לסי שהמשקה אין
כחבר
מהות
מיישן
גפ״ס
בשם
התוספו
'
סבכל
דגר
שהוא
מסופק
יברך
שהכל
לו
סעס
הפרי
יכו׳כ״ה
סס
הרא״ס :רמ ש וראיה לדברמסקי׳היוצ-איס ק הפרי וצו'־
ואפילכתתילה ואפ״ג דאס כירך משמע דיעכד כיון שמסופק כדיעבר דמי
:לפי מה שכתבתי למעלה בשס א״א ז״ל הוא גסי׳ר״ב  :ואםתתכן אפי׳לסתיכות
וה עלהייקות אימי ב״פ האדמה משנה בפ׳כיצדמכרכין ( דףלה ) :וט״ש לקות לא נשתנית כרכקןוכו' כדאממנן הני גרגלידי דליפתאוכו' בפיקכיצד
׳ ואפי בשלם וכו הילכך כל ירקי ופירי וקיטני׳שטובים תייס ומבופלי'
מכרכין (שם ): .
כתברב האי גרגלירי דליפתא
וני סס נע כיצדמברכין (דףלח ) דייק אמתני׳ואמר זאת אומרת שלקית
מביכץ
רו
בירך
טל
פימת
האילן
בדא
ביי
האדמה
יצא
ואס
בירך
טל
פרי
האדמה
«יהס כ פ לאדמה דרס רב תסדא משוס רב שלקות מברכים עליהם כ״ס האדמה
היי הען לא יצא מסנה בפיק כיצד מברכין ( .דף מ ) ואמרינן פלה
יעי-אמשמיה די' יוחק אמי מברך עליהם שהכל ואני אוסר כל סתחלפו בפה״א בגמ׳שס סאן תנא לעיקר אילנא ארעא היא א״ר נחמן בר יצפק ר׳יהודה היא דתנן
"קן׳שהכל וכל סתחלתו שהכל שלקו ב״פ האדמ' בסלמא כל שתתלפו שהכל שלקו יבש המעיין נקצן האילן מביא ואינו קורא ר׳יהודא אומר מביא וקורא וכתבו התו'
ןמשמת לס בקרא וסלקא וכרבא אלא כל סתסלסו ב״פ האדמה שלקו שסכל והירש״בא וסרא״ש דהלכס כר׳יהודה כיון דסתם לן תנאכוותי® אבל הרמ״בס פסק
^ 1פזנ 0לס אסר רב נחמן בר יצחק בתומי וכרתי דרש רב כסמן משוס שמואל
'F
מכר ו עליהם בפ״סא יעולאמישמיה־דר׳יוחנ׳אמר שהכל ונדחו סס בגמ׳דביי
^®יש י שלקות כל ירק סלוק :דרס רב חפדא כך משוס רב אמר כפ״הא ועיי לא
""
"
י כמחלוקת ואני אומר ליישב דבריהם שאינם חולקין יש

/ז

‘י׳

ע ^ון!ו|)עי?ר הריו ומביך ב״פ האלמה ונראה מדבריו סרב חסרא סוברשאין
ן;״? _,ת^ יניהס דמר אמי סדא ומר אמר חדא ולא פליגי והילכן נקיטינן כוותיה
״ ״5י יעת
התוספ־' וכן דעת הרא״ס וכ״כ ס״י יונה בשם רבני צרעת וכן דעת
<׳ -זכסב^ י“ - -־-״-
 יךש :ו  0״ש יכי׳ואפי׳אס יש שתק בהם יותר מבושלים בטלה דעתו
הי־הידבמז דברי הר״אא סס וכן כתוב בהגהות מיימק פ״ח  :וגדש
^ן:ר
^ 1לאכלס מבושלים והו מפני השומן ספמתקן נ״כ שס התו׳וס״ר
יגייסאחוש :וכתב ה״ר יונס דלדעת התוסעו׳אפי׳בישל אותם מס בשר או עם
סממסבחיס א1תס אינו מברך טליסס אלא שהכל כיון שאין השבח בא
׳ ^ מחזת דבי אחמוהר״ף כתב נסהס סייס שהכל וכו׳צלומראבל ריי ף
 pזה לתומי וכיתי שכת׳דשלתו׳כמילתייהו קיימי וסברכיןןעלוי
עליי « 3
״&

בפ״ס דבירך על פימת האילן בפה״א לא יצא נראה שסובר ז״ל דלא אמרו בגמרא
דמתגי׳ר׳יהודה היא אלא ללמדנודמתני׳יסידאה היא ולא קי״ל כוותיה • ויבי׳סתם
דבריו כשאר הפופקייודלא כהימ״בס׳ וכתב רס״י שס גבי הא לאמי עולא מחלוקת
בשברנותיהן שוות וכו' אבל אין ברכותיהן שוות דברי הכיל אין ברב' אח׳פרטרחן

ןס vvvjuj
ס נס כתטון
לפעור ערי ה ק אבל אס נתכוון לפטי׳את פרי הען אינו צי־יך לחזור ולברן( :
וכ״כ־
הנלבו  :וכתב שם הרש״בא שאס היה לפניו אתרוג חית וקדם ובירך על האתרוג
אע״פ שאינו רשאי להקדימו כדלקמן סי׳רי״א אינו צריך לחזור ולברך טל הזית כיון
סברכותיהן שוות והוא שנתכוון לפעור את הזית בברכת האתרוג אכל בלא ממכרן
לא שאינו בדין סיפטורמי שאינו חשוב את קהוא חשוב דרך גירא אלא־־דרך כוונה
ולפי פירוש זה אש היה אוכל תפוחים ובירך עליהם (" 06כ סל• אי לפניו אגוזים אס
התפוחים חביבים לו יופר פוטר את האגוד' בגרדת ברכת המפוחי׳אכל אס אינס
חביבים איכס• פוטרים את האגחיסאא "כ נסכוץ להס מתחלה מד כאן :
וגלש ופל הכל אס אמי שככל יצא ג'׳ז מסנה שם  :כל אלו הברכות צריךשלא
יפסיק בין ברכס לאכילה זה פשו׳מדאמרי׳כפ׳כיצד מברכין שם דטול כריך או גב
לתורי

א״חהדכות שאר ברכות ת רזחר
I

רס
0
קע׳ז

שיוציא כשפתיו כבר נתבא 'בסי' קפ"ה :ונאמרי□ בכל לשון מסכ׳בפ׳ואלו נאמרים בסס כרא״בד דלא ע דיף מכיס כיד כל אחד וא׳סבולס סותי' בכמסןס) ^’ווןן
מסגילדילוע ^[ (דלב ) ; ולא יברך כשהוא ערום פד שיכסה פרומו בד״א באיש אבל באשס אמרי׳כולה כבגא דכיכתא היא אלמאכל דמנח ? מיה חיי ^בר:1׳עילויה * ff
צ״לשש״שר״תוהכיאולוטסצסר1J
היי״ משבש וכו׳בס״ס מי סממו ( דכד ) אמ' מר
אתי« ז
J5typ
ראשונה :
ש'עמ׳עגייה• ב סיסני׳במסה זה מחזיר פניווקור' ק״ס אבל מי שבירךעי? פירלת שלפניו ואח״כ הביאו לו יותר מאותודעמי עליו משעל
פרי הלקסמצאתי׳ לרב נסים ^iU :
אסריי המיץא״צ לברן אע״פ שלא היו לפניו כשבירך  ' :נמי? בידו
יהאאיכא עגמת כלומר מנעי
לאוכלו ובירך עליו ונפל מידו ונאבד צריך לחזור ולברך "^ פי הכוס ונלקח ממנו אותי הריסובא^ר׳.
5דעפ ,עצנצמה מסייע לרב הולי יאמי־ עגבימ אי ןבהס
וצ״לברוך כוס אסר חוזר ומכיךפפס סניהוה15#
שיגיבול!< >6 iitמשוס עיוה לימא מסייע ליה לי 3האשם שהיה מאותו המין לפניו יותר כשבירך על הראשון
דכר וראיה מימש הדיןדנסיכחור^
י
לא ה״ < ״יי
מסינתוו^
לבטל׳ואם '״יי
צה' יושבת וקוצה לה חלתס ערומה מפני שם כבוד מלכותו לעולם וער על שהוציא שם שמים
עלייה! מתח^
סיכולה לכסות את עצמה אבל לאיהאיש
_
ולגרד
לריןליוז! ,
׳'״
אמר כשנפל באייי ולא אמי אלהיני ״״ם יאסי למרג :ח קק נ׳ניי י׳“ 0פ’י׳
ק> ,"1תיגע רב נחמן כר יצחק כגון שהיו
יע״ל סי ׳
והמכ'  .נח'?
פניה שיהא נר כקורא פסוק ואין כאן מוציא שבשמים לבטלה אכל דאיסייא ולהומו
ג« ׳פ ccמי"ל סוחות בקרק׳ופרש״יוקוצ' חלתה עממה
דבר ? 1ן5וצי'
העומד לע אמתהמי׳ מברך ושות׳אלפ שהמים ששותה אל היר לעשות׳או על
סי׳ י"« לענייןואע״פסעמס אסור לברן אישה יושבת
ועלת׳ ^"1
לפי שעה ונתעכב מעס
לפניו כשבירך מפגי שלכך נתכווןתחלה :־•
 0תיסה שגתנ מומר שטשיכתה פניה של מטה מכוסין
הט!ר סםסילולזים
דאמרי׳נימס!!1
ייךי לחזוי' ולברך
*» % ,צכ .}6קיק׳*■׳

מנלנ״יר׳סזהכ' והגיד ר
נסם

הר #«6א

_

סנטתי׳_

_

_

_

_

יהיינוישלוס
זה סדי סאלתשלו׳ מלמי׳ליב
הפסהן
עליו י ומייי' דמכי לא־חשיב
דהמאהינני
ודוגמת זה אמריצןכימסלמי
^
11°
Ten
ירנ3ו (מזיתז 0ני די
» *J>1ך
נימ־ ״
יצאל׳•'4,׳» ׳״׳-
"׳*

7א;סאנ 5יחי' טיסות דבוקותומכוסותבקרקע:ואע״ג רכותורזסרונם על כל מה שבראי להחיות בהן.נפ־עןכ לרןי כ ^י
טנלדאמיבס  °משי׳ ץיס חי העולמים  :־הלכך אכל פרי העץ שאינו משבעת המימןופרי•
צ"’ דרב
’’
«מתלהע׳ש; לא קי ל מובי& יכמי^ 3D:Dבסי ע ג האדם' כיחישברכ׳אחרונ׳שוה בהם מברך ברכ׳אחת על ש^ןךש־:י
פירוש הברכהבורא נפשות רבות וכל מהשהם חסדים ועלכל
שייחסרשמהס « ^ »
־
*
שארהרגדיםשכריב ^ ס ^א להייהנם
! ?
 1rpי nJJי ן; 4עו •
 -5Wיו *
 »^Äע .
י־״יי "’’  “«.נע עסה 3ר
ל7
וי׳א בורא
להחיות ממז כל
בראן שאינן
* .אלא אפילו לבורואה
והרמג
י! נ «יי!ל™ לברן1ול׳כה%סא בפיקסמאסדאימא; נפשו רבות :וחסרונן על כל המ שבראתלהחיו׳בהם נפש כל חי בירך מל היכרילא• מלס־ » no״
■ .ובגמר דידן אינו מזכיר בה׳ חתימה אבל בירושלמיהיותם v ^ .שנתחייב בסי ולא יכול לברך־אותהii
׳לייןיי־^״גסי״ 4בירו׳על ברכת הזיקים ריימיה־ מיסיס
אשמ!יו^
שעהע״כ :מצאתיבתשו'
« חי העולמים וכך היה נוהגא״א־הרא׳ש?!1ל‘ ::
שיעשה
■ סל עצום מהו
י' ״כתנתיג״ה :ימכבתוךמבדל
יבשהי׳יסועס־מאמ
כמו מלבוש ויוצי׳ ראשוי טן לחלון ויכיר  717 TTlחמשת המיניןשהן גפן ותאנה ורימון וזיתי ותמרהי בירך אדס על היין
את * שנשתבח׳בהן ארץ ישרא׳בי דבש האמור בפסיק אם צריךלחזו' ולברך ודעתוסיסל^
וכת עליו סספקא ליה סא לכו רואה
סלן׳(
■ א' מעקשלשולפגים אחי־יס ג כ מיכתו והשיב
העתה אסוראו<מותיי ולמעלה פסק גד הוארבשתמריס מברכין לאחריהן :ברכה
wd
תתבאר שמתוך חשיבותן קבעו לחם ברכה כפני עצמן והמשת ולברך בס הג פעם שנית מנוהו
■
סאסור עכדוהגהות מיימוןכתברכפת
האחוי!
דעתי שתי יין וגס לשאר
ודלא6ס את
אסורבי לו
מס ק ד
בכלה בסס
הערוה חפ
מה^ מ
לפטסאוהס ו
כרש״י■ מיני דכןשהןחמיםושעורין; וכוסמין ושס־לתשועל י ^פו ן ^ להוציא יש להס יין
ברכות
ספירשןבברכו׳דמות׳ע״כ וגס דלאכה״רן ג״כ חשובין שנשתבח׳ בהן ארץ• ישראל שכוסמין הן מין חטים ייןאח״ב עפ״ל נ  :אסכסתפקלואס |
כתנווי
ביר׳על שוס דבר לפניו או לאחריו
לתפלה ׳דהיינר ושבול׳שועל ושיפוןחןמיגי שעורי׳ועודיישלהם מעלת כיעליה׳
סכתבפ״קדשכת ׳דדוקא ״1׳ ws
1yju JJJW
"ח בעי חגורהאבל ס 34רמ׳לא3ע ;,ן יחיה הארםואם עשה מהםפתמברך עליהןהמוצי' הילכך ^פי׳
משפטו בסימן קפ״ר
חגורה :כתב יבינו ירומם כסוף נתיב אל עשה מהןפת־אלא תבשיל כגק מעש׳קדרהודייפ׳ואפי׳עירס רז ע 1ינוי ברכות שבץ פרי הקוזי
כרכ׳א האדמה וכו׳אנלכיגס אחיונ סוסמולן
הר״אש :דכ רבד בהם דבש ושאר מימן מבר׳עליהן בור׳מיני מזונו׳ולבסוף
׳"ו שאשור לבי׳ בגילוי

TsZ

אמה ^ ^

שמברך עליו לאכלו או להריח בו

להתענג:מזן;
אלא•

צריך מעין שלש ראמר

היפהקהטפימסטחשיכאספס!
חי :

שמואל כל שיש בו חמשת המימן מכדך ע ^ לן

ין ושחן ביה עומרי מוסד את היין
בימינו ואת כסמן בשמאלו יפבי׳על היין
ואח״כ מביך מל השמן ונמו שיתבאר בסי׳רי״ב בס8ד-־אין מברכץ לא על אוכלולאי
על משקה עדשיביאוהו לפניו בירך ואס״כ הביאוהו לפניו צריך לכרך פעם אחי׳כ״כ׳
כרמ״כס כפ״ר וא׳ת מ״ש מדין אמת המיס דבסמיך ואיפש׳דשאני סכא סאיפש׳י שלא
יביאו לו אבל המיס סופן לבא  :ונ״ל שדין זה דאין סברכין על אוכל -או משקה עד
שיביאוהו לפניווכו׳הוא פאידאמיי׳ביתשל׳אהן מסיב עיגולא ומברך טליהוטא
לא אפי טדי׳צייך לברוכי עליה זמןתניטת כלו׳סי שתופס עיגולא וכבר בירך עליו
קוד׳סבא לידו צרי׳הו׳סכסיי לס)ו'ולברך :ומ״ש יבי׳אבל ימ שבירך על פימ׳שלפניר
ואח״כ הביאו לו יותר מאותו המין וכו׳נרא׳דלא בעי׳ שיסא מאותו המין ממס אלא
היינו לומר שיהי׳מסין ברכ׳הראשוןבודין זס ;ר׳שסו׳נלמד מת״ס היס״בא גבי דברי׳'
לבאים כסעוד׳כשס הר״ז דלפי׳רס״י רב פפא אשמועי׳שאע״ס שלא היו הפיט' לפניו
בשעה שבירך על הפת כיון דללס ' הפת הס באים אינם טעוני' כרכה כלל וכ״כ ה״ר
מניח דסכי משמע מירוס׳דאמת הסי' דכסמוך וכדאמיי׳כולה ניגא דט־כוהיא וכ״ב
בספ׳אסל מועד ועייןבמה שכתבתי בסי׳קע״ט בשם הכלבו :גסלכידו פיי לאכלו
ובירך עליו וכו'ירוש׳בפ׳כיצד מברכין ר׳זריקן א״ר זעירא בעי אסן מסיב תוימוס'
ומברך עלוי ונפל מיניה מהו מכרכ׳עליס זמן מנימ׳מה טנו לבין אמת המי' אמרין
תמן לכך כוין דעתו מתחל׳ברס הב׳לא לכך כרן דעתי מתפל׳תכי ר׳מיי׳אין מבר כין
על הפת אלא כשעה שהוא פורס א״ר חייא בר ווה הדה אמרה אהן דנסב עיגולא
ומביך עילוי והוא לא אתי בידיה צריך מברכא עילוי זמן תנינות א״ר תנחוס
כשכמ״ל שלא להזכיר ש״ש לבטלהנוכתב הרא״ש מתיך קירו' הוה משמע דהא דאין
מברכין מל הפת אלא כשעה סהוא בוצע היינו טעמא שלא יבצע קודם הברכה סמא
תפול העמסה מידו ותאבד ויצטי׳לחזור ולברך עליערוס׳ אחר׳ויש כאן ברכ׳לכטלה
אבל כשהוא מכרך קודם כצימה על כל תפ אס מפול הפרוסה מידו יסמס אסר' ולא
יצטרך לברך אע״ג דגמ׳דדן פליגא אירוש׳בהאי טעמא מ״מ למדי ' מירחה שאס היו
פימת לפניו ודעתי לאכלס ונטל אחד מהם ובירך עליו ונפל מידו ונאבד צריך לברך
ביכה אסית על הסירו׳ שיאכל ויברך תחלה בשכמ״לו על הברכ׳שעשה לכסלס וי״א
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בנ״י בס״פ כיצד מירכיך (דףסו) זי

מיא לא ורב פפא אמר אפילומיז) ^ |
כוהגיסכיבאסי
אסייאנא זימנא דכימדכרנא פבידנא ככולהיו וכתבו סתוס׳ויןאגו
דמכיכין כתר מיא ובתר ירקא מ״ר וכן הוא דעת כל הפוסקיסדימ״שהלנן^
פרי הפץ שאינו מז המינים וערי האדמה וכי' פשוט הוא  :פירוש מימסיזI
לפשות רבות וכל מה סהס סשריס וכו׳כלומר וחסרונם הוא מלשון רקבלמס®?
עלי שהוא כל צרכי סיפוק וה״ק בורא נפשי' רבות וכל צרכי סיפוקןסהסהונח
הדכריססיא*
ססם הכרחיים לצורך קיום חיותן כמו למס וסיס וגס על כל שאר
 .שאינם הכרחיים לצורך קיום חיותן ואינם אלא להתענג דהיינו עירותוניוצ(1זמ
טסמח»
שאינם מוכיסיש לצויך קיום החיו ' ולפירוש זה מלת וחסרונן דבוק
הביכה ולגירסת מלמודה דידן שאינו מזכיר חתימה בכינה זו בא*?דק)5פיני"
סתזכיינ׳יI
קאילמה שאימי בסוף על כל מה שבראת וכו׳ ולגירסת סימפלמי
הסתימהP
סתימה איפשר שברכת ספתיחה קמי׳לטרא נפשות וחסרונן וכינת
וחסיוןt
ר״א ברא נפשות רבות
לעל כל מה שבראת וכו׳וכך הס דברי ס״ר יונס:
על כל מה שבראת וכו׳כלו' ומלת וחסימןדכ ? עם כל מה סכי?מ כ ^!ונ'?
בנ״ר ומה שחסר לנפשות הוא מוטל על הזכרים שבראת וכו' וסתו'והראש
נסע
כפירוש הראשון וכ״נ מדברירש״י• ועל דכי החתימה כר!כ רכי־׳ירוסם סלא
לסייס בה ובתסו׳הרס״בא כתוב פאלת מהו לסתום בכרכי מ״ר לפיסראיחי^
בפס רבני ציפת שחותמין בה בא״י חי העולמי׳משוכה אתה שמעת אנילאש®^
ולא ראיתי מי שסותם בס ע״כ• ותלמידי ה״ר יונה כתבו ונר׳ לסורי סרב סוסשיי» |
צ״ל
קצי הוא וכיון סלא סוזכי כתלמוד שלנו לא נחתו׳כסס מספק והנכוןלומוחץ!
הברכה בלא שס ונימא בא״י מ״י וסס רונן על כל מה שביאת להחיות3נ()!
כל חי כרוך חי העולמים עכ״ל וכן ראוי לנהוג
 mעל חמשת המינים שהם גפן ותאנה וכו׳ מביכיןפליהס כרכה1
שלש והמיני דגן סהס חטים ושעורי׳וכו׳הכל פשיט בס"פ רצדמני׳•״!,
זרי׳
־
־
־
ומ״שהילכך אעי׳באפשהמהם פת אלא תבשיל כגון מעשה קדירהודיס,
..
עירב כהס דבש ושאר מינים מכרך עליהם כמ״מ ולכסוף ביב ' אחתמפי!
רב כהצאא«ר1־j®8
ימו5
דרכ כהנא מסתכרא דרב ושמואל דאמרי תרוייסו כל שיש בומה׳המינין מגוו
במ״מ

רח  ) 0י*ח
סאין רסוילסהלו ולפ״ז 3קמס סל קליו׳הלכתא כרב יסוד' יפיין דפליגת׳הוא ראוי
? ץ«
שתיתא וסר 6תכשיל מקמח של קליותוכו'שס( ד לק■)
לכרך עליו שהכל עכ״ל :
שתיתא יכ אמר סהכל ושמואל5ן מי 3vjV3ןמר רכ חסל ^ £ס ^ גו ^  3פכה ^ נרא ןגוה * fit

,י ,ח 3ין קדד׳מין מאכל קפוי כמו חלב שחבצוסו כקיכ׳כך עוסי׳מאכל
נ!:מי' 5ירה (למק מפרש לה קמחא ורובשא למשחא  :דייסא של חסים כתושות
^‘? 3דסאכפין סכין קדיר׳ולקמן מערש לה חיטי דמתביי באסית׳ ויהוכי
7זמ \ לגיגי סתוז*
, . ,
»
!
✓ ,,
ז
!! ,
כיכה מכה כאכילה מכדי לה רכה צרפוא קא מכדי לה ופרש י שמיתאמרו  :כמסיימ״ י לא כיןןא(א
^ 0עויולט כקדירה י ומ״ש יכינו הילכך תכפיל שהוא מה׳סמיניס אמי׳
הראדלאביצהזנן
מקמ׳קליות סנתייב־שו כתנור .. .כמוד
!■’ ס יניס *׳י־  °־ד « “ י יי?
"מ׳איזמהכ׳שש
; ) ,,זלנמימנ׳נססהי» םס 6פי עליהן בורא מץני מזונו׳ולבפוף כרכה אחת מע׳ ן שלש  :אכל אם שהשבליםלסיס  :עבה לאכילס' #יד א
גת־יא^',מפיל!
כתבשילובמילת'קיית'  :י כמכי התוספות
לא נתנו מהם כתבשיל אלא לחרןפיתו ולרבקו במלין
^,.סחרנקש־־ -קיומ־׳המיטס
 » ssmar « * ,,,מינהו הגוי והנימילי שעושין מהן תבשי׳אכל אם אכל אותם בעין ל״שחיי ן לאססוטי׳דלאנימא כיוןדע׳קר׳ליפואה ? וקאחשי־היאזי
 SjfL״ ]-קדיה וחקל»’ דספשי לי׳ש מבושלים איג? חשובי? לקבוע לה? ברכה ומברךל ^ 3חס לא לכייך עליה כלל קע ל כיון דמתהני למש אכל לא
יימיר
בורא יר>",
בה״דג י "
תב יד
^L
יףיד »'. «,
אדמו!« ..״
זמ מאי טעמ׳רסמיד ׳עיקר ףב״הפ ״ ^
שי״רי־זנאנולדס",
יכרך 1אלא /י׳זיר 1י6ח'״יי
וכנ״מ לא ׳,
מיניה במי^ ברוכי ז
t
וכ"«^
נפשות 'רבות
הר״ ^.ה ^
ואברכה
^ ללסתו
כז אס
לסעו׳כי
סהכל כיוזשאינו
סתו'׳ כ7הנוס«,ש.ג«די
עשויי ל סען
כיוןשאינו ע סו
־ ״4 m
L
״
.
,״ S,״
אימפשיכיה קימח׳ שהכל מ״ט
לא יבין כלו׳ 7הוי
"
.
!
״
״
 wמראמר רכא אירי ואידי הרמ בם זל והתופפו׳ מ !פקין בה אם היא בורא נפשות או
מגו « נמי 1« 1ימ» ע 3ס .א־( "  .־.' " ,
ונהגפסין
b
שלא
ליזהר
מעין שלש על בן כתבו שיש ליזהר שלא לאכול הטק חיין או
מכיך כמ מ קלישתא מכרך שהכל ואע״ס ולא נשידא כיון
נן'מ  :ונ׳הרסי״׳א ווכשא עיקר פי רוכו
שלוקין בעינייהו אלא בתוך הסעודה שאם ארם מסופק בברכה שלרפואה נעשית היכא דאית ליה הכאה שנהגה לתה לא
ונש ומיעוטו סולת ואי נמי עיקרו מחמ ׳
ראשונה יברך מספק שהכל רעל הכל שאם׳ שהבל נהיה בדברו מיניה מכרך ע"כ  :וכתב ה״ר יונהומ ^י • י3רןל «״לכמרי
ונש וסלתולהטעימו ולהפתירר מברכי[
הרפגfp
מינרי ״ 1״״
מכיך,י13ג'
דאמריק רכס דליפואה עכדי לה
מלה^למכדצםיקנ5ו מהא דרכ ושמואל יצא אבל ברכה אחרונה אין לומר אלא כפי שנתקנה  :קמח של
י
 1-^ילמנשיל׳דליסתאדאע״ג מנפשו חטין תחילה שהב׳נהיה ולאחריו בורא נפשו׳לא מיבעי׳אם נטחן שהכל לא קאער מפני שאינו אוכל אותם שנמ׳ב־ינסמץ:
מכללילעגין
כיהקימש׳לא מכרכי׳עלי׳אלא שסב רהת׳ דק דק שאינו ראוי לאכיל׳אלא אפי׳לא נטהןרק רק ויש בר ערלן להנא׳ אלא לי־פיאס שיכרך שהכל דודאי ע?)
^,ן׳לאולהכשי׳ולמיהכבי׳עפמא טעם חטת או קמח של קליות שראוי קצת לאכיל׳אפ״ה מברמן מפני שאוכל הדבר לרפואה אינו גורעי ינה .י" '®6
סמיכ-ןביה 0לצ לדבוקי כעלמא אכל עליו שהכל :שתיתא והוא תבשיל מקמחי ^ל ק^יות עבה ש<גומד ברכתו  6,6ה ' ק6ס״ היתה יכ׳כמ 'סדר ו סנלגו (יי ^י
מאדלצכסוריתכשילא איסו מיקר ועלי' לאפילה בתחלה בורא מיני מזונות ולכסוף כרכה אחת ממין ג׳ לפשות לרפואה אפ פ ששות אותלהכאה לעיל:
■ אינו מברן עליה 6,6ססכנ:ח להרמב ס
מנינין :ס׳שאגלאס לא נתנו מהם רכה שהיא לשתי׳לפכיו שהכל לאחריו בורא נפשו׳ ;האוכ ׳ אירן
גפ״ג קמח של אחד מה׳המיניס ששלקו
כתמילאלא לסקפיתי רכי׳ג״ז סס אא׳רב
אדני הרנן כי׳רבנהנ׳אמי לן תישילא בעין תחלה מברך עליו ב״פהא  :עשה ממנו תבשיל או שטחנו ומרבו במי׳או בשאר משקי׳אס היה עיכס
ועשה ממנו פת מבר׳עליו תחילה במ״מ כיון דזיין לאחריו בורא כדיסיהי' ראוי לאכיל׳וללופסו מבר' מליו
דסלק׳דלאמפשו כיהקימח׳ב״ס האדמה
ולכתא דמפסו כיה קימח׳טפי במ״מ נפשו׳ולא מעין נ' :ואם עירב ממנו בתבשי׳אחר והתבשיל האחר במחל׳במ״מ ולבסוף על המחיה ואס היה
והדר אמר אידי וא ידי כתס״צ והאי דשדו הוא הרוב מבר׳עליו כברכ׳התבשיל שאינו חשוב לנדר התבשי ,רך כדי סיהי׳ראוי לסתי׳מבר׳עליו כתחל'
האוכלאורז
סהכלולבסי־ףמ״ר *
כתב
נהקיהחינזפי לדביקי כעלמאעכדי ליה :אחריו כיו; שאינו מהמש׳המינין  :ועל פת דוחן
כעין תחלה מכרך עליו בפה״אעש' ממנו
וכתב הימב״ם כע״ג שהטעם מפני שכל
סהואפיקרופמו טפילה מכרך על העיקר ופוטר אתהטפילה :וכתב עו׳דמטעס זה תכשיל או שטחנו וכו׳שסידף לו ) רכ ושמואל דאמרי תרוייהו כל שהוא מס׳כמיניס
מכר׳פליו במ״מ לאפיקי אורז ודוחןדאפי׳איתי׳כמיני׳נסי לא מברכי׳במ״מ ואותבי,
שמבשלי' אופה ונותני׳בהס חלב חטה כדי לדכקו ועושי׳מהס מיני מתיק'
סינידכש
עלייהו מדתכי׳הכוסס את האוח מביך בפ״הצו טחנו אפאו וכשלו אע״פ סספרוסו'
אינומכרך עליוכמ"מ מפכישהדכש הוא העיקר  :וכתבו התו׳וכן כסטתני׳קמס
קיימות כתחלה מברך במ״מולבסוף ברכס אחת מעין ג׳ואפיקנא כתיוכתא-ואהאי'
לתוךשקרי׳סעושיס לחולה אס פוסין אותו כדי שיסמודהלב אז צריך לברך כמ"מ
 oftלדמן כעלמא אינו צריך לברך כמ״מ וטוב להחמיר ולגסעו בתוך הסעוד׳לאס' בריתא דקמני ולבסיף כרכה אחת מעין ג׳רמי בגמר׳מדתניא לכסוף ולא כלו'ומפניי
מגי בהאי בריס׳נמי ולבסוף אינו מברך עליו ולא כלו' יפרש״י ולאכלוס כלומ' אין
גוצתהמוציא ומטוי ממהנפשך ע"כ  :ודיןברכת ימ שעוריסנתבא׳בסי׳ר״ד :
כתוב בשבלי הלקיט ה״הקמחשמשימיס בתוך הגריסין וסלת בתו׳האורז מבושל טעון מברכת׳ פימת האין ולא כלום אלא בנ״ר בכל מידי דליתיה סז׳המיני' :וכ״כ
0הרכש כדי להקפדתו בטל הוא אצלו ולא מגרכין עליה  :והימ כשמושיס מהם הרי״ף והרא״ש דכל ולבסוף ולא כלו' מבר׳אסריו בנ״ר וגס הרמב״ס כ׳בפ״גשמברך
מטל אגל אם אכל אות׳כעין ל״ש קיי׳ ל״שמכושלי׳בס׳כיצד מ3רכין (דלז ) ככרית' אחריו כנ״מוני דה*ה לסת אורזהד א3זמ ןשהפרוסו׳קיימו׳סר כאילו לא כמבשל
מוססאמ החע׳מכרך עליה כפה״א ונר׳מדברי התו׳והרא״ש דכין חיין כיןשלקינהו כלל וקמני דפכרך עליו כמ״ט וכהדיא תני׳כגמ׳סאס ה 3יאו לפניו סת אורז מכרך
ואיתיהובעינייהו כלומר שלא כממעכו יפה קאמר דמברך עליהם כסה״א וגס ה״ר עליו כמעשה קדיר׳וכ״כ הרא״ש הילכך על אורז -אס אפאו ופשממנו פת או שכשלו
יונהכפב סס גני חכיץ קדירה וכן דייסא דמדאמרינן וכן דיסא דכעין חכיץ קדיר׳ ועשאו כעין דייס׳מברך עליו חסלה כ מ״ס אע״פ שאינו מז׳המיניס כיון שהוא כקרא
סמעי׳שלאיבר על סדייס־א כמ״מ אלאכשנכמשו החמים ונדבקו ונמסו דומיא מזון כי הוא משביע וסועד הלב ולאחריו מ״רדלא נתקנה ביכה ממין ג׳כי אס פל
זיקקדרי! אגל אס בישל החסיס סלימיס והגרעינים עומדים סלימי׳אינומברך ז׳המיני׳  :וסא דתני׳לעיל הביאו לפניו פת אוח מביך עליו כמעשה קדירה אברכה
מלינסאלא בפה״א כמו אס סיס סיססאתהחטס וב״כ הרמב״סבפ״ג אכל דגן ראשונה קאיסמברכץ עליו במ*מ עכ״ליו־כ״כ הרסי״א וכך הס דברי הרמב״סז״ל
א הביך לפניוכפה״א  :ואס״כ כת וכן הדגן שחלקו או כתשו ובשלו ואע״ג דכבריתא לא קתני דמכרך כמ״ס על האורז אלא בטחנו ואמאן וכפלו
מיתכיגסינה לרב ושמואל דמשמע דבעוסי' תכשיל מאורז איירו משום דמסמ ' ליהי
נקדר׳כגון הייפו׳וגרש כרמל וכיוצא בזה מביך במ״ס  :פתב הכלבו בשם ר־י
«נוסםספוי׳י׳סיין וכן על סבלים סל שעורים סחרכן באור כדרך שעושים קליות לתלתודא דבל שאינו מה׳הסיני׳ כרב' סמכסיל שוה לברכת ספת וכן ניאה מדקתני
מבק־שהכל לפיסהו׳מאכל קשה ואין דרך לאכלו « כ״ל ואין כן דעת רבי׳אלא כל בכרית א אע״פ שהפרוסות קיימות מברך כמ״ס דמפמע דבין פרוסות קיימות בין
ההמיניסשיי׳לעגין זה ^ והר״ד אכודרהס ה׳סהכוסס אורז או רוק מברך כפה״א אינן קיימות מברךבמ״מ וכשאין הפרוסות קיימות ודאי לא עדיף מתכשיל העשוי
מאוח עצמו  :וסימלראס דהיינו חקאכסנמממך האורז יפה דהוי כמו דייס׳הצ
והגוססאתהשעוריס אינו מברך עליהם כלום מסגי שהיא מאכל בהמה עכ״ל ואין
ובברכה לאו היי אפ״פ ששלקו אינו מבר אלא בפ״הא דבכלל כוסס הו׳וכמו שכתבתי בסמו׳
שעסכלל דכיון סכסכה אע״ס שהוא מאכל כהמ׳למה לא יכיר עליו :
גני איכל הטיס שלוקים והכי דייק לשון הרא״ששכ׳על אורז אס אפאו וכו׳אושבשלו
5ו0מגסנהבגה״ גבנרוכ" כהרמכ" סכפ" ג  :והתי ' מסתפקים בה אס יביך
על המחיה ומל הכלכלה ויסיים על האדמה ועל פרי האדמה משום דלא אשכחן ועשאו כעין דייסא ואע״פ סכ׳ה״ר יונה סיס הערש בין האוח והדוחן שעל האוח
נינה על המחיה ועל הכלכלה אלא סיכא דבריך כרישא קודם אכילה במ" מ ור" מ מברך כמ״מ אפי' כשהיא שלם י״ל דהא שלס לאו למימרא דלא בעי׳סיתמעך אלא
הגיה במחזור שלו על האדמה ועל ערי האדמה וחזי בו משוס דלא אשכחן כפום לואר דלא כעי׳סיהיה כתיש וכן מוכיח סוף לשונו סכ׳אבל על הדוחן אינו מכר׳עליו
מקים הך ביכה ומיד הצריכי בדבר ובסוף העלו ונכון להחמיר שלא לאכול קליו' א כשהוא ס לס חדא שאין דרכו אלא ע״י כתיש׳או טחינה אכל האורז דרנו לאכלוסלס
שחטיסשליקות אלא בתוך הסעודה שאז ברכת המזון פוטיתן אס לא נתמשכו עד כאן אלמ׳דשלס דנקט גכי אורז אינו אלא לאסוקי כתוש אכל לעולם בעי׳שיהא
' 00דהוי כמו דייסא יכ"כ סס סרא״ס וסרסכ״א ז״ל והכי נקיטי׳וכ׳הרשכ״א דפפרי .ממועך כדי סיברך עליו במ" מ • ומיהו יש לחלק בין חטים לאורז דדרך האורז לבשלו
מנקס־כסאחחלכחטי־ב  :ק סח סל ח טיס במחלה שסכל ולכסוף בנ״ר לא מיבמי׳ כשהוא שלם כלא שום כתישה והילכך אף כשלא נפבסל הרבה לא תשתנה ברכתו
"®•ן יק דק וכו׳בי״פ כיצד מברכים (דלו )קמ?זא דהטי רב יהודה אמר בפ״הא מס שאין כן בסטים שאין דרך לבשלם אלא חלוקים או כתושים כגון סריסו' וסילכך
ו־־ קאמיחהכל ופסק הרי״ף כרב כתמן משוס דלא רגילי אינשי לספויי קימת' כשמבשל אותם שלימי׳בלא כתישה הוי כאילו כוסס אות׳חייס• וכתב הרא״ש רס
*® מעדס״לדמיירי בקמח הנטחן דק שעושים ממנו פת וכן פסק הרמב״ס בפ״ג ספרי׳שכתו׳בהס מלשון ס״ג אכל אורז לא מברכי עליה 3מ״מ דלא קי״ל כר״י בן נורי
ניאה דלא איירי כקמח הנטחן דק שעושים ממנו פת דאין ראוי לברך אלא שהכל ולאו מילמא היא דר יוחנן נן נורי אס אפאו מברך מליו המוציא דלחס
VJי 5•jה ^ מה ולא ימי לכוסס חטה ואורז דהנהו ראויי׳לאכול כזה הפנין אבל גמור חשוב ליס אבל רבנן לתה לא תשיב ליה אבל מזון תשיב ליס עד כאן והגס״מי
*
 Wמשאכל כלל אלא איירי בקמח שלא ;טחן כ״ס וישבו עדיין טעם חסי' וראוי כתבו שראבי״ה הסכים לדברי ה״ג וגס ההגהית סוברים כן אבל הי״מ וס״ה כתבו
כדברי הרי״ף וכן דעת סרשב״א והכי נקטינן
׳^ ^ העניןא״נאפי׳בקמח קנטחן לגמרי אלא שעשוי מחטים של קליות
?ימח'
■• שביתו וגס י 3נחמן גופיה לא אמרשהנ״ 3מטעם שאין דרך בני אדם
1.נל
^׳י ^ נ הל״ל מי דמייכו׳והיאך פ&ק כיב נחמן מטפמא דאיהו גופיה לית ליס
ןהיי"ף ספהק כרב נחמן מטעם שאין דרך לאכלו ס״לשנחלקו בקמח
ו ?ליות שנטחן דק דק וחושש סכימו מעצמו לפי פסכרתו שדברפשו'הוא
f

המינים מברך עליו במ״מ כלומר ולאפוקי תכשיל שיש בו אוח סאיגו מכרך עליו
במ"מ פיון דלאו מחמשת המיני׳הוא דלא אימותב רב ושמואל בהא וכ״פ הימב״ם
בפ׳ג'  :וכתב כרא״ש שזה שכתב הרי״ף דאויזע י תערוכת אינומכרך עליו במ״מ
היינו כשהרוב ממין א' דנכה״ג בשמשת המינים אפי׳ חבו ממין אתי מכרך
עליו
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אורח חיים הלכות שאר ברכות חר
דפיריעל העץ ועל פדי העץ וכר ועל ריין נול סגפן ופ3פייהגפן^ס ,

עליוכמ״ע פ׳ /כ כלו׳וכאורז דלא חשיב כמו ה מינים אס רוכו ממין אסר אינו מכרך
מליו3מ מ אבל אס רובו אוחעא " פ שהו׳סעודב סע מין אס*מבר' כמ״מ ומיהו לא
וס״ש כסר ר״י םי/ין לומי ופל מכוב׳השדס על ספייי׳ועל טיץשא־[ לפוןזז;J
תכיב׳הישד׳^י!י
מסמ׳הכי מלסון היס״בס שכתב כפ״ג אוח סבשלו או שעשיממנו פת במחלה מכרך אלא כמיני דגן ומ׳כי׳כ ה״ר יונסי״א על הפץ יפל® ייה ק ועל
 3מ'' מ ולבסוף בורא נפשות ובלבד פלא יהא מעורב עס דבר אתר אלא אורו לבדו :נכץ כי לשון על תנובת השדה לא הותקן!5לאלע ס המיני' כלבד ע״כ5ן" !,י"
בנוסחו
הרי ף והיש בסישנ' • ובת2
ועל פ,תדוחן כ׳היי״ף שהכלססומשמ'
קטנית כת׳רבאלפס שהכל וכן כללו הרמ״ב׳ז״ל עם שאר קטגי׳שברכת׳ המצות שי״ל אתי כי אתהס׳נ1ו3
ודאי דצל שכן דעל פת שאר מיני
וכו׳כדיסיסי®"
מברך שהכל וכ״כ הרמ״כס כפ״ג פת דוחן שחכר וכה״ג כתכ ב״פ האדמה וא״א הר״אש ז״ל כתב נ״לשדין לכל ונודה לך על האיץ
וא סל שאר מיני קטני' בתסל׳מביך סהבל דוחן כרין אוח האיחונמי מ3יזן זיין וסועד הלב כסו אורז הלכך חתימה סמיך לחתימ׳וכת׳עוד וי״#
ולבסוף בנ״י* וכת׳ה״ר יונה שסמךסר״יף תחילה בורא מיני מזונו׳ולבסיף בורא נפשו׳ רבות אכלהעושה ץש י יהו ״ כע מטלכה * iirtfer
על מאידאמרי׳בגמ׳ר׳יוסנן אומי אורז
לחמוד האי־ץ כשבי פיי׳יכר׳וא״אז״ל15
הין פת או תכשיל משאר מיני קטנית ליתיה בכלל מזון ומכרךעליו
אומרו כיאה שטעמו מפני פ5יהןן“
דגן סו׳ואע״ע שאין הלכ׳במותו אפ״הכיון
שאנורואי' שיש מי שסוברדאור< מין דגן שהכ׳ער כאן וכ״כ גאוןכילן ראוה לאו מין דגן הוא ומכרפיןעליו
ונש
סמסשאכואומייס ונאכל מפייה
לוא ואיניסוב׳כן בדוחן למדנו שאין דינם בורא מיני מזונו׳כיון דזיין ה״ה נמי בדוחן או כשאר רכרי׳ שאנו
האכילס5
מטובה אץ התכלית בסביל
סוה ועל האורז מברך תחלה במ״מועל רואים הייני כמו מץ הנקר׳פני״גומכרכין עליהן
np3
בור׳מינימזונו׳ :מהשאומי אח"כ מברכך פליס
למשי©
ובטהרה הוא התכלי׳אלא
הדוחן אינז מברך אלא שהכלע״כזוהר״אש חביצא והוא פירורי לחם הנרבקקיחד ע״י מרק וטרוקניןוטריתא
כתב דמסמע ליה להרי״ף שאין דין האורז ולהם העשוילכותח ופת הבאה בססני׳כתכתי למעלה בהלכות
אי׳ובאכלסמ-ון
אתיא מפני האכיל׳ הוא
והדוחן סוס מדנק׳כמילתי׳ דרככן הגוסס סעוד׳ -א״ל אכיי לרב דימי ברכ׳אח׳מעיןג׳מאי היא א״ל עלחמש' ונשבע מטובם* ומ׳שוגסלצססצו"
סהי׳חילקסלש£ינ
ונודה לך רכר׳סלר׳כפס
את האורז ולא נקט דוחן ונ״ל דלאוראיה המינין הוא אומר בא״י אמ״ה על המחיה על הכלכלי ועל תנובת
שרצית והנחלתלאבותינו במ״ש שאין לועי ונאכל מעריה ג*נמ
היא דלא נקט אויז אלאלאפוקירמ ' יוחנן השדה ועל ארץ חמדה טובח ורחבה
וכו׳וס^ ',
חלוק עליי במ״ס סי״ל וני״׳לך
בן נורי להשמיענו דאץ לו דין הטיס יק
אויז לאכול מפריה ולשבוע מטובה רחם ה׳אלהינועל ישר׳ עמך ועל
משמע ההי' דלעיל הביאו לפניו פת
היה אומיו ־ י ^ עטו סל הריאסב!מף׳
סמיךלחתימס
ופת מחן מכרך עליו תחלה וסוףכמעשה ירויעיר׳ועלציון משבן ככור׳ועל מזבחך ועל היכל׳ובנהירושלט שהוא מפני שמאחר סאוע׳
קדירה והכי מסתב׳דדוחן מיזןזיץ וסעיד עיר הקדש במהרה בימינו והעלינו לתוכה ושמחינו בה כי אתה
i5D
ונכיכך עליה בקדושה וכטהיה הוי
ליבא כמו אוח הילכו מביכץעליו במ״מ ה׳טוב ומטיב בא״י על הארץ ועל המחי׳ועלהכלכלה :עלהמחיה מעץ חתימה ס :ניךלחתימה • וגחץ
אבל העושה פת או תכשיל ממיני קטנית הוא מעיןברכתהזן :ועל ארץ חמרה הוא מעין ברכיהארץ־דחם חוהמין בפ׳־רות על האין ועלהפיוו'ו(3י
פירותי׳ססנגס׳
ליתיה ככלל מזון ומברך עליו שהכלע״כ מעין בונהידושל' :כי אתה ה׳טוב ומטי׳מעין ברבת הטובוהמטיב א״י חותמי! על האי׳ועל
ח״צ%
וכת׳ה״י יונה וכשעביאץתירוש
ולסברא זו נוטה דעת ה״י יונהוכת׳דמ״מ וכ׳הרמ״בם ז״ל יש שאין אומרי׳כי אתה ה' טוב ומטיב שלא תקנו
גר׳לוסיש הפרש בין האוח ובין הדוחן אלא מעיןנ׳ :ומיהו ישנו בכל הנוסחאות וקורץ אותה מעיןשלש על הספק א״צלשנו' המטבע שלס״ל^
הרס״בא כתב ימסמברא סאפי׳מ^,
שסנ׳שהסדאוריית׳•
סעל האורז מכרך במ״מ אס י /כשהואשלם אע״פ שתקנ׳מעיןד׳שאיןקוריןאות׳אלא על
15
אכיל פירוש הבאים מן האיץ ממן
אבל הדוחן אינו מברך מליו כשהוא סלם דפירי על העץ ועל פרי העץ וכו׳והוא מעיןברכ׳הזן ; ועל היין על
הארץ ועל סייותיה דהאלמאוס‘!
מפני שאץ דרכו אלא ע״י כתישהוטחינה
והכי הגפן ועל פרי הגפן והוא מעיןברלהזן :וכתב ר״י שאין לומרועל
אבל האוח דרכו לאכלו אפילו שלם
* jnpfo
מעיקרא דרב חסדא אמי על
משמע בגמ׳וכראה שמפני זו המעלהשיש תנובת השרה על הפירו׳ועל היין שאיןלשון זה נופל אלאכמיני
חינהו ^
פירותיה לא הוה קשי׳לן אלא
דאנליןאזן
באורז מבדוסן הזכירו בגמר' האוח יותר דגן דכתיב ויאכל תנובתשדי :וכת׳ בספ׳המצות שיש לומר אחר ואנן מביכץ אלמא כל היכא
והקשו ואוח לאמברכינן עליה ע"כ  :כי אתה ה׳טוב ומטיב לכל ונודה לך על הארץ ועל־המחיהובשל
חותשין
מביכין עלפירושיה• ועל היין
החומס'
 0 V 1רכי׳וכ״ב גאון כיון דאוח לאו מץ פירי על הארץ ועל חפירות ובשל יין על הארץ ועל היין כדי על האיץ ועל פ״הג ולאכאות'
דגן הוא וכו' ה״ה בדוחן או בשאר דברים שיהיה מעין חתימה סמוךלחתימה:ופתב.עור וי״א ונאכלמפריה על הגק ועל פרי הגפן כןכסמהיומ
שאצו רואים חייגי ונו׳ כ״כ שם ה״ר יונס ונשב׳מטובה ואין לאומרו שאין לחמוד הארץ בשבי׳פרי׳וטובה וסי״אס ונתן סי יונה טעסלדניונסו
וכתב שדעתו נוטה לזאת הסברא*והרא״ס אלא לקיים מצות התלויות בה dVובהלכות גדולות ישנווא״א סבמתימ׳כרכת מיני דגן ופית'm '1
פינו
מזכיר האיץ ה״ה ביין שאין ביניהם
אע״פ שלא הוציא מכלל קטנית אלא אורו הרא״ש ז״ל לא היה אומרו וגם לא היה אומ' ונודה לך ובו':ובח״ל
להוניו
אלא שביין כשמזכיר הפרי צריך
' 3^’ 3יכי ת חותמיץ בפירו׳על הארץ ועל חפירות ובני א״י חוחמין על הארץ
ידיח^ 1יסשר ימך
הענני׳ונס!
בשם פרטי האילן שבו גדלו
כאותן
ולא
ימיז ז Hו! 5יפסיכיו ז ? 1?fב3יימ^ ועל פירותיה ועל היין חותמין על האר׳ועל פרי הגפן
למילס
מינים די סיאמי פירוש אבלהארץ
{! © $ £ $ %£ £ !%הותמין על הגפן ועלפריהגפן :וצריך לועכי׳בה מעיןהמאורע
בסתי׳
עומדת ובכולן יש לו להזכיר
״״ ,,״ ,0נ  fovfי,והו 63mר6
ר(  ,מון כשבת קורם כי אתה ה טוב ומטי יאמר ונחמנו כיוםהמנוח האיץ וכן דעתהיא״בדלפחו'ננונ׳ק
הזה ובי״ט אומדי׳ ושמתנו ביו׳חג פלו׳הזה ובראש הדשאומרים
הרמ״כ׳בפיס
על האיץ ועל פרי הגפןאבל
ודוחן :והוייודע סרש״י פי׳בפיק כיצד
מביכין אורז מיל דוחן פכיץ והתו' כתבו חברינו לטובה ביוםראשחדשיר»ה :כתב בה״גשאם אכלפירות חית׳נכו גברכ׳היין על הארץ ועלdto
ולזה נושה דעת התוספו׳וכ״כמס 'גנ}5
ושתה
משבעה המינין ואכל מיני מזונות
סי״מ אורז רי״זו ודוחן מיל וסוגיין דעלמ
בהאיפירושא :כתב ה״ר יונס ופל הסת
רכי׳יצסק • וטעםמחלוקת זה•הוא®
סס־הרמ״נ]
דכגמ׳אמרי׳דאפירי חתיס על ס6ץי ועל הסירו וברכה ? יין לא נזכיס
שפושץ מקסרו׳כגון פת פולין וכיוצ׳בו נר׳סאץ סכרכץפליו אלא שהכל שאין דרך
סבפפיח׳נינ׳סמי*
לעשו׳סת כ״כ מקטניו׳כמו מאורז ודוחן ולא דייניכן להו סזון והארי׳לתת סטס למס ור״י סברי דבכלל הפירוש היא ומפני בך לא הזכיריה וסע״ס
יברך עליו שהכל ולא יברך בפה״אלעל מ״ס רכי׳בסס הר״אש דעל תבשיל דשאר מתחיל על הגפן ועל פרי הגפן מ״ס בתמימת סביל מסמע לסו דכמיססף®"
מסו׳דמניג!
הפירוש היאיוס״ר יונס והיא״בד והי״אס סכרי דלא הוצרכו להזכירה
מיני קטניות מכרך ססנל מסהני אעאיאל יברך כפה״א ואיפש דבנמבשלו הקטניות
הילנן
ראשונה דיין שמעינן שלעולם על היין אינו מזכיר בסס כולל אלא כסס פרטי
דע שנתמעכו מיירי לכיון דאין זה דרך אכילתן אץ מברכין עליהס ב״פ האיפה :
וכתוב בא״ס כסס ס״ב כאשכול קיפחא דסיטי או שערי דערכינהו בהד קימחא ממילא משמע סכברלאחיול מתחיל על כגפן ועל פיי סגפן וחותה פל®Pfo
לד-וחן או גלסניס או אלונים מגרן במ״ס ואי פבדינסו פת המוציא ולברכות כרנ פרי הגפן ולזה הסכים היס״כא וכתב דכן פמא דכי־  :וצריךלהזכירכס«<P
ופפואל דאמרי כל סיס כו מלהמיני׳מכרך במ' מעל׳לוז״ל ה°ר דוד אבודרכם סאס המאורע וכו׳כן כשבו סס בס״פ כיצד מביכין התוספי׳בשס סירושלמיאלאסנמ3ן
עירב באותו קמח אל מחמשת למינים ועסה ממנו פח מברך המוציא ולברצו׳ואס אס׳ל ומיהו לא נהגו כעולם כן ויכול להיות שמזכירץ מפין המאורעהייל
נשלה בקדירה סביך במ9מ ולבסוף מעין ג׳וכמב ל׳ר יונה דווקא שיש באומו קמח בימיכם סהיורגילי׳לקכוע איין ואמיניפיררש אכלהאיךכא לא קבעיוכןונ!®'1
סא׳מחמשם הסיניס כדי שיאכל ממנו כזית דגן בכדי אכיל' פרס אכל אס אץ בחס וגס הרש״נא כת׳ומיהו לא נהגו כן עכשיו וככל הני מילי פוק חזימאי
היא״בד ורבותינו בעלי המוספות כתבו דעכשיו לא נהנו כןפכ״ל ./אנלס ין
השיעור ממשפ׳המיכיס אינו פברך לבסוף ג׳ברכות אלא כמחלה מברך המוציא כיון
.סיס בו טעם דגן אע״ס שאין בו כזית דגן בכדי אכילת ערס ולבסוף מעץ סלס וה״ה וסר״אש כתבו סתס כדבי״י הירושלמי וכ״כ הימ״בם בפ"ג:וסרוקחנתכסה'"'5
לסוכהניום
כיפכשלוהו בקדירה שמברך החלה 3מ״מ אבל לבסו׳מברך מ״ר מכ 'ל :חביצאוהוא  ,להזכיר • וכתוב מוס״בץ סכך היה נוהג מכר״ס ואומר בי״ט וזכרנו
פירורי להם וכו׳כתבשי למעלה בס׳סעוד׳סימן קס״ס .א׳ל אכיי לרב דימי ברכס פלוני כי אתה טוב ומטיב לכל בא״י וכולו ובשבת אומר והעלינו ליי'® ?'®
א׳מעין ג׳מאי היא א״ל על ה׳המיניס סוא אומר כא״י א־מ״ה טל כמחיה ועל הכלכלה בבכינה ורצה וכחליצני כי וס הסבת הזה כי אמה טוב ומטיב לכל וכולו וניD
בכגהו׳מימוןד®׳
וכו׳בס״פ כיצד מברכץ ( ימי ) י כחב סמ״ג בא״י וכו׳בא״י על האח ועל המחיה וזכמו לטובה ביוס ר״ח הזה ני אתה טוב ומטיב וכולו וכתו'
לסון  Sכת׳רבי׳מסה וכן תופסה״ג עיקר לחתו׳על הארץ ועל המחי׳ולא על המחי' יפויים א״צ להזכיר בה מעץ כמאורע • בחב גה״ג0אסאבלפירוממ^׳
,
ועל הכלכלה י(  W'ßרבי׳בשס הרמ״בס שיש שאין אומרים כי אמה ה' סוב ומטיב המיני׳ ואכל מיני מזונות וסתה יץ סיכלול הכל כברכה אחתוכו׳נן
הוא בפ״ח ונהגו העילה לאומרו י( 0 'Oרבי׳וקורץ איחה ממץג' אפ" פ שתקנוה והר״אס והרס' יבא בס' פ כיצד מברכין בסס ר״ק וכן כסב גס כןהרא״בסמ® j
יונמומסחת הרי״ף כשוב רחם ה׳ אלהיכו סל יסר' עמך וכתב רכינו בסימן רי״א סברכת היין כיון שמפרט כה הגפן היאחסונה ונ jj
מעין ד׳וכו׳כ״כ סס ה״ר
ומל ייושלס פירך ועל ציון מסק כבודך ובנה ירושלים עירך במהרה בימינו מאכל אומה עס ברכת העירות צריך להזכיר תחלה מל הגק ועל פריהגפןייזחין
ספריה ונשבע מטובה ונברכך עליה בקדושה ובטהרס כי אל טוב ומטיב אתה וכן הפן ופל פרי העץ ופיהו מעשה קדירה דסטיס ושיפודםקודמין ל"! ם, ,
צוהגים העולם ובנססת הימיכם וסמ״ג כתוב ג"כ ונביצן עליה בקדושהובטהרה • כורא מיני מזונותשהיא ג"כ השובה שמבורנת וגס קודמין לו בפסוקעיג !
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מזון אטי׳דיצא אפי׳לא צמר אלא ברכת הזן מספיק עכ״ל  :והרא״ס כתב כל דברי (  0י6פ? רי6ף
יח ך ׳א5ןן״לפאס אכל פירות מז׳מיניס ואכל עמהם תפוסיס רפו ' בס״פכיצד
המרדניל6קא״ר
שלא סזכי׳ומ״ע ה״ר יונס ופל מ״ס סאפי׳לאאמר אלא ברכס■ הזן יצא כסב דהיינו דוק׳כשסזיס
 ,ןןגס הרמב״ס ככן כפ״ס זולת דין אכל תפוסיס ושתה יין
בא״יהזן את הכל דא״א לכרך אחריו אלא בינה אחת אי לאס אמר כל נוסחו הניכ* פפרי ^סיינונר'1
!*3לדרדר דסכר כהרא״ש וההגהות כתבו בשם סמ״קסכפטדו המטחים בברכת
עד בא״י הזן את הכל ולא• ססס יתחיל ועל סהכסל׳לאטתינו ארץ סמלהסויב׳ורחבס■ מלח «8ר <כלל
ה ^ . ,רסי״א הביא דברי הימב״ס שאס אכל פירומז׳סמיניס־ואכל עמה׳תפוחי"
ויסיים ברכה דמעין ג ' דמה שאמר נוסה מרכס , jpv»,t
״ 05 ^ 1נו «מ־ 1יןג־מי 6פיסמ4
ברכת הזן הוא במקום עלי העץועל סר ,נג1ןשאג 3א׳מה'
\ןכהבטליווטפמא דמסרובר הואולא
ס«יני׳ !ארלסרי
הפןפכ״ל ויש להקשות על ס 0־5ן.
מ ^יפמט ין ג׳ עדיףמבור׳נפשו׳ ויפטויי
א׳מז׳חיכימי
מדאיתא כירו פ כיצד מברכיס רב הונא שאכל
אלא מפני שסוכי׳כפי׳על העץ ועל
אכל תמרי פס פיסתיה א״ל רב חייא בר ואפל jינ תפוחי׳
פז הפ והילכ׳כולל לכ מה סאכמפירוהעץ
והיקוהעירחבתב
המחיה
מוציאה
שהארץ
בשתים
חתימה
הוי
לא*
אשי ; שובקן בחר מזונך ואת מברך עליהון אמפר
וה״ה והוא הפעם לשות יץ ואכל תטחי^' א״א הרא״ש ז״ל שאם אכל! פירות מז׳המינק ואכיל תמהם תפוחי' מחלה וסוף ומשמע :דא חר סג1ןךה הזיכרהסרלני־ כ«"7עלה
31
נ7נר
־" ,
*'
שאינו צרידלברד בורא נפשי' על
לאותםץי £י
התפוחי״שנמהם־פריהעץ .הם קודס בר המ כמי סנתכ " בסי קען הרי ' הרא״ש ל
לברן בורא נפשו׳ו־בווזעל
^זואי ^ אבל אם אכל תפוחי׳ושתה יין צריך לברך
דממיי־לא מיסטי בבי״המושמא י״ל (ל ) <ק,כ«ד
1
התפוחיפיכלקש א מאכל כשר או פרי האדמה ושתהייןאר דהייצולכפחל׳אבל דיעב׳פטרי :והרשכ״א■ נסרלניס״פניני
פ ,י -ש לזהמ ^׳ ע -ל
לבר׳על כ ל אחת ואח׳ע" כ :ואני הייתי רוצה כ׳גבי הביאו לפניו תאנים וענבי ס 3ת ,ך יונלניןזגרכ׳היין
מוטית נל ממי
,
אכלמזהמיניןשצרי
המח־צינשכיצר מברבץדברי .י׳ס
 ßDDא י ס־וד "
משקין■ חגרנ3
.
ו
מ■
לאחריהם אקר «
סוו
וכפטרין וסניגקסי: ,
נורא נ.
בבר״המ אבל בירר לא משמע .סט דגרס \ (ה )כת'האגור
נוכ׳מעין שלש ולפעור בורא נפשות ולא
תטיעספיסתיה ^ « עע”ג יטת1נה
התם רב הוכ׳אכל
לכוללה עטםע  ; :וככינת־אר שכל
סובקןכחד' מזונךואמ* מבר ^יסון :תסל׳ 017וישתה א'ו
הפיסקיס סלוקי׳עלייר סילבך אין לס ^ ו ב
וסוף דאלמאדאפי תמרי דאטללהו בתי מסות חנפימיר
טן ,דברין ג ; ואני הייתי רוגהלומ׳דה״ה־
 71C7פט,למנלכ'
לסמן וט׳מיני לפתן מיקיו הור׳פ״הג שמכר על היין אלא שאין דעתא״א הרא״ש ז״ל כן לא סעודה אץ3ר״המ סוטרחן וסמא'
6 c6נל.מיד
ביר
שאם
לזה
הסכים
מ
ום
:
אחרונה
בבר־כ
ולא
:
בבריכה ראשו
אפי׳ט׳מוכא דאערהתס משו׳ר״י הגלילי'
נשי!ומס וכיוצא גהש פרכרי׳שמלפתי'
בססנ)תספת :והטעם שלא הודה פראי'ש על הענבי׳בפהי״ -יצא מידי תזוח שאם בירך על פרי העץ בפ״הא ואלא מיסובה״גכמבואכל תמרי ורימוני7עלל 1תה ולמ "
:ובס׳ אחרונה_«ה!אינל_
ושא׳עגדי_לא מפטרי כבר'יה .מ _ע״כה _
לדבריו נר סטוא משום רמיני לפתן אע״ג יצא  .:וכתב עוד אחי ה״רייחיאלז״לבשםיאדוני אבי הרא״ש ז״ל ._w . .
מטלןכימ
לניס
ץ
כןס
פוטרת
יאיצו
'
דג
כת׳דעי״ל
ג׳שאכלו
דמיון! ייני לא סעדי אכל מיני דגןמיסעד שאם שתה יין ומיםד שאין לו לברך לע המים בור׳כפשו׳רבות כי־
אחרת עלעולס
ננלע־לס
רת
״
6
^
ן
6
י
3
דה
בהדיאבפמפת׳
ג׳כדמוכח
ב׳־ .־ת .היין• פוטרתן אע״פ שאינן מעין ברכתן מירי דהוהאברכה
 ,יגליחנינלודנתנ
״
_
,
סעדי הילנך לא שייכי אהדדי • בחב ־־ ־
מאניס וענבים כמון .הסעודה ואח כ כת «א־גיכ׳נשהית•
אמיס״ריתיאלאכל עייי׳ושתהיין סיס־ ראשונ׳רקי־ימא לן יקפוטר כל מיני משקה משום חשיבותו אע״פ
דסמא שמעון בן שטח אף בזו לגרמי ,הוא7עת ספיסקיס.
נ׳לשא״ה לסזביר על העץ ועל טי הען
■ הייה בברכה אחרונה ::
שאינן בכלליפ״הג׳
וט׳סידידסוס • אענבים ותטסיס ונו'
ך״ך! ,ירוכ  ,סש 1,מיסוס;:ו׳עיה  ..״״ , 1יןןהתחי '1,וא׳ וענד וסניי ליה דנ הונוימסין ג יכו נ ״־
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,כלומר וכשםשכשאוכל ע;כי' ופטסי' א'':צ
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לזחרןבהוע
_"_ייןJדמיזן <
היי
אחסנהויו
כדאית .״_. _L
זיין _
אב י אמ ה על רעת לומר בפ חג וכזב שהו של -
מכרכין וכסמן שאמרו בס ק דמכלתי! ג 3י נמנארלעיל
לירךעלספפוסיס ברכתם סעיוחד' להם
לפי שהם נכללים ככיכ  rהעכיי שהי׳על מים וסיים׳ שהכל יצא וכ״ש אש• היה בירדכוס־ של יק וסבידשהו׳ המרי פת 'וברי אדעת דכהמ׳וסיי׳בדתמרי ק׳ נ לבל<7ל
שהכל
שלמים והתחיל על רעת :לומר
יצא דאפי׳אמ הזן את הכל יצא רתמיי כעי־סשעק .נס נייו
העץנך כשאצל ענבים ושתה יין אין צריך
יילא לתסא7ה!א
לסץ־פלסענכיסכיכתש המיוחדת להם לפישהס -נכללייסבביכת היין שהיא על מחן זיעיוה&י דסביאו לו חאציסיועגכיטידוק׳פאני׳וענבי׳אבל תערי לא עכ״ל
מפן• והפעם שלא הודה לוטא״ס כראהססואמפני פסתטחיס כיון שברכה‘
בסשקהשאדם מסופ׳אס יברך לאסריו בנ״ר או על סגפן 0ו$ 3צתלדב י סגיי׳ ננלב ^ אחילגה
יא פונה היא כפה״ע סייךלוט שפיר דכיכת העץ .טטרתן אכל פככיס כיון דכרב' לבר׳אחריו מ״ר ודבי שצריך לכרך אחריו על העץ ויכלול בס־יג״כ מל הגפן ועל פ י י !א'כ ' אין ללנל
הגפן כדילצאת י״ס׳ברכ ' אותו מ& ״ילדעתסאומרי' שצריך לברךאחריו על סגפן , -סין:
ראשונהשלהס אינה כ" פ הגפן אלאבפה״ע לא■ אמרי׳דכרכ על הגפן תפטרה׳:
אפ״פ־שכתב־בסמוך•
 V ' üומ״ע השכים לזה שאם כירך על ס ענבים כפס״ב יצא
כתוב כתרומת הדשן דלא' סטי דמי למעבד הכי ס־ כלול על הספק שוס אסר! נה ל !0כ5ו
בידל1י’" '"*" 'י
נרסמאסר׳־בברפדמפיןג׳אע״משאעו מוסיף סס ומלכות י'  ■:רט היה
שאין דעת סרא״ש סן לא פברהס ראשונה ולא בכילאסמנה התס אתא :לאפוק
.סה׳ויסיאל שהיה סיור דלכתחלסמברן לע סיץ וא*צ לכרך על סעכביס וסרא״ס■ טס שלמים ומיםוסכור של יין וכו׳בס״פק וברכות עדיב ) פשיטיהיכא דקא נקיט ^0.עפלרנה
; wnp0
לא הודה לי מפני שלצתחלה צריךלכרך על כל רבד ברכתי ס מיוחד לו והכאיקאמ׳ נסא׳דחמרא נירי׳ ופסבר דשיכלהוא וסת׳וברי' אדמת׳דשיכר וסייס אדעת׳דססר'
,סאשבדיעבד בירך על הענבים בפל׳גינא טלי דהרה אפיי ה־פץ שאף־־על פי יצאדא״נסיים בדשיפיא יצא דתק על כולם אס אט עשכל יצא אלא כקט כסא’׳
הו׳ פמס וכריך אדעתא דחטא וסייס בדסיכרא מאי
שלכתחלה אינו מירך עליו אלא בפה״ע אם בדיעבד׳׳בירך בפל׳א-׳ -יצאי ה״נ דטות' ‘:דשיהלבידיה וקסבר דחמלא -
ו ;*׳8מע .לידס״ס כמי אם כירך על הענביס על הניק דבדפבר יצאדמאיישנא" בתריפתיחה אזלינן או כתר חתימה אזלינן זו היא גירסתרש״יופי׳פטבדסיכרא;
ניכה ראסינס מבילאקרונה :ומשמע נמי דפא דכתי שאם בירך' על המנכים וסייס בדחמרא מסלתהברכה א מי ע״מ שסכל וכיון שהגיע למ׳ה נזכר שהיאיין
בפה׳ג יצא בץ שבירך על העכביס עצ ןמ בפה״ג בין ;שבירך על היין ונתכוון לפטור ואמר ב״פ הגפן פשיטאץל דיצא דכא אפי׳סיים כל הביכה ואמי סהכל יצא׳ לע היין
דתכן וצו' אלא קא מיבעי׳לן פתח אדגיתא דחט׳כדי לסיי׳בפה״גונעהניפ לפ׳ה י
.הענביס בייכהוי קא!:ר דיכא דכלשנתכוון לככוי הענכיס כברכה זו ה״ל דיפכד
ויצא אלא סמצאתי לישי שכתב גט האדאמי מולא מחלוקת כשייכהתיהן שוות נזכר סהואשכי וסיים שהכל מהו והקשה טא״פעל?ה וכתבהילב נראה רגייסת
וכיאבגאץ .ברכותיהן שוות דבריי סכל אין ני־כ׳אחת פוטיתן ושוב אין כאן מחלוק' הרי״ף פשיטא סיכא דנקיט כסא דחטא בידיה וקסבר לשיכרא הוא פתח וכריך
ו׳!מ גדתנן בירך לע טיוח האילן כפה״א יצא ה״מבחדמייאוסעהי ובריך עליה׳ הדשיכר׳וסייס בדחטא יצאיאפי׳סייס בדסיכרא יצא דרוכן על הכל אס אמ׳שהכל
נהיהבדברויצא אלא היצ׳דנקי׳כסא דשיכר בי־די׳וקסבר חמר׳הואטזס בדחמרא
מ י אאבלצנוןךזי׳ובירךלע הצנון לא נפטי הזית  :ומיהו ס״ר יונס כ ' סס דהיינו'
על טי העץ ומישמעסאם׳ נתכוון וסיים בדשיכראמתי בתר פתיחה אולי׳רר בתר חתימה אזלי׳׳וזר סירוס׳פפם ובריך
מקאבשבשעה שאט כפה״אאל נפטון לביך
כדשיכראשס״נבוכזי׳סהיה יין ואמ ג ס בפה״ג וכך טת׳אמרחרבא״י־אמ״ה סהכ״ב
Pיעא :ובעושכתבחיבתתלה :׳ וכחבעוד אשי ה״ר יחיאל בשש א״א ז״ל שאם
כפל׳ג יצא שאפיסייכו' בדטכר׳סאמסכנ״ב ולא אמ׳בפה׳י׳ג יצא אלא ריכאדכקים
כסא דפיכרא׳ בידיה וקסברדסמראהואיסתח בדחתרא ואעריכפה״ג וסיי בדסיכר'
שאמר גס שסנ״ב מאי בתר פתיחה אזלייולא הוי ברכה או כתר חתימה אולי' והוי
מעין ג' ואס אכל I Jדיים Vכרכה ע"כ  :ודעת הרסכ״א כפרס״י וכ״נ מדברי הרמב״ס בפ״ח מה ברכו ' סב ' כלשון
דביפת
צרפת
סוסית׳ (TB
ג׳אינה׳ iJ <VVJ
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רבני J' V
?יקימשס' VJ
 Lיייס ^.ישד  T I׳ "‘,־'
.ניוצא טאחר המזוןאע״עשהברכה שלי היא מעין בר״המ אין בי״הת׳ פוטרת הזה לקח טסישל סכר בידו והתחילהכרכיה' ע" מ שסכל וטעה ואמי בפה״ג  .אין
לפניו .פייות הארץ והתחיל הברכה ׳מ״מלומר ב״פסא
וכן אס היו -
אותו■•»1
מחזירין ״ .״■
, .
 ,יוהיא ז ^כש מיסו כר דרוקא בשאר דברים אבל ביין טסרממעי׳ג׳והכיא ראי'
ברכות ומשר לא קבעי איכשי עליה ובסוף פ׳קמא וטעה ואמי׳ בפה״ע אין מחזירין אאותו וכן אס היה לפניוחבשיל של לגן ופתח ע״מ
כגזמדנכר ? אחטא ג'
וטעה ואט המוציא׳ י פא מפני שבשפה שהזכיר את השם והמלכו' ססס
"!:רידאי אהל אמרי וקסבר כהמא אכל ב־ןפתח יב סמ׳וסייי׳בתמרי בין פתחי לומר־בממ
אלא '1לבירכסהראויה לאותו המין הואיל ולא סיה בטקט
לא נתנוון ׳ ,
^)ן י^ יוסייס בדנהמאיצאמשוסדתמי־י כמיסיזין דיניוכ׳מל זיהה״ר׳יונה וז״ל עיקר הברכה י '
צחו סגס על היין אם שכח ובירך כרה״מ במקומל הגפן ועל טי הנסך הביכה טעו׳אע״פ־סטעס בסופ׳יצא ואין מחזירין אותו ע״כ וס״ריונה כ׳סהרמכ״ם
יי^ ימי
כתס דחימי־א סעיד ומשמח והוינן כיה אי הפי נברך עלי' ג׳ביט' מסרם כמו שפי׳סרא״םלרפת הרי״ף' ולאמספ׳לי הכי וכתבעוד ס״ר יונה סאפ״ם
כימו פיל הפתי שההלכה מתפישת׳ כדוחק לדברי המטשיסטוח כדשיכרא וסייי כרחמר׳וכו' היינו־
^ ■ ־,p:JPאינם ' עלי׳דמסמע דמן הדין היה לבי׳טליו לכמחלה
יין דבבריך עליה ג׳ כרכות ולא שאמר שהצל נהיה בדכרךכ״פיהגפן או איסכא ע״ע לטין סדין ט־אץ דכריומבעין
קרשו ס ילא קבעי גילי' ומדסזינן שהקשו גכי
טיס.משמע דיותר פשוט דיין מיק זיין מהתמרים וכיון שפוטרת התמרי לאאיסשייטא רכמכרהרי״ף והרא״ס דנקיסיכן לקולאולא מהדרינן־ליה■ וכץדפלו
הרמב״סווהתו׳כתיבו יטפ״י ואח״י כתבו הרי״ףפסקהסתאדלאאיפפיטא כפיין
ןל וחריסשן הה ^חפוסדון גבי יין בדיעבד שהרי אפילו לכתחלה היו
עלי י  Pאלא משום דלא קבעי עליה  :וכתב עוד בסס רבני צרפתי אזלי־ין לקולא י-י -״י ייס אומיילחיט דצריך לביך פפהאחיתומיהוהיה אומ׳הר׳ט
אלא ברכת הזן בין לע היין בין לע המטיס׳ יצאי אע״פ שאם היפי יודע בבירור שטעה׳ בדיבורו שאמי בפס״פי תחת בורא סט הגפן רבמוך
בטי'
ג5
נ
ןי
מעין הזן בלבדובברכת על העץ יש בס מעין ג' כיון דפטעם

ד״ם

שאר

ברמת רטיד

רט (א )
 J1CP3I׳ ,כדי דבור יכול לחזיר כו • וכ״כ המרדני ח״ל ומיהו היה אוסר כר״מ שאס כיה יודע
שהוא
יין
וטעה
בדבורו
ואמר
כפה״ע
תחתב״פ
הגפן דלתון־ כדי דיבו׳יבול
" " , ;,ז סי‘ ג״נ
אסנירן י/דם על לחזור בו אחרי שהוא יודע כטוב שהוא יין א ורבי׳כ׳דברי השני פירושים לקולא :
כתב סרעב״ס כל הברכות כולן אס נסתפק וכי׳ז״ל כפ״ח כל הברכות האלו אס
היי]«נששד '1הוא
»  Cל1״ 3 5י״׳י נסתפק לו בהם אס בירךאס לא בירך וכו׳
זלנדןOi’Dj'unj
obי< n 3אחד שהי' ודייק לכתו׳כל הברכו׳האלו סכל הברכות שהבל ונזכר שהוישל יין וסיים בפ״הגשיצ׳שאף&ם סייםשהכל
ifivr
יין שבאותו ערק הס מדברי סופרים ללזסיקי גהי׳ברברו יצא וקאם טעה ואמ׳על הייןשהכל נהי׳ברברובפ״הג
 cjjהאיזרי' שזי' 3רכ' המזון שהיא
מדאורית' שאףנסתסק או שאמר על המי׳בפ״הג שהכל נהיה בדברו יצא וכץ הדין כפרי
לעתי ,צסיני א'C
להן יין 3פ<יהט לו כריך לחזוי ילכידיכמ״סכפ׳׳ב ןידבי׳ העץ ופרי האדמה שחיה לו לכר׳על א׳מהם ופתחאדעת׳ראידך
ל1ו הס סוע« ' ס T°wגסכי?ה י
ןחרונה ד*עיז  ,סג? ונזכר וסיים כדינו או
שאמ׳שניהייצא  :כ׳הר״ם במז״ל כלהברכו׳

ארא״ש ז״ל • ולעני] הלכס כיון דמשמע דסרמב״סוהרי״ף מוסכמיםלוע
וגס הוי ספק בברכות ולהקל נקיטי׳כוותיהס
אבל נמס( f ,Lpf
שיעור ושימורה בז המינים כזית כפ כיצד מכינין ( דף ל5; 0ן״ר חייא בו?[ !5ז
ראיתי את ר׳יוחכן שאכל זית מליח ובירך עליו תחלה וסוף א״לר׳יריןזף* 1׳״

יוחנןהיכ׳ברזעל}יתמליח ; ^.;:

לגרעינתי בצר ליסשיעור׳א״למ ':
כזית גדול כפי׳ כזית מוגי* L
איכאוערש׳י כציי ליה שיפייאוגבי I
פיחת האין אכילה כתיב׳ואכילה,Jr5
וכת׳ סיי״ף שמעינן פינה דכלהל^
ל)ח*כ עכ׳ל ונדא'
כזית כעי ברכה תחלה וסוףJrf ,
גנה״ג *  £ tfWיל
^’
בולן אם נסתם' אס כירך אם לאו אינוחח׳וסברך ^כתחי*'וי*א
לוקא
דליכא כזית תחלה כעי
כרכ׳סאסוולאדס
8ה« ; יא 5'j
ל « , ,,סל» ™ ,,n,p־ , W-Ifik׳ בסוףמפנישהם מדכרי סופרי ונרארוקאראשוני שהימדרבנן ליהנות מן העולה הזה כלוםכלא "וו"
 1f<$גרכתו נדכה 3ל3דסה0
נןעוני ׳ל 5ןחריסס מןהחור׳ה5ן דנפקא לן מסברא שאסור ליהנות מהע הז בלא כרכה אבל ולכסוף לא כעי ניכה •וכיני»'« "
להא היניא גה
אחרים אלל אי 3א שאי מינים בין לפניהם בין לאחריהם אי!
כרכה אחרונה מעין ׳ג דז׳ המינין דאורייתא היא דמסמיך ליה והר אש •  01ש! רכי וכירוjppp
! 9י אחרים כרין סעוני׳כלל אלא מסברא וקרא אסמכתא
אקרא וכן יראה מדבריה׳יג :
דבר שהוא ככיייתיכגון גיגירסלענ3
למז«ר דגרן 7הא בעלמא ע״כ וכ*כ ג״כ הר״אש כערק
ההוא
ר*
ראשונ׳ אין לה שיעו׳שעל כלהדברי'מברכי'
וכו׳ז״לסירוש׳כפ׳כיצדמכרכיןרכיpp
לע־ 5םי ר׳ו במג ח״ל ויש להסתפק לע ברב בנ״ר
אס
צריכ׳
לפניהם בכל שהוא שאסור ליהנו׳מןהעולם נסכ זית ובירך לפניהולאסייס ו0מ מ!
לאס בירן
תיל 'יגג ערי שיעור אם
דכתיבלאו דדילמא דוקא ברכה מעין הזה בלא ברכה ומיהו מטעמ׳ שטועמת התבשיל א״צ לבר׳ עליו
חייאבראכאמסתכ׳כיס אמר מססו"
«גפ5
ברין
סלם
ואכלת
וסכעת
וברכת
היא
עד רביעית לכאורה משמע אפי׳אם הוא טועם ובולע וכ״בהר״ם בכלאה מסתכל לית ליה כל
L jfojp
לסדר 31גרןא׳כ
ה 6הא
רביעי׳אבלרבי׳חננאל ז׳טעון כרכה לפניו ולאחריו
איחליהו®
לנתנא דכעיא שיפור יכו' משח' דס״ל דברכ׳מפין במז״ל סתם מטעמת אינה צריכה ברכ׳ער
ודסלגרע < 1א .י שלש
דאוריתא
היא
:
ומ״מ
לשון
רבינו
אינו
צריכ׳לי׳ספכישגרעינח׳מסעמת׳מהעו
< 3פן היין אנמס מגוון דמאסרשהוח סכור דכירכס תעיןג' פירוש דווקא בטועם ופולט אבל אם הוא בולע אפי׳בכל שהוא
גנ׳ו
לה ר׳יוחנן משוס כריהמילתיסדו׳ימן
למהר• ונ׳ע ןא5יזר דאוריתא סיא לא ה״ללכתובדססשיךליה צריך לברך
ומיהו כשהוא פולט א״צלברך אפי׳עלהרבה  :אבל אחרה שכן אס אכל אפי '
פריד׳אסתסל
ללאקא״ד
אצאבהיה 7גתז אקרא שני' ww
שאינו רק אסמכת׳בעלע׳אלא_ ברכ׳אחרונה צריכ׳שיעורושיעור' בשבעתהמיני]כזית:ובירוש'
ענב או סיירא אחת של
ימוןשסיאטעון
ה י*
«מחיצה ע{ יין ה < לכתו׳ דמייתי לה מקראלאבל מדברי משמע שעל דבר שהוא כברייתו מקגתיר של ענב או של רמון ברכה לפניה ולאחריה יכמגוהתוס/ני
אחר ב״נ ( אז י5א
הא דאני ראיתי את ר׳ייסכן
וכו׳שהירוע'
לברכה זז לחב׳אר המוב׳ס נראה דבדג׳ מעין שלש נמי היא שמברכין אחריו אע״פ שאין בו כזי׳ והתוימסתפקיןבזה לכך טוב
הזה סולק על תלמוד סלט צ״כ
איןהלנס
לעיל סי׳ ר׳ה זמ׳ל דרככן שאין סוס ביכה מן התורה כי אס ליזהר שלא לאכול כריה פחותה מכזית כדי להסתלק מן הספק
כפו סירוס ' וה״ר יוסף מפרש תאיט
חולק
סימן דיו כי סס ביכה שלאחי אכילת פת לכד ונב׳כתבתי' וכן מסתפקין על ברכת בורא נפשות אם צריכה שיעור אם לאו•
כמגמיליןזה:
זה בסי׳קס״י :ובת׳סמ״ג ממירס״ ג מס «' ועוד פסתפקק כברכה אחרונה של יין אם מכרכי? אותה דווקא דהכא מיירי שהוסרו הגמדני
ונמלסצינ
רי (א ) 1אם
לא היה כברייתו אבל אם אכלו
שלסאפי;
איצזית שבינה אחת מעין סלס " ז החויה דק6י על כזי׳ או ברביעי׳  :לכן טוב ליזה׳שלא לשתו׳אלא או פחו׳ממי׳
הנכתכ1יכ או רביעית כרי שלא ליכנס לפפקא•האוכ׳משבעת המיניןפחות אס היה אפי׳ערידא אחת סל יחוןמנין
מס הגרעין הוי וברכ f
!5] 15״5
)כי ?
ירמוטס 1
גרי־ אע׳מסאין
עליו תחלה וסוף ותלמוד ירושלמיהיה
לרן לאזכל( עם ביט״ üi U
f
ממית
שאינו יכול לברכיי משן שיצש כתי הר״י שיש  k־! ברך סבור שהזית היה שלס ולכך הוצרךלמון
אגר -נץ « אפ6ר
^ ^ ססעכ״ל  1 .בורא נפשות וא א
הר אשדל כתב ולא נהירא רמסתבראשעל באותו ענין אכל פרידהדכייהאינס
דחן> הרר׳י מולה
חלוקים יסד :
והרא״שיכ׳וססחאציהצ׳
ינזו אצא שאין דדן רי ברכהיאשיגס ^ ל־שיפוייטלו
^ דבר הראוי לברך מליו כרכת מעי ;
שלש
לאמל עסה גלעין כ״כ התו׳ (דף לס ) וסיא״ס והרסכ״אבפי׳כיכד מכרכי׳גבי הא דא״ר חייא כר אבא
עובדא דתלמודא דק ההוא פובדא גופיה דירושלמי א״כ חולק חלמודא
דדןול
,>1א ? גר שלרכי אני ראיתי את ר׳יוחנן שאכל זית מליח ובירך עליו תחלה וסוף וס״ר יונה כת׳שס הימשל׳וס״ל דאפי׳בריס בעי כזית ותלמודאדיק עיקר אבל איפסו לשני»
זנקצכןכ׳לההוא שעל פרי פחות מכשיפוי מכרך לפניו שהכל ולא משמע כן היכרי התוספ׳והיא״ס
הוו והאי דימש׳הוה כזית סלם כשהובא לפניו אע״ג שהשליךהגרעיני׳כיון ta
לו־ןאהד ברי' אי
לפניו
שלם
ונהנה
?ס׳ל ובהדיא כפב כן סרא״ש גבי ברכה אחרונה דז׳מיניס שכתב רבי׳בסוף הסי' שדבר
מבריה
סלימ׳מה
שדרך
לאכול
סמנה
ים
כאן
סיפור אבלןזוי
אעשר
לגמר 6איןזרן הראוי לכרך עליו כרכה מעץ ג׳בסביל חסרון השיפור לא שייך בו ברכס אחרת עוכדא דתלמוד׳ד ידן איסשי דהאי זית מליח הובא לפניו כלא גרעין הילכךליוסי
לאסל בגרעין וכ״כ הרמב״סכסדיא בס׳ג׳וכתוב בכלבו בשם רב אסא משבס׳דעל פחות מהשיעור
בריס וירא שמי׳יחמיר שלא יאכל פחות מכשיעור להסתלק מןהספק פכ״ל
כיאיט
יטלהדעתהאןכל א"צ לכרך אפי׳שהכל ואין ק רעת כל הפוסקים כמו שנתבאר ;
ומישומיהו והרשב״א כ׳ואיפסר דכיון דלאנסיב לה גמרין האי טעמ׳ואדרבא
איצטויךלמיסו
לגביגל ארם יסרב
וזית גדול הוה ש״מ דלית׳להא דירו׳וי״ל דאיתא נמי להא דירו אלא
דבירו׳סנרי
סן מפעמת סטועמ׳את התבשיל א״צלברך עליו וכו׳בפ׳היס קורא (דיד )מטעמ'אינה
ל?שמלק
צריכה כיכוהשרוי כתפנית טועם ואין בכך כלום ר׳אמיור׳אסי טפמי עד סיפור דר׳יוחנן זית סלס אכל ולא הסיר גיעינמו ומ״ה חשיב ליה לרי ' אגלנגמריןסד
רביעית וכתבו המוס' טופס ואץ ככן כלום פי״ת ששוזר ופולט דלא חשיב הנאה מן
דלא אכל גרעינתיה אלא הסירו וזרקו הילכך לא חשיב כריס ופ״ס א׳יצטוין
למימי
הטעימ׳ אבל סלע לא ומ״ה שפולט אינו צריך כרכ׳סאינו נהנה וכך הס לכרי סמ״ג
חית גדול הוה דלאחר שנחתך או שנמוח לא חשיב כדה בשום מקום ככל
א״סיין
9כ' מטעמנו' צינה טפונס ברכס לא לפניה ולא לצפייה עד רכיעית יפ יח וכגון
שכתורה עכ״ל יי וה״ו* יונה כ׳נר־׳שהתלמוד שלנו חולק פס הירושלמי
והכאמשמע
שאיע״פ
שאכל
ססיזרת ופולטת והיא״ס כתב דברי ר״ח ואח״ג כתב ומיהו דוקא רביעית אכל טפי
כריס בפני עצמה אס פחות מכזית אינו מברך לאחריו ובירו
משמע
מרביעיתתשיבא הכאה לעדן תעני׳ ומיהו נראה דכרגס לא צריך כיון שאינו נה '5שאס הוא כריה אע״פ שאין בו כזית מכרך לאחריו אבל לטנץ הדיןאיפש'
להעגיו
גתי-ך מעיועכ״ל  :והימנ״ס בס״א מהתענית כ׳ומא שלא יבלע אלא טופס ופולט
תלמוד שלנו פס היריס׳ונאמר שאס הוא דבר שאין דרך לאכלן מס הגרפיןטי!
ובפ״א מס כרכות סתם וכ׳סטעסת אינה צריכה ביכה וכן יש לדקדק מדבריהרי״ף זית וכיוצא בו צריך שיהיה בו שיטור מלבד הגרעין שכיון שאין די! ל>5נ״®
בפ״קדתפציותשמ׳שדליזהר רלא ניבלע לאקאי אלא לשמי כתעניות דוקא •
הגרעין נמצא סלעולס לא הוי בריה סכשתוציא הגרעין
עדרך
להוציאו"
ודביי יבי׳סתועיס שנתב תחלה רמטפמת א״כ לביך עדרכיעי׳ומשט' דביביפי׳ ישארשלס ומפני זה היצרך לומר כתלמוד שלנו ד כזית גדול עסקי' אכל אססיי
מיהא צריך לברך ועל זה כסב כ׳פירוסיס או דמיירי אפי׳בבולע או דוקא בפולט
דבר סדר׳לאכלו עם הנרעי׳שלו כגון גרעין של ימון או סל מצביע או
גורצז־ניומ
וא״כ אפי׳ר״חדמוקי לה
כשולט דוקס עד רביעית הוא דאינו צריך לכרך אבל וכיוצ ' בהם אס אכל א׳מהס אע״פשאץ בה כין הכל כזי׳דייד׳ליה ברי ומבי
לאחי',
ברבי פית אע״פ שהוא פולט צריך
לכרך
וזה
הפך
ממ״ש
סרא״ש
ודכי
תמוה
הוא
לו'
ע״כזוהרי״ף כ ' סתם דכל היכא דליכ׳ כזית לא כמי ברכה לכסוף ולאחילקכ'1דנו
סרכי׳כותב סתם הפך
דברי אביו ופוד שהוא בפצמו כת' כסמוך ומיסוכשהו׳פולט שהוא בריס לדבר שאינו בריה וכן הרמב״ס סתם וכ׳כס׳ג׳ דכפחו׳ממיח אינומניו
א״כ אפי׳פל הריה
ולק
נ״ל
לפי׳דתהלת
דברי
רבי
הס
כפי
משמעויהפשס דכטועס
לכסוף ולא חילק נר׳שפשוט להם דימ׳סליג אתלמוד׳דידן ולא קי״ל כוומיה ימע
ובולע מיייי וכיון
ט
אייו
פותה
כדי
ליהנות
אלא
לספו׳סהבסיל
כל
כציר
מרביעית
כיון דכל מך רבוותא מסתפקים בדבר יש ליזהר שלא לאכול כריה לכדה צס'1
ילא מסיב׳סנא׳חהו שכתב ומיהי מטעמתשטופמת התבשיל א״צ
לברך
עליו
פד
כה כזית וכמס היא״ש ופ״כ ג"כ התי' כס״כ דיימ ^ובס>הי;ז !יכ״כהגה׳׳תי t «a
רכיעית לכאורה משמע אפי׳אס הוא טופס יכולע וכ״כ הרמכ״ס סתם מטפמתאיכה
הס דברי רכי׳ניבץ מפססקין על כרכ׳כורא נפשות אס צריכה סיטק׳
ציינה כרכה פדרכימית ומשמע דאפי׳כולע נמי א"צ לברך פד רביעי׳  :אכל ר״ח אהא דאני ראיתי אס ר׳יוחנן שאכל כזי' מליח כתכי התוספו׳ח"ל סר״י אהכי־
מפרש דוקא כטועס ופולט אכל אס בולע אפי בכל שהוא צריך לכרך ולפיי׳זה אינו נפשות כיון דלאוברכה חשובה היא אפי׳ בבציר מסיעויא  .מני ;1
פדן סיפור רביעית אלא לסדן תפנית אבל לענין ברכה דלסכיו אין חילוק כין
מי  6נפשוח רבימ י^ יכי^וה כיי ^דכיר 15נהסית רבי ^ מ ? ניהכ ? יפ ׳ «זה
פחות מיביעית ליותי מיביעית שאס הוא בולע אפי׳ככל שהוא צייך לברך ואס היכי דפל הגפן בעי סיעורא ככייא נפשות נמי כעי סיעורא והרא״ש כמ
3öD
אינו בילע כלללדני פ סטיעסשימור ג דול א"צ לברך ואע״ג דמרר' אמי ור' אסי
ושבטח '(30׳ינמ ;
להסתפק
להסתפק בדבר
בדבר דדיצמא
דדילמא דוקא
דוקא ברכת
ברכת ממי[
ממין ס^ס
שלש דנתיכ
ונתיב וא  :צת
ואכלת וס 3ע״
’iW
משמע שאסור
לסעו׳רביפית טי םסרויבםסני' אע* פספולסו כינס שאני שאינו דבעי׳שיעורלמר ככדי אכיל׳ולמ׳ככדי שביעה אכל ככ״ר לא בפי סיפו י^ ״ןו ,
מירך אלא מל הנא׳ממיו וכיון
שלא בלע כלל אינו מברך כנ״ל לפרש דברי יבינו לא נתקנה כנ״ר שהי׳ררבק אלא דומיא ר3רכ' אחת מעין ג' שהיאדאייייי,״ ’
אפ׳י׳ע שאין לשינו מכוון
כראוי
:
וכספי
אהל
מיעד
כתוב
מטעמ״אינו
צריכה
ביכה
והרמב״סמיפסטפשיסאליהסבכ״רנמיכפי׳סיעוראשכ׳כפ׳ג ' ססשומה B׳
אע י׳לפד׳אא״כ היה םש כשיעור רביעית אבל
כזה
ססיעיר
מברכה
אפ״ס
שאינה
מרביעית בין מיין כין משאר מחקץ אינו מכרך לאסריו כללוס|5י
בולעת כלום הואיל והחיך טופס פכ״ל ול״נ דברכה לא בטעימת חיך מליא
ברכסאחתנה שלהןכויאנפשות היא ואפ״הכ׳סאינו מכיך " "חיימז ,לה
אלא באכילה תליאכדכתיב ואכלת וברכת ואכילה היינו הנאת מפייס כדברי
עשתה פחו׳מכשיעו׳וכ״נ מדברי הרי״ף על ההי׳דאני ראיתי אש%י׳ שאג נזי
ומ״ם

איח הלבות שאר ברמת
ועוד מסתפקים בכינה אחרונה סל יין אם מכיכין 6יתה.דרק5ו סל
^ או ברביעית נפ׳הישן ובק׳במרא דיומא נסתפקו אי סגי בכזית בשתיס כמו
 forn6 uכיון רדייש ר׳מאיר ושבענו שמי׳בעי כבינ׳דלא הוי סביע כפחות
לסלק כ ין שכיפה ואכילה לשביעהדשתיה• וכתבכראי׳ש ב 8״גשאכלו

^,סי שישתה פס « סם־מ או
^ •wecS
״^ mp
"^ שדשיעיו רביעי סוס לכביצה שאס

מסחלי!מן
״ ;6^,הי־

״״  -״ וכ 'ג- 1ח

mim
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 » .^ ; . .ןנקסאי פשקיזאין מכינין
«ליהס כרכה אשרוכס כפשות מרביעית:
™׳ש סאוכלסז׳ה דל פאות מבזי וכילו
 V 1aBא cסתוך דבריר״יימשמ׳סאס
 '®yהפינים פחות מכסיעירשיברך
אקריו בורא נפשות ולא נהירא לי ללא
מפמירופלמיןשיאוילניך עליו מעין

ג־נשניל חסרק השימי׳לא שייך כיה ביכה
אסרמוכן משפע ההיא דר׳צדוקסלא ביר׳
^גללדאילזגיר! ביכה אחרתהיה
מעיפפוע איזה ביכה בייך וכןמצאתי
בשסס״ר יונהז״ל עכ׳ל יקדעתהרש״בא
^וסייהרי״ף• וגס המרדני כת' כפ'
סציפברבץ נסתפק לי״י אס יש לכרך
נפתותמכשיעוימז׳המיני' לאחריו בורא
נפשות ומסקינן שאין לבקי אתריו כלל
ענ״ל -וסאגוובחב אס עתה פחו׳סיביעי'
אץ מכינין אתריו אלא בנ״ר וכ״כהרי״ף
קי״לכל לאתייו ולאכלוס מכרךב ;״ר
ןינותדיתיפא הסהיכאאמרינן דאס
סההער,חמיביפי' לבסוף ולא כלום עד
שילזוומפשדמביך מ״י ואי משוס דכת׳
היכאדליכא כזית לא כעי ביכה לכסוף
אלודכרי סר״יף עצמו הם ואיןלו׳בדכריו
לכל לנסוך ולא כלו׳מבר׳מ״ר שהפוסקיש
לו לפרדכריו ועור דאפי׳נדברי התלמוד
איכאלמימידלא אמרי׳דעכרך כנ״ר אלא
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ריא 5,) 0י
כשאין כרכיתיהס שוות וכדמסיש סעמא דכיון שצריך לברן־ מל הפני אחר אכילת
מ־אהליעמיג
הראשון אין מדיפות כחביב משוס דלא שייכי זה לזה כלל אבל כסברפותיהן פיות
«לנרי׳
ודאי דלכ״ע חביב עדיף כשאין ביניהססחין ז׳ ואע׳ס שכתב מה שתלו לר' יסודס נהליצ כלנרי
כששניהם
במין ז'
למשמע המר7י*י 5הלין»מיי
כברכה אחת ! 1״
נפטרים !
.
דוקא .
ולרבנן בחביפהייד י
*
עדיפות 1
סהי׳צפניי
ללרבי יסורס אינו תלוי בחכיב כלל הייני ע״ח ^

שלש בשבי׳חפרוןהשיעו ^ א שייך בו ברכה אחרת ע' כ וכין יראה דוקא כשיש כיניהס• משין שכפה אבל אסר׳פיכים *איו
(׳«j
אין .בידה' ממיןשכע׳לא משוינןפלוגתי ניסתיהן׳ 18
י
__ _
__,
ביז״משאר
פחו׳מכזי׳ "בין מפת
מרבדי הר״ם במז״ל שכתב האוכל

™ר™
נ״רימ '
משקיימבר׳תחלהלינייהוולס ע חב י 1/ייס
אוכלי? והשות׳פחו׳מדביעי׳בין מיין ביןמשאר
׳לניי
•
«
י
,
ל
צ
3
לז
עליו
ברנ׳הראו< לאותו המין ולאחריו אינו מברך כלל ואין מחלק בין י3י ם^ס בצל פעס 0*5ימהס חביב
כמי׳אסר
צריךיר«
השני צריד
אס חסז
יומר אולי
י
י!
ן1L
רםנעי׳לומד
יזרפגם
עיז השד
 3פין
עמה3
חפץ עמה
אפי׳אס
י* יומר
המינין:,
לשאר
הכינין
שבעת
בין
ולא
בריח לשאר דכריט
לכדך לע המיץ -כחכיב עליו והו' הן פירשושאילי נ* צ «j
בהןמשבעת
יש
אם
י
אום
'
יהוד
'
הרב׳ר
מינין
לפניו
ף* ^ ך״! לן
סס ה״ר יונה והר״אס אמאי דאערי רכנן גש«״נ נ׳נלנרי
מהם
איזה
על
וחכמי׳אומרים
עליו
מכרך
המינין
מניגi
'cwt
הייימי
ןס׳ען
:
לס
0
ת
החביב
על
דמכרך
ל אפי '? ישני
שירצה מברךעליו ומוקמי׳לה בשברכותי׳שוין ר׳יהור׳אומר ביק הביאו לפניו דבר סברכתו בפע״ה ודבר מתר צ׳ה «•V/
" «?•P
שברכותיהן שוות ואחד נפנזר בנרלהברו מין שבעה עריף אבל סכרכתו שהכל ומוכן בפה״אושהכלוצו׳
אם אין ברכותיהן שוות וצריך לברך על שניהם על איזה שי רצ בפ׳כיצד מברכי' (דלע ) גבי עובדא דמהו'
יברך תחלה ואחייב יברך על השני ואפי אם היה אהד מהם חביב תרי תלמידי דהו ו ימבי קעיה דבר קפרא‘
עליו יותר יכול לברך על האח׳תחיל׳ובספר המצו׳קטןכת׳כשאין אמרי' ומלגלג סבר סלקו' בפס״א פרגיות
ברכותיה׳ שוות צריך להקדי׳החביב וא״א הר" אש זי׳ל כת׳בכברא סככלהילצךפירא עדיףופיס״י דכרכת־
כפה ,א היא ביכהמשוב' לעצמה לדברים
ראשונה והלכה כר׳יהורח הלכך אם הביאו לפניו ב׳ מינין שאץ
חשובים והיה לו להקדימה וגס התו' כתבו
בהן ממין ז׳וברכותיהכדשווחרכגון אתרת ותפוח יברךעל החביב
סס אס יש לו סני מיני פירות חביב עדיף
תחל' שאם בכל פעם א׳מהם חביב עליו יותר אפי׳אם חפץ עתה .וכפ״הא עדיפא סשהכל דמבוררת ספי
במיןהשני צריך לברך על המיןהחביב עליו ברוב הפעמי ויאכל וחשובה לפנמה מקרית ויברך על אותו
ממנו קצת ואח״ב יאכל ממין השני אם ירצה ואם יש בהן מין ז' המין ששייך בו פרי האדמה אע״פ שאותו
יברך עליו אפי׳אם השגי הביב׳עליו יותר ואם' הביאו לפניו דבר כמין שיש לבדך עליו ססכל חביב עליו
שהכל בפי׳הע
שברכתו בפ״הע ורבר שברכתו
קורמ׳שהי׳_ השיבה וכ״כ הרש׳יבא והמרדני ואהא דאמרעולל!
י
_׳ .
_
I
שאינ׳פיטרת אלא רבד אחדושהכל כוללת כלדזרברי׳וכןינפ״האסס אבל כשאין ברכותיהן שיותסכרך׳
לברכתעלהז וחוזר  .ומכרך סל זה ופירשו רש״י
ושחבל בפ״הא קורמת וכי בה" נ שברכת בפ״הע קורסת
שרית א<ז ף) מהם שירצ׳ וסי^ף דעל איזה מכס שירצה יברך כתס
בפ״הא אבל א״א הרא״ש ז״ל הת׳שהן
^ סייש בהן מז׳חמינין ו חוא הביג ^ יו יכן 1,הר״אש ותימא דססתמא בפס״עחשיב
יברך תחילה ואפילו א
«! הקדים ׳! והשני  b :הקורם בפסוקשפזכיוי בו שבחי® bארץ woיה 6מסיםדמן־ייי
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לעיל5בזכד;> דנו קפי 6דנינת במס״ין
הכיב עליו ייתר ודזקא יע
ורכש קורם לברכה  mאסהפאוהר
קשיבא מברכת שמכל לפי שהיאמבוררה*
רימו}
&3ופו לבסוף ולא כלוא אנל אס יאמר לא כעי ביכ׳לבסוף משמע דלא כעי ביס יותר י״ל ללא רוסיבא כל כך כינת פרי הפן כנגד ברכת פרי האדמה כסושחשובס
נללואפי׳ככ״ר־ופ״נ סדכיי הימ״בס ז״ל שכ׳בפ״ג האוכל פתו׳מכזית3י | מפת בין פרי האדס׳ על שהכל לסי ששהכל אינה מבורר' כלל לפי שכוללת כל דבר וכס״ג
וסאיאוצלי׳וכו' כבי נתבאר בסמוך :ומ״ש ולא בין ז׳כמיניס לשאר סמיני׳כציער כתכ דכפה׳׳ע קודם לכפס״א ולדידיה הא דקאמ׳אבל אין ברכותיהן שוות דברי הכל
מנפ׳שהאוכל סתית סכשיעור אפי׳מעת אינן מבר׳לאסריו כלל ודלא כדמשמ׳סתוך מברך על זס וסי־זר ומביך על זה לא בא להשמיענו דין הקרע' פלל אלא שאין האחד
דניי י״י דעל פחות מכשיעור משבעת המינים מברך בורא נפחות :
פוטר את חבירו ולי שיא לא משמע הכי דא״כ ה״לל אין האת' פוער את חבירו הילכך
'1א היולפניו מינים הרבה ר׳יהודה אומר סא יש בהםממיןז'וכי' משנהכפ
נר' לברי רב ה איי והרי״ף ורש״י דמפרך על איסז מהם שירצה עפ״ל וגס ה״ר יונין
מכרכין (דף מ ) ובגמרא ( ימא ) אמך עולא מחלוק' בפברכיתיהן כתב בכל לבריהר״אשבזה • נסצא דלדעתהרא״שהיכא להביאו לפניומיני■,׳
ניצד.
סוותדר׳יהודספברסין ז' עדיףירבנן סברי מין מכיב עדיף אבל כשאין ברכותיהן פירותג׳סילוקי׳בדיד  -:אס אין ברכותיהן שוות איע״סשיש ככן ממין ז׳כגוןצנין"
הוו׳נלו׳כגון צנין וזית דברי הצל מכרך מל זה וחת׳ומבר׳על זה ופיש״י כשכרכותיס׳ וזית אי זה מהס שירצה יקרי' ואפי׳אינו חביב QN1 :ברכותיהן שוות ויש ביניהם
סומו כגון זתישותפוחי' דתרוייהו פרי העץ ובא לפעורתא שתיהן בברכה פח׳אכל ממין ז׳מקדיס מין ז אע״פ שאינו פבי׳כמו הסין כאחר* וא  0ברב ותיק שוות ואין
ולרברי סארפפרסיס באין ברכותיהן שוות נכד‘
ציןצרמתיה׳שוות לכרי סכל כדין כרכה אחת פואימן ושוב אין כאןמחלוקת וכתבו ביניהם ממין ז׳מקדיס החביב:
צתיספות והי״אש דמתוך פייושו משמע דכסאין ברכותיהם שוות פלאי זהסהס־ מקדים סכיב תחלה יין יש כהן ממין ז' ביןאיןכהס  :וחנ 5רדכי כתב דכשאיך
סייצה יברך חסלה וכ"כ הרי״ףידאי זה שירצה יקרי׳וכתב כר״אש שכ״כ ה״י־שמעיה ברכותיהן שוות נמי מקדיס נ!ין ז׳ ונראה שהוא תפרש דהאידאמי פזלא אבלכשאין
■ שיות מכדך על .זה ואס״כ מברך כל זס היינו לומר דככה״ג אפי׳רמן מודד
גשם יב סאיי וכתבויההווספילו רכיון שאין ברכותיהן שוות מאחר שאין האח' פיטי ברכותיהן
את חבייואפי׳י' יסודס מידה דאין עדיפות כז׳המינים אלא ,יברך עלאיי משירצה דמקדיס מין ז' כיון שאין ערי זה נפפר כברכת חכירו חה הסך לכ דבריהמפרשים׳
וחרכים כיתד בפ׳פ׳סיו לפניו כרניס הרכה אסהיוכרכותיס"
תחלה החביב לו ואת״כ יכיך על השני וכן פי׳ג״כה״ר יונה וכשאין ברכותיהם שוות שכתבתי לעיל ^ :
אין ברכותיהס שוות מברך על כל ׳א
שוות מביך על א׳מיס ופוטר את השאר
ןיןדסמ 3ינ לו יותר וכן דעת הר&״בא וכ״כ כסס רבי' האיי גאון וזהו דעת ס^״ק
״« סישא כתבול"נ מולא קאער מברך על  01וחוזר ומכרך על זה ומביב עדיף מכס כרנה הראויה לו ואי זה מהם שירכה להקדים פקדי' ואס אינו תצה בזה יומי'
״ץ ^ יאשמהס חביב יכול לברך׳ על השד כיון שצריך לצרך על כשני אח׳אכילת מבז׳ אס יש ביניהם א׳מז׳ימדני׳עליו הוא עברך תחלה ונר׳שסוא משר׳דכאאיפליגו
היא^! אין עדיפות בחייב משום דלא שייכיהז לזה לצל מס שתלו לרבי יהודה ר׳יהודה וחנמיס אלא כשאחד מהמיניה חביב .לו יותר מהבית דרבנן סברי חביב
עדפיתבמין ז ולרבנן כחביב הייני דיקא כששניסס נפטרים בברכה אחתעכ״ל •
עדיף ורפי יהודה סכר מין ז׳סניב אבל סא אין אחד מהמיני׳ חביב ול יותר מחבירר
וצתכעוד הר׳אש יא״ת סיבי קא אמרי רבנן לחביב ערף הא אמרי' לקמן המוקדס לדברי הכל שקרים מין ז׳והוא סובר זהא לאמר שלא אבל אין ביצותיקסוות־דברי
ךסיץ .חיקיס בביצה וכ״ס שיש להקדים האמור בפסוק למין שאינו נזבייכלל הבל מכרך על זיה וסתר ומברך על זה לא צאלהשעיעני דין הקרמה כלל אלאשאין
׳ייץוצ' לדנל הפוקד' דלקמן .אתיא כר׳יפולה וכל הנך אמוראי דסבדילקמן כאחדפוטר את סכירו וכשחש המ¥סללעת בה °נ והוא פוסק' הלכה כסכמית
^ חה
^׳ ^3פפיק מוקרם בברכה כי' יסורס■ כול .וכז פשק בה״ג כי' יהודה וכ״ב והשת׳מ״ס הייו לפניו מיני׳הרבה אס כיו ברכותיהן שוות מביך על א׳מהסישס׳יאפו
י,י ^ 5לוהעריכי כתב ולרב האיי ורס״י הלכה כרבנן וגס היש״כא כת׳שדעת השאר ואס אין ברכיחיהן שוות מברך על כל אתל מהם ברכה  .הראגיה לגלאליגנין
הקדמה קאמר אלא לומר דבבריכוחיק שוות יברך עלא׳ניפטו' אח תבירן ולא ירכה
מיי דסלכס כיכנן ומ״מ כמי :שהתו׳והרא״כד פסקו כר' יהודה ולזיה המציס
מתיך«לשונו שגס הוא סזבי רכיכות שלא לצורך וכשאין כריציסיהן שוותאין א' פוטי אתתכירו ו  :דעולא;ומ״פ
ונר׳מתיך'
ניכתבספי^ ס פסק כרבי יהוד
המריכי כמב ססי
יהוד' ונר
ןנוגח ״.״י;
־־■י״י
סע ג וכתב שד' יר״אש וא״ת מ״חדלר'
!
יסודה כשכרכתן שה פצריך ואי זה מהם פירצס להקדים מקלי׳ היינו לומר שאס היה מין א׳סביב לימחכירו .בי׳
דודאי כ
® Lז ^מיס
כשביצתן ש וה בביצת שברכומיהן :-פוות כין שאינן חוות בין סיסי ביניהם ממין ז' בין שאין ביניהם ממין ׳ז
וי״ל דודאי
א״צ להקדי' וי״ל
שוק א״צ
ברכקן שוה
וכזאין ביכקן
רן
כשהייך
אבל
השני
'
את
ולפטור
.
המידם
ז׳
קל
לברך
מסתבר
אז
מכירו
׳״*
מקדים האביב כרבנן דאמרי חציב עדיף־ ומ״ם ואם אינו חציה כזה יותר ממה
 L׳״אחי ואקד לא
שייכי״? 0לזה כלל כיון שצריךלברך על השדאחי אכילת יש בידה׳ מ (ה'מיניס.עליו הוא מברך מחילה אתי בעפדב־ךברצומיהן שיו׳בין איב
על אי זה מהס שירצה יביך תחלה סילכך אס הביאו לפיניו שני מיני׳ שיות ביוןשא'! מץא׳מיס סכיג יותר מלזביח אסשי בהם מין ז׳ מודו רבנן עק 5
^ ^ ®ה:ןיני בגין אתיוג ותפיח יביך על החס׳תחלה לכ״ע כיוןשכרכותיסן קודם :וממ״ש s6זה שירצה להקדיסימקריס במקום שמקדיםתא החביב תחלה ניא׳
שי ניניהם מסין ז׳קי״ל ביבי יהודה דאמר מין ז' עדיף ויברןעליר אע״פ שאינו מסייקכסי׳ה״ר יונה והר״אש דסדב היינו אומו שחביב עליו ברוב הקנןמים
^דיזח ^יבליעי':׳ל יואע"'סשאח׳'כ כת׳ול׳ג מדלא קאקר מברךע״ז ומזיומכרך'
* י '־' 5עדף אלפא אפילו אחד מהם חביב יכול לכרך על השד ופו' זכודוקא

אלא סובר דחביב הייני אומוסהואספן ביי פקס יותלוזהו שכתב איזה שירצה
להקדים  .כלומר׳ אותו כמין ©הוא רופס בו עכש־ו יותר סבשבירו ולכן .הוא
יז ג
רוצה

rfi
(ג )«5*5האי .ר רוצה להקדימודסתמא דמילתא מינא דחביב עליה איניש מקדים ליס הילכך כיון
כחובבת״ה סי׳ל״ב דסא
«' »יי־ילי לי׳י שסוא חביב עכשיו עליו יותר מסבירו מקדים אותוי
דאמרי׳המוקדסבפסוקקודס לקהחשובאו החביב קודםדוקא היכא שמצה
נבול"'} Jשני*.ס לאכול משניהם אכל אס אינו רוצה לאכול אלא מאידך לא מחויב לאכול מן המוקד׳
לעכי״נרכ״נממ אוחשו" או סביב כדי להקדימו אף על פי

קולם

ואפי' אס״ היה הפיי
שירצה
מקדמזימכרך ,
״

« » ל *
שיס! ״׳
מנשיל• »
«
ק «ן ^ א,
פיק<1t>hmע5
׳יריפ-ין
»®׳ןייגא<

^
’
5
על
צ
?
יע
.
|נ
51:,
•
• ■ .,
וו־ ■ ־
גי
כולן לפניו כי 11
ברכת המוציא1קודח ־לביב
כמ״מ בהזדמן סציהס לפניו וברכתבמ״מ
קודמתלכרכ׳בפה״ע וברכ׳כפה״ע קודמת
ובפה״אלברפ׳שהכלעכ״ל
לברכתבפה״א
וכתבו הצגוסבל הקוד געפו שמזכיר בו

 1"!1$להניח"•!

שכחו של איי וכו׳סס ( דמא ) כל המוקדש
בפסוק זה מוקרם לבינה חיץ סטה וכו' •
ומ׳שרכי׳אסי׳אס המאוחר חביבמליו
יומר נר׳שזהו לדבריי הפוסקים הלכה כר'
י
«
> ן !
כרמבסס
"יהודה אבל לדברי
דכל ™LL
שפוסק הלכה כחכמיה הא u
המוקדם

ה««לי*

"ר3תן

ק( זמת

5יין
י׳י ^ יליי י ״
ד«"יינ'יןית :י5י
ד'ג,גי 'חינ’ ' ;'
< יוגרנ• '
fiv
עלייהז המציא
<לאה

להוכיח שהוא פוכר

כן ממ״ש

שאץ נראץ לו דכיי בה״ג סכע׳דסלג ^ל

למי!
לבפ״הא אלא כדברי רבי׳האיי והרי״ף ורש״י דמכר׳על איזהמיסס^ ייצ׳יאץ

ראיהלדבייהסמהא דאערי׳כלהעוקד׳בפסוקמוקדםלכיכסאלמאמפי׳עלJ״
ושעויס מקמי גפן דאיב׳ למיער דאיירי סעשאו פת אובדייס׳דודאי■ כינת )«,
*ימ׳מ״י׳־־ "'« »; »« .
 1לינ 66ל >5נפי״ לסמן ö :י
15סלויצ 5להזמיוז *
11
לבפ׳יהע ו 6ף
קט־ילנונלמיקד׳נסעץ״ ‘ ,
קודם לשעור׳שחוא ראשון לארץ בתרא ושעור׳ב'׳
לארץ -י סברכותיהס שוות כמו חטהלגס
סמא כחיה
דבש קודם לגפן שהוא ב׳ל -אר׳בתרא וגפן ג׳
וענכיס לגבי תאניש וימוניס.p״ u
נ־רץרווקיאםאוכל■ ענכיישנרכתןכפ׳יהע־& בי*
אסעשהמהסיין ס״ריונה כת׳ק ומשמעממריס׳ן!
שברכתו ב־ו הגכיון שמפרט בה הגפןחשו־ וקודם  vffbואפי סוברים דדוק׳בפש אודייסאץר 1ור!.
לזית שהוא ראשון ל ^ ר כ כיון שברבת היין השוכח קורמת כץ
לאפס;
חטה ושמורה לשאר מידם צבל

נברכ׳ראשוגה בין בברכ׳אחרונה כשכולל ברכת היין עם כרכח
הפירו׳ כרפרשי' לע״לצריךלהזכי' החלה על הגפן ועל פרי
הגפןואח״ב על העץועל פרי העץומיהו מעש׳קדר׳דחטץ ושעורין
קורמין ליין לפי שברכתן ב״מ מזונות שהי' ג״כ חשוב׳שמכויררת
ודת רזודריו׳ ^ ו דשמיד־חי/יו  -ד־ודיייירז דיורו וזזמזייה' ר » מווח׳ ^ ד £ידה
וגם קודמי׳לו בפסיק; חטה קודמת לזית ששניהיראשוגי׳לארצות

 mלחטה יתרון שקודמת כפסוק ומטעם זה נמי שעורה קורמת
לרכש כת׳כה״גהאהחטה ושעור׳קורמין רוק׳כשעע \ מהןתדיייל
או פת אבל כוסס החט׳שכרכתו בפ״הא אינה קודמ׳לברכ׳בפ״הע
והוא הולך לשטתו דמיחשבבפ״זזע טפי מברכת פ״הא אבל

מחתנו!
יהדבל,י כה ג ] 9 :ב ה יש3״א .

לפכייאתרוג״יח
י 6פי לייסיד ^אס הי*'
וקדס ובידך מל האתרוגrtjp'pli
רשאי א״צל < ולבי! מלהזי;! .,
שביכושיהן שוו והו׳סנמכווןלענווי
הזית בירכ׳האתרוג אבלכל)u- nP6
דאי׳בדי׳ש־פטו מי שאינוסשי*צתה©5
פייוהצן
דרך גריא אלא דיך עווכ׳ולעי

היהאו :לתפוחי' ובירעליה'ול) ח״י^
לפניו הגתים אסהתפוחי׳ס-הני׳לו^
את האגיר׳כגי־ר׳כתבוסיצנלt)ic )5.
האגתיס^
חביבים אינס סוטרים את
לא נתכוון להס תחלה פ ב וכנר נ®
זה בסימןר״ז :
נמרי האגיר ל שאי מידס כך תבטל טענת קדימת כל כגון שאוכל דג מליח ואוכל פת עמו שלא יזיקגו כגרונו מברך ריב כל סה ו׳טיקי ועמו0פל8נ1ן
עלהעיקיופוס׳צת b
השקד׳בסםוק זה מוקדם לכיכה  :ום־ש על הדג ׳ופוטר הפת כיקשהו׳טפל הביאו לפניו ייןושמזטו׳לחריח
ממנהכפכינדמברכיןימישלא^
נוט׳השמזכימינ׳ומב' :
. 15
™ בו אוחז " יהייזכימינוומבד׳תחל׳עליוואחייב
דו־וייר♦עד ימיז ^.מג ^ ™ ו
גי•׳«™P
ז 6אר נרכותונ׳נ י
וי•
רמייא «« ־ירוור? ר־רוררז
■« irt
אס העיקר ממויב מסכשמל 6לצ^
כקרא הפסיק העדן
הםת״ק דאין במיא דכמיב
מדנר ,
נביהע
כל חפירות ושאר■ דברים חוץ מפת או יין אם היו כל אסד לבדו ונוי׳כן מסממסש
שהניא מינסיש וכל הסמוך לו חשוב מסמאוח׳מפצו לארן
האוכלים שני״או רבי' אהד פוטר את הכירו אפי׳
הי׳אגניונח'
לפניו צנוןוז־ת וקטי׳סם
ל־ייזי'ם א •׳  Pקמאדקיאפשוטהס דתמריורמונימבר׳
•בלא
הבאים בתיך הסעודה•-ימישוצז׳®
אתמרי ברישא מסכי שזה שני לארץ וזה
וכו׳סשנס
שהוא .חשוב מכל אס הוא ספל
' ה ^ -;,י:י 'מעיפי לארץ כלו׳דפמרי שני לארץבתרא
ריב (&)׳ דרגש לכתיב בקיא היינו תסיים העושים דבש וימוניס הה המשי לארץ קמא tö& tכתב הבלבו וצרי׳פיון בהא דאמרי׳דמנר על המיקרופוט׳את הטפלהנו־5,
סש־טימנמ!
יי 1לל ומ׳ש רביצו בסס ה״ר פרץ דביכת פה״ג קודמ׳אפילו לפמרי׳וזתיס כ 'כ נסמ״ק שלפניה אה .פוטרו ג״כ מביכה שלצחרי׳ענ״ל יל״נ דבר פשוט דכסס
משמננדמו!
סלפר׳כך פוער מביכהשלאחריה^ וסוגיין דעלמא הכי הוא והכי
יץיי׳יי ^ס^״יץ ח״ל צ”מ היאך כסמחלקין פיחת ויין בכית האירוסין או בבית היולדת אנו מברכין
ראזיגהפוט ,ג״<
• » רנה אחרונה ;
(י ) וו/ני ינחה
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t

,

סדפת כל המפרסיס כפךרק "פ וגס מנהג העולה דלא כוותיה וא״כ לה היהלרבי'

י

י

י

עיין?־ המגאס היין וי״לדסאני התס דאינו כסו אורחים באומס בתיס ואין לנו אלא הת סמוציאץ
«אמודני* 6ני־ן לפנינו תחלה מברני׳עליו ואפי׳כל אדס בביתו איפס׳שאע״פ סברממי לאכול כמה
ניי< י  ,י 5יי מ! מיני פיח אס טכראין לפניו א׳אקהראשון .סמניאין לפניו מביך עליו אט״פ שהיה
י1
ראוי לאס ברכתו למין השני הבא אחריו ולא אמרו לסקדי׳אלא כשכלהמיצי׳מינחי '
י ^ ׳״’
<:נה ^הע 85,לפניו וכדקת־ני ממבי׳היו לפניו מיניה היבה ועייל דהתס הוא סעיקיהמירו ' ומיני
נן&נרנ׳ו 0י«נרן מתיק׳וסיין אינו נא אלא להפיג טע' מתיקות הפירו׳ומיני ממיק׳נוט״ש עוד דגס
עליי0די 55היי כברכה אמיונה קודע' ברכע היין וכן מ״ש ומיהו מעשה קדירה דרוסיס ושעורים
קודסי׳ליין הכלבסמ״ק וכיב ה״ר יונה והראיס והיש״ב׳בס״ע כיצדמביכיי^והרמיב׳
פ״ס וזיל -סמהיי | יאכל סמייואהל מנעיל פל המיני דגן מבייבאחרונ׳סלהמחיה
«©« גרי05יל* ועל הכלנל׳ועל הגפן ופל פרי הגפן ועל כעץ ועל פדי כעץ וכו׳הטה קודמ׳לזירו
יאיי ויי ועליי ספניכס ראשוניה לארצות ויש לסטה יתרון שקודמת כפסוק רכו׳כ״ככתו׳והרא״ס
!י’ ״ ,יג,ן * 1בפ׳כיצדסברכין• וסיש רכי׳דסעורה קודמת לדבש היינו לו־מ׳ שקודמת לממדיה
ס’ יתי׳ה ^יי עצמם דאילו דבש זיעה בעלמא הוא ומ״ה לא פכרכין עליה אלא שהכל כדלעי׳סימן
ר״ב וכך הוא לשון כתו׳סם שעורה ותמרים פעורה קודמת • כתבו הגהות מימון
בפיח שאס היה לפניו מבסי׳שיש בו קמה ממעין או שיעוןוסכול׳פועל וגפן ותאנה
ורסרן נ״ל דכיון דמברך על המבסיל במ״ס דביכסו קודמ׳אע״ג דהר ממין ז׳ואיהו
לאו ממין זמ״מ כיון דחשיבי דענד מינייהי פת ומכררפלייהו המוציא וברכת
המזון נר׳דברכסן קודמת אע״גדלא עבד ינהו עת וככר נהבא׳בסמו׳כןכדברי
הרמ״ב׳־כחב בהיג הא יתשה ושעריה קודעיןדוק׳יסעפ׳סהס תבשיל או פת וכו'
נ"כ סת״ג ונסתפק .רכי׳אס נה״ג ' לטעמיה אזיל שסובר שצריך לסקדיס ברכת פי י
העץ לברכת,ערי האדמה ומפני כך הוצרך לומד הא דאמרי׳דחטה ושעויה קודסין
■« הס מכשיל אז,פפ״סהוא מביך 3מ״מ או המוציא אבל כוסם חטיס או
■ דוקאכשעם
פעורים שברכתן בפה״א אינה קודמי׳לברכ׳כעה״ע אכל לדעת הרא״ש סטוכי ילא
עדיפא ביכ׳בפה״ע מכיכת בפה״א איפשר דאף נכוסס חסה או שעורה צריך
להקדמס לשאר הפיח' ז או אס טעם בה״ג הוי כדברי הר -שיבאשכפ׳דפ״נו מפום
 .ויחסהדכתי׳בקרא .לאו בכוסס הוא אלא כפת כדגלי קרא כמריה דכתיב ארץ אשר
לא למסכנו תאכל בה לחה ותדע לך דהא לכ״נג כופס את החסה אץ מברך לא ג,
ולא מעין;ג׳אלמא■חטה דכפיב׳לאורימ׳היינו לסש והוא הוא דקולס לכל וברכתו
מסובה סגורהברכה לעצעו פ״כ ולפי טעה זה אימשר וגט הרא״ש מוד׳בדיןהז ויש
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הצנון מיקי ולא סביב מביך על סז־ת וחח׳ומביך על הצנון
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כרכו׳סוין
ואסופי

י^ י״ י \ '* wי ״ ׳• ־• •* .׳י ״׳| ״ ' ״

הטס׳נאנל
יההסהעיק׳נאכלקודס ומבי' עליו ובזה נפטי הספ׳ אבל מדון דידן
כהבהבלאכמז
קוד'ואיך• תכן סיפטמו העיקר אח״כ בברכתו למפר׳וכבר היה
כדילמוו'
אמג' מצאתי כזה הועתק מתשובת א״ז אות׳שאיכליס גרעיני גודגדניו׳
כאילן^
כשמיה אינו מברך עליה כפה״ע כמו שמנרבין על כל גרעיני סירות
מביך עליהם שהכ׳הואיל רסן כאי' רק למתק השמיה מהכא משמע דכגרון וקק
פוס׳לגמרימסזמן'
סבר' על המאכל שהבל אפי׳אה ברכתי בעכין אחי אכל אינו
מנ״לוצ״לולו
השתיה שהואעיק׳׳וציי' למלק בין סהי׳דצנון וזית ימו שחלקתי
מיס יביט בסוף סימן ר״י כסס הר״אש דבסביל חסרון השיעור לאשין3וגם
שמוציסין
 אחסינ בשביל סבא למת׳ השתי׳לא תשתנ׳ביכתו 3בת׳ הכלבי מרקסמל יקיקין דקין אומס רקיקין הוו טפלה למרקחת סהדבר ידוע סאץ נ^ן®
ל אפול להם ואומן רקיקיןאיכם באים אלא לדבק המרקחת עליהם כדסל^ 6
הידיס כדבשהילהך ה״ל הרקיק טפילה וברכת המרקחתפופרה :הביאול1ניח
וסמן טוב וכו׳בס״ס כיצד מניכיל ( דמג ) מ״ר הביאו לפניהם שמן וייןגיס!)מי
טלסייףנן
אוחז את השמן בימינו ואת היץ בשמאלו מסרך על השמן וחוזר ומברך
ומני®
אומרים אוחז תא היין בימינו ואת השמן בשמאלו מברך על היין ומחי
השמן ופרש״י שמן בימינו לסי פעליו מביך תחלה וידוע דהלכהכה״ס-יס®J
סנלנינן
ספוסקיס־ח״ל הערדכי נוטל את היין בימינו כתב ראבי״ה ומינה נשמע
סל דברמצוהראוילופיאחוז בימין וכן הבדלה אוחז אס היין נימין ומכיוני
פרי הגפן ושוב נוטל את ההדס כימין והיין בשמאל ומכרך עלההדסוממייח
לימינו עד כאן  :ונראה סראבייה מפרס דכי קפני וחוזר ומכרך עלססמןרן
לומר פממזי׳הפמן בימינו בשעת כרב׳ השמן כשם סהיין בימינו בשעתכינחי?
התוסכיא
רמהסכתב רבינו להריח בו כן כ<תבר סם
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אלו דברים דאין?וברכין עליו ופ״מ איר יודע מה ערן דין זה אצל סימןזה®
מסוס ובסימן שקידה זה איירי בייכ׳אי הז מיןקיד׳לחכייחוכסימ!
נשמין א׳ עיקר והשני טפלה דמכיך על העיקר ועוטי אח הטפלהסמךל!כ ח
ליהנות במשקה וחס על אי זה מסם מכרך תחלה  :דיג על כלהפירוט
דברים חוץ מפת או יין אס היוהאוכלים .ב׳או רבי׳ וכו׳בפ׳כיצי מבית
אמירל
סע יופכי׳לאהול כל א׳מבר׳לעצמו הסבו א׳עבר׳לכולה ובימ׳(דמג )
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א׳פיטר אם תכירו ביתיב׳ לסיד דמשמע
ךשינהמיהא כעי ולפי אומה נסחאו׳י״ל
ו ^׳גדסאידבייסלא כפו קביעות הא
מיןין ציין הונחהשהאחדי׳סכווני׳לצאת
ננונתן? ו5וצשא זו היא על ידישיושבים
«סיו ":נ  cmסחוס כע כל הכשר וככל
מקוסשסאסד מכרך לכלס כין כיבה
ראשיגסבץ כיכה אארוכס אין מכרך א׳
לכולם מד דקכיפי וכ״כ יביבר ירוחם ""ל
ומקלןכש -קכעו על הסירות א; אחד מבר'
לכולם לפניהם אבל כסליא קבעו כלאחד
מכרךלמנמו כדאמרינן כפ׳כיצד מברכין
ישבו כל אסד מביך ליעצזו ססיכר ' אחד
מכרך לכולסדדקביין דאיי׳ר יוחנן דבעי
כסיבסאבל כפירו׳מורס דלא בעי הסיבה
סי׳ואחד מכרך לכולה אכל קביעות כעי
ולס"! לדידן אין חילוק בין פת ויין לשאר
ונדסובישל אפי׳פת ויין אח' מברך
לנילסחלאכישיכבסאר דברים כמי כל
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בברכה א* נו יוצא עד שישמעכ לה 3רכס מגלןלכולן !ינ ,

;ן זימון ל
לפתזצרינין ליהלק וכל אחד יברך לעצמו:
אסר* רב כל ברכ׳שאין בה הזבר׳השם אינהברה*
n״
ור׳יוחק אמרכל ברכהעואיןבה מלכו׳אינה
ברכה ור״י נסתפק אם הלכ׳כר׳יוחנן אם לאו רא׳אביי כוותי׳דרב
מסתנרא ונפקא מינה שאם דילג מלכלוהזכיר השם שלא יחזור
ויכר׳רשמא הלב׳כרב אנלרבי׳האי פסק כר׳יוחק וכ״כ הרמב״ם
ז׳יל כל כרכה שאין כה הזנרת השם ומלכות אינך ,ברכה ( :ס״  #המברך חייג מדבמ סוסייס והעוג׳חייב
ומ״ם השומע הדילוג יכר׳כלחעןבי גוובי ן עצמן קור׳שי ^ ל הפת מן התורה לא יצא י׳ח עד שיפנה או עד
שישמע ממי שהוא חייב בס מן סתורה
שנות? לו בליה ואז יוציאי״ח) :
כתי רב יהה־אי ורב האישאח,כרכיאכילת'3יי'
) וכיוצא בהם תט■ שצה לברך אחד אכילתולג6ור ונן מ״ש יימביס נל ססומע כינס
צדך לעט אפן אח ברכתו האחרונרכיון שהוא סוף העק צייך י־״נת־יי! לג6ת נה י־ס יצלו צתינמ״ד
לענו׳אמן כמו אח׳בונה ירושלי והרמב ם ז ל כתב ' שאין לענות מצות צריכות כוונה ולדעתו ה״נ צריך
אמן אלא כשאי׳ב׳ברכו׳או יותר זה אח׳זה אבל כרכ׳א׳אין לעט' המבר׳לסתכויןלהוציאו כדאי׳בס״פראוהו
אמן אחרי׳ אפי׳בסיף וא״אז״ל היה נוהג כהרמכ״ם ז״ל :עונין אמן ב״ד דאילו למ״ד אינן צריכות כוונ׳אףפל
אחר ישראל המבריאע״פ שלא שמע כל חברכ׳אלא הזכר' השם פי שלא נתכווןלצא׳וגס חבית לאנתכוון
ומוקמי׳ לה כשלא אכל אבל אם אכל ונתחיי׳בברכ׳אינוע צ־ עדלהוציאו כיון ששמע יצא כדאיתא התס

לענות ואס לאו אינו יוצא וכבר כת הוא
שס היפי משכחת לה ברכס שאין העביר כמ״& לעיל סימ1
ק*' מ
חייב כה ולא מסיה כרכה לבטלה כלומר
שאס מכרך לבטלה אץ העינה אחריו אמן,
נפטר מאות׳ברכהנוסרמכ״ס כת׳נפ״א כל
העונה אמן אסר המכרך ה״ז כמכר והוא
שיהיה המברך חייב באותה ביכה היה'

(וע״לסי,תקפ״ט ) :ודז׳מ בכרכראסוג׳
שישמע כל הברכה ואין עוניןאמן אחר כותי המברךעד שישמע
אח׳מכיךלעצמו  :וכתב כספ׳המט f
.יכו׳ .כל הכרב׳ מפיו דשמ׳כוונתו לע״ז אכל כששום ,כל הברכ׳מוכיח כלו׳הא דאמרי׳דא׳פוטר את כולם ביין
אסמיאלס ףב י5ןו,הסי 7
ושאר דברי ' ה״מ כברלראסונ׳אבל ככרב׳
? 15ה; !ה?דכ ™ כמ 1ס שאיזכוונתו לעי׳זזוגוי עוני׳אחריו אע״פ שלא שמע כל הברכ׳והכי
דעמו ,י  7ד
״״״״
שאין1
עליואכצ כמתים
להסב עליואכל
סיגילין
אחרונה אין זימון לסירו' הכי אימא בפר'
כמקום ש&ין
סוגילין להסב
איתא
וגילין להסב עליו לאו הסיבה היא דאלו
כל הבשר ( דף קו ) ש״ס אין מזפנין על
הפירו׳וכתכו התוס׳דטעמא דשאני כין ברכה דבתחלה לברכה דבסוף היינו מסוס
שהשיבו עליו כטלה דעתן ורכינו כותב שנר׳לו שאין חילוקבץ האידנא למעיקרא
נלומידכל שהסיט סליו אפ״פ שאין רגילות להסב עליו הוי הסיכה וא' פוטר את דבי־כה מתחלה כל א׳מהיח באומה ברכה סע״י כן מותרים לאכול וליהנות ולפי׳
עיוו ונאפה שדברי םס" ג הם דברי המו' שהיי כפ׳כיצד מכרכין גבי הנהו תרי מצטרפים לה אבל כסוף שכבר אכלו לא מצטרסין  :וכתב הרשב״א כפרק כיצד
חלמידידהוו יתבי קידה דבר קפרא הכיאו לפניהם פרגיות וקפלוטו׳נתן בר קפרא מברכין גבי מעשה דר״ג וזקנים .שהיו מסובין בעליה והניאו לפניהם כותבו' ואכלו׳
רסו׳לאסד מהם לברךכתבו ומיידי מסיבו ואנו אין לנו שוס הסיבה אלא על הפת ונסן׳ ר/רשות לר״ע לברךשהראכ״ד פי׳דהאיעובדא כשהביאו להס כומבו׳בסוף
לסעודה שככר בא לכס זימון ע״י הפת וכמו שמברך להס אחי ברכת היין כך להם
ולכך צריך לברך לכ״א על כל דבר הן כפירות הן ביין וכפ׳כל הכשר כתבו ג״כ ח״ל
ומניין אנו נוהגים עכשיו לברך א׳לכלס אלא כפת לחודיה לפי שאין אנו קובעי ' ' ברכה אחרונה ( :וע״ל סי׳קע״ז איזה מיקרי אתר סעודה ) • כתוב בספר אהל
שצמנולהטב על היין ופל ספירות וכ"כ ג״כ במרדכי בע'כיצד מברכין וכיוצ׳בזה הס מועד אסר דברי הרמב״ס וד־וקא במידי דאכילס ושתיה אכל לא בברכות אחרותויש■
סוכרדאפיבכל הביכו ' סומס■ כעונה ואפי׳לכתסלה אבל הרא״ה כתב ז״ל ככל דבר
ובייהרסב״אכפ׳כיצדסכרכין גבי הנסר תיי שלמידי דסוו יתכי קעיה דבר קער'
רש לשאול א״כ לפי סטה זו שאי דברים נמ י בעי הסיבה ומשמע דלא אתי לא של אכילה ושמיה מהניא הסיכה לערן ברכה שלפניו אבל נענין ברכ' שלאחריו אץ
א׳מכרך לכולם אלא בפת וכדק״ל אין זימון כפירות ע״כ  .ורסב״א כת׳ככל ברכו׳שקן
כליסנא קעא ולא צלישנא־בתרא דללישנא קשא פת ויין דוקא בעו הסיבה ושאר
דניי׳לאכעווללישנאכתר׳שאר דברים לא מהניא כהו הסיכ׳ואימש׳שהם מפרשי׳ של אכילה ושמיה כל שבירך האח׳ושמעו האחרים בין ברכס שכתחלתה כין ברכה
שבסוף יצא דשומע כעוג ולכתחלה אין סוסין כן לפי שאץ זימון לפירות עכ״ל ומ״ת
דייןדגקט ייוחק לאו דוקא' דבכלל יין הוו שאר דברים ובין לליסנא קמ׳כיןללישק׳
בשם הרפב״א כ״כ בתשו׳והיא בתסוב׳להרמנ״ן סי׳קצ״ו :כתוב בהנה״מ פ״ח תני'
נתילר׳יוחנן אין חילוק בין פת לשאר דברים לענין ברכה דבתחלה דככלהו אס
ופן מצאתי להרשב״א
מינו ס׳מביך לכולם ואס לא הסיסלא "
שכ׳דסלכה בתוספת׳י׳שעושין ׳י מצות כל א׳מכיך לעצמו ואם עוסץ כולס מצו׳א׳א׳מכרך לכולם
גלישנא נסיא יהילכך שאי דבייס חוץ מפת ויין לא מסניא כהו הסיבה אלאמיהו ע"כ  :בסי׳ ר״ו כ׳רבי׳שלא יכר׳כשהוא עמס וסם כתבתי אס מומ׳לברך בלא חגיר. ,
רידאמר רב כל ברנה שאין כה הזכרת השם ומ׳בפ׳כיצד מכרכץ ( דמ ) י־גדש
סעשהדברקערצז ותרי תלמידי דאי־יתיאו קסייהו דורמסקי׳ופיגיו׳ונתןרסו׳לא׳
ענסלנר־עחמעדאפי׳לשאר דבריס נמי מהניא הסיבה ונ״ל מתוך אותו מעשה
רכי׳ור״י נסתפק אס הלכ׳כר׳יוחנן וכו׳כ״ב סס הרא״ס וכטפ׳שנסספק
דרכיראילהדין לישנא בתיא ס״ל דלא מהגיא הסיכה אלא לפת בלבד ואפי' יין
משוס דאע״ג דק -״ל רב וריוסנן הלכה כי׳יוחנן הכא כיון דאמר אביי כוומיה דרב
דחשובלא מהניא ליה לדידה ור׳יוחנן ס״ל דככל מילי מהכיא הסיבה אלא משוס מסתברא אינא למימ׳דהלכ ' כרב 5ו דילמא כיון דלא אמר אביי אלא מסתברא ולא
אמי בסדיא הלכה כרב אלמא לא ססיקא ציה מילתא וא״כסררי׳לכללץ דהלכה כר'
ושמעיה ליב דאמי יין לא מסני׳ליה הסיבה נקט איהוגמי יין וס״ה נמי לכלפילי
סיןבעו ליה דומזא והשיבו ענ״ל וכהגה״מ פ״א נסתפקו בדין ז 0.שכתבו בסס יוחנן  :ומ״ען ונפקא מינה שאס דילג מלכות והזכיר את השס ונו׳ כ״כ סס רתוס׳
והיא״ש וכתבו עוד התו׳דצי׳יוחנן אפי׳לא דילג אלא תיבת סעולס לבד צריך לחזור
סה Pי;״ל ואנו אץ אנו רגיליס לקבוע עצמנו אלא כפת ,אכל בשאר דברים כלאשד
®יו ל׳נצמומיהו בליל פורי׳ובלילס שלפני ברית מילה עוגילין לקבוע עצמםעל ולברך דמלך לבד אינו מלכות וכ׳הרא״ש דברכס ראשונה של י״ח כיון דאית בה האל
ליי 1רעל העירות יש להסתפק אס א׳מברך לכולס ע״ב ולענין הלכה כבר נתבאר הגדול .חשיב כמומלכו׳וי״א לפישאוע׳אלסי אברהסהוי כמו מלכות לסי שעדיין
®יממיובהפוסקים לפסיק כלישנא קמא וכר יוחק דאע' דפת ויין דוק כעוהסיב׳ לא המליכוהו עליהם העולס עד סבא אברהס אבינו וברכה א׳מעין ז׳אמ״פסאיןבם
מלנו׳האל הקדוש שאין כעוהו חכו׳מלכו׳וכ״כ הפוש׳  :וכיכתאלהי גשמה לדעת
בלכלשאי דברים לא כעו הסיבה והכי נקיטי׳אוה״מ לברכה ראשונה אבללברכה
סאומרי׳עאינ׳המוכ׳לברכ׳אשר יצר ואין כה מלכו׳כי׳ דכיון שמזני' כה שהב״הבור׳
יוגה ?"ל דאין זימון לסירות וכמו שכ׳רכי׳לקמןבסמוך \\ * :ן המברךמוציא
^
יחייסאא כ יאכל וישתה עמהס פשוט בם'פ ראוהוכ״ד ( דףכט )  :ומש סנעמו׳ונופשה בגופו׳ואח״כ נטלם מהס ואח״כ מחזיר׳להס אץ לך הוכרת מלכו׳גרול׳
פזו  :והרוקח כ׳בסי׳סס״גוז״ל בכל הביכו'יש כס הודאו׳להב״ה יש כהס הזצרת
יי-שי^ בתמעיפז אפי׳לא יענו אמן נר דהיינו מדאסיקנא בס לולב הגדל (דלד)
השם ומלכית אכל כתפלת י״ח שאינה הוראה עלשס הנאה ומצי ה אלא על תביעת
ימעכעונהוכי״ס ג'שאנלו (דמה)אמ' רכה כדבר חנא א״ר יוחנן ב׳שאכלוכא׳א'
הרש״ב׳בפ׳
׳ מיכה הדיו וסוינן בה מאי קמ״למנינא שמע ולא ענה יצא יכ״ב
ציכיו של אדס ולעולם יסדיר אדס שכחי סל סב״ה ואח״כ יאפלל הילכך׳לא תיקנו׳
 « 1^ . ,מתני׳דהיו יושכין לאכול כל אחד ואחד מירךלעצמו וכ״כ ג״כהי״ן בה מלכות  :וכ״כהרמכ״ס כל ברכס שאין כה הזכרת השם ומלכו׳אינ׳כרכ׳בפ״א׳
חייא את המגלים עומד אממניתין דאין סורסין על שמעי דסומע כעונה כין ■סה׳כרכות וכ" פהרי״ף ג"כ וכיון ששניהם מסכימים לדעת אחת' הכי נקיטינן :־
רטו כתב רגייהודאי ויבהאיייסאחר ברכת אכילת פירות׳ וכיוצא בהם ובו׳
^  Pלן 3לא עיצהנוז״ל הימב״ס כפ״א כל השומע כרכה מןהברכו׳מפחלת'
׳ ‘ שונתםירן לצאת כה ידי חוימויצא ואע״פ שלא ענה אמן וני׳שלמ׳זהשצריך
עד אבל ברכס אחת אין לענות אמן אסייה' אפי׳רסוף הכל דבריי
תנ¬י¬
י הרא״ס■בריס פרק פלשה שאצלו ־אמאי דגרסינן סתם ' ( בימה )
^ ׳זי־ה כולהמדאמייי׳בס״ס אלו דבריס אמתני׳דעוכין אמן אתר ישראלהמברך
חדא ..
׳ ־ '.
לא ט לא שמע כולה ברכה פונה אען וכי לא שמע היכי נפיק אמרפיי׳
די׳£י

א־ח הלכות שאר ברכות רטו ריו
חדא הפונה אמן אחי ברכותיו ס״ז משוכח ותניא אידך ה״ז׳ מגונה ל״ק הא
בבונה ארור גוי וכיון דהא דאין כגיצין אמן אח׳כותי כשלא שמע צלסביצ׳היצכדאומי ^ן
ריו(א)1
בגמרא 2 6בההוא גווני} צופיה קאמי דעיכין אמן אחר הטי וצ״תכירי
«-׳ ;י ^יי לרושלים הא בשאר כרכות וכבר כתבתי בסי׳נ״א סיי׳מ דאסר בונה ירושלים דוקא
(ע׳ייקיס•־!« *  0תאמר ושי״מ רה״ס לכל סייוס נרצה כעין גוצה ירושלים וזה זיעת הרי״ף והימב ים
בפ׳ק דסולין שעשצו׳לכותיס כגויס גמורים לכ ל ךבייהס היה ליי ליכי'לקלק
ם ..fifוה״ר יוכה והראיס וסישב״א וכשם היא׳ש בס' צ מפרש הטעה רודאי על הפייר בין פותי לגוי י״לדכיון דבעטן זה הגוי חשו־ב מכותי דוסןרצשון כשע ^ס
ןגר.
יל)
כגויס גמוי־י׳לא לדבי זה אפיו ד?ו
«גרני! י/צ *4ל ופל המצות צי עני צמן אחי* נפשיס הוי
כגןיס
מעליומא לדידהו אי ה וו משוו לשו
מד ^יריצהי -ז לרך בויו׳שכן דרך כורים דמשתפי בתי איתא כירושלמי גוי שביר׳השם עוטן אחריו אמן כותי » ין עוטן
אלא דוקאלשא׳־מילי דהיא גריען!
״״״יי אי} ברכה והדר טעמי אבל בסוף ברכהה״ז אחריו לפי שאיןררך הגוי לכוין השש יללו וזה מיירי כשלא שמע
ל הי בימסויל הוכגויס • 1׳חלסיר
׳- .אחרהשתי!
*ג> ^ רר ^ משובח  :ודעת ה ר יונה כדעת הגאונים J
יוגהכתכיי״א ימקאלכותי
סמיא «' הא 6אכל סמ״ג כ׳כדכרי הימב״ס והעיר רבי'
הו
&יןעוטןאמןו
>
עוטן אמן כששמע כלסברכ׳אכלאס׳מף
יעל אור
על כרא״ש שהיה נוהג כדברי דלכת׳השומעאימישראל מכרך אחת1
גג 'י,ם הרמב״ם ויש לתש יה על זה דא*כאל יהא
סופה אלפ שאינו חייבכאות׳ברכ׳חייב אין עוטן אקכלל דורציאיס־משכףן^
שמע כולה מתחילתלעו־
לע״ז ועכשיו כיון שכבי גזי־י מלהמתיק
עונ׳צלזן אחר ישתכח ולא אח׳יהללוך ולא
תינוק
אר
גוי
או
כותי
או
מין
מכרך
היה
ישראל רשחיית והרא״ש צ׳ בע׳ לענות אחריו אמן ואם
ועשצוס גויס גמירי אפי׳ ישע כלהבינן
^ ,רכ,ן א" : !,אחי גאל
המתללאושהיה גדול ושלממטכ׳הברכו׳איןעוטן אתריו אמן מפיו איכס עוג' צחייו אמן יכי־אסלמור
גפצכלושעוניןאחריהס אמן אא׳כרכת
אמןכיוןשמומק
עצמו וצירכתבתי כשי׳נ״א שאין מנהג תניא אחר הכל עוטן אמןחיץ מאחר תינוקות של בית רבןוה״מ היב שא -יי׳אחי הגוי עי?ק
העולם ברור בזה סגיהללוך וטשתבח בעידנא תמרי פי׳שלומדין בפני רבן סדר הברכות אכל בעידנא נל הכרנה מפיו שמאסר שאנו סומן-
פינין אמן אחר עצמן אע״פ שאינה צלא רמפטרינפשייהו עוטןי״מ דמפטרי נפשייהואחר שלמדונפפזרין שמביך על כדבילססצע׳פשהוא ^
ביכה אחת וב שאי כל הכינות אין עוטן משם ואומרי׳קרי׳והראב״ד פי׳בשע שאכלו ומכרכיןלפטי׳עצמן יודע פסו הסה סהואקושב ' 0המ*ן^ .
הכויש אפ״סכיון שכוונתילפס
צמן אחר כיכ' אח אע״ה שהיא בסיף וסם אלפ שאינן פט היוכמ״מ חינוך מצרה איכא ורש״י פיר' כעירנא
סומעין כל הביכה מפיו עי־ט אפןצחוץ
כתבתי קצת הפס למנהג ואח״כ מצאתי דמפטרי נפשייהו כשאומר ההפטרה ומכרכין כתור׳ובנכיאים :
ופוניןאחן
והכותי כזמןס1ה נמו הגוי דינו
לס״רלוי ן׳חביב ז״ל שכת׳ל״ק כאן ככונס
אחריו כששומע כלהכי־כ׳מפיו ^ :
זרושליסכאן כשאי־ בינות ערש״י דלאו
יכרע 3כ כפ א ואס סי המכין גוי אוקין
דוקא אחר בוצה ירושלים אלא אחר סיום
הריח כשם שאכלליהנות נאכיל׳ובשתייה או כותי אין עינץ אמן אסייהס ואמ״ג
ץ*
ביצית גס סתו׳וחא׳מירשי׳סצריפו דלאו ף* ( ן 0 “*0
דע שיברך כך אסור ליהנות מריח טוב עד סבנותי סשמ׳כמתנית־ן דהאדאיןטונין
לוקא אחר כונה ירושלים מפני שהן סל
אחריו אמן דוקא בשלא שמע כלככינס
אלא
מויהוהטוב והמטיב היא מדרבנן
שיברךא ויברך קודם הריח כמו שמברך על האוכלקור׳האכילה
אבל אס שמע כל הברכה ערכיןאחייואמן
דיוקהגמ'
אפי׳ככל תיוכיכות וזה מנח
עם היוססכתכו בעליהתוש׳והמרדט אבל לאחריו אין צריך לברך כלום וכיצד מברך אם זה שיוצא והוא לא חילק כין שמע כל הכינהלל1ו
דלא נהוג פלמא לפנות אמן צי אס אחר ממנו הריח עץ או מיי עץ מברך בור׳עצי בשמים ואם הוא עשב סמעי״ל דהא דספליג כגמ'כיןס »נל
כונה ירושלים זאת סיא סכר׳רו׳הפוסקי' מברך בורא עשבי בשמי׳ ואם אינו לא מין עץ ולא מין עשב כמו ■כברכה ללא שמע היינו דוק' קודםמגוון
ולפי דכי׳־הס אפי׳בברכה אחתחיי׳לענו' המו׳שהוא מין חיה מברך בור׳מיט בשמי' :מור הואיל ואתא לירן עליה׳אבל אחישגזרו אפי׳שמע כלהנול
סבר׳ הפוסקים טמא ביה מילתא יי־׳א שהוא זיעת חיה והנכוןבעיני שחיהידועה אין ערכין אמן אחריו ומיהו בגוישי
אמן צמנס הרמפ״ס מפס
דלאו דק׳צחי בונה ימשלי' דה״ה כשאי היא ויש להכמיןחטוסרו׳בצוארה ומתקבץ שם תחילה כמין דם לססוה לפה כ דאין עונין מחייו אמןהקן
כירכו׳צבל צרי׳סיהא דימהלכונ׳יימשליס ואח״ב מתייב׳וגעש' ממנו המור והרס״ה היה אוסר לאבלו משום
המונ״ס
ממה שאמרו כיררש׳וסיהו ברכיי
םד והי׳ר יונה כתב שאפשר ליתן בו טעש להתירו דפירשא סכ׳רבי כסמוך לאנזכר גוי• ויראה
סהםיותי מברכה אשת והשתא מנהגא השש
קע״ל
מונין דקאער לאו חיובא קאמ׳אלא
דידן לא אמי כשו׳חדמהני כדעת המנהג בעלמ׳הוא אע״ג דתחלתו היה דם רבתי השת׳אזלינן תדע שהרי
סכתבו התו׳דנהוג עלמא לא אתיאשהיי■ הדבש אם נפל בו חתיכת איסור אלפ שהאיפו׳נמוחבתוכו כיו * לצין פונין צמן צחר הכותי פי׳ ת)
לצו
^ דמק פיטן אמןצחיסיצ .המביו
אנו עוני׳אקאחר סיי׳י״ס גס אסר יסתבס שרר׳הדבש להחזי׳הדבר הכופל לתוכו דבען דיינינ^יה כמו
מייג
למימרא שהשומע ביכה מפי יפוצל
ואחרות • כרש״י לא אחיא שהרי אין אנו הבא צמי אע״פ שתחילתו היה דם בתר השת׳אזלי׳ וא* א הרא ש
לעכו' צחייו צמן שאין חיוב כרב' cp׳
פוטןצמן אחר הפירו׳ולאאח׳ברכ׳התור' ז׳יל כתב על דבריו וני׳ל דאפי׳ראיתו ,צריבה ראיה :ואס היה הדבר
פורסמו
ליכי׳א״כ צמצי ציצסיי׳למיתני
ואתיות כהרמכ״ס לא אתיאשהרי צצו
ערכיןאמן אצר *ישתבח ואחי יהללוך שהריח יוצא ממנו פרי ראוי לאכיל כגון אהרוג אותפוח מכרך צחי יסיצל המייך ותירץ דלצולגהה
סבסיף ההלל* ולכן נ״ל לועיכי עודיש עליו בא״י אמ״ה הנותן ריח טוב בפירו' ועל כולם אס אמר סיר * ציצסר אלא לצס־יוע־׳דצץ,ע•ניןצק ^
'סברא אמצעית ומל פ'ה הוא מנהגנו מיצי בשמים יצא הלכך על דבר שהו' מסופק בו מה הוא מכרך הכותי וה״ק צע״ס סרשצין לענו׳צקu6
הפברךצק
טרא מיני בשמים ופירשו התוספות אה דמברכין על דבר ישרצל המניך צכל צס׳הכימי
והיא סברת סרא״ס דמ מה שהבין כעל
השומע6חו
עונין אבל כרמכ״ס כ׳בפ״א
העומד
?ועור צס כפי מ״ס בימזיס והיא כי לומר
כשסכס׳גונן
דדוקא צחי בונה ימשליס ^ינה אמן ולא אחר שום ביכה אתית צ״א עצס ההכרח מישראל מכרך ומחייב לערות צחריו ציזןיכ״ג ממיס רבי׳בסי׳קצ״ח
כעידנצ
הלכה״ הביא צמרהכל פ יכין אמן חוץ מאחרממקות סל בית רבן וה״מ
עהזכירו התו׳וגס צתנו הרא״ש ולומי דה״ה אחר כל ברכה שהיא סיום עיין הוא
דוחק דצ״כ למה ייחדה הגמ׳בינה ימשלים ולצן סירת הרמב״ס היא אמתשצריך דגמריומ׳בס״עצלו ד5רי'[ יף נג• וגי ה שפירש כחס כרצב״דכן סי׳שסהוסל0
כתב הימב״ם בפ״א כל המברך ברכה סצינה צריכה ה״ז טסצשם שמיס ל^
ס יהא דומה לבונה ירושליס כשיהיה שם ב׳ביכות אוג׳סמוכית אבל נרא׳לכרא״ס
איחןהירנת
בי זה יצטרך ד1קצ ברבר שאין אחיזה לכרכה הראשונה עם האחיות כגון ברכת והרי סוא כנשבע לפוא ואסוי לענות אחריו אמן•החנוק• ת חלמדין
אסדייה׳אפןומיג
כתקנן 1אע״פ םהןמ :-רכין לכטל׳בשע׳לימיד מותר ואין מוצץ
ממין שיכול להפסיק ולדבר כמה שייצס ודוקא בין ברנה ראשונה למסל׳הנאס
י־׳׳יח-־היטליםעברכ׳מק-דירו ולא ענה צחריו צמןסצ ינציוי
^־יך סלצ ״פסיק לזבל צח’ כ יפסיק כמו שירצה וא״כ היאך יפנה אתן אחר כרכה אסריה׳צמן לצ יצא
הובסו נתבאר מימן די״ג  .דינימניית אמן כחב רבינוכסייקכ״ר י
#סיינה סאק לומר שהוא סיום ברכות כיון שהיא ברכה צחא לבדה אבל כשהן' 3
ברכות פמוכומ כגון בר״הפ יפנה אמן כי הוא שיום ביכות גס כשיהיה ברכה לבד דיל ברכת סייח כשת שאשור ליהנות כאיילה ובשתיה מד סיניו
כך אסור ליהנות מריח סוב פד שיברךכפרקכיצד מ 0־נץ(לץמג)
אס היא סדובקת נ1ס הראשונה וציני יכול להפסדק כנת• ם הרי היא כאילו צער ב׳
ברכות סמוכות וימנה אמן אחריה׳זו היא סברת הטו׳לעדה סהרא״ש ז״לז גס מנהג
מלן ססנרכין על סי־־ס שנאער כל הנשמה תהלל יהציזהודברסמססהיממ
סמנו ואין הגיף כהנה ממנו זה סייס  :ומיש צ3ל לאחריו ציצ לכין כלוסממי!
ספיד שהחזיקו להיצ״ש לרבן פ״ס׳ זה היא מיוהדת ולכן צחר ישתבח פוני' אמן צם
אחי ההלל גס אחר גאל ופיצל של סצדית האמת שחה לבד לא נהגו כן על הי
לפניו
בס" פ כיצד מכרכין ידמד ) ובפ׳כא סימן (דכא ) דהא דתנן יע ססמון כרכה
היי*
:אין סעץ כרכה ללחייו לצפוקיריחני  :וביצר מי :רך צס ) המיוצא פצני
לזוהר גס צריך לענות אמן אחי שומר תא עמו יסדצל סל פיבית וכ״ש הוא גם
ביצדסכרכיך
שיבוצו כ& מוך והס גע
עץ צו סין עץ וכו׳כל זהי׳ מתבצר מתוך הריני׳
■אחי הפורס סיכת פלוס סל ערבית בשבת ומזה כטעם אין מוטס אמן אחר ברכת
וס׳ש ואס אינו לא מין פ | ולא מין פם 3כמו המור שהוא מין חיה מביך מג
הסירה וצאר ברכת הפיריח ויש עפות בידם ספונים צמן צקר בצ״ר וכ״ל שנפלו
בטעות זה מחמת הדגל הלשון סעיניס צמן צאר יקמבח ושם אומרים חי הפילמי* פשו׳ סס ספל המוסק מכינין במ״ב • מור ס 1איל וצתא ליין טמא2המית*
נמנו
נמו בברכת בנ״ר זהו אנהג שלנו והס לביים של טעם והס הס דברי היצ״ש ולפ״ז י״א ס 5יצ זיעת חיה וכנכון שחיה vידועה
מזליין יק ^
השתא  .י
וכי׳ על־ בתר .
כיא ול
׳/וע׳,ז׳ \;!
תצמידי ה״ר יונה
ג״כ וכשב עלי דברי הי'
אלו טס ״
כל דבריה ’
והרא״ש הניא ’
״
ול״ש רבי׳יפקב ז״ל והימכ״ס כתב וכו׳צפ״פ שדברי קרמב״ס הם צוללים בכל מקו׳ סם '
•ראם היה כדבר סהייח יוצא ממנופייי"'
יוצה דראייחו צריכם רצייה
כוגתולבד לתפוס דבריו בטנין דומה לזה ו& וא ביכה ספירות ופל זהצמ׳שהרא״ס
היהלורגכהרמב״סז״ל מכ״ל  :בסיפן ק״ס כתבתי פצס שטס ' אומרים ביכה לאכילה וצו' סס האי מאן דמורח כאתיוגא או לחכוסא אומר כרוך סבתן ריחסיג
א׳ביחד לא יענה אמן צח׳כרצס חבירו צא״כ קדם וסיים קי־ד׳סיגסו׳חכירו ואס לא
כולםאסאמרבמ״כיצאהילכךטלרבדשהואמסוצקגו^
רעל
הטיות:
קלוי פעה צמן צער ברכיחיו  *.עוג ין אסן אחר יסיצל המברך וכי׳משכה בס״ע מברך במ 5°שם כתבו המו׳והמריכי סמי שהוא מסופק אס כוסס זה מי! ע ז JJJ
הקיציהיה
אמי שהכל יצא והלם _ ׳׳
כולם אס _
סמבין שהכל דשל _
אדמה י״מ , .
.
וסי׳יש ומוקמינן לה בפלא צנלוצו׳שם גנפיא :
אלודכיים ( דףנט ) •
(דףנב )  :ומ׳ש ואין ערכין אמן צקי צותי המברך ג״ז שש בסשצה (דף נא )< סיברך במ״ב וכן כפב הימב״ס בפרק ט׳ ופל הכל אס אמי במ״ 3יצא ^
^ \ ^\
ום’ ש וגויפונין אחריי 1צו׳וסכיציס'כידו הרא״ש כסלושס וצשהשעםלפי פאק נקיהינן ועשמפ מדברי הרחכ״ס ומדברירבי׳דאפי׳המריח ג $רי
1ךי הגייס לרויין לע״ז כשמזטר צת השם ומוכיח רבי׳שאפ״ס שלא שמע צל הברכה  .בסמי׳יצא  :ופירשו כמוש׳הצ דמברנין על דבר סטימל לאכילהדוק 6נ ^?
להריש
■ <
י3אלע  8מני׳וצין פינק צסן אחר כותי קא בירוש׳דעונק #ןע
 0גיי עונ

הלכות ברכות הריח

tr

"ח

הלכות ברכות חריח

ריו

אק

ד״ם
(ג ),
ivm
«לנרי ג׳י דנקעי'
«עמר ,עיזרס
«ידי להויאשאר
«לגו׳  /מירות
/א *« לאם נ ין
על גולן גפ׳הע
יצא מ״קלכתיזלה
חלין על נלאיזת
ואח׳ כמ׳ש לעיל
שי׳רי״א:

 1י בווכו׳מס וק כתב הרא״ש כפ׳אלו דברים :
ובאתרוגסל מצוה כתב אבי בשמי׳מפני קליטת הריחנורבי׳ג״כ חלק על דברי הימב״ס כסי׳שאח׳זהעהרמב״ם
י כפדס בו מביך וכייר שמחס כתב ללאו לריס עביד וכו׳במרדכי ערק כיצד ז״ל כסב סמן זית שכבשו או סטסנו אותו וכי׳ בפ״ט נר׳שהוא מער׳מסחא כבישא
5מ ? ובהגהות מיימון פי״ « סס ברכות  :כתב כר״ס טרוטנבורק על אגוז ומשחא טחינה שהשמן זית לבדו בלי סוס בושם כובשים או טוחנים אותו עד שריחו
^ 38׳אסאמכוך כרוך שכחן ריח טוב בפירות וכו׳כ״כ המידכי בפי׳ כיצד מברבין נודף וכשותא ממרס שמפטמים שמן בבשמים כמי שמן המשח' וסמני סמעורבי׳כו
וממינים
’ ? /מנ -״׳מ <כ :
ובתכעירפל,
,
,
,
. . .
כמסמיגינסעיס מעןימפשב
לאכיל׳דוק׳כשלקחו להריח בו או לאוכלו ולהריח בואבל אחרי׳לפיכך מכרךעליו בורא מיני כשמי׳
יח מה וקנמון וכו׳ג״ז כמרדכי סס
וני׳ העום,
דאגת אם אכלו ולא נתכוון להריח בו אלא אנב אורחי׳העלה ריח אינו ונראה שהוא גורס כשותא טבדכין מליו
 tddסהוא מסלק כין ברכ׳ריח
מיני בסמים וזהו שכתב רבי׳וא״אז״ל ׳כ
ויש לקנס פשו' דמ& * ע ליה ד  6גוז
מברך :ובאתרוג של מצוה כתב אבי העזרי המריח בו מברך וה״ר
סתם על כולם בויאעצי בסמי׳כלו׳שכמב
^ע ק׳פיי וקנס
וקנמי? א ינ,ע ’ק' פדי ; שמחה כתב רלאו לריח עכידא והמריח בו אינו מבר'  :כתב הר״ם כסומא וסשחא כבישא ומשחא טחינ׳כולהו (ג )
אגלהרא׳ש
חולק וש״לליוכל
וא׳אי״ל כמ׳גיי ו סנת^ר 'ח ^ב מ! ימ_,
מרוטנבורק על אגוז מושקט״א מבר' ברוך שנתן ריח טוב בפירו'
מברכץ פלייהו בורא מני בסמים וכן כתב
לגרך תסילא על
הרי״ף והטעם לפי שהם גורסים כן כגמ׳  :איוהשיןצהנ״ו
בשמים סנתנאר לעיל
□ימלקוחלפי יסא בורא עצי
א .יי* ף א
חףן ךירןרןןך״
? ן ן tן♦«* ,י*«  » <»r •.n . 1aי״יי« ׳ Iבס׳כיצד מברכין סס ופיס״י כמו סב׳ רבי׳ יס'<ן נאןוע* ל1
׳ *'
 I »1Wיmmiw I
 W ; I׳| J
*/
s I \WW
! wא ^ י׳כויאפ :מת
בשמי׳ ^ אותם וורדים שקורין .רו״זש מברך עליהם ברוך שנתן ריח טוב וה״י יונה כתב העץ סלו הוא רך ביוסי
^ עומדלצכילה :וסאגור כתב בשם בפירות:והרמ״בם ז״ל כ׳הוורד והלכונ והמסטיכי וכיוצ בהם בור׳ ונקר׳רו״ס מארין .ואפ״ה מברכיןעליו
מורני שהר״ר מקוצי סיס מברך בורא עעי כשמים  :וכתב א״א הר״אש ז׳יל וכן נ׳יל הראי לאו פרי הן ברא עצי בשמים  :ומ׳שרבי׳בשס רש״י
עיניכשמים ולי נרא׳שסר״ר מקוצי סהכיא שאין עיקרן לאכילה :ומי הוורד כיון שיוצאין מן הוורד יש לברך דחילפי ימא הוא סבולת נרד וכו׳רפ״י
מור׳לא קאי לביכ׳סקכמין וסאגח אלא עליהם בורא עצי כשמי׳דלא גרע ממשה׳ כמשא וי״א שמברכין ביאר דבריו סוד וכת׳ שהוא בושם שקורץ
להינאדפססק׳ליה אימי 1ע 1הוא אי מיו על הלבונ' בור׳ מיני בשמי׳שאינו עץ אלא קטף של אילן :משחא איססי״ג; ור׳ירו׳כתב דסמלק הוא הנקר׳
יאסמי״ן בלשון .ישמעא׳ניכח ב הרשב '־א
ודוק  ::ס־חכ
אדמםומק
כתבגאיז
גחון ^^ תס
תס וץריים דאפרסמון מברכי׳עליו בור׳שמןערמכשות׳ומשח׳כביש׳ומשהא
בסס הגאונים דסמלק וחילפי ימא ינמי'
סק׳־ריןרוז״לוש
ונו׳כ״כ
הרשב״א
בתשובה
סנהרפכ״ד וכמי וכן דעתי נוטס לסי טחינא על כולם מירך בורא עצי בשמי' ופי בערוךכשותיעיקרו
אע״ג דאית בהו מצי דרכיך לא איכס׳לן
סהןנאכלץ כמרקחות והיי סן כאתרוגין שמן זית ומערכין כוכמח מיני עצי כשמים שמכשירין אותו
אלא כיון דמוציא עלקמעצו מברכי בורא
ן״ניונם גס״פכיצד מכינין כת׳הישב״א מעשה רוקח מפוטם וכת' הרא״בד דוקאשהעצי׳בתוכו אבלםא
עצי
בש
0
י
'
:
סגל’
3
ור
'
עשבי
בסמי
'
גז״ס:
נרניםהגדל בגנהבור' עצי
בשסי׳הגדל
ונייסואכ״ר וכ׳ דגס מל מי הוויד מבר' הוציא׳משם אין מברמן עליה׳אלא מיני בשמי׳ואם היו מעורבין
שנשן ויח סוב כפייות :והיא״ש כתב פם בתוכו מיני בשמי' ועשבי בשטי׳מברכין בור׳ מיני בשמים דמיני בסד׳כורא מסבי בסמי׳ג״ז סס קרש״י במו
זנוי הגאון ודביי הרסב״ס וכתב דני׳לו כשמים כולל את הכל ולכולי עלמ׳ בעינן שיה׳ עיקרן קיים קצת שכתב רכינווכ״כ ס״ריונה בססבערין
וכעוד ס״ר יונה וי״א אותו שקורץ ליר״יר
מנרהימנ״ס שמביך על הוורד בורא הלכך אם סיננו אותו ואין בו כלום מהגשמים י״יא שאין מברכין
מצי־ ^ י׳דוראי לאו פיי הןוכו ' :בתוב על ריחו אלא נור׳שמן ערב כמו על האפרסמוןוי״א שאקמברכין בלעז ויש בכל אחד שסה עלים לבניס :וכ'3
עליו כלל שאי
ערבו׳זו ממינו אלא שקולט אותו מדבר אחר הוי כתבתי גבי סטלק וחילפי יחא מאיז׳טעס
»־וני כי׳כ׳כד מברנין
מינליבור׳עשכי עפיו
שאין
? ער
םופנים .וכ״כ כהגהות מי’מי^ כריח שאין (bעיק' ואין מכרכין ע?! יי כיון שאינו מגופו של! שמן מכרכין עליו בורא עצי בסמים :והיס״בא
! 0,י׳יה״ה
^' 1־םו ^יס סגד? יס והרמ״ב' ז״ל כת׳שמן זית שכבשו או שטחנו אותו עד שיחזו׳ריחו בתסו׳כת׳ דגעמא דמעלגי בין גינוניתא
(
1סוט הו
לדדברא כברכה מסוס דגינוניתא נעבד
53
*ילז^מיי^
זעל סושניס הג!יל ' 5נודף מברכיזעליו בור׳ עצי בשמי׳ :שמןשבשמו כמו שמן תמשח'
ומשקין אותו וגדל ומתקיים אע״ס שעצר
מתיינ׳אבל דדכר׳מתייבש כעסב וסולךלו;
כנזילן  .וס׳שר,3מ ומי הוורד כ,ץ 1בורא עצי בשמי ולא חילק :סימלק וחלפי דימא בור עצי בשמים ויראהשאס היו לפניו עני
בסטי׳ועסבי
ש #ס
מהוות• מכרך עליהם בוראעצ יסיםל!ק פרש״י עשב שיש  1bשל! ש שורותלש ! על! ין זו י!מעל!זד מזו בסמי׳ומיני בסמים יכו׳כלומר סלכמחלס
מזס
וט׳ג״ז
מדכיי
היא״ש
סס
וכן
כתי
ולכל
שורה
שלש
עלין
:
חלפי
רימ׳פרש״י
שבולת
נרד
ועשר
כמין
יברך
סיני בסמי׳סל כגשם שברכתו כך
לרתב״םבפ״ט וסיאב״ד חלק ואמי שאיני גבעולי פשתן :סגלי בורא עשבי בשמים ופירש״י וי״אילש  :נרנים ובברה' זו יפטרו גס פצי ועשבי הכסמיס
■'
מניו על מי סויד אלא מיני בשמים
וכתב הגיל בגנה בורא עצי בשמים הגדל בשדה בורא עשבי בשמים
וקיראהדעתהרסב״ס סכחב בס״ס ?V
לי־יונה סנילי ססעמוסל הראב״דמפני־ ופירש״י חבצלת השרון :ויראה שאם הירלפניו עצי בשמי׳ועשבי לפניו בשם שהוא עץ וכו׳ומסמע ליבינו
הורד ב^ יס שהש זעצ,מו{  6¥כשמי' ומיני בשמי׳ובירך מיני כשמי׳פטר הכל שהכ׳מיני בשמי׳ דלדווקא נקט ק ועטב דאילו היה כיניס׳
ס ]ז מי
אבל כשעצי בשמים ועשבי בשמים• לפניו אז צריך לברך על כל דבר שאינו פץ ולא עשב היה מברך עליו
מספרי מביא בתוכי ואיסשר לימ׳שאע I
בורא סיני בסמים ופוטר אס השאר אבל
סיד מביא בתוכי מברכץ עליה בורא א׳וא׳וכן יראה דעת הר״ם במייל ש׳כתכ היו לפניו בושם שהו ,עץ
רב עמייס כתב סאע״פ שיש לפניו ג״כ
נצינשמי׳:יפיהוכמ' אח״כ דמון דספיק' ובושם שהו׳עשב מכדך על כל א וא לבד ולא הזכי׳ מיני בשמים
דבי סאינו לא פץולא עשב מבר׳על כל ׳א
לף 3!5יו כויאמיני כשמים ולעניןהלכה עמה׳אבל רב עמרם כ'ב היו לפניו נ׳מינין עצי בשמי׳ועשבי
בשמי׳
ברכתו הראויה לו והיינו ודאילכתחלה
ניוןדהרמג״סוהרא״ש מסכימים לדעת ומיני בשמי׳מכר׳ע״ב א׳בפני עצמ׳ :חביאו לפניו חרס
ושמן
להרי׳
דאילו
בדיעבד
הכי
נתבאר דטל כולם אס
»rrl
קיטינן • וי״א שמברכיןעל
בהן ואין
ברכותיחןשוות כגון שמן אפרסמון שאין
אמי סיגי נשמי׳יצא :והסמא י״ל דהרמ״בס
האחד
' 3יא מיני בסמי׳וכו׳נר׳ דלדעת זה ה״ה דעל המצטכי מכר׳בור׳מיני בשמי' ור״ע לא פליגי דלא נקט לרמ״כס בדוקא עץ ועשב דה״האס היה ביניה׳דבר מאינו
י -נה י יונה פהיאב״ד אומר שננל סי הורד והסצטכי והלבונ׳אינו מבדיאלא בורא
קולאעשבדלכתחלהאץ צחדפוסיאמחבירו  :ואיני יודע מהיכן היה נראה
מיסמיס :משחא דאפרססון מברך עליו בורא שמן ערב בפ׳כיצד מברנין ו  ' :לרבינו דלכמחלה סביו פל מיני משמי׳וסוסר אח החאר דמ״ש מברכות הסירות
לדיונה למי שנמצא כא״י והוא חפוב קבעו לו כרכ׳כפני עצמו :כשותא ומסמא שאט״פ שהאחת נפטרת בביצת חביתה בדיעבד לכתחלה מיהא צריך לברך על כל
נ־ -ישחועפמא טסינא מלכלסמברך בורא עצי בשסי׳שס אמר רב איא כר אהב׳האי אחת ברכס הראויה לה כמוסנתבאבסי׳ר״וובסי׳ר״ס :
כתבהרוקח באו לפניך
^מ3ילין עליה בויא עצי בשמיס אבל מסח א כביסא לא ורב כהנא אמר אפילו פצי בשמים ועשבי בששים מברך על עצי בשמים ואח״כ על עשבי כשמים ונראיטפמר
^נטפאאבלמשח׳טחינא לאנהרדעי אסריאסי׳משחאטסינא יפסקו סרי״ף
מסוס דמדמי לה לברכת אכילת הפירות למברך על ערי העץ ואח״ב עלפ׳רי־
3י־חשמסרדפי  :ומ״ש רכינו ופי׳בפרוך כשותא ע-קרו שמן זית וכו׳גס מה שב' האדמ׳לדעת כס" ג כסו שנתבאר בסי׳רי״א ^ הביאו לפניו הדס וסמן להריח כ ? ס
 81:הי ^ ר דוקא שהעצים בתיכו וכו׳ער דמיני כפסים כולל הכל כ״כ סס ה״ר
וכו׳גס״סכיצדמכרכץפסמיר הביאו לפניה ' סמן והדס ב״ס אומרים סכרךיעל
ס  •:ומ״שרכי' ולכ״ע־בעיק שיהא עיקרן קייס קצת הילכך אס סיננו הסמן ואח״כ מביך על ההדס וב״ה אוסרים מברך טל ההדס ואס״כ מברך׳ לע השמן
׳ |י־יכליס מהגשמים י״א ׳שאין מברכין מל ריחי אלא בורא סמן ערג וי״א שאין ןכ היא גירשת הרא״ש ולפי גירסא זו מיידי כשאין ברכותיהן שוות שהוא צריך לברך
^ Iעליו כלל וכי סבר׳זו הדזחיונה היא סברת הרמ״בם שכתב כפ״ט שהמרית על שתיהן ואיפליגו על אי זה מהם מברך תחילה אבל סרב רביייצחיק אלפסי גורכו
י ס
 PDמוגמיין אינו מביך לפי שאין סס עיק׳אלא ריח בלאטיק' :ואיןנר׳שיהי' ב״ס אימייס מברך על השמן ופוטר את הסיס וב״ס אומרים מברך על ססדש ופוטר
 1עתי חסהרי כתבו התוספ׳וה״ריונה בשמו דמססא כבישא היינושכובשים תא השמן ולסי״נירסא זו מיירי בשברכותיהן שוות ואיפליגו על איזה מהם יברך
מ 1יורי ועצי בשמים ומינים הרבה וקולט השוסשמין הריח של ויפטור את שרירו וכך כר׳־שהיא גירסת הרמב״ס גס כן  •:ואט״נ דר 'יוחנן סוס 5ן
׳ ?יסישס ז וסוחני׳אותם ויש כו ריח של בשמים ומשחא טחינא קרוב לטחינתן הלכה כר״ג -סהכריע כב״ש דעת• הפוסקים לפסוק הלכה כב״ס  :והשמא מ״ש רניינו
יהס עצי בושם מהו דתימא כיון דקרו׳לטחיכת׳נפן בהם לא קלטו קמ״ל ריב אלפס גורס מביך על השמן ופוטר את כהדס רישא דבדיתא נקט׳דבב״ש׳ גורת
פפשאיןכאן מיקרהכוס׳כלל אלא הריח שקלטו הפומשידן ממנו מבי' כן יככ״ה גורס מביך על ההדס ופוטר את השמץ שהרי אין חילוק בינולסרא״ם
יבסעיסוכן ני׳ מדברי הרשס״א שרצה להביא ראיה יעל מי הוורד מברך' אלא ססיא״ש גויס מניךפל זס ואח״כ מבר׳על זס והרי״ף גורס מברןעל זה ופוטר
י בשמים מדכת רבי׳האיי משתא כביסא כגון שימשתי׳ שכובשים אותם עס
את זה וכמו שכתבתי חסו סכתב יבינו וכל הסידושי׳אמת וכיו׳כלופר שאין מחלוקת
^כיני סס ג ועם זולתם מעצי כשפים עד סמתייסן וקולט הריחדאלמא בין הרי״ף׳ וסיא״ק אלאינגייסמהכריתא ופירושה אבלילעניןהדיץליכא־סלוגתא
ך־טריח הורדמכרך עליו בורא עצי הסמים כ ש מי הויד בעצמן עכ״ל הינייהו כלל דלגירסת הרא״ס כיון דהדס עדיף משמן לענין קדיש' כשאין ביכותיהן
דלפי זה אע״ס שאין מהבושם בשמן כלל ועיקר מבר׳עליו בורא עני  0ו 1מ ה״ה לברכומיהן שוות לפנין סה 1ס יפטור אס השמן; :׳ ולגירסתהרי״ף
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ובערבו'•וער
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ג»  .עשה להס נא
וזיג׳פ שאמו ר׳א' אס׳הוי ברי׳ סאין לו פיק׳יאין מברכי׳עליו בריח שאין מברכין עליו כתבהרמ״ה שהולכי) אחר הרוב' י
בירוסוכו׳יס לתמוה לע רבי׳
ססת׳גיחנ
ביון
שאינו
מגופו סל סעןוסרי וז סי׳סבר׳
.
סצריך לכרך על נס סל רבו ומשמעומל
®« קסמנרן ש
הרמ׳ב׳ממס ולא ביסס שאינו מבין דבריו:
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מיסהוארבומברך
עלנסווהירוש׳שמני׳
וטעמו סל הימב״ס נראה סהוא מסוס
ו
׳ו ,
אינו אומר סיביו אלא פל נסי5מ
ססיביידייח כיון סאיט צורך הטף כ״כ
התאה מקו שנעשו בו ניסי לישרן כגוןמעברו׳ 'מסויי׳אבל אס
אינומסויי׳אע״פיסס»
כשאין לו פיק' אף פ״פ סנסנ׳אין לו לברך
הים ומעברו׳הירדן וסעברו׳נחלי ארנון
רבו משמע סאץ הביך על
נסיוונסע!
עליו  :בשמים סל"פ •5ושל ערוס אין
ואיני
אלגביש
של
בית
חידון
ואבן
שביקש
עוג
מלך
הבשן
לזרו׳
הירוססמביא יס לתמוה דקא
מיבטי׳ליה
מברנין עליהם־ וכו' לפיכך מסלסל גוי' על ישראל ואבן שישב עליה משה בשלשעש׳מלהמ׳עם עמלק
יס ומייתי מאדס מסוייס
ואיפש׳לומי
אין מכרכי? על בשמיססלהדסת׳מסכתן
סלא למדמעני' to
לעבודת אלילים סא דמסבס סל גויס בע׳
יכןדסכיןעל
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אלו דברים (דנב ) ובסי׳רצ״ז ימבא׳בס״ד
והא דבשמיססל ערום סה דבריהרמ״בס׳
'בפי׳ט• וכתב הר״ד אכודרהס דבסמיס סל
עי־יה הייכו כגון קופה לס בסמים פלויס
בטאייה או שאוחזת בידה או בפיה ואסור
להריח באות׳סכסמישמא יבא לידי הרגל

ילכשכיי ^ והנרכותאיקאלא
כשיואיאויזןw P
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,מ יעי ברוכי אניס ריחי איהו לחורי בעי .ברוכי ורב דניאל וחביריו גיססל סכסים
מהושיביו
נשיקה או קירובבשר :והרש"בא כבתשו'
אניסי דיחידאיהווברי׳ ובדבריה בעי ברוכי וכן ' מ״ד כל סבס איקר« קהל צרנך כלביוליי
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'עיוס לא ידעתי מאין לו לרב ז״לסלא
ידעתי׳ לו ׳מקום ואולי סל ערוסממס הדין נמיכל יוצאי יריכו מכרכין כרוך שעש׳נם לאבותינו במקו׳ ומשמע דכל הגימיבעי׳ליהנסיאיירי
הזהזכ׳א״א הרי׳איש ז״ל מי שנעש' לו נסים הרבה בהכיעואל אחח ואדם מסרים וסמזקדש בו ססעמיר
ומפניי סמסרין להעביר את הזוהמאא״כ
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מיפי נייסאזוכי׳דאיבפי,
להזכיי בהם ססמלכית הייני לימי דאפי׳ לוט מבר׳שתי׳על אשתו הוא או׳בא״י
אמ״ה דיי?
ועל לושלושו6דר
'
ריק האמת
האמת ועל
ואדסמסיייס־ וכווססים דמבי ^
 3כרכ ית הראייה בעינ׳סס ומלטלאפוקי
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והוילבי
מדברות
כשיגיעו ^ ישיב

ביכת ריט; (א)
חייבים
*3J53J

שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה ביית האסורים חבוש ויצא וסי׳
מהו לברך אניסא דרביס ולא
שפ ^ ציכא  6,0sלוצכ
הרשוהעלי«in.
עכ״ל:
 Wlljדין50ופנ״עצ צי 6סימיביוך וכ ^החי״ים יודו ךפ^ה חןלןת יסור קים מדכר :מאי מכר ךהנומ» 1לספשט מסא דיב חנאדאית׳לקמן3גמ׳
רז והנרקיס ומשמעדעל אשתי סלצוט לחייבים טובות שגמלני כל טוב והשץ פשם ארמריס אעןף גמ £ך נר שדעתו לוש דרב קנא ב
—ז

סינומברך^ לא דיין האטת בלבד ואס
ר^ה קברוסלליש אז יברך ברוך זוכר
י? 1ס אכל מדנרירנינו נראה סאע״פ
 iואה
15ע לום אלא אפאשתו כלבד
(!נוןספיכרכות ו  -ןנרא׳מדבריהר״א׳
^ ,ומטפמט משו׳דבברית׳לא הזכיר
^» וסללוסלבדא״ככיאמרי׳מני
ע ^ פו
£1ל אשתו לאו כראיית לוט קאמ׳
דא״כסם־רי מחסר׳הכרימ׳דכיוןדכאשתו
סללוט אינו מביך עליה אלא דיין האמת
אנתי תקשי והא סמיא׳ושבס קתני לפיב'
נסטפרסי׳דכסריאז'  6סתר סל ליטמברך
סתיסדיין האמ׳תפניעצמ׳וזוכ' הצדיקי׳
 «.ןנינעל׳שאף פ״פ שאינו רואה אותו
מנון עציו

כשווא׳את אשתודהשת׳לא

סיחסיאבריפר! וגס ספיר קתניש־יוא׳
אשתושללוס נותן הודאה ושבח דהיינו
ן שינוןוונו הצדיקים ואע״ג דצריך גס כן
לנון נחן דיין האמת לאי חסרון הוא
זכייתא לא אמא למימר אלא דאכל הני
דין שיתןהודאה ושכח וציכ׳סד מינייהו
סאיןצריך שימן הודאה ושבח ומיהואפש׳
לאית מינייהו שצרי׳לברך עליהם ביכה
06הוענ"ל :כתב הי״ד אבודרהס בסס
כרא״ס עלוניל שאין מברכין על כס אלא
מססהואיזצא ממנהג העולם אבל נת
 9סואמגהג העולם ותולדתו כגק סבאו
סליוגנביס בלילה ובא לידי סכנה וניצל
וניוצאבזה איכו חייב לברך :
וכתב
« » 81ס״רגתווס ני סלמה סהנעשה
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טובס^ ה ־ f 1
סתברבא^ ל
באגפי י וב כ הרם בס ז ע :אבל התיס כתבו על הא דאמר אביי
אין ללמו׳משסלמי שאינו רבו אע״פשסו׳
וצריי׳לאודויי באגפיי׳דפתי' וירוממוהו בקה׳ עם ואי רב הונ׳והיא חכי׳עליו כגופו שיבר׳על רפואתו  :ומ״מ
דאיכא תרי רבנן בהרייהו דכתיב ובמושב זקג״ם יהללוהו ופריך מצאתי לה״ר מנו׳שכ׳אבלאחיי׳איןצריכי׳
ואימא עשרה ותרי דפנןקשיא :יכתבו כיון דכא אפשיטא עברינן ומסתבר׳דאי אית להו תועלת בהצלתם
לחומרא ובעינןתרויחו :ואס בידךאפי׳בפחו' מייאין צריך לחזור שהכרכין ע״כ ולענין הלכה כיון דלדברי
ולברך דלישגא וצרי׳לאודויי באגפי י׳משמעדוק' לכתחיל' :ואם הכל אינו חייב לברך לא יביך ואס בירך
בירך אחר ואמר בא״י אמ״ה אשר גמלך כל טוב וענה אמן יצא גוערין בו דדילמא ברכה לבטלה היאא:
לבי׳כל
דגרסייבפ׳הרוא׳רביהוד׳תלשואיתפ׳על לגביה רב חנא בגדתא׳ ואם איחר מלברך יש לו תשלום "
ורבנן אמרי ליה
בגר־י׳ר־דזמנ׳ד־יהםךj ,ן1,א רךזכך<1עפרא אמר  1,ךזן מן שייצה זו היא סבר יבינו אבלבא ח
^דויי

מכוח^
Dl 03 ^ P' PD
סיידרכסוכ״ב^0 "3
ה״ר^)!2l
^'DDlP
ל־י' ©0^ 37

פטרתן מ ^ודייי 1:צריך לומר מז״כייי׳ » ל 5״ ®® " « P־י
כריך רחנעפמאדיהבך ןל שהרי כל הבר » צרי =ישם
ואסיקנא כשענה אמן :ופי א א ז ל אע ג דשומע יוצא בשמיעה
בלא עניית אמן היינודוקא כשהמברךחייבג״כ בברכה אז יוצא
השומ׳בלא עניית אמן אבל הכא כיוןשהם לא היו חייבין בברכה
זו לכך הוצרך הוא לעגות־אמןולא חשיב ברכ׳לבטלח כיון שהם
לא נתחייכו בה שהם נתנו שיח והודאה למקום כדרך בגי אדם
שמשבחי? למקום על הטובהשמזמיןלהם ל פי זה אם בירך אחר
הגומל לעצמו ושמע אחר וכיון לצאת יצא בלא עניית אמן ואם כסס סרמב״ס דבכל דרך ובכל חילי צריך
להודות אינו מבואר בדבריו אלא דממס
איחר מלברך יש לו תשלום לבר׳ כל זמן
שירצ׳זונוהגין באשכנז ששינה הולכי מדברות האמור בגמ׳וכתב
וצרפ׳שאיןמברכין
כשהולכי׳מעירלעי׳שלא
חייבו
אלא
בהולכי
מדברוידשכיחי בה חיות רעות ולסטי' והא דאיתא בירושלמי כל במקומם במ״י הולכי דרכים משמע דככל
הולך דרן קאמר-ומינה למד רבינו לחולם
הדרכים
בחזקת סכנה לא אמרו אלא לענין תפלת הדרך שבכל ונתרפא בכל חולי קאמר:ואיפס'דהרמ"כן
הדרכי׳צרי׳
ארם
לבקש
על
עצמו
אבל
ברכת
הגומל
במקרתודה
גרסי
'
מוןסכךכתב
בסמי
תורת האדם
י»ט מ& תי נפו'ד'«06מואמיי'בעמבין
הבי) מ! ־יין ל5ויתפללע י ג־יפי־כולוס
דפד ג׳ימיס קמי בא מן הדרך
ועו׳מצאתי
כתו׳שהר״שבקבלמה״י יונה דפדהימים
יכוללבי :ונוהגי] באשכנז
ובצרפ׳שאץ
מברכיןוכו׳פל■ אבל חש בראשו אובמעיו
אין צרי׳לבר׳ הכל דברי הרא״ש
כפ׳הרואס
והתו׳ג״כ כתבו שס לכרי ה״ריוס׳וכיש

לונסא׳ינו מבר׳סגומל וכסי׳רי״טיהביןר  ./חולי צריךלהודו׳תרסי׳בירושלמי כל הדרכים בחזקתספינה הם וכן בדרך כל הולכי דרכי׳צריכיסלהודות
|5יסחילקיםבזס
צריכים•* להודו׳יורדי (וכל החולים בחזקת פכנח הם) וכ״כ בערוך ראפי׳חש בעיניואו וכ״כ הרשב״א בתסו׳וסייס בה ואין הפיס
רט ארבעה
בראשו צריך ^ -ר ך וכ י נוהגי ל בפ 2די .
ךןך» ן ^ ף* ח^ ןם ונפשו ענומה (3יתי ש^ עןה ףרךןמי

בין סיס לו מיחוש קכוע לבא מזמן לזמן
ובין שאינו קבוע ואדרכא ^ שהוא קבוע

הים וכו׳בפ׳המאה (דף
נו) :מאי מביך הגומל לחייבים טובות
ליה ולימאכאנפייהוחלמ׳טכא חזאי
ולימדונ סה ינס
עמלני נל שוב כך
l
הי׳גירס׳סרי״ףוהרמ״ב׳
׳5
?
פעמי׳ רבו' וניצל ממנומןסשמי׳רחמוסו
והיא״ש אפ״פ שהנסח׳בגמ׳כספריס שלנו
הנךטבאהואוטנאליהוירחמנ׳לישוייה לטבשבעזימנין י ™!וללויכלםעת'
ייש־1
מ־סתייוי0ניפ5
ועכ״ל.
^כוו׳גומ׳חסדי׳טובי׳גירס׳הני רבוות׳
עליהמן
שמיא 1ם; ש רבי׳דגרסי׳בימ׳כלהדרכי' בחזק'
מיקי ופירוש הביכה בא״י אמ״ה הגומל
לחייבים
וכו׳כלו׳אפילגלאות׳סהס
חייבים סככה הס איני יודע מס מלמדנו שככר כתבו למפל׳וכתב סבני צרס׳מפיסי'דהיינו
דהיינותסס רשעים לתרגום רשע חייבא עכ״ז
גומל
להס
טובות
וגס
אני
כא׳מהס
לפנק הפלת הדרך דוקא ומצאת* ספר סכמו׳בודגרסי׳בירוס׳כל החלאים בחזקת
0אעיפ שאיני הגון גמלני כל טוב  .ומ' ש והשומעים אומרי׳אשר גמלך כל סוב וכו' סכנה סס ויישר מאד כעיני דסשת׳מייתי רפיה מהירושלמי דככל חולי צייך להודות
יויטנגמ׳אלא שהימ״בס
כתבו בפ"י :כתבר 3אלפס צריך לאידויי באנפי עסיס כדמשמ' מדברי הרמ״כס דהא כל החלאי׳בחזק׳סמ׳ליכא לפרושי אלא לענין ברכת
^5מי אביי וכתב ג״כ
דתיי
תינייסורכנן
כדאמ׳רב
הונא
הגומל
וכן
ואיפסר
כת׳גס
כן
שרצה
ל
למיד
סרמכ״ס
מכאן
דה״ה
לכל
הדרכים בחזקת סככ׳הם לעדן ברכת
וסמ״ג:וסתו'סוכריס
דכעי׳י׳
ופוד
פרי
רבנן
דה״ל
תייסר
כיון
דאומיככ
לרב
הינא
הגומל
קאמר
דכיון
דתמייהו
בח׳לישנא
מימנו
כי
ליכי דמפרשינ׳כלהסלאי׳בסזקת
זאסיקכאבקשי׳וכןכר׳ססואו דעת הרי״ף וסיא״ס :והרמ״בס וסמ״ג סוברים דכיון סכנה כפיס כל הדרכים בחזקת סכיה  :כחב כר״ל אכודרהס טתס נהגו הסולם
לפידי דרבנן הוא נקיטינן לקולא והכי משמע פדאמרי׳גבי עוברא דרב יהודהחלש לכרך ברכת הגומל אפי׳כשהולכי׳מעי׳לעיר וכ״כ הימ״ק וכת׳בה״ג שכשיש לו לילן
יניוהאאמר אניי
צריך לאודויי באנפי עשי׳ומהדרי׳דהוו בי עסר׳אלמא דבעשיה פי־סה או יומי אומ׳תפלת הדרך אכל נסו׳מפיסה חיפו אוסר׳ס״מ דס״לדשיעו׳דרן
לחודסגי:
וכתב
סמרוכי
ומיהי
אי
ליכא
רמךיברך
:
כתוב
בא״ח
נהגי
לסודות
סר^ו׳הויעכ״ל :וז״ל א״ח י״א שאינו מברך הגימל אלא אס הלך פרס'אויות׳והרמ״בן
שחיקריאת התורה לפי
סיס
סס
י
׳
:ואס
בירך
אפי׳בססו׳מי׳א״צ
לסזו׳ולביך
וכי׳זו
כתב
שכל
הדרך
בחזקת
סכנה
ואפילו
כפחות
מפרס׳מוד׳ע״כולא כן המנהגמכ״ל
^ שגית מינו דדייקמלישנ׳דגמ'׳ואין הדיוק נר׳בעינידאדרב׳ליסג'דצרי׳מסמ' א"ח:ולפצין הלכ׳נר׳דפחו׳מפרסאינו מכרך הגימל כדברי בה״ג לפנק תפלתהדרך:
ייע עיצוב בדכי :וכן דעת ס״ר יונס כמו שאכתוב בסמק  :ןזיגס בירך אסר וכולו
כתב לי״ד אכודיהס בסס ס״ר גרשוס בר׳סלמה סהנעס׳לו נס אינומבר׳הגומל
וניסיבע׳המא׳רב יהוד חלש וכו׳נס׳ש וצרי׳לו׳שהזכירו שם ימלרו׳כ״כ סס
הרא״ס
וז״ל א״ח ההולך תחת קיר נטוי ועל הגש׳שמזכירק לו עונותיו יבר׳הגומל אס' סטב׳
י״ל
כיון
דרבי
קצר
הוא
לעכור
!|1שיהו' 1:ס׳שואסיקנ׳בסענ׳אטן שס בגט  :ומש ופי׳א״א ז״ל אע״גדשומ׳יוצא
מהרה אינו כחשב לסכנ׳כ״כ פכ"ל :וכת' עוד י״א סד׳
בלבד
^5הצלא עניות אמן יכי׳לא מצאתיו בפסקים• ואיפשר ששתיכן בתוספותיו או
צריכי׳להודו׳אבל אחרים שבירכו הויא ברכ׳לבסל׳וכן פסק ה״י שם טוב פלט
בשם
התו׳ראלו
הד׳דוקא
וה״ה
בכל
פקו׳סמזכי׳התלמוד
מספרעכ״ל
:
אבל
ךיכן ע״מ ולמד יבינו משם שאס אס'הים חייב לברך הגומל ובירך לעצמוושמע
מריכ״ס
לצאת יצא כלא עמי׳אמן כדקי״ל בכל דוכתדסימע כעוב׳וכמו
סנתבא'
כ׳במסו׳סי׳סל״זשאלת
האדאמרי׳בפ׳החאד׳צייכי׳להודו' מינימאסנידוק'וא״ב
™יי ג :והא זאמיי׳סיצא בשמיעתו אם כיקלצאתאתי כמ״ד מצותצריכו׳כוונס אפילו נפל עליו כותל או ניצל מדריסת שור ונגיחותיו וכיוצ׳בנסים כאלו אינו חייב
'5,יפתוה' נכעי׳שסמכרך יכוין להיציאו כדאמרי׳בס״פ ראוהו ב״דדאילו למ״ד לכרך או נינוא דכ״ס הוא :תשובה נישצריך לבי־ך שהרי הולט מדבמ׳סצריכיס
-!.צייני כמנה לא בעי׳סיכוקלצא׳כדאית׳הת' ! :כתב ה״ר יונה על האי עוכדא להודו' זהו הפני סכנת אריה וגנבי המצויה כדרכי׳וא״כ כשעמד עליו אריה לעורפו
מו « כאןסאסיש שע י' וברכו ברכה זו
וענה החולה אמן אין צריך לברך ברכס אסי׳בפיר אם גנבים באו לו אם שוודי לילה וניצל מהם וכיוצא כנסי׳אלו כלשכן
",
אין סס משיה צריך לברך
ונרא׳שהס
יכולים
לאפיה
אפילו
בלא
י׳אע״פ
סצריךלהודו׳ולא
התכיו
הד׳ככמי׳אלא
מפני
שהם
מצויים
תמיד
בדרך
מנהגו סל
'! הסולסנפטר בל ע'כ ::וסמ״ש רבי׳דלא
חשיב ברכה לבטלה אהשבירכו עילס ברוב האנשי׳וכ״ש הנמסה לו נס וניצול ממיתם עצמה סהרי קבעו עליו ברכס
מ ; Wתמייבוהב שהם נתנו שבת והודאה למקו׳עלהעוב׳ששזמין להס :ים ספרת לברך כשיעבור עוד במקו' סהוא ברוך שעשה לי נס במקום הזה וכ״סשמיד
יך ^

פניצל

הלכות
פניצל ציץ־ הוא להודות כדיךהד' סצריכים להודות ולאשיפטר מכינת ההודאה
ביכה מג אחיונות כדכדי האומרים כוללה בהודא או כעכחיס צלא
בכרכ׳שעשה לי נס פסייכוהו לכרך כשישוב לעכור כמקל ההוא ואולי לא יענוד סס עצמ וקרי לכיס כפני עצמ נרכס רביעית לושי שאינו פולניה כתוך סוס כיכלמיש
לעילם ולא יכין אות כינה׳ אלא ודאי נר׳פברכת סהודא׳סכרך אותם .ס״מ עכ״ל •
אפיונו ואתא ר אבא לסיועי דמה מצינו כב מ שאומר עננו בביס יכיעיכלוי ^יןן
 rtjflfih 31פלוס ונפשו סגומ׳ליית* ג׳דרסמי ליה׳ ולימבאנפייהו תלת׳ 'נובא' כוללה בתיך שוס ביכה משלש אחרונות אלא לאומיה ביכה בפני עצמה ßS
חזאי
סזאי ומ
וכוי עדעד וכל
וכל אשר
אשרל_
לד אומי ביינה בפני עצמ ואיניטל ^ ־נ 1
סלוס הכל כפרק הריאה (ףד נה ) וכתבו שמיא דליהוישכא מבא הוא וטב& ליהיי יכוהגי׳לאומדו ז׳פעמי׳אתית :יעוד י״ל ריביאכינאא?!ד
אמיס
כתו׳שכע זמנץליגזרו עליה כך הו'הלחש ויאמרו ג׳הפוכות וג׳ פדויות ונ׳שלומות :ג׳הפוכות הפכת
מספדי ביכה יביעית פליתי סאומי
ענטירצן
וי״מסד  3פ זימכין צ״ל חלמ׳ סבא חזאי וכן
לאמיו למהול לי פתחת שקי ותאזרכי שמחה אז תשמח יתולה,במהו לרביעיתדהייני קודס קדוסתסיוס 0
.לעינו' אחריו אכל ר״י לא היה רגיל
ובחורים וזקנים יחדיו והפכתי אבלם לששה ונתמתים ׳ושמחתים יאכ ; ^ "צ ':גיע'ניהי׳־ימ' סאיטא«,י
רק ג' פ ע״כ -והעולס נהגו לאמרח פעמי'
 3ת  3סכלכוואח״כ אומרים לו לך אכול מינינס ולא אכא ה׳אלהי׳לעומוע אל3לי< ס ויחפו 1ה א^ה 7
ככל מיום ברביעי׳ ^ LCuמזס ^
בשמחה לחמך וכתב הר״ס נ״ע בשם רבי את הקללה לברכ׳כי .אהיך ה׳אלהי׳ :ניפרויות פדה בשלום נפשיענמ- pf5בר~ס ר3יעית DTL1י
בייש
מקרב ליכי ברכי' היו עמדי
ופדוייח' ישובחוכאר ציו\ כרנה ענני המסית שהיי בינת ניאל
י־כיו״ח
יהוד' הפסיד שאין לאמרו לפי שיש בראשי
ושמח׳ישינו
ונפו
ינון
ואנחה
ויאבל
לאמצעיות
ואפייה
תיבות אבל אבל אומרים לו לך כשמחה שמחת עולם על ראשם
ששון
ושמחיישינו
ונפו
ואנחה
ויאמי
ואפייה
איתר
סמן e.י7
אכול לחמך ר גרסי׳ כס״ק דשבת (ד יא) העם אל שאול היהונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה
הזאתאומי ענני אחי
ביכרביעי׳ססיאלי!
א״ריסה תפנית לחליס וכו' הלכך יכול בישראל חלילחי ה׳אס יפול משעת׳יראשו ארצה כי עם אלהיםהיוס ואע״ג דבכל מקיםאומרעמן
להתענות אפי׳ בשבת על חלום רש וכולי עשה היום הזה ויפדו העם את יהוגתןולא מתנג׳שלומו׳ בירא ניסברביעית לאמצעיי׳הכאדליי:׳
אלסגוגן
יתכא׳בסי׳רפ׳׳ח בס״ד־וצריך להתפנו׳ שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה׳ורפאתיו ורוח
לבשחאחת באשצימניכן רביפי׳לסחלת
התעלה
יום א׳על שבסל עינג שבת פשוס כפי' אין את עמשאי ראש השלישים לךרור ועמך בן ישי שלוםש^וםל^ך וליסנא דייק כפי זה די׳אכינחמי3ינז
אין עומדין (דלא )• ומ״ש ואינו חובה ושלום לעוזריך כי עזרך אלהי' ויקבלם דוד ויתנם בראשי הנרןך רביעית ויבי אכא בברכהרביעי;
והעמל!
סימענ׳יוס א׳שלאחריו כ״כ המרדכיבפ״יק
ואמרתם כה לחי אתה שלום וביתך שלום וכלאשר לךשלןם כדפריסית דבר־בי אבינא שטובי
סאומס
דשב ' וס״ה בפ״א מס׳פעניו׳וכל זה יתבאר
גרסי׳בפ״ק דשבת אמר רב יפה וזעני׳לחיוםכאש לנעותר
בלאבי״מסריאמלמד1גל ^,כיל
ביעית
בסימן רפ״ח ובסי׳פקס״ח בס״ר • וכתב
בה״ג סאומ׳פננו באלהי נצור וכת׳א״אז״ל לבטלו אמר רב חסרא ונו כיום הלכך ימי*ייהתענו ^ פי׳כשלעל  Mפס< י 60ימיה6תי  t ,״ ^
אע״פ שקובע ברכה לעצמו ובו׳בפרקאיין חלום רע שזהו תענוג שלו לבטל הלום רע שחלם וצרי
להתענות סייך לומיבביכהרביעית
בבי״פנלומו
טומדין כתבו התו׳וכשיושב בתעני' חלום יום אחד על שבטל עונג שבת ואינה חובה שיתענה יום ראשון אסר בינה יכיעיס כךנראה
בשבת פי׳בה״ג שאומר עגנובאלהי נצור שלאחריו וכת׳בה״ג שאומר ענינו באלהי נצור וכת׳א״א
הרא״ש גירשתכספרים.

ואפי׳קובע ביכה לעצמו כיון שאינו כתו' ז״ל אלפ שקובע ברב' לעצמו אין לחוש כיון שסיים הברכות או
רכא סברכץ על הגשמים
מסיו»
י״ס ונר' שדברי בס״ג אינם אלא אומ׳סננו כוללו באלהי נצור בלא חתימ'  :ובירושלמי בעי ראש חדש שחלכל כך ער שיי־בו עלהאי]ונו'
בת׳המאה

תענית צנור היכן מזכיר של תענית במוסף פירש"ש צ

(דנס ) מאימתי מכרכין עלהגסגו!י'
מסיצא
חתן לקרא׳כלה ופרש״ימסיצ'סס1ן
לקרא׳

באלהי נצור והמו׳ פירשו דבריו דבקובע
להיות וב
אחר
ברכה לעצמו מיירי יכ״נממ״ש הגהות ופלי־גי בה דאיכ׳מ״ר בעבורה ואיכא מ״ד בהודאה ואיכ׳מ״ד אח
מיימון בפ״י מה׳תפל'  :וז״ל הרא״ש בפ׳אין קדוש׳היום אומר׳ברכה בפני עצמה וטסיק התם כנ ^ ידאמר כלה שהמיס קבוצים על הארץחשיף
טומדין פי׳בה״גפאומ' עננו גאלהי נצור בעבודה א״כ גם יחיד נמיהמתענ׳יאמר אותו בעבור׳וכיח דאיכא נופלת פ \ פפה הפחמונ כו^ט<)קו6מ0

י .אפ״פ שקובע ברנה לעצמו כיון שאינו
?פוך י״ת ברכות אין לחוש או שמא כוללו
באלהי נצור וגרסיצן בירוס׳דמפלתהס®־
ר״ח שחל בו תעני ' היכן מזכיר סל תפנית
במוסף ר ' זייא אומר כהודאה ר׳ אבא בר
:ממל אמר בעבודה ר ' אבינא אמר ברכה
רביעית ׳ר אבא אמי מה מצעו בכל מקום
ברביעית אף כאן ברביעי׳ וכן נפק פוברא
בהדא דר׳ צבא ונראה שישסעות סופר
סרו׳דהכיישלגמסר׳אכע׳אמר אומים
ביכה חמישית כלומר תיאמר עננו אחר

י "־
%י*

נצור שלא להפסיק בתיך התפ^ וז:
' י' “ י־־י־ ' י על הגשמימשירדו כ כ ער שירבו על סקליו מגדי וסי׳ןפי׳ססשיתי b!w
הארץ ומוקבצי במקו אחד
ומותרד האיץ ויפלו אבעבועות מן
הפהוילנו
"י
.

. ..

. .

.
_

זה לקראת
זסוככהרמ״כסוכת׳פודסוין
ואע״ס סלא ירדו עדין כדי רביעה
מכיבין

פינו מלא שירה כים ולשונינו רנה כהמון גליו וכו׳ דע הן הם יורועליה • ומההוא מביך אסץא ליסוס
ויברכו את שמך מלכינו וחותם בא״י רוב חהולאו׳ואל ההוראותאופרמודיםאנחנו לךופו'כפרק!
החצס
ואס יש לו שדה בשותפו׳עם אתר מברך הטיוב והמטיב ןאם
(דף ו ) ובפ״ק דפעניות סס מאי
מנון
לו שותף בשדהו מכרך שהחיינו כך כתברב ^ פס והר״ם במז״ 1,א׳ר יהודה מודיס אנסנו לךלע נל
t50
וא״א זיל אל כתב ק אלאםא
יש
אלי »
פיני ־יי
מלאל» יי
שירה’ "
"
כיס־ז ויו“"בא״י”חג
ביכה סל קדושת היום ר’ אכא אומר מה

מצעו בכל מקום ברכה רביעית אף כאן ברביעי כלומר שאומר קדז^ ה היום בברכה
רביפית ףא כאן יאמר קדוסת היום ביב ' רביעי׳ופנכו יאפי בחמישית ובס״ן מיירי
מקובע ביכה לעצמי כמו שאומר ככל פעם כין גואל לרופא אבל יחיד יכול להיות
סאומדה באלהי נצור כפו שפירש כה״ג ואס הלכה כי' אבא סאמ׳בירושלמי שאומר

סהודאו׳מב ההודאות ולא כל ההודאות אמי יכא אימ׳אל ההודאו' א״רפפ 6הילנן
נימיעהו לתהייהו וכת' הר״ן דר׳יוחכן מסיים רוב ההודאו׳ומסמע ליה לשון מוי
ואקשען דהא משמע נמי יוב ההודאו׳ולא כולן ימ״ס תירץ רבא אימא לח
יההודצומ
ואתא רב ספא ואמ׳דכיון דאניר אל ההודאו׳הרי פי׳שאין רוב זה אלא
לפוןמגיצוו!
ורבוי ולפיכך צריך לימי ברוך אל רוב ההודאות או מלך רוב ההודאו' ואל
סהוראיה
ושמח עסו רוב זה תואר כמו רב וכן מרוב אוני' וא מיץ כח הוא תואר על מסקלי®
פניו יפינא יסר׳מבס צלו' בפיק י׳וחיתס בא״י אל רוב
ההודאו׳והתושבחואומוסעיו
זה דוהתוסכחו׳ לא ידעתי למה • י  3חב ה״ר הנוח מפני שבסבח הרעב כני
צרם
יוצאים ללססס ולספוך דם נקי וכן בסבת הרעב מלאי׳ באיס לעולם לכך מקנוליי
מחרב הצלתנו ומדבר מלסתט ומחלאיס רעים רבים דיליתנו  .ו ^ ס יש לו0ו5
עס אסר בשותפות וכו׳בפרק היואס (דף נד ) רונן ע-ל הגסמיס ועל נשורות
סוניי!
אומר כריך הסוב והמטיב ובגמרא ( דף נט ) יעל הגשמי' כסוב יהמנויב ריברךוה6מי
רבי אבהי וכולי מאי מברך מודים לך וכו׳לא קשיא הא דשמע מישע'הא דחזא
מיייז,
דסמע מישמע היינו בשומת טונות אלא אידי ואידי ךחז אמ יחןי ןל״ק כא
™ד
פורתא הא דאתא טובא ואי בניית אימא הא ויבא דאפא סוגא ולא קשיא הא
רציח
ליה ארעא הא דלית ליס ארעא אית ליה ארעא הטוב והמטיב מכרךוהחנן< ף
בית חדס וקנה כלים חדשים אומר סהחיינו ל״קהא דאית ליה פותעו׳האדליח
ליה שותפו ' :ומשמע להרי״ף דכי מריצנאיל״ק הא דאית ליה סוחפות
רכו׳היינודכי
אית ליה ארעא ולית׳ליה שותפו ' כה עס אחר מכרך שהחיינו והיינו דרוכן בנסנ’מ
חדש וקנה כלים חדשי ' אומר שהחיינו ואי אית ליה בה שותפו' עם אסר מנקירג״נ
והמטיב והיינו דהנן על הגשמים ועל בסודות טובות אומר ברון הטוב
והמטיכוני
לית ליה. . .
ארעא .הוא r .
דאמרינן ( .
דמביך . ...
מודים ' _
אנסנו r
לך
_)
וכו׳וכן . .
דעת .הרס גס53
והי״אס כתב ולא כהייא ס״ש שצריך שיהיה לו עמו שותף בקרקע דהא כיון סיסלו
קי־קע כל שמיו משותפיה עסו הילכך נראה כגירסת הספרים אילי ואידיו?
ליה לדידיה ול״ק הא דאית להו לאחריני בהדיה הא דלית לכו לאחריניכהזיהפיי'
ביתחדסוכליס חדשים דלית להו לאתריניבהדיהשותפות מכרךשהחיינו^
גשמים דאית ליהאחריני בהדיה שטובות גשמים היא לכל כפלישרוח

עננו בעבודה יכול לומר סגס יחיד בתענית סלוס אומרה כעבודה ודלא כפירוש
כה״ג ובימסלמ' ססוסק כר אבא אין למעוד עליו אס פוסק כדאבא בר סמל דאמר
בעבודה או כר׳אכא דמסייע לר׳אכינ׳דאמר כיה ' סמישי׳ואני אומ ' דססתכ׳דגרסי'
רבי אבא בר ממל דלא היה שביק מלמודה ר׳אבעא שהוא מיקי המימרא ויאמר ר׳
אבא סלא־היס אלא מסייע עכ״ל :ונר'םהרא״ס מכריע סהירו׳סוסק כר׳אבא בר ממל
דאמר בפגודה וזהו שכתב רבי׳וטסיק התם כמ״ד בעבודה ולפי זה יחיד המתענה
אומי אותו בעבודה •מו * ש רכיכו וכיון דאיכא פלונתא פוב לכוללו באלסי נצור
הס דברי עצמו שאומר דכיוןדגה״ג והירו׳פליני דל דברי מפקנת הירושלמי אוסרו
בעבודה ולדעת ה״ג אומרו באלהי נצור סוב לעשו׳כרכרי ה״ג מכדברי סירוש׳שלא
להפסיק בתפלה ומשוס דבדברי ה״גםי סכי פירושים או קכוללו באלהי נצור או
סקובע ברכה לעכסו דייק רבי׳ לכתוב טוב לכוללו באלהיגצור לומר שלא יקבע
ברכה לעצמו אלא כיללו באלהי גצור בלא תעימ׳וכ״הג״כ גסי׳תקס״ח דלא נ הירא
ליה דביי סאומייס סיכול לאומרו בסתימה* ולעני) מ״ס ה%אש סיס טעות סופי
בירוש׳סעמו מסוס דאי גרסען בר׳אבעא אמ׳אוסיה ברכס רביעית דהיינו לומר
שיאמר עננו ברביעי׳א״ב ר׳אבא דמפמע דאת׳ לסיועי היכי קאס׳ מס מצינו בכ״מ
ברביעית דסיכן מצינו סאומי עננו ברביעית היי3ןן גואל לרופא הוא אומיה ולכך
נתב דיש לגיוס רבי אבינא אומי בממשית כלימי סיאמי עמו אסדקדוס ' היום
ואמא רבי אכא לימן טעם למה אומיה אחר קדושת היוס ולא קוד' ממיס דקדוסס
היום לעולה היא ברביעית ואי אפשר לפנות מקומה  :וקשה בעיני לשבש גירסת
הספרים ולכן נראה לפרש דר אבינא דאמ ׳ ברביעית אמא לאפוקי מע״ד בעבודה
ומנג 1בהודאה ואהא רבי אבא לסיועי דמה עצינו מל מקים ברביעית לכולהו
אמצעיות קרי רביעית משום דבר״ח ליכא אלא אמצעית
וה״ק מה מצינו בכל
מקום אופר עננו באמצע המפלה ולא כהודאה ולא בעבודה ס״נ אינו אומרו לא
בעבודה ולא כהווא׳אלא בכרכה מימי׳ :ועוד י״ל דס״ק ר׳אבינא אינו מללה בחון הטוב והמטיב והיכא דליה ליה ארעא מברך מודים וכו׳ :

כחב
דאיפסר

י;ר& נ

רכג רכד

קג

ד״מ

י$־5,שר לומי דלעסקנא נמי היכא דסמט ולא חזא מברך כעוג והמטיב  :כתב מסובים כללכגון .חלוקי׳ ומנפלי׳ ואנפיליאומוכה״ג כלים סרגילי׳לסתס כני אדם רכג (א)
ץיהביאו האגור*״') וכמות הגשם אינה
״,־
הכלבר להתחדש לסם אבל כליםחשובים קסכ כגון.מלבוםיס־ס״ בגד צמ י1מי<־ דכי ככ®" נתש ’ירשל׳א^
ולאנפן .טעס למה < ^
צוהג׳עפה ✓
1
^j ■p
״. 0,מ
יכישמד ^ד
נת\3״״צ י״א שאין ברכת הגשם נוהג עתה בינינו צפי שאנו תדירץ כמטר ואין מזמן לזמן־־סתס ככי ארסלפרקים.מועטים:מתתדפי־׳להס ואפ-י׳רביסרירא דבסמוך רמ י
אנו 'מרן6ויס לו ושמחים כדרך ששמחים באותם הארצו׳שיש להס יובש גדולועצירה־ מכי סגרדמברכי[1.־ • כתבג התו׳בערקלול 3וערבהודמסרי׳בהיואהדמירךטל ל!  rpל8־חייס
כלי; תדפיס כ׳רב שיירא גאון דלא-סעכי' ! :ע! ןי(אר?6
רנה ע ו סצריכי׳ רחמים על ממש׳ארל אנו
■(P ,
 6ץ 6כי סי־יכיס לכך ולפיכך ברכת השטר יש ילו שדה אפייאין ול בו שותף' מבר׳הטוכ והמטיב ואם אין לו עלהיד־מסקינ׳בפ' כסל מערכיןד3מ׳י מיד* -נל ;,יי דני.
לא'
איי]'אל,
רגנלכת■י‘דכ
דאתי״מזמןלזפן וקשהמפריוןהבן פכ״ליימ ת
שרה אומר מורים אגהנו לד :
צוינה נוהגת כינינו ע״כ ומשמע תזתל!
תז &ב^לאחוב׳
&
 *Wשמועו׳שהן טובו׳לו ולאחרי' מכר׳הטו׳והמטי׳ וכ״כ סמי ג ואכי שממתי־ שכתב רבסרירא ר
ל 16מועי׳דכ1הסני־כתקנן נזין צריך לברך
_
 L.JL״״
».
r
_ גאון שאיךסברטן פליהסר שהחיינו אלא «נ׳טילהאאתרי׳
דהש ודאי פשיטנז ש15שי ' באות® חרצות
האמת;
דיין
אמ״ה
או׳בא״י
שמועו׳רעו׳הוא
ועל
בדכי הבא מזמן לזמן וכת׳ס ;ן,מוכיס(3יז׳ ■ ( יז׳ 7507ל■ P
הט,נ
סרגיליס כמסר 16נעצרו הגשמים והיה וחיי׳אדם לבי׳על הרע׳בדע׳שלמ׳ובנפ׳חפצה כדר׳שמברבשמח׳
העולם ננער ואח״ס ירדו גשמיםשצריך
לנר ך :אימתי או,׳די ' ה לל הגדול על
סגשמ*ה יש 5רבי בסי תקע ס :
ן ^ ר ? ךל שמיעות שהן טובות לו
ולאחריםומכשר ' ?רואה ; דף כד ) תנן
על הגשמי׳יעל כשויות סוכות  $ומ' 0־וו
צןשי' ועל בשויו ' דע• מ אימיברו,1
השוב.וס.
דיקסאכלת וכגמ (דף נש ) אשרי׳קכיושל
דכ׳עלשלואו׳שסחיינועלשלוושלחלירו
או׳כרו׳הט־ב והמטיב  :וחייבאדם לניר
על הרפס וממשנה שם (דנר ) חייג אדם
לנקפלהי־עכשס שסו׳מבר׳על השוב' :
מברך על הטובה הטוב

והמטיבאש״פ

סיראששא יבין לו רעה משנה וכו׳על סיף
השי׳ משנהםס וגערא שם ( דף ס)
ובגיילרח אשתו ז  :י מירך הסוג
והמשיי בייתא בפיק
המאה (רףנצו ) ומפיש כגש ;■שם )הטעש
משיס־דאיכא
מזיציכא א »ו בהדים דכיס׳להבי=ך
נלו׳וא
ל יה ל ביונ ןהםו׳
15י הגי $
ו׳ו5ויל

טונ^
והמהי׳יאיכי מכ יו ,P
חי־יס ^ עג י כפריתשמכי"
מג »ג® ^

בל״תרבפרירא!0 .ניו ,
בכל מערבים וכ״כרש״י
יהתיז״ן «ש פ•
.
»!
עב ל ובתרומת הדשן סימן;ל ו כתבד־לא,^ 7נא אשמו־
סביראלןכלל בהא כרב סריראדהאסל .נהייה יאסר-
להדשנ״אלאקא׳
המחכייסמיימו ההיא רפי היואהלססק:
היכאש־עה
הלכה עכ״ל־ורנרי׳ נכונים הסשלא ^ x ,איאי
־ אשפז( 5עמלידיז
"
,
I
לרברירבסריראבמקו כרי ףוי־רמכסדלינאיהטני.אלא
והר״אש ושאר פוסקים שסתמו דבריכםלדיניה א!אפשר
להרשנ׳אס׳ל
כההי׳דמ׳הרואה י  :ח״ל הרס״באבתשן3׳ ל!<
קאנשהע,יללה
7
(סי'רמ״ה )ססמבר׳דכ לסנן1,ך ^ ^
לכרך שהחיינו כין מלדו לי מיס אהרי*5י דיזנרניןמ, !1
לאו דהא קי״ל כניסג' בתר׳דר׳יוחנן1אמ' והי׳״ -נ!כ!י,מי ר
בס הרואה בין קנה כתיס אחרים בין לא ״״׳ איליל-ה
י<  £ר ^ ,תי אשתן ייגרןסט! נ
קנה סכיר שהחיינו אלאס
 ,וסניטיג .מ אנל
✓.
.,
/״•
1
שנהגו כן אפי הגדוציס אשי באיץושמא ריין מג״יאנל
,יד׳חני׳שהמייבו
עשאוס רשות כקרא חדחא דכל שאינו כא ?
מזמן לזמן כמועדות אץ מבחכין שהחיינו !רן א ׳ חימקזה
בחובה ומפני שראיתי גדולי הדור סלא• ;גמ׳לעג”ז ״״ז'

על הטוכ׳כי הרע׳ לעובדי השם היאטובת׳ושמחת׳כיון? שמקבל
מאהבה מה שגזר עליו השם נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד
השם שהיא שמחה לו :מברךעל הטוב׳הטוב והמטי׳אע״פ שירא
שמא יבא לו רעה ממנה כגון שמצ׳מציאה אע״פ שירא שמא
ישמע למלך ריקת כל אשר לו :ועל הרעה ברוך חין האמתאע׳יפ
שיבא לו טובה ממנה כגון שבא שטף לע שדהו אע״פשבשיעבו׳
השטף היא טובה לו שהשק׳שרהומ״ם עתה רעה היא לו :
^< ךךיךן אשתו זכר מבר׳הטוב והמטי׳אמרו לופת
אביו מבר׳ריין האמ׳היה לו ממון שיורשו אם
יש ול אחיישירשו עמו מבר' הטו׳והמטי׳אין לו אחי׳יהואיורשו
מבישחתיינו שאיןטברכיןהטו׳והסטי׳אא״כ יש לו שותף באות׳
טוב' :בנה בית חרש או קנ׳כלי׳חדשי׳לא שנא היו לו כיוצ׳באילו
תחילת או קנ׳וחז׳יקג׳מכר׳על כל פעם שהחיינוואית׳בירוש׳לאו
דוקאחרשי' אלא ה״ה נמי ישני׳אם םה חרשי׳אצלו ונקט חדשים
לאחוזי אש מכין וחזר יק :אן  :כ׳א״א הרא״ש זי׳ל שבשע׳קניץ יש
שעדיין לא נשתמ׳כהן שאין הברכ׳אלא ע״י שמח' נהגו לאוסרו אני הסק Pואע״ס סאיז זה ו’א ^ר ״יי' דםעל
לו לבריאע״ם
ן
הלב שהוא שמח בשע׳קנייתן  :כ׳בספ׳המצו׳קטן שאם קנה לו מספיק כל הצריך שהרי בפדיון הבן מקנו לרשנ׳אד׳יי'.0רן
חטו׳והמטי׳ירו׳קנה מב׳שהחיינו ניתנו לו במתנה
ולבית* מכר׳גם
מבי׳הטו׳והמטי׳שיש בדטוב׳לו ולנותן לבישמבר׳מלבי׳ערומים

כתפו התו׳שאין לבר׳אלא עלירברי׳חשובי׳דומי׳רבנ׳בית חדש

זמןושמא אף על מצוה ממצו׳נתור׳כס? יון הט,ל?, .ייטיג,גס
הכן אוס׳זמן וצפי סעס)ה כל אן חי•■ ס ^׳ גהחיינו נ״׳ח

י יץא  ,כיי נה*־5י  0 ,ל! יס’ ס ונסל ה יייררשה נכיוגא  ° °ר,ה
מאמיי יכל6רת'סכזכרי' םם דל6ימזוץןל^ מן ׳תחיי,גי עליג׳י

אמתלי ילדה אשפך מביך הטיב והמטיב
סבר ויכינו דאורחא דמילתא דא־מרי׳לו
אתו ולא מצו' אלא במקום הצאהלבד י״ל 5נ׳ דמ־יירשב׳א
יש דלאו בחובה אמרו' אנא ברסיתעג״ל * .ילאהי' עיהס
וה״ה אס לא אמרו לו א לא סוא מעצמו
■:
עני ששמח בחלוקי יותר מעשיר בכליםהשובים׳
■• '.ל(!.יןא<0
בפרק ! נ..צ יג י
רואה ומפני כך לא הזכיר אמרו לו• וכתבו
דהייג■
 “D1הרואה ,מיקיליס י ,וכוי  ,י \
מרקולי׳או שאראלילי׳או׳ברו׳& תה
הרואה (דף " ) דחה אס אמה
היא״ס והמרדני שאע׳ס טאץ אשתו
ה' אם״ה שנתן ארך אפים לעוברי רצונו רמרקולי׳אומ'יכרו שנהן איך אפיס לע ברי ;׳דר -ן> :דס׳לדצא
באותוימעמד כגיןשהי 'ס3מ'ל כעיר אחרת
קמטי'
רצוני וכתבה״ר יוגה■ י' מ דה יה לפאר «!ר'מיג(!
ביניהם
מנין הטוב והמטיב וכתבו הגהות מימון והאידנא אין אנו מברכי'אות׳לפי שאנו
אלילים אלא שאמר זי ססיועיבוי׳איהס וילא' גיא תליה
פ״דנשסתמ״קדגס היא צריכ׳לברךכירן
{ן!תפ; -.נ5הויזגר
דשניהםנהניס  :ונראח דאמי׳מתס אשתו מביך הטוב והמטיב דסא מ״מ טובם
בימיהם יומר וי״מ דדוקא נקט מרקוליסמפני שדרכן להשליך לס אבגיס .ולאותם עמוכיו'שלעיל
כיתה לו כפת סילדתו :א אמרו לו מת אביו וכו׳עד אא״כ יש לו שותף באות׳טובס אבנים סמשליכין הס עובדים ומפני שהאלילים מתחדשת בכל מס התקינו לבו ך ?! עי׳ רגיא אגל
עליה שנתן ארך אפי׳ לעובדי רצונו ע״כ ^ והמיס' כתבו מחלה דבמיסההא חני לוהח הי א5/לח׳ל
משוטטס ;:״נדן בית חוס אל קנה כלים חדשים וכו׳משנה שם ( דף נד ) בנה
לעל7רעי' ציתלי'
ניתחדש יקנה כלי׳חדפי ' מבר׳פהחיינו ואיפליגו כה אמוראי וכתבו היי״ףוסר״איש
שלה
כמקום הרואה ערקוליס העובד ע״א וא״כ לאודיקא ערקוליס ואח״כ כתבו ער׳׳י נראי
קי*ל ני׳ יוחנן וכלישנא בתיא יאמר בין קנה כיוצא בסן בין לא ק5ס כיוצא בסן כין לא ידענא אמאי נקט מרקוליס יותר משאר אלילים ונ״ל לא׳ /ג לביו יק נמקוס זזתפית ל חגרך
ואיתא בירוש׳לאו דוקא שבינין אליליס או■שהועמדה סס מחדש ולכן נקט מרקוניס פרוגמץ בה בכל יום יאוג אהיוטיג
סס לו נ׳־וצא כהן ובין•שאין לו כיוצא בהן צ-־יך לברך :
והוי כמגדל אלילים אבל לא לע אלילי׳יקכועה סם מקרם :ורעת רבי׳נפירו׳רתשוי; כ 'איל וין לסם
אפי'
אלא
חדשים
דבר
סוף
לא
סד׳שים אלא ה״ה ישניםםא סס חדשי׳ לו לשון הייוש׳
■ כ שיות נמני
ז
ומן?  £והאימא אץ אני מכרכים אותס לפי סאמכיניהס ורואים אותה בכל יוס
שתקים
'
אפי
אלא
כתב
סיס׳׳בא
שחקים  :אילו חדשים הם לו וכן כתבוהו סתי '• וגם
עגיים ,ה׳סג-אן
חוחי סס לו וע״כ לו׳פפימשו נמ״ש הר״אש וז׳ל אלא אפי ' הן סחקיס וסן חדשי ' לו  pכתבו סס סתוספו׳והטעס מפני שיל שהוא רואה כתוך ל יוה אינו צייך לברך ־י!» ׳פ שסין
וזזנרכריךבי׳כלו׳שאם הן חשובים עליו כחדשים מביך עליהם וכץ כתיב .בהגהות כמו שכתב רכי׳בסי׳ רי״ס  :הרואה מקום שנעקרה ממנו אלילים אס הוא כארץקשת״פי' (ת?כלי
עקג־י .ל!:ס
מימק־ונ״כ סמ״ג אפי׳ישנים הם חדשים לו 1**■* :תפ4״לפר» זתי8י׳ל!לקל>*ר סיע,ל«חר ישראל וכו׳בפרק היואה ( דף נד ) תנן הרואה מקום שנעקרה ממנו אלילים אימי
< :מ״ש רבי׳וכקס חדשים לאפוקי אס מצרן וחזי וקנאן כ״כ סס ברוך סעקי אלילים מארצנו ובירופלמי׳מפרס דהיינו מא״י אבל אס נמקי׳ממקיס• ( ׳כ גלים כאל!
היש בא בשש סרא״בד ומשמע לי שאע״פ שסה חדשי' שלא נשתמש בסס א' 5ו מברך
ך*
אחי אומי־ כרוך שמקי אלילים ממקום כזה וכתבו הר״אש וגיסיקפו בגמ' ( ןנז )
וכסס׳  ' ,׳ ״ ,
וכיין שהיי שלו פעם אחי׳שוב איב דבר הידו׳כישחזי־ וקנאס־כתב א״א ז״ל שבשפת ת״ר הרואה מקום שנעקרה ממנו אלילים אומר בריך שעקר אלילי ' מארצנו
ד!' '5לי לכרך וכו׳שס וכתב דהכי משמע בירוש׳וכ״כ סרש״בא ג״כ  :כתב בס״מק שנעקרה ממקום זה פך תעקר מכל מקימו׳ישיאל יהש 3לב ע יב יי הס3טבד ו•ובח’ ל נפה ”7%ו »T
סמתידין ל»«ש ?לזנ
\
שללזנ? מד!ז<!
. 0ם קנס לו ולביתו וכוני' דהיינו בכלי שמשתמשי׳בו הואיומי ביתו אכיל אס קצה אין צ״ל והשב לב עובדיהם לעברך רש״בא אומי אף מז״ל צ״ל  pמפני
חדיזים.
ירושלסיכפ׳הרואה קנה מברך להתגייר סנא׳אז אהפוך אל עמים ספסביורס  :ומ״שיבי׳כס ס לימ״כס■ ואומר איסגעלי*
■3יסליי וכלים למי כית׳מברך מל סלו שהחייט:3
ססחיינוציתנו לו כמתנה מברך הטוב והמשיב וכפיו התו' וצ״ע בתלמוד שלנו דלא כשתיהס כסס סעקית אותה וכו׳ואיני יודע למהפוסק כדברי יחיד וכחאינוחכ יןן א■זלירר
יטכק הטוב והמטיב אלא בדאיכא אחריג׳ בהדיה והר״אש כתב ול״נ דס״נ איכא למשמע שמה שאומ׳בפתיהס כסס שפקר׳וכו׳הוי דברי יחיד ולכאורה משסע ואיני' 1רי ?ם6ילר' מ^ז
אחיינא בהדיהממיב לכוחן אם המקבל עני שזיכהו הסס וסננו ממון לעפו׳צדקה כןללדכרי הכל צ״ל כשם שעקר׳וכו׳ולא הוי דברי יחיד אצא מה־סאומ׳בשתור והשביי נהח.ל קזללגישס
יייזמ׳ייעג•
’"® איא עשיר ישמח סנותןכמס שמקבל מתנתו מכ״ל ומשמ׳דתלמודא דידן לא חש לב עובדיס׳לעבויך וכן' היה ראוי להיו׳לשון רבי 'הרוא מקום סכעקר׳ממנ ו אלילית■יזג׳רת■
נ
לתי
«
עסי
מימני הכי משוס דבכלל מאי דאגמין דכי איכא אסייכא מברך הטוב והמטי ' היא וכו׳ואס כת״ל אומי שמקי אלילי׳מעקו׳הזס ואומד בשתיס כשם העקר׳ אות׳ממקר' יל « יי^יזת
עג5עס .הואein
״1<,
!ז ןהעמ3ז■יספיק להיי״ף והימ״בס שלא כתבו הירי' הזה והלה משמ ' לי דאינו מכרך הזה ק תעקור מכל הסקומו׳יכת׳סמו׳בס שאומ׳בשתיה׳והפב לב עובדיה' לעובדך5
משמש ידשהחייגו נמי ואיני יודע נמה פוסק כדביי יחיד ואיעחר סרט׳מסיש דכשם סעקר׳כמי־אינו או' מ<)זי ^,ן,לשמעתי
־בסמוך משמע
רבי׳בסעוך
מדברי
שכתב ,
סימ״ק —
,
סוכ^ ייהמטיב בלבד אבל. . .
מר ^ 5ד
י ;1לבש מביך ביוך מלכיש פמתיס יריס׳שס וכתבוהו התו׳והר״אש -כתבו אלא כארץ שרובם יסיאל אבל כח׳ל שרוב׳גויס לית לן הכ אס תיעק׳אס לאו והא 1ר0' 1מקשיגיס
על ו ז :
^ת׳סשס דהא דצי־יך לביד שהחיינו בקונה כלים חדשים דוקא בכלי׳חשובי׳דכליס דקאמבוכח״ל אין צ״ל והסב לב עובדיה׳למבדך לאו דוקאדהואהדין שאינו ל׳ל
(ל ) !ג׳לד^ ע/
נמי
■ קטון שאינו חשוב כ״כ כגוןמנמלי׳■ כשס שעקרת אלא•שהוא דוחק וגס ק״ק יא״ס כיוך שעקר אלילים מספקו' יזה
די תשו׳ הישביא
^שי ^שעמ חשוכים דומיא דבי׳סדש אבל דכי;
קיימות ושלוק סל פשתן וכיוצא בהן א״צ לכיך שהחיינו והר״אש כתב ויראה לי לא ליבריך :ולעמן מה סתמה יבי׳על הימ״ב׳למה פסק־כיחיד י״ל דמסו׳דמסתב' 3ח .געי לעיל
טעמיה פסק כוותיה ועוד דת״ק כמי לא־ אסד שיאמר  pאלא סאינויצרי־ אבל אם -5ישמע מנייר
^ פיימה אבוא אדם דיש עיי ששמח בחלוק יותר מעשיר בכלים חשובים כדאי׳
^ ^יד י מן המבושל דרב יהודה לא הייתה לו אלא גליעא רעועה וכד נפק דביפהו ר״ל ואקבכך כלום ויס״כאמצייךשיאמנן ואסלא י׳אמ׳םכידדלאיכרש״נא סילכך5יייא יגיייע
 ,ן ^ מיכסיאבה וכדוסיכסי כיה הוה מברך ברוך סעטני מעיל לסי פהיה תשוב
למימי עדיף דלא פליג אתוס תנא :גרסינן לידוש׳נעקיה ^! ׳י 3יס ממ ^יס ^ <זר מ*» י&ל ־ 9וגמיס
עשיר וכת״ה כתב דיש לנהוג כדברי כתו׳שלא לברך על צליס שאינם
ונתנה למקום אחר בפקו׳סנמנ מומי ברוך שנתן איך אפי׳ לעוברי יצורי־ובמלי ןס " ^ ’ 9מורי
שכמקרה p7 B'pptfsi׳s
יךן, s • 7 N* ,
:
שהן תונהגמ 'מה.ממ;ל 7נרנןלל(■!; sippזוא מתלוקע ßiהפעיל ג

ד־ם

י**»

רבד00
להמרזני
ןאן>
?א״י

כ&יעקי״ה

א׳יזברין

^ 'דמ אע• היד ס סאק דעתן דומם זה לזה מזח
דח־ #מ< «ןרז פיצופיהן ממין זה לזה תנא נ 1ן
« .צ א״י א■ל אוכאפחפסות' מס׳רבוא ופיש״י חכם
"^0,
הי דם היודע מה בלג כלאלו  ":מדברי

׳בדיןוזז  6מ  :ס ביץ וכלכל אמש
ואסףאתכ׳בדין יעמיד לסקימכסLj
מר בריסי דרכינא מסיים כס .משמי?דון!
נסמן ויודע מסעי כולכםוהוא
לסחיותכס ולקיים אתכם ב״אכשסמ0יה
המתים  :והרי׳ףיהרא״סכתכוויודע
מספר כולכם ולא ידעתי למס
השמיעורו
הרמ״ב׳ויבי׳ :
רכחהריאח ת3ימ
לאחי ל׳יוס אומר שהחיינו ואחיי׳יב ^
מברך מחיה המתים פשוט כפיקסראה.
(דף נס ) וס״ש והוא שחביב עליווכו־
כ״כ שם התו׳וס״ר יונה והרח" ס  :וכתב
הרסב״א בתשוב' שאע״פ שאחריסנמיס
בראייתו איני מיר׳אלא סהסיינו ולאהטו׳
והמטיב  :וכתב עוד בתשובהשמיסל^
ראה את חכירו מעולם ושלח לו כתכ*ס
אע״ס שהוא נהנה בראייתו איני
מס־ן־על
ראייתו וכעוד מה ששאלת בבינת
החלוס
את חבית אס יש ככלל !ה נשים
כאנשים
אס לאו תשובה איני יודע בוס חילקנין
זירים לנקבותא  :הרואהעייסדש
וכו׳כס״ס ככל מעיבין (דף מ )אנאא<ךא
חדתא נמי אמינא זמךפרש״י כשאנימא׳
דלעת חדשה משנה לסנהאמינאומן:
וכ׳ /כ הימב״ס בש״י הרואה פיי
סמתסדש
משנה לשנ' בתחלת ראייתומבר׳סמז״ע
וכהו׳בכלבו דהא דמביך שהחיינוכשחא׳
פרי המתחדש דוקא
כשמא׳אותובתשלו׳
ברייתו וכ״כ הרשכ״אבמשוב'ואעמיקנ׳
לקמן בסמוך וכ׳ס״ר מנוח מסתבר'פח t
שכח ילא בירך בראייה ראשונ׳אינו מנו'
בר איה שניה והאגור כמב סברא וזכשש

ביניר׳ורואים אותה בכל יום הרואה מקו׳שמגקר׳ ממנו אלילים
אם הוא בא״יאומובאי׳יאמ״ה שעקר אלילי׳מארצינו ואם בח״ל
הרעב' ס נראה שאינו מביך על אוכלוסי אומ׳שעקר אלילי׳ממקו׳הזה וכת׳הרמב״ם ז׳יל ואו׳בשתיהם כשם
ך ^ןק (? ) ישיאל אא״כ הם בא״י וכתב ה״ר מניח שעקרת אותה ממקח־זזה כץ תעקו׳ אותה בכל המקימויוהשב לב
כתג שלמד ק מדא^ ת׳בגמ׳בןזומ׳ראיאוכליס' עובריה׳ לעובדך ואיני יודע למה פוסק כדברי יחיר דרש״בא הוא
יי־־יי׳לג'ה־יייב' בסי הבית אמי ברוך חכם החים משמע דאמר הכי אכל לת':ק אצ״ל כץ אלא בא׳יי שרובם ישראל אבל
“ ^נ* דוק׳בא״י ע״מולא נהייא דמעש׳סהיה כך לא בת״ל :הרוא׳בבל הרשעה או׳בא״י אמ״ה שהחרי׳בבל הרשעה.
לנרן נא׳ ,א ל,ז היה ועוד דא*כ אימ׳נמי דרקא בהי הבית ראה ביתו של נניכר נצר או׳ברוך שהחריב ביתו של נכוכד נצר
עשי^י אנא וראי אין משם ראיה כלל ואיפשר הרשע ראה גוב אריות וכבשןהאש או׳ברוך שעשה נסי׳לצדיקי'
יי־
ינ'»"» 5ל ין שכתב כן מראמיעילא איןאיכלוס׳בבבל במקו׳הזה ראה מקו׳שנוטלין ממני עפר או׳ברוך אומ׳ועוש׳ברוך
נהנ ת<י' ל והוא משידאשי אש יראה איכלוס׳בבכל
וצא תנ ^י נרכה ,
, , , .
.
גוזרומקיי׳פרש״י שיש מקו׳בבבל שכל בהמה שתעכו׳עליו אינה
 ,!j?pjp, ,rJ3nאין נהם דין א־כלוס לבי־ך עליהם וקשה יכול לזוז משם אס לא שיתנו עליה מעפר המקום ההוא| והוא סי'
שיגר;( ; רכז שלא מעוכרא דרב חנינ׳בייה דיב איקא דביי'
««" M-יי' א ע שפא ורב הונא כריה דרב יהושע קללה הל רבתיב וטאטתיה במטאטי השמד הרוא׳ס׳רבוא ביחד
מישרא׳
או׳בא״י
אמ״ה
חכם
הרזי׳
ואם
הם
עובדי
אלילייאויכושה
<יפ־יקי»
(נ< רא \' רגרמפ במך tzoהרויס אע״ג דבבכל הווואיפש׳
אמכ׳חפר׳יולדתכ׳הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה ואם רואה
«צי :יפ •
ציי־ן דשבי היעב״ס דההיא פליגי אעיל' ופסק
ק<?־ \ר דץן! נ8ר נע ילא ופקיל בערכות ועי'לשהו' מפיש ■ אפי׳א' שהוא מופלג בחכמ׳יבר׳חכם הרזים דרב חביבא בריךכד
אלי .זר ( Jvtרהסוא עוביא לאו למימרא דכייך אלא חזי לרב פפא וי״אשאקבזמץ הזה מי שראוי לבר׳עליו כך :הרואה
לנר ; ;:נלא0fc
לושי שהיו חשובים בעיניוכשירבו' ואילו חכמי ישראל או׳בא״י אמ״ה שהלק מחכמתו ליראיו הרוא׳ חכמי
1מ! '! ת;
(נ) ז רי׳וכתי .היו באיי היה ראוי לבר׳ברוך סנס הרזים אומו' העול ם אויבא״י אמ״ה שנתץ מחכמתו לבשר ודם על מלכי
מגרבי!
רואה אפי' א׳פהוא מופלג בחכמה ישראל או' בא״י שחלק מכבוהו ליראיו ועל מלכי אומו' העול׳ או'
*הז־יי-י י«ליי־:ז
וכי
דרב
חנינא
כריך
כד
חזייה
לרב
פפא
בא״י אבל׳ה שנתץ מכבודו לב״ו ומצחז להשתדל לקראת מלכים
״;׳י׳ ן!ס ™
האיעיכדא
בפי
המאה
(
שס
)
ואע״ג
דלא
אפי׳מלכי אלהנהרואה בתי ישראל ב״שובןאו׳בא״י אמ״ה מציב
הןג (.אין ; .נר
לזד
*
פשא
לחידה
כריך
דהא
רב
סרב
ברי
גבול אלמנ׳בחורינץ או׳ברוךדיין האם׳ הרוא׳בתיעו׳יא ביישובן
גיןתד.ז5י.ח ן:
דדב יהושע הוה בהדיה לא חש רכינו
(• ) <כ׳כ נא! ,להז :ידו וכת  :דאפי' על אח' מברךמשוס או׳בית גאים יסח ה׳בחורבנץ או׳אל נקמו׳ה׳הרואה קברי ישרא׳
«נלא« 1הנרכת דאת יל דמביך אתיי אח׳נמי מברך או׳ בא״י אמה אשר יצר אתכם בדין הן אתכ׳בדיץ וכלכל אתכם
^ ^ ? זזמ וסימב סלא כתב מ יכדא׳שטפמו משוס ברין והמית אתכם בדין ועתיד להחיותכם בדין ולהקימכם בדין
דס ל דסהיא עיבדא לא נמימרא דבריך בא״י מחיה המתים על קברי עו״א אומר בושה אמכם מאד ונו׳:
ממש אלא בלבד לומד שהיוחשובי׳כעיכיו
ךןף* ^ ך• חבירו לאחר ל׳יוסאומ׳שהחיינו
ואח'
סמ״ק ושמהר״י מולן כתב שאין נ״לסברא
י״ב
חרש
מבר׳מחיה
המתי׳יהו
'
שחביב
זו
וכתב
עוד
כשפי׳רבוא קאדהא ודאי אינוסבר׳שיהא
ה״ר ממסשאפי' רואה«ניד
עליו
הרכ׳ושמח
מילוי בדעתו של אדם ל1מ' זה חשוב בעיני
מאד
בראייתו
הרוא׳פריחדש
מתחר׳משנ׳
לשג'
סכירו או על האילןמבריוכ' הרא״שכס״< ן
כס׳רבוא כרי שיברך עליוי
הרואה
בכל מערכי׳אנאאקר׳חדת' נסיקמאמי'
מברך
מ  :מ־ישראל וכו׳פד סיף הסי׳הכל בפיק הרואה ( סס ) :
כתב סמ״ק הרואה פרש״י כשאני רואה אותו ונהגו העולם לקבוע הברכ׳בסע׳סאוכל מסין חדש כמו
חכמי אומות העולם שחכמים מחכמת העי לס מביך
שנתן
מחכמתו
לב״ו
:
ונרשג
שהחיינו
דעשיירו
לולב
וסוכה
שקובעים
כשעת קידוש היוס פ"כ • וכ״כ
הגה״נד
בן לאפיקי ה״כ׳ראינס חכמיה אלא בד״ת שאין מכרכין עליהם  :הסעםשבחכמי בסס תוס׳כרכו׳שמכרך כשאוכלו וסמ״ק כתב הרואה עיי חדש ונהנהבראייתו
ישראל אומר שחלק ׳בחכמי אימי ת העולם אומי שהפן נראם שהוא מפני שנפשות מברך שהחיינו ואס אינו נהנה רק מל אכילתו אינו מביך רק על אכילתו ט"כוכ״כ
ישיאל חצובות מתחת כשא הכבוד היי הה כחלק מהשם אבל נפשות אומו' העולם
הכלבו בסי' פ״ז וכתב עוד סמסר״ס אינו מברך לפולס שהחיינו על סו׳דבר
בראיי'
רחוקים ממני יתכ׳והס נשי שנותן מתנה מנכסיו שאינם חלק ממט וה״ר דוד כי אס כשהוא אוכלם וכן פשט המנהג  :וכיש רבי׳ואס אינו ממקדש משללסנה
אבידרהם כתב פהנייעה מפני שהסלק הוא כמו הצנור הנמשך מן הנהר סאיסשר
וכו׳סמ״ג כתב בסס רב שרירא סאין מברכין שהחיינו אלא על הובר
המפחד׳מומן
להרחיבו וצהגדילו ואיפש׳לקצרו ולחסרו מש״כ כמתנה כי תלושה ועסוקה
ובישראל
לזמן
:
וכ
"
כ
הגה״ס
:
וגס
סמ״ק
כ׳סרואה
פרי
חדש
יכי׳רכן כל דביהמתחדש.מסנה
 1כתיב כי סלק ס עמו ולפי זכותם מתרפ׳ומפמעט ע"כ • ובלש ומארסלהשתדל לשנה כמו גידולי קרקע אבל דכי שאינו מתחדש אפי׳יש ימי׳שלא אכל אינו מכיך
לקראת מלכי׳אפי׳מלכי אימות העולם מפרש טעמא בגמ׳סאס יזכה יבחין בין מלכי ע״כ וכ״כ המרדכי בסוף סוכה ופרי המתחדש פעמים בשנה איעשר דבא מזמןלזמן
ישראל למלכי אומות העילס • ופיש״י סאם יזכה לעולם הבא וייא ס בכבוי מ^ך
מיקרי ומברכין מליו בכל פעסשהחיינו  :אבל הימב״ס כ׳פרי המתחדש משב
לשנה
ונ״כ
רכי׳ולפ״זסיי
המשיח  :יבחין כמס יתר ככוד נוטלי סכי מצות יותר ממס שהיה כבוד
המתחדש
האומות
פעמים
כשנה
אינו
סביך
עליו
שהחיינו כללומיהו
כעולם הזה ואע״ג דבס׳עי שמתו אמרי׳דכהטס מדלגים ע״ג אימות
כדי
לילך
איפשר
למשנה
לשנה
לאודוקא אלא אורחאדמילתא נקטו ואס״בדערי סמתסח
לקראת מלכי' מפני שיוג איוטת יש בהם פותח טפח והילכך לי׳כהו אלא איסורא פעמיס בסנה מביך עליו בכל פעם שהחייט :
וכתב ה״ר מטח ומשתכרדעל
דרבנן יכיזקוס מצוס לא גז■־*ו לא כתנופאן רבי׳מפט שכבר כ׳בי״ד סי' שפ״ב שזהו עשב המתחדש כגון אלחב״קא וכיוצא בו אינו מברך שכרי פעמי׳סיכיללהח?״ס
דוקא בימיהם שהיוקיבייס בעני׳שישכיציא׳הקכ׳פומח טפח אבל האימא שכולו כל כשנהמה שאין כקרא וכשאר סיתת הארן וסקב  :וכתוב בת״הסיל׳גשמי
סתיס אפי' יש בו אוי׳טפח כל כנגדו טמא מןהתורה  :וכ״ס התוספות  :והא
שאנל ענביס חדשי׳ובירך עליהם שהחיינו כסישתה אס״כ תירוש צריך לכי!סנית
דרואס בתי ישראל נר׳מדברי רש״י דקאי אבית המקדש שכ׳סציב גקול אלמה
כגון
וכן אס אכל ובירך על הגודגמיות סקורין קירס״ןחחר ומברך זמן מל אותו
בישוב בית שני והיי״ף כתב הרואה בתי כנסיות ישראל וקשה דא״כ בתי
אימות
שקורין
ווייקשלי״ן
וכן
מאניסלמי׳ומאני׳שחורו׳מרי מיני גיכיהר לעניןהפלא׳ז
העולם דקתני היינו בתי אל־ל־ס וסיני קאשי שאומר בית גאי׳יסס ה׳דהא אמרינן תרומה וה״ה לענין זמן  :והאגור כ׳סמהר״י מולן נסתפק כמי סכירךסהחיינוט
דמכ״ך ברוך שנתן איך אפים ובו'ודוחק לומר דתימייהו בעי למימי קרא וביכת' הענכי׳אס חח׳ומבר׳על יין חדש וכ׳האגו׳שאין לבר׳מספיקא ואט מצאתינמםינ
והתסקתני ברכתא והבא ק־א ומיסו איפשר שהרי״ףמפיש דבתי אומות העולם אשכנזי' ( כתסו׳מהרי׳יל הי׳ק״ב ) כלשון הזה מ״ש אס יס לברך זמןפניפלייןחדפ
לא בתי אלילים קאמי דאהנסו מביך שנתן איך אפיס אלא כתי אומות סעילס אין ולא ומייא כידי האמ׳דעתי נוס' שיש לכרך כיון שסו' טפס אחר וברב אחיהיי
תייסמסו׳ואע״ג דאמי חדתא בענבי סד טמסא מ״מ לאס׳פס־סתו ופן מ יום3י
היינו בתיםש מתכנסים בהם לדון בערכאות אי להתייעץ ואהבהו אומר בית גאים
ייסחי ה׳ופתי ׳שי־אל היינו בתי כנסיות מפס  :דומיכר לועדדבתי ישראלביישובן מיקרטעמ׳ורמבן כ' דכל תרימ׳ומעסר הויכענבי׳וזתי' מדיכנן רק ?"" " יי*
היינו כשישראלמיושבי' כלא סטן ולא פגע רע -ירכי מוכח מדתייתי בגמר׳ בסמוך הוי דאורית׳אלמ' מילת׳אחייתי לנמרי ומ״מ אני מונע לאכול מנכר ? 3י־י  ,מ ;נ
עולא ורב חסדא הוו אזלי בארחא כי סטו אפיתחא דבי רב חנא3ר חנילאי נגד רב דר״ס פכ״ל וישלתמו׳אמאי לא פסס ממ״סהגהי׳מימוניו' בפכ״ם מה־ סבלןשהי מ
מסדא ואיתנח וכו׳מד מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה מל בתיה׳של צדיקים
בליל ב׳דר״ה מביך שהחיינו על יין חדס וי״ל דאיפער דהפיא3ש לא אכל ענ -,ם
שיחרבו וכי׳מסמעידבתיי יחיאל בחורבנן דקתני היינו בתי עשירי יסראל
ובעלי
באותה סנהמיירי  :כח  2הרס;3׳׳ א(סי׳ר׳' 0שנפ ^מי סכיי ^ 1הס \ר
־ צדקות וא״כ בתי ישראל ביישובן דקתני כי האי גוונא נמי הוא כלומר כתי עשירי אס יברך עוד של הענבי' והסיב ססמכרא ססעיקיהס המ 35י׳סאיז ? . 1 ,יית
ישראל כתיקפתי ובגבורתן ומה שפיח"י ברוך מציב נבול אלמנה כגון גייסו' בית אתי סבח הפרי וגמרו שאל״כ יביך על כנץ ואח״ב על הבוסר ואת כ על
סט היינו לומר דאז שייך לומר מציב גבול אלמנה וקודם סגלו בגלות גבל לא הוו ואח״כ על התירוש יאין אלי אל * 3דברי י
533
"א,יני רני|
*נ
~ה 3יםי1ז
־של
מכרכי הכי דלא הוהסייךלקרות׳מוסאלמנ׳ואיפס׳סאע״פסיסרא׳מיושבי׳בתוקף כשהבשילו האשכולות מנכי׳וק בכל ערי אחי גמיי י 3יכות א ׳י ס {רשי ה \4
.והיי
סובהנ ולפיכך די אס יביך על נסור יערי מד כאן  :ודע לכס פ בכל מע 1
«וגבורה בקצתמקומו' א ין מברכין עליהםאא״כ היו בארן ישראל ובזמןכביה ונר,
גרםי׳אער רבה כי הוינא בי רב הוצא פיבעיא לן מהו

אדו הלכות ברכת הראיה רכט לד

סד

 ^•1זמן כר״ה ובי״ה כי אתא כי רכ יהוד׳אמר אנא אקיא חדתא קאמיכ' זמן א״ל יס לו כרכה לפני עצמויורו" ? עודה בהאמהיר יוכה כת 5דהא דתנן & לגדול למסם'
רשןח לאק 6מיבעיא לי כי קא מיבעיא לי חובה מאי משמת מסת סברכ׳סהחיינו ימיס קטנים שהס כמו שלוליות סנפרדין מהי׳הגדול שאינו מברך כליהס1:״ו* סינן
פריהממחל־׳אינו הוכה אלא ישות וכמו שכתבתי כשם הרש״כא :
הרואה כגמראידף נט )אמר רמי כר אכא א״ר יצחק הרואה פרת אגישרא דכבל אומי כרוך
אתכצושי והגיחור וכו׳פר סוף הסימן הכל
בפ׳הרואס(
דנש):
ומ׳ש
אפי׳
גוי
או
עושה
כראשי׳ופרש"
,
1
אגישרא
דבכל
אומר
כרוך
עוש׳בראשי׳קיס
להו׳סלא
כשפנה
ג?
המ  pהוא נירו' אפי' פרה נאה וחמור
פרת סהלוכופ״י ׳אדם פשס ולמעלה אבל
נאס מכרך סככה
לו
בעולמו
:
ומ״ש
כסס
מכר׳שהחיינו
ונוהגי׳עתה
שלא
׳לבר׳עי
שעת
אכיל׳והמבריבשע׳
משס
ולמטה
הסיכוהו
ב־י
אלה
דרך
ע״פ
הרא" כדדלוקא על מי שמצטער עליו וכי'
ראיי׳ל ^ הפסי׳ואפ אינו מתחד 'משנה*! שנ׳אפי׳אם יש
ימי׳רמם משמ׳דלא סביכין על הנהרות עוס׳מעפ ' .
’
’
’
מצ דמספכר לי !5׳' ' 1אלאשקסהמהיל שלא אכל ממנו ילא יברך הרוא׳הכושי והגיחור שהו׳ארום הרכה בראשית אלא כפרוא' אותס כמק יסשלאו
 ?,והלווה? שהוא לב? הרכה ואת הקערו והו׳שבטנו גדולומתו׳עוביו נשתנה מהלכה ע״י אדס־ולא ׳‘ דעתי למה
יקייף ילליסיי וכהוש:
זצטטג ד יה
!.
סני־ן*-גיסונ״נר׳ינ*» :והר ד אבודרה כ
לא כתבוהו הפוסקים  :כתבו התוספי׳
«סהרס״גדכריגחסססי׳עלגוימכילג נראית קומתו מקופה' והננס והררקונס
והוא
שמלא
יבלת
ופתוי
דלאו של כל נהרו׳מכר אלא דוקא אארבע'
לכו היוצא בימו׳ניסן ורוא׳ אילמת הראש שכל שערותיו רבקו׳זה בזה והפיל והקו׳מבר׳בא״י משנה
גהרות דכמיבי בקרא כמו הדקל ופרת ־
ססוניאי; פרת וכו׳עיסרא הבריו׳החינר והקיטעוהסומ׳ומוכה שחץוהנוהקניןוהו׳שמנומד וכ״כ כמרדכי  :כתב הר״ד אכודרה׳כסם
ור 3יסודה כס״פ כיצד מברכין ( דף מג) בנקורו׳רקו׳אם הם ממעי אמו סבר׳משניהכריו׳ואם נשתנו אחחכ ס״ר שמשון דדוקא בהרי ' וגבשו' המשונים
ונת׳המרדכי סאיט צריך לכרך אלא פמס מכרך ריק האמ' וכת׳הרא״בד רוקא לע מי שמצטער עליו רומיא ונכרת גכור' הבוי׳בהן וכן נהרו׳המשוגי©
ובשונה ככל שנס יוכ״ב הגהות מימון
דבריו׳טובו׳שיש הגאה לרוא׳אבל על עוביע״א אילו מברךוכיעור צגון פרת וחדקל מברך ברכה זו:
ומ״ש וכי׳ואס איחר לבר׳וט דברי
טסה
שאינו
מבד׳
אלא פעם
ראשונ׳שהשייבוי
■ עליו גדול מאד ולפי מה רכט הרואה הקש׳אומ׳כא״י
אמ״ס

הס אכל הפריכי כתבר6ס ^ י 0*5ע י ' שכתבתי למעל'מבר׳אח׳לל׳יום :ראה נריו׳טובו׳אפעוי או בהמה
פגללוססייי'צריר *ג■;"זיס,כי? ל׳י ^ ואילנות טובות אומר בא״י אמ״ה שככה' לו פעולמו גם מה כתב
לכרך כך וכן כתבו ל 6נהגו לירן  6tנשעה
מהותמימין *• שאנל! כמןינש"־ ,קזצה וזרא״כר רוקא בפעם ראשונ׳מכרך עליה׳ולא יותר עליה׳ולאעל'
אחרים
אא״כ ראה נאים מהם ו
הזיקיו <( ולג שקזניגיס «מן
רכז על
בשעתהקיליש *
 113 *1ה* £1רא בימלניםןורוא׳אילנו׳שמוציאקפרחאומ׳
דסו5
>כמיןכוכב,יכו'
בא״י אמ״וז שלא חיסר בעולמו כלו׳ובורא
עומלל! פולס בפר׳התאה ( מד ) תנן על
?וקין ופל הזועו׳וטל הכרקי׳ועל הרעמי' וב בדיו׳טובו' ואילנו׳טובו׳ליהנו׳בהם בגי ארם ואם איחר לברך
ועל הרוחות אומר ברוך סכסו מלא עולם
«עד אחר שגדלו פירוי׳לא יברך עוד
עלהסרי׳ועל
סגבטו׳ועל הימי׳ועל סנהרו׳ "!  / V Oהזיקין והו׳כמקכוכב היורה כחץ באורךהשמים
ועלהמדגמת
אומר
ברוך
עיסה
מעסה
* ממקו׳למקו׳ ונמשך אורו בשבט ועל
רער׳הארץ
גול!שיתוכגמר' ( דףנט ) על ההרים ועל
הגבעו' ונו׳אטו כל הר דאמרן עד הסתא ועל הברקי׳ועלהרעמי׳והו׳(ס״א ועל) קול הברה שנשמע בארץ
לאומעסה כראסי׳ ניכהו אמי אביי כרוך ועל רוחו׳שנשכו בזעף על כל אחר מאלו אומי כא״י אמ״ה עושה
מעשה כראשי׳ ואם ירצה יאמר בא״י אפייה שכחו וגבורתו מלא
ומני רגא אמי המס מברך מיתי ברוך
שנסו מלאעולם ועוס׳מעש' בראסי׳הכא עולם וכל זמן שלא נתפזרו העבים נפטר בברכה אח׳נתפזרו בין
ברק לכרק ובין רעם לרעם צח׳לחזו׳ולברך היה יושב בבי׳הכסא
ליכאוסי׳רש״י על ההרים לא מצי לברוכי ושמע קול רעם או ראה ברק אם יכול לצא ולברך תוךכדי דיבור
{ יצא ואם לאו לא יצא
■*
מלא פולס שאינן גמקו׳אח׳אלא כל אחד
ואתב מקומו • ודעת הרא״בד בהשגות
ימים ונהרות הרים וגבעותומרברו׳אומר
* אמ חעושהמ< 3שהבראשי כתבהרמבסז ל
דסא דאמירכא מברך תרתי שיביך על כל.
אחדמאות׳ סדברי׳סתי ברכות הללו וכ״ב
על ים הגדול מל׳ יום לל׳ יום מברך בא״י אמ״ה עושה הים הגדול
מדברי רש״י אכל כתוספ׳כתבקרבא א«ר
עולם ואיני יורע למה פוסק כיחיד שרבי יהודה הו*» שקובע לו ברכת
החס מכרך שכחו וגבורתו מלא
לעצמו ורבנן פליגי עליה :
ועושה מעשס בראשי 7פירשאומראו האי
הקשת אומר בא״י
וכי
או האי אי זס סירצ׳ וכ״כ הרי״ף והרמ׳בס
ונאמן בבריתו וקיים כמאמרו ואפור
והי״אש :וכתבו התו׳על הרוחות אומי
שכחו וגבורתו מלא מולם ירוסל' כשבאין להסתכלבויהרבהזהרוא׳חמה בתקופתה והוא מליח שנה לכיח
נוע אבל כשבאין מתת אומר כרוך עוסס שגה והתקופה בתחילת ליל ארבע כשרואה אותה ביום רביעי
נואסית :וכל זמןסלא נתפזרו הפכים בבקר מברך ברוך עושה מעש׳ בראשית וכן מביך ני׳ב כשרואה
משי בברכה אחת
וכולו ירושלמי סם אס לבנה כטהרתה וכוכבים במשמרותם■ ומזלות בעתם וזה לשון
נמיידיןדיופעס א׳ביוס ואם כמפסיקין הרמ״כם ז״ל כשתחזור הלבנה כתחילת מזל טלה בתחילת החדש
צריך לברך על כל פעם ופעם וכת׳הי״אס
?ייישפמדי׳סלא נתפזרו העבים מתים ולא תהיה נוטה לא לצפון ולא לדרום וכןכשיחזרו כל כוכב מה׳
מפסיקין שנתפזרו העבים וכן פירש ה״ר הנשארי׳לתחלת מזל מלה ולא יהא נוטה לא לצפון ^ ן 1ףךום
יונה בסס י״ח  :היה יושב בבית הכסא לכן בכל תע שיראה מזל טלה עולהמקצות המ?רח ע 1,כ 1,אחד

רכחעל

באי׳י

רכטהו* 1אה

ושסע קול יפסוכר' גס זה ירושלמי פם־
וכתבו הר״אש ז״ל :
 1כח על ימים ונהרות וכילו מסינ&'
ג־יק המ 6־ (ףר

־י )מו

ה

.

רל

אמ״ה?
הברית

« ; מאלי מנרי

עושה מ ^ שה

כיאשית ,

סר״אסאיך מפתכלין בקסת כשמכרכין
דהא אמרי׳סהמסמכל בקשת עיניו כהות
והסיב דאין מסתכל כתאס כי המסתכל
מוסיף וסדקד׳בהכטתי יוח׳מסרוא׳ואסר׳
שכ״לזחרואה תמה
בתקיפת׳והי' מלח

לכ״ח שנס וכו׳וכן מברך ג״כ כשרוא׳למס
בטהרת׳וכו׳ בפרקההאה ( דף נט )והגהובן
מי*מון פירשו בסס הערוך חמס בתקופתם
ולבנה בטהיתה וכו׳בימו׳ הגשמים בימינו
שהיו ג׳ימיס מעוננים ולא נראית קסם
ונכבים צריכים לברן עליה' במת שיתראו
וזולת זי העת לא עב״ל i

רל
הסחפלל מל מה
שנכנס לעיר ושמע
קול צוחס כעיר וכולו מד ותצילני מכף כל
אויב ואורב בדרך הכל 3ס׳החא׳ ( דףנד ס)
וטל הנכנ׳לכרך פיס״י המהלך בדר׳וצריך
לעכור כרך וסם מצויים מוסלים רעי©
ומספסי׳עלילות ואמרי כגמ׳כלישכ׳בתיא
דאפי׳בכרך סדנין והורגין דזימניןדלא
ממימי ליה איניס דיליף זכותא כלו׳שאך
ע״פ
הורגין
.
סהו׳מקו '״ סיס בו׳
,
סופטי׳סאין_ ,
שעברכגון

0ל5ו בדין אפ״ה סייסי׳ססמון שהולןנכרי
לא יזדמן מי סילמד מליו זכו׳וילכדכרסנו
עלילה שהעלילו עליו  :ותפלת כדרך ע©

המחולל ע< מהשעב׳כגוןשנכנ׳לעירוש 0ע
קול צוחה בעיר ואימי יהי יציז «אי " " ייז

יהיה קול זוז בתוך ביתי או עוהית א » תו מעוברת ואמר ייז׳ רצי!

סממ׳יני׳על היס״ב׳ למה פסק נר יסודם שתלד אשתי זכר ה tתפלתשוא ודוס אחר מ יום לעיבור׳ אבל
דאסידפברך על הים הגדול כרכה בפגי
שצמו ולא כמ״ק שלא סילק בין ברה׳ סיב

זוכר הברית וכו׳בפרק
הרואה (ףד צ) 0והתוס' כתבו שאומר בא״י
נאמן בבריתו וקיי׳בשכושתו וזוכר הברי׳
אכלהרי״ףוסרמ״כס כתבו כמ״סרבינו
ולדברי הכל אין חתימ׳בכרכהוו :ואסור
להסתכל בו הרבה בפ׳אין דורשין ( ודף יו)
כל שאינו סס על כבוד קונו מאי היא רבי
אבא אמי זה המסתכל בקשת ובתר הכי
אמרי׳דהמסתכל בקסת עיניו כהי׳ומפרע
רני׳דלא מיססר אלא דוקא להסתכל בו
הרבה וכ״כ הר״ד אבודרהס וז״ל נשאל

תוךמ׳יום
מועלתתפלתו אלא יתפלל ארס על העתיד לבא ויתן
הוראה על שעבר בנון הנכנס׳ לכרך אומר יהי׳ר מלפניך ה׳ אלהי

» «"

^

ו 6יט ־וי,־ נ־ והיינו
ואתית שהוא
תפלת הסתר ויס לתמוה תרתיל״לוהי&ו
ראוי לתקן סתימה בזו סמחפלל כסיצ^׳
־15

יפיק 0יו 5וסי

תומם גסכדאיתא כ6״( י

בכניסתו

היסה מעפה בראשית אלא בשאר ימים מלפניךה׳אלהי'1
,
מוד׳אני לפני׳ה׳אלהי שהוצאתני מכר׳ זחלשלו׳וכש' שהוצאתני אומר מודה אגי ל פניך וכ ו׳יצא בסלוס או׳
"נ /כיס יץייל מבר' ברוך שעש׳ את הי©
מודה אני לפני ' ה׳אלסי שהוצאתני מכרך
לשלום כן תוליכני לשלום ותפמיכני בשלום ותצעירני
דמ י*יאת״ב מצאתי להרא״ש סכת׳כתסו'
זהלסלו׳וצשםפסוצאאני' מזה
ושס^לש לע הים הגדול
שאומ׳במשנ׳שמברכין
מליו
ברוךסעש׳את
הים
הגדול
הוא
תולבני
לשלום
ותסעידנילשלום וכורא״ישומע תפלה  :הנכנס למוד גרכווכו׳
’0
ליוקיאנו' והים שלנו
סעוברי׳בו
לא״י
ולמצרי׳יראה
ססו׳יס
אוקיאנוס
דוקיאע״פ'
סד אלא בדני הסמוי מן העין בפ״ק' דתעגיו׳ וכס״פ המפקיד:
הנכנפלמרסן או"
 30לק הפקוק נקראת ים שלנו הגדול מ״מ הכאמשמ׳סהואםי אוקיאנוס מדקחני
יימ״יא שתכניסני לשלום וכו׳גיפ׳הרואה ואע״פ סכגמ‘ לא אמרו אלאי״ר שתצילנו
י' ^ על כימיה ועל הבהרות אומי במך עושה מעסה בראשית והדר תנא
ריס׳ודה
מזה
ומפיוכא
כו
הרי״ף והימ״בס והרא״ס כתבו כמ״ס רכי׳ואיפשר סכך היתה
הי ^ה ^ פיה הגדול אומי ברוך שעשה את הים הגדול מדפזכי׳ברישא ימי׳בסתם׳
גירסת׳בגמ׳וביריו׳במיסתואו׳י״רשתצילנימשייס׳אסותהיו האמיןומןהמפולת
[’ 5י יפייס פיס
הגדול משמט דביס אוקיאנוס סיירי ולא סליג את״ק דת״ק איידי סעהוא יו צא או׳מודס אני לפניך ה׳אלהי שסצלתכי מן האוד א > א כהו  5ך״א 3מרהז
נסרהץ
כשאיכל פימיס דכעה יפיס גדולים ישנס בעולם
ואתא
ר׳יהודס
לסימר
דיס
הגדול
פהיא ניסוקת אכל נמיתן שאינה נ& וקת איט אי׳אלאמהיזק חמין בל 3ד ר׳סלקים
יום ב$ 3
ורבי

רל רלא

רש

לעיורמלעסו״כתסלפ "מ 5וי לאדיילע^ סד פסיד 15ומסיידולאלאטלבסמו»ה.
הנכנס להקיז
רדיד  mורבי פיעוןבסשריב״ל תפלת המרחז איכה טעונה ממידה :
<לג«5יי ז דס תומי ירמ״יא וכויגס זה בסרק סרואה סס וכתוב בסמ״ג כא״י רופאתוליס  . :קסג לכמח^ה אמאי לא דינה מפי לאימסוכי ולא לדין בגמ סדין לכמחלהאמצי (fi
וכ״כ פרמב״ס ומשמעדס״ס .למזכיר מלכות ורבעו סלא הזכיר לא שס ולא.מלכות דילמא חזי פעמי! וסתר דיג וכתבו התום על ניסנס קמא ניסה ד׳ -ני הלכמאופרי
קידושין
״ pw ®Pp7f ' >iנראה שסמך על כ (ש כסי׳רי״ס שככל הביכו' כריך להזכיר שס ומצכות  :לי ^ לם סעודה קטנה כמנסה גדולה עד זמן תפלהודוקסעודגדילס כגון סמילת
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סעודתוותצעידני בשלו׳ותצימי מכף כל או^ב ואורב כדר הנכנס

Joftfllihft
«יו«לי־
<י«יוזי0

קטכ׳סמוך1
למוד אחא כי יעקב דאס אפי שפוד

למוד למנחה גדולה דהלכס כליסנסקמ׳דסמס,
נליצז נעיריי"® יחזור ללמוד וכו'  :ואם ישן סיכת פראי גורנו אומיהר״מ ה׳אלהי שתשלח ברב' בפרי ה? ה התחיל
ה ׳ז וכו׳פד סוף הסי׳נתכארבסי׳מ״ז  :כתב אומר ברוד השולח ברכה נכרי חזה מדד ואה״כ בירך הריזף צןפנטודא ורב אשי שהואכתראססיוך
שאין הנדכה מצויה א׳לאכדבי
סי״י׳ל£
יי״זמיאני זיהילכו
*י® ״ < ךי -הנכנס ל! פרווץ אומר יהר־מ ה׳א<! ודשתכניםני י ^
״ ״*״־ * ״ « 6י  0״־
 .נכך ס! תרנ תח*  3ספהד קטנס
 :ד? ד .וייו" " בו ל? מתיד ^ בא יצ' בש ל ום
k .
נמ״־ישפ!׳« מונ לכרך אלסי נפש עב ל וכ כ בסבלי הלקטז ־
״ח־ל״־י ,״  -״ nונינו  emnו־־י אנ-נדיי « «  :< .טלוםותצ *,נ’ “ ן ה ^י; ה ? רכוצא־בו ? < ת 2ק ־ _ : .בכ :י _  .סעיולפנסס גדולוצס 0תי!'ל 1נ1?0ןס

Z

תפלת®א

מיק־י״ח־

י אומר מורח אני לפניך ה׳אלהי שהצלתני מן האור הזה -הנכנם
לרפואה כי
לי ^ ״־ז • ילב וכשיגיע <ע
ליזהר ,להקיז דם אומר יהרמ״י אלהי שיהא עסק• זח
0>)W 3n ,א .גן פסלת המנחה יתפצל ומאד צריך
לעולס רופא חנם■ אתה ולאחר שהקיז יאמ׳ברוך רופא חולי ‘עו^ םיהא
מלרי! גנן ,ל!ע׳י בה .דאמי ר' תלכו אמר רבהונא
 "317י זהי־ אדם כתפלת המנחהוכו׳בפרקקע' אד׳ריגיל לומ׳בל מה העביר רחמג לטב עביר :הנני חח לסד היום
"®‘'1יי' ף
יכינ < י  : 0גרט ,נן ^ :״ ^’י ’ ¥יי.
,5W}:״ה (ד.כט )א ר סייא בראבא א ר יושכןמצוה
זר,א ת
יל־א ח״ ^ זילמא להתפלליפם דמדומיחמה .וא״דזיי'מאי ;
אחך* שנמר סעודתו יחזור ללמוד ואם א׳יא לו
ל־יפש׳^ :׳ קראה יראוך עהשמש .ולפני?,תן  ,דור
אפ-
וא ן-׳
ללמוד בלא שינת הצהרים ישן ובלבד
דמצלי•.
כמערבא.אמאן
 pאמגס מרים לייטי עלה
יש גי פ{!4תח
?רגיי® א עי" פסדמדומי .חמה מ״ט דילמאמטיפ׳ליס  .שלא יאריך בה הרבהדגדפי׳ביסובה פ׳הישן אמר רב אסור לישן
זע״לפימי
שעתא ופיס״יעס דמדומי חמה תפלת ' ביום יותר משינת הסוס וכמה היא שינת הפיס שתיןנשמי אביי
מת:ר
יעלזעת^ יוצר עס הנץ החמס ותפלת המנחה עס הוה נאי מכייעיילימבי כוכי לפימבדיתא קרי עליה רב יוסף גיד
?רגיימא
מי
כמערנ׳על
עלה
לעטי
:
כחמה
שקיעת
^
י
מא
~'
יש’ ’"’ ויי י', 1ד סמשהאתפלת המנחה עס דמדומיחמה מתיי עצל תשכ׳ואף מה המעט לא תהא■ כוונתו להנא גיפי אלא
ג״ל5ימ'לג8.ערבג
מה שיז
שיחנהבעה״זלא יכוין
וכן בכל _
הש״י .. .
להחזיק גופו לעבודת _
. .
^ . .
שמא תסיף לי ה^ פ י6וגס ימכי  P 15להנאתו אלא לעבודת הבורא יתעלה כדכתיב בכל דרכיך דעהו
ואמרוחהמי׳ז״ל .ויהיו כלמעשי׳לשםשמי וכן פררה״ריונהענין
^

גדול׳אין
מעסיקין א :פי משיניה זמןמנסה
,,
.
קשנה ובלבד שיש לו שהותלהתפלל
שיגמור סעודתו ואס התחיל לאכולסמוי ז
למנחה קטנה יפסיק כשיגיע זמןשעלת'
המנחה עכ״ל  :וכח 3כ בהגה״« &'.
אע״ג דבשבת וי״ט א-יכלין שחיית אץמ:
קרוי סעודה גדולה כיאסכסאוכליןהוכ׳ ;
בני אדס יסדכסעוד׳ניישואץ וכיי 'פילה י
וכ״כ ככלבו וכ עוד וצ״ע מבעלהכי׳סמי^:
ביתו מרובים וכל זה׳ציתיס גסס״קיסיל
י״אניבחב הר״ןשכרז״המיקליותר^
ואומר דכיון דאי לאו מדר' יהוסיע קלוי
פיה מיקמינן מתניתין בסמיך למנחה.
קטנה ודר׳יהושיע כן לוי אידחיאלה
בדוכתאנקיטינן ממניסיןכפסטבספוך' ,
למנחה קטנה ראקסתמילץאמי'ספורה'
■יןהאבמנס'

וכיס,
סמון
התו'

! 08נ״ג סגהויי א״ר יוחנן מצו׳לסתפלל עס דמדומי חמה עבודתו ' :אכילה ושתייה כיצר אצ״ל שלא יאכל ולאישת׳רברי׳
ואע״ג דלייטי עלס בעעיכא ה״מ מאן האסורים אלא אף כי יאכל ושתה דברים המותרים וחיה רעב.
"ממגו ^\ דמאחי טפי אכלקודם* ביאת שמסמעט וצמא אמ להנאת גופו עשה אין זה משובח ' אלא א״כ נתכוון
ספי' דמי טדאמרי׳ביתס׳ר׳יוסי הוהמצלי להשלים צרכי נופו ושיאכליכרי חיותו פדי לעבו׳בוראו-־הישיבה
פס דמדומי חסה שנא׳פל זאת יתפללכל
והקימה וההליכה כיצד אצ״ל שלא ישב במושב לצים ושלא
ספיד אליך לטח מצוא לעת מצריו של יוס
ואמ״ג דתפלת המנסה זמנה מו׳ שעות לעמוד בדרך חטאים ושלא לילך בעצת רשעים אלאאפי׳לישק
מ  ,בסדר ישרים ולעמו׳במקויצריקי׳ולילך בעצת תמימים אם עשה
י,
מר
נ! י 1ף, f0ו3ל 3י ־ל wd < 6עצמו  nssnbmbותאותי אין זח משובח *  »bאט ק
ירחקאת הסעה פנ״לא • כתובבש ^י עשה לש ש • שכיבה כיצר אצ לבזמן שיכול לעסו בתור וכמצו
שלקט סכ׳רבי אפיים בסס רבינל ה לןיי אם מתגרה בשינה לענג עצמו שאין ראוי לעשו׳כן אלא אפילו
שהוא יגע וצריך לישן כדי לנוח?מיגיעתו אס עשה להבא“*
דצבוי דדחיק׳להו סעתא כבי ספסי אית
בזמן אי! זה משובח אלא א כ נתכוון להשלים צרכי גופו שיויכל
להולצלויי בלחש והדרלנסומיס״ז דלי ' גופו
ליה ס״ץלמיס' ולאפיהינהו י״ס בקולםר
זמןהמנחס
לעבוד בוראו ויתן שינה לעיניו ולגופו מנוחה לצור' הבריאות כריב ל דאפר כי־ןחהגיע
מ ! ,עוסעד שיתפללמסק ;דגמי
לפי שמצות תפלס מתש ולא נפקו י״ס ושלא תיטרף רעתו בתור׳מחמת היגיעח :תשמי׳כיצד אצ״ל ש ל א אסור.
_ . .ם  93 — -חמלת הסחירדכ0א  :וכ היסב« 0
.
!
1
אילאאפו׳בעינה האמורה יתור׳אם עשה להנאת
בין יחיד כין צבור אלא בלחשותקנתייסו יעבור עבירה
או להשילים תאותו הי׳ז מגונה ואפי׳אם נתכוון כרי שיהוו לו יה’ מ להפסיק שאס התחיל איני ממק
דמצלי כולסו כלסס במצות הפלה והדר גופו
אבל לכתחלס אסור כדאיתא בפ״קדסמז
נחים ס״ץ ואוער מגן ומחיה ופצוקרושה
ומסיים האל הקדוש אס אין שהות ביום כני׳שישמשו אותו וימלאו מקומו אין זהמשוב׳א^א א׳יבנתכוון פכ״ל  :ופי׳בתסוב׳דלא נתכווןלאסור
לסיגמר י״ח ביכות והכי נסוג רברן שיהיו לו בני׳לעבוד׳בוראו או שנתכוק לשמש מטתו לקיי׳עונה טעימה בעלמא אלא לסעודה קטנהקרי
והאי ממך למכסהדחנן
במתיבתא כד לחיק׳להו שעתא וכןראוי האמורה בתוריכאדם הפורעחובמהשיחה ביצר אצ״ל לספ'לייה טעימה :
לעסות פכ"ל ( ופ״ל סי׳קכ״ד כיצדנוהגין) וגבלו׳פה אלא אפי׳לפפר בדברי חכס׳צרי׳שתהי׳כוונתולעבוד׳
כמתניתי׳כתב הי׳ 'ן דהיינו הציפפ׳קוום
דתב | לא ישב אדס לפני הסערוכו׳משנ' הבורא או לדברהמבי׳לעבודתו כללו של דב׳חיייאדם
לשו׳עיניו זסןהמנח׳יכןפרסב״ס כר״פט״פוזמןמנס
גדולה מו׳סעית ומחצ׳ולמטלס וסמוךלה
בפ״קדשבס (דף ט ) לא ישב אדםלפני ולכו על דרכיוולשקו' את כל מעשיו במאזני שכלווכשרוא׳דבר
סספי סמוך למנחה עד שיתפלל ולא יצג' שיבא לידי עבודת הבורא יתעלה יעשהו ואם לאו לא יעשנו דהיינו חצי שפס סוי במחלת שעהסכיס^
ברר0קי לאכי לולאליי! ומי שמדוהללו מצויו׳בו נמצא עיבד את בוראו כל ימיו אפילו וזסןמנסה קטנה מס׳סעות ומחצהולמשל
למיה זולא ל
לס דהיינו חצי סטה הויבתסלח
ואס התחילו אי
_ »,."- . ,ה
ץסמיו
סתחי׳יאין פפסיקץוכגמרא ס.ס בשע׳שכתו וקומו והלוכו ובשע׳משאו ומתנו ואפילו באכילתו
ואס
_,
יןיסעוךל « נסכ  . ..״ _ ״.
אלא ושתייתוואפייבתשטישוובכי! צרכיוי®׳1™ 3לי™* TPלכיני נתב ?WraipEc™ ’I tod-’S
טובאגיילה
למנ״
®ייו
יי״ s’il59
םייו
’’
ביוס
איכ׳שהות
לא4הא
יזמאי
ילמ'תת ייאמר "י* וידוע ’ 33ל צסוינופמולס -ס3ו5ו פוסק גיג6ס6ני
סמיך למנחה קטנה אס התחילו אין Wpnאצבעותיי ®P
מפסיק ין ממא תהוי תיובפאדריב״ל שלא נהניתי מהם אלא לשםשמים ע"כ ואם '״1ן ' ^י 1עראי יפקב משוס דליחנא בפראהי. 6ובמג
ס״מסי'
 1אמר ריב״ל כיוןסהגיפ זמן מפלהפנחס מיישב על אצילי ידיו אינו צריך לברך ברכת התורה ׳כשיחזור הרא״ש שכן נר׳לה״ר יינה ונטוי
אסור לארס סיסעוס כלים קווסשיתפלל ללמוד אבל אם ישן על מטתו הוא קבע וצריך לבר׳ואם השכיב ה׳כתב רביט סמסקנת הרא״םנינ
מפלת המנסה,לא לפילס סמוך למנחם עצמו על מטתו לישן ולא יכול לישן לא הוי הפסק וא"צלברך ז .אלפס ושם אכחוי נ׳ה שאינו מקרחונן
פסקהרהב״ס3ת ״ו מהלכותתסלונחלו
^
&.
}
גדולה ובתספורת בן אלעשא ולאלמרחץ
ו״מולפרן ^יי
מג מם:ןמה)5הג*
לת nHJDH
ת^
אכול׳מילת׳דמרהץולא לבורסקילבורסקי
•גדולה ולא לדין כהטלת דין רבאסא •בר
רלד וכשיגיע זמן תפלת המנחה יתפלל ומאדצרי'ליזהר סוןשהרי״ף והדמכ״סמסכימים ך
יטק 3אמי לעולם כמספור׳דירןלכמחלה
נקיטין
סחת סכי
בה ראמר רב חלבו אמר רב הונא לעולם יזהך?< ים
אמאי לא ישב גדיה פעא ישכר הזוג
׳
בתפלהמנח׳שנ׳ויהיLL
ולא למיסץ להזיע גפלמא להתחלהאפאי "בתפלת המנחה שהדי אל נענה אליהו אלא
בא גזייםסמא * תעלפה ולאלבורסקי כעלות המנחה ויגש אליהו והטע׳מפני שתפלת השחר זמנ׳ידוע ביקר בקומו ממטתו יתפי ל'0לילי
שיהא מרוד בעסקיו וכן של ערב בלילה זמנה ידוע יבואו לביתו יהוא פגוי מעסקיו אגל של מנחטר
׳יי־י
^אמצ!חיו׳כקיד?ןתו׳ארוד בעסקיו צרי׳לשו׳אותה לא לכו ולפגו׳מכל עסקיו ולהתפללאות׳ואס «

ושרי סעודה קטנה במנחה גדולס עדומן
מפלה משמע דעזמן תפלה ואילךדהיינו;
מזמן מנסה קטנה ואילך אסו׳אפיספורה■
קטנה וסוברדלאודוק׳כזמןמפל׳דסמוך
לה נמי אסו׳דדין סעודה קטנהלמנחה
למנח׳גדול׳ונ״כ -
קטנה כדין סעודה גדולה
סמ״ק ססוא דעת רביגוברוך • אכלהו״א'
כפ׳כפ׳תפלת השחר לדעת ר״תדספורה
קטנה סמיך למנחה גדולהעות׳להתחיל
וכן .נמי סמוך למנחה קטנה דלאהייסיגן
לאימסוכי כלל כסעודה קטנהורכינומו'
סברא זו בסס ה״ר יהודה שאמרמס®ו״י
וכ״כ בסמ״ק סי׳י״א  :וגלש דאיןהלנה

קח

א״ח הלכות ת ^ לת המנחה רלב רלג רלד

,״ל רמח ילובאחדמכל אלוסמיך למנחי גדולהוכו׳כמסנהשכתבתי כסמו׳ואס ססומכיעלמ״ש הרא״שבריס כרמ׳לדע׳ר״ת וז״לומיסוק״קדלענץ .תפלת המנח»
עבדי׳כרבנן ומתפללי׳פ עמי תפלת המנח׳אסר פלג המנח׳ולענץ Dpחסביכן ליה
אין מפסיקין וכמס המוספו׳והרא״ש והר״ן והמרדני לשוכח כגמ׳סס וכפ
 uחול דאפי׳המסילו באיסור נמי אין מפסיקין 1:סי ש וכגון שיש לו ססו׳ביוס לילה כמו ר״י והוי תרי קולידסתיץ אהדדי והאדאמרי -לקסן דעבד כמר פכר ה״פ
 tלל וכו׳כי׳כ שם המפרשים הנזכי־יס להתס משמע הכי וכפ' לולב הגזול מוקי לא איפשיק׳הילכתא לא נדי ולא כרבנן מי שירבה יעשה ככל כי״י או הכל כרכג׳
ולא שיתהו® קולא .שלשניה׳ד״ל דלמנין
,
_
 2מפרתי׳כואיכא שטת  pמשמע
׳יבא וצע״פ
• דתיר רחדו׳הדסי
נ _
בתרו׳הדסן עשה כן שכרו הרב׳מאר ו(נ״כ? זנעוחכמי׳ ^ כלאד׳לעשוימלאכו' ,הפלה׳הקילויכ״כ גס קהרס"
סרמב ם 5י כתוב
מדברי
א׳ובסוף דבריו
המנח׳דתנן לא ישב אדם לפני הספר פי ר׳ סלא נראודבריר״תלהר״א׳וב!
לזמן המנח׳רתנן
סמוך לזמן
הקכועותסמוך
נישואין והפע׳עובר
סלהאוכלי׳כסמודמ נישואין
והפעיעובר'י הקכועות
עלמה סכת׳רביהאיי׳סטוב להתפלל עס
לם פלת המכסס שיש מן הגמלי׳ססוכריס
להסתפיסמו׳למנח' רע שיתפל׳ולא יכנס למרחץ ולא לבורסקי הצבו׳תפלתערבי' מפל ג :המנח׳כר״י ממסי
ס6יןפושרין להתפלל משום דחשביקלהי ולא לרין ולא לאכול ופי׳ר״תדוקא :סעודה נתלה מון של מיל שיתפלל ביחיד ויסמוגאול׳למפל׳כ' מיהו
חעכי ל• ונשואי] ופריון הכן ותספורת של ןב אלעשה שהיא כעקתספור' כ׳דהנוהג כךצרי'ליזה׳שלא :יתפלל תפלת.
עוסקין כמצוה ופנ!ו
& 303 rי5״זו ,:כת!1־כאה 'מי?ל של כהן גדול שהיה מתאח׳בה הרב׳ובורסקי גדול ותחיל׳רין כל המגתמפלג המנח'ולמעל' כיוןדחשיבליה:
נתחיל שעה; שכיעיוז :ל-יל׳לענין תפל׳הערב מ״מ העיל׳סומביט•
וזניאם« ץ » פי־םףך למניז׳גרילרהיינו
כל אדם בכיתו ותספור של לכ אד וכורסקי על דעת ר״ת  :ופשיבא להתפלל ל רכ1
™ סעודשאוכל
להתפלל -
בד״א ׳
־יי
&םה ■
בשאר
ישלושהות

ול״ריתב שהן
ל״ש אלא לפניו אבל לאחריו אפילו מיל
שהו׳בתחיל׳שעת
קטנה
!
למנח
ובסמוך
ומלאכתו
שיגמו׳סעודתו
ל
הןע״למשפורס יט׳עד סוף השיה
אינו חחי אמר רב אחא ומינה מיל דאינו
« wנפ׳קפא יםכפ (יף י>:ת ־רבינ; עשירי' אסוילהתחיל אפי׳בסעוד׳קטנ׳ואפייבתספור׳של כל אדם חוזי הא פחו׳ממיל סודויכיעמיס מפרס
 ww 'iwיה יי’ניפררכס ,להמ  .1fובורסקי קטןובגמ׳דין ואפי׳אם התחילומפסיקין אפי׳אםיש לך כפי׳הערוך דלתפלה דקאמי הי־ינו כדי‘
«w׳Wm׳*ל
ס'1׳־י? 5צ ל ■ שחות להתפלל אחר שיגמור סעודתו :ומלאכתו ודוקא לאכול לרחון ידיו להתפלל והתו׳דסו פיר׳זה דנר'
כרבי
הלכה
לטעו׳פירו׳מות׳דאין
אבל
' ^ חח־ריי ^" אסור סמוך למנחה קטנה
כפי׳הקונדריס׳ דלחפל׳הייכו להתפלל בי'
יפש
ך ??
וכברנמבא׳בסי׳צ׳ובסימ׳צ״ב סדפ׳רבינו
תפל׳המנח׳אסו׳לטעו׳ער שיתפלל
יהושע דאמ׳כיון שהגיע זמן
t
ן
לדוןובאלשניה
הואשון הפסלת כל דין ודין מקרי
וה״ר י־הוד׳כבשם ר״ישהי׳מתירג־׳כ סעודה קטנ׳ספו׳למנח׳קטנ׳ כדע׳התו׳וממו׳מ״ם כאן רבינו בסמס נר׳
משיפח־לו בעלי דינים עכ״ל:
קטניסמוך למנחי קטנ׳דוק׳ כשקובע סכל שאינו מעבי׳זמן כתפלה מצוהלקזר׳
רלג המה משש שעית ומחצה ונ״ל דאף לר׳יתשאיס׳סעורי
שאלאוכל מעט בלאיבלאאסר המיס כדיך סמקזריןאחר שארמצות:
ולמעלה עד הלילה וכולו עצמו לסעור אבל אם אוכל כביצי כדרך
:דרך שאדיאוכל
סמוך וכ״כ בסי׳נ״כ0 :ח סלואס אין ידימקיו׳־
ממני:לפהשסרידף כו ) תניא אי זו היא קבע מותן כמו אכילת פירות ורי״ףכתב אפי׳סעודה קטנה
 dd:נמלה משש שעויוסחצ׳ולמעלה למנחה גדוליאסו׳יכ״כ ה״ר יונה והמחמיר תבא עליו פרכה ןאם .יקנחס כעפר אי בצמר הכי אמרי׳כס׳היק
ו6י זו היא מנתס קטכה מט שעות ומחצה התחילו באח ' מכל אלו סמוך למנח׳גרול׳והכמד זנ » המנ חה אי* קורא(דטז) ונתבא בסי צ״ב ופהסכת׳
ולמעלה ופיש״י אם בא להקדי׳ממיר סל מפסיקי? אע״פ שהתחילו באיסו׳וכנון׳ שיש לו שהו׳ ביו׳לחח’ ^^ ולעני! כרכה על הנטילה אין לולכרךעל
ניןהערניים אינו יכול להקדימו קודם ו'
 Wtwסעודתו ומלאכתו אכל אפ אין לושהותלהתפלו
ספות ונין הערבייה כתיב כיה מכי יכטו
ונינו
ש*
אה כ צרי להפסק מיר ומאימתי הוי תחל תספור סשיניח «  • Tני׳פל נס׳ינו ז נמר מו 0
צללי ערב משמו מה נוטה למערב דהיינו
העליוןוהתחל׳ וכשיבא׳ להתפלל כדב עמים סיטולידיר
מושעות ומחצהולפעלס * מנתה o^ pשל ספרי׳על ברכיו והתחל׳מרחץ משיסיד לבושו
שיטול■
■ ידיספפולותלתפלה -עד
ומן תשיר של בין הערכי׳ככל יוםמתשעה בורסקי משיקשו׳בגד בין כתפיו כדרך עוש׳מלאכ׳והתחלדין אם ניידסתס
ושלא כדברי הר״ן סכהב בפרק־ פ״פגבי■
.
“
סעות ולמעלהכדת?ן כפ׳תמידנפח׳והת'
נטל ידיו בטיבול ראסזן צריך שיטול ידיו
משיש טעמא ובמתניתי׳שש תקתפלת מ
דידיס שג הסיח דעתכשירו
המנחה עד העיב ר׳יהודה אומר עד פלג

המנסהופרט'
אתב׳פעותומת
פלגאמרוןהלמכסח__

— ־־
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מי׳סצסר זה אכל הרמ״בסכמ׳כפ״ג מס׳
מעל׳כבי אשינו סתפל׳המנס׳כנג׳תמיד
סלניןסעיכי׳מקנוזמנ׳ולפישס ,׳ הממי׳

ךכננליוסבט׳פעו׳ומחצ׳תקנו זימנה.
מסעות ועחצס והיא מקראת מנח׳
ןטץלכי סכערב הפסח שסל להיות
כעיסב׳מו שוחטין את התמיד כו׳שעות
ומסצצפרוסהעספלל מאחר י׳סמי׳ומחל

ע\ווו »  </ז <[!y

׳׳^ץעח iwim

ו  ^ ■^ iinjfv/ini ^ wןוו

ivvnu

 ,ן< «

׳1

ז

ו׳לא נפסקההלכתא כהרי' כחרמינייהו ואסיקנ׳רעכד ^ י עכי
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כרבנן ומתפלכמנחער ה׳״ילה שוב אינו יכול להתפלל ערבית׳
מפלגהמנח׳ולמעל׳דכיון דמחשיב אותו יוטלענין תפל המנחה׳
אינו יכול לעשותו׳ לילה לענק תפלת ערבית וכן אם הוא עושה
כר״י ומתפללערבי ,מפלגהמנחיולמעל׳צייך ליזה׳שלא יתפילל
מנחה באות׳שעה וכשיב׳להתפלל כ׳רב עמרם שנוטל ידיו אין
לו מים ליטלם אם יורע שיהיו לפניו עד ד׳מיליןוהוא בדרךימתין
עד מסו׳המים אפי 7אם יעבור זמן התפלה אבל יותר מד׳מילין
^^חרי ןפחן׳
יתפלל מיד ואל יעבור זמן התפל׳וה״ם לפניו

דלאאססדטתיהאלל*
דמנקי׳מי מילי
שנתלכלכו כטיט וי״א אדרבה צריךשלא
יהיו מלוכלכי׳ועל הסיח דעת איןלחות
שאין הסיח דעת אלא באכילהואי-אז״ל.
היה או׳פאין לסל׳לא סנא לכלוך לאסנא
בהיסס דעת אלא סינקה בכל מידי דמנ^
ע״כ וסשמשאות' סאומרי שעל הסיחדעת
באבילה-
ץא לחוס שאין המס דעת אלא
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^ פר ^ של הסיח דעתפסולרלמפל׳כססשססולו',
^ ידיו ^! ר
' ^ ^ לדלר 2מין?
היא ה
ס^ת זמן תעלת המנח׳דלכסחלס
ליטלם ^ לאביל׳וק נר׳סדברי לימב״ס במ׳רביפי
פס׳שעותומסצה ^מעשה תמ? מכחס בצרור וכן לאחריו אין צריך לחזור כלל כדי
תיזלת לו זמן ולענין כרכה על הנטילה אין לו לכלאם לא שעש צדכיי מס׳תפלה וכבר כתבתי זה בסימן
גדול׳סאויו 0יינר לר׳ס?5ס
שכח
רלד
לקנח או קטנים ושפשף אז צריך לברך •
המנחהמשהגיעה צ ותה ספה ^ :״ Dוכן
ולא התפלל מנחה מתפלל ערביז שתים ולא המפלל מנחהמד 2מ3י^ 0זי
רלר
^מע״שאח״כ שהורו סגאוניס שאץ
הראשונה לש ערבי׳והשניי לתשלומי מתפלל ^ עחנ י ^ עי«?«(«ד« ' יי»{ידי!
יוי להתעלל רשותאלא הגדולה וכן
סח י 0וכו עדש אי ן לפפיוסאס י^ לו תיס1
ורופא
י 'נו תן מפני שהי׳כנגד דכי סאיט
מנתו
לוי סכי הפל' נתב' '
’^ י :3ל ייס  :ום׳ ש רבינו ולא
נפסקהכמר עבד ודעבד כמי עבד סס כפ׳תפלת כסי pח :שאלהלא״א ז״לככלל ד סימן ט׳אנשי׳מסקסל ספינדבי להתפללככל
׳:הדיצ כסד מינייהו ואסיקכ׳דענד
מינייהו וכו׳כן כתבו ססס״ר יונה יו׳מנח׳גדול׳עד החג ונסתשקנו בענין מכסה קפל אס היא קוי׳כנגד מנח׳גדולה או
וגלש והוא
סיעש׳למולסכסרואח״כ כ׳כסם כעל ההשלס 'שעכשיו' אייזה מהם רשות והימ״בס כ׳נהגו אנסיהייה להתפלל מנחה גדולה וקטנה וכי'
י ק כתו בספ׳אוהל מועד בסס רכי׳האיי
והרא״ש הסיב להם כארוכה וכלל דבריו כ׳רביבקערס דע מסתבר כיון שהגיעוששי
י ע לקי הדסק סעושי׳עעמי׳כר״י ופפמי׳כימן ספיר דמיי דלא גרע מהסכיס
שעות ומסלשהוא זמן מנקה הראשונ׳חובה והשנים נדבה :ומה שכ עוד רביט אבל
^ ף1
שמנהגינו
^! ייתמקיי׳וקורא פכ״ל וכ״כ המררכי וה״י יונה כתב ועכשיו כיון׳
כ״ל סיס לאד׳ליזה׳סלא יתפלל מפלת נדכ׳אס לא סימרש גה דבר וכו׳עד והלואי :
״ ^ 5המנח׳אתר פלג המכלז׳כרבנן אין לנו להתפלל תפלת ערבית קודס
קיע׳התמה
0
סיוכל לכוין בג' תפלות שתקנו חכמי' גס הס דכיי היא״ס בתשובה אבל לא באותה
חשובה אלא בתשובה אחרת סי׳י׳ג  :סדר פסלת המנסהבצבור',אומרי׳אשך
'ע^ להקל בכך יאע״פשמתפללי׳תפלת מנסה אחר פלג המנחה לא נמנעו׳ וקדיש וכו׳כ״כ הרמי כס בפ״ס מה״ס והתו׳כי״ע אין עומדץוכגי כתבתי בטיצ״א י
להתפלל

ערבית גס כן באות׳ שעה ואפ״ג דמו תרי קולי דתתין אהדדי-איפשה
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ד״מ
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רלר ( 0
וגמ'כה { מ
?אין לומדאשרי
 5gמ1לת המניזה
על שנשלמו gji
 8ניין ינ׳ה כלי
סיל/מרזעליו י |לי!ז
6ל יגפילת הוי נתז
«  j5הוא נסמון
גהנז׳:

י

כמו בשחרית אס לא־ ע״י הדחק
אבל^ ך
b
•
הספרדים אין מהגיס לחזור ס״׳ן
המפלס ודוקא שכח אבל הזיד ולא
התפלל אין לו תשלומים וגאון כתב
במנחה אלא מתפלל ס״ןסע
הצכו׳כקול אפי׳הזיד אם רוצה להשלים אותה בתפלת ערבית הרשות בידו

נדבי  -ו 1 .ריינהכהבשססדען ^■
החיי ׳שמתפלל פס סצבוי־מ״הוקי׳ר■/
כעיסקויא פסוקים כדילסמפללי״ו
דגיי מורה כמו סאמיוסרוש׳

רלה (א)

האגור
יןוד׳מגר עליוגהו.
סיני סלפעמים
«ןורין
ני«י
הקיקע׳אוfiiv &'j
ק«גתגל׳גאתהב! כני' ■« .
& Jy *>Wsס עינ ז־1ןסמ3ר'1יייצס דשו ע כ והשיב לדכרי רבני צרם ואשכנז אקלו לאדם להתפלל
ח״ל ונגר
לסחטצל
«
ר
3
<מש
»
<
נו
»
ימ
5
וסויוהו
»
יל
תפלת נדכה שלא תמנו אלא לתפלות כיום אכלרנאלפסכתב
<שאל שאלה •י
!מהרי״ק ומהרא*י וככר עבר ומן המנחה א״כ היום כלסשיכו׳ ארם להתפלל תפלי נדב׳ואת׳שאת׳נוהגין כמותו מסתבר
«נתנו ללא תנאו והולך לו ולא מביט תשלומין לאשריכיון שהניע שש

לעוברמל תקנת  :כתוב בכתבי מה ר
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שעות ומחצ׳שהו׳זמן מנח'ד״ראשונ׳חוב׳והשניי'
•עס וסמן לי 1נזג והרי״בם כתב כמשובס שנכון הדבי לומר נדכה אבל נ״ל שיש לאדם ליזהישלא יתפלל תפלת נדב' אם לא
ומהרי״ק והרגה
•עלי < « 5נא היז אשרי אתי סעל<*
לתפלת ערבית קוד׳מפל׳שהיא שיוכל לחד׳בה דבר וגם צריך שיה׳מכיר עצמו זהיר וזריז ואמיד
תשלומים
המנחה
כד,י
שיהא
בזה
’
1
'
י1
•תעללץ יגדרית
«פ ס 5י,וד חי א היכי שסתפלס היא תשלום תסלתהמנח׳
נלילע וכןאני■ ואין בזה משוס עבר יומו כמו שאין כן פברין בה יעה ק! ינק ביה ק קרוו  -זבה׳ 3והקו»7של(7׳»  /׳•  13ין-w
 \m! im jupoבמפלה ענמס :ויששאין אומריםאשרי תפלו׳שתקנו חכמי' סדר תפלתהמנח׳בצבו׳אומר אשריא וקדיש
תק-ן־ גכ״צהאנזר
כת' במנחה וכו וכבר כתבתי למעל׳סאין סעס ומתפללין י״ח וש״צ מחזיר התפלה כדרך שעושיןבשחרי׳ונופלי׳
ןגת׳ה שי׳א׳
שיגה
למנהג
ונפטרין
למנהגנו בסימןק״כ :
־ל
לע פניהם< L
ואומרי ,ואנחנו לא ־
כרע וכו׳ ואום' קדיש ן7
שלם• _ ז •
« 0קז־מץג' 8עות רלח יבשינמז הלילהיתחללחתלת לבתיהם לשלום ויש שאין אומרים רצה במנחה אלא מתהילין
גי חושנין היו«
™י"
ואישיישראל! וככר כתבתי למעלה שאין טעם למנהגם 1 :
 85ניט ע 1י  8ע«ינ
ג*' 6הריינ״ה וכו׳פשו׳בכמ דוכפי דמפלתערבי׳רסות
נפ-׳כיישגה «" ץ

.

־־•

ונעל תרומת הדשן כ׳"'־־־■■
!שבימיהזח
לזי־לש

ומ׳ש שלא נתקנה אלא כנגד איברים

רלה

ואינה

«גינות לכ ל תקן׳ וסדרי׳וכו׳בר״מ תפלת השחר ( דףכו)
הלילה יתפלל תפלת ערבית
«0יע!ר<
תכלים ום* שומ״ממצוס איכאואין לבטלה כן
סיער ! ' 11:53שכל
* חובה שלא נתקנה אלא כננ׳איברים
חם הוא יינשעו' כתבו שם המוספ׳שאין לבטלה אלא מפני
יין ארון כין ק5ר מצוס אחרתהעוברת  *:וההא״ס כתב נהי
«א'ב
«שעה ססיא ישות אין לבטלם אס לא מפניצור'
י׳
. /
זl
 1 ll׳
״—  1־
ורגיעית שהוא
טעה־
נו
ןטפ
־
'«
5
ו
«
בי״ישי
'
־״יי
־
יט
דהאידג
קבעוה
חוב
ואין
לבטלה כמ חמג אחר ק ש של ערכית
1א -זרעלנ המנתה
תוכל לעשותני דל»
™־־ליסוכןפלס פל דלא כר יהושע ןכ לוי ראם תפלות באמצע תקנום פי נבקרקי ש
סעות תת('שמיני' מפתו בירל׳דאין ססריסין^ מו לי רד וכ״כ ואח כ תפלה ובערב תפלה ואח כקש אלא כר׳ יוחנן דא״ר יוחנן
•יעת וליוהרא״י סמו׳בפ״ק דשבח וכיוצא בזה הס דברי איזהו בין הע״הב הסומ׳ גאולה לתפלה ואפי׳שיל ערבי׳הלב' זמנה
עו׳נאותה תשונה.
תקומות ה״ייונסש :תכ בי״פ תפלתהשחשניאי' אחד ק״ש וברכותיה ומאמתי זמן ק״ש של ערבית בדתגן בשעה
ייש
*מקלייייןלהתפלל לו דברי י״י שכ׳דסא דאמרי׳תפל׳עיבית שהכהני׳נכנסי׳לאכול בתרומתם והיינו צאת הכוכבי׳כך כת׳רב
ג' או '7שיגות ישות היינו לו שאינה חובה כשצר תפלי'
אלפס וכ״ב רב פלטוי הקור׳ק״ש קור׳שדאה ג׳ כוכבים אם נתכוון
קולס .
הלילה ? 36ןציס
דמצוה לגבי חוכ׳רשית לכך לא יצא ידי חובתו ויחזו׳ויקרא ויתפלל ואם לא נתכוון לכך
וסמניזגגשתרנג
ע״י תתית פת קייל
■יה:ייי•! ' {* כתכדסאידנא קבעוס וטעה והתפלל אל יחזו׳ויתפלל וכ״ב רב עמרם ואפי' קרא׳תוך בין

הברכות וגס לא יענה ל»ימן״כוונס ({!!»;
ירי חובה אלא אס ירצהצ^
ימ׳־עססקהל
כלא חתימה וכלא פתיחהסרסותסדו־
ו ליזסר יציאת סככביס ?ויל»
קרילו׳שמע
טס ברכותיה לציידי חומזו
וקוד׳שהכיל!
דברירבי׳ה^ ייכתכ תיקחאחו
יקרא ק״ש עס ביכומי׳ויתפללולא•
שנויי■
לצא׳י״רזק״ש באומה קרילוה $6
לעמיד
בתפל׳מתוך לירי תורה ויוצא ידnp׳$
הכינות ואחר יציאת הככבים
קיר׳אומס׳
וימכוין לצא' י״ח ואס נא
ירצ׳לקרו׳אלא
השני פרשיות סני ליה בהכי דכיין
שהוגי'
יציאת מצריס מקיא
אדתהבב״הלא-
מצריכי' ליה להזכירה פעם אחרתונדי
סלא יקרא אותה כלא ביכהכתבספומי
ברכת אהבת פולס לבדסעכ״ל :וא״ת
היאך .הוא אומי ברכות ק״ש כלה p
שאינו יוצא י״ח ק״ש כאותהקריא'
סריהן
ביכו' לבטלה ככר כתי ?
רשב״אצחשונה
אל תתמה דברכות ק״ש אינן כיכותעל
ק״ס ממס ככרכרו המורע וכינתהמצת
סאס כן היה לגו לכרךלקח׳אמסמפאלא
ברכו׳סן סנתקנו כפני עצמןאלאסמןט
לאמרס■לפני ק״ס ולאחריו וכן
הסכימו
הגאונים פ״כ וכתב •:עור ס״ר יונהומי
שירצה להסמי׳על ט צמו יכול
לפסו׳כק■
אסרת יותר נכונה שיקרא בב״ה
ק״ש
והברכות בלא שמיס׳ופתיס׳וימפלל מס
הצבור ואופה מפלס יתפלל לפסנדנה
שהרי איברים ופדריס של עולת
נדכהנמי
קרבים כל הלילה ואחר יציאשהניבים
יקיא ק״ש בברכותיה בפתיחות
וחפימו'
.ויתפלל לסם חובה ובזה יהיס סכלמתקן
שאותם סבב״ה מסיה לעמוד
בפפל׳ממיך
דברי תורה ואח״ב יקיא ק״שבעונתה
ויסמוך גאולה לתפל׳וסה שמתפללאומה
כנדבה כדי לסמוך גאולהלמסל׳הרמי
סמחד׳דבר בתפלתו ואין צריך לסוסנה
דבר אחר מ״כ והכלכו כתב בשהסרי״^ב

ותאניה זכמאים
לאכול ניגוד היום
גדול ומשום כן
«קדי«« צהתתלל
'| 6נ!ל הילאח״ג
זאפי' ת״ת לא ולעני /אלשיא המייני׳ או התחיללאכ ^ מטתינו ואותה של בית הכנס׳אינה אלא כדי לעמו׳ בתפלימתוך
יפרוש ?ןנ«ו מן אי מטיתינן ליס להפסיק יפיאי בשימ ן דברי תורה וכ״ב ר״ע שעיקר הקריא׳ שאד׳ יוצא בה במה שקורא
58־ '13אם לא יוכל זה :וזטנחאחרקייאת שמע של ערכית לפני מטתו ומחמת זה כתב שצריךלבר׳עליה בא״יאמ״ה אק׳יבו.
למתות נהן חלא דלא ציי״בל דאמר תפלות
באמצ׳תקמס7
דרך זה ובסוף כ׳אבל ציי כוולגלולהלה
$הק 7יס
פ״כאלא וכו׳פלוגת׳דרי״בל ורבי
יוסנןכריש
ברכות
אותה
שהתפלל
בב׳ס
יחחר
ומתפלל
פעס
א״כ תורגל נשאר
מרישות אזיתעלל (דד )'.י1סקו סע וסקי'כי׳יוחנן ומאימתי
אסית וגס רבי׳כת׳בסי׳רל״דכשסבי ^
דאמר
דקיימא לן כרבי יהודה
' 4כ נצילה עכ״ל זמן ק״ש של ערבית כדתנן בשעה
שאין להתפלל תפלת נדל
יהאמ׳י
«נ' נ שיירלני,ריש
סהכסניס נכנסים לאכול בתרומתן והיינו
צאת
הככביס
כריש
כרכות (דף כ ) וכתב עצמו זהיר מיח ואמיד בדעתו לכוין בתפלתו מרא׳ועד סוף כלאהסי׳דעסולפח
«־כות:

?^ י' ^ר “ השמשות שהוא ספק יום ספק לילה איתאביתש׳ישתחר וקורא
#ן1לנו ' ^
מ!ש-מל wבי.ס אותה וכן פרש״י שזמנימיציא׳הבוכבי׳וכת׳מה שאנו קורקאותה
ת £זפהפחי ן)3ח״כ כ ׳סמג,דבריהרי״ף ביית הכנס אין אנו יוצאין בה אלא במה שאגו קורק אות לפגי

סס ה״ר יונה הא דאמיי׳דמצאת©ככבים ואילך הוא לילה דוקא ג׳כוכביס בינוניים
וכדאמרי׳כס״פ במס מדליקץ וכיון שאין הכל בקיאים בין בינוטי׳לקסני׳צרי׳ליזהר
עד שיראו הקטנים ואס הוא יום מעונן ימתין פד שיצא© ספק מלבו ובאהל מועד
כתוב למבין ק״ש משעה שנראים שני כוכבים נקיא לילה ואינו יודע .מנין לו זה :
ומז ש רבי כסם רב פלסוי הקורא ק ס קודםשראה ג כוכבים וכו׳ואס לא נתכוון
לכך וטמה והתפלל אל יחזור ויתפלל משמע דוקא אס התפלל י״ח קאמ דאינו חוזר
משוס דמפל׳דרבנן אבל אס קרא ק״ס חוזר אכל קשה לזה שמחלת דבריו 1
סס בק
בק״ס
וכך צריך להיות סוף דבריו ולכך נ״ל דבקי' ק״ס נמי מיירי ובכלל סעס והתפלל הוי
נמי ק״ס :ום־ ש רכי׳כשס רש״י גס מ״ש בפס י״ת הכל ברי׳ברכו׳בדבריי התו׳והרא׳
זמ״שוהקשה א״א מל דברי ר״ת נסי נמי סאי׳זמן תפלת המנחה כי אס עדפלג
המנסה וכו׳עד אע״ג דלכמחלה אין לקיומה קודס צאת הככבים כסתמא דמתני׳
כל זה דברי הר״אש שס 1:מ ש ומ״מ גס לסי״י אין למהר לקרותה כ״כמבע״י ,וכו׳
,הס דכיי רבי׳שניאו בעיניו והס דברים נכונים  :כתם הסו׳בר״פ תפלת השחר
במי למהדר
גבי ימקב תקן תפלת עיבי׳תימא דאמיינ׳ פר׳גיד הנשה כי מסאי לסרן ׳•
דקי״ל
מנהג ׳
,
זכו׳ולפי מס .שסירסמי .
,
כר׳יסוד׳דאמר עד פלג ״־- -
המנח׳ניחא  .״
ויפה מנהג
שלנו
ו־אדרב טוב להתפלל מבע' י קצת :שאל 1לרב האיי צבו' שעקדימיןלקרו׳ולהתפלל
קוד צאת הכככיס וכו תשובה זו כתבוה סרא״ש והרשב״א בריש ברכו׳וז״ל התשובה
נא י עושין כן ומתעללץ סל ערבית ואס״ב קורים ק״מ כזמנ׳ולא איכפ׳להו לעסת'
־־

הלכ׳נקיטי׳שצרי׳לקרות׳אחר צאת הבוככי׳ויפס׳א׳מסדיכי׳סנז׳ואע״פפכ׳המרוי
בססראבי״ה נ״ל עיקר דברי־ר״ת וסמפמי׳לקמ׳ק״ס ולהתפלל כלילה מיסויכיהר
סכל סעוש׳דבר שא״כ לעשו׳נקר׳סדיוט אלא א״כ הורגל כפריסו׳כשאר יגיי״P
ניד אפילי במקום שנהגו הצבור לקרות קריאת שמע מיננ״י יש לכלאלם
כענין סיקרא ק״ש בעונתה דכיון דלדעת כסה גדולים לאיצא י' ס בקי^,ב ה"
מיחזי כיוהרא :ולעני! סוף זמנה תק פד סוף
האסמור׳הראסונ׳וכו׳והלכה { ג
י™
דאיפסיקא הלכמ׳כוותיה ברים מסכת ברכות :וס׳ש רנינו ואפילו לכתסלר ל6
להמתין לקרר' עד שיעלה ממוד השח׳ומ״מ אין לו לאכול וליפן עישיץי^דח
הפח׳וא״ג
יהא כא מן השד׳ בערב וכו׳כ״כ סס הרא״ס וז״ל י״ג או׳פד סימלהעמוד
להסעיר ול היחי׳עד חצות לגבי ק״ס כעו לשאר דבת׳דהא חכמים לאסליגי
די״ג אלא בסייג כדי להרחיק את האד׳טן
העייר׳ור״גמצרי ' סי?י^ ״Vn
לו לאכול ולא לספות מד
שיקר׳ויתעלליחספנו סי5ה פ״? וכ^נ ^!^? 3נון
שכתבו על כרימא דסכמיס עשו סייג לדבריה' וכו׳מכצן מסמ׳סמסטשסגי"י■
סיקר׳ק״סוימעלל״וwערכיתיג,1ככ ״למהמעיל
ק״ש סל
ק״
״זי v✓/
לילהi/m
שאין ול לאכול ןs t
&t
סמוד׳עדע* קי ץ
״** 1
תילר
־
לאכול.
אסר
אלא
לאכול
אבל
אס
רוצה להמתין מלקרו׳רשאי
ובלבדיי!נל פ /ז ji
וגס
:׳דקדק
הרשב׳דקדק סםדאסי׳לכתחלה יכול להתעכב מלקרותע יספה הסמ?י1ז
יי%
השחי ואפי׳לרבק נמי לאס׳חצו׳הוא דאינו יכול להתטכמדע׳אכלאלי ,יצה  ,׳' v
לקרו׳ולסנו׳ולהמעסק במלאכתו עדחצו׳רש5ןל וה $ןדמנ י׳סימי׳עסוסייג י
שלא

וק

איה הלכות קש ותפלת ערבית דלה רלו

י&ידי׳ 6לס גא מן השד׳בעיב ואו׳אלך לביתי אוכ׳קימע' ואישן קימע׳וכו׳דוק׳אוכ׳ היינו טעמא משוס דקדוש .במקו©סעודה ומקמי סעודה אמקץ אבל כס$ור מילי
7יי־5ןמ'דל"ו כד של 15יכלו לידי פשיע׳ואפי׳ר״ג מוד׳בס מפני סהס דביי׳פמביאי׳ דאוריית׳כי אתחיל מקמי זמןחיובא טובא אקמפסיקין ואמאי דאיפמ׳המס דלמאן
לאמיתפלת מרבי' רשות כיון דסרא ליה המייניס לא מטרחינןליה .כלו כיון .סהתיר
?? ^ יכ׳וכיון שנכנס אדס כיוון זמן חובתו אינו רשאי לאכו׳ולא לישן עדסיקרא.
& פול אלא אפי׳סתת־ל מפסיק לק״ש דאורימא כדמשמע בפ״ק דשכת חגורו כדי לאכול לא משרחיקליס לכפסי׳אלא יגמו׳ואח״כ יתפלל וכ׳הריף והאימא.
נהוג עלמא במפלת ערבית מנהג־ סוכה
י״ר לכל הפנויים פס ככניסה למרחץ
קוד׳דזלילה ואע״גדסרא המייניה ,מטרתינן ליה כתב•
^ללפ;י סספרהא לפאר דכיי׳לא פלא דאמר זמן תפל׳המנח׳עד פלג המנח׳שהו׳שעה ורביע
משםהי״ן בשס הרש״בא דדוקא פרא העייניה
תפלת ומשם ואילדחשוב ליל׳לעניןתפל׳המגח׳ו־ו׳ה נמי לעגקק״ש
מצימפסיכו כפיס מקמז להתפלל
ואילך הוא זמנה וכ״ב אבי העזרי מדלא יהבי רבנן זמן &? תח<ל ת אכל התחי׳לאכוצ ממס אינו מפסיק אע״ג.
5ערut 5׳ שיכנס כמידזמנ.ו ^ סלא
המנח׳מתחי׳זמןתפלת הערב דסויוה חובה מיהוקל ס שהיא מדאוריתא
יהחיל ם^ :ץמ ^בי} 5יפ; 5י'השיע ? תפלת הערב ש״מ שבגט׳ זמן תפלת
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הכוכבי׳איזהכחמה ויוצא בסס ידי חיבתו א' סל יום וא׳
נד״גשקיבי כך ולא א מ־ו חכמי׳עד חצות האיי צבור שמקדימין לקיות להתפלל קודם צאת
 Hלכתחלה כדי להרחי׳אדם מן העביר׳ עדיף לצלויי כהרייהו ולהניח ק״ש עד צאת הכוכבי׳ או להמתיןסל לילס א״ר אחא בר חנינ׳ אריב״להלכה
 mvhשפס מפישי׳דהאדאיפשיק' עד צאת הכוכבים ולהתפלל כיחיד כרי שיסמוך גאולה לתפלהכר״ס סאמ׳מסו׳ר״ע והא דר׳אסא לאבפי׳
מפלגאיפמ׳אלא מכלל׳איתמ׳ד * יאוגא דרבנן
מי׳אליעזי והשיב מוטב שיתפלל עמהם כרי שיתפלל בצבו' אם הוא
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דםק,יצ <«־ ־ל עיבייעודמן מ־־פ
מעז הלנה כיבים וכן משמע מדאמיינן זמנה תגן ער סיף האשמורה תראשו־ישהיא ״׳ 5״י <לה דברי 7 0
ננע גני ממשה ובאי בניו עבית המפתה ר אליעזר וחכמים אומרים עד חצות ר ג אומר עד שיעלהעמור מקצנ «»הוס< ןנ »ן «י ^5-ס־ויצו■
לכתחילהחיני!צבל צ® מ » מ במזיד צירספיפס
ה״ק ליס השחר והלכת כר ג דאפסיקא הלכוזא! סזתיה ואפי
ופדהשת׳לא שמיע להו הא דר״ג
ימן פליגי עילריךדפי׳ויכי׳סל :כרבים יכול להמתין לקרות רע שיעלה עמוד השחר ומ״מאין לוי/אכול
דילמ׳י;" !,כוותךס״ל יהאי ראשיי ער ולישן עד שיקרא דתניא לא יהא ארם בא מן השדה בערי ויאמרהלכס קי״ל בסל לילה כר״ע ובספההדסק.
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נציתנדילסיתיק את האי' מן העבירה אוכל קימעא ואישן קימעא ואקרא אחייב ק״ש ואתפלל ונמצאדוק׳וכדאער רי״בל כדאי הואר״סלעמוד
אזל יכנן כיותי ס״ל וסייגיה אתם והאי חטפתו שלזוישן כל הלילי אלא אדם בא מןהשר׳ ונכנס לב״ה אועליו בשעת הדסקואפי׳סמוך ל^ נץממש.
#יי עד חצות כדי להרחיק את האדם לב״הט אםרגיל לקרו׳קור׳ואם רגי? לשנו׳שונ׳וקור׳ק״ש ומתפלל הואיל ואיכא אינסי דמד־ אבל במי
מן העכירה דעשמע בהדיא וגניו של י״ג ואח״כ אוכל פתו וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתחאל מא סעכר במויד ונשפהא לא ואפילוכפושע:
כמי ונסו דוקא פמוךאנא כל לאחר סעלס
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זט ן שכיבה ופי׳רי״ץ גיאת ודאי צ״ל שתים לפניה ושתי׳לאחריה ודאי משסע ללא סוגגץ נמורין היו אלא
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ועבדי סי־ג עיקי מצופה ל ׳ותה
מברך שתים לפניה ושתי׳ לאחרי׳ ירושל׳ ואס נא5׳ ולא קרא עד סיעל׳עמוד השחר
מ״״יס מיי יס״ר יונה סוכר דלי״ג כמי
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מסלה אלא יס לו לקרות או נ״ח כתבתי סיכא שנאנס ולא קיא סל מרבית עד ספלה עמיר הסחר והוא צריך
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יי יכי וכיון דחזינן דאפי׳כשיכאקודיזמנה חפשו סמא יבא לידיסשיע׳והצריכוהו להחזיק כדרך ואיכו יכול לקרות סל שחרית בזמנה מס משפסו :ומיהואס קורא
■ דלדברי הכל צריך לכתחילה לקרות' מיד אותה אחר שעלה עמוד הסחר לא יאסי הסמכנו שס (ד ס )על האדרס״ביא״ר • ירא
כדי שיתפלל מידשמעינן
 r jלננהס ע"כ  :ומכלל דבריו אתה למד דקוד׳זמנה׳ נמי אסור להתחיל ובלבד סלא יאמ' השכיבנו ואע״פ ספי׳רס״י וקאי אאידן דרשב״י דאמ׳הקורא ק״ש
■ דהיינו דוקא כחצי סעס קורס כמו שאמרו בתפלת המנח'וכ״כ אל ערבית קידה שיענה עמוד השחר כבר דחו המוס' דכריו וכפכו דאז ודאי וננ
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לו קצת מלפניו לא יסב עד  .שכיבס הוא ולא׳קאי אלא אמאי דאמררש״ביסקוראק״ס סל ערבית קויס הגן
^ 3יישביכז׳דכיון■שהגיע זמן המקי׳אפי׳סמוך
החמה כלו׳ואע״פ שכבר פלה עמוד הסחר דמון סמלה עמוד ספחי ודאי לאיזמןן•
ףפ ^ילא משמע סכי מדברי המו׳שכתבתי כפמוך יס ליזהר כדבר כדברי
יי י 5יהישבאז״ל ':׳כתב המרדני בפ״ק דסבת אם ססחי׳אדסלאכולמשחשב /סכיבה הוא וב״כ הימ״בס בפ״א מהי ק״ס :וכתב המרדני ז־וק׳סס ייבנו לא יאמיי
 ^Jף־׳תפיבי' צריך להפסיק לקרו׳ק״ש ואס הקחילבהיתרא"צ להפסיקוהר  .fאבל מעריב ערכים יאמר עם כל הברכות סהרי מ? מיץ מדת יום בלילה ומדת& S׳
ביום וכ״כ הגהיתמיימון :ופירש רי״ץ ודאי צ״לסתי׳ לפני׳ופתי' למתייזימוא״א
דבמידי דמיחייג ביס מדאוריית׳כק״ש כל סהפחיל לאכול בתרדמשא
פהות כפר הכי והיינו דתנן מפסיקי׳לק״ס וסוגיין ז״ל נתב שלא יאמר ברכת השכיבנו כל עיקר סס כתב הראשדברי ר״י ניאת וכתבו
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דכל בדאוריתא אע״ג דאיכא שהות מפסיק ומיהו ה״מ עליו ואין משמע כפירושו דא״כ הוס ליה לתלמודא לפמסי כדלקמן בפ״ב דקאמ׳לא
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אתחיל מקמי הכי אפי'בדאוריימא־ אמי אני ה׳אלהיכס אינו צ״ל אמת ומפרש תלמודא היאך יאמר הביכה פ״כ :
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ירושלמי רבי יוסי בר בון בסס ריב״ל ע״ס ססעביוס הללמיך
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^ Iמפסיקין כלומר אלא גופר סמייתו ואח 'כ מקדש והא רבי יוסי לא פליג כלומי שבשתי מכרך ספי׳לפכיה ואס’ ל 6חייה ובערב שתים לסניס ושתי׳ לאסריס:
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 ^ 1׳ךייון משוס דאתחיל מקמי דמסא זמן תובא ואע״ג דאסיקנא התם א״ד של ערבית הסכיככו לא הוי ספס׳דכיון דפקינו ליה רבקכגאולה אריכמא דמי׳כמד
נססריכושפאט בה׳שפתי תפתס וכו׳עשיע בריש ברכו׳ (ד ד )וכתב ס״ר יונה פפע»
אין הלכה לא כר׳יסוד׳ ולא כי׳יוסי אלא פויס מפה ומקדש הת©
י י מי

מסגימו

^ putUD
ממכימו כגאולה־ ׳אריכת׳דעיא מפני שכשעיר סמ לנגיף אתמצרי׳הירפפחדי' מדקיימ׳לן נר׳יותנן דאמרשצרי׳לסמו' גלגולה לתפל׳אה״כ מדינ׳הכיהוי
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■ לתפלה סלערכית
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אחי ה״ריחיאל ז׳ל ויותר נכון נוסח פפרר כי אין זה מעין
״ 1י **1׳
־"׳׳1 — 1ל| תר הגו 1ן אגל
סמוך לחתימ׳ולהגב המנהג היהאומ׳א׳יא ז" ),שאנו מתפ ^י ן ה׳ משונ
 Soסתלי' תזמין
 ,־
ומלוך לעול' ועד ויקיים הפסוק והיה לעת ערב יהי׳אור ויאיר לגו »יי״ת
 4אולה לפתילה
,
,
, .
 ,י
שפונפשרסממ ^ חתימ׳ שנייהאה ^ אע פשישאסריבר  ,הטוב וסמעימשוס
ע7ין> (אכז לא תפלתו וגס יש כאות פסוקי
גומר ויחשיךלעוונאינווהויקצתמעיןחתימיסםוילחתימ׳שנייהאהכת יסיוסבי:ו'סלתויההי£יא־'־סנניו׳
ק 1m®,הזכיר־ כנגד י ח כרכו ואגב שתיקנו ^
 1ג 'י! < מנ 0ניגור
סותימיג' « ־ nffe
המולךמכודומא
פותח׳ככרוךדהליסמוכתלחירתהוקוריןקשושתים
עולםואינ'
״ער״״י״יפל,י 5וי
,
יראו
אותס פסוקי׳מקנו לומר סתימה של
מפפללין\  1ענינו
:עווהלכ ^כר׳ וןחנן מד3ר*מ׳ מסייעי לאחרי׳ראשונ׳אמת ואמונה ואינה פותחת ככרוך דהויא סמוכה בברכת הטובוהמטיב י°ל דלדע׳הגאלס
ימפלל עמ?ןכלל
נרכס
לחכירתה רק״ש לא הוי הפסק וחות׳ באי׳י גאל ישראל ולא גואל ־ סנתבאי בסי׳רט״ו שסיבריס סאת׳
לפחי פ פכ^ לז ,ליה
ה וכן פוסק ס״ג וא״כשי ליזהר שלא
מרלאכןן
לספ׳בין גאולה דערבי׳לי״ח וכ״כ המרדני ישראל שנתקנה על הגאול׳שעברה שנייה השכיבנווהות׳שומר דלכסוף אע״ס שאיכה אלא אחת
\רל? (א) :in
בכבודו
אה״נ שעונ׳אמן אסי ברכת המול׳
וכתבו עודהתו'ומיהו כסלי רבעמר' פי׳ תא עמו ישראל לעד מפני שליל׳צדיכה שימורמןהמזיקי] ואע׳יג
?ה״פעיל׳ישידד*
אמןאלא
שאינו ע ונס
גפ׳ דחהר׳״׳ז לא מס שאנו צופרי׳ קדש בין גאולה לתפלת דק״ל כר׳יוחנן דאמ׳שצריך לסמו' אף גאולה לש ערבית לתפלןן  .אכל לדעת הרנזב״ס
ספכהאתן
ערבית השכיבנו לא הוי הפסק דכיון יתקינו ליהרבנ יכגא ^ ה אסרב ביכו דלבסיף הכא כיון
 9יה איומי פזיד ערבית לצשמועי׳דלא געי׳ מיסמך גאולס
יתפ ^ערמ י שמ אריכתא דמיא כמו בשחרית שתקנו להפסיק בה' שפתי תפתח אחי סימי את עז ,יי^ ככיpw0
ימלוןנרגכאןגי י1עיבית [פפלה
6יןא( מרי׳ פעילה
גפפימלפ נרמפ
<כתכ36ז דכ״כ
ד& ״י נס' הפרוש דק״ל תפלת עיגי׳ רשות וסכא פסקי'רכ '
אתגס מנהגיגו יוסנידאפי׳אי סובר כרב דאמ׳רשות היא
5א!י( יויר]יסייע מ״מ מחייב לסמוך א״כ גס יש לפרלםמוך
®פמדבריהרמ ^;} עכ״לנוגסכתסו׳כת׳הרא״סשאץ להפסיק
 6ן' 3ע נהגה'6ס:
אינז ולדב׳בין יראגךנינו לתפל׳ כי יראו ענינו
^ג) 1המגפג
 pור' כ האג( ר וקדיש הכל משנץ גאול׳הוא ומס שכתבתי
ויש ניטעסע״ע בסי׳פ״ט סי״א שבשביל אנשיס סכהצמיי
היןכלס ;

מפסיק בתפלת ערביתבקגאולה לתפלס
ואימי ך כר ופ״פ סאג ייבםם י ״פא,פש י
הזסייי
כדברים ד א
אלאהתיספי
בנתיסלעמ
^ יג ע
ילא ס
אבל
אסרי©
מלספר

ברכו ניוןשסוא מענק התעלה ספיר דמי:
וכתב הרשב״א בתשובה שמה שמכריז
ס״צ בין קדיש למפלה דערכי ' ואומר ר״פ
הפסק כיון שהוא
שאין זה _
צין מוחין  .בידו _,
צור
ומ״ש
ך מפלה והרי זה כפיל בחך :
רבי
׳שיש מן הגדוליס שנהגו שלא לאמרס
כ״כישס תלמידי ה״ר יונס שהיה נוהג
הימ״ק וגס היש״יבא כת׳בשס התו׳שרבי'
סמואל לא סיה אומרם כל עיקר צכל ס" ר
׳ יונה נתן טעס למנהג שבתיזלה שסימה
מפלת ערבית רשות היו אומרים אלן
י״ח הזכרות .מגד י״ס.
בה .״
פיש ״
©פסוקים ״
ביכו׳וסותמי
עליס׳ואוערי׳קדש׳ויוצאיס
,,,׳ן
" " ",

ואפייהכי׳לאחשייהפס׳כיוןרתקני ^מימרי׳ומהשטהניןלהפסיק
ואינו עונב אחריהאמן ו:״נ סהול!ושת
ל ע ׳ל  -מ ר^גו ה י  *V־׳ נס
ו ראי ^ ^
שעוני!
שלהם בשרות והיו יראי להתאח שם עד זמן תפלת ערבית $ר" אש שכתבבתשובכלל ד סי׳י״ג
ממוישראל
ותקנו לומר פסוקים אלוישיש בהם י״ח אזכרותכנגד־י״חוברכו׳  pאמן בערבית אחי סומר את
כדרונן
לעדססי׳ ברכה אחרוה׳שאחרק״ש
שיש כתפלת ערבי׳ ונפטרין בקדיש ועת׳ שחזרו להתפלל ערבית
לאסריס
בכתי כנסיות לא נתכט מנהג הראשון ומ״מ אין להפסייבדברים  .בערב מביךשתי© לפניה ושתים
אחרים ויש מן הגדולי״שנתו שלא לאמלכת׳רב נטיונאי מדברי וברכה של ירהו עינינו נתקנה אחיכן
כשהיו מתפללין כשדותעכ״ל :
הכמי׳אין אומרי׳בערב אלא שתים לפניה ושתים לאחריה ובלןן
יא
ה
י
אומר
שאחררלין סדר תפל ת עיכימ
שהלכה כרב דאמר תפילת ערבית רשות תקנו האחרוגי'
רסוסוכו׳י״אלסישנהגו
שאמ׳שומראתעמו ישרא׳לעד שאומר פסוקי׳שישכהם זמירות
היו׳ובמלקוון
ללקות ערבי׳לאס׳ססטאו כל
ושבח ולומר אחריהם ברכה ומפסיק כקדיש כלו׳ אסתיים תפלה
המלקוח
מתכפ' להם לכך נהגו לומר אתר

הרוצה לצאת יצא מעה ולא התפלל ערבית מתפלל שחרית
והוארסוס וגס ספני שאומייס אותו'ג
^w,,
 .שתים הראשונה לש שחרית והשנייה לתשלום לש ערביתי י
פעמים בשעת המלקות סיר׳י״אסהעעם
הו׳מפניסכהגרללקות
סדר תפלתערבי׳' אומר׳והוא רחו׳ ותקנו לאומרושאומרי׳וכר׳' רסוס
ררז
להס
לפי שבשחרית ומנחה יש תמירין שמכפרין עיבי׳קוד׳ המפלה וע״י כך מתכפר
ערבית

אבל

שאין

תמיר

לכפ׳תקנו

לומר

והוא

רחום ויש

אומרין

לכך נהגו לומר

בתפלת ערבי' שהיאלוחי

לפי שנהגו ללקות ערבי׳לאחר שחטאו כל היום וכמלקו׳מתכפר המלקות פסוק והוא רסושמחכ׳כוכנת
עסהעלקה
להם לכך נהגו לומר אחר המלקו׳והוא רחום וגם מפני שאומרים פון וגס קשי אח׳יש לפפחה
המלקות(לנן
אותו גי׳פ בשעת המלקות כי ישבוזי ,ג תיבות הרי^ג ׳פ^מי ׳D׳  yשאומייס אוחו ג״פבשעת
מקנו
בתפלת ערבי׳ שהיא אסר המלקות
תיבות כמנין המלקות ואומרש׳'צ ברכיועוני ןברו ך « ׳המבור ך
יקיריוי2רכות י'יו האי . y״י? יי » ?» ״ #הצביי ג *״י
ואיןהשצמחןירהתפי! הו־ הרט בם> !י הטע ^ פישאינה

חובהשיש

פפילהלי)
נוי’ גפ'):-ונשנ)ו!5רי'ג'

לשי!
יכול סיבות כמכין המלקות כךנ״ל ליישב
ואומרקדיש ונפטרק לבתיהם לשלו׳ :כתב רב עמרם שש״צ
והוארחום
בשבילזה  :ח״להכלבו למה אומרים
כסארסדגר להפסיק אחדשהתם בא״י המלך בכבודוח ולומר ברכו
וצמ״כצפ״ססקמוססובס
15
לעולםל
לדבריוכתפלת ערבית משום דלומרי׳
כמו המנהג הראשון ולא הוי הפסקה בץ בני אדם שבאו בין הפרקים ולא שמעו ברכו ונותן טעם

יכך הס דבד רבי׳וגסהגסי' «יימיוכחכ; שכערב אחר שגומרין תפלתערבית נוהגין ילומרפטום הקטורת
 .שאומח׳אותו זכר למקדש וקטור׳תיה גם בערב אבל השיר ש! קון
 3פז דכיין דתקכתקמיהסכגאו^
ימי׳  :ום ^ רבי 5שס רב ,נג 1חנפי הופ אומרים במקדש אקילומר בערב ש^ א היו אומרים אותי כמקדש
בערבוכת' עור על שם רב שר שלום גאון שמותי ליצנולbpאפים
גדבו! ם],8י,.מי !י ם־תב,ro׳' L, 10feולבקש רחמים אחר תפלתערבית » יפ כצבור וכן המנהג כבכל

פינותסיו׳ולכך תקנו ערכיוסחרינ
■מקום שיכפר עונותינו יומסוליל5
פני המקום סיב
שקרית אנו אומרים אומו כסויי קיישה
ותקנו׳ כמי כפסוקי רז מר׳ בשיי־ לילסכי!
שאין אנו אומרים אותו לעי סאקאניי
ספיד כערב^קרבי' בליל סבת דנתינולי,
סכת כשבתו ולא עילתסול בשי' וכן ני5

לימוד

המלה יותר ויותר מבשר יום בני

׳ הזה׳כמו

תור׳אלא

ולכך מקנו לומר ^ו׳רסו׳ במפלתעירי1
מש' כ בשחרי ^ מנחה לפי שבאותןמנלי׳,

מוו Lשנופל׳; על פניהם כערביתג חוץ מערבשכת :

,נראיץ £(wנכגס !,כ5-
סקיאו את שע ורוצי׳לעמז׳

כתפל׳יתסלל1

/

H
*

עתהס ואח״כ יקיא את שמע טס ברכותיה
ואע״פ שאי© סומך גאולה לתפלה
©יתפלל עס הצבור ולא יסמוךמשיסמוך ויתפלל כיחיד ולא מיכפי׳לרסס רב עמרם
ורב נטרונצי אלא צפי׳לדמ « המו׳והרצ״ס שכתבו שאין להפסי׳בין גאולה לתפלה
בדברים אחרים כדי להתפלל סס הצבור ספיר דמי וכ״נ מתשוב׳ יבי׳האיי שכת׳ רבי׳

בסי׳סקודס זה ואע״פשרכינו קיצי דבריו הא לך לשון התשובה כמו שהיא כפסקי
הרא״ש ז״ל בארק ישראל עושים כן מתפללין של טיכי׳ואח״כ קורץ את שמע בזמנה
ולא איכפת להו למיסמך גאולה של ערכית לתפלה של ערבי׳ וחזינן דק״ש בעונתה
דהיינו כצאת הכוכבים עדיף ממיסמך גאולה לתפלה היכא דלא איפש ' לצלויי ע״כ׳
וכבי כשבתיה סס וא״כ אף אנו נאת דמפל׳עס הצכו׳עדיפ׳ממיסמך גאולה לתפלה
ואע״ג דבתפלת שחיית לא אמיי׳הכי בתפלת ערבי׳דרשות היא סדינא לא חיישי׳
לסמיכ׳ גאולה כולי האי וכ״כ הכלבווכ״כ סרש״כא בייש כרכו׳ וז״ל ומה שסקש׳ר״ת

שאמרו חז״ל איןרינ׳של
מוטב בלילןץ
היו מקריבקתמידקוסיו מכפי־יןוהמפל
ערכית אי׳מי יכפר ותקנו בה לומי והוא יסו׳ועוד סכל היו׳אדס חוטא ובערב ציו
צדס לומר כפיס על חטאו עכ״ל  :ואיןש״צ מחזי׳התפלהרב ,הי־מ״כסהטפנזל'5
שאינה חובה כפ״ט וסיים וכת לפיכך לא יברך כיל לבטלה שאין כאן אוססנתךן;
בהם כדי להוציאו ידי חובתו וכ"כ הרס״כא בתשובה וכת׳פייו י}פ,׳(־דכ להג '2
שאמרו שאס התפלל פעם אח׳קבלה עליו סוב׳אס התפלל בקי ס!־א ואיןש' צקי
ואס אינו בקי ולא התפלל פטור הוא • כתב ר״ע סש^צ יכיל להפסיקוני ™•
ביכווכו׳ככר כתבתי כן בסי׳ס״ט כסס המנהיג  :וסלי סאמ׳ ואני כתכ  1!aו
שאין להפסיק אלא במה שתקנו הראשונים בסי׳סקודס זה ואני כמבמי שהמיג
בימ כיו^סה ^ ^בני
דאין ליזהר מלהפסיק אלא כדכרי׳סאינן מפגניז תפ לה
רלח ובענק לימוד הליל ? יומרויופר מכשץוש
המפלה שפיר דסי :
הזהר כמו שאמרו הכפים ז״ל אץ רינה של מורס אלא בלילה, :
רלט וכשירצה
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׳ס״גולפי ך3ייץ על מעתודקלזמנא על מסתו פשהו׳שוכב קאבנ׳אלא על מטמו
»01מז'למ11תןנלז'נסע' 6תנ'ל ילל’<1ן
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^׳ ^צרולגסר -ולדכייה׳הויעלמהתו
כפשוטו
כשהיאם וכב על מטפיממש ■:
',D1JTכפסרואה^דס ) הנכנסלישן

^ומשפ׳עד והיססססמוע ור״חכפס:
^,דלקרו׳ גס והיה צום שמוע לפישיש
9ןו3ש3כו3
קושן.
כךהיאכגירס׳הנכוכס
ג0פ רירכי׳וס־בילן זו סל ר׳'חכתב׳הר״אש
מ׳נסי׳ונר׳סשפמו סל ר״ח מפני שהיה
פוס הנמס לישן אומר שמע וסיס אס
מה;ואישר■ ■כרוך העפילחבלדסינה
ומבסוףפרקהו־ו ^ה סס :ואומריושב
ממרעלץןונו3מ'ידיעו׳הטועאה {דהו)
'6מוי׳ ^ו -יחכ כספי מליון וכי יעד בי
אפיזה׳מססי פליין סמת מעונך וטתי
ו־אומי־מזמור לדוד כביתו מפני אב■שלוט
מועדלה׳סיסומס על עמך ברכתך סלה
רי״כלאמי להנהו ק־צי וגני סיכי עביד
מיוהא׳רי״בל 6סו צהתרפא׳בוכרי פוי׳

הז לשק הרצ״בדבשער הקדושה והשנואססממיסנו6ה מרוחק׳ בספתהמשמים
הימה מפני יתל
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בלילישנ׳פומי רוני בלילי גרסי׳בעילובקבפ׳הדר א׳ ר״ל אל איבר׳ ואע״פצ הי׳יעק' אבינו ע״ה נזקק לס אלא
ליליא אלא לנירסא וגיסי׳ בפי עושק 3סין א״ר יהודה א״ר ירמיה בשעת סמסמיממיהת הית רצו־יה לפניו
בלגית שנשמעק בו ר׳יתב־ליל׳אינו הרב הילל כיון ששעו׳הלייל׳ 'ועוד י״לסהי' הראה את עצמהשנוא׳לפי
שלא הדה אוהב אותהאהבסיתירהכרסל■
נוחין ורצויק ללמו׳המבשלק עונשן מרוב' ליש שאם־יארעלאדם
מקרח שלא השלי' הוקו בלימוד -היום שישלימנו מיד בו בלילה אבל מ״מ לא היה שונא אות עכ"ל :ומ׳ש
אבל מי שאשתו מיצה אותו בדבריריצויי
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ביום ולא היה יכול להשלימו .וחיה משלימו מיד בלילה

מרד הלילהוהעונה

ממ לע יזה אמרו רבותינו סיוצאץ מאנסי
נניס חבסי׳ונבוני׳וכו בפי המוצא תפילין׳
(דף ק ) ובפ אלו מותרין ( :שס ) וכל
אלו ט'מדו' אפי' צריגין לפ״ופגון׳שאינה
מעוברת אסי׳הכי בכ׳ל אלו המדות סוגם'
הולד ונקראפושע -קשיא לי דאצרב׳פיקר
קפידא כשאינהמעוכר׳דתייסי' שתתעבר
והולד שיצא מסס יהא פושע דהכי איתא
בגמר׳וברומי מכס המורדי'והפוסעי׳א״ר
לוי אלו מי פשע פדו' וכי׳ועודדבכ׳תשע

לישן יקרא ק״שדאר״יבל אע״פ
שקראק״ש בל׳המצוה לקרות׳
על מטתו ודי בפרש' ראשונה תרסי׳בפיהרוא׳הנכבסלישן אומר
משמעיעד והיה אם שמרע ור״ח כתב שצריך לקרות נם והיה אם
שמוע לפי שיש בה ובשכבך ובקומך וכן היה נוהג א׳יא ז״ל ואום' פדו' אמיי׳מי כך וכך אלמ׳דפיק׳קפידא
ברוך המפיל חבלי שינ׳על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישן אבני הוא דהויא ואיפש'שמפני שלא הביא
בת עין י״ר מלפניך ה׳ אלהי שתשכיבמילשלום ותעמידני עחיים כאן קרא דוכיותי מכסהמורדי׳והפושעי׳
ולשלום ואל יבהלוגי חלומות רעים והרהורי׳ רעים ותהא מטתי והו׳ס״ד דהני מדו׳לא מפסדי אלאבשכבר
להגןמאני ופרש״י להני קראי tdשל שלמה לפניך והאר עיני פן אישן המות בא׳יי המאי׳ לעולם כולו קייס מצו׳פ״ו אבל כסמדץלא קייס אע״ס
לישןבלילס :בתכ
.
פגפי׳וגניכפהו׳הולך .
 ,בכבודו ורב' עמרם הוסיף בה דברים ותעמידני בשלום ותן W ?nשהיא אנוסה או מורדת ספיר דמיקמ״ל

מלנונהגו .כל ישראל שאין אוכלי ושימי
ואיןמדכייסאסד ק״ש סאומיי׳עלמשתן
וססכו אסאי קיא אמרו בלבבכם על לידי חטא ולא לירי נסיון ולא לירי בזיון וישלוט בי יצר טוב ואיל
ישלוט
בי
י״הר
ותצילני מפגע רע ומחלאי' רעי׳ואל יבהלוני ובו׳
משכככס זו ק״ש ודומו סלה וכיוצא בזה
בתורת׳ותתילני לדבר

 Vj״  w״,3־ pra״  .וב ,תב
«ו״יסדסטהגמ״ןשני־סגסולים,
בום לקיוא ויהי נועם  :כתבו הגהות
מימוןנפ׳ו׳נימש׳ ר׳זעייא הוה קרי ק״ש
והדר קרי כמה פעמים עד שיהא משתקע
נדנה מכאן משמע סק״שצריך שתהיה
עיףקריאת' סמוך לשינה וכן הוכיח רב
נסיס גאוןע״כ  :כתב רבי׳בסי׳רל״ה
תסרב פמי׳סצייך לבר' על ק״ששלפני
ממתו אק״בי מל ק׳ס וסמו׳כתבו בפי׳כל
לנשרשאין לברך על ק״ש שלפני מסתו
לקרות את שמע יכ״כ סגהו' מימון
גז״זמה'תפלה(
רכןכר' םם דברי סר&נ״כס)
כמומציה ד' יוסי מתפאר מעולם לא
וווו קורות ביתי שפתי חלוקי ובפרק כל
נתכיוככ׳כמכתיבובסי׳ב' :
 DJ0הי' נשוי לא יהא יגיל ביותר
^ ^ עס אשתו כיאמרי׳שלא יהיו
^  roמצויים אצל נשותיהס
ר:יסבפ' פיסממ<,
אלא
יהכפמיסמחירדיי
דככ^)•M :־* -
נעמההלזפורס בתויס סטיילי׳ססמשמן
יילקלהס יכי׳עד מליל שגת לליל שבת
פ( יס^) 5וכל סוס צריך לפקיד■
"ז ^תתליל טנילת׳ובשמ׳ש״וצא לדרך
’•1צעיילת נ בני משמע ממזיןרי ' בפ׳ מי
 }vfyvßלז״יהמנונ׳ כייסדרביוסף
5,5
קמיס דרב^ וצז׳לי זיל אייתי
חן’ל'! יצ/שסחתיכהו כיןכילכקתשל15
מגדרצזשו
יוענ3ז דיוס סבילה היה
י5שי יייס טבילה סוס יוס שטבלהבושתו
ליל פפמיש ובשעה שעצ^ו
 fjמל יכעתו ( דס ) 15ואמריק
ן׳ " ציתיילפקד׳כי צזיל לדב׳היסית
;מהי מציה
כיזב הרס״בד ז״ל
 1.כיי 6י1ר הי *5מסשכ׳נכוכ׳טפסי®
׳ " פ5משעיש וכו׳שי מל כן הזהירו
^ ^ לדוססיפץפסיתנולעיו׳פל
ה! ת יתמשיכהו בזתי הבלי העולם
־ ?* ליי הייז׳בד בסער5וחדשחיבר

!זי®  :יעי י־<״» יי

״
■< ה־ 5קפ עצעו לדע׳יהא בנדוי
ח 1וד יש .מחשבת
^ (TDפס סכה והס ב?י תשע

מצו׳ואלתרגמלני לדב' עביר׳ ואל תכיאני

דלא שנא וטעמא מסוס דקרא דוכמתי
מכס המורדים והפושעים לא מפליג בין
קייס מצות פ״ו ללא קייס אסר שכתבתי
זה בא לידי סערהקדוש' לסרא״כד וכתוב
בו כלשון הזה כל אלה כני תשע מדות
שאממו אפי׳יהיוצריכי' לפ״ו סאץאשתד
מתמכרת והוא צריך שתתעבר ותלד אם
תלך מחשבתו על אשה אסרת או שסיתס
אמסס בסט' התשמיש או שיהיו בה אחת
מכל המדות שהזכרנו הוגס את הולד
ופוגס את עצמו שהיא נקי' מורד ופושע

ואומר יושב כסתר עליון ואו‘ הימה רבו צרי עד לה' הישוע׳וכתב
רב עמרם ואו כחן ה ביום ברוךהנלי־יה ברוךה בעיכבנוברוך
ה בקומנו ויאפר ה אל השטן יגע׳ה׳בך השטן ויגער ה,׳בך הבוחר
בירושלים
:ירושלים הלא זה אור מוצע
מוצל מאש ה
ה׳ שומרך ה' צלך על
יד ימינך השם ישמרך מכל רע ישמו' את נפשך ה׳ ישמור צאתך
ובואך מעתה ועד עולם בירך אפקיד רוחי פרית אותי
ה׳אל אמת יברבך ה׳וישמרך יאר ה׳פניו אליך ויחונך ישא ה׳פניו
אלי׳ ויש׳לך שלום ואי׳א ז״ל היה אלמי השכיבנו עד סמוךלהתימח עי״ל נרא׳שהוא ז״ל מפרש דהאדאמרינן
ויפשו' בגדיו וכשיני׳ לחלוק לא יהפכנו ממט׳ למעלשא״כ נמצ אוברויוי מכס המורדי׳והפושעי׳בי אלוכני
נופו ערו׳ אלא יפשיטנו דרך רא עןו ויכפי עצמו כפחנו מתח׳ ויכג׳ תשע מדו כלואנשי ס מדו
כלו׳שסכוטלי׳
ב)5׳מט' ממת אלו הס מודדיםופושעים
במטתו כמו שהי׳ מתפא׳ ר״י מעול׳ לא ראו קור׳ בי ^עופתי חלוקי:
יכן בדין שהולד אחד מט' מדו' אלו למס
 QK1היה נשוי ל א יהא רגי' ביות׳ עם אשתו כדאמרי'
פוסע מכקקור׳לו על פסע אביו
ולאו דוק׳ת״ח
בהם אילא בעונה האמור׳ בתורה הט 'י %ןשפרנסתן מצויה להם
ואין פורעיןמס עונתן בכל יום הפועלי׳שעושין מלאכי בעי׳אחר׳
ולנין בבל לילה בבתיה' פע׳א' בשבוע ואם עושק מלאכי בעירם
פעמי' כשבוע והחמרי' אחת בשבו׳והגמלי׳אהת ללי יום והספניז
אחת לו׳ חרשים ועוגת ת״ח מליל שבת לליל שבת וכל
אדם צריך לפקוד את אשתו בליל טבילתה ובשע '.שיוצא לדרך
ואף כשהוא מצוי אצלה לא יבוק להנאתו אלא באדם שפורע
חובו שהוא חייב בעונתה ולקיים מצות בוראו ושיהיו לו בנים
עוסקים בתורה ומקיימי מצות בישראל כתב הרא״בד צרי׳ לבררץ
איזהו מחשבה נכונה שתהיי לארם בשע׳ תשמי׳ ודרשתי וחקרתי
ומצאתי תובן מעשה הזה על ריבונו׳ ג׳ מהם עיקר קבול השבר
והד׳ קרובה לקיבול השכר ושכרה מועטת מן הכי הראשונה
לשם פ״ו והיא הנכונ׳שבכולם לקיי ב' מצוי עשה הב' לתיקקהולד
כמו שאמרו רז״לג״ח הראשוני׳ קשה לאש׳וקשה לולד אמצעיים
קישת לאשת ויפה לולד אחרונים יפה לאשה ולולד שמתוך כך
יצא מלובן ומזורז וגס .זי הפרכת נמשכת בפונה פ״ו ותאם ילדה
אשתו והיא משתיקקת אליו והיא מגיקתו והוא מכיר בה שהיא
משתרלתו ומרצה אותו ומקשטת עצמה לפניו כדי שיתן דעתו
עליה וכן בצאתו לדרך שהיא משתוקק׳ אליל נם באלה יש קבול
שכר והיא מצות עונה האמויח בתורה הד׳ שהוא מכוין כעצמו
לגדור בה מן העבירה כדי שלא יתאוה לעביר׳כי ירא יצרו גובר
ומתאוה אל הדב׳ההיא נם בזו יש שכר אךלא כראשונו׳לפי שהי׳
יכו
ול לדחות את יצרו ולכבוש אותו כענין שאמרו אבר .קטן יש
באדם מרעיבו שבע ומשביעו רעב ומ״ממי שכונתו לכד שיחיה
אל
שבע מן ההיתר שלא ירעב ויתאוה

וחטאתו
וסוא נקי כפיס אס לא שנא׳ סכלשהורתו
באחת מאלה סופו להיות מורד ופוסע :
ויש עוד דניים ספוגמי׳ את המפשס
ומקלקלי' אותו והס מה שפירשו בנדרים
אר״י בן דסבאיארבע׳דברי׳ססו לי מלאכי
הסר׳וכו׳ס׳ס אלו מותרין סס  :וכתב
כרא״כד ז״ל בסער הקדושה המסתכלים
באומו מקוסעוכריס על והצנע לכת עם
אלהיך ומעכיר הבושה מעל פניו ונתיב
ובעבור תהיה יראתו על פניכם זוהכוסס
לבלתי תחטאו סכל המתביית אינו חוס׳

וכ״ס הנושקים סיס בסס כל אלה ועוד
סעיכרין על בל משקנו את נפשותיב׳ וב׳
עוד הראב״ר בספ׳בעלי הנפ׳אהא דאפלר
רבנן כל סמסתכ ל בעקבה סל אש סהריין
ליה כניס שאינס סהוגנין סהא שמעינן
שאסיר להסתכל כמקום הטמפ׳כלל אפי'
לאשתו שכל המסתכל אין לו כופת פנים
ועוד דקא מגרי יצר הרע בנפשי' :והתר
פירשו סמשע' עמה סלא כדרכה יכ׳כס״פ
ד׳אחץידלה ) הללו אינם אלא כמעש׳ער
ואונן כלו׳הדש מבפני׳חור׳טכחוץ ופסיק
דהוי כמעש׳עי ואמן ולא כמעש' ערואונן׳
דאילו המס סלא כדיכ׳והכלז כדרכ׳וכתבו
התוס׳וסר״אש משפע דאסוד לשמש פלא
כדיכס ימימא דבע' שני דנדריס אמדיכן
ההיא דאתא לקמיס די' ואפיה לושולחן
ערכתי לו ואי״י דההס מייי־י בלא הוצאת
זרע לסיי רכיון דלינא ספספ׳זיע לא הוי
כמעש׳ער ואונן  :ועוד לזו׳ר״י דלא חשיפי
כמעשה

I
הלידה והעונה רם
אח סדר
yjjTO
כמעסה עיי• ופוצן אלא כסמממיןלהשסי' זיע ויגיל לפשות כן ממיל א3ל האקראי ה׳השלו׳כעל ודרךםדיןו5ויר1י המכין לא היה)5לא כדי שלא תהל!
לאי׳מהשיחוונו׳נס!
בעלמ׳מתאוה לפא על אשתו שלא כדרכה סיי וכתב הראי׳ש והאי פינוייא עיקי הסנו׳כלבד עכ״לניאס ספי עמה ושימש 6ממ על יו מגיד
כדאיס׳
דמדקאמי התורהתירת׳ לו בסתם ולא דקדק לידע אם היה סס הוצאת זרע אלסא <|מר 1דחניג דף ה׳״אבר בפנינו משמי׳יכול לשפ ממה 3די לסרבותאיתי
 ,בכל מנין שרי וההוא פובדא באקראי הוה כדמוכס ליפנא דשלחן ערכתי לו עדכאן* כפהרוא' (דסכ ) והפיק דחגיג' 0־ה ) ובס״פ אלו מחזרץידב ) דבמיליחסמי ! !
אבל הראב״צז כתה פפכ״א מסלכו׳איסורי
לספי ממה ופירסהיא״ס במילים
להרבו׳םאותווהר"׳
דתשמי׳
סרי־ להרבו׳תאומו
והי״ן כ׳כמילי
יא האיפו׳כוונתו לטוב׳ויש לוי שכר כאדם שיכול«!התענו'יום א! שיי־
ביאה י^ 3יסלאיוציאשכבמ ן ףלכטל'
ח״לסי^
!*י" ,־יצ ית?י £בלא טורח גדול שלא יחלה ולא יצטער הרנה אע״פב הוא אוכל סדי כדי לרצותה
?ייכו
עלית שכר כקרוס מ ס שהו מדכ׳ממה כשעת»'dd
מעט כדר׳בני אדם שאינו נתפש באותיאכיליומקנל
פייסו בעלי הגמרא דוק׳במיליו" ^
ולספילוי!רל9ניי ס ״ב לש ; ^, :דבי שמראילנפשו מעט הנאה ואינו רוע׳לצער אותה כענץ שנ׳גימפ
ייךלינו5׳ן
שכס לצורךתסמי׳א״גסה יאצ
נפשו
מנוה כדאית' בפפחי׳לזמ׳רכע חיי 3לשמרן נפשו איש חסד ועלב שארו אכזרי ונא צריץ אושל לשובע
כגון שהיה לה כעס ממושיט
מארחי
 6מ אשתו בדבימצוה אפילו שלא כשפת אבל מי שאינו צרי׳לרב׳ואיןיצרו מתנכר עליו והו מעורר
לבעול■פד שיפייסנ׳נננץ
עונתה אפי׳היא מעוכר׳כך היא ה גיישא ומביא עצמו לידי מאוה וקישוי כדי יהשניע יצרו וימלא תאותי לדבי עמס וליציתכנל מנייניריצויי
מתארת הע״ז הוא עצת יה״ר ומןההית׳יסיתנו אל האיסור ועל זה אה א״צ לרצות' אינו רשאילדבר0
הנכונה בדבריי יבינו ומיעיא זו היא גפי
אלו ד5רי׳ בפסחי׳דף פס ומ׳ש וכשהיא אמרו רז״ל המהש׳עצמו לרע׳יהא בנידוי ופדיךולימא אשו' משוס
מדנת״אסרי׳מוזמהדכרי׳הצריכיילתשמי(
מהשיוך
סל אות׳שע' ועוד אני מפריכי
צריה־הליןי^ ימעשס ?6מ י ,ץהיס״י רמגרי י״הר בנפשי' וזה רומה לארם שהוי ישבע ואוכל■לשות' יותר
דע שמשתל ומקיא ודומה לבהמה שאוכלת עד שיאחזנה לדכיבשפתשמיס בדס־י׳אפיי׳ל^
'בסט מלאי
עשממ יזפ י!שמ
סס חייצ
פונתה אש רו'15פממיןוי'לו ז ואמחנן רם ותמות ועור יש מחשבי' המפסידו את שכרו :והם בני ס' מדות ספור בעוד שהוא משמש בלבד^
אינומוסילס®
משתבעה לתשמיש סוב
נמי חייב אדם לפקוד אס אשתובשעה בני אנוסה בני שנואה בני נירויזבני תמור׳נבני מוררתזנוסח את'
שיוצא לדרך אפי׳סמיך לוהפהתפר׳סע״י
אתרים והכל כריסל^ן יה!5
בדכייס
עסה
_ י, ,
בני מריבה בני שפרות כני נרושת הלב בני ערבוביא בני חצופה
דף סב ימבאי בשור יורה דעה סיסןקפ״ד
 3ס״מ רם אליפן׳אי׳יפתכ׳כשפתמסמי*
אתתוחאחרילכט־םמכאןאנן ^ אישתהאדםכ־ום
יתני ^
»ייס־פיים ולופ׳כנלעל מכלל פלס>' s0
בצו׳איל א״צ להוסייעל העונ׳הקסועה לו זה דתן עיניו3כוס אחר ואט' רכינא לא נצרבא ^ אאפי
מילס
אפי לרצותהאינו רשאי לדכ׳אכי׳קזס
ר׳יהושעאו׳ישמחנ׳בדב׳מצו׳כלו׳יוסי׳לס נשיו בני אנוסה אצ ל שאם אגם אשה והדלי ממנה קאלא
טל עונתה אם רואה שהיא מתאו?» לי1
דאמרי׳ישרנול׳
לאדם עכ׳ל •אסור לשמש ביים
אנפאשתו לתשמיש וכן שנינו במס׳ כלה מפגי מה הולין
כ״כ
ותינוקשאינו יודע לדב׳כבהת׳דמי
משיפיקגיה
מתרצת קדושים הס ואין משמשים
בנים בעלי מוכרן מפני שתובע׳ ואיני נתבעת לו פי׳ אינה
מגתי־ות״ח
ואיכאולא ללטר הכי ובכית אסל
הראב״ד ז״ל בספ׳בעלי נפשכשע׳הפייש' .לו ר'יהודה אומר מפני שאומר' לו בשעת תשמי' אניס' אגי
שיי
לרבךשהוא צנוע בדרכיו מאפיל בטליתו
וכ׳ורסיזא האמילתאבפרק ע״פ כענין ,מניהו רוצה ואינה רוציוקאיתא בעירובקכל הכופיאשתו
המשמש כמטה שהתינוק ישן עליה וכולי
הגהו׳מיסון
האוניאטורהכל בפכלהיר דף יז וכתב
כל יה דוקא מעור מצוה נקרי רע שני גם בלא רעת נפש לא טוב נמצ' כי
פכ״ל להאדממו׳כסני
התוספו׳שכלילה
מה׳י״ט_ שדקדקו
כס״ד
אבל בישן ספיר דמי ג״ז בספ׳כעלי כנפש אף באשתו אלא אם הוא צריך לאותו מעש׳יפייסןאח״כיבןגו^
האפל׳סלית
צסו׳לשמאצל הנ י אפי׳ע״י
מי שנוא׳כמשמע' והוא ששנואה בשעיתשמיש אבל אסרצוי׳
להראכ״ד ז״ל ודקיק כן מדקאפי בפני
וכן דקדקסרצכ״דבסע׳בעלימלממו
שאינו
מות׳ םתשיש בשע׳תשמי׳אע״פ שהי׳שנוא׳שרי בני נידוי בני נדה אע״פ
הפרישה אסור לשמש מטחובסנת
ססמ׳נפייקאמאבלישן
 3/ו ס״ת אסו לשמס בו פד שיעשה כפניו ממזר מןהתור'וי״מ שאם הן בנידוי או הוי אוהיישאסודי׳בתשמי'
דתעגיוח
רעבון אל<! לחשוכי מיס כה״ק
מחיצה עפרה ואט יש לו בית א סי אסור המטיוה״ה נמי אם אחר מהםאכל :בני תמור׳שהיה מכוי{ לערוה
בס״ס•
ואכסנאי אסו' לשיוש
דףי: 6
אע״פ וכ׳הראב״ד כספ׳בעלי מפחמכול
טד שיוציאנו 3ה״פ מי שמתו דכה וכתכו ונזדמנה לו אשתו
שאסיחדו לו ולאשתי בי׳מוס'ובלב'
התו׳ודוק׳ס״ת ונפ בחומסין שי להחמיר האחר' בני מודדת
הרמ״ב׳סבב'
במובס״ת אבלבשא׳ססיית דיקבכיסויי והרי היא אצלו כמו זונה אפי׳אם הוא מרעת׳זמוסח אחריג׳ כני ייסןכטליתו של ב״ס :כתב
בעלפ׳והר״א׳כ׳ודוקס״מ אבל שאר ספרי
הסי׳בפ״ל
ביאה זו כמו זנות זרע הוא כח הגוף וכו׳פד סוף
בגליל׳ מריבה שהן פתקוטטין ביחד בכל כעם רהולא
הקרש וסומשין ציון שאינן טשויין
מה׳דסום  :גרסינןבפ׳מ״פ (דףקי)3
פגי להו בכלי לע כלי פ' ׳מ ואיפשר שסה
ת״ר המסמם מטמו על מטה שמימןישן
סהשוו התו׳חומשין לס״תצחועש׳הטשויק
סליה אותו מטק נכפה ולא אמיןאלא
בגליל׳דוק׳ואםשי בו תפילין או ספרי' להוציא וגמריבלבו לגרש׳ ואחייב בא עליהזבניערבובי׳שמשמש
סתאלייו
דלא הוי כר סתא אכל סוס בר
להדיכרעיס
אפי 4פלתלמו' אםורעד שיפה' ככלי בסון עם אשתו ונתן רעתועל אחר׳אפיישתיהן נשיהבניחצופישתובע׳ לן בה ולא אסרן אלא דגני
שאשתו !מרצ׳אותו
בלי והוא שלא יהא הסני מיוחד להס אבל בפה והרי היא כזונה ואסור לחיימה אבל מי
כהולא
אבל מי להדיה רימיהלית לן
וי! ,
?7 " .
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אמרר אסרן אלא דלא מנח ידיה עילויהאכל
אם הוא מיוחד להם סאה כתלי מעיט דץ כדברי ריצוי ומקשט עצמ לפמיכדי שיתן דעתו עלי על זו
לימלןגס*•
ידיה ט׳ילייה ^ידח
מנח י-־יי-
—
ממנ׳בני׳חכמי׳ונבוני׳כ^ א׳שיצא ממני יששכר :
רבותי׳שיוצאין
התפילין פסוא סס ינמב ^י 3ס’ ׳מ יי1,
בג ^כב, .צמכתי וכל אלו ט׳מרות אפי׳צריכיז לפיו כגוזשאינו מעובר׳אפ״ח בכל *  rfiיג 0׳כוופדפ׳ 1קראכתזגמ!1ו$דלוי«6י|
המערי׳פאינ׳עפייק
אזד( ^
דינקא לרנייא לא פוילו 3לגרנזו א׳
בסמו׳סדפת התוספו׳וסרא״ש■ לסשויתן
כעלי הנפש אלו וזמרות פוגם חולדונקרא׳ פושע ויש עור דברים שפוגמים
נייםולגתרלא תמקליה עדפיגפא ®ואריח
לתפילין ו;״ל יראכ"ד בספר
מ*ל• ן או אד מילא אי לא יכלאגנין «יאווניא
בית שיש בו תפילין אי חומשי׳או נביאים המעשה ומקלקליןאותו והם טח שפירשו בנדרים »"ר יוחנן כן
ןן<וגא דאירזמיזנואלא״סתי־יעל״יף
■ סחולי מלאכי השרהגרים מכני מה הוייןמפני
וכתובי׳אםו׳לסמש בו טד סיתניס צלי דהבאי ר׳דפרים
הריי!
ףד ה) נל
גרסבן כפ״ק דכרט <
בתוף כלי ויהי׳סעליון פלי סאינ׳ו כליין שהופכיןאת שלחנם מי׳שנוהגין כמעשה בהמה־ -סומין מפני מה
מטתו כין צפון לדרוס היין ליה ^
לפרסיני1
בגין גלימ׳ עילוי קומטרא ועכשיו שנית3׳ הרין מפני שמפתכלין באותו מקום נשע׳ שרוצין-לשמשאע״פ זכריםשנא' וצפינך ממל6וכו’
תורה שבעל פה ליכתב משים עתלעשות שבשע׳מעש׳מצניע עצמו אם כיו' מאפי בטליתו ואם בלילי מכב׳
צפון לדרוסראש׳ומרגלותיס זה
לה' וכו׳אף ספרי התלמוד כמי כן צייכין הנרמ״' מ נהגו בו מנהג דזפק׳זולש אם מסתכ׳שלאבשע׳תשמיש
&ני
הרייןמ
כיסיי פכ״ל ואס פיר׳כלי על ארגז חשוב והוא משפייצ״הד בעצמו אלמיממפני מה הויין מפנישנושקין באותו מקו׳זחרשי׳מפני מה
נכלי בתוך כליפשו' כפ״פ מי שמפו ףד צו
נסי
 1יעשחהרצי באימס ויראה לאבתסיל'

שהתירו פי הראב
לזליעז׳וכו׳טעות הוער יש כאן כי! 5ינו 3פ׳
^לו נדרי'רול 6נפ׳אלי מותרין דף צ כיז,
היא״בדי״מ מגל׳כפס ומכס׳טפח שלא
היה ממרק כל ה 5!5כששת ההשעי׳וכו׳עד
ומגל יק טפס ממנו ומנ& ׳מיד ללזח׳תסמי'
צדי לממס סנ 6תו הכל מדברי הרסב״ד
כסע׳הקדוש׳ומשיי׳בפיר׳זס ס 6חרוןו' דומה
כמי סכפ6ו פד שהולו עושה המעש בידאה׳
בלויה שהו׳צבע׳מן ה
תכנס עליו שו& « ח
 3ע< ין זה ענץ צניעי ' עיקר
היסס ודוגמת המפש׳הז ה.ל) מו־ו בגמ׳דנני
«עיב׳בר יוסי ב״ר חלפת׳שכנס  06יבמתו
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טוב שהרי אמרו «ק.»,
כאן לרעי פאן שלא לרע׳השת׳ ^ פי׳זח שבועל ושונה כרי ^עשו׳בני׳זכרי׳אם הוא שלאלרעתה א0ונ
אם עוש׳שלא לרעתו שנקרא חוטא והתו׳פיירשו רהפיבישלחןשמשמ׳עמה שלא כריב'ידוקף ב W
בעלמ׳שהו׳תאב לכרמית׳ אבל אם רגיל לעשויכן אסוימשו׳השחת׳זרע מידי דהו׳אדשפבפני'וזו? ^
שאמיר משום השחת'זרע:גרםי׳' במסכת כלה הוא למטה והיא למעלה זו דרך עזותזשמשושניה
חז ריך עיקש כתב הדא״בר יש מקשין מחא דאמרינן יצר תינוק ואש׳ תחא שמאל דוהה וימיןמץיצ
כיון שנתנו חכמים עונה לכל איש כפי כוחו כרא׳יתא בכתובות א״כ מה תהא שי ירןיי׳עומ ,ור01ין

הורן הזתהזהירו שיעמוד כנגר יצרו ולא ימלא כל
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סנדחךחילר^לתצטרך רמא 00
פ׳־־סימי ניס 15מודה תנ5זדכיל)ליהו3ןה פ״פשלזמר ר״עטסס
ליכג
?"מח0
לדווסוכד'בעי;:י שהשכינה כמזי־ח או כמערב לפיכך נכון להסבדרך לבייו' אכל עושה הו5ו דכי מועט כפיך כימו גנרלי־ ניסו 6יןר רב f50D f3psדהרסנא
אנודיכס הגועל
^' לווסותרומית ע 'כ ונךהס דכרי לתו׳סכתבו ודוקא כשישן מס אשתו מפני
יומר
'
כמצו
המחק
עז
הוי
יוכוי'ופרס״י
כדפכן ר״י כן מימא אוהוי ש! כנמר וקל כנס'
 5<3רטי 7י(אל 'נ1י5
*ןנינ׳מ :ויכ כין מזמז למעיב והיה הדבר גנאי לשכב אצל אשתו מפניהתשמיש
מהיכולת בידך ונ׳שרס״ילאי-היה פורס כלמגן ר״י כן מימא או׳דאס כן לא היהצריך לסל׳ אלא גלרן ,זה
עושר
1%יונהכ׳שהטעס מפנישהמנוי' כיתה לדרו׳וססלסן כצפון וסשולהן כנגד
ללמוד מסמיכו' דהכיא יהודה בן תימא יל ימין נז־א׳ה
תס!I' 1
׳’ לעמאללנהג״א
מגר סחירה כלו׳שקידסשישמש
שמי׳
ואלא שתהא שמאלו דוח׳ ולא דחייה גמודעיישמא מתךך לדר׳מקיכ׳אלא מדלא סכת׳שס
סהי׳דיסזד' זחיאתי קי׳לוה
ימע לל גיל מיו שיהיומצליחי' האות
הלחמי לוח יי\ רי יר \ -רדחוהי ילבו",לוודמו »ל » הה » ימי?« הדרת כן .תימא אלא־ להוכיח סצרי׳לזיז מצמר
גע״א ק ^א -ללא
יששי מדסח^יי׳להס עופר כרי שלאיצטרכו הלחמו עם יצרו ירצ' לדחותו ולבטי ערכתו אלא תהא ימיןמקרכת ק■
מיגה
ת־פ',.ק"
ין'ר
שעי׳
לכריות ־
לכבד השבת וכ׳פ אכתי רשם
כנמר
לקיי׳עונתו ופי׳עוד כי העוגות שקרעו חכמי׳ע״ר סתס־קכעו
ומשצרי׳ללסיד כך מסמיכות אלא  fcn’cי׳מין א׳גגיג
אותמ :דלאהיה
S0I
שהיא
רואה
עריו׳דד' כיי אמרו דעת האשה שחי׳ מתפייסת -ככד אפל אם
לא יסמין כפני מסתר
סאמ׳ר׳פקיב׳ עשס נא״זהרגל״ןא״ס
;מצר וזדאמדי׳גהדי׳אע״פ
מומי!
ת׳ז׳יזייוסר״טעי
וא׳ססן
וכריס הב״ס שונאן
מב־
סכסך סול אכל עוש׳אדס דבר מועטכמוך.
שאיי
 3"1לא:5־ פרניןני
מין trrלפני מטתו ערו ' כפ׳רל היד
כדאית׳בפסהי׳אמר רבא חיי׳לשמח אשתו בדבר מצו׳אפלשלא ביתו י״ל דמדתל דבי
אליהויסמעי־שאע״פ י 71י!« לגיעי -הוי
יצנ| ר?1״י׳סיכפבכה ,אשה ; ,
31רה
שה ) אמי בשעת עונתה אפי׳היא מעוברת וכשהי׳צריכילאותו מעשיקאמד סהשע׳דחוק׳לו ביותצרי׳לעשו׳דברמועט « PJM
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-1
/
כסות׳ועונת׳לא
>
1
'rW
דכתלשארה
מיש׳
בשעת״עוגתה פשיט׳דאורייתיהוא
לנגזל (*i-ai.Jiit
15־.זין לזלחדמסדר
׳ ^ »ררנ^ לון
דסוק׳לו יכין צרכי סכת יומר מכדייכולתו נטילתן גדר ןהז
^ vteרד׳לןילליר5זי לית• לן בהומהד׳ יגרע אלאאפי׳של *־כשע'עונת־,קאמ' ואמרי' נמי חיי' ארס לפקור
רש״ישכיוןסהי־׳לו היא ק »א • £<;3־
כלה ולכן למד רכי׳מדכרי
חסון
לצןי״רןכ־דלת it ' ihצכל את אשתו
ססי׳צרי׳לאסרי׳הי׳צריך תירדן זשמיגמיב׳
בשע׳שירצילדדךאפי׳סםוךלווסת׳ואית׳נמיבמס חפצי מעש מסלו אע״פ
אשתו
וחפצי
אאף  ri r!Kלןגצופרש״י לידימניו׳דאמרי ׳ מה יעשה אדם ויהיו לו כגי׳יעש׳הפצי שמים
חנייינ ־פת
לזרז את עצמולכב׳את הסכת וזהושכת'
וילחנו ־«':להבשיפיי !5רפניומש נכילשמיה שמיייפזד מעד׳לאביונייוחפצי אשתו ר׳אליעזר אומ׳יפתנה בשע'
זפרוניג3־א
ל5ויס^
על כן צרי׳כל אדס כלומר אט״סשהי׳עני פקניטל גרדניו
Ü m 1קרו ליס ואוהב מקי׳מ \>?-סו :חתץ תשמיש ר' יהושע אום' ישמחנה כדב׳מצו׳ואח׳שצרי׳לעשוחפצי ביומ׳צרי׳לצמצס כשאי ימים כדי לכבד
רקלד ק6ה ליגנין׳'
צוח' ולנינימעת' סייגו סישי׳עמשווורסנז אשתו לשמחה בשמחה וז בכל שעת שהיא צריב' על כץ הזהירו
השבת
זלשנחס>5!3ph
נניס אלא י׳ול*
מעוךשהד5ן עמ׳איצויוצלז שתה׳שמאל דוח׳פן הפיתנו לעכו' לע המד׳הוא׳ותמשיכהו אחרי
צוי׳
וחד מיכיהי כיל נסדר ד אמדנו
עילה לקליין לטורח הוא לדללכו׳ולצנזת הבלי חעול' ויהי׳צגיע' בשע! תשמי׳ובפתר כראית׳בנדה פ׳כל היר ד׳דבריםהב״ה שונאן
t
עג׳לג
ראל' ^י5ןי לית לן כה ססקילות א־וך המשט' ממת* לפגי כל חי רב׳מקרק׳גזי חבילתי אפיי באלי דידיבי פי׳היו^ מבריחייאפייהצדעי׳והזבובי,
ציונו  '; N':Vrls»1בייזג׳/י למפלספא״צ ששבי מטותיה׳בשע׳תשמי׳ומיהו השהיו מחמירין על עצמם פדאית׳נמי התם א״ל דב יחור׳לשמו׳אפל
סן
&רלה ולא רסיצס כסימן פ״ס :
רוח"« 0
בפגי עככרי׳פי׳שאל לו על מה שאיןלשמשמטתו בפגי כל יח אס אפו׳אפי׳בפני עבברי׳א״ל לא אלא
הלכות שבת
ושוי
1תו
כנין של בית פלוני שם שמשין מטות׳בפגי עבדי׳אלמ' שמות׳כפני עכברי׳אלא שהם היו מחמיריךעל
ימון
מינרשק בפ״קדס־ת (מןיח) עצבן הילכ׳מות׳כפגי בהמ׳וחי׳ותיגוקגמי שאיןיודע לדב׳כבהמ׳דמי והא ראפ' בפני כלחידוק׳ננעו'
לילה
יוחנןימ1רש י״י כל אבל בישן ש׳פי׳דבע ויש להסתפקאיימהני במחיצ׳י׳ומסתב׳דלא מחני אע״גדפהמ׳גבי ס״תהכא ביון.
אמ׳ר'
תסשנמו :׳ו טפו ז שן?ר יס דמעזא משו׳צכיעו׳־הואי מסתבר' דלא״מהני .:בית שיש בו ס״ת אסוילשטש בו עד שיעש ה בפניה מחיצה
סליח מגנ5
שעו
שנח נ! 6דסנימימרי ליתנסיו בפ״קדשכ׳נזלא עשר׳ואש -י־שלו כיתאחדאסו׳עד שיוציאנו ואם יש בו תפילין או ספרי׳אפישל תלמויאפוערשיהנן
שדות גקנל כזבי וכל ה״מ יליף לסובגמר' בכלי בתרכליזחוא שלא׳יהא השני מיוחד להןאבלאפהוא מיוחד להן .מאד ,כחד ׳השיבי ואס פיך"
נסין .ןןאי:ינח'מ :רי״א ז״לרכיתכי-ן לי חנ לס טלית ע!׳ג ארגז חשובככלי בתוךכלחויעש׳הרבר כאימ׳ובירא׳לא בתחיליהלילה ולא בפופיכדי של**
שכס׳שסוא
נ^מציים הואמרה כנג׳מיס
ישמע קול בני אדפדבא לחשובבאש׳אחר׳אלא יעשה באמצע הלילה כראית׳בנררים פ׳ואלו מוהרי־
ממול מזודעעי׳בצא שיעור לצור ישית כן יתנו
כיציל שא  4לאימא -של ו׳אשתו של ר׳אליעו׳מפבי המ בניך יפים כיות׳אמר׳מפני שאינו סספ עמי לא בהחל׳
!'3
שלא לוצחלס בלא שיעיר וכן מס שא מיו
סנצ׳
":
הלילהזלא בסופת אלא בחצי הלילה פירש מספ׳על עסקי תשמיש וסשהו׳מספ׳מגלה מפח ומכמ׳מפה־
»יעמו מיניות למישלל■ןבל עליועול
והפתפמי שבפאר רש פיישעושיהרבר באימה ובירא׳כאלו כפאו שר  :כתב רראב׳ר י״מ מגלה מפת
צפ׳ו
סנתמעבייץ ממנו עולמלכיי׳וכןכימני'
זזי) ' לומשאלו׳לבו טדי שיוכל למלאיחפצומכל ומכסה טפהשלא־• יהא -מטרקהאבר בשע׳תשמיש כרי למעט הנאתו ורומה שכפאו שד שעוש׳הרבר
■ ופי׳הוא -מגלה טיפת שבאשה כלו׳עכשירמגלהאות׳לצור תשמיש• ועכשיו מכס׳אומ׳כלו׳שלא
יטק
ישן משייצ' :ימ״ש אפי׳פיכ׳ע״ז מוסליןלו באונט
נרן
אלא«גיששהש^להכנגד כל המצותשסיא היה־ מאריך באותו מעשה כמי שבפאו רש ודומ׳לרכמי שבעתו השד ונבעת והניח המעשה כל כך היה
ולית
מי'
העול׳ותיימןסש
סרס השגחס וחידש
מק;צ' כתשמיש .והקש׳הוא לדבריי א״ב למה לא היה משהה לע הבקשהרי אמרו ח״ל שכר פרי חבטן
ישיה
הולא ומןסהו׳שהנ׳סכת ודאי הע״ז שעובר בשבר שמשהין,על הבטן הויין ול בגי׳זברי׳ותירץ כי כל לבבו׳דורש ה"וכל המעשי׳שהם לשיש טגבר
היאבל ^יניממני שזאמיןבה ולכן יש לותוחלת .חמ ומי שיורע בעצמו שיוכל לעשו׳וה המעש׳ולא -תבנס וב מחשבי אהר ' והוא משהה עצמו ברי שיוחל
®י^ לי משוכה מס שאין :ק
שישכסז האיש׳מן האיש־ותזריע תחל׳ מפרין לעשו׳מצו׳הקכ״ה משל׳לו שכרו בבני׳זכרי׳ומי שאינו בוטח בעצמי
מיניעז לפי שעולה בדעתו
לו’^61
• וחא• וממחר במעש׳כרי ליגצל מן תחטא גם היא עושהמצוה והב״ה משללו שברו בבני׳זכרי׳וי״מ מגל'טפחי
שו׳ככ״ל
ייא «מז:מ/ימ־ץלשוב כת
דץ1
6
אמח ^דיבי״ודה אלמלא שמיוישיאשכת .על הסל שחיתי חוגר׳יכו שאף; בשעת תשמי' היה מצריכה לחוגרו ומגלירקטפח ממנו ומכס' מיד לאחד־
' גסס אומה ולשון ידיתי תשמי׳כדי למעט־הנאתו ואל יספיעמה לא בשע׳תשמי' ולא קורילכץ שלאיתןרעתו פאש׳אחרת ואס•
רוגייא
f
לאפלט
״•ן  ; :למגפי־אפשמדכתיב ויהי ביוהשביעי סיפר עמת ושימש אמדו עליו מגיד לאד׳מה שיח׳ אפי׳ שיחה קלהשביןארם לאשתו ממריץ לו בשעה
צי^ןמ העם ללקיכן וכתי׳כתי־יס ויבא־ הריץ אבל בעניני תשמי׳ יכול לספ׳עמה כדי להרבו׳ תאותו כדאית׳ בפי הרואה רבבהבא על וגנא תותי
’ 1זלזיש׳יזססרי״אשאש עמלק לאסיה פוריתדרב שמעי׳דשח ושיחק .ועש׳ צרביהואם הי׳לו כעס עמה שצרי׳לרצות שאסו' לשמי׳עד שיפייפל
 01מחבישיאל לאסיה סוס עה ולשון כלחם ■-יכול לספ׳ עפהכרי לרצות׳  :אסור לשמ׳ ביום דאמרי׳יישראקרושי׳הם ואין פשמשיץ מטותיהןביו׳ולא
" 3סלפיפסיו ייא־׳מן הנסי׳סעשהלהסז־ לאיר הנר ובבי ' אפל מות׳ ות״ת־שהו׳צנוע בדרכיי מאפיל בטליתו ושרי אסו׳ לשמ׳מטתו בשנת רעבון
ימגי׳ייובים אבלמלותי* שבא עמלקיאמ׳פ אלא לתשייי כני׳ואבסגאי אפו׳ לשמי כ' הרמ״ב׳ ז״ל שכבי זרע היא כח הנוף־ומאי העיני 1וכל זמןשתצא
חו• ^עזלוביאשויעכ׳ז נתן יד לפושעים ■:ביית׳הגי׳כלת וחייו אובדי׳והוא שאמ׳ישלמ׳בחכמתו איל תתן ?1נשי׳ הילך כל השטוף בבעיל׳זקג׳קופ%
®ילמאמש יסי׳והאדאמר־ר׳יעקיבא עליו ופתו תשש ועיניו כהות וריח רעכודף מפיו ושעי ראשו וגבו' עיניו וריסי עיניונושר׳ושעיוקני ושיתיר
עשהשכתרחיל ואל חצסי׳לכייותסייגו
 ,ושער רגליורכה ושיניונופליוהרב׳ כאבי׳ חוץ מ ^ול באייעליו אמרו־ חכמי הרופאי' אח' מאלףמתימשאג'
רסצ׳אהא
^ ^ פליכ״כ ססיברס״כ
חלאים והאלף מרובתשמיש -לפי' צרי! אדם ליוה׳ בדבי זה אם רוצה ' להיות בטובה ולא יבעולאלא
י^דשלייעלי ו*5כי פירעדס5ודכזעריק

ניI

נזסישצמך חול רול תצסרן לרריותה״מ־
יל לפרוע וכך הס דכריס־רעל ס
שנת צלל לדני חייבלסצ" יי צמר ולפ^לי
יזמרו
^ת־״יס כדי להיבוכמנונג כשל
וון
יו ו׳^«י« ז* ttJmßäf 1m־׳•
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 IW W ( hm׳«
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בעי(
ולזל
סול
יגשיסיה ^שיניס עשהשבחך
יציא׳לדר׳או ביא׳מץ הדר׳לא לפניהם ולא לאחריהם :
,
כפרקו
לידיו׳  :אח׳י פצ^ ית
מ״יו
ישת קבפבימטתרערום דדידברי׳הבי׳ה שונאן וא׳פהן המשתין מים לפני מטחי
ללןות׳סשג
>
קס
וכוח״ל
^יתליש״יול
ערום וגרפי׳בשבת בפ׳במה אשה א״ד אמי ואמרי לה במתגי׳תנא .ג׳דברי' מביאין
הסינזדכן׳
יין^ עשססבמךסולסגזיהולציפחמר הארס לידיעניות" ואלו חןהמשתין מימלפני מטתו ערום וסויולא אמרן אלא רמהר׳אפי׳לפוריי׳אבל
^ונו׳כלודבפע״עמגן
לא מהד׳אפיה לפורייא לית לןבה וכי מהדר אפיה לפורייא כמי אל אמרן אלא בארעא אבל במג' לית
ולזפי׳מן®תמחויומקש
׳ימי מסית יין
שיפשיט ועשביליו -נצילאלאפפי׳לרכי לן כה• ,וקודם שיאירהבקר ימהר לקום ׳בזריזות לעבודת הבורא יתעלה ולא יהא הנקר מעירו אלא
מחמירין
יעירו הוא וכו׳הרלעילויש חסידים ואנשי מעש׳שהע
מסוס■
שבתך לש הב׳

רס^ן (א)
ייג״לסי'
מי ,י '*־5י^

^ ״יי;3

 5מ .דפת
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המיתואליאמ׳היאךאתס׳פמסתיכשא׳ימים כיאדרבאאס יוסיףכככודססכת
יוסיפו גס■ כן לוכרתני מסליפא וכו׳כפיק שני למסכת יוסטוב
רמגU״  pD־בספ״קדמ״( 1דצ ^ 5מכילן רסכ״ג אימ׳לצן יסמר אדס מיסצו
משני שנקרא על שמו וגויעוס׳בו מלאכ׳כסבתו׳ובי״ע ודיין
נמג,
כגמי סס אבל שדהו לגוי מאי שרי
מ״ע

( דףגיז) :

לגוי

«■>! י ״ •׳ *• **

3״ג
להפכי׳ואע״פ שנקיאת על שמו לאחשדיי
?pלי!'גמיפ^ז ליס דלירוי הגוי שלוחו אלא אמריאריסא
( ^ 0כ!ז< הוא וקכצ׳עליולשלי' ולרביע ועציו מוטל'
!!’ ' ? " 1!!°לעישו׳סלו׳אכל מיסץ כיון דלאולאריסות׳
?3ןה,אנשס,קת׳ עביר אמרי שכל הריוח לישרא ושני את
 ptה;א לק ^ הנוי כפך וכך ליו׳ונמצ׳הגויעוש׳מלאכה
פי׳יגי'"  :כשליח ותו לפ ישרא׳ואע״ג דרסכ״א פליג

מסוסאע*פםל6ו יעשה מלאכה כסכחישליסכיוס
אסריאכלכמיחץ 11!*P
לא עשה מלאכה כשבת הפסיד ישראל ריוסאותוהיוס כמצ/יםי׳נקנל
סכת ואסויאע״פ שאיפש׳לדסו׳טעס זה מ״מ הדפת נוט׳שלא לגיוסדכ ג לז
היכי דלא נשויי׳להר״א׳חולק על חב הפוסקי׳סאיוסרי׳כזה כתי
־4
,,
זה כס״דודבי ,י״ייכייעו:ופ,״מן uל
היסמשכךלימיסאסייונו
?^
בהבלע ה פ מות
להשני׳המיס ^ ן" ׳

י | mmy׳ י^ ■ - *— 1W

סאנתו׳נסי׳?I,
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ולא רחיצה והמחמיר תבא עליו ברכה:
סליק סרר עכורת היום  :כעזרת צור נורא ואיום:

לסדסאולשנלגוידמדינאשייכץן!
נוטל סכרשבת אלא
כסבלע׳ולמראיר!

ליכאלמי « מאסר שדרךסמ ^<יו
צאחרי אבל אס משכירכדגריוןע1
אסוימדינא ליטול שכר שכת
וי״טלסו!
ילמדכןמביייתדסופי
צמהפועלדפירן
בפ׳כל כתני א״ר יוחנן משום ר׳יוסיכל הזהב שכ׳רבי׳בסי׳ס״ו ואי
גרסי׳בקגלנו'
יהמענג השבתא נותנין לו נחל׳בלא מצרי' ס״פמות׳לסכוי גוילחדש! 5ולשנ׳לען1׳
רמג (
)א
התה אישב״ג פסקו התו׳והרא״פ הלכה
מלאכת' המיסץ או התנור
אכלאססוכמ
יג״כהד׳ן צרשב״ג וכן דעתהרי״ףישס וס״פכלכמבי רב נחמן ב״ר יצחק אמ׳אף ניצול משיעבו׳מלכיו׳ אמררב יהודה
 3פ׳ ק ד־נ׳ז ׳ r״D
אמ׳רב כל המענג שבת נותנין לו משאלו׳לברוא״ר חייא בר אבא בדכר ידוע לכל יוס אסורדהיי;ו ^
גל כתני מזז
וכן
פסהרע״ב׳כפ״ו
וכן
דע׳סמ״ג
וסמ״ק
דהשוכי אתססמנל אך לשון
(vjpjj
מכל
פיינה 4וסמריעחיכת׳הר״ן ומהא שמעינןדכיון א״ד יוחנן כל המשמר שבת בהלכת' אפי׳עובר ע״ז
באנו׳
מוחלין
לו א״ר יהוד׳א׳יר אלמל׳שמרו ישר׳שב׳ראשונ׳כהלכת׳לאשלט׳ קשהעלזהדא״ב סוס ליהלנתיבי
המדינה  :יב״ נ
התרדגי 0״פרל שיש לגוי חלק כפירות השד אע״ס
שישראל
אסהיס שוכרו הה היכרזא עלגישת
נמנישאכורמרוז־ן נהכ׳ממלאכ׳שבתמות׳דכיוןדכולהמלאכך בהם אומה ולשון ארשב״י אלמל׳משמרי׳ישרא' שתי שבתו׳מיר בהבלעה
דלההי׳גרש׳אתישפירמסניון:
ניד מי
ומדעים ימיא פליהדגוי כי קא עביר גויאדעתא נגאליץ :גרסי' כפפחי׳ בפ׳ואלו דברי׳־ אמ׳רבא הכל מודים בשבת כתובכתשו' הגאוני׳ נשאלמלפנימ
«מכירים נד .ז!1כרו
דנפשי׳פביד
והנאת
ישראל
ממילא
אתיא
דבעינן לבם דכתיב וקרא' לשבת עונג פיימשום דבחד קרא כתי' נסיונאי ישראל שקנהמיקאווזל(
«׳■6ר^ ל4nc
ה־בכך שרי וכ״ששמות'
להשכי' שדהו לגוי עצרת תהיה לכם ובקרא אחרינ׳ כתיב עצרתלה׳אלהיך ופליגי והשכיר׳לגוי והגוי עוס׳בהס
מלאכ׳שכה
בגין שהגוי סוכרוכסך ידוע דבכה״ג גוי
בד .ר׳אליעז׳ור׳יהושע ר׳אליעז׳סב׳או כולו לכם פילאכויולשתו׳ מותר או לא כי יש גאוני׳איסריס
פשט
כי קא עביד בדכפשי׳קא עכידוישרא׳לא ולשמוח בו או כולו לה׳פי׳ללמוד ולשנות ר׳יחושע סבר חלקהו שנקראת על סעו ויש מישמסיר®וס
ונתהניכללוכן דעת הימב״םבס״ווכן
דמה שאמרו מפני שנקראת
עלשעואיט
שהמי׳לסשכיר חציו לה׳וחציו לכם וקאמר דבשב׳כ״ע מורו דבעי׳נמי לכם והא
דפת הר״א׳כס״פ קמ׳דע״ז
אלא בישראל סכנ׳לעצמו מיק או
מומו
מנוי ומרחץ והזכירורבי׳בסמוך  :כתב דאמ׳ר״ע עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריו׳היינו בדלא אפש׳
וישב הוא כעצמו כסס ופעמיה
שישכירס
ליה אבל אפשר ליה צרי׳לכבדו כפי יכולתו דגרסי׳בפ' בל כתבי
וישאר שמו עלי יאכל מי שלא
' סרמכ״ן תנור יש מספפקי' כו וכו'דברי'
ישבמולס
אלו כמכס הרא״ש ז״ל שס וגס הרןכ׳סס עשירים שיכל הארצות במה הם זוכים במה שמכבדקאת נקר עליו סמו מעול׳אלא
מגינקכאוולגוי
 .בשס כעל מתיכות דתטיוכיריסכשדה
השבת  :וגרסי׳נמי בההיא פירקיבמה מענגו ברגים גדולי׳וראשי השכייילמה ?אס והשיג
שאמרמסמנח
דמיתוהביא ג׳ /כ דברי רבינוהאייז״ל
שומין
ותבשיל
של
תדדין
והא
דאמר
רב
חייא
בר
אשי
אפי׳דבר אסו׳אפי׳כמקוס שאסור להשכירסמוק
וסיים והעל׳ונ׳סכבל כיוצ׳מה הכלסמנה
מועט ועשאו לכבוד שבת הוי עונג ואמר רבא אפי׳כפא דהרסג׳ לגוי אס השכירו לו
עכדי׳לאיסור׳ולא
היינולמי שהשע׳דחוקה לחוכמה פעמי׳נשאתי ונתתי כרכ׳לפני יעמיד כיד הגוי שכרו סככר
המדינ׳והן סן דכיי הרא״ס ז״ל וכן כתב
מות׳וזהשלא
ה*ה כפ״ו בשס המפרשי׳וכ׳שזה היה דעת
א״א ז״ל כמוני היום שיש לי מעט משלי ואינו מספיק לי וצדי׳אני נקרא שמו עליו מעילס ואץ נו
iidd
הימי״ס שסתס וכתב דכי ששבז
ישראל
לאחרי׳אם אני בכלל עשה שבתך חול אם לאו ולא השיבני דבר מראי׳סעץ כל סיקר אין אנוהאיסנו
בעליו קרוי עליו ואין דרף־וב
אנשי
אותו
איסור עכ״ל ומ״ס סאסי׳כמקוס
שאסוי
\ המקו׳לסשכירו או לימנו כאריסות אסור ברו׳אח״ב מצאתיבפרקי אבו׳לרש״י שפי׳על ההיא משנ׳דר״י בן
להשכיר אס השכיר סכיו מוחא
יןקומז
להשכירו לגוי ולא פרט מיחץ לסישאין
תימא או׳הוי עז כנמ׳שכ׳וז״ל תכף לאותה משנ׳ר׳עקיב' אויעשה הרמכ״ס והמרדני במו
סאכסו׳נסי׳ימס
דין זה תלוי בדיןהדברי׳אלא לפיהמקומו׳ שבתך חול שנויה ההי׳ רבן תימ׳לאורויי דר״ע לא
אמ׳אלא למי כתבו השו׳כספ״ק דע״ז וז״ל והו״סני5
•יש שדרכן לסשכי׳פורני ויש שאיןדרכן שהשע׳דחוק׳לו ביות׳אבלצרי׳אד׳ לזרז עצמו כנמר וכגש׳לכבד נותן פועס דלהכי
עות׳כאריסו׳סדנוניון
וכן כמרחץ אלאשדברוחכמי' כהוהלפי שבתו׳ביות׳ע״כ  :ע״כ צרי׳כל אדם לצמצ׳בשאר ימים כדי לכבד
שאינו נוטל מעו׳בסכרו אלא נוטל
כגוף
בונהגארצ'א ופי׳דכרי רבי׳סאיינ׳דהייכו השב׳ואל יאמר היאך אחסר פרנסתי כי אדרב׳אם יוסיף יוסיפו השד׳דמי לשותףאכל-
כקנלנו׳דני׳סנמל
לו׳סאש השכירו סנה אחי סכה ונתפרס' לו כדתני תחליפא אנוהי ררבנ׳חזוא׳כל פרנסתו של
אר׳קצובה
,
מעות בשכרו לא הוי כישופף
ואסו׳ולסני
הדבר ע״י כך שאיןדרכו
לסכו׳פועלי׳אלא ־
לומרי׳הקר״החוץמהוצא׳שבתרי״טוהוצאו׳בניולת״תאםמוסי׳
קאמ׳הכא דמרחיץ
אסו׳דאייסומ׳לסוחן
להשכיר התנו׳הזה דין תכוי זה כדין
שדה
ושריוע״פ זה כתב הרא״׳ש בכלגכולינו יוסיפו לו ואמרי׳נמי גני הוצא׳ שבת וייטב אוי הקב״הבני לוו עלי
לא עבדי איכשי דכיון שנוטל
מעו׳נשן'
ואני פורע וכיון שכן הוא אל ידאג מ נאמן הוא בעל חובו■ לפרו ,י
ולאיששייך ליטול זהכגיףהערק m
מנתברי ונתפרסם סמי סיש לו מרחץ או
זה להתי׳להשכיר ריחייסלגריית
משיראינושוכ׳פועליס אלא משכירולאת׳ לו חובחגרסי' במסי י״ם בפ״ב אמרו עליו על שמאי הזקןשכל^ימיו ׳ ' "" 1 ""1ימי " '"׳ייח
שנוטל בקמח לפי חלקו ואינו טטל
מטית
היה אוב' לכבוי שבת היה מרצי בהמי נא' היי אוי זו לשבי למח' מצא
יזזילהיו' כשדה ושרי אכל הגאוןמהי״יא
דהוי כמוסומפין וכן נראהממסמ®
ז׳ילפי׳דכרי יכינו סאיי סהשכירולשנים נאי הימנה מניח השמי' ואוכל הראשוני אבל
הלל
הזקןמדיאחר'
הית׳ בו שכל מעשיו לש״ש שניברו׳ ה' יום יום ותני׳ נמי הסי בש״א כססר"פ וכן כת'סמ״ק.
רהגהרפ׳־יm
ממכותכלומ׳לכ&ש או לאיכעסני׳שכיון
ספר המרימה וכתכו עוד סדןיזנונף
סה שכירו לכל כך שני׳רמי למ :י ואיתליה
מחדבשבך
לשבת׳וב״
7
זא,ברו
'
ה
'
יו׳יו
'
עש׳
תקנו׳
תקן
עזרא
ואחת
ריחייס סאסנוטל מניף בפח
לסיליוי
מחן
שיהומכבסק
בגדיה
'
בחמישי
בשב׳
לכבנד
שבת
:
ועתי
אסדר
^קלא יתוליכא למיחש
למראי׳העיןוירא'
סרי ואין נר׳כן דברי הימנ״ם ולאמו^
מדבריו שהיה גורם אם העכירולשנים
כל
הדברים
שהן
קודם
השבת
לצורך
השבת:
סאר
פוסקיס
סלא סלקוכין מרחזי^י
סרבה ודברי רביט ירוחם כס׳י״ב הםכמי■
ב ^ קדע״זתני׳רשב״גאו׳לא ישכייאדם דבריס בכך משמע דכי היכי־דשרויח״ם
ספירסתי  :ושיט בספיי רכיכוהילכך
ימרחצאו לגוי מפגי שנקראת על שמו וגוי ותנו׳מוסל סלקו נקפח ופתהכי מישן'
מותי בקבלנות ני־׳לסגיסנהדלע׳במקים זה עושי בו מלאכי בשבח אבל שדה מותר שכן ררך לקבל שדה במרס] מוטל• הלקו
מריוסהמרחןמ®
בקכלכי׳סכן הוא כפסקי הרא׳שיכדברי
ראריחויו & וו״ס מויירייי׳יי^דו ^ מי ^ ימוד' » וידידי ורד* •■X >1*1
לקח׳׳ באריסו' דפירומ דמרחץ ממו׳נינהו
ומאיויזק',
 .ר״י בש״יב ומיהו איפס׳דאדרנה בפסקים באריסויואע״פ שיורעי׳שהיא של ישר׳ אומרי׳ הגוי
אריסות׳למרק
לא
סכדיצינסידגי»
ולעצמו הוא עובד מח שאין כן כפרחי שאין דרך להחכירו כתב
ציי׳לסגיה כקכלנותיפקו׳כהכלפה■וה׳ק הרמכ״ן תנו' יש מפתפקי׳בו אס דרך להחכירו כמו שדה ושרי או שמתוך סהוצאותיו מרונית
יסכיי ^
כיון דאץ דרך לשמי להם פועליםאלא
אין דרך לסתו לאריס וכסוסכתוהת
משכירו לאחי כדכ׳ידועלשנסא*•לחדש
אם
דומ׳למרחץ
ואסו׳יוהו
'
הכריע
לאיסוידרוקא
שד׳אומרייארע׳
בס״פכל כסכי• כתב סגאיןמסיי1.
לארי י ־
׳
 ..אין המלאכ׳נקרא׳פל שסישר'הילנ׳מותר
כסס ר״ת סאס יס לישרידיר
יבתיפמי״ז
להשכיר גוי כדבר ימע ליודס כדי סיקיל.
סאין

הלכות

עליו כל מלאכה הצייכ׳והישי־׳יסול כל
הייוח רגויכדידיה קאטיח ות״9
סרי
הית׳בכבל ואי׳א כ׳ולפי זה נתבר! ונתפרסם הרב׳ בכל גבולינו שפל מי שיש לומרהץ ^ ^א
מדינא וגס מסוס סראי׳העין ליכא
כיון
שיכר פועלים לעשות לו מלאכ׳בחם ולוקח הו׳הריוח של הרחיצ׳ והאפי' אלא משכירו באח
סא ין המלאכה כקראס עליסס
ישרא׳אכל
 1פת הגאין מהרי״א ז״ל סא״א לואיכין לחרשי בדבי ידוע ושיטוהחוכ׳כל החוח .שיבא ממנו הילכ׳מות בקבלנות שאין מלאכת הגינ ? ';
ז על שם ישראלאבל אם היה משכירו לימיאסיר ליקח שכר שבתוי ־
משו׳דאפילולדביי המתימןכשוכר' גוי י
ששב ' גוילבנו' ' לו בית בקבלנות הייה מתירריית שיכני בו בעגבת יי
ורייס
נדב'ידוע לעסו׳מלאכ קרקעו׳ה״מ בסד׳

נהגו

אסרו ואפי סיתת הגוי האבני׳ בביתו בשכ׳אפו' לישרלשק? ןןט-נל1וה
בתוך התחויאכל אם הוא חוץ .לתחו׳וגם אין עיר
אחרת

רמד רמה
r

^רו0ציל3ו אלא פכני.הרירס מומי להשכיר לגוי ופפקא מינה למקים
אלא סמי
ילהסביר8ר0ץ ואפ״ה בכה״ג שרי מסוס דפקקר שאץ מחצין בוצול׳
סרי)
נכר ידוע להס סססכירו לגוי (וכ׳יב בא״ז דבכה״ג _
^ה ךו& _
ימו ׳שר ^ ל פפכר גויס למות לו בית בקבלנות היק מתיר ר״פ התוספות
כהבובמ״קדמ״ז
ויי״ו
ימרא״ס״ »,י,י » *
 .״^
וי

קט

ד־מ

דריחיס של מיס 9ס כלים מומי להשכירם לגוי© ופי׳ כקבלונות כלומר שהגוי רמד (* )
<3מ!!»*
מקבל מליו כל מס שיעלו פימתי׳בין רב למעט בדכי ידוע שנותן לישר׳ בכל סוס
■

•

•

«*ין

זעויסמגג

צו ככל סנה והדברים מוכיסיס עכן הי^ דסיימי לה ג5י סביתת כליט יל פני ן הת ידיית’ t »p?61
עשיית גוי מלאכת ישראל בדבר תלוס בקבלנו׳כלו׳ספוסק עמו הישרסל לתת לו על « t 'p!m
וכר ידוע כעד אריגת צמה אחת או כעך(< ) וי <םכצנ«
איגוקע־דסם
מפיר׳כגדא׳מפור׳בירו‘ שהבאתי גססגן לאס
והיינו דת נן בפ״קדשבת דלל׳ה נומנץ ״י* *  *.״*
0איןס ליחיאל כלל במס סממהי עמו שיכתוב לו סוור או יארוג לו בגד אבלחית' המלאכה בגל}* עורותלעבדן וכלים למכס נכרי וכולו
עמו שיבנה לו כותלו אסו׳וה״מ בכותל שבתו'התהום ויתכ׳בארך בסי׳מ״ב בס״ד וככר כתבתי
כ סי׳ זה דברי ה״ה ודברי הרשב״א פה©
יודעין שעסק עמו ויאמרו שעושה מלאכת ישראל• .כדברי הית׳ילפנץ סוכר לו גוי לסנ׳לכת׳
»«
הי« ילד
אם היה חוץ לתחום שאין שם ישראל שיראה שעושין לו ספי צו לארוג לו בגד כת׳הרמ״ל בפ״ו
jjw״י mדלפוגסה6,רגי,ו<קבנ
מותר:
בשבת
לאכה
2
סעומד לכתו׳ולאמג בסב' מסו׳דהוו כמי
^ יסומ לעקצס לשליש ולרביע
וגוי שקבלו שדרו בשותפו׳ לא יאמר שקצץ פמו לכהו׳לו ספר או לארוג לו בגד
אכל כבנין בי׳רגיצו׳ לשכור מידי יוסייס
ררא
ישראל לגוי טול אתה חלקך בשבת רסיי וכתבי רבי׳כסי׳זה בשמו אגב גי.
^ימאומר קבלמתיה עביד אלא
אומר אע״פ שאינו עכין לו דכא לא סקיל וטרי
ס?,ר יוס כינהו הדומה כמי שישראל ואניפחד־ ל ואפי׳לא אמר בן נפי' אלא כשבאין לחשבו]
שנטלתבסכין סי׳זה אלא במלאכה ומחוברוכתב
יןס לעצות לו מלאכה בשבת וראיס הישראלאט
אטול של יום ראשון כנגד שבת
ה״ה סהיאב״ד השיג עליו והוא ז" ל הליץ
סיחשלפיוגש «תלמוד■ יידן פרק ש
סמך קצת בעדו והניס הדבר בצ״ע ( ד״מ והשיר הביא דברי הרמב״ס ססמע
שרע -ונמו שאכתוב בסמוך • וכתבו שס התוס׳והרא״ש והמרדכי שי״ת לא
דמ״ה לא כ׳רבי׳ר״ת תתיר ור״י אוסר אלא כת היה דסכי ס״ל ) ובהגהות מרדכי ספי״ד כתוב בשם רא״סדגוי המושכר לשנאו פחות
"לסור ^ו כסכנה ביתו ונ7ל
מ'ר ו״מ כלו׳מפסלה היה פתיר ר״ת אבל אח״כ כסבא מעסה לידו לא התיר א :׳ אדעת דנפשיהו עבדי בשביל ריוח שלהס ואין עליו למחות אס באי׳ לכבות הדליקס
ןמש* וני'ואפי' סיתמ הגוי האמי׳בבימובסבמוכו׳כ״כ שםהמו׳וסר׳׳א׳מדגרפי' דדמי קצת לשלו׳אגמ׳דאס קצץ לו דאיימומר עכ״ל וזה נוטה לדע׳הרמב׳צלאשלא
נירושל/א־מכים גויס שהיו עופיןעס יפראל בתיך ביתו אפו׳בתוך בתיה׳מוסר אמר התיר להדיא אלא בדליקה יציפסד דע״כ לא שרי הימכ״ס אלא בשוכר את כגוי
^"לןלמזיכד״א בתלוש אבל במחול צסו' ופוסק הלכה כרס״בא ואףלפסו׳סאמים לשנה לעשות עמו מלאכהסיוחד׳כגוןלכמו׳לו ספר או לארוג לו בגד אבלכששכרו
ולחק? הקורו׳אפי׳בכימו של גוי אסור כיון דלנורך מחובי הוא דהא במחוגי כה״ג לעסו׳לו כל פלאכו׳פיצטרךלסנ׳אח׳יודה הרמב״ס דאסוי לעסות לו מלאכתו בסבת
עליגיופסיקסלכ׳כרס״בא 7אלו לעשות הבטן עצמו אפי' רבנן סודו דאסור דביסי' ודבר פשיט הוא דלא איירי הרסב״ס אלא כשהגוי עושה מלאכה בתוך ביתו דאלז
ישיאלהוא ע״כ ונר׳מדבריהס דמדינא אסור וכ״נ מדברי סמ״ג והגהות בפ״ו אבל כביתו סל ישראל ודאי אסו׳כמו שנמכא׳בירו׳סכתכתי כ׳המרדכי בפ״קדשכ׳שפטק
מדכריריי מלל נר׳דחומיא בעלמא הוא שכת׳ח״ל ויש מהגדוליםשהחמירו ,על ר״מ על אודות היהודים הקונים המכסים ומשכירים להם גויס לקבל מכס בטבת
יבולה׳ מות׳דב״ה מתירין עס הפמס לירון עורו׳לעכדן אע״גדמלאכ׳דאורית׳
בשכירות אסו׳כדגרסי׳כירו׳פ״ק דע״ז אומני׳גד׳שהיו עושים עסישר׳בתוך
״ין ^!; utj־יי במוך כמיס׳מוהאר״ס ק אלעזר בלא בקכולת אבל בשכיר יום אסור
 fv-oוע״עע גי י
בקנצנומ וספחו השומני בביתן בשבתובל! יב?
ז<הוו! דאל״כ לפה לאימויי ממש׳זקנו וני סין 5סכדאי להוכיח כן דהא איפש ' ברי'  6כתלוש אכל במחובר אסמפסיק התם כומיה והיכי דמי קבולתיגכי מכס כגון
סהסכייו כך לכסתגכה ק׳ ליטרין אתן לך כך וכך ואת״לסיש לחלוק בין הנך פצץ
ביא דירוש׳א״ג מייתיראיס דפ״מו סאמיס
מ״מיואי מזקנו דהלכה כלש א
היסרא קיבע מלאכתו לגויי לעשות רק בסב׳ובנדון זה קובע לו ליטול המכס כסב׳
סיקיימסוכרלקרקערני׳כספד סתממ׳נר׳ססואמסופק בדבר  :ב ( .מ״שרבי
פ״מ כר׳להביא ראיס להמיר מדמייא פ׳מי שהחשיך דמשוס פסידא סרו ליה רבנן
וה׳ימבמוך המחו׳וכו׳ג״ז מדבריהמו׳וסרא״יש למסיים פירו הס בעיר אשרת•יין
דאי לא .סח‘ ליס אמי לאימויי י׳אמו׳כר״ה ה״נ ל״ש וכ״ס להציל מי׳דס דאי לא סרו
נן ולין כן עופי ומהו בין כך וכין כךא״ראילא בין בפלוס בין כמחובר ובלבו
בקכולת ו5ר״פ פי שספך אמישמואל « קבלי קיולת בתיך התתיס אסי׳חץלתחים ליה יפסיד כל חובו בדיסוי כל שהו אבל ליסב' אצל הגוי המקבל המכס אסור
כראמיי׳ס״ס מל מערבץ לא יהלך אדם בתוך שוסו לידע מס היא צריכה ולא יטייל
מומוא« רבפפא ואפי׳חוץ לתסו׳ לא אמרן אלא דליבממאדמקרב׳אכלאיי׳צנתא
דמקרבא לטפס אסור ואע״ע שר״נו מפית־דבאכללדע־י פייקי פירושה בשבת קצי על פתח מדינ׳כדי ליכנס לבית המרס׳מיד פכ״ל ואיכא למידק למה לי׳לר״סלאהדור•
אפרק מי שהחשיך למיפי־ק מאי דק; שיא ליס דבהנך אין ישראל קובע מלאכתובשב׳
וכמ״ש הר״ן כסת״ק דע״ז וכס*פ כל כתבי וסימב״ן בס״פ ׳האדס וכ״פ סרמי״ס בפ״ו
ומדון זס קובע לו לי טיל מכס בשבת לימא דסצני הכא שאין בקבלת ה5יכ' איסור
חיל פוסק אדם עם הגד על המלאכה וקוצץ דמי׳והגוי עישה לעצמו ואע״פ סנזוא
עוסהנשגממומרבד״א בצנעאוכו׳אכל א® הימה ידוע וגלריה ומפורסמ' אסורה דצוריסא י״ל דסתס מקבלי מכס צייכין לכתוב יהא איכא מלאכה דאוריתא ופי״ל
שהמאס צתהגוי פוסק אינו יודע שקצץ ואומ׳ספלו׳שכר הגיי לעסות לו מציגצה זלא סאניילן באמיר׳לגוי ס צאי כמקיימצובין מלאכה דאךריפא למלאנ׳דרבק וא״ת
נשכת לפי׳הפוסקעה הגוי לבנות לו סצרו אי כותלו או לקצור את סדסו או והא קבלת מכס שלתא דפיהסיא הוא וכל פה״ג לילמאן זשרידמכאיטעמ׳אמרי׳
ששכרו שנס או כ׳לבנית לי חצר או ליםע לו כיס אס הימה המלאכ׳במדינ׳חו כתוך בירו׳בפו״ביפו אפו׳ואיפפר לויידהמס ?.1ליכא פפיד׳ אצ ^ היכ׳דאיכ׳פסיד׳כי הכא
מסים אפוד לו להניחם לעפות לו בשפת מתני הרואים פאינס יודעי׳ספסק ואם מורו דפיי ואץ להקפו-׳דהפס בפר' מי שהחסיך לא פריק ליס משוס נסידא אלא
ססלאכס חוץ לתסוס מותר שאין שס ישראל שירא׳את הפועלים כשהן עו-שין כי היכי ללא ליעבד איסור רבס דהיינו הילכת ד’ אמות בי״ה דהוי איסור׳דאורית׳
היתה
בשבתעכי ל וכ׳פ״ל פוסק אדם עם הגוי על המלאכה וכו' זס מבוצר במשנה פ״ק אבל סב' דכי מקבל המכס ליס אלא איפורא דרבנן אעאי נשרי איסור צמירס לגוי
פש״א אין מתנין עומ׳לעידן ולא כלי© לכובס נכרי אלא כדי שיעשו סבע״י ובמלן דהא ה״נ איכא למיחש לאיסורא דאורית׳דהיינו פמא יכתוב שכן דרך מקבלי מכסי'
נהותירין עס השמש ואפי׳ב״ס לא אסרו כשהוא עוש׳כפכת אלא כשאין סהו׳כיוס ונר׳דאץדכרי הי״מאלא כמי שכבר קנה המכס וצריך לעפות מקנס סל^
לעשותוויא׳כאלו או׳עשה בשבתוקי״ל כ"3ס ובכמה מקומות דין זה פשוס ומ״ס יפסיד ממונו א״נ כמי סחיי׳לו ספר מעות וקונה המכס כדי להציל החוב מידו אבל
לקנות מכם להיייא לא שרינן ליהמסו׳המוח׳ומיהדאיסשר״כשפת קנייה פרי1הא
תיקצץ למיס בדוקא נלמד מדין סאגר׳שימכאר בפ׳וה • וכ׳הרשב״א ויוקא בביתו
סל גוי אכל כביתו של ישרא׳אסי׳כקבולת מטלטלין אסור אומנים גויס שהיו עושים לא מסד איסור׳ולכי מטי סבת כיוןרבב' קנוי הוא תרי להשכי׳לו גד בקבולת לקבל
מיפיאל לתוך כיתו אפור כתוך בתיהם מות׳בד״א בקכולת אבל כסבירות אפילו לו ימכס מפו׳פסילא  :גרסי׳ כר״ס פי סהפך (ריב ) מר ווטיא כריה דרל נחמן
בנו ליה אפדנא מקבלי קיבולה חיץ לממו© איקלע רב ספרא ורב הונ׳בר סיונא
מוך כתיהס אסור בד״א בתלוש אבל במחובר לקרקע אסורעכ״ל  :כתו׳בפפוכו'
אשכנזית יהודי הדר ביישוב לכדו אסיר ליפן לגוי מעו׳להשגיר לו פועלי© בסבת ולא עאלולגדה ואיכא דאמרי הוא נמי לא על בגוי׳והצ אמ׳סמואל הקבלי קיבולת
יניי נ אע״ג דליכא מתא למקרבא להמס׳זחוץ למחו׳והא דטרי תלמודא המס היינו במוך התחום אסור חוץ לתהום מות׳אדס חשוב שאני ואיכא דאמרי סיועי פייע
דליכא מתא דמקיב׳להתם לתוך המחו© צ3ל סכא הרי עייו מקיבא להת׳וצ׳ב כני בתיבנא בהדייהו  :וכ׳ר״י כסי״ב מוכח כמועד קטן ראס פוא אדם חשוב ובנו לו חוץ
כיתוחשדי ליס ואורסי׳דמקלעי לגכי׳חשדי ליס ע״כ ומכלל דברי הרמ״ב׳אתה למד למחוס סלא יכנס סס מההיא פובדא דמר זוטרא בנו ליה אפדנא והראב״ד פי ההיא
עובד׳דלאהית׳קכלנו׳גמור׳אלא היו לוקחים תבן ממקו׳של מר זוטד׳סהיו מפרבין
טין השדה שיהלדין בית לעני׳קיבולת כלו׳סהישראל השוכר את הגוי כדבר ידוע
טיפשה לגמלאב׳סדהו אתור להניחו לעסות לו סלאכ׳כשבת ולא מן סדין דמדינא כטיט כלבט׳כי כך התקינו אפי' ססיה לדכר ידוע סכירומס ובנו בה בי״ס פלא
ודאי שיי דגוי בדנפעי׳קא עכיד אלא מפני הרואים שיאמרו שהוא שכיר יום והוא מידיעת מר זוטרא דלפי לא היה רוצה צימס לאותו בית אבל אס היה קבלנות
גמור׳מכי׳חוץ לתחום כמ״ס נר׳כי אפי׳אדס חשוב מיתר פכ״ל ורבי' לא כ׳כאן כלום
פיסה מלאכתו ע״י גוי כשבה ומפני כך אש סית׳המלאכה חוץ לתסוס כל עיירות
מתייי' לעטן סבת וכסי׳מקמ״ג במכין חול הסועד כ׳סאס נבנה צאיפו׳ע״י נד׳נכוןלסחמי׳
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למי־סהרילויס מולי'ב5ויי0ו'וכס5ומ'שמואל מקבלי קיבולת חוך המחוס1$סור פלא יכנסו בו ושם יתבאר בס״ד וכתבו רכי׳גבי חול הסוע׳מסוס דמשסנלמו׳להיכא
כתב סמ״ג במל״ת סי׳פ״ה
לא אמיאלא בקנולת מין וסם ז״ל סלקו על דברי המתירים ואומרים שלא התירו דנכנה באיסור בסבת מכון להחמיר דכ״ס הוא :
טכפיסאלא כפהאמת כן כלומר סהס יתלו הדבר כאריסו׳ואס יחקרו הדכר יעצאו מטח כמכילמכל מלאכ׳לא ימסה בהם לא ממפה אתה ולא יעסה חבירך ולארסה
°ק הוא שהגוי חולק כפירו׳אכל כה״ג שהבעלים טטלי׳כלהעירו' מחזי לסו לאינסי הגד מלאכתך מסמ׳מכאןסאסו׳ליסרא׳לסניח לגוי לעשות מלאכתי בין בי׳ס נין
נש (יר יום וכן דעת התו׳והמרדני כספ״ק דע״ז ולן דעת סמ״ג וסמ״ק וס״התוכ״כ בשבת דאוריתא אכל אס מפר לו היסראל מע״ש מומר ובלבד שיהיה בביתולש גוי
לגס מפפ״וימצא! כלמוד לתנורוריסיי׳ומרחץשאסור לשכו׳גוי בדב׳ידוע לשכה או כאפר ביארנו כה׳ סבת אמנם י״ל שהו׳אסמכתא בעלמא שאס סימה מן * רוויה לא
היו סכמיס מתירין לעשותה אף כביתו של גוי ואף חסרה מעשה ולשון לא יעשה
<חי כדי שיקבל עליו לפשו׳כל המלאכ׳הצריכ׳להקומ״ש ר״י כסי״בבסם רב נטומאי
יייהיסל עיס שעומר ליתנס לגוי בקבלנו׳סוא לדעת המתירי׳אבללדפ׳האוסריס הכתוב בתורה מוכיח קצת שהיא דישה גמורה ע"כ  :כתיב 3ס* פ האדם על3א
^?פמ^ וסדמיסזי להולצעסי כשכיר יום ה״ה בריחייס דמאי סנא א״נ הא דאער שמואל מקבלי קבילת בפוך הפחוס אסו׳דה״ה למטלטלין כגון ספי< ׳הידוע׳
 :י לישראל דמלאכה פרהסיא היא אס־ ר • י-
שיי היינו שוץ לתסוס כל עיירות ישראל ויותר ניא׳לומר דרב גטרונאי ס״ק
 rרמה יסראל
יסr m

1\u 1

 !£^ HD1ריאל ונוישקבלו ©יה כסומפות ומכספי‘ק דפ״ז כ דףכ*' 0
וגוי שקבלו שדהכשותעול! לא יאפי יסראל לגוי נ!ול סלק !
5םכת ואוי באיל ואס התעו מתחלה מופר ואס ׳צ או לחשבון אסור כלו ' דכא דאמי
למעביר שדהו לגוי דפרי ד& מס כל פ 3וד השדה עליה דגוי רמיא אכל הב אישראל
ימי תניא פטרי השדה של פניה הוא והוי
באלומפמיסופל גמק־מו שיעש מלאכתו
בסבת והוא יעשה במקומו לעתי סילכך
אסו כשלא התנו ואס התני מותר משוס
לישר'
דכייןדמפי־קר' התנו ה״ל כאלו אין
ומתרבה
של
כלו
חלץ בשדה כלל כיום הפכת אלא
ישרי'
גוי בשנת וכלילש יסראב-־־יי׳החיל ונמצא
פלא הוסלס מלאכת שכת פל ישיאל כלל

ירצו אסד וכו׳ג״ז ש ס כעי׳דלא איפיפיעיא וכ׳הרא״ם דאזלי׳בס לקילאיכ׳פדיי ד.קי'3
כר׳ססובידלחומראזלי־ספתס ופ׳שאס לא הפכואסור
,
׳׳
אבל מ דברי הרמב״ס בפ*ו ? ״

לישיאל ליקה סכר ההבתות וכ ס ה סס סס כהמשרש,־ וס סי ן3ספ ק דע־׳זשין
מספיפי׳לצע׳
לעת סריא״ף ונר,ן פעש לדבריו ולפנץ הלכה כיון דהי״יף והימב״ס

שכ  660פו׳ » htsס מתחיל׳ כשקבלו השותפו׳דזתגו שימול הנוי
ש 7שבת והישר׳יום ראשקכנגדו מות׳ור״י היד! מתי׳בתט שקבלו

ולו׳יהאשי! י  Wdושילך בשבור״ת

הכינקיעי  :יכתב הגאוןמהר״י6נ "׳
לססתשר
ז״לדלדברי הפוסקים לחומי׳יש
היכא שהתנומתחל׳ואח״ב חלקי סתס^
לוא פותר ולעניות דעתי ני'ל־מדשוינן
דהרמב״ס שסובר בבפי׳זו לחומריעיון
דאסבאו לחשבון אלא התנו
אסתנו כדפי  :לראפ״דממיל'סמעי ^
הלויבסתנו ולא התנודכלהיכ׳דסתט

וכוכש״וושססעג
שלקחולגוי צלתפסק כלס
במה שהגוי עוש ואפר בל ^ התנווכת אא? ל ומיהו ץת
< יבליסד 0ב^ ריסום
 D-w״ ,וז״ל ס
דאיןמלאכ׳זועושל׳
וכה ה וסעמא משוש
ומכקבלו׳הוטל על שניה לעמוק בה ביחד!? ישראל משכק מן חגוי נר ^ ה ש $$ק צרי הישר לחתנו כלום שק
עוס׳שלישו®
ואיןלישר׳ פליסרא׳לפשות׳סנ׳סהגיי-
לפי שהו׳ברשו׳הגוי ושבר התנור הוא רק לישר׳ברבלשלו
לאיאמי ישיאלשוצ הלקן בשבת
הישר׳ וכן אץ pocoניני ממי היא גיכ״לוהכאן
סנפססליתו על הצי פיו׳ הפועל עליו ואש חלק בגוף התנו׳ואם לא התנו תחליוגם ל׳א באו לו״שיקח
שכר
א״א כתב והסע לסי פאין סוסייהכי אלא
■ דםשהופלה עליו מותר יוםא׳כנגר שבת אלאהלקל סתם מבעי' ולא אפשיטא וכת׳
מתחלה ק
פתני
לגף ממימיו והוא בשכירות כליה ישאץ אן
דסא לא קבל פליה ישראל פכוד׳בשכ׳ואץ ?" ל פיו? דספהא דרננץ הוא אזלינן לקולא ואינו צרי' להניח
מבימת כביס ע / 5י/פי׳ז סיס מסמוסי׳
ל ^ ךן
ואני ליטול כל השבתות
לגוי פלוטו עכ״ל ! :׳טול חלקךבשב '
 ,לפתחניכונ כיהן משת לגדלהתעסק
לחול כלומר תעמול לזרוע ולאיוש בשב'
ולסשניקלגוי
כסס פיון דמדמי ליה לשביתת כלי׳וצלי׳אפי לכמאלס יכול להשאילן
ומשול בשעת קצירה או בציר׳מגד עמלך' כשבת ואני או שלומי אטיח לעשות כן
בסול כדי ליסול כשפת קצירה או בצירה כנגד יוס סלי כן צי׳סער התרומה וק אלא שמדברי הרמב׳ס שכת ' סכומן ממית לגוי משמע דדיקא בדיעבד קאןרצול
 .משמע מדברי י־ש״י וכתוב עוד בשער המרי־מ׳אכל איו הגוי נכנס כשדה לפרוש לצתחלה לא ומיהו איעשר דליישנא דססתן אינו מדוייק דאפי לכמסל׳נמי שריולוה
הדעת נועה וז״ל תשובת הגאונים כ׳רב סרירא ושסאצת ברי ישראל דייזב זוזילגוי
ולזרוע חלקו סל ישראל למחצה לשליש ולרביע מומי דאריסופיה קא עכי׳ופסוע
כסב׳ובח
כשותפות או מעלטלין כדי לסכו׳אית׳ולעשו כרס תשורה ושקל ועיי כהו
הוא וכבר נתבאר בסי׳רמ״ג ואלא דשרי׳בהתנו מתחלה כמו׳כסמ״ג והמרומה אס
דהאידצמור
וזהובה הדין חזינא
סיילישראל למישקל מההוא תישא א;־ לא •
התני ממשלה קודם סקנר השדה סלא יהיה לישראל סלק כוכיו׳השכל! ונרא׳דלאו
למימר׳סציריךלערס כן כהדיאאלא מציון שהפנה קודס סקנו השדה עול את׳בסכת רבנן מסמא דראסוניס דישרי אף אניו* א הכי ששע לן מרכוותא דילן דכוהוומן
ואני כחול הי׳ל כאלו סמנו פלא יהיה לישראל סלק בו כיוס השבת וכדערשית ואס זחי מעיקרא כיד גוי דעביד כהו כלח זי הוא לכרי ולא שקיל ישר^ ׳ועריבסדהרלא׳
לקחו העדה סמס ולא התנו נר׳מדברי התו׳סיש תיקון ע״י שיחזיר וימכרוהו למוכ׳ אשכחן בכי הא מילתא איסור סבל היכא דאינא לזנותא דידיע בשופטיו!דיליה
דמיכס3נ 0גו או ימכמהו לאיש אחר ויחזרו ויקנוהו כשותשי ויתנו קורס אסור דהא מותי לישראל להשכיר שדהו לגף ואע״ג דקא עביר לסבת׳ופ״מ והל
ויקבנו
ישראל
דזחי דישיאל בידא דגוי ועב יד גוי כרחזי זבין ומזמין כדניסא ליס ולא ציין
קניה עול אתה חלקן בשבת ואני' בהול סנחכו על ישרא׳סגכה תנור מגוי'א׳בתוכיו
ליעיל כך ימים ולאומה כ או כן כןימי' למעבד מדעס שעומד גוי תחתיו בשבת ועביי מאי דהוה עכיד ישראלאיסור׳נמי
והי לאופה המסיקו חלקי בתנור והיה ליסודי
ולא יתנה ממחלה עול אתה חלקן־ בשנומ׳פצוס י״ת לקבל החוב מן הגוי' ולחזור אכל היכא דשימפין אינון וישראל וגוי עבדי מרוייהו וביומא וסבתא ממונו׳
ולסלוו ולהתנו׳מתחלה עכ״ל וצי דה״ס הא צפמ׳תסו בחנו׳ולא הפני מספל שיחזו'
סקבלו
נמקוס ישראל ואתו לאחשוכי הדדי על מעסה סכת אסוי דתניא ישיאל ונד
כל א׳ויטול חלקי ויבטלו השותפות ואס״כ יסזיו להשתתף ויתנו במחל' עול אמס טדה בסותסית וכיו׳ואס באו לפפכין אפר" עי׳אס באו לחשבון דאע״נ דהויאסבת
חלקך 5פבת וכו׳ואס נסתתפו במלאב ' ימחלו זס לזה התנאים סיגיני־סס ויבטלו בחלקו דגר וחד כשבת יסלקו סל ישראל סרי אס לא יבואו לחשבון אלא שבשונוי
העתי־ף ויסורו להשתתף ויתנו קוד׳ססתוף טול אס׳כשב׳וכי׳ועל ואם3או לחשבון אס עריבה אס מועט כל דהוי ומקבל גוי על נפשיה דאי לא אתי ליה בשנתאלא
ערש״י לאו' להחנו מתחלה קאי אלא מילת׳באנסי נפשה היא כלוע אס תבלוס עת© דבר מועט לא מחשב אבל אס באו לחשבון דא״ל את סקלת יחיא בפבתפצסוווי
מכ״לוליחן
ואנא סקלית בסבת צי׳זחי מלא לי וכ׳ייס אי די ישראל תבע בסו׳ץ אשור
ועסו סתס ונטל הגוי בשב׳ףסר׳בסול ולא צופו יעי ובאו לספכון לאחי זמן לו׳כמס
ימי סבת נעלת אתס ואני אטול כנגד׳ימי החול אסור דסכר סכת הוא בועל דגלי מלבושים למי למכור כתבו בסמ״ק שמומר סל שקק לו סכי דדמי למפלחאגרו'
דעמי׳דגוייעלוסו היה וכ"כ שהוא דעת הרמל' ס בפ״ו וכמ״ש ה׳י׳ה וכ״כ ר״י 3חי״נ
ובלבד
ביד גוי וקצץ לו סכי זשרי וכתבו סמידצי בפ״קדפבת כשם ממ״ג וסיי' כי
עלקחוהו
סלא יאמר לו מכלי בסבת אלא כספ׳זא מכור וקנה לכשתחפוץ ומרסן
יכ״נ מדברי סמ״ג וסתממה וב׳*כ רבי׳ודלא כפי׳סראל׳ד שהזכיר סר״ן ד 6ס כאו
לחשבון אהלונו מעיקרא קאי כלומר אע״פססתנו אס אס״כ ייבואו לחשבון ותהא ישראל וגוי בשותפות וגויי מחממו בשבת בשביל סלקו ומתן מחנית מס
שמשתכר בו לישראל ובימות ספול שכיסם מחממים אותו כתב הר״ן fmופ״ו
חלוקתן סוס אסוי לכיון שבאו לחשבון אשמכח דמפיקר׳א הערמה צעלסא הוס •
*ר״י היה ממיר בתנור שקבלו בשותפות ומדברי ר"י1ד״ת הלא הס כתובים בתום׳ דנ״ל דסיי דמי איפתא דמסצ׳סלו ק 6י עביד אפ״פ שישראל משתכרבפנאכהשלו
ובפסקי היא״ס סס״ק דע"ז וכבר כתבו סס התו׳פהזר בו ר״י והביא ראיה לדברי ס״ל כבעל סדה לגבי אריס דאמרי׳דכיון דארי׳ אדפתא תפשי׳עבר אגי״ג דמעיליס
לישראל רוותא שרי ולי׳כא משוס שכר שבת צלל וגס ליצא מפני סהיא נקראס על
ר״ת דאין סילוק כץ תנור לשיה דהא מיסק הי־תטר דמי ובתוספתא דדמאי תני
דעבי׳לאריהות'
■ ישראל לגוי וכו׳וסטפא ראפ״ג דבפנור טמו דכיון שסכל יודעין סמרחן זהשי לגוי חלק בו ה״ל כסר׳דכיון
"ישראל וציי שלקחו « רק בפותפו׳לא יאמר
אמיי אריסות יה הויא דצנביד ולא תקשי לך מההיא דתניא בדמאי יסדאלוגוי
ומרחץ אינו׳ מסביח במלאכת שבת ת״ע סוי כאלי מעמיד פועל בידים ומאחר סר״י
שישראל
אזי בו קס לה סלכתא׳כר״ח וגס סראי״ס צ׳שר״י היה רוצה להתיר ולא הוד לו ר״א שלקחו סלה או סרק בשותפו' לא יאמ׳לו טול חלקך כשבת וצו׳דהחס כיון
סשניה׳מסממיסמזול
וכ״פ סמ״ג והצי דייק לסין רבי שכ׳ור״י היה מתיר מושמע היה מתיר מתסל' אבל י נוטל בחול כנגדו נמצא שנעשה הגוי שלוחו בסבה אבל הבא
את המרחץ כשהגוי מחממי בשבת לאוסליתות׳דישראל קא פבי׳אלאאדעת׳מנפי
לא בסיף סס*י הודה לדברי י״ת וכתב סס סרא״ס 1סוא סדין לריסים סל מי׳שאסור
וכ״כ ר״י בפי״ב וכ״כ בסמ״גזימ״ש רבי וכן ירא׳דפת הרצוב״ס סכ׳העשממף3יס קא ערח נאייס ויסר מטי ליס הנאה ממילא ומ״מ דוקא ליקח מהשנטחניהעוסן
לידיה
בסב׳בהכלפת פאר יעים אגל אס בפני עצמו לוקח לא ואע״גדבהימר׳אתא
הגוי במלאכה וכי' היא בפ״ו וז״ל צעפממף פס פג וי בעלאצה או בצוסור׳בחנו׳אס
הפנו במחלה שיהיה סכי ספב׳לגוי לבדו אט ממט ואס סרב וש כר יום אש׳מגד יום מחזי כשיר שבת ואין ני' שיהיה כן דפת הרמב״ס סהיי כמב סמוסמסף פא מי'
הסבת לינויאל לבדו מותי ואס לא התנו במחלה כשיבואו לחלוק נוטל©כיהשצפות כמלאכה או בסחור׳ולא התנו כשיבואו לחלוק נועל הגוי שכר השבתו' כולןופעמע
גולן יהשאר סולקין אופו ואיני מיסיף צלום כנגד יום השבת אא״צ היונה בתסלס דבחול סכיהס עושים מלאכה אופחור׳ובסב׳מופס הגףל 3דוואפ״הכ׳סי 0ולמי
וכן אס קבלו 010בשומפו׳דיי איז׳הוא ואס לא התני ובאו לסליק הסכר ולא היה סכר השבתות כולן ואס כדברי הי״ן ה״ל למיפרי דהא גוי כי פבירעלאכ׳אוסשומ
אדפתא דמחצס דידיה קא פציד ואע׳ג דישי 1מעי ליה רווח ' לית לץ בסאלא ס1%
וזכר שבת ידו© יראה לי שהגת נועל לכדו שכמנ׳סשכר והשאר חיילקץ עכ״ל בסמוך
סגוף המנוי סל ישראל מ״ש ולא תיקסי לך מסהי׳דפניא בדמאי וכו׳דהת׳כיון פישר׳נוטל באול כנגדותציו
יתבאר אס יס סולק בדברים אלו. i
וח
שנעשה הגוי שלוחו בשמו אבל הכא שסניסס מחממין בס ־ל וכו׳נר׳שדעתו לומוס^
צאופ׳סמסיקו נוטל חלקי צמני׳והיפודי נועל ג.ך וכך י־ שם והאופה נוטל צך וכך
^0סי כתבו סס האו כסס יבי׳אלסגן דאפי׳התנו מתחלה לאיועיל כיון פכלסתגוי דפניא יפי ונוי סקכלוצסיתפו׳וכו׳מתוקמא כשאיןדרכ׳להמעסקבהסניהסנייזד
של יסיאל וה״ל כמשכיר תנורו בסבת ואומר לגוי טול סכר תנורי בסב׳כסלוסקו לי אלא זה עובד ייס יסבירו עובד יום אחי ואפי׳אס בשאר יתי׳סניהס ממעסקי מסי
דהשח"
חיץ מיום סכת ויום א׳מצדו שהגוי־ מתעמק בסבת ישר׳ביוס אתר סציגגדו
בחול ולא דיוי לישראל וגת שלקחו פדה בסומפות מיס לגוי סלק בנוף סקיק׳תו״מ
צר׳מאין דבריהם דלא ס״ל מתיה דמאחר סכל אח׳כוסל מלקו כקיבלו בסוחפו׳דש נמצא סגעסה הגוי שלוחו גסב׳אבל אס דיבס ל ההפסק סניצס ביחדתמידובסנא
מתפפק כגוי לכדי דהשמא גוי א דעה א דצפסיה עביה לפועלת מחה' סלוללצן' r
«>1״ פ סאץ י גוי סלק בו ולכן כרא״סוסאי פפוסקי׳לא הזכירו1יןז־ס זולתי בהגהת
אסיר -שכ׳דאעי הפנו לא מרצי דלא שייך למימר סיהא קנוי לגוי בסבס ולישראל פ״ג דמעי לישראל רווחא סדי והסתא איפסד לומר דלכימנ״םנאי'מייד ,נ ^'1
פטהס ממעמקיה  0מיד יחד במלאכה או בסחורה אלא הגי מתעסק ייינזסכחומי
וסיום אחי בחול אס לא יקצה לגוי חלק בתמ׳שיסיס לעולם פלו בסבת וכת׳א״א ז״ל
מגוי• שלקחו ישראל כמסצון מן הגיי וכו׳ג״ז' סם וצ״כ גס רמו׳סס יטענו א דמילהא « מפסק יום אסר כנגדו ומ״ה אסי ליסיאל ליעף! הלק כייוס הסבת'אבל ^
לפי שהוא ס״״ות הנוי ואץ לישראל חלק בו וגס אין סיסראל אימי לו לפסוק בסב ' סציהס יהד מחעסקיס ממיד במלאכה או בסחורה ובשבת פמפסק' כה
־“
אלא הגוי מקבל סל עצמו סכל מה סיעלס סכר החגור ימן אותו לישראל וגוי כי פרי לישראל ליעיל חלקו מייוח סבס לדמי ממש להשא דמיק סצ׳סר״ן צל״גליכ
לנרי הימב״ם לדעת הר״ן שא׳י׳לכ הף ליה לכתוב פהרמבי־׳ס חלוק3ד 5י ; כח ןג
*יס 5מפשיה « ימ לקיי׳תנאזו ^ ס לא התנו תחלה ונש לא יאו לו׳פיקת מישראל
■ במידכי
י'

יק
■'
כליו אפי׳בע״ס סותר וכן דעת הרמ״ב׳סכ׳כפ״וי מומר להשאיל ולהשכי׳כלי
שאש אפו גויס בתנורו סל ישראל בסכ׳ע״כ ונמנו לו פת בסכר שבימת
•פית
סהוצ עושה כהס מלאכה בשב׳מפני שאין אנו"מצווי! פל שבימת הכליס
מייני מP
עור סס סכל סכי סבת וחילופי פכת אשור צפי ' לגוי ואע*פ
וכתב
ממנו
ליהנות
יןו אסור
התו׳והי״צס והר״ן והר״זה דככ״ע אתיא וכ״כ סס״ג וסמ׳ק וספ ' המיומס
לחשכקאסור והא לגס נאי לסמי :ין נסה נטל סגוי בשבת אגל דעת
5'J3רךהא קר; ,י ואס באו
פ״ק דסכ׳וכמבו ז״ל דגיעמא דאיסור׳לפי סנר׳כנועל סכר שכת אבל
מירכי
דיעבו הוא ואסור עכ״ליומע״ע שאין ק דעת רב נטרו נפי והגהות
בד׳וכה׳מותר ודוק׳נהבלעה כגוןשמשכיר
^נה סיסיאל בא׳כשכת
ושכר לו למגה או לחדס הא סכירו ' יוס אפי׳ כד'
נססימג דברי לבדו אכל מדברי הרמ״ב׳ז״ל ירא׳ילחומלשלואם י 5א התנו
סנמבתי
^ 3יס
ובס׳ אסור וכדתניא ס״פ הזהב גבי סוכר
יי* ניסכמנתי גסמו׳הם כדברי המרד':
ישראל השפ׳אינו יהע ירא׳לי שהנוי יצצ־־ה שביעי' השכר והשא' חולקין
את הפועל לסמור ערס או תינוק ואפ״ג
^• רכהגהו־אשיריקשקדע׳יז
»דשטבלומכזבמחן סמלו אם התנו עד בשו׳וב׳עוד הנותןנןעו' לנוי להתעס׳בחם אלפ שהגוי נושי ונותן דהוי בהבלעה אסור עע״ש מפני מיאית
ס ת&בצו המטבע שיעשה הגוי בסבת בה? כשנת חולק עמו כל השכר בשוה וכזה הורו כי) הגאונים :הפין דכיון לקרוב כל כך וסמוך לשב׳ נר׳
ישבי' ארם כליו לגוי בלש ובד' ובה' מותר ששוכרו לסבת עצמ׳ואע״ג דליסרא׳מומר
ןני*1אצ כסיל מותי ואס לא החנו
כהבלע׳שמשכיר׳ לחדש הלכךבריובה׳ בהבלעה דסבת או סרס לגוי אפור וכזכר
סתשלה״צמ ימרצול  rpsיס  ' :י את הגוי
ומיידי
יתר ואע ה כר אפר אבל בשכיר יום אפי כד ובה נמי ^ סו ומיהו לכ זה גס כדברי הרא״ש ואס״כ כתב והר״י
^:ק ^ נדכדידסוקאטרסי וש -ת' מ
פי׳דאי״איירי" בכלי׳סאץיעוס׳נהסמלאכס
נצויוםילתזבש :יר;י דנדדיהקא ערס פ־׳ח״ריונח ז״ל הא ראסויבו׳אפי׳בחכלע׳חייבודוק׳ בכלי׳שעושין
■ בו הגרילא מסתבר למי סר מגוי טסימיסרא׳דמה
סתוצסי׳ליהנו׳ספנו כשב׳שלא כשכירי' בהן מ יאבה כנוןפתרישח וכיוע׳בה מפגי שנר׳כשעושה
*ש»י!שליח־תיה קח עביר מא״ז עה״ל
בהבלעהסייך מראית העיןטפי בגוימניסראל ופי׳
 ־לאכ׳נשבייכאלי הו׳שלוחו של ישר׳ומ״מ בד׳ובה׳סות'כ1כיר מ
״ 1rnrצומישישכי -ר־צתהגיי
 .דמייך בכציס סעוסיס בהס מלאכהכגון
ייון שהוארחוק ןפ
► Vהשב׳ אבל כלי' שאין עושין בחן מלאכ׳אפל ריחי׳ומסריש' ושאר כלי אופנו׳מסו׳דמחזי
י!ס ;די סי׳עשם חלק הישיאלהייוח לישי׳
ס .־.ti
דהאוראיפשיס דססו׳כיון שאינו מסנימ ב־ע ש
*Iט* ?  I 1^/ודוקא להשכי אסו משום שכד שבת אבל דמלאכה ספוסה הגוי בסס בסבת כפלותו
k,
כבית
כיקרקי׳יל
שמות׳אפי׳בליש
£6לפי׳ א^י׳כעוש׳ בצנע דהא■שליחותי׳
;שאי ל לו כתב בספר המצוי
סל יסראל ואפ״ג דסרו ב״ה עומת לעבדן
ראוריית׳ומ״ם בשב׳ אפור להשאיל׳ לו
לאו
כלים
דשביתת
הילל
פס חסכה דגוי לנפסי׳קא עכיד כיוןדקצץ
ק fעכיד וכ״ש משב׳דהוי מילת׳דעדהשיא
אלאכ׳ילדס״ק יסניר לגיי החלק שיש אבל בהמתו אפוי יין להשאילביץ^השכייואפי׳ביויראשרן שאד' לו דמיס סאני המס דאין ריוח לי0ר ' במה
סהגויעושה בשבת אבל בסכירותכלים
אךצלככיתדבוטבע בשב בכך וכך ויטיל ככינור׳ על שבית׳ בהמתו ואפי׳אםיפקירנ׳בינולבין עצפואפור
5גוי נ; דוס: ; i.'.cשת  rלאו שליחותיה
ידוע הוא ואפי ' כהכלע' אס יטכייס לו חוץ
ואין
שחבל יודעי! שהיא נחמתו של ישראל
דישרא'  f,pעב־ד דכרידי' קא ש-־ס ואע״ע
צא יתן לו כל סבירותו הילכך כיוןשיס ריוק לישראל בפה סהכלי׳נשכרית
שניי סרה אי מיס! אלא מ ' י הבלע ת שאי ימים איל אם משבתות
במלאכה שהגוי עוס׳בהס בסב ' כשלוחו סל ישראל עכ״ל וכ״נ מדברי
סכפב הי״אשללא■ שרי לה
איכא למי׳דהכא אצל הגוי מחזי
?י& משניר׳ליוס אפי׳ ל•קת שני סכת ר״ס והזניח רבי' נשי׳ימ״ג
ישכיר אדס כלים לעפות בהם מלאכה כע״ש סנר׳סמסכירו לולצורך
רשי׳י שכתב לא
פ& ידא וכמ״ש העירני בפי׳ק דשה' גבי יהורי׳הקוני׳ המכס וע״ס כהג״ה
בין פיר׳התו׳והר״ן לעי׳י״ביני יונה אלא דלדברי המו׳וסר״ן הטעם
סיימשוס
הסכת ואין חילוק
זווצסוולימות ממנו כש  :ת סלא בשכירו׳אסיי דש.1ישותי' עבי ד האי אשורבתיא'
הוא משום דמיסזי כנופל סכי סבת אפי׳בכלי׳סאין פושיןבהס מלאכה
האיסור3פ״ש
 1מות סושי הוא■שהיי הוא מיותר וכך יש להגיה נללא דמילתא בשכירות
נרשהדי
אסור וכ״כ בהדיא סתו׳והר״ן ולדברי רבינו יונה כלים סאין עושים
נזמנו ב שבת שנא כ שנייד' דשליחיתיס קא כגון חלוק וטלית
דכדיריה קא טיח עותר ואסיר ליהנות
' אפי' בע״ס אבל בס״ש דאפי׳כד׳ובה׳לא סרי ליטול סכר
כתיב כשכלי ללקט דיש לי להתט׳תחל ה בסם מלאכה מותילהשכיר
לאפליגפליהו להא עגייתא דהשוכ ' אס הפועל ילפילה והיכי
בבהמה
עביד:ר* 1פ ישראל רגיי שותפים לי אלא כיוס פלו׳יוס ג׳אוייס ג אבל מדברי שבת אלא בהבלעה
טס הנוי הימים שיבואו לי לא תתנם
בסי״ב דצדעת יבי׳ ימה כמי לא ערי אלא בכבלפה והוציצ * י
לפלוג עלס וכ״כ ר״י
בס פון ?ר׳דלא מסכי פ״י תנאי סיתיו מתחלה טיל אתה שכר
מזונו{,״בא שאכתוב
הגאון טהר״י אבוהב ז״ל ולשון המסגר 6יט עהוקן סכתב ומי'
דסוף סוף סלק הישראל מיחס מלאכה בשבת לכתיב זה לפי סכשי
שיתוא:1י אטול כנגדך יום סול מפום
יוכה שנראה שאין בכאן אלא פירו׳אחר והס סני סכח׳כמ״ס בפסקי׳עכ״ל
פי׳יבינו
בהמה רפ״ס ככלבו בהדי׳ וזאת סשוב׳רצ״באוששאלת על יסר'
ואהוימיתוס שבימת
דעת הגאון ז״ל סרכינו יונה סולק לפ כל דברי התו׳גס טל מ״ס דמיירי׳
ושוויים בסביל השמת אין אישוי יכו׳אבל מחמת נר׳סעלה על
כשותפות
סרות
ס־סלו 05הגוי
כהבלע׳וצימ׳כדסרסי׳וא״כ לסין המסכל מתוקן ומדוקדק הוא ססרילצכמ׳בתסלת
האיסור הוא מפני מראית העין כדברי התוס׳מ& וס דלא ס״ל כוותיכו
דבריו שטעם
לגוי האיים אוסילוהלו אותם בהלואה גמורה מהא רשות ביד הגוי
 1אותם
סימניי
דמיירי בהבלעה דוקא שזה אפי׳לס״ר יונה אימי® ואמ״כ כת' ומי'
הגויואחייו׳השוורי׳על הגוי ולא אלא סתם וכתב
הימי׳מל
ף
ויזק
ייצה
לסיציא׳שלא בישו׳ יסר אס
דהא לאסורדוקא כסלי׳סעושין בהס מלאכה וכו׳ונמצא לפי זה סלא
שאלה כי אם בתורת הצואה כרפישית■ עול ני׳בפיני שאפי' לא יהא רשות ה״ר׳יונס פייס
נהויה
פנית יכינו יונה לבד וכפי מ״ס ה״ה בפ״ו דפת כרא״כד בהשגות
הרמים על הגוי הזכיר רבי׳אלא
ביר העי להוציאם שלא כרפו׳הישיאל יש למצוא תקנ׳כגון שיזקוף
לדברי הכל כיאה שכל שהשכירו בד׳ובה׳אפילו כלי ספושין בו■
כדעת רכי׳יונס ומ״פ
נטלוה ויחוור הגי וימסכן אות׳לישר ולא ימשכנס צהרהן אצלו אלא סיעש׳אפותיקי
סכת בהבלעה ואצ״ל שמותר להשפילו בד ' ובהדאפילוגע? פ•
יצאו מישותו כלל ואפי' אס יהיהנה אצלו מלאכה סרי ליקס סכר
נלזטן שלא יפילו מעותיו דבפנין זס לא
ומעתה אל מטעה במה שכתוב בסגהו׳נזרדכי פ״ק דעבת ח״ל:
דק״יל כרכ׳דא׳מכאן ולסנ׳סוא מתי׳עכ״ל וכתבו שיי כיי״ש רבי׳בהפיך
יש לסתי׳אלא מלא יא מלו מעכשיו
אפילו השאילו לאמצע השבוע צריך ליקסגי בפ״ס ע׳׳כ לההוא פסקא"
והרוקח פסק
כ״■ רני׳יחח כח^ב והגהו׳איטייי סע״קדע״ז ובס״סרע״ו אכתוב דברי
אדם מצווה פל שבימת כליו אבל אכן קי״ל כב״ה דאמיי אין אדם.
הכגסית ב1
דיס מתירים אש קבל הגוי אתי כב״ש דס״ל
סמי׳ק כישראל שהשכיר שוורים לגוי וחירש כסס כשבת
כליו וכן מ״ש החקח בסימן ס״ד סא יש ליהודי ספוצה׳אינו יכול
ופשוט היא שדברי רצ״בא שהפיר מצווה על שביתת
כמיס בשבת או בי־׳ט וה״ה לעגלה שאינו יכול להפכיר׳גויי'־־
אחיךח ויש אוסרים אם אין רשות כידו למכרם
ונר׳שאם הישי־׳מזהיר את הגוי האריס להשכירה לגוי להוליכה
אפי׳אין ישות נידו לסוציא׳כדעת העתירי'
ממונו בשבת או בי״ט ואם יעס׳כן מהלל שכת אינו סוא עכ״ל על כרחיןכל׳ש
°לא לצשו׳כה מלאכה בפבת ואם יעבור ויע שס כה מלאכה בשב׳פסיהאחריו׳סבת
להוליך
אמרי דאין אדם מצווה על שביתת כליי  1 :לענין הלכה כיון•
בהמתישר'שהרי קנאה הגוי אמי דאלו ללה הא
אעי׳מאעסין סרי דאס בא לע שובה מל5זכ' אינה
.
יעק׳בי רב ז״ל אלא שהצריך דסר*׳״ף וסיסב״ס מסכיסים לדפס אסת
הגדו׳כה״ר
נךתיייי׳באונסי'וכןשפעתי פהוי׳מורי היב
^ נלמגי ^סת׳ ? ^
לישר' אס יעשה הכיכקיטינן ^  :ורוקא להשכיר אכל י ^
לסעלותיכעי־כאו׳׳ולכתיב סס כן ינר׳דלא הצייך כן אצא כדי לזנו׳
»ער*«?* '««•«*'*«,״® * * :
סמופי וכ*כי
בה אונס שלא יוכל להכחיש שלא התנו כן דאלולפנין להשאיל כתב סמ׳׳ג
מוימצאנ׳בבהמ׳בפכ׳ויארע
.ז
׳
הצריך כן לחוש לדברי בסמ״ק וספר התרומת והגהות בפ״ו וסו׳■
האיתור אעי׳כיכס לבין מצע מותיואישש ' דממו׳איסור׳נפי
פרבריהתמו׳גע״ק דשנ׳וכן כתוב  wכפידכי וכתוב בהגהותס״וסמותרילהשאיל'
לאיסיי להשאיל בהמ׳לגוי על סמך השקי רכיט לבין פצמו וכמ״ש רני׳בסי׳שאסר
פ״ס שהגוי ישאיל לו כליאאלאח׳השכ' כלומר שאע״ס שאינומשאילוחנש
הרי'׳ 3ס בתשובה על כיהודי' כליו לגוי
ז־ עי״יכך הציין צהפלופו בערכאת לפרס הדברוו"ל '
הוי בדרך שכייו׳ממש לו׳אתן לךךכ כדי סתשאילכי כלישלךסרי-:ד *0מ
לשחין בייחיי' 6ס התט•מתחלה בשפה סנפתפפו לו' כיון דלא
ס״יו טחעי׳עס גוי בבהמות
בשב׳אשורלססאילס לו כן כתוב בשמ״ג וסמ״ק והשרועובסרדציפ״קזדשליטפמא
לעצמך יום השריג ואנסנו יוס א׳מגדו מותר שכיון שהתנו מתחלה
"' יסילאיזס
כסמ״ג והפיומה שהוא לפ׳יייסהרואה סבור שישראל צוס לגוי להוליכוחוץ
משורש
ג*נקניית הבהעו׳הרי הוא כאילוהבהמו׳קנויו' לגוי כיוםהשב' ואיןלישראלי׳חלק
כר"ה ולא ידעו שהגוינושאולצור' עצמווכדמני׳כפ״ק דסכפבש״אאל ימכור
הבהמיתלישראלי' ואין לגוי חלק בהם וגסשי טפס להמיר לכית
ננס וגיוס החול כנגדו
לגוי ולא ישאיילנו וכו׳ור״ט אומ׳לב״ה כדי שיצא הנוי סבפ״י מפתח ביפו
חפצו
בבהמות כיון שיש לו חלק כסס אקסישראל כופל ארס
שהשאילו וכ״כהרמ״כס בפ״ו  :אבל בהמתו אסור 3ין להשאיל בין
סהגוי לא ימנעסמשו׳מלאכה
היא ,לא'‘אחר שצשתתפי סל ישראל
אבל אם .לא המכו מתחל י‘
מתחלה . .
י
כיון סכבי הפס׳
פני־״שבח ..
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וכן כתו 3כספרים הסכר ומ״ס ואפילו כיוסראסקפשוט הוא דכיוןדטעמא
להשכיר
מפו׳שכיתמ
כאן
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אף
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אפי
«ומרי טל אתה חלקך בשכ׳ואט חלקינו בחול זה
כי השניר׳מיום ראשון מאי הויוכן כתבו בפמ״ג וסמ״ק והתיו'
תעשותבהס מלאכה על כימו סל משוס סביס׳בהסתו
נסמ׳חו מאחר סיס לנוי חלק כבהינו' ואינו נמנע
דכריס אלי יתבאר לך שמ״ש הרוקח בסימן ש מ « ת ישראל ביד
בסדיא וממוך
שלא
שכת
שכר
לוקח
י ^עדייןשי איסו׳בלוקח ריוה יוס החול כבגד יוס השב׳סהרי
עושה כה מלאכה בשבת מאסר סאין לוקח שכירות מותר ואסישראל
הים איפיש׳ להתיר כשלא יא«ר לו כלל גוי אס הגוי
3נ 0עה ובכגון זה סלא התנו מתחלה יותר
מ״כ אין ול טל מס שיסמוך ומ״ש ואפילו־ יפקירנה בינו לבין עצמי
כיחד לפי שאז רואה מוחה בידו
ך ךת? חלקך אלא שיתן ה גוי ליסיאליס מלקם בייוח כל השבוע
כתבובפ״ק דס 3ת ( רףי׳יס) אעאיראמרי' דלב״שדאיתלהוי
ציון שהגוי פושה בה מלאכה אסור סתוס׳והר׳אש
יקי -טסנן פבת בהבלעה ועסיס שנימת בהמתו ליכא
גיגית בר וקדרה אפקויי מעקר לידו דאין לסמוך מל זה להשכיר סוס
מתפלה שביתת כלים
^יילקילכפל-ישיאלושלא ברצונו אלא מעשו היסראלייס איסור
להכא שאני דא״א כע;מא ^ -ועוד& איןסדכי מפורס׳וכתבו המרדכי
לגוי ולהפקירו
הגוי בלא מלאי והגוי יפסס מלאכה בבהמות על כיחס פפ״ל . :
'־ ' ^מף מס
ירוחם הביאו בח׳י״ב וכתב סכן הסכימו רוב חכמי ישראל וכ״כ בסמ״ג
וגס רכיכו
יהרי״ף׳
יכו ת :י׳כק לא יסכיי איס כליו לגוי כע״ס וכו׳בפ״ק דסכת פלה י״ט
מדבריהם דלא נדירו אלא בפפקרו דבינו לבין פצמודומיא דהפקיכליס
סר״אש והי״ן מטעמו משוס דס״לדהאי כרית ' אתיא ונראס
השמיטה יכתבו
בפני ג׳ איששו־ דשדי להשכירה לכתחלה דכל בפני ׳ג
ספפקי׳הבהמה
כל
אכל
סבימ׳כליו אבל לדיון דק״יל כב״ה דאין ארס מצוו׳פל לב״ש
יט נג ־ 2מיפישמא
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בי וכןמשמע
מדברי
בשפת ובספרהמצו׳התיר?! השכירה בהבלעה לי הפקרשצריך
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בשבת וכ״כ רבינו בסימן ינ״ב יכ״ל
דהיינו
אפי' גאיוה״ס ?גמרי הוי הפסד ונראה דאפי בסתם
אפילו כינו לבין עצמו סיליך בשבת יכול
דוקא כשקצץ כיעיאל עמר לילןכש3קנ1
להפקיר בהמתו אש השאילה לגוי ולא
י ניפקירה אלא להבקיע איסור שביתת שבת:
אס הגוי מעצמו אמר לילך בשבת
שרי
?!חזירה לו קודס הסבת אפי' בינו ל ין
ץ משלחיןאגרות ביד נוי בע״ש וברביעיובחמישי דכדידיה קא נ 1יח כרי סיסול מייוי",
עצתו ובפסקיו נם כתיקבשם רבישמשון
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מות׳ו ^ םפסק עמו אם יש בעיר
שהוא עוד הגאוןהנז ^ ז״לשל׳ל שאס
פגויני(ן
מעצמו
סיעקיר בפני גחןסמייה יפני את' מיהא שלח אותו שם איש ידוע שכל
למקו׳׳ יאחי
וישראלי נותןלו(1גית
כ׳שטביאיןלעיר נותניןאותו לירן ־ ־ -
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בפי ,:וסוב הוא שיפקירס בער אשתי' אי
והו׳מגיעו ליד מי שגשתל׳לו מותר אפי׳כע״ש אס יש שהות כיוס מותר ככל גוונא והואסלא יהיהעוי
מכירו שאס הוא מנית איל
לנויחשישקא
■ז?
ירב׳בסבילו הדרך־ולש״ד
נר׳דסשש׳הו־ן'
היא זו ואיללשימ׳שמא לא
יכטרךלהרבמן
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ת ^ יויי דה״י־ו־־־יו׳חאר״ח מורח דמוד׳ר  * "-הדרך בשבילו ואפי' יצטרך שמאלאיינס
בפני ג אין הכרע בדבריו אס יש לסמו ׳על !
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מכ׳״יגין בכ׳י•0 - .י מג מ ם קודם השב בד א ואסי׳ירבה שמא לס יהיי.
בשברלוללשי'
כךלה?! ; :ס לן לנמחלה וממ סני פלרבי׳
י לדבר הרשו אבל לדבר מצו מותר ופוסק עמו רנ״ב ) וכתב עיד שאס הנוי אמר
לישראל
פלא• הזניי דבריהר״אש • וז״ל היי״כס
שישבות
רש״בג
אומר
אי
ן
צריך
לפסוק
והלכ׳כמותו
ודרך
מועט
שרוצה להוליך לו כתי כסנס למקוסשנוא
בתשובה (סיכה ) וני׳ סאס מתנה עמו כמו מצור לצידן שלא היה ביניה׳ רק מהלך יום מיתר אפי׳בע״ש רולנר׳דאסי׳כע״ס שיי כשסי־יהגוי&אליו
ע 'מ שיחזימה קורס סשב׳ איפשר לסמוך
י״מ הטעם משו׳ איסור תהומין ולכך
מתירין
הוא עושה זה ואינו אצא להחזיקטובה
מליובזס -יכת׳מוד אס השכירהוהשאילה
לישראל מפני הה שקבל ממנו וה״לכאלו
לגוי והתנה עמו להחזירה קייס השבת והגוי מעכבה בשב׳ טוב להפקירה בינו לבין
קצץ־מיהא אין להתיר במי ששלח אגרות ולא קצץ מתחלה בשה שיש לו לקצץ
אס״כ
עצמו קורם השבת כדי טינצל סאיסורא דאוריתאעכ״ל  :ומ׳ ש וכסמ״גהתיר
שהרי
כמה
שהגר
הולך
במלאכתו
דישראל קא טרח טכ״ל רז״ל הרש״בא
בתשובותיוי
להסכיר׳כהכלעה ומ׳בסמ״ק כתוב סיס סתירי׳ע״י כך ונר׳מדברי
רכי׳דאסי׳בהפקי
שאלת
קצץ
האמור
בפ״ק
דשכת
מהו
שאני
סוכר
דלא
סוף
דבי קצץ כתחלהשאמי
דבעו לבין עצמו קא שרי בספר המצות דכיון שהופקע איסור
שכת
שרי
ולא
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יכך
אתן
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אלא
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שעושה
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שלבסוף
יתפשר
עמו מווו ע
בהא למאי׳ומה שצריך פ״י הבלעה אינו מטפס שכיתת
בהמה
אלא
כדי
סלא
יראה
עפיק בדידיה קא עסי ק ולא אתא אלא למעוטי שכיר לשנה או לחדש דלא
שמהרי■
בנוטל שכר סבת וה״ה שצריך שלא ישכירנה בפ״ש
לדברי
האוסרים
להשכיר
כלים
גוי ובדישראל קא פסיק,משובה איביא לאו קצץ ממש קאער ומי ' מסתפרסיןצןיוו
בע״ש וכ"כ בהויא בסמ״ק  tu 'u (' :כפס הר״פ
ויפרש
בשעת
הפקר
וכו
'
עד
סוף
סהתנ׳פמו
שיתן
לו
סכרו
דהשת׳בדידי׳קא פסיק אבל בסתס לא אפ״פ שישכמת
הסימן הכל הגהות סמ״ק :ונראה
דאפי׳לדכרי
המתירים
דוקא
כהפקר
בפני
ג'
הגד
שיתן
לו
המשלח
או
מי
שנשתלס
לו
שכר
ויתפפר
לפי
סכל
שלא
קצץולאהתנה
מהכי אכל בינו לבין פצמו לא דא״לס
למאי
שייך
למיס
'
שמא יזכ׳בסאחר מיהו איעש' לו סכר אין דעת הגוי סמוכ' בכך וכדיסראל קא עסיק עכ"ל :וכת' עוד הגאוןמ״ר״י
אכוהב
ז״ל
דמי
שיש
לו
שכיר
גוי
לסנה
שכיון שלדבר ידוע שכל מי שבהמתו
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יותר
גוי
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שאסור
מפקיר
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לסלפו
בע״ס
באניות «וי
בשב׳סתמו בפרושו דאפי'
מפקירה בינו לבין עצמו הוי הפקר מדאוריתא ולא הצריכו גיאלא מדרבנן כדי מצד מאמי הישראל הוא עושה והישראל כהנה מזה הנאה גמורה שיעשה זהבשבת
סיסיס אס' זוכה וב׳מעידי׳ וכמו שפסק סימ״כס כחיי'כ מסל ' נדרים וסר״אש והר״ן
ולא ביום אחר לפי שהימים האחרים יתעסק במלאכ ' אסרת עכ״ל ולפיטעם ;הנו'
כס״ס אין בקהמוד׳הילכך איכא למיחש שמא יזכה בס אחר ולכך צריך שיפרש שאינו דאפילו בד׳וכה׳אסוי־ ומיהו לפי מ״ש הרע" בס בפ״ו שהשוכר את הגויליעי׳יוכה
מפקירה אלא ביום השגת דכיון דכיוס השבת רפות הגוי עליה שהיא מושכיה או מותר לעשות לו מלאכה בסבת איפפרדכה״ג שרי אלא שאיפשר דלאסיי
שאולה לי אץ אחר יכול לזכות בה ולכי נפיק שבתא ה״ל כאלו חזר וזכה בה סלא הרמ״בס אלא בשוכר את לגוי לעשות לו מלאכה מיוחד׳כגון כתיב המר אואריגת
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בסימן ימיד :
כהגהות מירכי פי׳ק דש בת בסם ספי סמצו' שאס אמי* בהמתי קנויה לך מומר וכ״כ
רגיח א ' | מפליגין בספינה פחות מג' ימי קודס השבת וכו׳כריתא כפ״קדסכת
האגודוני׳דלדברי האוסיי׳כהפקר בינו לבין עצמו מפני הרואי׳בהא כפי אסורב•
מלה י״ט ומשמע דג׳ימיס גמורים קודם שבת כעי׳נלו׳דמיום ד'אסול
כתוב בכלבו בשס סר״ע שאס התכה שתנוח בשבת מותר להשכיר ג׳ יפיס קודם
להפליג ויום ד' בכלל האיסור וכ״נ ממ״ס הי״ן בסס הרז״ה דטעמא מ־ו־׳דכלג׳ימיס
השבת Jומדברי המידכי פ״ק דסבת וכסמ״ג והתרומה משמע שאס יודע
שהגוי
קמי שבפ׳מיקרי ונר׳כסתכס לדחו׳ את השבת וכס״פ מי סאחזו אחיי'
דד׳וס׳ומעלי
עושה בה מלאכה אסור בכל גוונא וכתב סע" ג שאין הגוי נאמן לומר שלא
עשה
בס
פכת׳קמי
שבתוכך
הס דברי הרי״כס במסו׳סאכתו׳בס״ס זה אלאשמדבריכר"יצש
מלאכה בשבת ופשוט הוא • כתוב בהגהות פ״ו בסם ספ״ק ישראל שהשכיר שוורים
נר׳דיום ד׳מופר שכתב דהא דתכי בתוספתא ב״ה מתירין אד' כמי קאי
ומי׳לופר
לגד
לחמש כסס וחורש בהם בשבת זס שאלו לרש״י רש שהיו ספירים אס הגוי דכס׳כמי שרי סיום סב׳יוס ג׳לססלגמו הוא וכמ״ש רבי׳ירוס' בס׳י״חדלדפ׳הרמP
קבל
עליו
אחריות
מיפה
וגזלה
וגניבה
ויוקרא
וזולא
כי
מתה
הס
עליו נכסי צ״ב
בד׳יבה׳מומר קשה מאד בפיני דא״כ ה״ל למימני אץ מסליגין בפ״ש
וכד׳ונה׳מומר
ויש
שהיו
אוסרים
יאע״פכ
כיון
דאין
הנוי
יכול
לטניס
אס
ירצה
כקיאת
בהמת
ישר׳
כדקתני גבי סילוח אגרות ושכירות כלים ומ״ש רביכו דהלכס כרש״כגאיןP
בכל
מקום
וישראל
מצווה
על
סגימת
בהמתו
והביאוהו
פמ״ג
וסתיומ
'
סימן
קמ״ח•
הרמ״בס
שבפ׳כ״ד
ופ״ל פסק כת״ק וכן דעת רבי׳ירוחסבח׳י״ס  :ום* שוורמיים
(משו׳רשכ״א כדע' המתירי' )דין יפר' וגוישהס סומפי׳בבסמ׳כתכפי בס״ס רפ״ה:
כמו מכור לצידון וכו׳ג״ז כברית׳הנזכר׳ומצור לצידון אפי' בע״ש מותר ופרסי סא
רמז אוי |
מפצחץ אגרות ביד גוי כע״ס בייתא פ״ק דשב ' ( דיט ) ואפיקנא לה״ק היה כיכיה' רק מהלך יוס ונר׳סאפ״פפלהעמי' מתאחרי׳יותי פיוס א׳אס כשישחח
טוב
איןמשלסץאגמת
הולכי׳ביוס
אס׳פרי
בידגויבפ״ס
להפליג
אא״כ
בע״ס
קצץ
לו רמיס ואס לא קצץ
וכ״כ סמ״ג וההרומ׳מי׳ה״מ בשישסהומעיג
סהספינ מפלג ' להגיע שם קוד׳הלילה ע׳י רוח טוב אכל ס
אס הו׳עהל
הו׳עהל'' יוכ
בש״א כרי שיגיעלביתו וכה״איכדי סיגיע לבית הסמוך לחומה והאמרת רישא אין
יום א ע ייק
משצחיז ל ק הא דקבוע בי רואי במתא הא דלא קכיע בי דואר י כפפא ופיש״י לבית
טוב
ושהה
שעה
א
'
או
פתי
'
אסור
לו
להפליג
סהרי
א״א
להגיע
נגיע
סס
קוד
קודי
הלילהל1פי
הסמוך לחומת העיר שנשתלס שם• דואר שלטון העיר ולו יגילין לסלוח אגרות
דלא
ט״י
יוח
טוב
וכ
״
נ
מדברי
סמ
"
ג
.
וכפ
'
הרמ
"
בס בפ״ל ומקום שנהגו שלאלהפי׳י3עש
קביעכמתא ואס לא ימצאנו יהא צריך לילך אחריו בסבת וכתבו
היי״ףוהר״אש
כלל
אי׳ספליגי׳וכתב״ה״השכתככןמדאמרי׳בפ׳מקו׳פנהגובניכיסןנהוגדלאהןי
שמעינן השתא היכא דקצץ לו דמי מסולחין בין מגיע בין לא מגיעוהיכאדלא אזני מצור לצידן במעלי סבת׳ ואתו לקמיהדר״י ואסר להו סבלרס״יפירסהנמיז
קצץ לו דמים אי קביע דואר במפא אין משלמי? אלא בכדי שיגיע לבית הסמוך סאיכה ענין לזה כלל סי׳הר״ן כת' כדברי הרמ״בסואסי׳לדברירע״י יש לאסיי*Clt
לחומה יאי לא קביע דואר בממס אין מסלחין כלל אא״כ קצץ פירס דואר איש ידוע דברים המותיין ואחרים נהגו בהס איסור כדאי׳התס וכתבו כתו׳והר׳אםכר פמי
סכל שפת אלת יובל והוא משכי 'ומשלח כל אגרת לחי שנשתלחה אליו וכ"פ הימ״בס שהוציאוהו בסם רס״כם והאי כריחא דאסר להפליג פחות מג׳יפי׳קוד5שכ’!מ ,
בפ״דאנא שני מיכייו שהיא מפיס שהבי דואר קבוע בעיר שממנו סולסין הכתב
כב״ס דלא סרולעשו׳מנאכ׳בפ״ש אלא בכדי סיעסו מבע'7י אכל לכ״ה דשרו עסה
שש
וצריך שהות ביום כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה שהוא הכית היותר רחוק סבעיר אע״ק סהמלאכ׳נעסי׳בשב׳שרילימ׳וכפבוהגהו׳פ״ל דאין נר׳לר״יכאדלאמסיז3
קוד■שבת שמא ביתו הוא סס :ומ״ש וכד׳ובה' מותי בריתא שס והרי״ף והרמ״כס
לו׳דפליגי ר׳ורש״כג אליב׳דב״ס כי אס אליבא דב״ה ואפ״ה אסרי פסו׳מגימי
השמיט' ״ אבל הר״אש וסי״ן כתבוה וסירסה הר״ן כשלא קצץ וכגון ססכרו השבת וכ״כ בהגהות מרדכי בפ״ק דשב׳וגס הר״אס בפיי׳ק דסכס ובס'מישהוצי ^ק
לימים דבר קצוב ככל יום בהליכתו ובחזיתו אלא שאינו מקפיד עמי מתי ילך ובכי
הכייע דלא כרש״בס וכן דעתלכ הפוסקי ' שפסקו כבריתא דאין מפליגין עחומג
3ע ש אשוב דכיון שהוא שוכרו לימיס והוא סוכרו בע״ס כשיוצא בשבת נראה
ימים
קורס
השבת
ולפי
שסברת
יש״בס
יסידאס
היא
שסוס פוסק לאכולה "
באלו החנם עמי כך אכל בד׳וכה׳מותי הואיל ואינו מקפיד עמו מפי ילך עכ״ל :
הזכירה רבי׳  :וגלש רבי׳י״ה  V'mפשוס איסור פסומיס וכו׳ סביא זי מניימ
 1מ״שבשם הימ״בס ואס לא קצן אסור לשלח לעול׳כלו׳דאהי׳בד׳ובה׳אסור
לשלח
הר״י

\

"מ
מפליגים כזמן שהספינה גופשה ואין כמיס י׳עפחיס י־וצ^ ין מחיץ לספינה ואח״כחחרין ונכנסין בה כשבת מפני סהסמפליגץבשכת רמח (א)
•  5W1Wלהא דאין
יצפי
הא אס נמס כה כעש ולא ' צא משם מך שהפליג׳שרי דכיון שאינו נכנס עכשיו
&י ׳ " מ תחימ ין גזרו כה אכל לממלה מי׳לא גזרו ומ״ה נהגו המס להפליג כיס
למוכה שיכר היה סס מבע״י לא מיקרי מפלי׳דא־הו לאו מירי עביד וכ״כ הרא״ס־שיתנאר <קמן
 j? D0והס ז״ל דחי פי' זה והסכימו שהטעם הוא מסו׳כיטול עונג שכת סכל ג׳ימיס
הרשכי׳א -דמשמהסע לי ל'3םה ”י* יין! ם jw
בתשו׳וכ״נ מדברי סרשב״א שכתכתי כסמוך ימ״ש
לסונים ה״ל סנוי וסתמש -מעמע הספינה ולא יכלי לממכר עינג סכת והיינו'
71פ
קנו פסשבית' ואס* בחצי הכת ממיס' ליאיג־פ י סי
דפסירי
לכר סצו׳שיי
קניית שבית אינה אלא כין השמשושיתחלל6נתנ׳ל
פייהטעם דהא
אלפס
ורב
מי
'
למעלה
שהולכה
גדולה
בספינה
ונג שכת רהעוסק כמצי׳סטו' מן המציס מתירלן
נספינה הויא כמיסשהס7נ'ש ק'0ונ7גדי
רוחו וני׳דמסו׳דסתם
?

2כל משו"

!יי יפת הרפב״ס נפ״ל וכ׳ס״ה ולזה כ'

ממצות
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משום עונג שבת שכל ג' ימים הראשונים גופו משתבר ואי

(  M** '*/*mi' t' I #דל׳׳י £׳

והקיא אכלננה׳רו׳מי?וכ ה ^ן מק יי

כסוישמ*ס ■י6 .ט ככנכש ?נה
!יולי!
 V 4קורס הסבתאמ פ סהספינ
מויססאן’צהסי'טפח'ם ואפי׳ אס אין

בשכת ור״י אסר הכל אפי׳בתוךהתחו׳ספני שהוא נר׳שט על פני המו׳וסרא״ש משמע לי סגיעס בה״ג הוא,־,מנר! ן (יכנ#
גת״שקשסיויסיר
המים שהו׳אסור ולעגהרכר כמסיח פר׳ת שבל מסוסשארם הולך
מפני שאס נכנס כס בשכת כלי קניית תחומין ו6״ה
1
הולכת1
* כגון
שבית׳צסהיס מפלג בשבת כר׳כיוצא חוץ גנכגס להניג'«
כישע
לפחוס אכלכשפנה' כהשליתה״כישנבגסבס בשבת אינו אלא כנכנס לתי׳ביפו ואםשרי א*צמ!
§3יא דאין מפליגין ג׳

נהם ג׳ ספחים פרי ואע״ס שסתר הרי״ף דבירי ר״ח סממא*
ימים' קורסי
במפניג גג' ימים
קעי’כמפליג
דא״ככ אפי
מי׳ומשויס איסו׳תסומין
ססכת {למטה
קודםס סכת
ד׳הח־ס
י-
קורסי
תסומץדח
uw ! vov
ישי'
ימס אחו והיה נר׳לנאויהילמשה נדאסו׳אפי׳בהפליג ג׳ימיםקודם הסכת מ״מ
אפי׳למעל׳מי' שרי משוס דאין מת ומייןורוק'
נלע״ד דלדברי ר״ח קאמ׳דלדידיה סכר
להקשו׳איסי,
מי' אסור בלא הפליג ג׳ימים קורס הסכת משום איסו תאומיין יש
קודסג׳ימיסמי אכל לרמת הרי״ף גופיה איכא למימרדלא ס״ל לאסיר משום
תחומין כלל פכ״ל ולפ״ז אס אינסעלוחי׳אפי׳נכנס כספיכה כמ״ס שרי אע״פשאין
נידסי׳טפח־ס ואשתמיסתיה למר משוכת הימכ׳׳ס שאכתוככסמוך' שהיא אוסית
להלן נשכ׳כשפינה חון לתחיס אש איןהפי׳גכוהי'יי׳מפחיומסתמא לאפלי־׳אהרי״ף׳
רבי׳ועוד סהס שויסכטע׳איסור להפליג ועוד דסשע דברי הרי״ף מוכיחין כן .ולמס
לן למשכוני נפשין להוציאן מפשטן הילכך אין נראין דברימסרי״ק ז"צבזה י*
והגהות בפ״ל כתכובשה •׳'" ת שהטעם מפני איסור תסומין וא״כ לא אסרינןאלא'
נצעינסגחשת אכל שפינה גוששת מותר סאיןמסימין למעלה מי׳ועל זהbומכיןי
העולס ליככס כששינה מע״ש ולשמש כיס הגדול ומיי׳כתכו שאין נרא' להר״מדהא
!ןאיש יש פחומין למעלהמי׳ועבדי׳ ל חימר' דהא לא אייפשינז׳וכתו׳ בתשו'
החכיםישכן היה דעת חכמי כבל לאשור ההליכה בנהרות משוסדכיון:רבעי'דחס
יסאםושיןלפעל'מי'לא איפשיטא וקי״ל דמתו׳י״ב מיל הוי דאורית׳א״ציהוי ספיק f
?אויימ׳ולסומרוהוא ז״גלהשיב דכיכשה דאיכא איסור תפומין דאורית׳אס״נכיון
ונעיין לא ציפשיט׳נקטי נ/פימרא אכל כמי׳שאין שס איסור תחומין דאורית׳משו'
דלא דאמי למחנ׳יפר׳יסיון דלא מיתסר אלא מדרבנן נקפי׳כעיין לקול׳דאיןתחומין
כהסיעיד'
לעעלהמי׳ואפי׳היכא דמספקא לן אס הם למעלה מי׳אס לאו מותר להלך

דגרימהל׳יאנס'
אס״כ מפליג תון לאתוס לית לן כה כיון שאינו פושה סוס מפס׳כיציאתוחוץלתסו׳ וצקהק<5המיס'
והס מקשים עליו רסוף סוף הס מפליגין בשבת כלו׳שכיון סהס נכנסיךכסכסנ׳הרי!הרא* 6אסנמו
הס פושיס מעש׳על דעת להפליג כשבת וצי קנו סם שכיתה מאי הוי והריטכ״א ה״ג1כתג!7לא
כניס׳^!כמן
דתחומין למעלה מי׳דלא אסשיט׳כ׳שרבי׳הגדול והר״י מהגי 1
3י״פמי שהוציאוהו איכיעיא
בעמון
לן
לןי
ז״ל פסקו דלק ולא נקסי,לה דספיקא דרבנן הוא וע״כ התי׳רבי׳ליכנס כספינה סל שיתגלו׳
גויס בשכת וכן לירד ממיכה בהגיען ליבשה בשבת שהרי לא קנו שכיס׳ביס למפלסמלנריהסא<5לעי
מי׳ וכן פסקו בתו׳ ומה שנהגו העס כשרוצין ליכנס כספיכ׳כשכת שהולכיןומקישץ נזמי  4 vנ!"נצ
ליישב «נרי®«
סס מע״ש כרי שיקנו סס שביסס למעלה מיי׳לא סיס ציריך דכיין דאין סכלת׳לסמלס
מי׳הירי כלא זהיכולין לייכנסילשסבשכת אלא שהם רוציס לקנות שכיחה למפלה נמ׳שיג'י ""ל
מי׳כדי שאס יגיעו למחר בנמל סיהו רשאין ליכנס שים ויהיו כבכי הפיר ואלוהיתה 'הי’ז®
לפינן
שביתתם כביתם לא היו זזין ממקומן מתוך הספינה שהרי חזרו למטהמי׳יהתזיקו נה׳ג"נ׳ ^
עגשיו
מתחומן ואף לפי סטה זו צ-ריך היה כי אותן שקדסו כספינה סלס יחזרו אחךרך «!® ניס
ליבשה כשכ׳שא״כ כיון שלא קנו שכיתה כספינ' למעלה מי׳הרי הס קורן שביתה שמתננחי׳ צתין
ביכשה ומה הועיל להם מה שקרשו כספינה הא וראי לא מעל^ץל ) 5מור יך עכ״ן>  .השפינהt"yf
ולפנין הלכה דבר זה מלוי כמנהג המדינהצמקיס ^ הגוס' תי מיתי וכמ? וסזתלליקי!שם
שכיח®
שנהגו איסור אשיי להתיר להס ומ״ס שהתיר רבי׳ליכנס בספינה של גויס בסבת<קכ! ת6t

אכתוב כסמוך טעסההיתר ולפנין היתד ירידה מן כספינה לנמל שהגיע כובשכת (את׳כ ח!זרי0
אכתוב כסימן ת״ד כס״ד  :ומ״ש רבי׳ ור״יאסי־ הכל אפי׳חיךהתחוס מפנ יסהו׳ <גגנשי0ליזנ » פ
אלאףבז ״עני
סט׳וכו פ״כ התויוהראיס כר״עמי שהוציאוהו ולכאורה לא סגי האי טממא
לאסור להפליג בסבת עצמה אבל לא לאסור להפליג קורס שכת דאל״כ מאי אירי׳ ל5חמדיקללחמז
שיתאמת לנו סגגבהן פסו׳מי׳טפחי׳ שאז אסור להלך כססחו ז לתחו׳מדרמן ולרע׳ ג׳ימיס קורם שנת מיוס ראשון כמי ליתסר אבל מאפר סצתכו התו׳דכרי ר״י כפ״ק «ני*4יה*&><*{(£
הדי״ףוהרמצ״טוסרא״ש כימיס המלוסיסככל גווינ׳אסו׳משו׳ביעול עונג סבתד דסבתאבריתא דאין מפליגין ג׳ימיס קיויסהשבתמשמע דמטעסזה אסו׳להפליגלהצמלימי "®5׳ז
ג׳ימיסקודססכת וכ"כ בהגהות פיל \הכ'י דייק לשון רבי׳סכ׳ור״י אסר הכל כלומרל'7א f J® ,
ומהמתהנובעי׳אס איכ׳פמוקי׳י׳לכ״ע אסור מפו׳דאע״ג דלי׳בהו ביטו׳עונג איכא'
אבגכשיננכ*
ל גזיו תנע׳י
איסו׳תסימין כל שאין מקרק׳הספינה לקרקע הנהי׳ טפסים אבל אס יש מקרקע בין להפליג בשנת טצ׳מ׳כין להפליג פחי׳סג ימיס קורס שכח י״ג לדס״
נספינהלקיקפהנה׳יותימי׳טשפי׳להראי׳פוהד״מ מקשי כעי' דתשומין למעלימי' חכמיס להפליג תוך ג׳ימיס קורס השבת אלא מפיני גזיה וו וקודם• לכן שרי משוס לה «*י*
לתמיא 'לא סלקו כין יםליבשה אסו׳ולהרמב״ם דנקי׳לה כימי׳ובנסמ׳לקולאפי‘ ',דכיון דלא שרינן ליס להפליג פחות מג׳ימים קורס אית ליה היכרא ושו׳לא יפסס יג<»י 4ינ גמלי«
ולהימב״ן והרשכ״א נמי פרי שאע״פ פלא חלקו בין ים ליבשה הא כקטיי׳לס לבעיא' חנית של שייטין ולא ינהיג אתהספינ׳וסרא״ש -נס״ק1סב'כ דטממ' דלןיןמס^ יגין «*«ר נא!תהל>
הריי״ף ולפ״ז כנהרות סכוכעין
י'
בס׳י״ס ובמה ’
שבימ6
י7ק(06 6
.
“
הימכ״ן
פחולקין
מי׳לקי־לא כמ״סר״י'
משים עינג״שכת ,כדבי י י
והרשכ׳בענין" ססית׳ מג'ימיס יקידם שיבת ,
דתחומין לתעלה
זה אכתוב כסי׳ת״דבס״ד  :ומ׳ש רבי׳כשס כה״גכ׳פל-יו הגאון מהר ׳י אנייהבז״ל סיי ובר פ ימ שהוציאוהו כתפדבירי ר י דלפי טעמו כנהרות הנוכעיס כמי אסוי מהלן< s>tמלס
צלי
ושא י״ל שסרא״ש לא כ דברי ר״י אלא לאסיר ליככס בספינה בשבת פצמ׳אבללאסו' לבז׳* הי*6
ואמיכשס׳רש״לדאמר דברית׳זו דאקמפליגין לס סיא דללהשרי'להפליג-אפי'
ב דא״כ לא הוו סתקיפי׳והרא״ש מלומר דבה״ג סבירכרע'רשלס־ להפליג ג׳ימים קולס פ״ל דלא סגי האי טעמא אלא משוס כיטי׳עינג סכתר^ %עלל־יכ׳רי״גס
בע״סואיכוכ״ל
נתז«שי י1י׳ם
הוה שתיק מלומר שדעת ישלס כרעת בה״ג לכך נ״ל דבה״ג כמי סכר לא סוה שתית כפ״ק דשכת מדברי ר״י וכ"נ מדבריובתפו׳שהזכרתי3סמוך
< * &  P״*7^ 1ל3ל ' 0
וגסיללא
< ,ן
< ״
-/
!
ו
<
לכייתא דאין מפליגין כילה נמי אתיא ומי׳היכא פקרק׳הספינה גבוה י' טעחיס אסייר׳לסיוש מהספינהליבש ב שית-אף אס קדש ואכל בתוך הספינה ויצא אח כ !56עיקר:
לחוץ דנמצא שימישליג בשבת מן היבש ליס אלא יכנס לספינ׳ מכע״י ולא יצא אח °כ () 4וכ*כי*הר*יין
מקיקע הנהי רליכא משוס א־ס־ר תחומין וגס סס מיםכובעי' דליתבסו מ זיס
ורכי׳לפי שנסתפק לו דעת הירא״ש לא הזכירו״והוי יודע שהימב״ן נתןטע׳אח׳להא ש<ר £מ׳ל «׳ ••31c
ניסייל עינג סכת דמיתי להפלי׳אעי׳במ״ס לדכי־י הכל דלא אייריכיס נימתיי׳ראין
ס יאיה׳לן 4ימי«
כל שקיכ׳סס סביתאוי״י' דא־ן' מפלגין פחות מג' ימי' קירס הסכת וכתבוהו היר״ן בפ״ק
 11דסבתור״ י3ח,־,״ ק71ם הפני!וויי
מפליגין אלו כלג למי׳דמות־ר ליכנס בה בישכ׳ולספליג
! , ' f , 11
1
w
, .
5
^סיאלהוא פוך התחום וגס הס בהרו׳כוכעי׳משו׳שהוא צשט ע״פהמי׳פאסנ׳גזל והוא מפני שנר כתי שמתג עם הגוי לחלל שכת דסאמס^ו.ל ה 3ספינה*1ק ^ ייבס א4י׳ נספיגה
םיזסכי׳אותהע׳י
סמאיעשהחכית של שייטין או סמא ינהוג הספיכ׳ד׳אמות בכימלית וכמ״ש התו' כמס קשרייס בפריסת הקלע ורוק׳בשהסשינס לא היתה הולכ׳לולי ישראלוכד׳ובה'
והרא׳פ כי״פ מי פהוציאיהו ולפ״ז כיאור דברי רכי׳כך הם כתפלה' כת' סי״ס טעם מותר דגויבמלאכתו ה! א עוסק וא׳יני נר בשלוחו סל יסראל דקנלנות הואעוש' נהמ!מ !143.
)היתס הן !5כת בנהרותססיסי«
סשפיבה
שושנים
ובל, 5־ ,׳ , w״!.
גייס !
גספינהיגדולס 1שרובה. ,׳
' ,
דאין מניליגין ג׳ימיה קודס הסבת משום איסור תחיומין וריי״ף פייהטע׳משוס עוכג ולסי׳בזמן !1ה!,ה כשספליגין ^
י״י-
גגשעל" 4
 111כ כפ לועכשיו ?״!
שהוא למעצה מי וה ה
ביס
מותר להפליגבעי ס ואפי בישכת
הגהל
סכתינו׳ולשךמתי׳״יץ מהיות סנובמי׳סאיכו מצטעי ואח״כ כ׳דהיצ׳דהוו נהיות
הגדול »
1.
לקרון (י4׳6
זכו׳והו׳טצמו ו' 5ל
המכפי׳דליתבסו איסויא להפליג כע״ס לענין להפליג בחכת עצמה הויי פלוגתא כהנו להפניג אפי׳ביס הגדולביע ש וכשבוהרמב ן תפש נלמד עליה
סס שביתה מותי אפילו כשבית ולר״י אסור כ׳וציעל נפש יחוש לעצמו גס הרסב״א כ׳שאין דבריו נכוני׳וכבר היה איפשר ללמך הטעם:
דנהגור" ,דלבה״גאסקנה
סצת׳רבי׳בסמוןיאלא
אפי׳בע״ש וכמי שאבאר סכמת ר״י בסמוך ודע שסברא זו דכס״ג כתבה הר״ןכיפ״ק עליהם ז  :ות משו דכולסו סשיבי הולך לדבי מצו׳לדעת ר״ת
שמתככסי׳לתיך'הסעינ' מע״ס ומסידריס סםפלחן שאץ נר׳צן מדברי הפוסקי׳כמו שאכתוב׳בסמוך  :ללענין הלכה כמקיסשנהגו
דשכת חיל ילמי׳כוסגי׳עב היו
וסדליקחח הנרות לקכו׳שס סביפ׳ואיס״ב סח רץ וכצכמין לה בשב׳ועופיי׳ כך־מפניי היתר אין מוחץ בידן כיון שיש להס פיל מי סיסמוכו־י והר״ן כפ״ק דשכתצת׳טעס
שהספינה עתידה לצאת בשבת חוץ לתחום׳ ויהא אסירי לטלטל בתוכה חוץ מד״א אסיר כסםהרז"ס דיס תקוס סככה הוא וג׳יימיס קודס השבת קמי סבתא מיקריוכר'
מחיציו' עבע״יאבל כיון שהכנס לה מע״פנעישה כמערב כמתנה לדחות את סשכ׳מפני׳שאין דבר שפיומ׳כפני פקוח נפש  *.וכתבהריכ״ש
ישלו לפי ׳שלא ש־תבאויר
 3יי־ליי ואימ׳כאן תהא סכיפתי וכיון לקונה׳ סיס שביתהסוב' באויר מחיצותמבע״י כתפו על זיס וז״ל ולפירושו אף כסהפפינ׳של ישראל ומלחיה וחובליה צולםישראלי׳
לסד«“'שולחן והס בעצמם העושים במלאכה מותר כלשהוא ג יפיס קודס הסכת וכל שהוא תוך י
כול׳דצד' אמות הי' אצלו פיכ״ל ותמיהה לי א״כ למה צר׳־כין
ין5לו את
נישיהי׳כספינה כ שתחשך הוו להוי מערכין צרגליה׳׳ואיפשרסעושין "ג׳ינלם לשבת אסיר אף אס הספינה של גוי ואין הישראל עצמו עושה כמלאכה
ילהרליק ניו' הא
דבלא קידשכמי׳ שריי וכ״בבהגהיו'אשיר׳ דמ״מ גוי עושה המלאכה בסביל יחיאלהשוכר' וישראל נהיה בה בסב׳אלאשמפני
קנדילפיששיקנו פס שכיתה אבל אה״צ
 9מי שהוציאוהוח״ל•א״א' לקמת שביתה כפפיכ׳בשו׳עניין אס לא שיפיני׳בהבעצמו הסכנה מותי אלאשצריך'שיהיה ג' ' מיס קודס הסכ׳כדי שלא יהא כר כמת'2לחלל
סהיסיאליסיפוסי׳במלאכ'
את השבת ולזה כריתא דאין מפליגין ככל עכין היא כץ
וישוב׳
השמשו'וישב סט כין השמשו׳ולאחי בין השמשית ילך לכיתו ויאכל
קודם בין
סז'נ אחי אכילתו כליל׳אי למסי ביום אכל הרסכ״א כתשו׳כדאלו הנכנסיןבע״ס בין סהגויס עושים אותה כשביל ישראל והוא נמה ממנו ולהיות מציןהברית׳אפי'
''ציוצאי' לא עלה בידם נילוסדימשע' שעלו ליבשה קנו סס' סשהיפראלים פצ׳מס עושייס מלאכה לזה אמר הח״ה וס״ס להפריש במדברותובכל
15י;ו ישק״שין סםואח
5ס
'אפי נאצי הסכת וגסהתיוהרא״ש כתבו בר״ע מי שהוציאוהו שאותםב״א מקום סכנה שאדם עתיד לחלל כו את השבת וכיון שהכרית בכל ענין גס כסהתי,
בספיכ׳כשב׳לא בסופהלדבר מ&וס אפי׳ בע״סבבלערן היאואפי' כסהישראל עצמי עושה
מיל’קין נרות כספינה בפ״ש ואוכלין סבז וסומכין מל כך להפליג
כשאח שקרסושם החילולעכ״ל  :וכתב עוד שאלת על היוצאים בשיייא במדבר והצל יודפיסשהם
שעיר מהדי דסוף סיף הס מעליגין כשבת פס*ל ואינ׳אופרי׳אלא

’D

ג  T iצריכים

רטט00
צריכי׳לחלל סכת כי־
משגי׳©
&פב' י1כל 1לעפהבמד 3^'3דפז כשנת ולכן 05ריצויי איכו עומ׳בשמו במקום
יישוב• • bvtöמומי
לילךפמם&ר £5אומ דמקיס
יישוב
'גיאה למחות -בידס שלא יצאי בשיירא במדבר תשוב ' דכי זס סתורת הרז" ה לסיפוספסן
גפ '׳ " אילי סומר בדק* אינומקוס בטוח דכל הדיכיס בחזקת סכנהוכתכ-
ריכי׳יוןן"
’מ?!י5מ*
יזיזתע,האז ן*7ג ?צ טעס בססיא
דאיןמפליגין כספינה ואין ציין
צ־יה *קוד׳ילכיתו
ייו"!")1
י1
 .י  ; .על עיירות1סל גויס פחות מג' ימים בט״א׳ונר׳כי» סכל לפי in u
סענץשאס ׳סלח ,
השלי' לפניואו .
i
לסכיז(!׳׳׳ '
C
סיייןרש" ^ קידם השבת מסוס דמקוס סכנה הוא וכל ג -יפיס קודס לספת עיקרי ונר כמתנס
■ סןהכלל וב 3מדברי הימ פ סכת שהרי סקבניביתי יודעים ססיוסיגאיכדי  1,י
(?) יהי* ג׳ל לדסו׳את הסבת מפני שאין לך דב׳שעומד
לווסשוססימ  :איןקוכעקסעיד׳נעי[
״! ״*מט,י ?ץג בפני פקוח נפש וס״ה למפרישבמדב׳וכלפנקלפתור' לר ^ו' פניחיביירו חשיב הכל דבר מצ^לאיןחשובה ופו׳אע״ג —״1
דקי״ל ־“־־"־
דכע״ש־•
מותר י■ ■
לאכולw
הלילה פר ׳יוסי דאמימי׳ עיני ?סחיס,
כ'דאךסי מקום סכנה סאדס עתיד לחלל נו ^ את
_
דבר הרשות
כשהולך ילטייל
׳ל*
׳ ' ־•־״ י ״
־׳ . . . . .
(דף צגי ) אוכל והולך עד סמחסך
כלוביי
 7גא לא
מתחיל לאכול עד שתססך וכן פי׳הר״ןסס
7צ)יגג
להבלים
ןאפי׳בשב׳אין הרמין כלש לכרי היי״ף וכ״כ סרא״שבשם
הרמל׳ןשק
ונטר סיס בתר סבתא
אלכוי
הו 15דמת היי״ף וכן הסכים הרא״ס וו^
&D
\A)1D
«מ^זי
סכה״ג שכ׳דאפי׳ר' יוסי מודהדשם׳ סעומ.
7מת<ינ
ולמעלה אסור להתחיל מפרס רבי׳ןך!״מ.
אכילה כעלמא אכל קביעות
סעיד׳סאיכו
רגיל בס כימות החול אפור כל ניוס
מההיא דהש ולח דבססוך ולשוןהרהנ״ס
דכרץלח״,״t
,
,
גסגת מתל וכקי־אי קמי סכתא וא כ נר כנכנס 3כונ׳ דאף קודם! המנחה נפי אין לקבוע דע״ש מוזמא קאמררנרסי׳בפ ,שהביא דבי׳הוא כפ״ל אע״פשהו׳
כסגנון.
להיויג גע׳מ
זר ,למקו'© כנס כדי שיחלל כ ו את השב ' ואף השולח א״ר חייא כר אבא א״ר יוחנן בימשפחוי׳היו בירושל׳אחת אסר ונחלק' עליו רבעו סדגיסי'כהכולח
ס« איגי(א '(' ני' ת'
פ״פ
שסרי״ף
והרמכ״ס
פירשו
ברייתא
זו
אחת
קבעה
ספודמ׳בע״סומדקאמ׳בפ״ע
ק׳א־ ומהרי׳צכ׳
קבעה סעודתו בלש ואחת בשבת פי׳בשעת בית המדר׳ ושתיהן
זמיזניע ניינזד בדרך אשית מ״מ סדיןדיןאמת וכ״כ מורי
סתמא משמע דכל סיום כמיססיי־וכתכ
*לה־' הד״ן ז״ל כפי׳הסלכות פכ״ל • ,וכ״פ הר״ש נעקרו ויראה שדרך אנשי מעשה להתעני׳כיל היו׳כדאי׳בעירובין
*6לי« זעד 50
בפי בכי! מערביןהני בני ני רב ריתבי בתעניתא במעלי שבת׳מחו הגאון
■ מסי״י אבוהב ז״ל ה"ל ואפ'גסנע
א<  35ת׳ונימיתיל בר צמח כמש ווכת׳עוד שהעולה לא״י אס
לאש־לומי אלמאשררךת״ח להתענו׳בלש חלעק בעיקאפיקנא פי׳כשעת כיתהמדי׳זה הפי׳כואסלסון
לא יעצים אלא
נזדמנה לו שיירא אפילו בע״ש כיון דדב'
הגמ׳סאומר' ואחת בשנתי בעידן נילו
אהל מידנ?אע! מציה הוא יכול הוא לפיו' ופוסק עמהם והלכתא מתענה ומשלים פי' אם ירצה ולא הוי כמתענה בשבת
מדרסה ואולי הפחב׳שכיאראייסע׳סהוא
«!'3ז:
לסבות ואס אחי שיהיה כמדבר לא ירצו
וכיון
סתמא מלשון הגמ׳סאער כמ״סובסמו
פי' כשעת בית המדרס ובלס לא פירש הללי נר 'ש :ו ' סתמא ע״כ ואע״ס
פבגמ׳לא־כאו
לשכות עמו יכול ללכת עמים יומי מתחום שבת' מפני פקוח נפש ואפי׳ להיי״ף
וסימ-כ״ס דתסוס ג פיסאות דאוריתא מותר לסי שאין דבר שעומד כפני פקו׳נסש לפרש דסאי כסכת כעידן בי מדרס׳הוא אלא ממילא משמע דה
■ :י אית'מגמר׳אמי
ואס נכנם לעיר אחת בשית מהלך את כולה ואפי׳לדכיי האוסרי׳ביצא לדע' ונכנס רכה כהני תלת .מילי כפלי בתים נחמי מנכסייהו וכו׳ודקכעו סעודתייסו בעידןני
לעיר דשאגי הפא שמפני פקוח נפש הוא שעבר תחומו ויציאתו כע״ס בישו ' היתה
מדרסא דא״ר יוחנן ב׳מספחות היובירו׳א׳קכעה סעודתה בסבת ואסוןקנעה
א״כ הרי הוא כמי שהוציאוהו גויס שאס נמס לעיר מהלך את כול׳ואפי׳הניחוהו
סעודתה כע״סוסתיהס נעקיו מ״מדייקיבי׳דמאחר שחתיך דברי מסלמדסו
מחוץ לעיר ורוצה ליכנס בעיר מותר וציון דלדבר מצוה נפק יש לו אלפים אמ׳לכל דאיסור זה סקכעה סעודת׳סשבת היינו דוקא בעידן בי מדיסא אס איתאדאיסוד
רוח וכדאמריי׳בפ׳מי שהוציאו פכ״ל נ ולענין דבר מצוה פר״ת סכל מקום פאדס זו סקכעה סעודתה בע״ש אינו כל היום ה״ל לכעל הנער לפרושי וחט״טסאיןז0
הולך כגון לסאור׳וכו׳צ״כ פמרדכי וסגהו׳פ״ק דפב׳והביאו ראיו׳לדבר וצ״כ כהגהו' כדאי לכלרי׳מ״מ סוכר מהר" י אכוהב מקיוי׳רבי' לגלוי מילתא בעלמאודעסלסון
פ״ל בסס ר״ת וראבי״ה ואביו רכי׳יואל ומ״ם רבי ' דלראית פני הכירו חשיב דבר סרעכ״ס כפ״ל הכי אית אסו׳לקבוע סעוד ומישת בע״ס מפגי כבודהסנ׳ופומ׳לאנול
מצוה כ״כ סס כמרדכי ומ״מ נ״ל שאין כל הפוסקי' מודים לי״ת כזה דא״נ למה ולסתות עד שתחשך ואעפ״ב מכבוד סכת שימנע אדם מן המנחה ולמעלהמלקכוע
סעודה כדי שיכנס לשכת כשהוא מתאוה לאכול וסי׳ס״ס שפעורה ומשתיסאיצונהוג
להו לאהדורי אטעמי דסיתרא כמה שנהגו מכסיו להפליג כיס בע״ס תיפוק לי
מסוס דכל כהולכים כספינית אינם מפלינין אלא לסחורה או לראות פנישכיריהם בימות החול אסור לעסותו בע״ס וכל היוס בכלל האיפור ולאכול ולסתותכלי
ולא לעייל וכן משמע מדכיי היי״ף והרא״ש שכתבו והיינו סעמא דלדכי מצוה שרי
קכיעות סעודטאפי סעודה שרגיל כחול כל היום סותר להתחיל כר׳יוסידפר'ע״פ
משוס דפסירי ממצות עונג דאמר מי המוסק כמצוס פתור מן המצוס ואי הולכים
ולקבוע
סעוד׳שרגיל כה בחול מנוה לסמנע מט׳ספו׳ולמעלה לפי שסכוידקי״לד'
בסקור קסיבי עוסקין בפצ-וה א״כ פטרת את כל העולם ממצות אלא ודאי לית לסו יוסי דאמר אוכל והולך עד שתחשך והיינו דוקא כלי קביעות סעודה עכ״לורבינר
הא דר״ת והכי משמע קצת סעוכדא דכני כישן דאית׳כר״פ מקום שנהנו מסוג
ססתס דבריו ולא סלק כץ קביעות סעודה סיגיל כס לסאעו רגיל נראהשהיה
דלא אזלי מצור לציק במעלי סבתא אחו לקמיס דר׳יוחק אמרו ליה אכהפהיןכ,וס
מפיס דברי סרמב״ם דלא שאני ליה כין סעודה שרגיל לשאינו רגיל והכיקאמי
איפש׳להו אנן צא איפשר לן אמי לה' כבר קבלו .עליה אבותיכם ומשמע ודאי דסני אסור לקיוש ספורה ומשתה' ופירש שאין איסור זה דין דסדינאכל היום מומי
לא היו הולכים לעייל דא״כ מאי הוה איפשי* להו ולא אייפשי לן דקא׳ואס איתא
לאכול כלומר אפי׳בקכיעו׳תעודה ופי ' עוד שאיין איסור קביעו' זה אלא
דוק׳מןהסנת
דכל שאינו הולך לטייל חשיב לדבר מצום למס החמירו הראשונים על עצפ׳וכי מדת ומעל ' ' פי ' הייה נר׳בסינתומסו׳דברי ה״ה תכין שמנחסאמור׳כאןהיא
מתשע׳טמויו
חסידות סוא לססמי׳איס על עצמובדב׳פצוה־וס״ס הריב״ס במשוב’' כזה סצת׳רבינו ולמעלה אכל הראב״ד כתב דמהצית ולמעלה אסור לקבוע סעודה ויש סעדלדכי־י
בשם ר״ת קולאיתיי׳היא ומ״מ ס' סלעלות לפ״י הוי ספיר לדבי מצוה וכ״ה הר״פ הרב המגיד מדמק כפרק ערכי פסחים שמוך למנחה לא יאכל אדספדספחשך
אס נכנס אדם כספינה ג׳יוס קודם הסבת אם מומי לילך כה' כשכת כפיס שאין ופרשו המפיסי׳סמוך למנחם קטנה קאמר אלפא דכהכי ם יג לימס תאבלסעוד»
בעמקן עשרה טפחים יתבאר עוד כסימן פ״ד כס״ד :
כיצד מותר לינכס
הלי׳לה ומיהא חצי שעה קודם לזמן פנחס קחנה בעי׳כיסו 3עיכ פסח ומ״ה
סכקייה
בספיגפןכסבת כסימן סל״ט :
לליסנא
דהרמכ״ס
דקתני
ספיחס וכת' מס ספות למימרא דמן המנחה וקמני חני
רטם ^ ין ציין כמלסמות הרשות וכו׳כרימא בפ״קדאכת פלה י״ט אין צרין סעה סמוך לה קאמר * וכתב שם סיב המגיד כפם הספיסיס שאפ-״טשמומי
על עיירות סל גויס פחות מג' ימים קודם השנת וכתבו הרי״ף לאכול עד שתחשך ואפי׳לאתסיל נמי ה״מ לצורך סעס אכל לעשות כן תמיד לא
והרא״ס דסעמא משום דלא ממהכי להו מיכלא ומשתיא תוך ג׳ימיס הדא& וני ' מסום דמחזי כמזלזל ככבוד סכפעכ״ל  :ויראה שדרך אנשי מעשה להתפנות כלהיונז
מרד׳ופחדא דליכא ולכתר תלתא יומי פרס פסדייסו ומקיימי ליה לעונג סבת וכ״פ פירש כדי שיכנסו לשכת כשהם תאבים והראיס שהביא׳ צינה מוכרחתוממקום
הרמכ״ם כפ״ל • וגדש ואם התחילו אין פפסיקין ג״ז שם וכתבי הימכ״ס 3פ״כ
אחי ה״ל להביא ראיה מכואית גרסיכן כירושלמי פ״כ דמפניות רבי א סן ציימ
אה׳ סבת ופ״ו מהמלכים  0 ( :ש אכל מלחמת מצוה מתחילין אעי׳כסבתכלימד
כל
פרובת
שבא
•
ולפגין
בעיין אסיקנא והלכפא מם .פנס ומשלים פייסאס
ממס שנתבאר כסי׳סקודס זה דאע״ג דאין פפליגין בספינה פחות מגיסים קודם ירצה כלומר אכל אינו חייב להסלים כן פירש התוספות והמרדכי בסיף פרןככל
הסבת מסוס ביטול עונג סבת לדברי מציה מותר ומפורש הוא בירוש׳ספ״ק1ס 3ת מערכין וסרא״ס כספ״ 3דתעניות וגס כך כתבו הגרות מימיניות בפ״אמהלכו»
לזין מקיפין פל עיר לפ גויס פחות מג 'ימים קודם הסבת הדא דתימא במלחמת
תפנית ולא כראבי״ה והרוקח שכתבו שצריך להשליט וסיב המגיד כתב כפי׳הכס»
הרשות אכל כמלחמת חובה אפי׳בסבת ספן מצינו פלא נכבשה יריחו אלא בסבת הראכ״ד שלא אמרו פשלי׳אלא שאינו אוכל קודם פקיעאהחמס אכלודאי־משחשוך
והאימא שאץ ישראל הולכין להלחם ולצור על שירו ' לא היה צריך רכי׳לכתוכ דץ
החמה מתוספת שכח הוא וכבי קדש היום אס רצה לאכול אוכלסכיון סננגס
לתחום סביו סוג אי׳כו רשאי להתענות עכ״ל א :
זה אלא ומשוס דמיתני בגמי׳בסדי אין משלסין אגרות ואין מפציגן ב&סיכ׳פחיו׳
מג׳ימיס קורם השבת כתביה  :אין הולסין כפ״ס יומי מג פיסחות ונו׳בר״ס לולב  1מ״ש יכינו וציון שיכול להשלים אס ירצה וצו׳צייך׳ לסשל׳־ס עד צאת היונל»
וערביעדמד ) אפר איבו מסו ר״א כ״ר צדוק לא יהלך אדס בע
׳<ש יותר מג' פרסאו'
אס ל א ספי׳כשעת ק כלת תע ניות וצחנס דכי י היא״ס כפפ״3דחפניוח;
אמי רב כהנא לא אמרן אלא לכיתיה אכל לאושפיזיס אמאי מקט סמק"6ד לא
ומ״ש רכ׳כשס הי״מ כפכי המרדני כפ׳ככל מערכין וז״ל כ׳ר״מ דססלמתמימי
נצרכא אלא אפי׳לביתס ואמי רב כי £נא בדיד הוה עובד' ואפי ' כסא דסיסנא לא כע״ס סני עד׳ילאחר מפלת ערכית שמסלג המנחה ואילך וכ״כ הנכות כפ״אמהל
תפנית סאפי׳לדכרי׳האומייס שצריך להסלים היינו שמתענה דע אח,׳קיבול
אשכסי ונתנו זה הרי״ף וסד״א׳כספ״ק דסבת ומשמע דכליסנא בתר׳נקטינן ינץ פסק
הרמב״פ כפ״ל וכך הס דבריי רכי׳ונ״ל דהיינו כשהוא במקום ייסוב שיוכל להכין צרכי
ומפל׳סכ׳סיא מפלג המנח׳ולמעלה ואפי' אם עוד היום גדול מיקרי ספיר
השלמה
שבת אכל אס במקום סא״א להכין צרכי סבת מוסב שייכא לבית ו אולי י ופל להכין אכל אין .ק דכרי הרא״ש5םפ״כ דתעכיות כמו שנתבאר כסמוך וכת עודסמריל
ציני סבת משישא׳שס שודאי לא יוכל לסביןצר־יכי שבת ואע״ם סהוא הולך להתארח פעס א' אירע י' בסבת יום ו׳וכשרצ׳ר״י לילך לב״ה מעם התבשיל כדישלא י :נלני» '
אצל אחרים מותי מטעם .זס ואע״פ שכתב הרמב״ס שטעם האיסור כסמתאיח אצל פסהוא מעונה 5ותימ׳הא קאע הכא ממענה ומשליס וי״ל דאיבעיא לסומהונהשל
אסרי׳הוא מפני סמביישן מפני סלא הכינו דבר הראוי לאורחים פיון שהוא במקוס
ומסיק דממפנ׳ומסנים כלו׳ייכול הוא לססלי׳אס ירצה ומיסא טיוב שלאלהסליסל"
יכנס לשכ׳פסהוא מעוגה ואס באו הצבו׳מכ״ה מכפ״י מותר לאכול מיד וכיוןלכ^ י
©לא יוכל לסכין צרכי שכת אין לחוס לכן ואפי׳אט ית פעו צידה כוי ציפי סבנו
©א
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ד״מ
כפ״קדשב ' ( דח ) ד3״ה סרו לסרו׳דיו וסמכין ולחת אונקסל פסחןלהנור וצמר ליור
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סלא תהא פ״ג האש ושמהא טוחה כטיט
'מה שהמכ׳מתיכת
 ■bvלעבדן שקצץכ״כ
סס סתו׳והר״א׳גב•‘ הא דח״ר אין משלחי'

(נ ) כ׳ נא*5"f1f
כ׳רא״ס למס׳על
כל .יפדאל< אכי5
שעולמי' 3c
ז<
לת־אנ־ן ומאמר
לעיקר שעוד ' מ א
לקס נריןלווינלו
לתיאין לק כלja
ניית אשי רלאכול
נדימז״ל
גפגין
קזדם
הסעודה
משוס ללא אכול
עיקר שעזל ' שנת

פרק מסילין אסור לסי
דתימאםל^;למסוי1
סעודת
אירוסין
הא
והר״מ
כתב
שיכיל
לאכול
מיד ^ חר התפלה מורם עוקיע ^ חחמה
אך ניד גוי וכיהר כ סר ן״ אמהנץ־וכולן
לאר׳יארסרדבי־ סיוט הוא דלא אשי f \S
שהו׳מפרש מתענה ימשלי׳ער אחר תפלח אבל « ם מתעיי בע״ ש
בהמתיריןעס ה״מש יךכהףרמ כ ?® י
לעסות ספו״׳אירוסין לספוד כע״ס עצ.זד
תענית חלום מתענה ער צאת הכפכיס מוןשיכול להתענת אפי׳
בסימן
צנללסניצ׳ספו־׳סבת לשכ׳סיי וקנהגו ג :
להיאבקוהעשוהז
תוישכיס 5כקי כיוס סססי
וכח׳ל
שכן
שמשלים
ע
1
זזלילח
:
י
.
סכתכו
סס
בסס המו׳דכלי׳ לסובס ונתיני' עג״ל ^ -יאאו?
סכלי הלקט׳
א״ר
ססדא
בבקר ביום ו להכין צרכי שבת דכתי והיה עיר לעכק מסתמא היינו קציצה סאינו למעיז׳דשיללאש! ׳
לעולסיתכיא ארס למציאת
סכת
סנאמר
ביו
'
השישי והכינו משמע חזמנ׳בכקר דומי,
פושהכסנס וטעמ׳דהעי׳קצץ משו׳דכשלא להתחיל אחרמכת'
זהיהכיוהססשי וסכינו
את
אשי
יביאו
דהבאהדכתילהביצו• את אשר יביאו והנאה הית' בבקר לאלתר קצן מיסזיכאלו הוא סלוסוסליסראל
נע״ךאנצולץ
וסכינו למסר פנסומא
ואףאס
א״י
יש
לו
כמה
חסידאמנץ
עבדיי
לשמשו
ישחיל
בעצמו
להכיזשום
דבר
וכשמתה
לי
 211ע״ס נראה המתט לו
ע״מ.7iר 3וויוי^«J ?1/
וI
j
,
י
י!
ל 1חר
מ
שיל המוציא יציאה צשבת מצוה
שיסכים
לערבי
שבת
כרי
לכבדו
כדאי ב& כל כתבי רב הסד פרים פי״קי סיעסה לו מלאכה הסכת וכי קצץ גוי גי 7א״נ לאכול
ויוציא מסאיית סב' והיה ביום סששי וכו'
פי׳היה מחתך הירק לצור' סעודי שבת רבה ורב יוסף מצלחי צי ^ פביד כמס שיה קא עביר ליטול ס כיו ולא
סעודת 5ף
ודרשוחכמיס אין והיה אלא מיד שנאמר
היו מבקעק העצים רבי זירא מצתת צתותי חיו מדליק האש רב ® יחז ’^ יחי יסרא
׳ס ?צ ז  Pזי !-מר
ל״ J ' ,
לאכיל אלו
זה־ה ט קם הפלשתי א״י זעייא
אע״פ
נחמז מכתף
ועייל מכתף ",נפיק א £׳ אל מק לער ימ אמי ורבי אסי
נחמן
סייכש הץי פיוס מלאג מעצמי אכל
מכתףועייי
המוציא אדה פ״ש משאריה מצוה
שיוסיף
אסור
לימי
לו
לפשות המלאכה בשכ׳וכ״כ "ל׳כ״נתt 'vi 'n
השממית■שכת ,והיה משנה עכ״ל סבלי מי לא מכתיפמ& קמייהו פי׳חיה מתקןהבית
מבנייהכלי׳הצריכין
3ץ
כשמ״ג
והתרומה
וכ״כ
הגאון
מהרי״א
ז״ל לאחרקידוש ה«<
לשב׳ומפנה סלי החול ומחם ילמד כיל ארס ולא יאבל לא אפגום
כסי׳רמ״ז בש' היש״כא ונ״נ בכלבו וכתוב מניאיס נלי«ז״צ
הלקט כתוב בכלבו ומשחיזע כסכין בכל
כבודי כי ? ה כבודו שמכבד חשבת:
p״ cוהביפר׳כספריוידע׳כי שלו' אהלך
3רו יק ח;, 3םס ה,ףן,ש ׳ס £ס
נמ•1כ ^ י»^ מ 3ס לפני
םאררקלוכיחזס
,
 1הזק־כיויזין
*
1
 1fהשחזת סכין ומצאתי כתובב־ש0
ספר
מלאכ׳בע״ש
מן
המנתח
ולמעל׳דהייגו
נכרי וראהו עושה בכס בסב צריך צמהות «; רכין עליהם
משש
מיי עולם ומיניו לה מדכתיב
שעות
והכינו
את
ומחצה
ולמעל
'
אינו
רואה
בידואא״ס קוצץ וטעמא מרגרסינן בייו' ב!רא®׳פ !אה
והוא במו לכותים ולמזמיותא :
סי׳ברכד! כת' אבי העזרי דוקא העיש׳מלאכ'
להשתכ׳אכל מתקן ס״פק דסב׳נחןכליו לכוב׳צכרי ובא ומצאו ניכה0׳ שעיו ל
תא העושה מלאכ׳בע״ש מיהמנח'
הוא בגדיו וכליו לצורךשבת וי״ט ומשמע מסוף דבריו שאפי׳אם עובד ני כסמזאסור י!׳׳ י ייח ויימי נ
<יס ! ' כרכות י נאח״ב
ולמעלה וכו׳ני־ית׳כר״ס
היו א 1נליםלתם
בקיססכהמ (דף נ ) ואמרי׳התס דאע״ג
לגורן הסעודה:
דמשמתיכ! לעושה מלאב ' כערב הפסח מן
רג )0נ׳נא’י־
י ?  wrולמעלה אץ פשמתי' לפוש 'מלאכה
מכו ' להכין
שאינו יכול לגומרה מבע״י והיא נגמרת ס״ק אבלסי לתמוה על הרוקח סכת׳אס״כ
«ויוםול ' *3PH
גע״שובעיני י"ט :וג? ש מו'ספו׳וימאצה
קצץדמסספ.
דאש ' בעושה כסכר קאמר לתנית נח.ושעשה
ולמעלה ב״ס שם כמרדכי בשם הר״סוצ״ל
:גו? לשרות דיו וסמניןכמיס והןנשרים כל השבת
סצרי׳למסו׳כידו
ופמא
י״ל
דה
"
ק
אלאא״ב■
ש
«
י
)
י
שאכל
כלימיו
סשעמו
ן
מדמקשי׳בגת' מאי איי' ע״ס
אפי'
לתוךהיורה
סיה עושה בסיר וקצץ  :ורע 601דשרי לנב!׳ שנתזאעיע
!  ! üער האש אפוד
ע׳נישכתו׳וערכי
י״ט
נמי
ומשני
המס
מן
לתת עויוילפבדן וכלי׳לכיכסדוקןכסי־ ^י שאיר! שם מהר,
שמא יחת׳כגחלי׳או אפי אינו על האש אם
המנחה למפלה אסור סמוך למנאס שרי
היאפתותיאסו׳שמא עוסס מלאכ ' כביתו אכל
׳■ ^
 6נל הלל הזקן
מז!ל אמרת הימה
הכאנןחצות משמע שאין הפרש בין ע״פ
ינים בח
ככףוהמגיס בקדר' אפי׳אינח על האש חייב משל מכשל בכיתו סל ישראל אסור צמפו רש 3י יוסל ' נ ^למעשע 5ע
לעיני סבתות אלא סיפור סמוך למי ח
ה
ומותר
^
פרוס
מצודות חיה
סיכאשיבסי׳ירמ׳רוק כתבו התוספות כ!׳ י5״ת שאע"«
וף ומים והן כיצורי בשב ומותר
והיינו חצי שפה כמו סמו׳למכחה
דסע״ה
רה ' -שיצא מביתו מבעי׳יא והרא״ש והר״ן כס״פק  f V1לדוק ' כצ?ס א
למכו' י! נכרי ולהטעינו סמון
שכל «עשי!
לש״ש
'יכה■ r
חתיד
לחיזמרך
בביתי סליגדיסר יוכ״כ רס״י בפ׳מ^ ,
היאה ני חדהואת
יזיל וש״יפי׳כפ׳מקוס שנהגי  Pהמכת'ט '
ומותר
■ ליתן בגדיו לכובס נכד ועורת לעני]
מעות סמוך למנח׳קודס לכן ונ״ל שטעמו
^
קצץ & דמים
י
גבי מקבלי קבול כתוך הווסוס אסור וכך
משו׳דאי כדברי הי״מ מסו' חצי שעה חילוק
י י
סס דכייהרמ״ב׳בפ״ו וכ״כססס״ה בסס ספי ! ק מ;!מע
(!שי ביניהם לא הוי שביק מלמיתני בסו חצות ומ*מ איכא למידק אמאי פיפ״י מן הרש״בא וצתכתי לסיני בסי׳רמ׳יד וכ״ב סמ״ג וסמ״ק והתרומ ' ומשמע מדכרי
נתעש׳ ד-ה&יי ק 5׳י
למנקהט׳שעותוהיי למן מיסה קפנס לא הוי אלא מט׳שעות ומחצה ולמעלה וזמן
דמאי דבעי ' סיפשה בביתו הגוי איני אנא מסו׳דכל כה״ג לא מינכראמי־לרן ^
משדךיג
כשמאי
מגמה גדולה עשש שעות ומחצה סוא דסויא כדאיפא בי״פ תפלת השחר ושמא י״ל
פלאכ׳יסר׳ואיפסי דכל סעוס׳אומה הגוי בביתו אע״פסהמלאכ׳ידופהומפורסמת לגפי׳סוחזלע׳
ימשמע ליה דכי פיני דבערכי פססי׳אסוי 5מלאכ' חצי שעה קוד׳מנהה ס״כ בערבי
פסיא של ישראל שרי דכל כבי' גוי לא גזרו כיה רבנן חה דעת רבי׳ירוח׳בסי״ב ונתב יי״ייוג״החול!ן
עור
ואס
אין
המלאכה
שבתית אשור חצי שעה קורס מנחה דלא מפלגינן -בינייהו בסני ומסמיק למלוגי
מפורסמ׳וירופה לבעליה כגוןעורות לעבדן וכלי' לכובס אידי׳ על לש ולי®
ולועי שזה חשפת מנסה גדולה חס משעת מנסה קטנה וממה״ר אליה מזרחי
פיסה
ז״ל
אופס
במקום
מסויסם
מיתי
אפי׳בתוף סתחו׳ואס מלאכ ' מפורסמת וידועה לוציו' ־ך!6לעיל
גי שהיה גייס כדברי רש״י מן המנחה פ' שעות ומחצ׳שכתי כחידוש.וי לסמ״ג פה' לבעליה ועושה
איפה
צ׳מקי׳מפורסס אסור וכתוב בתסו' היס"
3
א
סנס ^ ^ ■ סי יי!
כדנרינ^מ יז«:ע
,״
י
,
.
(!שחאהאדקאמר שאסור לעשות מלאכה בערכי שנתות וי״ט מן המנחה ולמעלה
פאמי לגוי מבע י שיחתוך ערב כדי שאהא מזומג למוצאי סבת והנך הגוי 3ס§ מ רנא ( א)
גזנחהקשב? איירי דאי
בגדולה האדמשני תלמוד׳אי מהמס ה״א מן המנחה למקום קרוב לעיר וחתך מסס והיו סס יבי׳ויצא הקול בעיר סביייסבת היו קוצצץ
ב״נהגסו׳
ולמעלה היא דאס׳ר סמוך
למיחה
שרי
ה
:
א
מחצות
היינו
סמוך
למנחה
היינו
חצות
ערבה
לצורך
ישרא׳וסשיב שהיא מות׳־ת דגוי במלאכתו הוא עוסק אבל יפה פשי מ #אלפסי
וכירוש«3י
ע״ק
דתעגימ
יהל ל הנא סמוך למנחה
כמי
אסור
צדאערי׳בפר׳ע״פ
וב
ן
פירש״י
בהדיא
סן
להחמיר
המנחה
נ־ון
שנעשה
בפרהסיא
ודמקיס ערהסיא לסוס למון לשעה  :ומ״ש רבינו
חיזסור לארס אפה
חחפיתוסחצה ומהכא
דייק
לה
עכ״ל
א
:
כחם
אבי
העזיי
דוקא
הפושה
מלאכה
אא״כ
כיו׳ד׳או
ביוס
ה׳כ״כ
הרא״ש
כפ״ק דסכ׳גכי אין מסלחין אגמת דעומ׳לעכק נע' 6־ וכן לד ' פ
(השתני יט  Wס הביאו כפסקיו שס והגהות כפ״ח מהל' י״ט ורבי ' ירוחס מ״ר
וסלים לכוב׳מותר לימנס ברביעי ובס׳אע״ס שלא קצץ וכבר נתכא׳בסי׳רמ״ז שדעת גר *,ממיגגוי'3ד ׳ מ
י| אימיס יכינו ימשמע מסוף דבריו וכו׳כלוער דמיתי כעי' שהיא מלאכה שאינה
.סי״ן כן לגבי אגית ומשמע דה״ה כמי בעורו׳לעי־דן וכלי׳לצובם דמ״ס וכב׳כפבתי נדי!
םפעסקו
מורכישגמענ׳ל
משתני ושתהיה לצורך סבת ומיהו משמ׳ לי דבגדיו
וכליו לאו דוקא דס״ה לבגדי סס דאין דעת הר״יף והימ״בס כן אלא דאפי׳כד׳ובה בפיק קצץ כת' בסבולי הלקט
<נ -איח!ר אירועי!
'*'1יל' 1׳ליו שמותי לתקנן לצורך שבת כל שאינו
נוטל
עליהם
סכר
:
5
וכתב
א״א
בסס
ה״ריסמיה דהא דשריק׳־בול׳כביתו סל גוי דוק כסכי אבל בהנ׳אסור
לימנס• אח כוהגין נדנד*«
מש ז״לונו׳ג״ז שס כלומר סאע״פ שאינה
לצורך
שכת
שרי
מפני
פסוא
דכי
מצוה
לו
בע״ס
אא״נ
ידוע
שיכול
לגרמיה
קוד
'
חפצה ע״כ ואין ני׳כן מדכיי הגהו׳מידבי אלא «? t>c9Jr
ומשמעמדבי׳יודלכתוב לעצמו ללמיד
דוקא
הוא
דפרי
סכתכתי
אכל
אס
בסמיך
כותב
והכי
לארושנע׳ש:
כשכירות
לא
מסתכר׳דאע״צשהוא
בסנס
שייך
למימ
'
ביה
בעיכידתי׳עכיד
וכה חס העידכי בשםהרי״מ Jכתב הב לבו כפי׳נ״ח נר׳שאפור לספר מספרישראל
(.ב ) ונא ' זכ׳לאיני
וכבי
כתבתי
כיוצא
בזה
בסיירמ״ז
בסס
מסיי״א
ז
*
ל
ב
כתב
הר״ן
בפ״ק דחכ׳אמתני,
אשו׳אנאנמלאנה
לעשי׳סמן המנחת ולמעלה ואיפשר להתיר פספוית מעשה הדיוט דלא גיע
דוכולן כ״ה מתייין עס השמש ומסתבי׳לי דכל שקצץ אע״פ שעש׳גוי
מלאב׳בסבת קגוע ;:אשי׳לקבו'
|5״ להפיעדדאמרי׳ הדיוט תופי כדרכו ע״כ והעולם נהגו היתי בדבר וכל מקום
מותי לישראל ללבוש' הכלי בסב׳עצמ׳דכלשקצץ א ימחא דכפשי׳עב־יד 6בל בהגהת • ענ ^נתל«נ"לדי
שהלכה רופפת בידיך הלך אסר המנהג י :
אסירי
סס
צתב ולי כר' שאסור להלביש בגדים שנתנו לאומןמע״ש ונגמר מלאכתן לסשימד תפני
נכ ^ ותר
להתחיל כמלאכה ע״ש סמוך
לחסיכה
וכו
'
מתבאר
כן
כשבת
ואף
ציי
נקצץ
■
שכרן
ובאגוי
כתוב בסם שבולי הלקט ומורי יפלם לא ס״ל
.ש -<5ין לעשוק
מתוך
הדינין
שיבואו
בסמוך
דאיפליגו
ב״ש
ו
3
״ה
פ -סקא שיהא אסור ללכסווכ״כהר״מעצ״ל ( .וכמהרי״ל פ׳לאסור ) ובמרדכיע״ק.
ם ^י ^
^
שהיאצוועהואיג
^ו '! ,נ׳ן ד 1י'
:^ 5" ' ', 151
(ג ) < r ' 3אח( 1ותר לכתונאגרתלז  1יי 6ונר׳מרי ללא עדיף חא״נדסו ’• ויד ) ונ» יי 6ס׳ניתזייעיישמיידאיןקורין* כתכיקיישחןהחנחזדלמעלה6בל«6ני{ודור5ין נהןלז>סגריןיל«ל ינלנדוקכולון
מזירי׳״ן ^  wיישום ש־י 6״ 'יפי ! ! יתדסיל יולהניןגירני תנע ודן אתר! בו יו׳לענ־ין קריאת! נשנת  :ך^ ר| (א ) «?הגהו!/יירדנייפ׳קלשנמנחו^יע׳א?ל1פי' ' חר לו הנויאק'(-0ו.נייז .י%א! א״א אסזדליטלו «אנו t'1s»p
?הא נ׳לעיל דהשנתמ
^ ^ ^ ^ח ^שלאלמרגיוהגוי^ גנן  ! ibrע׳ל סיישכ׳ס מדקו! :
התנכקישדבעינןדוקא קנקאי לנלאיקגןאסור 'וכיו" שרגמו גע 5הסוד מייאנמסוינתרדניואיך
( נ ) ( ׳נרים א !:ממסת
^
ןיי 'אף לי 6ליישבזפ׳ללגז ידלא אש« רגלאק 3ץא; אמ» עמין לשלם ל׳ אלאאל& קגקעמו • אגל
אגל נתנם
נתנס לדיירי
לנייר' 5שרי
רידא '
דאי לא
זעקל;
לא וודעניד
דעניד ליה
ליה ניחאלגעשי
ניחאלגעשיה? לא' -גנידליהביו<
לאענידויהניויסס“ » יוופ)5לת' וג«03־זן לדעת! מ׳עאיס
,

כ׳ל זזוא
‘
 ®' P®111מקט
יאףתפג׳יודללאשרי׳איאכשממאדודאייתו לן זכר אנלנחנס ודאי אשור דהיינו לאקגק 1ואע׳ג דלעיל שייר«י וכ' ג '«ת ^י' א דאף גחצס ;זר• נ'ל דהייגוליו!1
וי איתר «?ג?» ז לעת! ת נתגס זסילאודעניד
• wp w 5,1עגילציה«׳היי ? קק׳זכת '® '*08א< לגל׳ה לא
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(ג ) זק הואגא ו
נלו־ןף'
מ< ' ינרייי משתלוישך
לי״והצ׳שכיג -גתג די״ה כמו׳כסס רב צמת גאון חלוק פתסרו גוי או בגד שתפיו גויאסו׳ליטו׳מןסגוי ונדוכי׳ואינם מחוסרים אלא שחיקה יקתניר׳ישמטאל6
 7א& ע -:6נור \,וי כייס דהכי פסקי׳ס״פמקוס שנהגח־יאפי׳כח״ה אין מכיאין סלים מבית האומן אכל יגמור אפילו בידים ומינה ילפי׳דלר/זמעאל כי׳נחוסיי׳דיכה כתי איסח־ס
מצאנ׳זגשג׳מ-שוי
צת״ןגהלישינגש! ודאי אש שיג׳לו כלי 'תפורי׳שנגמי׳מלאכמן מעי״ט מקב׳ממט פכ״ל-1וכ״ב כהגהו' מחייב חטאת דאסאנתא ומחייב בהו סס את לא ה״ל לי ישמעאל למפריע
דלשחוסרי׳
!  pהוא נהגה׳ :ת מיימון פ״ב מה׳י״ט וכ״ב בכגהו׳אסירי פ׳אין צדיןומדקתני פיס' ואס שיגר לומשט מס.־ פריס אלא שחיקה וס״ל למגזר אפו מחוסרים דינה ומדלא גזרש"ס
להסן,׳
דיכה במי לומיאדמתכי׳איסח־ט
י
מי תוגי ע'יגוזה;' דהיכארלא נגמרה מלאכתן מפרג י״ט
י־ט !גהג״אא
דנוי
ליבא חיוב חסאת ינןפיר׳ה״ה כפ״ג
& יי אע״פ שהגוי סגר לו והוא לא הלך ליסלו אל קצץ א&ו׳אא״כ ביום דיאו ביום ה׳ ומות׳ ^ תוח מים לגנה והם׳
פ׳חפית י *,"'5,מבית הגוי אסור ואע״גדגבי ח״ה לא נמשכה והולכים בכל השבת ולהניח קילור עכח לע העין& ע״פ הרטכ״ס ודעת יכי בסי׳ עשימסמ
 ptכתב בסימן סכ"אשו$וןססו
אמיו אלא אין מכיאין כליםמיית האומן
אש! ח1״©?;» ר־ משמט ליס דה״ה דאסשגד־' האומן
כה
שיסקן מע״ס אסמפוסרץדי
אשולגמו ׳ דיכתן בשבת ואסאי»
צגיתחכ״נ ג"•'«' אשור ללכשם ואע״ג דכס' מי שהפך פרי
להכיא כלים מבית האומן לצורך המומד
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«
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מיג';? ( אני(יצאיגי נכי כתי כעל נמקי יוסף דפממא משוס
ה'4הזי -פשיןאם דחפי׳ לזבוני בפוקא לכורך׳ המועד סדי
הוא נמק א* וא'כ כשפ׳וכי״פדלא שיין האי פעמ׳אסור
גגמו מ} ’סשרי  •:א״נ דלא צסיי׳להבייא כלים מביית האומן
«ת לגרי
(? )
כמועאכל
נגמי׳מלאכתן ;. 1,
,
אס,
סחיןדתיה«כח״ס אלא ־
קליזג
הרווג  :זאקיקיה
קורהעליהש
7אע 1ל 1rr7א; אס נגמרו מלאכתןקוד המוע מותלהביאן מותרין המשקין היוצאץמהם ודוקא שנידוכו׳ היטב מע״ש ואינן בשיסקן תחלהואח״כ -טען
מייל גדנמ «*> יב״במדבר׳סרוקשי׳כסי׳ש״אחלו׳שתפרו מחופרקאלא שחיקה אבל לאנידוכו היטב׳ אלא שנתרסקו מעט דהשת׳פל ידיטעי :קורה היא לסוימ
צי כלים :גוי או מנעל וסנדל אין מקבליין סן הגוי אסורין המשקין היוצאיןמהם אבל אמו' לתת היטים לתוךריז־ןיםואפי׳לנמו׳ בידים נסי שיי אגלחסל
סלחס
ואיןלוכשו אס לא ירו׳לו סנגמר׳מלאכפן אלא׳ כרי שיטחנו מבע״י ביוןדאוושא מילתא טפי איכא זילותא נתרסקו קידם ספינהדהששא ל)5
(ף )<IrP
משוסרין
^ מעי״פדתק אין מכיאין כלי׳מכית האומן דשבתאולא יצא החייט במחטו ולא הלבלר בקולססו ע״שסמוך׳ לסס ט״יינ׳אלא לרסק ומדין הס
^
! ?».ג ׳־כ טעה וא־ן מוליכין ומשנינן כח״ה כ״פ בי״טאכל-
■ ישכחו ויצא בהןבשב׳אבל בתפילחמותר לצאת דינה משקין כיוצאיןאסוייןוסד״י ^ק׳
לחשייכתשמיא
5J0
לדר״י בר חניכ׳ונ׳גס לדרכה כר נר
צללרי* מי ־«ז נגסי׳מפי״פמות׳לקבלן דלא גיפ מדגי'
להסיח
שאמור
בהן
חיישיגןשמאישכזזויצא
ולא
יקנה ״יי־^ת ופיירו׳סמות׳צקילן לדומן ט״כ ולהר״ן סמוךלהשיב
וכ׳הר״ן שהקשו מליו יסשמיכגשרלודס0
בע״ש
שנת Pi7tM ,צ״ל דפעמא דאין מביאי! אינו אלאמשום׳ דעתו מהם בעוד׳בראשתמצווז לע כל אדם שימשמ׳בגדיו
דרכה כי בי ס:א פליגא ארי׳י נו
•
געניק,
רניג<׳
המתנ׳ננלישיעשל טיח שאינה צייכומ״ה שרי לצורך המועד סמוך לחשיפה שלא יהיה בחן דבר שאסור לצאת בו בשנת  :ז
חיר׳דשפי;
והיאך פסקן לשתיהן והוא ז״ל
כירה׳
רנג
כיחצעז)
אתיא דרכה בר כי ח :ה כדי״י
ריןןשימ-גס׳ג0י ^  0V1נמי דלצורך שבת וי״ט שרי להביא
שפ
גסוינידס
פאיסיימיז־*׳«  :כלים סכית האומן ולא מייסינן למראית הפין ימימר אמרי מאתמול גמר לין ולאי דלרכהבי בי אנה כשהם מרוסקים ונידוכי׳וא־נ׳מח־שריס אלאשודק׳יגמומיף!}
ולי הספיק ליטלווא״נ גמר לה היו׳דילמ קצן וגוי כדנפשיה קא עכיד כתוב בהגהות לר ישמעאל ומינה נס:ופדכשהס מחוסרים דינם ושחיק׳עאחי סהסעיופקן'
לתחמיא
( )׳!׳נ-
יש צגה־ג קיש
וסר״אש ג0הא
■ כסתם למכור לכל מי סירצ׳וכא יהודי א׳ כגוכא דממני׳דשיי ע״י פע* נה וכן פי׳הרב ה׳בפ״ג דברי הרמכ״ס
יי א שירי פ׳אין צדי! גוי שעשהמכעלי׳כי״ט

ומ״ש
דלדידסו מתכילמחוסיץדיכסס ^
בית הנר ובית תנת מבלי על זיתי' וענבי׳שנתרסקו מבע״י וטוען לא שרי בידים ומיהו ע״י פעלתיק(וז
הס _ )) ^
כיון _
ש״
עליה׳להיוצי׳מהן משקין והשמן והייןהיוצא מהן מותר רכן כופר שרו _t
מיוסקץדסעעהסינון
ולדד׳פסנישץ
ומלילו׳שנתרסקו מבע״י וטק עליה׳מבע״י להוציא מחם משקיןהקויה עליהםנתרסקו'
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ויש לתמוה טל מי שהתיר דאפי׳לא יהא מוקצימ״ס ליתשר מסיוידאץ ממחין
גמקו׳שגהמהיתי מבית האומן כי״ס וצמו שכתבתי כפמו׳ושמא י״ל דסאני מנפילי־׳דאין דרך כני אדנו
למת לו מלאכה לעפו׳אלא הוא פושה מסלו יימוכר הילכך אפי׳פשא׳כי״ט לית לןכם
יוקלממ*מי
דכדידיה קא פרא כת הרוקח שאם נתן לגוי לפשו׳לו כלי ועש׳לו כלי או מסיוה ופש׳
”לי .ז
5תןמי׳ בגד ליני כמו מוסס המחובר וצל ממוסר בחון החתום אסור ולא שרי אלא נותן
 *mעל .גצי .עורות לעכד וכלים לכבס שאיני התחלת מדבר וכן אס לא נתן לגרהעצי׳יהמטזס
שק1ר 'ם' אלא קצץ מפו לעשות לו כלי מותרי ואין כן דעת הרמכ״ם שהיי המירבפ״ולכמו׳לו
זיימל העמי
להעימיע י! '•;:גן '3ספר ולארוג לו בגד וכ״נ בספי התרו וכן נר׳& יהוא דפת כל הפוסקים שלא חילקו
אסירלהעתידזי בכך יובא' עוד הרוקח דבטורות למבדן וכיוצא צריך להמתין בכדי שיעשו ואין לו
8נ*:ש־.א;.-
רי׳א־) טעם כיון סלא׳ נפשה בו שום עבירה וכן נרא׳סיהוא דעת ספוסקי׳ סלא הזכירוכן ה :
נותטןחיעי לפין וסותר לפתוח טיס לגנה ולהניח קילור וכויכריתא כס״קדשכה (דיס ) פיתחין
הלמייש מ!!1ט
השמעיקיליימ״ל' מיס׳ לגנה וכי׳ומנימין קילור ע״ב העין יאמפלני׳פ״ג מכה ע״ס עם משיכה ומתיפא׳
כתב וס־לכ׳בל סיום כולו :וםישרבינו אכל קילור רך וצלול אסי׳כשבת מותרוצו׳ימבא*
?Di
גיא סוד גתיגיג בסי׳סכ״סכסי״ר  :וס״שומותר׳ לפת מוגמר פחת הכלים וכו׳ג״ז יכרית ' הנזכרת
איש* לאזן ? יח י' ומ״סיולתת שעוריבנייגי׳לסמאן הוא מדפיו ב״ה במתני׳לפח־׳כיסייכאומ״ש ולתת
וכיא' דמ׳חמואר
גחליבכלי׳וכו׳מדאוקימנא סם כגסלסא דתני׳מכיחין מינמי תחת הכלים וכיו לב״ס
גנלי המשקינית דא־ת להוסביתת כלים כדמנחי אארעימינה נשמע דלכ״ה דלית לסו איסורשביתת׳
ילל"? לקול הלחיי'
כי לשם י1.׳;רו כלים אפי׳מנסי גומיי' ככלי סרי'  :ומ׳ ש דקי״ל שביתתכלי ' לאו דאוריתא אינו
 6נאמ כא־טיט מדוייק דאפי׳איסורא דיכנן ליכא דכא לכתחלה פרי אלא מקט ס ירכא דליסנא
אזקסרת־“־ב '“< .דגמ׳למאי דצוס ס״ד ד 5״ה איתי להו שביתת כליה דלווייח  :וטועני} כקורת :בית
ה3ד וכולי משנ׳פס ופוץ אלוואלו׳ ספוענין בקורות כית הכד וכע גולי הגת וכגמ׳
י(דע!( öi nc 0דיט) מאן תנא דנל מידי דאתי ממילא ספיר דאמי׳ א״ר יופייבר׳חנינ׳ר׳ישמעאל
לאין » גצל י!& היא דפנין הסום והבוסר והמלילו׳סיסקן מבפ״י כלו׳ליקחמשקה ס;ב מהס לטבל
עלי;־ה של^ חייי בויב> ישמעאלאריגמוימישתחפךור׳עקיבאאו׳לאיגמו׳ור׳אלעזראמראליפזי
היא דפק׳ חלות דבש סרפקן מע״ס׳ וכו' ור׳אליעזיי מ״ט לא אער כר׳יוסי רה חנינא
*[* ;  c,’fאמי לךלאואיממ׳עלהאמררכה כרי כר חינה אמי ר׳יוחנין בכנחוסיק דיכהכ״עלא
ל«ס!«ן הצצה .־פליגיכייפליגיבמיחוסרי׳סחייקס והני דמתיני׳כמסוסרין דיכס דמוהורהרחנינא
למעשהיכך ע״לו כרי1ישמעאל ופיס״י יגמור לאח׳שרסקין וצכרן בכיכדיינימבצלי' ויצאומעצמזמומרי
׳ייי " ^ ^" לכתחילה לאי יגמור אסו׳להציחן פחח כיוכדאבפו׳יום צדי לגמו׳מסתחסי׳במחוסרץ
דיכהכיולא טלמ׳לא פליגידאפי׳דטעינפן היא גימית ונמצא הכל עשויהשב'
?h'V««3מוזג ' שחיקה יותר מדינה  :והפו׳הקשו פל פימ׳זה וכתבו דלר״י כ׳דיגמור היינו דיגמור
של « ^יתןי<פ* וייאכל בסבה ולא דמיילמסקין שזבו שאסויין גזרה סמאיסחוט דהצאאפי׳ייסמוגן
מפתחסך דלא דמי למחיני׳דלא סרוכ״ם
■ דיגמור בידים
דאוירית׳ופי״ל
רמא m.ני!
«״l ?••A
י
לייצא איסויא . .־ t
זמד־׳ונא! ^
כסימי׳וכיפי'
אלא טעינת קורה אבל בידים לא דסיכא כסאיןמסיופרין דינה כדאמריכן
אי! צ״ cוהסי־רש ה-־׳ן לדעת הרי״ף וז״ל השום והבוסר והמלילות פיסקן מבע״י האיסיסקן
גיזן »?גדינניי צילל ריסוקוריב ה דג׳מלאכות יש ביברים הנדוכי־ם להוציא מה& מפקיןרייסוק
מכי־י ׳ ' ודיצה ושחיקה ומתני׳סיירי׳ כשלא פסה כסס מבע״י אלא ריסוק שהקורס והעגולים
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י
יי
"ן
,\s
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<ג ' 6ז כיו ?׳ 6ס?ר
^כ 1תה  ,חגפ מבע י אינם אלא מרסקים אבל סכר! מיידי שריסקה בידים שעיר עד סהס׳מרוסק«,
« Ost

לאנתיסקו קידם׳פמינ׳משקין היוצאין מסס׳ אש־יין אט״פ שיוצאין מעצמםמן.
דלאחשייי
דפמ ר״יבחי׳יאידמתטתי׳דפיענין בשנתיסקו קוד׳סעינס היא ומשמע
לפסוח
מיוסקין אלא כשנסחסו הזתיס ונדרסו הענכיס דוקא ומי׳אס אינו מצה
עליס׳מנמי׳י
כשבת ממשקין היוצאין לא נסביר כדברי רבי׳אס מותר לטעון קורה
דליפלהוסהימ׳נליס
ולכאור׳משמעדסריאפ״פ שלא נתרסקו מאחי דקי״ל כב״ה
אכל מדברי ר״י ביח״א נ״סכל סלא נטחנו הזפיס ונדיכו הענבים אסור לטעוןמלל
הפיני
קורה מיע״יגזרס סמא יססוס בסבת וצ״ל לפידפתו דבפעימוקורס 6
15
מרוסקי׳ואי הוה סחיט לסר בידים כשבת הוה חייב חסאת הילצך גזרינן כהו סס
יפסוט ומי כיכר נתברר דלדע'הרי"ף והרמ״בס סרי והכי נקיטי׳האבל אסורלחח
הריחה
אטיס לתוך ריסים וכו׳ג״ז׳ שם כברימא (דיח ) אבל אין נומכין חטים לתוך
סל מיס אלא ככרי שיטחנו מבט״י מ״ס אמי י3ה מפני ס משפעת קול אמרלי? יג
הלי׳ואסיקנא
יוסף וליטא מר משוס שביתת כלים אלא אמי רב יוסף משום שביתת
דכ״ה לית לסי איסור שביתת כלים ולפי זה לתת הפיס לסיך ריחיס לרב יוסףשיי
ולרבה אשיר מיהא ע״פ לא פליגי אלא בשל מיס אכל כסל בהמה פשיטאדאסוי
יוסף
לכ״ע סכרי הוא סצוו׳על שבית בהמתו וכתבי התוייהר״אש שי״ת פסק כיב
והמיומז
והס דחו דבריו וכפלו דסלכה כיבה וכן פסק ר״ח וכן דעת סמ׳יג וממ׳ק
וכ״כ כגסות בפ״ו והיי״ף הביא בהסברות ולא הכריע והימב״ס לא סמיייןה
כלל ומשמע רס״ל כרב יוסףדסרי ומ״הספק מיניה דמכיתיפי לן לחסויכין
בכדיאהוא
פאי־ ן אדס מוזער טיל סביתסכליו פעו שכתב בפ״ו והטעם שלא הזכירו
שסוזני
לפי׳ שלא היזכר בתלמוד כסדיא1דלרב יוסף פרי ואין דרכו לכתובאלא*כ
פליגעליה
בתלמוד כהדייא והרי״בש כתב בתשובה ר״ח פסק נרבה אע״ג דיב יוסף
אלא פהרי’ ףוהרמ״כסור״ת לא פסקו כן וסרי״ף כשתי הסברו בהיולא הכריעמניל
לאסכריעאפש׳שבתשו׳הסכיסדהלכ׳כר״יועי״לדמדכריונמ
ואע״פשהריףבה '
'סכ׳ואוקימנא ל3״ס אבל לב״ה לית לסו שביתת כניס ושריואיכא :ד .אמרושינו
ברישא
סכא
נרים®
מדכמכהכא
לב״ה מפני שמשמעת אס הקול יש להכריע דס״ל כיב יוסף
ססרי״ףיסרמ״כסור״חממיר®
ואידךסבראכ׳בלשון' איכאמ״דולעדן הלכה כיון
ופודדמילסא דרבנן היא הכי נקטי׳אלא שבמקום שנהגו איסו׳אין להסיי,
מוסרוכוטי
ןר (דיא) :ומ״ש אבל בתפילין
יצא החייט במסעו יכו׳משנ׳כפ״ק דס3
סוף המימן נ״זשס ואשיי' בגס ' מלה י״א דליבא דאמר לא נזרינן כימליתאסייה
מחקמ®
מסוס דהוי גזיה לנזייס מתדמי׳דלא יצא החייט במחטי ביוצא בה כידו
/
אבל אם היא תחובה בבגדו כיון דכשכת גופיה לא סימסר אלא מסיה
.אסיינן ליס לצאת בס עם סשיכ׳דא״כ ס״ל גזיה לגזרה והיינו כשארכל ^ 1י® נ,
החייט עצמו פילוגתא דר׳יהודה ור״מ היא דלי׳יהודס אם יצא כהבסכתתס3
בבגדו חייב חט את ולר״ מ פטיור סילכך׳ לר׳יהודה אס ור לצאת החייט כעdמזיו
ליחסיכה במחטו כשהוא תחובה לו בבגדו גזרה שמא יצאכהבש3׳ולר״מ סייד ^
הויא נזיר׳לנזרה יכפ׳רי׳י כס״א לא יצא החייט במחטו וכו׳פי׳ולאי דיקא אץף־^
”* 115
ה״ה כל אדם ולאו דוקא בידו פלא אפי׳תחיכה בבגדו וכן ני׳ סב י ס יי’

 .אישור

ששישרא! חתוגי׳עייז י ו! כן אשור לומיא לגאינוי 1תיעימ צתוך׳הרחיינז ; ( ) 1ז 5כל S3ויתיר יי״ייי ^תיר מיה סע! וי נה
השמיגת קול« אפשל למייריגיזלעיס

הביא

_

קיג

דימ

0לא המשנה בצורתה והביל! כך דמפילין מידכר דכיר ולצו הניא ההיא דרבא וקטומ׳אבל בשאינ׳גמפה וקסומה לא וערש״י הא קרמר״פביה שרי ופסיכו לא ביעל (ח ) !«׳י«צ?ג
ןה־א טפס כזרה וכו׳דלנת סלכמא כופים דיכא הילכך לאו דוקא חי י ע אומן ולאו כל צרכו ומכור לא גיוף ולא קטר היא וב ' היי״אף מסתבר׳ דמסק נ׳דבעי ין ד ^ ימז לאסור להנדת
ןףןאשהוציא׳בירו אלא אפילו מתוב׳נבגדואך ק מה לי רבפ׳המוציא תפילין כסהיא לא ישסה הוא ואפילשהות אי גרוף וקטוס הוא אין אי לא לא דהא ר׳הוספי׳וו־בה pmMהתעלי׳
כר3ר חנה הכי ס״ל והביא כמה ראיות דמוכחי דססקנ׳דגמ׳הניהוי ואע״ג דאס' יצל* <5עי3סיתן
■ ר י"ף ניבא ואש הלכה כרבא אינו
יעסודאדם בר’ס ויסתה כמז״י נר׳רפשק
מפית7לא
רב פסת אמר רביץחקדמפני׳ לסחזי׳תנן " ' י
 5סור חסונה כיגדו א לא דוק באומן פכ״ל
מסיח
מקד'
סריח  8TOעשויהכקדרה ושופתין  bpפיה קדרה אכל לסהות משהין אף ע״פ שאינו גרוף י»עתאל0ק<5מ
^ה׳ןומצפוים לתמיהעל ה,י"6ש
למעל ויש בה שפיתת מקום שתי קדרות אם וקסום לית הלכת׳כו ותיה ואע״ג ןסייכניפ יא* "־«נדא■ל » י
פ׳
 0י,יי כתי כדגי ; היי״ף 3פ ? דסכ׳ ו3
רכה ואמר מיוייהו תננהי ההואסיועא זה־ק מואילואס!׳
הוסק׳ בגפת שחו׳ פסול ,של זיתי' או מנצי׳אסו׳יליתן עליה הבשי׳
ואיפשר
נעיצ־אמפיל !,ל 6פס יוצל} ית י
לאו דוקא הוא ולא גפרי׳מיניה וכת' הר״ן להסיק ימת!
לו  -סספ־סקןןכרידיוצ במחט תשיבס
מבע" י להשהותו עליה לצורך הליל׳אא״ב נתבשל פל צרכו והוא ססח״ה סמר כל ראזתיו וכ״כ גס הרא״ס «?ם נ קלותראפ
גיגה• מב׳ חייבסשא׳הילכ׳סעוך לחשיכ'
לכן ז! 3י1תמיד
גתבש׳כללדהשת ליכ׳למיחש
מצטמק ורע לו או שהיה חי שלא
:ו וג זי נטי מסיח דעתו סמנו עד ומיהו כתב סה״ר • ונהמירצן ושדעת«.מסלקי[ : vm
א ^ילצת כסתחוכ׳ביגדו ומתני ר״י היא
רתח כיוזשגתפש כ
השאלמחה״ר יהודה גיצולני כדע׳הר״יף
.1
לעין* ל fיצא החייט דמשפע אומן דוקא
למחר ובבל חליאבו ל להתכש_
הילכך אסור להשהות על גבי כירהשאינה־
מי שאינו אומן ׳־וצא בס תחינה
מגווזסשתא אתי שפיר הכשיו מתניתי' «  5י* כמאכל בן ררופ ^ י שהו׳ שליש בישולו ולא נתפש' כי 5צרכו גרופה או קסומה תבשיל פלא נתבשל כל
אי ^ -פי׳שנתבש׳כל צרכו אם הוא מצטמ׳ ויפה לו & סו׳להשהותו צרכו או סנתבש׳כל ציני אלא סהו׳מצסמ'
כצייתה ופשקו לריבאדלא גזייגזיה
עליה אא״כ גרף פי׳שהוצי' ממנו כל הגחלייאו קטם פיר׳שכסה ויפה לו ואס היא גמסס או קטומ׳ משהין
לגד :וא* סא*כ אמאי איצט״יכי׳בההיא
הנחילי׳ ם* פר למעט חומם הזיישי׳שמא יחתה שהרי ראוי בעוד עליה כל ד | | בין סביסל' כל צרכו בין סל'
ד1נסה! « j uפיליו פ״ש עם חשכ׳למיהב
כולה חיה ביסל וכ״ס מ צטמק רפת לו דעיקר הגזיר
ספ ^ ושוס דאינו מסיח דעמימהס
ליליילי ח -תיי ואש נתןבה חודכ׳חיה מותר כאלו היתה
שאינייבול׳להתבשל דילמא אתי לחמויי בגחלי׳היא יכיון סכי׳,
הח בלאיהכי שיי משודא־כו'מוצ -אי׳בידו
ממנ׳בשבי׳החתיכ החיה
סחרי השיח דעתו
גיופ׳או קטומ׳ליכא למ׳ח׳להא מילת׳וכן
אלא על ראשו דדמי לששט תחובה בבגדו
מוולאפי׳אינה
עד למחר אבל לסמיך לה קררה בסמוך חוצה לה
דעת הימ״בן בפ״ג ו נ' ה המגי׳סכן דעת
דהדיוס יוצא בה לפי■שאפי׳אם יצא בה כך
לא גרופה ולא קטומה ואס הוסחה בקש או בגבבה מות׳לשהות
הרמב״ן אכלרש" י סמן־ אהא דאמררב
בשכת פעור וכ״ש תפיליירא ש׳למי׳ד סבת
אפי אינה ל א גרופה ולא קטומה ותנו' אפי׳אם הופק בקש ששת א״ר יוחנן ואמאי דסייפיה רבא וב'
לאוזשןמפילין הו׳אס יצא בזס אינו
:;:בה : res,י' לסמיך לו אפייאם הוא גרוף וקמו' וכל שכן סס ואנן כמשהי׳ע״ג כירה שאינה גרופס.
קינהפלוממשוס דדיך מלכיש עבירא
אדסנניה סמכיקהואיל ותכן ספס מתני׳
■גל געו ות; ־״ו דלא ונופח שהו׳ מקוש שפי! חת קדרה אח׳
כואיפא כפיבמה אשס יוכא׳ילא עוד אלא
כדאמיי׳האקרמושייוא״רפס ,f
אם היסק בקש או בגבבה דינו בבירה ומותר ע״י גריפה וקטימה כופי־ה
דזענין דנס־ק בהו כשבית לגזחלה כדפנן
נו״פהפוציאפפ־לין דפשיס׳דמומ׳לצא' ואש הוסק בעצי׳דינו כתני׳ולא מחגי ליה גריפה וקטימה ואסור משמי ' דר יוחנן כוומיה דמחני' דסרקין
מסוס חזיה הוא־דבפיגויפ׳אבל לשהות.
לסמו׳ילד ך היא שיטת רב אלפס אבל רש" י ריד״י פסחי רכל
בהטסמיך לסשינ׳וי״ל דאה״ה דליוצ׳כסס
^ ר; 1י כירהא( £י׳אם לא וכ״כ הר״ן מה רבי׳האיי להתוס׳כשס
נואשו כלאו ספמ׳דאינו מסיח דעתו שיי
שהוא כמאש
מותדגהשהותועל
דוסאי
בל ר״ח וכן היא דעתם כמו שגשגו בס״פק
אלאליוצ׳בהס
ולאאצעדכיקלסאי טעמא
הופק בגפה ועצי׳ו  8פי' אינה גרופה וקטומה ותבשי׳שנתבשי!
אמאידאמרי׳כסילולא בהיל אשי וכתב
כינקט לסו בידיה?3י ססס ציורים בכנף
לו
צרכו » פי׳מצטמה ויפה
ה״ה בפ״ג שכן ד 0מ הרשב״א וכן דפר!
ננמרנס״גבסבת חייב ססא׳ואפ״כלא
■ כריש פ׳כירה בסס א״ז ומעת׳סא,
גדומבע״ש עס חפיכה מסוס דאינו מסיח דעתו מהס הילב מידכר דכירלסר סמ״ג וסמ״ק והתרומה יהגסו׳בפ״ג וכ״כהמימי
אנלהימ״בה כתב בפי״ט לא יצא החייט במחט כתסובס לו בבגדו ואס יצא פטור
דאמייבסוף פ'יק כ שיל ספיר דמי בשיל ולא כשיל אסוילדעת סרי״ף וסיעתו מפת
ונןפח;ןר 3ימ בסי׳ש״א איה סס פוסקי׳כי״מ וצ״ל לדבריהם דממר׳דקמני לא יצא שהתחיל להתבשל בין שלאהגיע למאכל בן דרושאי בין פסגיע ואפי' נתבשל כל׳
צרכו אלא שהוא מצטמק ויפה לו מיקרי ב -״ל ולא בסיל ואסור וכשנפבסליפלצרכו;
החייט במסעו לאו מקא חייט דה״ה לכל אדס אלא שדברי חכמים כהיוס ואי כיוצא
■ ולדעת ר&״י וכיפתו כל שהגיע,
מ מסיבה בבגדי אפי׳אס היא חייט סרי דכיון דאפילו אי כפיק בה הכי ב שנתלל 1ומצטמק ורע לו מיקיי כשיל וספיר דמי לשהויי
■׳
מימייה חטאת לא גזריגן בה ע״ש דגזירה לגזיה לא גזריק אלא על כרחך במוציא למאכל בן דרוסאי מיקיי בשיל וש״ד לשהויי ולא מיקרי בשיל ולא בסיל לאסור
בידו היא דאשיהמתציתץ בטיב סבת כיון דאי .נפיק בה הכי בשבת חייב חטאת לסהויי ט״גכירה שאינה גרופה וקסומה אלא כשהתחיל להתבשל ולאהגיע למאכל
ואין חילוק נין סייס לכל אדם כ לל וההיא דיוצא אדם בתפילין פ״ס בהאי גוונא -בן דיוסאי ואס לא התחי' להתבשל כלל אלא הוא חי לגמרי לדברי הכל פרי לשהויה
מיפ*שא.נמי סאסהיה מיניאס בראשו כלאו 'טננמ׳דאינו מסיח דעתי מהם הוי שרי ע״ג כירה שאינה גרופה' וקטומה וכן אס ימן לתוך הקדרס אגר חי הרי הוא כאלו
כיון דאי נפיק כסו הכי בשבת ליכא סיוב׳אלא במוציא׳כידו היא ואי לאו טעמ׳דשלא כל התבשיל חי ופרי לשהויי כדאימא בסוף מ*ק וכתב כן רבי׳ בסמוך ומיהו היינו׳
"ומי דמחס ור כ ה! מ״בס בס״פ י״ס לא יצא החיים דוקא בקדרה אבל בצלי שאצל האס אסו' כשהרי בשר חי וכמו שיבא בסי׳ינ״ד בס״ד
יפיח ועתו מסס היה אסו
במחטי נידו ולא הלבלר בקולקוסו ע״ס סמיך לי :ס שמא ישנס ויוציא ומיתרי ודע דמאי שרי לשסוייפל גבי כירה שאיכה גרופה וקסומה שרי נמי לשהויי פ״ג.
לצאתכתפילץע״סעסחש* כה הואיל וחייב אדם למשמש רמפליו ככל תע איכי כופח או תנור וכך הס דברי הרמב״ס בפ״ג וכ״כ הי״ן בפי ניר׳ונסצאו כללי השמוע'
שוכחן היי ס בתת בהדיא גבי סייס דלא מיתשי אלא במחסו בידו והו׳הדין ללבלר וכו׳דככולהו גווכא דאמרן דסרי לשהות מ״ג כירה סאינ' גרופה וקטומה אפי׳במטר•
בקיצזיסוימדקתכי תפילין בהריייהומשמע דכייצאבהס כידוקאמרדופי׳דחיינד וכופח־נמי שיי וליכא פלוגהא בינייהו אלא במאי דבעינ׳ בנירה גרופה וקטומ׳וכ״כ.
למשטר כידו ימ״ס איצסרי׳לטפמ׳דכיון דחייב למ  'uבהס כל שעה אינו שוכחן ועוד בהגהות מירכי פ׳כירה כשס מור״ס דקדרא חייפא או בפיל כמאכל  pדיוסאיסרי־■
י& צמכיסדכי אמי מיתי* לצאת בתפילין ע״ס עס חשיבה ביוצא בסס כידו לשהויי בתנור אפי׳אינו גרוף וקטום ואפי׳אס התנור מוגף דנפיש הבליה ואפי׳אס*
מיייינודלא קחני מומי לצאת בתפילין בראשו יכטטיךכתב סכס ייצא בהם לר״ס הקריה שמוך לגחלים שרי והוא שלא תהא נוגעת בגחליס ואע״פ שכתוב בהגהות
ומני פיסלו תפילין בראשו משמ׳דכי קתני מום לצא בתפילין הואיל וסיי׳למשמש אשייי והגהות מרדכי פ׳כירס-דהא דסרי׳קדרס הייתא דוק' ,בתנור שחומו יב דבלא
דעת רבי׳ חיפויי יתבשל עד למחר אכל כירה דשליס בה אוירא אסור דאיכ׳למיסס שמא יחתס;
כיוצאבהס בית היא ואפס׳סזס סיס דט׳סרי״ף והיא״ש ואיפש׳לומי שכן
ואש פסכ׳אכל כתפילין מותי לצאת וכו׳סאסר׳ילהסית דעתו מהס בעודם בראשו וכן כר׳מדברי המידכי שכתב בספ״ק ח״ל ואין מש הין אלא כמאכל בן דרוסאי או
יסלימ דס״ק כיון דספי׳כטהט ביאשואהי׳להסיח דעתו מהם כ־ל שכן כשהם בידות' מבושל לגמרי אבל חי לגמרי לא דקא מכפל בסבת עכ״ל ; ודבר פסוט הוא דלאו
מבסל ממש קאמר /׳־הא פדי בהדיא בגמיא קריה קייפא אלא היינו לומר דבכירס
מצוס על כל אדם שימשמש בבגדיו וכי׳פ״ק דשכת וייבא
רנגכדח שהיא עשרה הקדרס ־
וכו׳משנה■י״פג רמסיכת שבת ( דף לו ) כירה אסור שמא יחפה דע״כ לא שרי בגמרא אלא בתמר דליכא למיתש לחיפוי ואס כך׳
שהסיקוה בק ג או בגבבה נותכין עליה תבש יל בגפת או בעצים דעתו כדעת הגהות לאסור קדרה סייפא בכיר מ״מ אין זה אלא לחד ממצא דתוס׳
"מי ז מי סייגיוף או עיי פיפי את האפי ומפיש כגמי' ( דף לח ) דכייה היא מקו ' פ׳כידה אבל אחר כך כתבו התיספת עצמם אמתני׳דתמר שהסיקוהו בקש וגךב5ך
סניתתפתיקדמוחיבמיא לן 3גמ ' (דף לו ) האי לא יפן לא יחזיר הוא־אבל לשהות רקדירא חיימא וגפיל כמאכל קדרוסאי שרי אפי׳כממרשאינו .גמף וקטו׳ואע״פי
{1ש? ינןאע׳ פ שאינו גמף וקטוס ומיי חנניה היא דתצי׳חנני׳אומי כל סהו׳כמאכל סאיפשר לערש דבייהס דאפילו דקאערי לא אתא למישרי תצור שאינו גרוף וקטום.
 3המסאי מיית׳לססופו פל גבי כייס •שא־נה גיופ׳וקסימיאו דילמ לשהות תכן ואיי אכל בכירה לאיומי נראה דלמישיי בין תיור בין כירה אפו• וכן דעת סמ״גוסמ׳ין
^יי!^ ס אי ןאילאלאוכ״שלסרמירושקלינן וטדיקכשמעמין סובאלמפשטא  .להמיר בין כפנוי בץ בכייה וכפבהר״ן שהת״ה פסק כמאןדאמי להחזיר׳ מנן
 Vfאשיקנא מידי בהדי׳ובתדהכי גיסיצן א״ר יצחק בי נמעני א״יסושעיא אבל לשהות אע״פ שאינו גרוף לקטום מי׳סכי מילי כתבשילין שאין׳ צמיק׳יפהלהם•
אבלבפבסיליןשצמוקס יפה להס הכידינייהו דכל סלא נמבעלראלא כמאכל p
?ט«.ה יהובפיה משהין עליס חמין שסוחמוכל ציכן ותבשיל שבישל לכ צרכו ש 8מ
;מי׳זק ויפסלו סיפר ודחי שאני סתם דקשמה "ואימא׳ פו3גימ' ( דףלז ) אמר רבה לרופאי לכ״ע אפוי־ לסשסותןפ״ג כירה שאינה גרופה ולא קטומה ואס נתבשלו כל
יכיח5ה א׳ י ייחנן קטמה והובמיה משהין עליה חפץ שסוחמו כל צירן ומבשיל ציכן איכא מ״ד בגמ׳מומר ואיכא מ״ד אסור וכל כס״ג במנהגא פלי כדמסעע בגין׳
מביסל
שאם ואכן דלית לץ מנהגא נקסני' כבכי מערבא דשת וכתב היא״ש ובשביל סרבו הדעות:
סנאי לקסמה מסמ י
מ ציכיס״מ מצטמק ויעה ילו מותי ודחי נמי שאבי ׳.
מצס־ז' ויפסלו אשו׳ילסהו׳בלא גריפ׳ בהאי .פסקא וישרא׳אדוקי׳במצו׳עונג סיכ׳ולא ישמעו להחמי׳הנחלהס במנה׳סנהגר
ןרעז ff׳־ 5יכי איאפי׳נתבשל כל ציני אם
רס״ש־
■ דבר הנאכל כמי סהוא חי )
*י ^ תיהכיגיסיכן חמי רב ששת א״י יוחנן כייס סהסיקוהבגפת ועצים פ״פ הפוסקי׳כחנכיה :־ (ועי׳ל סי׳מ״ז דין
^
רבינרסנמאכל בןדרוסאי הוא שליש בישולו כך פירש״י כספ״ק ובכמה דיכתי אבל
חמין סלא הוחמו כל צרכן ותבשיל שלא בישל כל ציכו עקר־ לא יחזי׳עד
עי סיתן את.האפר קסכר ממני׳לסחזיר מקאיל להשהות מ־טהיןאע״פי סדברי־הימב״ס כפ״טניססוא חציכיסולו  :ומ* ש אלאא״כגרף* וקהס סכואד
^ ^ טיט״י ואמוראי כינהו ואליב׳די׳יוחנן אמי יבא פרוייהיהננסי־  . .במשנ׳פהבאפי עד שיגרוף או־פד שיתן אח■ האפר ודברי רבי׳בגורף כדבי ,הימ״ב’'.
י׳ היי’‘1ןייתני׳את הפת לתמ׳עז חשכה אלא כדי שיקימו פניה הא קימי בפ״גדהיינושמוציא :הגסליס לסיןאבלהר״ן ,כפפל׳ל כדעפ ;.סיז״ה דהיינו שגור^
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הגחלים

ופלנוהססלט־סאינומעלהולא מורידלפלקכיניה״וכןנרא׳מרגיי הר׳/ג ^.
מת1י * ל 5ד $ור & « נרף  $מבל& גתליםוהמיא » לאון ^ בתנור© ייידתו
תג m
וגן »יא ליגאלעיחשלפירי ופ3זי דאמרינןב־ייריופ׳צדיך לפאטבידו לא קפיאנררידאיששר ©במב ואנופכשירמניסק ?! ממיןע ג כייס וכודהר) מנויי חמיןשלנוככומר®
 j«jמ
■ קריה אחת ובמפח לא ממיגייסהוקשימ׳*ום׳?.»,2״
'$י מכמקו© הנפת הקרי© בלכה קאע׳ :וכתב עור דאיתא ביאשלנו ,דיןיטםאע״ ■5שלא © אין כסס אלא םס־תת
1גוי
■פלוי§/״א  3לקטום פד© לא' פיכי ©ם  16כלל ויז־נ© שפע בגערא אכל רש יח־״י ® שקו דכל© הו׳כמאכל ק דיוסאי וכו סכי כסב בס" פנת־תיש :ן
© Dp v.iAo) nv «Jכל ניכו פי
־ פיסיף כחכמה דאמי כל© הוא נפציל»3
־<*  #משול 1 ppiiילןסדא:.ייי'לקמןד ^זלי'©נ 1ממואו ©^ :ן
 1גני כייה (11
מות׳לשממו על
דרוסאי״־'־'1
עלי© נעורת ‘פלפו־פן דק© הרי©יא לומייורנ״כ'?!שהותו עליה אבללהחזי׳כגוןשהגיחהתבשי׳עימץ־־ “ '
ס״ששי׳א וי!1זי^ י
גייסה וקטומה וההע ג
?א{1י'6
י־אצ««*#י כקטיפה ומתניה פעי דיקא ויקירי,שנתן פבע״י ונטלן ממנו בשב׳ובא להחזירועליה ^ ינומחזי׳עליהאא״כ
י־חןין
ממר ומאי לא יתןדקתני מתכי׳לא
כאפי
ינמק
©
י
;
קת
ושדלא
אתהאפי
גרופה■ והמומה או שהוסק כקש או כגנבה ותנור אפי הוא גרוף
זי.א'':א
אבל להשהות משהין וממני׳דתלור(0 :
0יק"פ;1מ'#א#א מש;זע דבקשימה ©bסו סגי והא דגחלי'
ככירה
ופגבכ׳דיגו
כקש
הוסק
אם
וכופח
סומירקעליו
אין
וקמום
נמי לפנין חזיה הס ולאלהשהות ;;ף
?;}'זמיזל ^ל־ י ©ע מפיו או שפמן עליה נעור׳פשתן דקה
לפס ומחזירץעליה אם הוא גרוף אי קטו׳ואם הוסקבעצי׳דינו כתנור
להסהולדעת׳
כיאימי באי זה ענץ מותי
* <רז< ן•',f׳■ כתביוהרמ״בם ב < ג ולא ידעתי
*«׳*■
יג'! י"< •As,i4השמיעיכיפיוס ^ ,ואס נתןסכ חתיכה ואין מחזירין עליואפי׳הוא גרוף וקסום ולזה הסכים א״א ז״ל וכל
יס״ש רבינו וכל זה בעגין ססיהלנורו
(א־1
ךד 'העזיכ-ה ©יה פויתויצלפפוצי פ״ק דשפעוף ייז)ואי זח בעיין שהיה לצור׳הלילה כמושכת׳ר״ח שהרי זה אינוהטמג׳ הלילה וכן מ״ש כתהילת הסי אשורלי 1
:־
■
צק "#צ -יי^־שו
אלא כעיןכסא של בר?ג! והקךר׳יושכת עליו והיא תלויה כאביי׳ עליה תכשיל מבע׳יי להשהותומלין
^•ן ( יזמות■ ׳■ #יי פרא בים גד« ,חייא ©פי' דמי מיס דא סח
סליל׳לאו
וכיוצא בהם ^ בל הממנה על גבי גחלים רברי הכל אסור דקי״ל לצורך הלילה י© לפיש דלצורך
i'j'u'öשי‘ רנ 1לרפתי׳דאמי ? פ!*א ודאי לא בפיל ולא
w.t
■; » ושוברי הגמרא וספיסקע' הטמנה נדבר המוסיף הבל אפילו מבע י אפור כל דבר שאסור לוקא דס״ס כמשה׳לצורך מחי אלאדמ%
אעיזנז :את• לחת
לצור׳
להשהותו אם עבר ושיחה אותו או ששכ׳ושיה׳אותו במקו׳שלא דאורתא דמילמ׳שעי שמניח קדרתו
 1לא פרי אלא דו^יא בעסליןיולתיבו אבר
אי שא״א להתב© בליל׳מ& ו׳ידמפה דעעי׳ היה לו להשהותו אסו׳לכל אפילמי שלא שהה אותווהרמ״ב׳ז״ל ספר הוא מטמין איתס כייאלאתצמן
עירה אילכרמצ׳ם נת׳בפי׳סמשנה ו!״ל
וסמניחה לצורך הלילה אינומטמין קע
סלן!
לצורך הלילס כלומר כל אייר הלילה
וצשתמבפ׳בשיל ילא כסיל ישימו בי בפת
הטמין ואיפשי דרוקא נקט לכורךיל-לס
העונתי דכיפי' כמן בשר או ירק ויהא
פותי להשהות־ עי׳ג גחלים מפני©הוא ובעבר ושיהה אסור בשניהם ואיני יורע למה חילק ביניהם דהא דאלו לצורך מתי ככל גוונאשרי ל; 0ףז
משיח"־מתו ;ראה מ לצריו שאפי׳גמן בה בגמד׳מייתי ראיה מעבר ושיחה לשכה מרה שהי׳גרופה וקטומה
שתגור
ע״ג בירה שאינה גי־ופ׳וקטומה או
למאנל
'דביפאיפש,־ לו (התבשל .מבפ״י כמו ירק ונטל הקדרה מעליה אפל׳בשב׳ג/ותר להחזיר׳כל זמן שהי׳רותחת אפילו התחיל להתבשל ולא הגיע
ורומא
בן דרומאידכל לצייר מחר מסס דעזיס
וצי־ -־צא בושר' משוס דמון שעשם מעשה
השימ׳סמשי'' דעתו מפיו מידנ׳ולא אתי לסתרי׳דומיאדשרי ל שהות על גבי כירה ולא אתי לחתויי וכמ״ש בכלבו ובהגהות מרדכי פ״ב אכל לא ראיתי במריס־ס
קסומהמשג" לה בקשימיצל דהי משו׳דמין דפבר בה היכירא מידכד ליה ולא אתי פוסק זולתם©חילק בכך :רסי ש יביט לחלק בין שהיה להטמנ׳הוא שדבריסראש
לחתייי :וכ #ש אבלאשקוןלהקרר' וכו׳בע א דאיפפיסאס.ם :ומ׳שואה הוסקה בש׳פרה \ כ״כ סט סי"ן בשם הגאיניס ודלאכשיש" ,אמתני׳דר״ה כירה פדשיגרון
3׳  cpאיבגככא מית* להפהית עליה ונולי מב■ אי במשנה © הבאתי ונתבהרמב״ם
בהסמכה
מפוידמוסיף הכל וב עליו היר״ן שכתב ק לפי שהוא מערש זה הפיק אף
דכל הגיוף וקסיה ס״ל דאינו מיסיף הבל וכןכמב בהי־בס מקופות בהלבלוהוא!"ל
גפי׳ג שאש השיקו בגללי בהמה רקה דינוצהסיק בקש וכג -יכא משמע דגלליבהמה
 caחיי הס נעניש מיהו בייו׳פימדה אשיי׳א פנא דגללי בהמה דקה הס כגפת
דחה דבריו וכעלה דלאובהסמנ' עסקינן אלאבשיהויומ״הכלשגרוףוקטו׳דאי^
זעמשי־גללי נהמה גפההןיכקשוגבבא אילי מסחתירוש׳ש-לו סית׳מוחלפ׳משלט היכירה© מסלק דעתו מלפתות בגחלי© עריוג״כ ה״ה בפ״ג שכן דעתהרמנ״ס
ת; ״א כגמ׳ב פייות ה מתאדמות כלו׳פהן מחוברת יסד וקיר פל חרס מפסיק ביניהם דמתני׳בלפהופ כלא כשמכה היא וכן דעת הגהות בע״ג©כ.זכו וז״ל ואפס tod
להשהות הקדיס ע״ג כירהשי© כה גסליס בועת׳מ״מ אס עשה כטזנ׳כמוסיגינין
אחת גיוסה וקסומ' יהאסית אינה גרופה וקסומ׳מותר להשהות ע״ג גרופ׳וקפום
המוסיף
אע״ע סנו -סיף בה סבל מאותה שאינה גרופה  :ו־  ''£ש ותמר אפי' אה הוסק כקש לעשו׳א״ב גלה דעתו © מקפיד אש תתקרר ואסור דמנן אין טומנין ברבי
כראבי״ה©כתב
הבל ואפילו אס הקדרהמבושל' כל צרבה וכ״כ בס״ה ובסס״ס ודלא
ובנביא אסי'מש  :סש (דלח )*מפיר'3בדיתא דאין סומצין לו ואצ״ל פל גביו ואצ״ל
והמידכי
דאין חילוק בין להפסו׳פ״ג הא© כין להטמין גתוב אידי ואידי פרי טכ״ל
בת־כו וצתוב בהגהות עידני מי׳אס אין היד פולד׳בו ©אינו סס כל כך נר׳ילמופר
הישיאל
ו;ןג ' ע | אפילו אם הוא גרוף וקפים סכי מ©מ׳בגמ׳דלא מפני גריפה וקנוימ׳בפכו' 3ר״פ כירה צתב בפס א״ז דסומר להשהות הקדרה ע״ג גחלי׳ממש וכו׳וגס
פלימז
 1כ״כ ה׳המגירכפ״ג בשש סיע״בן והרפב״אוכי'■,כ יר״ן וכן • ני מדבי' כל הפופקיה עצמו איפשי זיסות׳להסירסא הואיל ואינו מנענע הגחלימאינומתכוון‘
ותשבכלבו כשש ב על הה שלמה דנןנויגיוף וקטום צ״לפשעע ו מפו׳ימנורי דיין ואינו מזיון ממקימן ומשמעבלשונו © שולי הקדרה נוגעים כגסלים ואפי׳הכישוי
דעליגי
משוס יס״ל כרס״י וראבי״ה וא׳'כ לימיה לההוא דינא לרעת כל פני רבוותא
 0פיס $מן הצד לא נפי© הבלייסו יככירה דיינינן לסו כמ־י סאכתו' בסמו׳בס״ד אכל
פ״
3תנור© דביו חכמים לא נזהניא גייפ׳וקטימה וכ״כ סרמ״גס כפ״ג וז״ל אבל התנור ארש״י וראבי״ה דניון׳ששולי הקדרה נוגעים בגתלי׳סוי הטמנה וכמו שכתבו\י 6
סקדר׳מלמעל'
וסר״ןבר״פכייהכ וסיכא סאין© ולי הקריה נוגעים בנחליס וכסה
א־ °1פ שגרף האש או השה באפ׳או סהסיקוהי כקש או גבבא אין משהין בתוהו ולא
ופיהם
על גביו ולא©ומכין לו תישי׳שלא בישל כל ציבו או©ביפ׳כל צרכו ומצטמ׳ויפה לו כבגדים אם הוא מותי יתבאר כסי׳מ״ז :כל דבר© אסור להשהותו אס עבי
הואיל וסבלו סש ביות" אינו מטיח דעתו וחוששי׳שמא יסתה בזו הא© המעיטה
ובשלי
אומו וכו׳פס פלה ל״ז ול״ס כעו מיניה מר׳תייא בר אבא סכת קדר׳ע״ג יירס
אע״פשהיא אש קש יגב־א אי מכוסה ולמה אשיו לשהות בתנוראע״פסגמ׳מפכי
בשבת מסו לדע' רפ״י ור״י בבשיל ילא הגיע למאכל בן דרוסאי מייעי׳ליה דאיל^
והרמב״ם
מהגויף אינו גורף אלא רוב ה אש בעצמה וא״א לגרוף כל האש עד שלאתשא׳ניציץ ■ כשיל כלל או כשיל והגיע למאכל בן דרוסאי מישרא שרי להשהות ולסרי״ף
א׳מפג' שהבלו תם שמא יפתה ידי לבער הלצוצות הנשאיו׳בתנור פנ״ליממו׳לשון בהגיע למאכל בן דרוסאי כמי מיבעי׳ליס וכגון שלא יגמ׳כישילו למי :מיאמזמוי
מישיאשיי
נגמר' כישילו ומצטמק ויפה לו היינו נעיין דבסמוךואי מצטמק ורע לו
4ה יתבאי לך כמצטמק ו״ע לו מותר להשהות אפי׳בתנור וכ״כ הר״י בת״ג וכן ניא'
ערביי הרי״ף והרא״ש גבי שפח וכב׳כתבתי לעיידכל שידילשיי לשהוייבכירסאיג׳ והפו׳כתבו לחד תירוצא דאיפשר רכלא בשיל כלל קא מיבעיא ליהדע״כ ל6סייא
דסב׳דאסיקנ׳ילא
קידיא חייתא אלא בתנור אבל לא בצירה וכ״כ המרדני בספ״ק
זגמפה־קטומה© יי לשהויי בתכוי לדעת כמה פוסקי׳יאפילו הסולקיס בזה לעכ 'ן
אומרייהמכסל
יאכל משום דגזרו ביס רבנן כדאמר רב יהוד׳אער שמואל כתמל׳היו
קירראחייתא מורו כמצטמק ורע לו דלש אתי לסתרי כיון דרע לו הוא ותנור
ואומיי׳סוכחס
בסבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל וה״ה לשוכח משרבו מפסי׳במזיד
עיס״י מת•!־© קצי ל מפלה ורחב למט ס נקלס חושו לתוכו טפי מכיר׳משמע דדוק,
גתנו׳שפיו למעלהקאתלמוד׳דנפיש הבליה מכיר׳וכדצרי הר״ן םכיבשם ר״ח ימתכי 7אנו תזרו וקנסו על ססיכח וכתוב בהגהות אסירי דאסיר למוצאי סבתבכדי©•עפו
בתצי׳פל נחתימין ותנו׳של נפתימי׳מסור׳בלא יספו׳אבל תיו׳דידן ככיר©ל נחתומי ,וכן ני׳מדברי סרמ״כסבס״ג ותו איבעיא לן (דלח ) עכר ופה  :מאי ולאאיפזי^
ה< *א וז״ל סכלבר ואלו הכירות©לנו סקורין®יינ״לאיש שמסיקין אותםמכפני׳ואח״פ וכתב הרא״ש דסאי כע־א כגווכא דבפיא קמייתא היא ומיכעיא ליה אף לאחוגדה
ולשיג
אי גזרו דוקא לאוסס ששהו אבל לבני בית לא וסוכר רבינו דלחומרא נקינוי
גויפין אותה וניתיץ בהם פת א ו סנאדש או קשול 6מאמ׳שגרפי לגמרי והוא רחב
«נפניםיית׳פשפיפתקדרה דכה כדיןס  :יי'( כ״כ ר״ס בפלא יחפורדמתגי׳נתפו' כתב אסור לכלאפי׳למי פלא שהה אותו אכל בהלכות השהייהדמרדכיכתובי"
סל נפתומין איל תגרי לידן ככייה סל כחתומיןפכ״ל .ז למ״ש וציפס©הוא מקרח
מיפסר אלא לדידי אכל לא לאחריני (פיי'כהגסו סר׳דף קע״טע״א ^מדנריהיין
ספיתת קורס אח׳וכו׳השנה שם פרפת שהסיקוה כקש או בגסיא היי סיא ככירה נראה© הוא גורס פבר ושכח במקום עבר וסיהה והוא מבר© כעיא זוכסנתב©׳
בגפת או בעצים היי הוא כתנור ומפי© בגמ׳שבופח' הוא מקוס שפיתת קורס א' נ ל צרכו ומצטמק ויפס לו דע״ג דקנסו על השוכתדילמא ספי מיליכשלא
ונניש הבליה מרצייה וזוטר מרמנורו-משמע דכפהסיקוהו בגפת.ופציס הריהוא  ,כל צרכו אכל בסימנשל כל ציבי אע״פשהוא מצסעק רפס ול לאקנפיו^
@ו כקש ובגבב׳סרי הואככיר׳לנערי איפשיטא ולקולא וכן דעת הרפב״ס בפ״ג ויכינו נר׳סלא עלה על דעתופי ח]ז
בתנור לגמרי ואפור אפי׳גיף וקפחוכפהםיקד
ושרי בלא גריפה וקטימה יכן ניאה מדביי הי"ן וצן נרא׳מדכרי פרסכ״ם כפ״ג וים ולפיכך היקשה לו דפת הימכ״ס למה חילק3ץ עיר לשבח דסא ננע׳מיימימעגי
לתמוה על רבינו שכתב פאן וגם ברמזים אם הוסק בקש ונבכא מות׳על ידי גריפה וסיהה לפכח כלומרדאיכעי׳קמיתאאמיי׳בגסרא מזק ודיש המבשל בפכפ כ^
וקטימה דבלא גייפה וקטימה כמי שיי דומיא דכירס ואיפשר סספסו מדצ׳פרא״ס יאכל במזיד לא יאכל ולא סנא ואסיקכא דה״ק ולא שנא בין מדר לסונחככל
רכפייוש'דמתר׳הלכ ,כיב אדא בר אהבה דמוקי פתני׳כצופחגיוס׳וקטומ' 'ואע״ס אסור כי& יכא דלא לימי לאיפרומי הרי שפושט דסכס ומיסה אסור נמו"ני
אם הסדקיהו בגפ׳ועצי׳היי הוא כפנוי עכ״ל ומשמע לרכינו מיוןדסמכי׳בכופר ,וסיהה דהוי מזיר וא״כאץ לחלק ביניהם ואין ןוקיסיא לפי מאי .י® ^
ןכח5.י!י
גיופה יקסומה היא רישא ומי דקתני בקש וגבבא היי היא בכירה טממא משום הרי" ף והרמ״ב׳בפיאשצי' בסצטמק ויפה לו דסא דלא מפלגינץ כיןפכרלו:
מיופה וקטומה היא הא לאו הכי אסו׳ואקזה מיציח צתב ד״י בח״ג נר' כי בבירות 1וקא כשלא נתבשל כל צרכו אגל בנתנסל כל צרכואלא ©מצטמק יץה־ל'?J
אלמ׳דפשיט׳ל'J 5
מפליגכןבינייהו מדאיבמי׳לן בפצטמ׳ויפה לו עבר ושכח מאי
סלנו איןהפו־©  3יןמקו׳ספ-תת קדים את׳לפשית׳פתי קדרות דלא נשי© הבליה
כיין
עבר במזיד אסור דהא לא איכעיא ליה אלא במכרוםכס וכמייןדפב'וסכיז
רזו יומי מזו ומותי לשהות עליה כגיופוקטומה כמו בכירה טכ״ל ולא ידעתי
Jß5D
9ס המיש יש כץ כופח דזמן תנקי התלמוד לביע׳לירן שאע״ע שאותם היו סל סרס איפשיטא נקטינן לקולא ותמהני על הכל » שכתב דלהרי״ף תכשיל

בל

>*fiLEEי
־׳■>).

ד״ם

5*" .סמק ויפה לו אפילו עכר ופיסה מוסר וכ״סאס שכס פוגג ססרי״ף לא להחזירו למקימי ואץ פחזירין לפולה I6S15ע״ג צירהיגדופס או מכוסה או ככירה ( ) jונהוהרו
־־-£-כ<! :והראב״דגורס עכר ושיססכצומ׳בשוגגשסשבוי מותי הוא וקיל וכועס שהושקו כקש או כגיבא ופי״ס לא מיבעיא כפית אלא אפי׳סכע״י אח׳סנגמר' מדלני לןק־ג*«
ירצל" מ
5ג1
כל בישול הקריה וכי׳כ״בפס לת -י׳וסרא״ס פליאשיינן בגמיא אשי רב שפתי לדברי ע׳נג' מז:ר"6
מפוכח דפסע ובשוכח אפילו נתבשל לכ צריו .א פור  ^ ,ירן ססיא גיוסה
#יי|יפ'י ״*
מו׳7אש!רלגיוון
־־־,״״ ־ *' 1חזייה יכו בר' פג ("בן־י ל  0תנו כירי םו־חי’״1ץ-
שהסיקוה בקש ׳או בגכבא
״׳* " 'ןנן׳מומ י להחזירה וכו׳בר״פג (דף לו ) מנן כייס
האו׳מסדיין מחזייין אפי׳בשבת ומדקאמי אפי׳ב סכת משמע דסבמ״י נמי כחלקי קדירגן נתון
בגיופידב״שצוסיץ
וק&ומה ,
להחזירוג״ה־תתירץ התנור שמין
,
׳׳ ty •’v 1אובגביא
^יןפליסמבסיצ כגעת אובעכי ס ^
ודוקא על נכה מקעל שפתה על כסוי שעל חללה ובעוד׳נידו אבל כשאינה גרופה אסו׳גס לב״ה אפילו לחשילה אוסתון
קפדםיגיוף או שד ס/תן אתסאפ׳ב״ש
אי שהניח הקריה לע גגי ה -ש" ,במ יוע לזה כתכו ןין׳; ת נןה פיעןף לנרנו• אפ'ר>? /
צועויסנוסליןאכל לא ממזירץ ולהא אף ודעתו להחזיר׳ אכל לתיך חלל הכירה
,קט!! 0אפילו
יהאבחזר׳וכי אם סלקה בחצי סייס
 ,נת־נשל מ נרנו
,
י
,
ן
מסזירין ופיש״י אף מסזירין הואיל וגיוף הקרקע או אפי׳עורנה כידו ולא היה כרעתי להחזיר׳ אשור ואפי' .
וגנמ׳צמ׳רב ששת לדברי סאוש מחזירי ן לא הניח־על נכי קיק׳ אלא שתלא׳במקל או שהניח' על נפי מפה אסור להחזיר וי צ דססיר למזזייסהיכ ";:.הוסת־ 'ל«7פן
שנתקרר ואין שהות כדי להרתיח הבע"‘־' התנזר א! עלי!
סשויריןאפי׳כהנב© ז 1ס* ש יבי׳כל זמן או שפינהו ממיחט למיחטאסו' ואם אינה גרופה וקטומה אסור
ססיארותמ׳כן משמ׳ודאי שאס שהה בידו להחזיר׳לא מיבע״׳בשכ׳אלא אפי׳מכע״י אחר שנגמר פל פישול ומיהו השתא נ״ל דפ״ש חלוק משכ׳רבסב׳ אס (י אםאין
אפי' הוא יותח אסיר לסהזינמאן דאסור הילסולוייגי ^ י
ערשנצטכן המכשיל אשור להחזיי׳מסום הקדרה ומניחה לעמוד על הפיר׳עד הערילשמו׳חומה אם נטלת
והילנפגסלולכרכייבשימן סי״הוכ״כ
כדע-שפע כגמר הילכו נראה דבעיש נמיהל<״ ,ם לאנפנ
היכ׳דאס,0מר\ןנשניג
ר״יכס״גכשכז ה״ריונס דכל שמכו רוסי מן חכירה אסיר לה להחדרה אפייבעודה רותחת אש הוא כל כך אס הוא רופס אסו׳ להחזירו כל
עיי שארן שהות כיום להרתיח אם הימה קרח דגזרינ׳אטוהיכא■ היס קר לא היה יכול להרתיחו «בננ״י וסן אווז1״ע״׳ידש״ל
;^ prויפה לו והוא צונן כשהחזירו
ע׳גכירה ומצטמק הוי סב של גמור וכתב שנמל בשג׳ראי שרי להחזירה מבע״י אתי נמילהחזיר׳כשנוטלח דעת ס מרדכי וסמ״ג אכל הי׳ן ששיחה דמ« ס «!תרי*
ויוכח מהגמרא שאס לא נצטנן בישל :אפל כל זמן שלא נתבשל׳או אפי׳נהכשל׳ויש שהות פיו' דכי ' הפו' והעלה דאפילו כשאינה גרופה  °.מ( י
ס״יסינה מרתיחתו קצת עופי להחזיר להרתיחה אלו נתקררה מותר להחזירה ובתנור אסור להחדרה ,פי׳ מכע״י לנ״ע וכן דע׳רפ״י עפיו־׳דמאי tv p3pלס״ץ
אפילו
דאיור רב ששפלדכרי האומר מחזידין אנלשארעזם ?®
מלמוד מס ה4ר יונ׳דהא דשרי להחזיר
מחזירין אפי׳כשבת היינו לו׳דלא חי בע י׳ 7אםרי יזיל*
לסחנג כןקרמסא־
...ן! יךגיע עכעיי"׳למאכל
דיוסחי
.. . .
אעי׳כיוסa»*j»jp״rלס«י1
וסיש״צאי
שקיל ליסאלא
בלילה דמוצחא מילתא דאדעת' לא הדורי לצוי־ך מקר
 fiUhjהגיעלאיחד' אס נעל עפ״ל וכ״כ ס׳סמגי׳בפ״ב כפס הרמב״ן
מוכח דשקיל ליה אדעתא דאסדויי וסד״א דכטלס ליס הסמנ׳וה״ל כששמץ לכיוחלה? ™ Vvpמ
 faUהזכיר מנעיי וכןני' דמאסר שעכשיו כשעסלקו מהאור הוא מכיסל מט
לעי<5
*יל*
מד י °יננ
קעל יב ששת דאפי׳ביוס המסית כמי מסזירין וק ני׳מדברי הימ״כס שכתב בפ״ג מך
נתנאל
ליאסנמישל מבע י או אס נמכחלמשחשב' ואיפשי דה״ר יונה מיידי כשסלק׳מכף
' ך׳ו)1ז' יזס לא הגיע מבע" י למאכל כן דרוסאי גש עכשיו כש 2סתל׳ המבשיל לא כל שמות׳לשהומו ע״ג האס כשנוטלין אותו בשנת אסי׳לכחזירו למקומו אלמ׳רלא פנהנז«נ^״ילהק3
פיתסר אלא כשנת דוקא וצא מבע״י ולכן לא נהגו העוליליזהי נ :ך וי״י כת׳בח״ר
ליומנו נתב בסימן שי״ס שאס לא נתבשל כל צרכי אפילו נתבשל כמאכל P
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 dchTעלה ל׳ז א״ר חלבו/5עד רב חעא כר גלריא אמר רב לא שאנו אלא על
ני־סנל לתוכה אשור ופפסא דליסכא משמע דבששולי הקרי מונחים על דפנות
וויוחימלאיס את חללה מיקרי על גנה יכשהקדיס כולה בתיך חלל הכיר׳ויושב׳
^ודרעי״ין הכירה מיהרי לתוכה וכן הס לכרי ר ^ יכר״ס אבל מדברי רבי׳סכתי
לחרא !ל גנהכגון על שסתש אל על ניפוי שעל חללה ניפאינו ספיש כן אלא על
גכההיימשסולי הקדרה עופדין על דו פן הכירה אל על ח־ללס אוסשס כיסוי על פי
הניו׳והופינהקדרה ע 1אומו ניפוי אבל כל ששולי הקדר ממלאיש את חלל הכירה
מיררילתובס והאזרסלכו לא כמכה הימ ' כס; בהדיח ונרא׳פשמך על מה סכ׳ואין
®!יחלפולס אלא על גבי נירה גרוע א? עכופה למשמעדלק׳על גבס ולא בתוכה'
ומ״פ ונינו ובעודה בידו ודעתו להחזירה וכו׳פסידלח ) א״ר זףקא אער ר תדאל
אכל הניח ע׳ג קרקע אתור ואיפליג עליה רבי אמי משמיה
ל״ע אלאשעודן 3ידו ־
ד׳יומק וערי אפי׳הניחה ע״ג קיקע ואיפליגו אמוראי אחריכי כמי כמילתא ובתר
הכיאמי חזקיס מס^ יס דאביי הא דאעית עודן כידו מותר לא אמין אלא שרפתו
להחזיר אבל איןדעתו להחזיר אסור מכלל דע״ג קיקע אף ע״ס שדעתו להחזי׳אשור
איבאדאמרי אפי הזקיס פשעיה דאביי הא דאמית ע״ג -קיקע אפיי לא אמרן אלא
סאין דעתולסחזיי* אבל דעתו להחזיר מותי מכללידנפוקבידו אע״פ שאין ברפתו
להמיר נות ופסק היי" ף כלישנ׳קמא וכתב הי" ן דאע״ג דליסכ׳בתרא מיקל פסקו
רבוותאכליסצא קעא לחומרא מפעי שהם דכייס סקיוכי׳לכא ליד ,איסו׳תורה וכן
הפק המאיס וכ״כ ר״יבח״ג וכ״כ 0.׳« פניז לפ״גכפס הגאוניס ודלא כהגהו׳שכמבו

להחזירה היא ממ״ש הרא״ש •שס ח״ל וני׳לי הא דאהי מכע״י להחזיר לב״ש אף
בגיוסה וקסומה היינו מבע״י דופיא רמשסשכה כמו סשססשכה היינו אחי שנתנו
ככירה להשהותה שם כין כמי מכפ״י דאשור להחזיר היינו אש׳סנגמי ביסול׳וימניס׳
עומדת על הבירה עד .לערב להחזיק חומה' ואס נטלה אזמן הכירה אסור להחזירה
אטו שבת וכולה חדא גזיה סיא דכיון דאינה מחכשלת פוד על הכירה הוי כמחלת
שהיה ואי שרית להחזיר מבע״י אתי' כמי להחזיר משחישכ׳אבל כל זמן שלאנתבשלה'
כל כרכה נוטל ומחזיר כל היוס עכ״ל והא פסיטא דלא אתא הרא״ש לפרושי טעמא
רב״ם אלא משוס רמב״ש בגמפס נשמפ לב״ס באינ׳גחפה ונ״ל דטעמארכל זמן
פלא נתבשלה כל צרכה מיתר להחזיר אפי׳סמוך למשיכה ולא גןרינן דילמא אתי"
לסשזיר משסיפכס משום דאם סיה מחזיר משחשכה הוי מכשל כשב ' וססיטא דמזדה'
׳3הכ י איפי׳אי שרית לססזיימבע״י וכתבו סתו׳בפ' יבמה פומנץ דלא אסיינן חזיה
מכע״י אלא סיכא מטלה מע״ג כייס פעתיד להשהות עליה ולהחזירה עליה לשוס
שהיה שאם אתה מתיר להחזירה מבעוד יום אתי להחזירה משחשכה אבל אם
החזירה לשם הטמנה שיי ע״כ וסדין ההטמנה בא ' זה עדן אפור ובאי זה מנין מומי"
נתבא׳כסי' רצ״ז כש״ד כתוב בהגסו׳ערדכי פ כייס צ״ע אס מופר להניח הקדרה
צכתסלה ע״ג יירה גרופה וקטומה סמוך לסחישיכה דדיצמא אפילו מבע״י לא שרי'
אלא להחזיר אכל להניח לכתחילה לא וכ׳עוד שס כל מס שאשור להשהותו סמוך'
לחשיצס ס״ה דאפור שמוך לברכו ססוא' קבלת סבת שלנו וכבי נתבאר שזה'
ע״פ דברי הרוו׳והי״א'ושכמה' גדולי׳סילקץ פליהס ולבז לא נרגוליזהמכתכו התר

סבתבתי בסמוך בשם הר״ן וכ״פ ר״י בחלק ג׳אבל הרמ״פס כפ״ג כיוז״ל ואץמסזירין
^ע״גנייהגיופ׳אומכוסה ומוהוא שלא הניחןקדיסע״גקרק' איל משהניח'
ע Jקיקע איןמחזירי! אופס ואפי׳ע״ג בירה גיועס אי מטסה עכ״ל ולא הזכיר
 !(5יימ ^ו ו? יאה 9דעתו לומר דכיון דשיוי דימן היא ועלו בתיקו צקטי׳לקולא
ו ^ נפפק כעי׳ד הניסס ע״ג קרקע אפור תפוס דרובא לאמוראי ס״ל הכי אך
 ^ fPסילק 3יןדע .מולהסזיר לאין דעתו להחזיר וכין אספוסקכליסנאקמא
צק אספוסל
נתרא ס״ל לחלק ביניהם ואיפפר שסוא סובר דכיון לאמוראי
קמאי
דעתי להסדר לאין דעתו להחזיר לאחיישי׳לדסזקיס משמיה

ק אין ססות להרתיח
וכן כתוב בהגהות מייפון פ״ג ונראה וראי דבסקום שהיד סולדת איצסריכו למסרי
דאלי במקו׳שאין היד הולדת אפי׳בשכת עצמה שדי ואיפס׳סנס סמו׳ממירץכדבוי
ההגהות אלא שכתבו דאין ראיס משם  :כתב הרמ״מל כפ״ג סופר להחזיר ספירה
לכירה אפי׳מכירס שהבלה מוטט לכייס שהבלה ממכה אבל לא הכירה לטמינה' ולא
מטמינה לכירה וכינב הי׳סמגיד שהוא נירו׳כפ״פ במה טומנין וי״י כמב בח״ג וז״ל
ובירו׳כתב שאין מסזירין מכירה זו לכירה א סרת שאס נטלה מכיריה אחת אסור
להחזירה לכי־יה אחרת ירהד מוחן על גב הכירה לכתסלה3ס 5ת וכתבו כתוספת
אבל מבע״י מחזירי? בכל ענין מאס׳סהיא גיופה וקטומה פנ״ל ^ -דש יכי׳ובתנוי

ענקמןע מינור לסחןיר־ ועל לרן זה איספר לערש מאי דאסיי׳לדברי האומד
מ5ו 'י' 1מתזייין אפילו בסבת לומר פאע פ שהחזירה כלבד היא סיפסית בשב׳סיי
יננס״גסוא דמבלגינן ביי עודן בידו להניחן לע גני קרקע אנל כססילקיבס׳כת
י»להו גווני שיי עב ל ודכי פס^ט סוא שאין כ ן דעת סתו׳והיא״ש וסיפת׳סהיי
?סאוסריס להחזיר אפי׳מבע״י העודלסשיכס ולש להחזיר בששלק משחשכה וגס
ניז״גם כחגיסדיא העך'סיריש׳הזד שהרי כתב ביש״ג כל סערתר להפהותי ע ג
כשנוטלץאימי בשבת אסור להחזירו למקימי וכו׳והוא שלאהכיח' הקדר׳ פ״ג
?? ^ ומש יבי׳ואפאיגה גת׳פה יקטימ״אשוי להחזיר פשוט שם במשנה (ףד לו )
תבשיל בגפת או בעצים יז 'לאיתן' עד
עליה
‘ '׳'
י
■^סיקוסכקשאופגבבא נותניץ ־
יי־־׳
גיוןחו עד סיחןתא האפי והאי לא יתן לא יחזי׳סוא כדמפע׳בגמדלא איבעי לן
" "ימפ *ענמי'לפהו'או לא אבל כלא יחזו ' לא איכפי׳לן דפשיטא דלא יחזי׳הוא
"׳־ 5,י ןיאפימצפפקיורע -לו אסור׳ להחזיר כשאינה גילפה וכן ציאה מדברי
י  tנסיטכש9בפ״ג־ ח^ל -כל תמות' לסהומו ע״גיסאש כ

או בעצים היי הוא כתנו׳ומשמפ בגמ׳דבתנוי ובמפח לא מהניא גייסה וקטימה
נרא׳מדברי הפוסקי
וכצי כתבתי למיל פק ניח מדברי
הפוסקי׳ח״ל הימב״ם בפ״ג ואין מחזירין לא
לסט ולא לכופח שהוסק בגפת או עצים׳ אע״פ סגרף וכסה מפני שהבלן חם ביותר׳
וכתב ה׳הפגיד שדבריו הס כמצטמק ורע לו או בהפליך' לתוכו אבר חישמותיר
להשהותו בתנור ואפה אסור להחזירו וכתב שקדעת הרמב״ן וסיש״בא וכ״כ סי״ן
 .ונתן טעם משוס דבכל להחזיר בעי גריפה וקטימה וכיתצור ובכופס גריפה
וקטימהלא מהני׳מידי פיהו הני תגורי דיוןאפשר•שדיין טיס להס וכמוסכתבתי
לעיל בשס ר״ח כתב הימב״ס בפ״ג כלסאין עחז־ייץ עליו אין סומכין׳ לובסברו
וכתב הרב המגיד׳ כזה נחלקו עליו קצת מפרשים ואמרו בשמיכת כיופית אף על יפ
סהסיקיהו בגיפת ועציה מותי לפעוך לו כל ההוא׳ גרוף וקטום ילא אסרו סמיכה
ניגרוף וקטום אלא בתמר כלבד׳ Jוזה' דעת סיסב״א עד כאן לסוגו ונראם לי
סמחלוקפס תלוי בבריתא שהובאה בפ׳כיזיה גע מנור שהסיקוהו נקש ובגבכ מציא
טתיהידאביי תנורי שהסיקוהו בקש ובגבכא וכו׳פופח שהסיקוהו בקש ובגכבא•

פומניס

(ד ) (ל 3רגת 3פי סימני® לו ואץ 3ותנין על גביו בגפת ומיצים אץ סומכין לו וכתבו סס התוס׳דאי מאחר שכפעם ססיא עושיכמו על המכור אץ סיס אש כמכור וה?3מי! 5ן^
.צעיג «  pwגרפינן©וסכין איכא לאוקעא בגרופ׳ונקט גשי! ועצים לרבותא דאפ״ס סומכין לס מבערת אח״כ עיקר כוונתה היא לבית השורף שיי ואע ג דפסיק רישיהסו6לע־.י
להק{ וגפמה
סולדה סססץ ס״מ יש סילוק כסבור! דימן כין מתכוץ גפור ללא ממניין לפסיס ויש'1,
אלא במקום שהיד  .י־־*
ךלסרמ״בס במי ־אין ־אסור ילסמוך ' י '
ומ״מ ד3ך פפוס ’ ״
פב״ל ־
“
*‘גקיקע5
היולדת כנגד המדורה כפי שרי כמושיתבא׳בסי׳שי״ח כס״ד אמנם אין לספיר שישראל יושיב החמין על התמר וסספסס טבער׳צח״כססטר?
ה( ) ן?.לז״ו נמג דאלו כמקום שאין
דסוי כא׳נהן הקדיר ואחד הצית
ר<וית? » יתמולי כתוב בהגהות אשירי פ כירח 06החזיר
דראשון עטור אכל אסור ח״ל M
«־יניח( ') ^ סי׳ בשוגג צ״ע אס הוא אפור באכילה דומינו
דינר
ומכבה
בקש
הסקה
אם
וטפח
ורטום
גרוף
הוא
אפילו
במשובה מי שבישל הכשילו ״-׳-״ •
ככיר׳בגפת ועצים דינו בתנור:
ממ ש כל
דפמז ושיהס או דילמ׳שאני התם שנתקן
* תי«? ל°
חי מות׳ לשהותו חי׳ם בקדר שאינה ציכו ולמסר בסבה אמר לגוי לסול^ ",
ע' פ שבשר
^\ .מ *י?® המאכל בשבח באיסור אבל בהחזרה כבי ך* יך*
ממהרת להתבשל ומפיח דעתו ממני עד למח׳ולא ולסמס תבשילי נ״לדאסור מס' 0מר
)«3ןגל מדצי קין פיה ראוי לאכילס ואינו נמס כל בך ועי
בצלי שאצל האש אפי׳חי אסור להניחו וככשדכל שנמסכו אובשבילימ  $מ
נדם<"« ttץ אס הנוי עפה לצורך יפיאל מותי נה״ג
חיישי׳שמאיחת׳אבל
כשעיל
דאורימא אסור כגוי מילא מי«
,מ5ל ' שאין הישיאל נהגה מפנו כל כך טכ״ל:
{ח7י'
'5מ!5מת! גע’ב ׳ ובהגהות מרדכי פ״ג כפב דכל היכ׳דפכד פסוך לחשכשממה' לצלו׳ו ^ פש׳לו לצלו׳שיהא ראוי פעור לילה יסיאלשלא ישקה מסס אפילו בספמולפי
בטיט
טרח
'
בתנו
'
הו
ואם
לחתויי
ולא מפיח דעתיה מיניה ואתי
ויש" i'piDPü
שהוציאו מהבור ססו׳יס״י לשפת סטו
"(ת " אממן בין בהשהה כין כחזרה כידו
*»«»"« ,יין לי " כססנמס אסו' לאוכלו אס לא היכ׳דאיתמ' מותר אפי׳בשר עזישאין הרוח קשה לו לא חיישינן שמא יפתח סהו׳ריס וחפ״פסעסאה גו 'מפצ#וסל0
!«עדשים להתיר בסדי׳דערי ונ״ל דאין צו ' ראל׳ג דבג׳ שרי ויחתה ביק שהוא טוח בטיט וגרי שהרוח קשה לו אפיאינו טוח מדעת ישראל ושלא' נמסה בכיףה{5יס
ורע לו היינו כמשהה מותירלא וזיישי׳שמא יפתח ויהת׳כיון שהרוח קש׳לו וכגוןשהוא מלאכת איסיי וכ״שסעסס יציימלאכה
{אסרן •איז ^י "* רבי יסודםמצטמק
מפ<
סכח קררה ע״ג כירה אבלי מנותח לאירים שאז הרוח קשח לו אכל אם הוא שלם או ק דאוריהא במצות יסראגזסזאפ״פיס^,
חמין3ן מ נע דוקא וכדמני
קשה להם אם אין התנו׳טוח בטיט כעסה מלאכת איסור בנוףכפמילסככו
קריגש.־רדמ!צ< ת במסדי איפסר לעיון העביר ממפה בפב' אפי׳מנות׳ לאבריישאין הרוח
םאסי׳אמ׳ממוס
כמבשל מע״ש וכמדומה
*«'sipwi *m׳ אפילו מצטמק ורע לואסורדכיץ דאץ אסור אין צולין בשר בצל וביצה אלא פדי שיצולו מבעוד יום
אסור לו לאות׳ סבת דקנסי׳ליהנלססיו
*"1 esי ,, 1סיום ׳הצאס כהזיה זו דהא מצטמק ורע לו כמאכל בן דרוסאי ואין נותנק פת בתנור ולא חררה על גבי
מלאכ׳דאורימ׳כסגילו
ואמ׳לגוי לעסי׳לי
םואמית׳כמוב בנמקי יוסףר״פ לאיחשו'
™' 0i0
גחלים סמוך לחשב' אלא כדי שיקרמו פניה הרכוקק בתנור או פצ*ל כתב יבינו ירוסס בח״גדכיווס
מקצ׳
הסת
גדולה
ומכסלה
רגי׳יוכס
בשם
^
«
הד
יתקיין
מן פניה שכנגד האש ואם נתן אותם ממוך להשבה ולא קרמו פניה הנאכלים חיים דיכס כתבשילשנמנש!
* &.הפס ססומנין קומקום סל מיס חמין ל
p «f>j
מותר
בשוגג
ואם
שיעשו
בכדי
שבת
מוצאי
ער
אפור
במזיד
אם
ייפ׳לוואסו׳
כמאכל בן דרוסאי ומצהמק
נ״גמ!) נ ־'3י! למו׳הקדר׳כסב׳כשהתכשי׳מצסמקופסמי'
וקטומה
ה!?{1תי׳«תכ!< ני׳ שהאחיאץ סיד סולד׳בו וסאח׳& יד סולדת לו לרדות ממנו מזון שלש מעירו' ואוי לאחרי' בואו ורדו לכס לכל לשהותו ע״גכירה שאינה גיומס
5
.
•׳
נעניר י £לאצ!1ין
 /א׳מזון ג'סעוידו' וכשהו׳מרד׳לא ירדה במרדה אלא בסכין וכיוצא וזהו לדעת סיי״ף וסיעתו אצל לוע׳וש״י
 <(fXI9w.ס וגמובש זה פס זה ובמצאו עכסצץכשב
כמאכל
פסק כס ימיסתן בד שלא יעשה כדרך שעושה בחול ואם בתנו בשבת אפייבמזיד וסיעתו «ומ׳כריןתבשילסכפבס'
ואע״ש שפן ימותיו אש
וזין
שלא יבא לידי איסו'׳סקילה קדרוסאי־ סנמבאר למיל להדי וכ״כוני׳
ננן* פ ^ ייזעע!■ יס בסםמפו׳בישול וכ״כ ר״י בס״ג ובסס מותר לו לרדותה קודם שיאפה כרי
הדכריס
בסימן מ״ו בסס רסב״ס  :ואמיל
י״יזיל,׳
גמל^7ית'
חי
85
חמין לתוך לא תמלא אשה קדרה מעששיות ותודמסים ותתן לתוך התנור
פיו הי־ס״בא< כתןלהתיר /לפת מיס י
A5
שנחבא ' בסימן זהאהלמוסמהשנונגי׳
ערב שבת ממוך לחשכה מפני שאלו צריכין בישול
מג,תיש ליןמפ הקדים אפילו בססישעומדחענ הכירם
לצורך
להססוס כתמי או בכופח תבשיל
רב
ל>(תן  y , .ובכלבו כתוב שים ליזהר מלתת מיס חמין
רס״י
סבת סחרית י5ס כס טושים לרמת
וכמהעמי׳ ע״י! כעוד הקדרה פל האש לפי ססן מערמת
דמגיס חייב מסו' מבשל אפי׳בקדר׳מכוסלת וסיממו שפסקו כסנכיס דאמ׳כלסהוא כמאכל בן דיוסאי מותר לסססומוע״ג
י'5י ,"' ,ומגיסות בקדרה בדי לערב יפה וקי״ל
לא
מבושלות
כירה פאיכס גרופה וקטומה לסתם קדרו׳דידן כשמשהין אומן ככר סס
 i,,f rt ,״׳ 5,w/)Pכל זמן פסיא על האש והר"? בכי׳כירס גבי מעש ' שעשו אנשי טבייס כתב דלפי דברי
פירסאינה
כמאכל בן דרוסאי ויותר וכני נתבאר לעיל יכל פ מופר להשהותו ע״ג
רג<5,ם רש י מס סמנו נוהגין לימן בפב מיס ממפלי למוך החמין נ נ דממו דכה ג פט « נ
ואפי׳צס
גרופס וקטומה מופר לשהותו ע״ג כופח או במנוי אפי׳אס התנור מוגף
לע«! תק עגייה! קרי לה בשמעמין אבל בתופפו׳אמיג דבר המעורב לא שייצא הטמנה ובפרק נעה
איפשר
הקדרה סמוך לגחלי׳יהוא פלא מסא נוגעכגחלי׳ואפי׳לדפת הרי״ף וסימסו
יאי! י*י* גמנ " טומנים כדברי ה״ר יונה וממס עליס/ל׳ל ולא ידעתי מנעלו סכרי כל שבא נסמץ
{אזנ5ו* וג® ר ת
דסרי משוס דתנור דידן ככירה דמי כמו מכתבתי לטיל בשס ר״ח והילכן נלשנק
ן״ל נ ״ ^ /יזול ® ,לפני השבת סורין אותו בחמין אע״פ מהוא צונן גמור וגא ידעתי הפרש כין מיס
הלילס
מגוסלי׳למכוש׳אס׳וצ״ע וכדיק׳עב״ל והגאון פהר״י׳אבוה׳כ/ז״לול״נ שה״ר יונ׳סיב׳ או קטם ספיר דמי אי נמי מ&ו׳דאיפס׳רלא איירי בגמ׳אלא בפסהה לצוין
17ר י כו^!{ 10מגוסצייצמכושיאסיוצ״ע ובריקיי
^
דמאי דאמיי׳כל שבא בחמץ הוא בדבר יבם כנגו מיכגולת׳דר׳אבא אבל בדבר לח אבל משהה לצורך מחר מותי אפי׳ע״ג כירה שאינה גרופה ולא קטומהאובמכוו
«יו ^׳ •
ימיספן יש בסס מסוס בישול עכ״ל ודעת וו שהזכיר דכיון רלצורך מסר הוא אסוחי אסחיה ^ דפמיה ולא אתי לחמויי ומ°מ לצאת ידb
יאיי עני!® לא כמו מיס או תבשיל אס פסק
סריבלי
ספק נכון להנהיג שישימו סתיכ׳בשר חי בקדר׳סמוך לחשכה דנכה״ג לכ״ט
כי "שי °הגאון ז״ל היא דעת רבי' בפימן שי״ה ונכון למחות ביד הנוהגים היתר בדבר כיון
סיצידלא
פקפוק כמו שגחבא׳ימי׳צריך ליזהר פלא תסא הקדרה נוגעת בגחלים כי
דאיכא כמה רבוותא דאסרי כתוב בהגהות מרדכי ערק שלישי המשכים בבקר ויאה
 j3,סהקדיסס תבשילו וירא פן יקדיח יותר אומר אני סיכול להסיר ולהניח קדרה ליהוי מטמין בדבר המוסיף הכל וכ״כ כסדיא כסמ״ג וז״ל ואסי׳ למת גחלים3מרו'

אציע׳פו לא מצי לאהרור' 7כ הי״ן בפ׳כירה נבי הא דת״ר מבי׳אדס קיתון פל כויס
ומניחו כנגד הסדורה בשם הרסכ״א סמותי לתת ע" פ קדרת חמין בסבת מבשיל
שנתבשל מע״ס כל ציכו כגון פנאדי״ס וכיוצא בהם לסממן ואע״פ שהיד סולדת בו
לפי שאין דרך בישול בכך ואע״פ סהקדר׳כפונס טל האס אבל להטמין מסת הבגדי׳
הנתוני' ע״ג המיחס ודאי אסו׳שהרי אסו׳להטסין משחשכה אפי' תבשיל שנתבשל
בל צרכו אפי׳בדבי שאינו מוסיף הבל וכ׳הר״ן פל זה ואיפסר ג״כ פמה סאץ דרכו
לאפות טל גבי כירה כגון פנאדי״ס וביוצ׳בהס שמותר לחממן בסבת מ״ג צייה
מ״ג כסא סל בחל כל שהוא מצטקק לרע לו שהדבר מוכיח שאינו נטשה אלא בשביל
סימחמ׳ומפמט דדוקא לט גבי כירה או ט״ג כסא בחל קאמ׳דאיפם׳דסרי אבל לימן
בתנור אסור כיון שדינו ליאפו׳שס ומול אכמוב בזה בס״ד יכל מה תאנו אוסרים
לפשות בסבת מדברים אלו דבר שפוט הוא סאפי׳ע״י גוי אסור דאמירה לגף סבות
ואסישכאינפנאד׳שומן קרוש אס מותר לחממה בסבת עיין בסימן סי״ס ומיס׳
לדברי האומייס שיש צלייה אשר צלייה כמו סכת׳י־כיכו בסי׳פי״ח איכא למימ׳דכש׳
כאינפנד׳הוי צלי שהרי אינה מתבשל פ״י משקין ואסור לחממה במקוס שהיד סולד׳
כתוב בהגהות מרדכי פ״ג דף קמ״ח פ״ר ובחופה רגילים לימן היורה מלאה תבשיל
על הפטפוט מע״ש והאס מחמי׳ולהשהו׳ססטד למחר כיו׳ססכת ואס היורס מתקרר '
טבליס גויס מחממים אס מסתיס בשבת אס לא נתקררה כל כך שאס סיתה נשאר׳
כך שעדיין היפה ראויה לאכול בלא חימום א״כ אין חושם ין בחימומה וסריא וכ"כ
בהגהות מימון פ״ג ובסמ״ג וסמ״ק והתרומה וכתוב בת״ה סי׳ס״ו דלאודוקא
בח ופה דה״ה ככל דוכמא שיי מיהו כתב בסס א״ז דבדוכמ׳דלא סניקירבנן ראוי
ל§ סוי וכתב עוד םס סאס הספה® תוציאה החמץ פן המגור ועוסיבפו על תנור
^סבבית מזויף מבפנים ואז מבעית סאש פוךהתנור כדי לחמס בית החורף ועל ידי
כך ניתסיס החמין סע״ג התנור דשרי אפמהקרר לגמרי מאחר שעיקר כונ׳הספס׳
להיתר לחמם בית החורף דשרו בה רבנן אמירה לגוי מסוס דסכל קולים הם אצל
?צגס ונ ^ י מהפמיס כרמסיס «" י כך פאליסס ועל דעה כן פוסיבתו ספ מכל מקד׳

מיהיוסיסנתנ
ולענין מס סנוהגין בקצת מקומי׳להסדר תכפיל לחיך התמיר בשב'
משחשכה
הר  fמשמע דע״כ לא אסר תלמודא אלא כסנשלו עבע״י ובאו להחזירו
דיק׳להחזיי
אכל כל סנטלו בשנת מומ׳להקזיר אפי הניחו ע״ג קרקע ואע״ג דהיינו
קטומה
לכירה גרופה וקטומה וכיתנן בהמא אבל לכירה,סאינה לא גיופ׳ולא
למנוי וכוסח סהפיקוהו בגפי! או בעצי׳אפי׳גרף ו קסום לימיו מאן דפליגראשי
שמחויוץ
דמתני׳היא איפש׳לומר דמנו׳דידן לכירה דעי כדברי ר״ס וכיון דכשסס
או 3הס עממו גחליו ס״ל כגרוף וקטום כדאמרי׳כגמיומ״מ מפמעדאפו׳מסוסדעינ
לא שיי בגמ׳לססזיר אלא ע״ג כירה אבל לא כהויה ועוד הלא המירו להחזיראלא
בעוד הקדרה רותחת כמו סנמבאיוהס נוהגי׳להחזי׳אפי׳צונן וננודסהירו׳ה1סלא
קי״ל כותי׳לדמת הפוסקים כמו שכתבתי לעיל ומי׳אפסי למצוא להםסיחרפצד
אמר וכמו סכ׳הכלכו ח״ל וכפנו׳שלנו דין■ חוי׳כו כדין הגירה הגרופס,והקצמן
ואחר ססוציאו מפנס הפת או הפנאד׳האס נשאר בקצת הבלו עד למסיאי®® "
ססריאץ
סהוא מותר לתת בתוכו פנאדש להתחמם סס באותו הבל המועט סכו
כמאכלו וכהוכל
קטמו .היי
.
ואפי׳לא ... . .
.
גרפו מבעת. :
שהדי _
סימוי כלל .
סס .חסם _
.
וא״צ שיזהר נזה פלא יהא פס גחלת כלל אבל לני מקפי בהיתר זהמסים
1אמר רב ששת לדברי־ האומר מחזירי! מסזירין אפי׳כסבת ערס״יאפי׳ניוסמץ־
דלפי זה אף ביוה כמחית לא שרי לכחזי׳אלא בכייה גרושה וקטימהדוהנ) '<"
בפנוי כלל ואיפפ׳שלזה נתכוון בעל הכלבו פכ׳בסוף דבריו אבל לפרסיי יס ,M
דכן נר׳ודאי פלא נמנו חכמי׳דבייה׳לסיטורין ואף לפי היפר זה סכר.כ סבלנוניי1
עודדכיח
סאץ ובדיו אמורים אלא בשאסי שהוציאו ספת או כפנאד׳לא סממוסו
שאפו בו אזל ליה הכלא דידי־ס אבל כל סחממוהו כרי להכניס נו קדרה חמיןנצייז
מחי נפיס הבליה ואסו׳לפת לתוכו פנאדס לחמס אפי׳אס גרסוהו י59׳' מ 1ל ¬
דרכו לאפות בתנור מון עניני בצק המטיגגיס בשמן אפטי דשרי ס״םמ׳סיי1
דאיפפ׳דקרי לתת  mfmע״ג כירה או פ״ג בסא ברזל כל שהוא מצטמק יי8
« הדבר מוניס סאיגו נעס׳אלא בשביל סיפסמם
־

ואט״ג

א״ח הלכות שבת תג רנד

ד״מ

קסו

דשרי׳מסני׳ככדי פיצולו מכפ״י כמאכל (! ) יניא׳לגמר
הימר׳שאני התם ססי׳מחממן על האש ממס אכל בכס״ג דלאו כמאכל כן דמסאי מכע״י לא תיקפי מהא
5,רי׳ליס
דכיון פכגיעו למאכל בן דמסאי שעליין «ם אי!
ק דיוסצי דסכ״ע כשסס עצמם מונסיס על האש
ס׳ליה דסייומ״מנכון לאסוראפי׳בכה״גכדי שלאגפ״גאין צולין במרבצל ו 3ע׳ ע לג3י לחו b 6נן*
איפש׳דפש
 Vf 1משה 'א
^ [  vifאת האסליוכ״ש מאין הדבר כיור כ״כ לסית׳י כל דיפין דשייכילמבשל אס יסתס בנסלי׳יסמך אופס וכ״כ סי־״מבס ולפ״ז אס אינ׳מונחי׳על האס אסור ’ ” י  ’ 3,ציני
'
פ״י האו׳עצמו אובפס׳עצעיאו האש אלא כדי פיצולו מבע׳יי וכ"כ סם היהמגיד
בין 1שמחממו
קי
דבר
או
ר׳״ח דבי חס
נצלו כל כך סהסמצטסקין וק ה(א ,יהמני! ג
״
.
.
u
״
_
״
.
_
_
,
׳
״
נ־שב;י
צא״כ
נסנסומ״ט הכל יתב׳בסי׳שי״ח בס"ד :ז״ל
להניחם אבל לדעת רס״י ופיעמו דמרן גיטני דחי1* 6
מלר-יחיהן
כל הליל׳ להתבש׳וחיושי׳שמא תחתה למה׳ ורע לסס
דמשהינן קדר ע״ג רב ולא יספיק להם
דרוסאימ 3ע״י גמר « »י< י
< 0ק רס״י כ׳אנן
כתוך להסהו׳כשנתכס׳כחאכ׳בן
^ ^ «סהגין היתר
ויניח
'
פמוךלחשיכ
מים
של
'
ינדה םצינ׳גמפה וקטומה אהכי סמכי
חפית
נחתום
מיירי מתני׳אפי׳כפאינ
ימלא
שהתיא«
 ,נמדים •
בשול׳ולא׳
פפו׳לחשכ׳במ״ש ויחתה כדי שיתחם׳ לאלתר
התנו׳שמא■ יתקרר
והץגעלסהו' כמאכל  pדרוסאי מותר
אלאסמוךלאס והיא גופה קמלדכל " זהת״רזעדיי,
כ׳ה״רישעי׳דכל
:ותחש! ואם עשו כן « סורין למ״ש עד כדי שיעשו
,
כמאכל בן דר וסאי סרי לשהוי׳כדי׳ חחי; מנריסר״ך
להשהמוווכיו׳וגדולסזו.
סנצלו
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כן דמסאי אנורי׳בפ׳כ ל המנסןת נתמה על הגיד•
" "• קמומ׳שיי לטמנו בדכי המוסיהבב
להשסו׳דאפ״גדכדב׳המוסי׳הכל לסהויי ופריודע סאס לא כצל׳אלא מצד א׳כמאכל
^ .,־•סהוא ולא נאס׳להטמין אנא דב׳שאסוי
כפ״ט לענין חיוב חסאיו ומשמע דה״ה סנרכדבריהר״ך
גזיי׳שמא יטמץברמן ודוקא נמה שהוא עביר לאכול בליל׳איל
באות מצה דלאו כנוס הוא וכתבו הרמ״כס ספ״ק דסכת סאס עבי או סכח ונצלה mשהנ״יתילין
!ללחיס׳לאסשויי
לצורך מתרליכ׳למיגז׳כואמרי׳בפ׳יק כפפין דין זה דמאי סנא כמו ' בהגהות אסירי
צולץ בסי בצל וביצה ב״ם מעג « :מווא«י
 Hששא יסמכאכל ההטמנ׳שאנו עושין
הקדרה בשלבאיסו אטור כתוב בהגהות מרדכי פ״ב דמתני׳דאין
מ״מ אע״ג שאנו מתירלן הטמנה לצור׳עחדנר׳שצרי׳לסנית
הכל היא גזר׳סמצן .י חת ׳ ללאס׳ללה ^גר*
<גמ סיר מימן
יסמכנ׳מ״ג גתלי׳ספמיס היא דב״ס סתייין עס השמ׳ואין דבריו נכוני׳דמתני׳לברי
ע^ד,פע 0ס עלא מסא הקדר׳ע״ג גחלי׳שאש יניסנ׳או
,ח ^
כל הפוסקי׳דאץ צולין וכו׳במי־ר7נרק*חי«ע*לעי
שש למסר ויהיה אשור להוציא הקדר'שלא יניט הגחלים
וכדאערי׳בגמ׳דב״ס נמי גזרי שמא יסת׳וכן פסקו מתר שרי דלא חייסי׳לחיפוי וכ״כ "י ס״ס ריג/
^ שס גסלי׳ביעיות
לגוילהוציא׳כסכ׳מן ר״פ כיר׳כ׳דפהכי׳בלצורך הלילה היא דאלו לצורך
וקיומדכ׳לבא לירי חיוב ובספ׳יראי׳אוסראפי׳לונו‘
בראם מי׳זה אלא מאחר ׳בהנ״ת פ 7°לשג׳
ר ^ן
לא חייסי׳לסיתוי וכ״כ עוד בפי׳בסיבולי הלקט ולא מסע כן מדברי המפרסי׳סכפבתי
^ספכילוכןסשמ׳מרברי הכןרד׳ר״ה כיר׳דכללצ-־י׳מתר
אלאלצויך מחר$ן ס מןת׳ 1,תמ 7ת(הר 'םהיה«ומ'
סיאוי לאכול בלילה אתי לספויי ואע״פ סאינו צולה
ואץ נ׳כן מדברי סמפרשי׳שאנתו׳בראשסי׳סאח׳זה :רנד
סשלי ^ק׳בשס ישמח'
מבע״י כ׳רס׳בסי׳מ״ז  :יא '! לאח ?ה5.יאהחמ,ץ
■״ לשהותי ה״פ בקדיישאינה ממהרת להתבשלוכו׳כס״פק סבי הקדר׳פימס הנאכלי׳חייס אע״ס שא״א שיצלועס חסיכ׳ולא חרי׳על גבי גחלים כדיט^כסתו '!({ ^
 fi'yxסנטר סי מות
נומני׳פת מנו׳וכו׳מסג׳סס א׳ץכופנין פת לחמי
כל מידי וקשיליס ז ק׳לא מגלי ליס ספי כפרא דגדיא
התחתון סלס ומפ׳בגמ׳דה״ק רבי לו 1נרע«.ל5קרר
דשג׳עלק י״ח והסמ׳דאמ׳ער
דביסא ושריק יב אשי שרי אלא כדי סיקימו פניה ר אליפזר או׳כדי סיקרוס
שריק
והומיא היא ספניס סי ^י לתניי* לזה«.
יןשריק ^רדפודברח'ולאש*יק
אסירדגדי׳ולאשרי בין לא שריק ספי׳דמי דביחא אליעזר או' כדי שיקימו פני׳המדוכקין בתנור וסרפ״י
ווניומיה מדאמי אהר איכא דאפרי דגדיא בין
W,>n6sf
דברח׳ולא שייק רי :אשי  4״,ורב יימיס מדפמי אסר
'אליעז׳וכ״כ ה׳המגי׳בפ״ג סהו׳דעתהרמ״בס
■ דמי כי פליגי
ושרי׳נמישתיי
האור מטהרי׳לקיוס וכ׳הר״ן דהלכ׳כר איכא למימ׳דהדר ביס ולפ״ז טפות סופי'  5״ביג״יל
צולין־בשרבצל ו 3יצ אלא כדי שיצולו מבע״י התסבבשר׳
ואע״פ שבפי המשנ׳עסק דלא כר׳אליפזר
ולרבאשי שרי והתנן פין
כדי שיקימו סניה סאינס מודבקים רנד ( א)
והר־׳א׳וקא מסקי רבוואת׳כי האי לישנבמיוכיב אשי ואיכא יש בנוסחאות שלנו בספרי הרמב״ס סכפו׳בהס
לונומ-י ונפנו הרי״ף
נהגי״׳מללכי
כר״א ופ״ש עד שיקרמו פניה המודבקי ' «
■ דחזי׳סוגיא דסמעתי׳ בתנור וציי' להגיה השודבקי׳גס רבי׳פסק
מ^ן ופסק כרב ירמיה מדפשי דאש׳יאנן כמי כיבירסי׳ס״ל
וכ׳הימב״ס בפ״ג דכל סנקג׳בסדי זף^ .קגג״חעילד
במנוי קאיאפת ופני' שכנגד האש קאי אסררה
שייק אפי׳ברח׳פרי לא שריק ברחא אסי׳גדיא פרי וכן פסק
ממיסוכ'נ התו׳הילכך
ליה כתו׳בהגהו׳מיכווןפ״ג דגמי׳ rk <0
ושמ״ק .והתרו׳ססקו כיב אשי וכ״כ הר״ן בסס סח״ה וכתבו
משו׳דמפסיד
יחתה
חיישי׳שמא
דמי נס כא״ג ובסמ״ג
שיקימו פניה ולא
חוטי' נסשכין הימנה וכ׳עוד בהגהו׳ ראפ< «בלעי«
איירי כמשש' בגמ׳ולהכי ברחא ולא סריק אסור מנתו' כתוב דקיימת מי׳ היינו ספורסס ואין
א׳וסר  fבשס בה״ג דכצלי
מכע״י כל כך שיקימו פכי׳סעלמן א״ה ל«6קרי
מו׳וסו*
בצלי שהוא מתבשל מסיה ראוי לאכלס גלילה ואתי
פ״ג בשם סס״ג דפשט י״דא או פלדו" ןצייך לתתס
אפי׳אה סוא חי דכיון דמיייי
ליולצ
וכ״כ בס״מקויסתרומ׳כתנ׳בר־ג; ^! מנ«תמ גי«1
והתחתון ויתבשל .פס שבתוכו כמאכל ב; דהטאי
ומשמע דבגדיא אס לת שריק וברחא שריק כיון דליה
למדייוככס׳המגיד בפ״ג
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ושריק
בן
מכוסה
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למיס׳לסימוי סרי כין ס
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מתנין פת לתני דפר דוק בסאץ ביה אויריכזציהאי
וסת־־ופה וערש״י גדיא קשי ליה זיקא שריק הי פנים דלא גרע מירח ושריק כתו בכלבו דהא דאין
דיוסאי וין נד׳עדברי סמ״ג ופמ״ק
לאימת קבעי ליה למוצא י מלעות מ<\ ״ «ד
מוכן לחפו׳ברחא איל גדול לא קשי ליס זיקא ואתי לו מזון ג׳ספודות אבל אם יש לו מומ׳דבסבח אסו׳לרמת
בטיט סביב הכיסוי אינו
רבי׳ואס כתן אותם סמיךלחשיכס עלי! תנמנים־.
סמנו פי החנו׳ליסול ניסוייולחתו׳בכפי׳אגימרי שאינו בתנור דאפי׳כיסוי ליכא שב׳בלא חיתוי׳נמי אפיה וס״ל כקדר׳חיה:גו * 2ש
לגלויי
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כ"כ הרמב״ס בפ״ג והוא נלמד מדין עססיו '
אס סכשי תוך הפנויסמו׳לגחלי׳ואין וכו׳אס במזי׳אסו׳עד מ״ש בידי שיעשו
ומשמעדה״ה
פסל
ולחתות
בו
להפוך
 .ומונן
לו לידות ממנו מזון ג׳סעידוה מרזמע׳כל נת^
מנח אנומריואפי׳בנדיא אסור דפ״כ לא שרי בלאשרילן
ותויסוסץ שיבא בסמוך :ןמ״ש ואס בשוגג מותי
ה המנוימנוס׳כלל יושיב
כהבי פלס קי"ז ואע״ג דבפססיר ^"? .פע׳דשנת,
וכ״כבהדיא.
וכו׳עדכדרך שהוא פושה בתול בריתא ערקכל
אלאבסמי התמר ממסה מיהא דלא מגלי ליסמש■׳ס דקשהליהזיקא
משוס ככור שבח לא קנסו ל גנ י נ׳רא״ם ־7עיל*
רבי׳אבלהרמ״בס כ ' בס״ג ח״ל אס בשר גדי הואוכיוצא.
ותימוסין משמע דאפי׳בסוגג אסויין עד מ״ש הכא
בהגהו׳אשירי וכך הם דברי
דמרד׳סזון ג׳סעודות ךוקאבס ץין ^ ^ המ נלעיזמזת׳לעלעלו
יסתסבגחליימחררהבשר סא״צ אלא חמימו׳האש בלבד ואסבשר ע 1ג׳סעורות בשוגג וכת שם סר״ן דהא
נופות׳שצה
בשאין להם מה יאכלו היא לא לאי הפת6קר»« פנ^
אובשרפור הוא אשו׳שמא יחתס בגחלי׳לבשלו ואס טח פי ספנו־׳כטיט מותישאס יאכל וכן הא דאמרי־או׳לאחרי׳בואו ורדו לכס
ואע״ג דרדיית הפת סכמה היא מ יש ק71׳ח0יימ
התי \ולחתו'ת ; :ס הרוח וימקש׳סכש׳ויפסד ויצטנן סתנו׳ויפסי׳הבפר
סכת
זה הכי לא וכן משמט מדברי הרי״ף שכתב כריס וקדש עליו היו׳דמציל ממנה מזיןשלסה לא־ן  ttערד*
ני) לפסח
בצל וכיצס פ״ג האס אלא כדישיצולו מכפ״י ולפי
וכו׳לא שרו ליס אלא היכא דשכס פת כמנור
מ״ כ אין צילין בשר
5נילו6
לא סרו ליה רבכןוכ׳רר״ן «יעי׳ז • עג״ל4
דאמוי דכל מידי לקשי ליה זיקה לא קאי אלא אברחא סעודו׳לשכ׳ומשו׳ככוד שבת אבל רדייה שלא לסעוד׳סבת
ללישנ׳במיי׳דקי״ל כיותי׳סאי
לא ירדה במרד׳אלא כסכין דוק׳בדאפס׳לשנויי בסכין
מק׳חשו׳דכיון דשייק כפיש סבליה וכי פתח ליה נשי׳כיס זיקא ומצטנןהפנו ' בדי סכת דמשמ׳דהא לאמרי׳
וסריק
וכי אמרי נמי לכי איפש׳לסנויי משנינן ה״מ
ומילא נ מיל שסי אבלננליא בלאו האי טעמ׳שרימשו' שאס יחפהבגסלי׳יפחרך עשטק ואי לא פכדי׳במרד׳וכ׳עודסס
כתנו׳עסקי׳שהסההו סס באיסו׳מפני סלא עמד
היכ׳שנאפ׳ספת כאיסו׳דכסכח פת
אס׳לא שייק ולפ״ז אפי׳א־ן פי ספנו׳מכוס׳כלל אושהו׳סון
0מ1חשסאיט«
ע׳שריבנדי׳דסא ודאי לא אפי לחפויי כיון סאסיסת׳בגסלי׳יתקר׳
לממ׳פמיך לגחלי׳פרי
לכשרופשע' לפי זס דלא מיקי־י מנס אגושיי אלאבשהבס'
זממ׳לאפי׳בשרגדי׳אסוד להניחו פל גני האסשהרי כ '(
, ,
נ״למדכדיהרפב״ס ב פגמה שכת ימי' כלס בי צייך
גדיליכא ,וין
!זם ,לידינמיז'  6־'לי  5י 'ff 3 ?’3מבפ ’ ” ״7
סדין זס הוא בכל כשי צלי סאע״פ שבבשר
מיצה פלגבי האש וכ׳ס׳סמגיד
51SWD
,
™
1
אלא סיצלה מהרה ’
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הנא סקפסניח על גבי גחלי׳א״כ אינו חושש
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לנדחש שפא יספה
 !,פיו׳מוניי מיפוי« נמנ 6,י ־נ נ יכ»ז נר מנל מקימי
יחפ׳מיס׳כשנצל׳כמאכל כן דרוסאי לא חיישי תר
^מ ’ל "י “המי־
הילכ׳חיישי׳סמא
י ^ ׳פסיפסרך
אס סוא בסר סור שמאחר שהוא ראוי לאכילס למה יחתה
’1ל2א אשי למשויי אפילו
וס׳ ודחס הרמב״ן שהוא מותר כל שקרמופניה
t>Äממנ< תנ’! »» י״מר
וסע״ק וסתממ׳כמבו וז״ל ופוקי לס בבסר׳אגומריפירו׳סוץ הנ ס ? כע .
להפסידו אגל סמ״ג
ולצורך לאכול בלילה והוא כדברי רש״י שאסר בטונחססוך
נעמי סמך לנחלים
 n01jרן״מ ה« מ6ל5ו ניודינמרדמ ממוין נדרנוומיי!
'ך הפצור ואין פי הפנוי מכוסה נר׳שסס ממייי׳מדלא
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כן דיוסאי ואפ״פ סכב׳כ׳רבי׳בסמוךדצלי והוא מדבס התו סס לא מפל
יב כדי שיצולו מבע״י כמאכל
?״'cאטי׳חיאסי' להניחוסמוךלחסיכהכפב הא לאיןצוליןלאשמועי׳דככדי
בן דרוסאי שרי וכת׳הר״ן דלדכיי הרי״ף שאוסרלשהו׳אפי׳נמבשל
בא
’ניט כמאכל
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רנז (*c
ויניח׳ כמוך התנור נל׳סמסחשיכ׳ואסעפס קלמ״ס אסורץ ככדי שיעשו ומפר׳כגע
רמש מין כרכר המוסיף הגל המכשיל אשיר אפיי׳בדיעכד וכתיב המן•'כןדדור׳ן
 ,CJWJסעמא גזרה שמא
יחתה
כגחלים
ופרש"
,
־
מסתיו
'
ומימוסין
צריכין
בישול
יומי
וכ״כ
סגתח־מ' לוו שנצטמק ויפה לו אכל כמומר בחמימותו בשעיאשונס אי'לנועל%
מר?יכ ע* נ דן>
ק־' 1ןז אס ענר הר״אש והר״ן וטעם חכי'לש מיס סכ׳רבי׳הוא מדכיי סמווהר״א ' סס אכלהרמ״בם
ובתי עור שסי הר" ן גכיה* !,דת״ר מכיא אדם קיתון סל מיס ומניח־׳ ננגךה;זד *
וסטמין אש 1ר:
נתי כפ״ג דעססיות ותורעוסין ומיס אינם צריכין כישולהרכ׳ודעתו עציהלאכלס
דאנדמכשיל שנתבשל כל צרכו אסור להטמין כשכת אפי' כדכיסא-ינומוס־^1
נ( ) ן כא" fכתי .לאלתר ומפני כך אע״פ שלא נתבשלולכ
בגמר
לא
מפליג
בין
ת
^יללתנ ^»
«-
זעמטת» 6ני עיקר כתבשיל שלא בישל כל ציכו שאסור
יף ^ ןד
עוישיןמדולמעציםסמיךלחשכהעדשיצ^בהן ומיס לשים כלי על התכשי'
כדילשמרי"
 ? a -ttaתסמיג• '
געמר י« 1יזיןעי לשהותו כפנו' הן ומסע דתנור לאו דוקא
י האור בעניןשתה׳השלהב׳עולח מאילי׳ואם הוא העכברים או כדי שלא ימטנף■3ע5מד ;
התמר כטיעצכ׳ע דה״ס לכירה וכועס אא*כ גרף וקטם׳ וע״ע
פדישאיןזהכמסמין לסחשאלצכשוןו
5ןרי ־ ימיהא ע! מה שנתבאר בסימן רנ״ב וכ״כ שם ה״ה
וכנותן כיסוי על הקדרה : 3ואלודביי׳
גני נרפת« רייניש ומדקתני סתם אסורץלמוצאי סבת
ככדי
פ ^י־מיני׳־ננת' •» •.שיעשו משמע דאפי׳ בשוגגנמי אסור עד ?! אחר שהצי׳בםהאור כראוי יכול להתחם׳מנקבשכ׳וילהשתמ׳ המוסיפי׳הבל וכוימשצ׳כרפ״רכמ׳נופ»
«*ה< ר׳ י!שן>
וכמס איןטומניןאקםי* מנזלאכג<מול1
? -6רלי» נ’ ד 1קיים מוצאי שכת בכדי שיעשו וכדאסיקנא בפ' לאור׳בין אם היא על גבי קרקע או על גבי המנורה ואפי׳אם היא
בזיל ולא במלח ולא כסיר ולא נמלק
שיונהג ? ; א אשור כירה משרבו מפהי׳כמזיד ואוערי׳סוכחים מאיתן דברי׳שאין עושין מחן
פתיל׳ לשבת מדורה של זפת ושל לחים כין יכשי ' לא בתק ולאנגדש
«S״? 1tאולסנחוק אט גזרו ףא לע השוכח וכבי כתבתי זס גפריוז וקש וגבבה אין
צריךשיאחוז האור ברובןמפני שהןנוחין כמוכי' ולא כעשבי׳ כזמן שהסלחיסול
ג 37ר
היוסיף
כסימן רנ״ג :
לידלק וקמדורה של קני' שאגדןושל גרעיני תמרי׳שהןבסל אין טימנין בסס יבשיס ופיש״י כמסנ':מ;י,
 S39אלא נקדילה
0צא ? תנש* כל רנה אין עושין מדורס מעמם וכו׳
צריכקרו׳אבל אם לא אגד הקני׳דלא נתןהגרעיגקכסל צריכ׳רוב :הבא לסלק קדי׳מע״ג כירה
ולסוסג׳במד
משנה ספ״קדשכתידף ינ1
)
! 3רגר אנלקניר׳
ף
*
^
ן
שש
תקיעו׳תוקעין בליש במקו׳גבוה כרי שישמעו כולם אחי ואמת חכמי'איןטומנץכלב׳סנ! ק
קיי ^ א לנמרי או ומאחיזין את" האור במדורת כית
המוקד
הכל
אלא
כרכר
המעמיד
סכל מי
סוש
תקיע׳ראשונ׳נמנעו אותי שבשרו׳ מלעשות מלאכתן
שנת־־.ש 3כמג" ד ובגבולין כרי תיצרו האור־ביוכן ובגמרא
פריאכי׳נ^ מלים•
ואין הקרוביןרשאין ליכגס רע שיכנסו כס הרחוקים ויכנסו כולם כמוסיףואםו ' מוכיןכלדכר יו ? מימוכן
מ״כרנ ס לק"׳} (דף כ )מאי רובו א״ר רוב
כל א וא׳ושמוא' בית׳ ועדיןההנוניו׳פתוחו׳והתריטיןמונחין התחילו לתקוע תקיעה כגון צמר גפן ותליסיצמר יךשל כ0; 0
ונתו' אמי כדי שלא יאמרו הבא עצים ונניח
csb
וגמר׳ בגדים בלויים וכגמיא
א־בעי׳להו
רי 1גמזגחמנק תחתיה' תני ר' חייא לסיועי לשמואל כדי שנייה נסתלקו התדיפין
וננעלו
החירות
ועדין
החמין
והקדרות
גפת
סל
זתיס
תכן
אכל
דשומשמי'tbd
(6
 10רראתז!) זנ"<דתה שתהא שלהבת עולה מאליה ולא שתהא רותחין על נכי הכיר׳התחילו לתקוע תקיע׳שלישי' סילק המסלק
דמי אודילמא דשימשפין מנן ולשלמיס )
 67שלהבת עולה ע״י
דבי־
אפר
•
וכת׳סרס״כס
והטמיןהמטמ׳והרפיקו
הנרו׳שהה
כרי
לצלו׳דג
קטןאו
כרי
להדבי׳
קרא׳ן אלא ^ אין
ת״סדא״רזייא ק־־ה שפמן כה
אסיר
למחו' כי? הנ! סכ ),בפ״ג ואס לא הדליק רובה אסור ליהנות תפ בתנו׳תוקע ומריע
ותוקע
ושובת
:
לחרמכ״ם
ז״לתקיע׳ראשונ׳
להניח׳על
גפת
סל
ז
ת
ים
ס״משל
ותי׳מגן
היתר על פיו בס בשבת גזי'שמא יחתה בס ויניד העצי'
תוקע כמנחה ושלישית סמוך לשקיעת החמה :
לעולס אימא לך לענין הטמנה
דשומשמין
«/גו «? ן יתנאר כדי שתעלה כסלסב' וכתב ה״ה שהו נלמד
טומניןבשב׳יאפי■,בדכ׳שאינומוסי׳הבל אבל ספק נמי אסורלענין אסיקי סבלת
חתי׳משןי
דל « הת־ « קי'־.
' £ל מבריתא דעסמיו׳ומורסוסיןשגזכרס בפי'
הכלא דסומשמין לא מסקי הכלא
וסדש״י
י חשבי ספק אינ׳חשלטומנייבו ובע״ש מות' להטמין
לאין לחלק « אסיר
נכל עטין נ רנ״ד  :ום" ש ואס הוא פץ
יחידי וכו׳סס בדבר שאינו מוסיף הבל יאבל לא ברב׳המוסיףהבל ואלו דברים לענין הטמנ׳לפסנו כתוכו
דסימשמיןכמי
 ( .נ ) וכראי?תע פלוגתא ואסיק בר פשא
הילכך
כעינךוב
אסורלענין אסוקי הכלא כגוןזה
סהטמין
המוסיפקהבלפסול׳של זיתיייושל שומשמקוזבל ומלח וסיד וחול
י »! ר
לדעת עביו ורוב היקפו
ופרש״י
יוב
עביו
שיכנס
ברבר אחר וסניס קיסם על הגעת
דליכא
סרמנ״ם זאפיצו האו׳כתו׳עביו פד רובו רוב היקפו מבחוץ :בין לתים ן
בין יבשי׳ותבןרזגין
וזגיןומובי׳ועשבי' לחי׳אבל יבשי׳טומנין
אלא שהנס' מעלההכללממל׳וסותי׳קדי'
לחין חתית
ובכנפיי
בהן וטומנק בכסו׳ופירו
ענחן  1מ״ש ובפסמין אפי' לא אחז כהס אלא
«נ״& ל״ויןיומת'?*כ
ס בקיפ ומשמע דכעיין לא איפסישנווכיון
ח ! ' #צקלא חילוק כל שהוא שרי וכו׳שס במשנה ר' יהודה או ' אף כססמין כל שהן ומש מ׳ לרבי׳דר׳יהודה
רמידידרבנן הוא נקטי לקולא אלא סכת׳הר״ן וסלקא שמעתין ה :י
דגע׳דמתנימץ
 » 05gv׳ל sאינו חולק עלת״ק אלא עוסיףעל
דבריו ות״ק סודה לו וכך הס דביי רבי׳ירוח׳בח״ג אפי'דשומשמין וכי כ רבי׳ירוח׳בח״ג וכ״כ רבי׳וכ״ב הרמ״ב' בסי׳המשנס וכ״נמעריו
אבל מדביי סרמ״בס
כסי׳המשנהכר׳דר׳יהודה פליג את״ק שב ואץ הלכה כר׳יהודס כש״ד סכת׳סתס שאין טוסנין בגס' ולא חילק בין דזתי׳לדסומסמין
ואיפס׳ששעמס
וכ״נ מדבריו בפ״ג
ג״כ
שלא
חילק
בין
פחמין
לפצים
:
ומיש
אבל
לאחר
שהצית
בס
מולא
דחי
בדרך
דילמא
אלא
בלעולס
אימא לך משפע דקושטא דמילתאהכיאמיס
האו׳וכי'
ולהשתמש
לאורה
וכוכר״פ
כמה מדליקין ת״ר כל אלו שאמרו אץ מדליקין
א״נ שמפני שהוא קרוב לבא לידי איסור תויה החמירו בספקו וכמ״ס
סד״ןבפיכירה
בה
נשמו
אבל
פושין
מסס
פדויה
בין
להתחמם
מגדה
בין
להשתמש לאורה גץ על
גב  ,מניח קדרה ע״ג קרקע ודעתו להחזיר ועוד' בידו ורעתו שלא להחזיר
ואיבעי׳לן
גבי
קרקע
בין
ע״ג
מטרס
.
םדורה
סל
זפת
ושל
גפיית
יכו׳ע״ס
הסייסכל
ספ״ק
תו לחץ דמתני׳לסין מתנו'עצמן הוא או דילמא לשין פסמ׳דבר אח׳פ״ש לא נמנןול£
 1שבת ודברי רבי׳כקני׳וגמנינץ כגרסת הר״אש דאלו לגירסת הרי״ף הויאיפכא
בזגין ולא בסובין ואי אמית לחין מחמת עצמן מוכין לחץ מחמ׳עצמס היפי
משכחת
דכשהס מעוזרי® א־נס צייכין רוב לסי שהם דולקין מאליהם ואס אגדה קנים ונתן
לה
ממיט
דביכי
אטמי
והא
דתני
ר
'
אוסעי ' טומניןבכםו 'י3סה וכפירו יכסין אכללא
הגרעיט׳בסלי׳צריכץ רוב לפי
סאיג נוחים לידלק וזה הוא דעת סרמ״בס בפג ולפי בכסו׳לחה ולא במירו׳לחץ כסו׳לחס מחס׳עצמה סיכי מסכח׳להממרס׳דביניאט,!:
גרסתרש 'י קנים אינם
צייכין
יוב
אגדס
צריכין
רוב
ובגרעינין היא איפכ׳דצריכין וכפ׳הר״יף ופלקא דמחמת עצמן מנןימוכין לסין מסע עצמן היכימשכס' להכגון
רוב ואס נמנם בסלים
איננו
צריכץ
רוב
:
רנו
שש
תקיעות
תוקעץ
בפ״ס
מ׳־־
וכו׳
סא דגיני אטמי וכסו׳לחה דעביד׳ממרטא דביני אטמי והוא הצמ׳שבין
ירנותיה
בריתא בס" פ כעס
מדליקין
:
1
מ
*
ש
ואין
הקרובים
רשאים
ליכנס
עד
שיכנסו
גם
של
כהמ׳שיש
בו לחלוחי׳קבועס סאינה מיברכר׳ מדבריו דלחין מסמ׳פצמן
מחממות
ה׳־חוקיס
וכו׳פיס״י
כדי
שלא
יחשדו
הנכנסים
כאחרונה
טפי
וכן
לו׳
פרש
י
שעסקו
וכ״כ
במלאכתן
•
רכי׳יר־חס
אחרי
בס״ג
וכ״כ
הרמ״ב׳בפי׳המשנה ולפ״ז לחקמתןדני■
ששמעו קול
השוער
שאין
הכל
מכירים
עי
קרובים
ימי
רחוקים
:
ומיש
שהיה
תוקע
אחר
מותר
וכן
דעת
הרא״ש
שכת׳ואזלי
לקולא דאיסור׳דרמן היא וסומכיןיבססאה
במקום גבוה וכו׳הוא מדברי המלבס בספ״ס וכתב ה״ה דסכי משמע בגס׳ :
ומ׳שלחים מחמ׳ דבר אחר אבל מדברי סרמ״בס כפ״ד ני׳שסוא ז״ל מער׳רלחקמחיו 'וכי
כשם הרע״גס תקיעה ראשונה מוקפץ במנחה וכו׳הוא ג״י בס״סה :
אחר מחממין טפי ואסו׳בכל גוונא שכך כת׳או זגין ופוכין ועשבי׳בזמן
ששלסמ׳לחין
רמ
טומנין נשכת אפי׳בדכי סאיט מוסיף הכל וכו׳בס״פ כמס
מדליקיןתנן
ואפי׳לוחמת עצמן והתימ׳פל רבי׳שלא הזכיר מזה כלום : Jום* ש וסימכץ3נסת
ספק
תשיכס
ספק
אינה
חשיכ׳אין
מעשרין
את
הודאי
וכו׳אבל
מפשרין
ופירו׳וכו׳שס
במשנה וכת׳ר״י כח״ג רי״ף הביא כא דתני בר הושעי׳טומניןננסיין
את הדמאי ומערכין וטומכין את החמין ובגמ' (שם ) אמר רכא ספני מה אמיו אץ
ינשהוכסימ׳יבשץ אבל לא בכסו׳לחה ובפימ׳לחץ ותימ׳הוא כי
כר׳דפליגאמחני
טומנין בדבי שאינו מוסיף הכל,משחשכה גזרה סעא ירתיח א״ל אכיי אי הכי בץ
דקתני סתם טומנין בפיחת ובכסות משמע ביןלחין כין יבסי׳שכ״ל ואע״גדנסני'
השמשית נמי ניגזור א״ל סתם
קדרה רותחות ק ואפר יבא מפני מה אסרו אין לרי״ף ליחא לדתני יכ הושעיא מ״ממדכתב וכסות לחה דענידא ממר האדמי
טומנין בדבי המוסיף הכל
ואפי׳סבע״י
גזרה
שמא
יטמין
ברמץ
שיש
בה
גחלת
א״ל
אסמי יש ללמוד דהכי ס״ל דאל״ב למס לי לאיתויי הא דכסו' לחה ואע״פ
סהפוסקיס
אגיי ויטמץ כלו' דהא
מכע״י
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גזיה
שמא
יחתה
בנחלי׳וסרש״י
גזרה
שמא
ירתיח
לא
פסקוה
להא דתני יב הוסעיא׳ משום דנראס דפליג אמתני' דסרי סתם
להשזי!
שמא ימצא קדרתו
שנצסנכ
'
כשירצה
להטמינה
וייתיחנה
מחלה
ונמצא
מבשל
בשבת
בכסות
ובסיחוסמ״ש התו׳איפשר דסרי״ף סוב׳דלא סליג דמתני׳גלי לן
דמובקלחין
רותחות הן שסמוך
לבין
השהסי׳היא
מעבירן
מעל
האור
וליכא
לסיחש
לסע
'
נצטנס
מחמת
עצמן
אין
טומכין
בהם
ומיכה
כשמע
לכסות
ופירות דכל סקלחי;
וייתיחצה גזים שמא יחפה בגחלי׳משחשב' סבא לבשל הקדר׳סלא בסלה כל צרכה
עצמן אין טומני׳בהס וסדר תני טומניןככסות ופימ׳סמס לו׳דאפי׳הס לסין
טומני!
וגזרו אף בביסלה לכ צרכה סד שיגרוף או שיקטו' זאת היא גרסת רס״י ופירושו
כס
בהס והוא שיהיו לחים מחמ  /דבר אחי וכדפרי׳רב הושעי׳אע״פ סאין טוסכיןכסנה
אכלהרי״ף גורס מסכי מס אממאץ טומנין בדבי המוסיף הבל ואפי '
מבע״יגזיה
וכו׳יכול לחזור ולכסותו מסתחש׳כלו׳אס נתגלה וזה פסו׳ שםבמסכ׳לאכססוסניז י
סמא ירתיח א״ל אביי א״ה בץ השמשות כמי כיגזוי א״ל חמה קדרות
כין
השמשות
לא
יכסנו
מפתחשך כסהו ונתגלה מותר לכסותו  :וגלש וין יצול לגלותו
נשינין
רותחות הן ומפני מה אמרו אץ סומנין בוכ׳שאיט מוסיף סכל
משחשכה
גזרה
סמ׳
ולחזור
י
ולכסותו
יכן
מ״ש
וכן
אס
גלה
1
גלה מבפ״י אדעת׳סלא לכסותו אסורלכסוחץ־ו
יטמין כרמץ ופי הר״ן
סס יסרמ״בם בפי׳משנ׳כפה טומכץ שמא ירתיח כלו׳אס נתיר הוא ממ״ס המו׳וסר״אש סס כסהו ונתגלה מומי לכפותו נר׳ דה״ה דמותינגט"
לטמון בדבר המוסיף
סבל
מכע״י
שמא
מרתח
הקדר׳בשב׳
ויצטרך
לגלית׳עדשמכוח בידיה ולחזור ולכסותו כמו שמותי ליטול הקדרהולהחזיר' והא דנקט כסהו ומ 1ג\
משוס
מתגלה
מכע״י
הרתיח׳ ויחזור ויכסה בשב׳ונמצ׳טומןבדבר המוסיף הכל בשב׳שהוא אסור ואקסינ ן
איירי דומיא דרישא אכל אס גלהו בידיס מכע”י ני'ם!
אי הכי בין הסמשונטיליגזי שלא יטמין בדב׳הסוסי׳הבל לצורך מחר רפי־קיכן סתס
לכסותו משתחשך אסו׳לכסימו משתחש׳דדמי לתחלת הנימכ׳וכ״כ ר״יכח' ג ד.שו״ג
מותר
לכסותו
קדרות בין השמשות יותחות הן כלו׳ככר ימחו ונמו מבעבוען וכיון סנסו סוב אין
סשססש׳אא״כ
גלהו
מבע״י על דעת שלא לכסותו מםיזחש6כ ? J
רותחין כך כתב הימ״בס בפ״ר וכתב סס י׳המגי׳שכל האחרונים השיבו מליו שאץ
וסמ״ק
והפיומה
כתבו דכל שנתגלה מכפ״י אסו׳לכסומו מסמסס׳דלהכי
דבי זה מתקבל שמבע״י אסור ובין השמשו ' מותי ועוד שהוא מערש רותחות שכב׳
נתגלה בדיעבד לדקדק דוקא נתגל׳משמסשך אבל נתגלה מכפ״י א סי׳ממי ^ ,
נחו מיתיחתן לפי׳פי׳הראכ״ד גייסא זו בפניןאחר והו׳דחוקאלא העיק׳כגיש״י
לכסותו משתחסך והכי איתא כירוס׳וכ״נ מדברי הרמ״כם בפ״ר רהגהיהזכייו "
גכ״כ הר״ן וסרא״ש וכתב הרן
בס׳בירה בבי מעשה דאנשי טבריה למסמס סספינן הקברות ולא הכריעו וכיוןערוב הפוסקיםוהרמ״בס מכללם וסירושל׳מסייעם י

הלכות שבת זת

ד״מ

רש״בס הזכיח׳סתו׳והר״אש והר״ן כי״פ כמס טומני׳וסמרדכי בפ׳כמה מדלי׳ וכולס (י ) כת׳מררי*א
 1ססו׳ ^הסמו ^ב ^ר אסיס ימ שאופד לגלותו לכתחלה בשכ׳ולחזו׳ולכסותו:
הסכימו לדברי י״ת דאפי׳נתבסל כמאכל בן דרוסאי אסור דסת׳הטמנ׳היא לצירך גהג׳ה ?ל״ל י>ל 0
?ייא!לסוסי» עליובסכ׳או אפי׳ ליטלי כולו ולישן אסר במקומו וכו׳בס״פ במה
ה' ה נל<וג<ז*
^ " ןדנ ^מ״ר אע״פ שאסרו אין טומכין בדב׳שאינו מוסיף הבל אס בא להוסיף
מסר וצריך סימוי שלא יתקרר ומעט סימוי מסכי ל הסזיק הסוס כיון ססוא טמון זנת׳התרלניי*®
ומני׳הגלופקרין או נוטל סגלופקרין ומני׳
ייצררשכ״גא
וגזרינן שמא יטמין ברמ' וכ״כ סמ״ק וס״מ גדול והתרומה דאפי׳קדרה מבושלת כל לא יחמור למ! תר
הסדיכין י׳™
מוסי״כיצדרשכגח• נוטל "“ “ J J
צרכה אסור דסתס קדמת כין השמשות להטמין כסלעים
,
■. ,
.
"'"ימ  d’PP* ’toניינליי״?
דינין :ונוסל הגלופקרין בימו הסע ובכנפי יונה 7ובנשר של פשתן ובנסורתשל חרשים אע פשאין מבושלות הן כל צרכן וקאמר דאין טומני ן דאן* אס ««סיפין
«ה0
ומשמ׳דאפי׳כמבסל כל כרכו ואפי׳מצטמ' הכל מילמאדלא
כיסי
אסיראסמ׳יקדי' מכשילו מחמ׳תב
טומניןבשב׳אפי׳בדב׳שאיןמוסי׳הביל אם טמןכהם מבלי ונתגאה ורש לו אסור מטעסא דר״ת דממט סימוי שניתי היא <ל#
אפי׳משתחשך וכן יכול לגלותו בשב ולחזור
 nfjכיה ובזך
יכול לחזור ולכסותו
והמו׳כמבו דל״ג כיצד דףכ* גהל יג
מהני להסזיק הסוס וכ״כ הרב רבי' נסים זנ׳כהתיס׳שם « |
אחר
וליתן
כולה
אפי׳ליטו׳
כשביאו
עליו
להוסיף
או
בו
ולכסותו
לה״ליר
6מ׳קדלאםרי אלאלמסי'36ל
בסדיא ורבי׳ירוסס בח״גכת׳סלא פי׳ר״ת הירושלמי ג
שנתבשלה
וכלכד
ממנו
קר
או
הראשון
מן
ביןשהב׳חם
במקומו
ופסקי
וסמ״ג,
^ וק דעתסע״ז
זיוזנת
מה דינו אס נתבשל כל צרכו עכ״ל וטעמו (ס )
ממרי התוספות
הקדר' כל צרכה אכל אם לא נתבשלה כל צרכה אפי׳להוסי׳על
כמ
315לה י^ ׳ם
נמ״ק
דמשו׳דנק׳ר״ת כמאכל בן דרוסאי איפסר
והרא״ש למותר
הכסוי נמי אסו׳שבתוס׳ זו גורם לה להתבשל אבל אם גלה מבלי
גייםמ? 1ספילסמי׳ר אלאצפרסד 3ריו
דנקסיס בדוקא ונר׳ודאי דלארדוקא נקטי' ליטול הקלים
דאסו׳להטמין אלא שתפש לשון רסכ״ס וגס ר״י כת' סס הט« ונ׳ולהחזירה
משתחשףהא
 fאלסוסי» |ןןסיף מי 5ומרי׳ל $ן אדעתא שלא לכסותו אפו׳לכסותו
בשבת כרכר שאין מוסיף הכל היינו דוקא בהדרה שנתבשל כה סיס מהגדולי׳ סכתבו דאפי' מצטמק ורע נשכת ועילסיין
™ <6616J Pt״ נסהתחלה
לו אסור :כתב א״א ז״ל יש נוהגי׳לעשות רב׳ט שכתנו
שמי חומ יפ׳כגון גלרפקרין או דילמאאבל אם פינה התבשיל לקדר׳ אחרת מותר להטמינו וצונן מותר
«טור;
^ילו כסהוכדכר קל כגון סדיטן שאין להטמינו בדבר שאינו מוסיף הכל כגון ליתן קתון של מים תחת ספירה אצל מקום האש וכו ' בריש פ' במה

משתמ׳סומןכ״כ כיקדמהני כל שהו כסט ;
 %סשכיכן ליה ומסי׳רש" 3ג מד ^ מ׳
טטל  nnהסדרן 15ל"" 5דחשיב כשהו

כר וכסת כרי שתפיג צנתו פי׳ר״שביכל מה דאסרי הטמנה רוקא
למאכ׳קדרוסאי שרי
כשל׳הגיע למאל קדרוסאי אכל אם הגיע
ור״תפי׳שיותרישרהחמי׳בהטמנ׳מבשהייה לפי שמטמין לצורך

טומנין כתב כן והוא מדברי סתוספו׳ סס
וכתבוהו המרדני וספר מצות גדול וספר

מצות קטן והתרומה ורבי׳ירוסס בחלק ג,
וכתבו עוד התו׳והר״אש סס שיש מקומות
סבמקו' סמסיקין האור ובסלוכל הקדרו'
ביום לעת ערב מסלק האש וגורפין הרמץ
ונומנין הקדרה להוריך מסי ומכסיןאותס
מנהגימהאדאיתא באפר צונן ולנדנד לור׳זירא דאמר קופה
ומטמימיכההקדר׳ומכסיןאות׳ומכיאי׳ראי ^
כפ ק רשבת קררה חייתא וכשיל שרי ליתןלתוך התנור ולאדמי סטמן בה אסור להניסס על גבי גפת של
״  rm ^ ,לנ״חלה «!״■
ע״פשלאסיס טמון ממסלה אלא בסדין כולי האי דהתם הוי כתור׳שהייה אבל הכא שהויהטמנה ובדבר זתיס דשאני התס סנמןהקדר׳לקופ׳לסס
בלב׳ דנממלס דמי אפ״ה שרי והכי איתא המוסייהבל לא ויש לחל׳הא דאסרי׳הטמג׳ ברב׳המוסי׳הבל היינו הטמנה וגס ראוי להטמין בתוך גסת סל
זתיס הילכך איכא למיסש דילמא אמי
ניא׳ונן לעת רני׳ ייומס וספר התרומה משו׳גזיר׳שמא יטמין ברמץ ורוק׳כעיןהטמגברמץ שהרמץנונע
להטמי' בו אבל כמקוס סכסלו הקדרה כל
«גהו׳סמ״ק וגס סמ״ק סזר וכ׳דמסתבי־א בקדר׳סביב אבל בתנור וכן בחפיר׳ זו שיש אויר הרכ׳בין הרפנו׳
היום ממלת נתינת הקדרס סס לא היתס
וכתכ,ה"הש 3זדע  fלקדרה לא רמי להטמנה ואין להחמי׳ בה יותר מבשהייה לע גבי
הלנהכי!:יי״ המיי*״,
ל
לסס הטמנה וגס אין ראוי להטמין בתוך
רש״^ 3הימ בכפ  7ימומ כירה ובענין זה היה הוא מטמין היה לו כירה שדפנותיהגבוהין
לרמכז י״
הקרקע הילכךליכא למיס' למידי אבל זס
יותרמפיהקדרה ואויר כין רופני הכירי ייקרלונותן הקדר ^תוכ' קצת קסס למנהגם סגורפין ומסלקין
ÄJ
הקדר׳ ואין מדקדקיןהיכן מניקאומ׳ולסד
אחרוהיה
ומכסה יפ הכירה בלוח או כדבר
־לייחני"וניייפי ^ג
3א לפרס סלא התירו להוסיף אלא ע״י סילוף הכיסוי בטוב ממנו אכל להוסי׳כיסוי לישנא דפ׳כירס אס הניס על גבי קרקע אע״פ שדעתו להסזיר אסור ואפי׳כע׳י׳ש כמי
אסור להחזיר ושמא ס״ל כאידך ליסנא דשרי הניח שלגביך קרקע אם דעתו להחזיר
אסו׳ולי כר׳סאין כדבריו הכר׳ דהא איפשר סיותר היה ראוי לאסור להחליף הכיסוי
וסייס הר״אס וכתב ורכי׳חננאל פסק כליסנא למסמי' ונ״ל דלא אסרי׳סזרה פבע״י
בטוב ממנו ממה שראוי לאפור להוסיף' כיסוי על כיסוי וכמו שמבואר בדברי הר״ן
ובדברירכיכו וא"כהרמ״ב ' מקט דמות׳ להחליף הכיסוי בטוב ממנו לרבות׳כקטיה אלא מטלה מעל גבי כירה שעתידה להשהות עליס ולהחזירה עליס לסוס סהיס
ומיני׳נשמע דכ״ס סמות׳להוסיף כיסוי על כיסוי .וכיון שאין הכרע בדברי הרמ״בס סאס אתה מתיר להחזירה מבע״י אתילהחזיר׳משחשכ' אכל אס החזיר׳לסס הטמנס
סומק לדברי המקילין ודע שכ׳הר״אס דלדכרי התו׳סמפרסי׳ דרס״בג פליג את״ק לא אסירא עכ״לרוע״ל סי' רנ״ג ) ומסמע לי הטעם משוס והטמנה גופא שריא בסבת
ומ׳ש רכי׳ובענין זה היה הוא מטמין וכו' ומכסס
מתני׳דקתני כסהו ונתגלה מות׳לכסותו מצינן לפ׳דוק׳נתגלה דיעב׳אבל לכתחלה והיאך נאסור להחזיר מבע״י :
אסו' לגלותו כיהיכי דתיתי מתני׳כת״ק ודחקו לזה שהו׳מפ׳דבריה׳דת״ק לא סיי סי הכירה בלוח או כדבר אחר מסמע מלסונו סאס כסה פי הקדרה בלוח וכיוצא בו
אלא להוסי׳לבד אבל אסור לגלותו ולהחליף וים לתמו׳סהריהתו׳כתבודר״י מפרש שאין בוהכלכללאסור לתת בגדי ס על הלוח אלא צריך שהלוס יהיה ע״פ הכירם
לרש״בג מליג אמ״ק והס כתבו די״י מפרש דמותי לגלותו כידיס ולחזור ולכסותו דכל שהוא ע״פ הקדרה מחזי כי הטמנה ולפי׳עשה דפנות הכיר ' גבוהי' מפי הקדרס
וגססמ״ג וסמ״ק כמס ררש״בג פליג את״ק והלכ׳כמ״ק וכתבו דמות׳לגלותו בידי' כדי סהלוח שמתנין עליו הבגדים לא יגע בפי הקדרה ואיפשר דה״ה אס הלוח או
לנתחלה לכנ״ל דלדברי התוס׳ת״ק לא שרי אלא להוסיף ולא להחליף מסוס רכירן הכיסוי נוגע בפי הקדר׳מאחר סהו׳דבר שאינו מעל׳ה הכל כלל מפסיק ומותר לתת
בגדים עליו ומה פעסס הר״אש דפנות הכירה גכוהות^מפי הקדרה לא מפני שלא
שמטמין הקדרה בבגדים סלא היו מבע״י והיא עכשיו מגולה לגמרי מחזי כתסלת
מגיע הלוח בפי הקדרה אלא מפגי שיתיסב הלוח יומר יפה וכ״נ מדברי הר״ן לדעת
הטמנה ימ״האסור אבל לגלות ולחזור ולכסומ׳בבגדי׳עצמ׳שרי לכמסלה דלא מחזי
נתחלת הטמנה ולא פלה על דעת ר״י לאסור לגלותו ולחזו׳ לכסותו דדבר פשו׳היס ה״ר יונה והרס״כא וגסמדברי רבי׳ירוחס שאכתוב בסמוך :ומיש רבי׳אבל הטמנס
סמטמיניס רוב העולס שמניחים הקדרה על הכירה וכו׳כ״כ סס המו׳וז״ל רזמי׳מסקי
אצלו דסריכמוסמותר ליטול הקדרה ולהחזירה וכמ״ס התוספות  :ומ״ש ובלבד
שנתבשלה הקדרה כל צרכה וכו׳כ״כ סמ״ג ח״ל משחשכה אסור להוסי׳כיסוי אפי׳ על הכלא מכאן יש לאסור להניח גחליס תחת הקדרה אסי׳יתן עליהם אפר איןלהטמין
קדר׳שאיכ׳מבוסלת כל צרכ׳אע״פ שהתבשיל כמאכל כן דרוסאי דבתו׳כיסוי בסבת קדרה עליהם שהרי הגחלים מעלים הבל למעלה כמוגפת של זתיס כלומר דאע״ג
ה״למבשלינ"כ כספר מצו׳קטן והתחמ׳יסזכירוהו הגהות בפ״ג 01 :״ש אבל אס דמומר לשהות על גבי כירה סיס בס גחליס ע״פ הדרכים שנתבארו בסי׳ מ״ג הכא
פנה התבשיל לקדרה אחי׳ מותר להטמינו וכו׳ג״ז בס״פ במס טומנין (שס ) וכן סיס שהיא מכוסה כב גדים אע״פ שהבגדים אינס סוסיפין הבל מחמת עצמם מ״פ מחמת
וש״בג אומי לא אסרו אלא אומו מיחס אבל פנהו ממיס׳ למיחס מוסר ופרש״י לא שא שתחתיה מוסיפין הבל ואסר להטמין כדבר המוסיף הבל וכ״כ בסמ״ג וסמ״ק
אשיו להטמין משחשכה אלא במיחס סהוחמו בו דהתס הוא דאיכא למיגזר שמא והתרומה וז״ל ואסור לתת גחלים בוערות מחת הקדרה שמטמין אע״פ שאין גחלים
ירתיח ומפ׳נגמ׳טעמא דליכא למיגזר חמא ירתיח משוס דסשמא אקורי מיקר לה סביבה כדאמרי׳קיפס סטמן כה אסור להניח הקיפה על הגפת וכ״כ הר״ן כר״פ כמס
 ,אימוחי מיתח ליה וסר״ן סס גבי מות׳להסמין את הצונן דייק מדברי רש״י רדוקא סומנין בסס ה״ר יונס והרש״בא וכתב רכי׳וגס על ההטמנה סל א״א ז״ל יש לפקפק
נשטינן כדי לקררן הוא דשרי מסוס דליכא למייזר ביה דהשתא אוקרו מוקר לס כלו׳שאע״פ שלא היו גחליס ככירה מ״מ מחמת חוס הכירה היו מתחממים הבגלי׳
נממכוין אחימי קא מיח׳ לס אבל הרמ״כס כפ״ד כת׳דהיינו טעמא דסיי מפני שלא ומוסיפין הכל אלא שהוא היה מסלק לומר דכיון דאין הבגדים נוגפיס בקררס
אשיו להטמין בסבת אלא דבר חס סהי *5ככלי ר 5ןסון שנתבשל אכל אס; פכהו מומר אינו דרך הטמנה וחרי ולפי זה כל שהוא כענין שאין סכגדס נוגעים בקדרה אע״פ
נמושהתיה להטמין את הצונן וכן עיקר :ומיש וצונן מות׳להטמינו וכיו׳מסנ׳סם סיס אס פחמי׳ שרי דכיוןדאינו עושה כדרך הטמנה ליכא למיגזי סמא יטמין ברמץ
ךא קיתון וטמן תחת הכר או תחת סכסת ואמריכן כגמ' דמיס לאו דוקא דה״ס וכתב הגאון עפר״י אכוהב ז״ל סנ״ל מדברי ה״ר יונה שהוא מחמיר יותר מהר״אש
ואינו מתיר לסיס בגדים כלל אפי׳אס אינה בקדרה ואין נרא׳ כן ממ״ש הר״ן לדעת
(תכשיל שמומר להטמינו וכתב הר״ן פרש״י מומר להטמין את הצונן מפני החמה
וכתב הר״ן פיס חולקין ואמיי
סלאיחמוולא גזוינן אטו הטמנה דכדי סיממו נר׳מדבריו דלהטמין את הצונן כדי ה״ר יונה והרס״בא ז״ל וכמו .שאכתוב בסמיך •
<חממי אע׳פסהוא מטמין בדכי שאינו מוסיף הבל אסור אבל היס״ב׳ נמב בפ״ד דהא לאסור להניחה ע״ג גפתדוקאהיכאדלא מפסיק אוירא כן הקדרה לגפת
פאע״פ ששולי הקופה מפסיקין אצתי הטמנה מיקריא אבל היכא דמפסיק אוירא
מומי לטמון דבי הצונן בשב׳כדבר שאינו מוסיף כדי שלא יצסכ׳ביות׳או כדי שמפיג
מתוור ( מדכיי הגאוני׳והכי פשטא דמילמא דבכולי פרקין בהטמנ׳דלחמ׳עסקינן שיהוי מיקרי ולא הטמנה ואע״ס סהקדרס למעלה טמונה כקופה שרי דמה סבקופס
 Pעיקר וכסי׳שאח׳זס ימבא׳דהא דסרי להטמיןאת הצונן דוק׳שלא על גבי מיחס  :דבר שאינו מוסיף הוא ונמצא שהשהה אות׳על גבי דבר המוסיף וטמנ׳ למעלה בדבי
שלמעלה
עי/כ עוד הי״ן אבל כדב׳המוסיף אפי׳להטמין צונן גמור ואפי׳מבע״י נמיאסו' שאינו מוסיף דשרי מכע״י ונמצא השיהוי שלמטה ענין לעצמו והסטמנה
ענין לעצמו וכל חד מינייהו שרי ומנהגנו עכשיו הוא על פי סברא זו שטומנין את
חיס לדכי ממעשה שעטו אנסי טבריה ואסרו להם חכמי׳והתס צונןומבע״י הוה :
החמין בבגדים ובדבר שאינו מוסיף הבל וקדרה עומדת על גבי כייס קטומה
ש 3ם כל מה דאמדי הטמנה דוקא כשלא הגזע למאכל ק דרוסאי ובו׳ דברי
מהיא
ך ב * »

זת

הלכות

ד* ס

רנט

 ) (,ד; «מ<ה סהיא מוספת הבל וזו היה ססמהימ״בן פכ״ל ובפ׳כייס גבי ונפצהו כללי הסמופה סיבא כסי׳שי״חוכ״כ הפחיסר״ן סס אפובדא דיבור’ זייא סדיןמח׳ט״גידמ׳
שעזשיס כמקויוימ
«6טמיני' גתנוד בסיהוי קדרה פל גבי כירה וכו׳כסב מנהג זה כסתס וכתב פוד ולדברי רס״י ססובר לדין הכסה כנגד המדורה וכ"כ ס״ה בספ״ד ח״ל ופךסו ז״ל פסקומקר' ה ׳ cf
וסותתיש אותו רכירה קסומה אינה מוספת הבל אי תנור שלנו ככיר׳דמי אף פ״פ שנוגעת בגחלים שהיה בו לחמס הכתא סהיה בו צונן ולא סיפור לס ^סי׳בלבדסאל״כמת׳סיה ^?
ו« ווחיןאיתןגטמ פרי דש״ל דכהי דגפת והדומי ' לו אסור להטמין בהס היינו מסוס דהנהו כל שעתא נגד המדור׳וכן מורה לפין רבי׳עכ״ל ולפי זה כצי פיש בו דב׳סס סיכוללסן1 ,
*רי לכ׳יג בכל ושעתא מוספי סבלא מה סא׳ץ כן בגחלי '
הקדרה היינו דו ?א כשהידסולדחמ ¥.
ענין וין גרון גין
♦יכו גדון «« קטומות ספוממות והולכות ולא די שאינן והיה נותן בגדי׳ על הכיסוי והיה אומר שאין זה דרך הטמגה כיון -אפי ירתיח מחמש סוס סתח^ן0,
•נתנא ^תיל סי' מוסיפות אלא ספוחשות וכ׳הח״ס סע ' מ • שאין הקדר' נוגעת בשום דבר אלא עומדת על הכיר׳ואויר בינך* סוקי הוי וכלאו הכי צ״ל <
כן ־ '
לפי"p״p
שמי׳J
רנ׳ל דותנור סירא זו נהגנו לאכול החמין
הסמיכין לדפנות אבל הטמנה שמטמינין רוב העולם שמניחין הקדר׳ על
.
.
י
:סי׳סנז׳דיש
בישול "אחר כישיל 5
כתבשיי3
«  piליכא למיחש במקומותינו כמנהג הטמנתס עכ״ל ור"
יפבו מרק אפי׳נתבש׳כל ציני0)7
ל * יתוייוגהנהות בחלק ג׳כתב סברת התו׳וסיעפס וסבי' הכיר׳ומכסין אותהוסביבות׳כבגדי׳איני יורע טעם להתי,ראעי׳פ
שמותר להטמין בכסות כיון שיש תחת הקדרה אששטופייהבל רומס ולזין צומי רפאני הכא ס^זיניכ5
ן,יף
«רלכי לן קת׳ת
ע׳נ ג* ראב׳ן הרמ״קולא הכריע ביניהם וכ׳ופ״מכולס
אסור דאמר ר׳זירא קופה שטמן בה אפו׳להגיח' על גבי גפת של עצמו דהא מכשל בתולד׳סאו'
ח״ייכפבשל
כולד הטמנה וו מודי׳סמומ׳לפת כלי על גבי קדרה שכיון
באור עצמה כדאי׳כפ׳כירה ומצאתיכתו׳
וכ״נהאמר ! ת׳ה שאין הכלי נוגע בצידי הקדר׳איןזהדרך זתים אלמא אע״פשטומןבקופ׳בהיתר כיון שנתנה על
גני
דבר
וכמדומ׳ל* שהו לפון מהי״י
ן׳סבי׳ז״לנ,1
סי׳ס׳הוכיב
לעיל:א״ו הטמנה וגס הר״ן כתב כר״פ במס סומנין המוסיף הבל אסור ליש שהו׳אסור פשהקרר׳נתונה לע גבי האש
כמ׳ש
שיפ בו דבר סס יכול להכימו וכו'צ1בלצ!ןי
דלדפת ה״י יונה והיש״ב׳משיס עלי׳אותו וגס על הטמנה של א״א ז״ל יש
לפקפק
מההוא
דקופ׳שטמן
וכו'
רנח (א)
מניסין כצי שיש בו דבר קר
דכי׳ידוק׳סהו׳
ונלגרי כלי רחב שאנו נוהגי׳לשיס פל גבי הקדרה אלא שהו' היה מחל׳להתי׳כיון שאינו דרך הטמל כמו
בקופ׳ישהו׳ בעיין שיכול להתבשלוכו׳ירא'לכי)יר׳נ^
מהריי גןחוינ וכל כס״ג לא הוי הטענה וכתוב בסס״ג דרךהממני :רשלם היה מתיילתת פירויסייב הקדריאף ע״נישאי
מנתו בזה שככל דבר פס אין ר5ווילקס
משמו ! לקזזן נסי' וסמ״ק והתרומ׳דאפ״ג דאסור לתת גחלי'
אפיש׳להם ישיצלו קוד׳חשכ׳רק״ל כל שהוא כמאכל בןדרוסאי לבישיל אע״ט שסו' באניןשיסל להת03צ
שי׳ח חלנרירנמו
נתל הטול  •.תחת הקדר׳סמטמין אס מצא למס׳קצת
מותי להשהותו על גכי כירה אפי׳אינה גרופה וקטומ׳ופיחיתכיון מסוס התחתון ול 6סילק כלל בדנוקס
(נ ) ולפי וה לנרי גחלים כופת עם הדשן שטמן בו הקדרה
שבאכלין היין השיבי כמאלכןדרוסאי ויות׳הם טובי׳כלאבישו׳ בין תבסיל סנתבש׳כבר כל ציכו
לתכשיל
הטור לתלי טעמא אין בכך כלום פיון שעיקר הטמנת '
הימה
כלל מכמאכ׳בן ררוסאי דע שיתבשלו כל צרכי ומיחוצרי׳ליזהר שלא נתבשל כל ציכו אפי׳נתכחלמכ ^נל
משים שמוליל«1ם מד־כר היתר וכ״כ המרדכי בפרק
כייס
י
:
בן דרוסאי וגפניהס התיר להניח דנו
סה
נכל ענין אזוד רש״ב□היס מתיר לתת סירותסביב כשנותגין שם פירו׳שלא יחזיר הכיסוי אם גטלומשחשב' ושלא
,ע׳ל סימן
על הקדיה יכו' וכפי העיון היאפון
שי
שי׳ת הקדרה וכו׳עד סוף הסי׳הכל מדברי התו' להוסיף עליו עד שיצולו מפגי שממהר לגרום בישולם בשבת:
וגיקר זיכיםאצו;
סתיר׳למ״ס בסי׳שי״ס וז״לתכסי׳שנממ׳
שיש בו דבר חם יכול להניחועלהקרר׳טמוי'
והרא״ש בר״פ כמה טומנין וכתבוהו ספי
כבר יש בו משוס בישול אס נצטנןףע
כדי
מצות גדול וספי מצות קטן
שיישמו׳חומוולא
והתרומ׳ור״י
יצטנן
ויכול
לטוח
פיו
בכצ׳
אבל בעורו רות׳לא ואסאל נתבס׳כלציכו
בחלק ג׳וכתבו דלא דמי
לבסר
כצל
וביצה
אם
יש
לו
בצק
שגילו׳
מאתמול
אבל
אין
מניחי׳כלי שיש בודכר אפי׳נתבשל כמאכל ק דרושאישייןניס
דאסריכן אלא כדי
שיצולו
רביצה
אין
דרך
קרעל
גבי
קדר
כישו׳אפי
חמה
בשורו
רות׳והמשו׳בזס
גלוי׳לזי
בשב' שהרי מוליד בו חום בשב׳ואםהניחו
לגמעה וכצל אע״ע שלפעמים אוכלים
בע״ש מותר שאין זה כטומן בדבר המוסיף הבל
שעמד על סורס זהכדןכפ׳כמהטומנין
אותוסיאיןהוכלאכלוחי כמו תפוחים
 ?VjlQשטמן בהן ררך מקדה אסור לטלטלן אלא בההו׳פובד דרביוי׳זירא איקלעו לכיויג
והמרדני כת׳כרים ע׳כירה
סמות׳להטסין
' 1מנער הכיסוי והן נופלות וכגוןישמקצתן פזו להסוא פבדא דאנס כוזאדמיאאהמ׳
חפוסיס ואגסים חיים וה״ס לביצי׳חייס
דקומקומ
וכויוהקשו שס גתו׳האיעינוא
ושי׳כדי שיסו חמקלמח׳הבל עות' להטמין מכולה שאין זה טלטול אלא מצדו והן
נופלות
היממה יא להפשיר
.
בלחודמ״ט w.,
דימ
לצור׳מסר אגל לצורך הלילה נראה לאסור שמא יחתה כגחלים למסר בישולם עכ״ל ז־נזף כיה וכו׳ותירץ ר״י דלמול׳בשהניסו לפשי בלבד אלא סהיס הקרמקיסססכ״כ
ולפי זה הא דאסרינן בצל וביצה אלא כדי פיצולו בלצורך הלילה דוקא היא  :וכבר שאס סיה מניחם סס הרכס סיה בא לידי חימום ומ״ה נזף כיס רבא לר׳סלאהתיוו
כתבתי בסי׳מ״ר דלא משמע הכי מדברי המפרשים ודין זה היה ראוי ליכתב בסיסן כבגד הסדורה אלא במקו׳פאינו יכול לבא לידי ביסול אבל במקום סיכול לבאליוי
רכ״ג אלא מנסוס דמסייס ביה דין דשייך להטסנה כתבו רבי׳בסי׳זה ואכי הזכרתיו בישול אפי׳שיפור הפשר בלבד אסור ואל זה כיון רבעו יעקב באמיו ודוקאסהא
בסימן ינ״ג וביארתי סס דברי ר״י שכ׳על זה  :ומש סלא יחזיר הכיסוי סא נטלו בפנין סיכול להתבשל י״ל סאפ״ע שאין כונמו אלא לפשר בלבד כיון שהואנענץ
משחשכה פשוט הוא ששיעור ה לשק כך הוא שלא יחזיר הכיסוי משחשכה סא נטלו ש יכול להתבשל אסו׳אפי׳להניחו סס ולא דבר כאן כלל לענין מבשל ולכן אין הוי
דאין לומר דדוק בנטלו משחשכה לא יחזיר הא נטלו סכע״י יחזיר משחשכה דכ״ש לחלק בין תכשיל שנתבשל כל צרכו לפלא נתבפל אלא כמאכל בן דרוסאיאבל
הוא  :כתיב בהגהו׳סרדכי פ' כירה דקידר׳סימא או בשיל כמאכל בן דרוסאי שרי
בסי׳סי״סכונתו להביא דינו בישול ממש סכונ׳העוסה לבשל ממש לכן אמוואף
לאנוסי בתנור■ע"© עם פסיכה ואפילו אינו גרוף וקטום ואפילו אם מוגף התנור ע״ג דלא שייך בישול אסר כיסול בדבי מתח אפ״ה בתבשיל סלאנתכסל כלציינו
וסותמו דהשתא כפיס הכלא טובא שרי דלא דמי לדבר ה מוסיף כבל דהני מילי כגון יס בו ביפול אפי׳בדכ״רותח עכ"ל א ונ׳ר״יכס״ג ש י״מ דמיהם פ״ג מיחס רפויאם'
טומן בגפת! כמלח וכיונ׳דבר סמטלעל סמדכיק אצל חפני התנור ופיר שלעולם כלי הפחתין סל האפשרי וי״מ שאס כלי התחתון פל האס לעולם אסורדהוי
מוסיפין הבליסולכין אבל בתנור סתוס סמוךלגחלי׳ובלבדשאין נוגסת בגחלים
כמניחו לכפחל׳פלהאס והא דפרי ליתן מיח׳ע״ג מיח׳כסאץ כלי
התספוןטלסאש
סרי דלאו הטמנה היאכדפרישית ועם קסיכה דקאעי היינו שיש שיעור
להרתית
דוקא הוא דשרי וכעוד שס וז״ל להני׳סוס דבר קי שנתבסל כל ציכו ע״ג
מיח׳שפ״ג
ואין סימוי לגמור בישולו עכ״ל מוד״סצוס״ש דמם מסיכה דקאער היינו
סיש
שיפור,
.
האש
יש
מהגדולי׳סכתבו
דדינו
ממיתו
כנגד המדור׳וכל דכי שמיתר להניחונננו
להרתיח הוא על פי דעת התו׳והרא״ש שנתבאר כסי׳מ״ג דאפי׳מבע״י אסו׳לססזיר ״ המדור במקום שהיד סולדת בו כגון יבש שכתבתי למטלה פותי להניחו ע״נ
מיחש
שע״ג האס וכ׳ב הרא״ס ויש מס׳פכתבו דהויכמניס פ״ג כיר־׳לעתחל׳ראסור
אפי׳אם
סא הוא כל כך ערב שאץ שהות כיוס להרתיח אסהיפה קרה וכבר כתבתי שם שלא
נסנו כן לפי שגמה גדולים חולקים עליהם ומס שהפיר
■ במול כמאכל כן דרוסאי נתבש׳כל צרכו ואפי׳אס מצסמ׳ורע לו ואסי׳אס כוחנו סס לשמו׳חומו
וראסו׳נראס
להניחו בתנור סיש ט גחלים פשו© הוא דהיינו
לרפת
רפי
וסיעתו
דאלו
לדעת
עיקרומ״מסא ה יא תבשילשיש ב ו רוטב ומצטמק ויפה לו אסור לדברי הצלפכ״ל
הרי״ף והמזב״ס אסו׳להשהותו פלכבי בירה כמו
שנתבאר
בסי׳מ״ג
וכעוד
בסגהו'
וס״ס
פהרא״ס
סיבר
כסבר
ראשונ׳לאידסחי היכן כפ׳צןוה׳המגי׳כתבבפכ״נכשז
מרדכי סם־ופיכא דבסיל כל צרכו אע״ג
דאסו׳להטמין
בדב׳הסוסיףהבל
מ
'
'
ס
סא
הרסב״א
כסכר
'
ראשונה
וכן
דעת
הי״ן
סכ׳בפ׳כיר׳גבי
הא דת״ר מביאאדסקיתון
שכח פוגג והטמין במוסיף הבל פרי לאכול :
לש מיס ומניחו כנגד ה מדור׳סמומ׳לימן פל פי קדר׳חמין בסכ׳תבסילשנחבחלנל
דלת כל׳1
סיסבודברחסיכול להניחו לע הקדרה טמונה וכו׳ברימא כס״ע צרכו כגון פצאדי ' וכיוצ׳בסס לחממן יאע׳ס שהיד סולר׳כו לפי שאין
דיךביסו׳ככך
כמה טוענין ( דנא ^ מניחיס מיחס ע״ג מיחס וקדיס ע״ג קדרה ומיחס ואפ״ס שהקדרה נתינה על האש אכל להטמין סחת כבגדים הנתוני׳ע״ג מיחסודאי
פ׳ג קדרה וקדיהע״ג מיחס וטסאת״סיס בבצק ולא בסביל פיחמו אלא בשביל פיהו אסור שהרי אסור להטמין ספח סכה אפי׳תבשיל סכתבסל כל ציכו אסי׳כדברסאעי
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נחש׳טן קדר׳סהיא ©ל סר® מות׳להניתטל הקדר׳ וכ״ת פ״ג מיחס לאפוקי מנוסתי
מרכין שטמן בהם דרך סקרה אסו׳לטלטלן וכו׳בר״פבמה טומנין בטאסיניסין
דידן דאסרי מיחס ע״ג קדר׳וערש״ידסניחיןאפי׳בפב' קאמי ולאסיהפו סיס העליון
אדא בר מתנא מאביי סוכין שטמן בהם מהו לטלטלם בסבת א״ל וכי מסני
סאיזלי
צונן ונתנו כדי שיסמו מחומו של תחתון אלא סיהו מסומרין שהיי סניה׳חמיןונתנו
קופה
סל
תבן
פוס׳ומפקיר פלמוכין כלימ׳ולא בטלי לכטמנה ואפור
לטלטלן
ע״ג זה כדי שיהא חומו משתמר ובריש פירקאךדמז ) אפוכדא דרבאור׳ז־ירא!אמרי'
ואית׳המ׳במתכי׳טומנין
בסלסין
ומסלטלין
אות
'
בגזי
צמר ואין עטלטליץ אוח
וכגמ
החס צוקומיעוקי׳הכאאולדי ופרס"י א וקומי מוקי׳שהמיחסעליוןשי בוסיסןתמין אמררבא ל״ש אלא שלא טמן בהם אבל טמן בסס מטלטלי אותאיתבי׳הסואמימן
והתחתון אינו אלא עעמיד חומו שלא יפיג ואף מ״ס שמומר לסטתין את הצונןכמו־ בגזי צמר ואין מטלטלין אות׳כיצ׳הוא טופ׳נוט׳את הכיסוי וקטפלו׳כלו׳אלמנהגו
סנתבאי־ בסי׳סקודס זה היינו דוקא סלא פ״ג מיחס וכ׳רבי׳כסי׳סי״ח דהא דאסור דטמן קאאת׳לטלעוליאלא אי איתמ׳הני איתמ׳אמ׳רבאל״ש אלאסלא
יתדןלהטמט
להניחכלי סיש בו תכשיל רק ע״ג קריה טמונ׳ זוקא כשסקדרחמה בענין שהעליון אבל יקדן להטמפ׳סטלגילין אומן רביכ׳אמ׳בסל בפתק סכוופרש״ירבינ׳אמלעו»
יכול להתבשל אבל אסאיכו יכול להתבשל מומ׳אס אץ בו דבר קרוס וכקצ'נו0מאומ כדקא׳רבא אס ט מן בהס מות׳ל טלטל דכמאן דיחדן להכי דשי־ ורב׳לאו אהניי ק
כתוב ק גסבסי׳
הז ו<ר'סטפמו משום זמספט ליה דלא עיקרי אולודי מול יד אא״ב דמתני׳בגיוין של הפת׳דודאי פתיד להחזירן סס ולא יסדן לכך• הפתק מערב
גדול׳י
«רפיח ועוד דאס אין העליון יכול להתבשל כלומר לסתסמס דפ סתהאדי סולדת ,סעורכיומוסיבין להקצותן לסחירול הרא׳פל זה והאדאיאביי לפילסא טמן
כמוני׳
נו ולאי ערי כדשרי להניח כ ;וג המלורה קיתון פלצונן כפקופאיןיד שולר׳כו כמי אין מסלפלין אות׳אס נאמ׳דלא עליג רבא עליה צריכין אנו לומי רסוכיה
חשיב

מגעי

איוו הלבות שבת

רסא

סר

טת

ד־מ
קיי

ציןראוכשל הפתק איירי וכ״כהי״ן« כ׳נניד דאיפשר דני אמרי׳ דבשאינן סל ופייש״י סיפא אתאן למטבע דלאו בת טלטול הוא אכל אין סהוקצה לכךראויס
לטלטל׳ה״נ
?""« י™! כסם בלחוד סכי דוקא לאותה שכת איל לשכת אחר׳לאועאידאמיי' לטלטל משמע מסכא דכיון דאחטב׳מבע״יבפריפתו הוקצ׳לכך ומומר
כסס מחודשגי דוק
ונ
סהוקצס לכך מומר לטלטלן עכ״ל כתו' בת״ההי' סין גל הללי®
נהי אבנים המיוחדי׳להטמנ׳כיון
יר ^ זונין שאשור לטלטנן היינו לשכת אפי׳ונר דרש״י כמי ס״ל דאביי ויבא
9ש?יע דאשירים
י' ^ יגידמוכין ח שיבי מגיזי צ מי שכ׳נבי בעיא דרב אדא מוכין איכן אלא לעסו' ס״ס דפנורי׳שלנו שמטמינן בהם השמין לסבת וסוממין פיהם בדף ועורקיי איתס
לטלטלן נ< 6ת אס
בטיט דלסתור אומה סתימה בסבתכדי
לאשתקנןלכן־
• י י
י
מ5ס לכרי׳ ומוקצי׳ הן למלאכה ואסיי י
כ? 1ור
להוציא החמין יראה דיס להתי׳ע״יסיכוי יסלנרי
 ,אבל אם טמן בגיזי צמר אפיי
. ., ,
גופלו׳ואםיחדןלכךמותי
^ ואלו שטמן בסם מיאמרי׳יסדן
בללרי
משמע
ואיכ ׳מורת כלי עליהם ומותר אלא יחרן לכךמות׳ לטלטלן וה״מ סתם גיזיןשאין עומדין לסחור'  .קצת או לומ׳לקטן סיסמוי אי ליכלן גוי
האגור לייחיל
לסלסל©כשבת  :אכל הרי׳ףספמי׳ליסכא אבל אם נתנו לאוצר לסחורה צריכין יהוד ואם טמן בהן בלא ואפי׳לגמל כי יסתור כי אורחיהני׳דאין
סגי:
ולן היא
ר^ררכאומימרא דרבינא ולא כת אלא יחוד מנער הכיסוי והם נופלו ׳ואותן שנותני׳אבני׳ולבנים סביב כאן חסש איסור
ואפי׳במגורץ ד יקשהן (ג )
גאגור והמרלכי
וכ״כהמרדכיבפ
כמין
לישכ׳במי•דרכ׳וכעי׳דרב ארא משמ׳דלא הפרד' ירא׳שצריכין יחו׳שהרי כל זמן שלא יחח אינן חשוביןלו מסוברין לקרקע
 5 0כל הגלים כ,
דאע נ דאמרינן חותמות
ס;י ליס כין מרכין לגיזיצמיולא בין של
ומייחתלכך:הטומזי*
לא שיצנמנ'
לטלטלןאם
ומשליכיןהיללאסו:
סבקרקע ל ; מיו " נ׳סנלנן
קביתומרזתיגז ילר) חית דה יד דחרוחוו «ידויי
וזתי
1 ; 1J,
ל
*!
*,
ייחדן
הפת׳לאינן מל ספכ#׳ דככלגונא
 ' 3הר״ז תקלו®
בק\פה מלאה
חנתיס<זו 6
ל1(0ק ':מסלטליןאותןואסלאואיןמטלטלי׳
נתקלקלה הגומא
מלת
לענג
 6מ; וכך סס דכיי הרמג׳ם כפפ״ו
וסתי לכתחילה יבול ־! הוציאה עי! רעת לתחדי-יאם ^ תת? ^ א והיצנוי נ׳״׳ל רם־נ מהיי"
■ פולי מטי וחזי! ויל 6איגו
סןהי׳ס  rrxהרשנ״א י  aיכו לפשוק
נסיסגפס מאמין .יאיסר
כרבינא וכדעת סת־ ' וסרא׳ש ז׳ל וכך הס חיימיישם*} יחז־ונ׳אף אם תתקלקל טמן בדכ׳הניטישנתן סביבסתיטהמימי ממי׳לסתיו
החמין סיישי׳שמא
סתירה
מסוס
ליטולסומנין וספר אגודה אוסר
דנרי.ר3י־ונר׳דאמ״ג דהרי״ף וסרמב״ס הקדרה דיר שמטל בשבת וניסח גס עלי' רבר הניט׳יכול
מיןהיאעג׳ל *
הוורוב כניןכירן דאינאמב מניןדפליגי הקרר׳ולההזיר׳ואפי׳טמן ברב׳ שאינו ניטל אם כסה בדביהניטלוראיתי מורה ע״י גוי או תינוק
געל
כלאיפסר והס לגו י
וכמדומה כמאיר .פרי | ט«ה
עליסו ומידי דרבנן הוא נק־טי׳לקולא  .נוטלומחזיד׳רניוןשביס׳בדבד הניט' מגלה הכסוי ואוחז בקדרהוכדליכא כל סני אסי׳פ״יישיא'
 .ט ייגין1
כרפלר׳רכי׳משצס ומיציאה אבל אם טמן וכיס בדבר שאינו ניטלעאו שטמן בדברלי  ppראיתי בתו' ולחזו׳ ולסיתמו אסיס
ונזם מכער הניס־י והן
(נ ) יגתיה סי''י
ססייעי׳רשי׳י נועל כיסוי הקדר׳שיש תיר׳
בוגסליס לוחשות סמא כוי פסיק ריסיס נ ט משמע .י« לי
^
נוט
ה
^
מגו
הקדרה
קצת
אם
)
ניטל
שאינו
ברבר
וכסה
הניטל
אכלע״יגוי מנהג פשיט להיתר ועל ידי
לסגיר כיהתמר
כליעליס ואע״פ שהם עלי ' לא איכפת לן
ומהזי׳ואש לאי אינו נוטל שאין לו במת לאחוז בקדר' :
ישראל אס אינו סותמו לגמרידילמאהוי יע״ל סי׳ רניג
דלאכעשיית בסים להס  :וס £ °ואותס
״* D
על כל אדם שירח׳בע׳יש לכבו׳שכת ואםאי־ שרי עכ׳יל- 1כתוב כמרדכי פ' במהטומנין ,האונמי נליניס
סנמ:יס אכניס ולמיס ס ניב הקרר׳ירא'
אלד.
אפשר לו לרחוץ לכ גופו ירחוץ פניו ידיו ה יכ' דאיכא גחלים לוססית סביב כקדרה
פנייכיס יית־ידוכר' נראה מדכריושצריך
( 01א ) ועבר
יהודה
ק־חיה מנהגו של ר׳יה
צם׳רבכדהיד.
סיטדסלכך לעילם אבל יסדם לסבת זו ומדו בחמין דאמר ר יהודה אם רב
אין לישראל ל־טרל ונסלק הקי־־רה כפני
גא׳ו־יחני׳ערמזן.
כלכרלא מסכי וכדכיי הרש־ ׳א כתשיבה בדי אילעאי לש מביאין לו ערבה מלא׳ מים חמין ודרה ׳בה פניו
סמחת׳ימבעור את יפ -גיסו ' ומנכה את ולא« .ן -.יאמ; &*1'3
■ ליזהר י ! "קלל עלי ' שכר
התחתונות וכתי בל גלית vיצי יך
(סיימזנ״ז )ובשי׳ש״ח אכתו׳יס״ד דסי״ן ידיו .ורגליו ומתעטף בסדינין המצוייצין ורומה למלאך השם
 .בי' א 0.מקיימיז אג' 3
לבצוע בה אגוזים  .צצא/ת ובשיחי׳ קרוב לחשבה ישאל לאנשי ביתו בנחת בלשון שלא יאמר ל גוי לס ' ק; דשכי  /אית
חלוק עליו במיחד אבן
א נענש עליה
מששה סו אכל איילאסוי המבשי בסילוק
משוס דאורחא בסכי ונ״ל דכהא אפילו רנה עשדתם ערבתם עירובו חצרו׳ויאם׳ להם הדליקו את הנר
אם יא חק״תי-י
 * '•,.י
יכהנהית מדלכי*־
לסי ) צייכא ייחוד לעולם דסא לאו והר״מ מרוטנבורק לא היה או׳עשרת׳שאין מעשר האירב׳ אלא ,הגוי דמכמי׳ידאפ׳׳ כישראל הו•'חי
שאינה צריכהלגוס' ואיך כאן אצאאיסור ־ תדזיס נ' דייסה -
להם. .
אומרלד!ח
לא היה »וחד
■ ל&
מרנחמי
הפרשתם חלה ונם
לחם תחרמותת
אומר להם
היה אממר
יאויס -יהו דאמי׳ליתנס סכיב הקדרה טפי היה
וגס ערבתם
נע'®«.
אלייא דר" פ■י לש אם־־דיעבאש' רחת
דרכצן
בעצמו:
הוא
מערכ
מזאידאויסייסי לכסות בהן סשיי׳דמור'
היה
כי
׳ללגדז נגלישהע ..
מאין שס גחליס לוחש ־ת כשעת הסילוק.
ניס הי״ן כמבואר שם יהאגור כ -תב בשם
יזיל יק גי’יג
רס^  n &O ,חשכה ספק אינו תשבה אין מעשרין את־
ואפי 'לישראל מיתי לסלקה יק שיהא לו' איל ניי׳סילא הן® ל
סנליסלקפמ״ל האמים שהאש ה מכסם
וזדראי ואין; מטבילי [• את הכליםואיך
מקום לתפוש כקדרה והקליה -לא נעשית יקרימייסג׳ אאלס
בהם הכייס מימר לטלטלן בשי ת כיון
לחי־ף־.1ע׳ש •*
בסיס לדבר׳האסור נשלח ה־ה ברעתו א' א .
ספק לילה;
מדליקין אתחנרו׳ווזיא -בץ.השמשו׳שחוא ספק יוה! L ,
מ׳כע״ש עכ״ל ולכאורה משפ ' מדבריו
כ'  .יא  -זייר אלו
ליטלס ושוב כפלךלגוטלם פסל וסל
ואילך
תמגר משהשקע החמה
ולא שי יישור ויש לדחומדסא דקאמר׳.
ייי-ליזין־ '<«{!'.על
רנט co

 1נ«רדכי

כיון שטמנה כע״ש לאי למימרא דלא בפי ייחודי אלא מס לס דבע כל הכלים מש מע.
מהמנה להשתמש באבן בשית צייך ׳•שעשה כה שם מע שה מכע׳י וכמו שיתיאר•
■ מעשה דסטמנה מבעי שריילטלפלס:
נסי¥חכס'׳ד לכך כ׳רהכא כיון שנעשה כסם
מובס וסם דייק לשין שבלי הלקט עצמו שאכתוב כס״ס זה ^ הטומן בקיפס מלאה
צמו וכו׳משנס שש ר״א בן עזריה אימי קופה מטה על צדה ומטל שמא יטול ואינו:
יכול להסו־ררסכ״א נוטל ומחזיר ומפיש בנע' דמתקלקלה הגומא כלומר־ שנפלו׳
 P’Äלמקו׳עושב הקרר׳כ׳ע ל״פ דאפורלסחשי' כי פליגי בתוששין שמיפתקלקל
וי א כן עזייה פ־יש ומס אפי ליטול סקידיה מן הקומה בפהיא זקופי דאי שרית..
ליה ומכין שתתקלקל סגימא ואתי להמזי׳ורכגן לא סייפי לסכי ושרו ל 1טיל כדרכו
מ*ןי סיי״ף יהרא 'ש הלב 'כרבנן וכך הם דברי רבי׳ נובטעיאיסי׳סחזר׳כשנתקלקלו
הנימא פי-ש״י לעי שמזיז הגזין לבאן ולכאן יכך הס דברי רבי׳שכ׳הטומןבקופ ימלא'
צמי שאשור לנגלעל דמשמע הא אססיא מלאה דברים ש מותר לטלטל ו אסכמקלקלו
הגימא יכול להחמר רכך הם ג" כ דברי ר״י בח״גאבל הרמב״ס כ׳בפי׳סעפכ׳שהטע׳
מענישתנשיך הקדרה לעשיתלעצמ׳מקוסכשמתזירה ונמצא כמו שטומן בשבת
יה וצפי׳בדנייס המימריסלטלטל אשורלהחזירה אם׳ נתקלקלה• הגלמא ואיפסר•
שמפט שהיה מפיס נן לא הזכיר דץ זה כחיבור דכיון דנןי״ל כרבנן דלא מיפסר־
מייזיאלאבסנהקלקלהקגלמא פסיס׳דאסורלהסזירדהליכמפמץ לכחחל'  :טמן
נדניהניסל יכו' כייפא שם בסוף הפ' ( מא ) טמן וכסס כדבר הניטל כשבת אך
סמן כדבר סאינו כטל ינסס בדבר הניטל ה״ז מטל ומתזי׳סמן וביסס בדבר שאינו
י’« ׳ אל סטמן ברבר הניטל וכסס ביבר שאינו ניטל אם סיס.מגולה סקצרוו נוטל;
מזשזיי ^ם לאו אינו נוטל למחזיר לפיש״י דכסה היינו כיסוי פעל פיס וטמן היינר
פססכתןסביבותיס וכפכסה בדבי הניטל אמ״פ שטמן בדבר שאינו ניטל ' הואיל.
?ני,סויניטל מגלה הקדרה ואוכלה אבל כשכסה גרבישאינו ניטל ואין׳מקצ׳פיס
מגולה אע״פ שטמן בדבי הניטל אינו נוטל לפי שאין לי במה יאסונס לא״ת כשטמן
הניע^1
במ׳כוטל*  rאקסעל
הכיסוי ביתק
ויפול
ויטנה rעל
^ ^ יפנה
r-rnr
<» mי״-
צדה « wr
- 1^ w+י
סביבותיה יי—^ 9
■ —־־״* «
^ י -יתמסה על צדה והיא נופלת סא אוקימנא סתם בשיכח אכל בשנית נעפה.
אסו׳והיכא דמגולה מקצתו אין זה טלטול סמצידו והכיסוי נופל מאליו;
!50׳ 1יע ליי וכתבו דנר׳לר״ת דלא חשיב כמניס מאחר שיפתו ליטלו כשבת

^משוי נעיץ כלי חיס סכותכין מל הקדרות שהקדרה בלועס לתוכם וא״א
בע״ש . .
להיות _
כתוב כשבלי הלקט י״טשחל _
סיס
(ןר5ידה ^סף אא״כ יגביה קצת
"ז^ד י יהודה בי נתן שלא לסטמיןבאכני׳דס״ל דאסי דהוי כמו בני? וה״ר בנימין,.
יישי! להקפיד שלא אסר׳ת ויה אלא כנין קבע כדאמר רב נסמן 'אבני׳של ב״ס•
ןןש ׳גסד י 1בסבת דמיו עראי לא אסרה תויה וגזרי רבנן עראי משוס קבע והב׳
ן(קדיכ_ודו לא גזרו ה״נ י״ל משו׳ככוד סבת לא גזרוב כ׳ס״ר ישעיה שסאמי׳שהאש׳
ת גסס הכייס מותר לטלטלן בשבת וכ״נ בעיני דאמרי׳ ס׳במה אשה פורסת
'־ F17יעל סאגוז וכו׳ובלמ׳שלא תפרוף לנתחל׳בשב אמ׳אביי סיפ׳אמאןלמשבע

סצרי־׳להגיה בסוף יבייו אלא סשלא סיה בדעתו ליטלס וכו ' ואפי כסברת בע״כת
מציחעל כל אלס שייחן בע״ש וכו׳דאפררב יהוד׳אמ׳יב..
סכ׳רבי׳בסי׳ס״ט  :ר 0
כך היה מנהגו שלר׳יסור׳ב״ראלעאי וכו׳בפ׳במסמדליקי! ענה־כ״הוכסס כמרדכי'
דמשמע :בגמ'שמצוה ג״כ לחוף•הראש ׳במ״יש ^ וכ״כ בשבליסלקס יהבי׳ראי׳־מנמה
מקומו ' כתוב בכלבו חצייך ליזהר נתגלחת צפיניס בכל ש״ס וכ״כ כסקר חיי עולמי
( .וס 0בספר חסיד' יעילסימן.יס״א׳ ) יכשיחיהקיוב׳להסיבה'.ישאל,
לאנשי׳ ביתו וכו׳משיה שס ג׳דבריס ..ציין אדס לומד בת ך ביפו ע״שעס ססיכס•־
משרתן סיבמן .הדליקו את הכר ופרש״י עס ססיכה שאס יסהי להזכירם מבע״י
יפשעו ויאמרו עדין יש שהות ומ״תבנחת בלהק,יכס נ׳/שס מימרא דרנא בר רב:
סונאוטעמא; כי סיסי דליקבלעסו מיניה  .:רסא ספקתשינה ספק אינו חסי®
אץ מעשיין את הודאי׳ וכו׳מסנ׳ס״פ .כמה מדליקי!* ׳פיח" יא! ן .ינעשריןאת:.סו 1אי:
דתי קין מפליא הוא יאע״ג דשכיס בעלמא לוח קסכימ״ו על השבות 6ך כין■
השמישות  .:ואין מטבילין תא הכציס דהוי׳גפי סבו׳דנילפתקן כלי ! כ.ל :סק דאיןך
מדליקיךאת סגרות דספיקא דאוייחא היאיצכיין דק-״ל -כמ״ד כל ל בר פהוא מסוס
שבות לא .מיויעליו נין סשמשומ;יכע״ש רבי׳בס^ מן המ״ב א"כ .מעשיין,אח הודאי:
בין השמסו׳אכל רבי׳בסי׳שמ״בכ׳דהא דאמרי׳דלא גזרו עליו בין כשמסות דוקא.
לצורךמצוס או שהיה טרוד והוא מיברי הרמכ״ס• נפכ״ד והסמ׳ סמא פלא כדעת'
רש״י דאס אימאדרס״י הכי ס״ללמה לאוקלמי מפני ' כע״ד דגזיו עלהפסו׳שכל׳אףד•
בין השמסו׳אפי׳כס״ד לא גזרו מצי אהי׳וסתני׳באינו לצורך מצוי וגר איויטיוד,
ואיסשר דאע״גדרש״י יסבור ק -דס״ד לא• גורו .הוא ל צורך מצלה או א..0מ־א טרוד
דוק׳מתני קשתי׳ דקחני סהמ׳אין מטסיין 6מ הידאי מסממכשי׳גללסאפו׳־לציקך
מצלה או שהוא טרוד אין מעפיין למ'׳ם אוקמה כת״דגזחו על השבות בין סשמפונן.
ובין כך ובין .כך נדדלפסק־סלכה כהימב״ס נקטי׳והילכך מות׳לו׳ לגוי ביןהסמסו'
לעשות .כל מלאכה שהיא לצורך מצו׳או שסו׳טרוד ינספדעליה ולכןל רביגו באל".
שמ״ב בפס ר״י שמותר לומר לגוי בין השמשות להדליק הנר ושלא בדברי  .הגהות׳
אחיונו׳דמרדכי שכתבי אין מדליקין את פכרו׳אפי׳ע י גוי  :לס ש רבי ' והוא בץ.
השמשו׳כך פיש״י סם ומ״ש וזמנו מסתישק׳החמ׳ואילך ונו' סס ־סוף הפרק איפליגו;
תנאי במילת׳ואיפסיק׳יבגש' סלכמ׳כר׳יהודס דאמ׳אי זסובץ השמשות מסתסקע:
רחמ׳וכל זמן שפני מזרח מאדימין הכסיףההסתין ולא הכסיף העליון ב יןהשמנ%
הכסיף התחתוןוהסו׳לפליון לילה רפרס״יהכסיף הסחיי התהתק תחתון סל ניסרו
הדקיע עליון גובהה סל כיפה אינה ממהמו להכסיף ואפ״ג דאיפליגו אמוראי כפיי׳:
דברי ר׳יהוד׳ככר פסקו הרי״ף והרא״ס והרס״כבפ״ה דהלכם כרכ׳דאמ׳דה׳ק אוזהך
בין השמשות מסמשקע החמ׳וכל זמן ספני מזרח מאד ימי׳ והכסיף התחתון  .ולא
 .הכסיף העליון במי בין השמשי׳ומפר׳כגמ׳דלדידיה הוי שיפור בין השמשות תלמא ־
רבעי מיל ווהושכ־רבי׳בסי׳מר״ס דזמן 'כין ׳השמשות .הוא אלףיתק אמות קול־ס -
הלילה:ו 0תו׳הקשו עצ זס מדתניא בפ׳עישהיםפמא ׳ר יהודה אומר משקיעהסעס
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א״ה הלכות שבת רסא רסב רסג,

רס ^ ( , ) 6מד צאת סכוככיס דמילין וכזומר ר״ת דלתם קאמי ממפל' הפקיעה וה״ק מסוף

סני כבסיס מזמור סיר ליום הסכת לסם מסנה זכור וסמוי ונראה

<

תיה׳נידלק
םזהנ&

^ ייצ׳הזנזר ♦כ1ל
לקיע  %י< *n tמגד מקומה ומשקיע סחע־דפי' סי שפיה

מונגס,תכת המידכי 3ס3מהממ"
סבחיריההולכילגסוד״ץל3תי סצו,
להדליק נר סבת בחדיס ולברךעלי.; ,
להדליה ״.
מי שהוא אצל אשתו

&

ילניו־ליילפ’ ^י״ «

בעוד השמש

עךיע;
 .שיושבין על הקורה מבע״י בדברא חזו עורבי שגם הםיושבין ובהגהותיו כתוב הוהסשתמסנ'3
 3? ?0ף״״יומ 7ככהס  3פה 003י ת ?1ימכ ןוכ
כ׳ראבי״הדס״הלכלנימטהניסמוס■
ג
?
סקהרברינראייימיפסהרשבהקשסעל
"«ידי״ס «יעי
פי׳ עשב
אידנא פי
אידנא
אי נמי
מכע״י אי
,׳ מבע י
שחרית
השמש
עשב שעליו נוטין לרוח
נמי
«!-0י•Vל׳י; ם חי 1תי זה !פהירו< והני הדב בצ».ע ונר סגס/ rהר־>ס
י׳ ט עכ״ל ונר דהיינו למי שאי לוקד׳ח ^
' 3Pjיי
והיא״סוס״רץ"
יגיילמותא! ,נסתפק בזה ומפני כך לא הזכיר דב מזה נוטין למזרח בחצי היום זקופיןערבי׳טטק למער׳ :אכלמעשרין סמדליקבו כתבו התו
(נ )
הרמאי ומערבי? עירובי חצרות אבל לא עירובי תחומיז:
והמידכי בי״ס מפל׳ססס' עלהכ״חJj!j
<1י!נוהלי! לוחי במפכישכת ובמס' יומא ורבי'כמסךאחריו
המכח׳ולטעל'
שלחנואויציעהמטו׳ויתקןכל עניני הבי' דרב צלי סל סב׳בע״ס מפלג
 "■’0ינכנ’ שת ומי׳בס״ק דתעניו׳לפניןמקבל תעני׳סמס
כדי שימצאנו ערוךומסודר בבואומב״ה והיה מדליק הנר ומקבלמליו ס3׳ 8נן*ז
מד סקיע׳ החמיכת׳דסקיעת החמה היינו
הויי
יז־זנת .לנ
?רגו
גכיסדלסנו
צאתהטכבי׳ואע״ג לאמרי׳ בעימי שהיהדא״ר יוסי בר׳ חנינא ב׳מלאכיהשרת מלוין לאדם כע״שמבי׳ה והא דאמרי׳בפ׳במה מדליקין
שגת
כיון
הנר ובלבד סלא יקרי' אין זו הקדמה
לסב( 1לס סמאדמשקיעתהסמהעדצאתסכוכביס לביתו אחר׳טוב ואת׳רע כשבי לביתו מצא נר דלוק ושלחןערוך
כיינול
היינו סתחלת סקיפ׳הסמסומטה מוצעת מלאך טובאומר יהי רצון שיהא מ לשכת הבאה שהיה מקבל עליו סבתבאות׳סע'
»יי«* המילין סי ת
המנח׳
לקבל עליו סב׳מבפ״י ובלבד מפלג
כשהחמה מתחלש לימסבעכיי ^ ,ומלאך רעעונה אמן בעל .כרהו ואם לאומלאך רעאו׳יהירצון
“J
ים״שריי׳
ולמעל' וכתבורבי׳כסי׳רס״ז:
.
סוף
היינו
החמה
לשקיעת
}
״
צי
1
צהשמנ
וישתרלך
:
כרחו
בעל
אמן
עונה
טוב
ומלאך
הבאה
לשבי
כן
שיהא
^
יה
שקיפתהח:ןההיימ סיף פיזיע
י »'*,״»;־י׳״ ^י
וכשידליק יברך כלו׳כדרך סמכרקמלנל
אלש דס ל הכי וא כ
 «!«•wiisזמן צא הכוכבי ע כ
יהא
שלא
וררשינן
וכבדתו
רכתיב
לשבת
נאים
כנרים
לו
שיהיו
הדברי׳שחיי׳בהס מדברי סופיי'ומ"&
משלח! «כיש« ישלתמו׳עלרבי׳שלסכדבריר״תוהגאון
מהי״יאז״לכ׳שרבי׳סוכ׳כדפ׳ר״תונדחק מלבושך של שבת כמלבושך של חול ואם א״א לו להחלי׳בנריו סאין לברך עליו ונותט׳העס וכו׳ראיכו13ע׳
בפי׳ל׳רבי׳יידעדתני׳בפ׳כתר׳דיומ׳שצרי׳ לפסו' ישלשל אותה למטה ררך כבותוילבש כגריוהנאי׳וישמח
דלוקועזע׳
וכו׳ועו׳היה או׳ר״ח שאס היה
מדליקין
בביאת שכתכיוצ׳לקרא׳המלךוכיוע׳לקרא' חתן וכלה כדאיתא וכי' וכ״כ רב עמים וכו׳ ־ע׳במה
 ,%להוסיף משול על הקדש וילפי לה מקראי
מנת :כ׳מ; י
וה״ראיפלה ד^׳
נפשקי! די״מי ופסקו כן היי״ף והי״א' וכתבו הר״ןלפ' בפ׳כל כתבי ר׳חניג׳מעטף וקאי בפניא דמעלישבחא ואו׳בואו כתבו וכן סתו׳עלס כ״ה
ליי־׳ת ” י״יייז במס מרליקין וביומא וה״ה בפ״ה כשס ונצא לקרא׳שבת מלכת׳ר׳ינאי אומ׳כואי כלה כואי כלה:וירבה
דטמהימ״נ׳שיפ
דאע׳והר״ן והמרד׳וכן
ויין ומגדנות כפי יכולתו וכל המרבה לכבדו הן בגופו הן סמברכין עליו וי״כ סמ״ג וכ׳ר״י וכןענן׳י
סרמב״ן סחוס׳זה א״א שיהא בעיר השמשבבשר
{Jj״1י
פ׳בעה
דכריכת*ה בהגהות ס״ס ובמרדכי
כ״סםמייין בבגדיו הן באכילה ושתייה .הרי זה משובח :
9, <p ,fB״לאן זוית׳על האיץ דהא תכן וכילן
מדליקין דאית׳בית׳דגס בי״ט צריךלמן
ן< ךן^ 5זהיר לעשר נר יפה דאמר רב הונא הרגיל
סשמשיפ
ענ״ל־( :ארא־מי עמהשמש ואי׳אשיהא ג"כ כין
לאסב׳אין
להדליק נר סל י״סונר׳דבי״ס3
< 5א"‘^ wייי' שהרי תיס׳זה אינו אלא עשה וכיןהשמפו׳
ליה
הוין
יפה
לעשותו
להש׳תדבו
שבת
בנר
מ־רכין דלא חסו לשלו׳הגית אלאבסבת
ודאי זמני סל
! 0ם י 1ס ״״ פכקכ  -ת הוא אלא
תיסע׳ בני תלמידי חכמים ויש שמכווגי׳לעשו׳שתי פתילו׳א׳כנגדזכור
,
. /
י1
<דנו ccnojrt
לברךעל
אבלהר״א׳כבמס׳יומא וירא' סיס
שלהנל ה! ו״ח| ,ז היינו מפסלת ה זקיע שאץ סשסנו נראית
לחנוכה
לשכ׳ונר
נר
לקנות
משנת
ידו
אין
ואם
א
שמור
«!ק ם־■« דגולחשש על הארץ עד זמן כין השמשות והזמן הזה וא׳כננד
מלוסני' נ:
סדלק׳הנר בי״הכמוכש',3ממו'
ת־ס׳ של שבת קורמת וכן אם אין ידו משנת לקנות גר ויין לקדוש נר
בהדלקת
לעשותו כולו w
 3fOבה״ג דקבלת סכ׳תלייה
ורבי׳יצס ^(iv
סהי׳ג׳מילין w ,
נזהאשלא שמריה׳ ^ tvu
לרן משל שאס
)ס עושה רצהלעשנמקצת תמני עו ^ב^ ב״ד קודם משו' שלו' ביתו דאין שלו׳בבייבלא נר ולא ימהר להדליקו נר וכו׳והר״ן כר״פ סן' מדליקיןכת׳דמי
יןי!ק דנריס!ft
ז״ל
בה״ג ותשובוהימב"! והתו׳עליו והוא
מחול בעוד היו׳נדול שאז אינו ניכ׳שטדליקו לככו׳שכת ונם לא יאחר
נשלח!* זלאיג |! סיוסיף אי זס זמן שיהיה ודאי יוס
יסבן וטען במד בס ג יכ נ מדבריהמרו
אמ״ה
קשיא וכשירליייברך בא״י
ל״י הדמ •  i5cעל הקדש וסתכו התי׳בס״ק דר״ה
דמישמענגז'
סס שהוא מסכיס לדברי בס״גאבל סרא״ס כת' בס״ס במה פדליקין
א*נ יהא הניש דבשי' כמה שדליקץ תנן ספק חש  ':אין סדליקין וסמ׳מסו׳ דסגי בתו׳ משהו כקט
מראמי
"5יי• יא,נ!5־' 1י הכיוהיא״ש  ':ביומא ולפ׳תסלת השחי ותוס׳זס לא נברר שיעורו אלא מיסו לאו סקבלת סבת אינה תלויה בהדלקת הכר ונר׳שהיא תלויה במפלת עיכית
טכ״לונ״נ
במפלת השחי יכי׳רכן עמא דבר כשהחזן אומ׳כרכו הכלסורשץממלאכ'
תיספ׳כל ריוקאמר כדמסמע בי״ט פ׳המביא ובס׳שואל דלאו בתוס׳כל דהו אמרי'
^,נה ^ ההא־׳ אלא שלא נתברר סיפורו יציין לפרוש קורס בין השמסות מעט והימ״כ׳בס״ה לא ר״י בח״ב סדכריהאומרי׳דהדלקת נ״ם לא הויא קבלס עיקר וכ״כ מדברי ס״סנסו'
ואפיוסאיןסדלק'
רז״ל הזכיר דין תו׳זה וכ׳ס״ה כפ״א מה׳שכיתת עשור דטממ׳מסוסדלית לי׳הו׳דב׳מירה ה׳חנוב׳ סכ׳על דברי בה״ג וכבר השיבו עליו הרסב״ן והרסב״א
?! זיפו
® ״ה!ניא Iג י אלא לעינוי י״ה לכר דס״ל דסלכ׳כמאן דדיי׳לקי־אי לדרס׳אחריג' עג״ל -ומסמע לי הנר קכלה אוסר והניאו ראיה לזה ולא מצאתי בדברי רבי׳קכלס אוסר׳בש״שענ׳ל
דדבי תיי שצ׳לאו דוק׳דמדרננןנמי לית ליה פוס׳דאל״כ לא סי׳לו להשמיטו ורבי' וכן דעת סמ״גבמ״ע • וכ״נ סהוא דעת הגהות בסס״ה אלא סכמו׳כסמ״גאמנם
מסתו׳ובפגהו׳כתו׳ומיס'
המדליק עצמו אסו׳במלאכ׳לאחי סהדליק והביא ראיס
קלנ׳גנןןי !!,",!,סהשמיט דין התוסניא' דס״ל כארמ״בם דלית ליה תוסש׳לסכת ותימא אמאי סבק
אנל לא ראיתי סכית היא״ס דאית ליה תוס׳לשכת ועור שהרי כ׳בסי׳פר״ח גבי י״ס סציי׳להוסיף הר״מ הנהיג והוה להתנות קודם שידליק סאינו מקבל סבת עד סיסיר מיממי
מחול על הקדש יין באיסו׳אכילס בין בעשיי׳מלאכס וזה כדברי הר״א׳דאלו לדברי סהדלי׳בו או עד תפל׳דאל״כ היה מטלטלו באיסור אחי ססדליק כר שלשכחי■וניב
<r1! r cr;t
פמ7ף א,זב ^י' הימב״ם א״צ להוסיף מחול על הקדש אלא באיסור אכילה בלבד אבללא באיסוי המידכיבפ׳בסהמדליקץומשמ׳מלסונודכשיסיה כן בדעתו סגיאפ״פסלאמונס
הי״מ
בפה וני׳מדבריו דאפיילדעת כה״ג סרי בהכי  :והכלבוכ׳סהרי״ ^ סולק גיל
אחזי  rph5 ioן מלאנה  :והוי יודע■ שדעת היי',ף כהרא״ס וכ׳ס״ה רפ״א מה׳שביתת עסור שכן
ססדליק׳רכיון
ואו׳דוק׳לבני הבי׳אבל אשס סמדלק׳סיא אסור׳לעסות מלאכ׳לאחר
דעת שאי מפיסיםא :ומי  1£ומי שאיני בקי כסיעוד בין השמשות וכי׳כדאמ׳ליס
נהי׳ זל":,
רסג(א ) ג׳ רבה לאייסיס וכו׳בש״פ במהמדליקין (דלה ) ומ״ש אבל מעשיין אח הדמאי וכול׳ סמכרכ׳עליס אין לך קבלה גדול׳מזו ואי׳מועיל לה סוס תנאי וז״ל שכליהל?שיפ
אנסי׳סמדליקץ מר בפתיל׳ואח׳סכירכו והדליקו הנר סשליכין הפתילהלארץ7
 ' *' vpי איישא קאי ספק חשיכה ספק אינו חשיכה אין מעסי־יןוכו׳אכל מעשיין את הדמאי
סהכרכ׳ססוגר
וגס כה״ג אוס׳להדליק נר חנוכה אסר נ״ס ותימ׳ לה״ר בניסן סא״ת
וכו׳וסיא משנה בם" פ כמס מדליקין (דלד ) והשמיט רכי׳טמינת החמין לפי שככר
קבלת סבת א״כ יהא אסו׳להדליק ע״כ ולר')שאיפשר לוחי סדעתםדכהדלק'מר
,. ;6כ /נ ל,״,ה הזכירו בסי׳מי׳ז וכמעשיין את הדמאי סיש״י מסו׳דלא דמי למתקן דמ׳פמי הארץ
להיפץ תו ני \1ממשיי! סם• ומעיכין מיקי לה כגמיא כער־יכי חצרות דיקא ופיס״י טעמא מסוס היא הקבל׳וכדברי בה״ג וכל ניו 'סמדלי׳לכבו׳סבת כחד חסיבי וסיו מס״כננניי
יני־י יימי״ייי* דחוערא בעלמא סס אבל ערובי תסומין אסמכינהו רבנן אקרא וכ׳המרדכי סאחי פתילה שהדליקו בה והא דעניית ביכו הוי קבלת סכ׳כתכו ר״י כח״אוהג<־ו סע5
והמידכי ס״פ בהה מדליקין :ימ״ס סיא״ס שקבלת סבת תלויהגמסל׳מרכימקז
י ^י,לט ^ עניית כרכו אע״פ סעדין יוס הוא אין מערבין וססיסא דה״ה דאין סומנין כיון
*ענת*יללי  2דמעת׳ משו׳דקבליה לשבת עליה ונר׳דלדידן תכי צמר מזמורדסב׳קבלי'לסב'פלי׳ב :לפר׳דהייגו תסל׳תפל׳ערבי׳סהוא כרכו כדמסייס כסוףדבריו  :וכן ישלפיה®
רכי׳שהקבלה מלוי׳בתסלס ערבית ימ״ס רכי׳עוד סהממפלל עייכי׳חל מליוסב נj
ויסדרסולחנו וכו׳דא״ר יוסי כר חגינ׳ב׳סלאכי השרת מלוין לו לאד' וכו׳
מל יי אעיא! א רסב
סהו׳לצשמיעי׳סאע״ס סלא התפללו הקהל מדין וקד׳היחיד והתפלל של סגמנע י
״״’ יק ייי־ק *,פ׳כל כתבי עלהקי״ט  :וגדש וישתדל שיהא לו בגדים לשכת דכתיב וכבדתי וכו'
ךאז י כל ואס א״א להחליף וכי׳הכל כפ׳אלו קפריס עלה קי״ג ויסלסל בגדיו פיס"י יסלמלס הל מליו קבלת סכת ואס וי בעשייתמלאכ׳מיה' אס אינו רוצה לקבל שבתמוי! ני
ויות׳כר׳לו׳דכיוןסהזבי
לכאור׳דהיינו פלוגפא להר" « והיי״ף גבי הדלק׳הכר
ן' ^ /גס?ד כלפי מטה שיראו ארוכים והיא מדת מסירים היושבי׳בכיתס ואינם צייכיס לסלק
מדליקקוסיג
«יח גר\tןל<ר בגדיהם מן הארץ כשביל מלאכ' וככו׳סכת הוא ור״י כח׳בח״א יסלסל בגדיו למטה היוםבתפל׳א״א לעסותו חול לדברי הכל כתוב כמרדכי ס״פ כמה
’ 6״׳יאג{ הג*ים כלומ׳סלא יגביהס למעלה ולא יקפלס על כתפו • והכלבו כ׳יסלסל בגדיו פי׳יתיר׳ סרי׳הקהל קבלוטליה׳סב׳המיעוט טל כיחסנמחכי׳אסריהס ואסור 3! ,ס־>?.
נזהג ^  .נינ ר כדי סלאילכסס כדיך סלוכסס בסול מקופלי׳בסגויי כדי סלא יתלכלכו בטיס ריכ״סדאס הקהל אמת בט״ס ברכו סאץ היחיד סלא היה כב״היכול למסומ
י
1
־ ■ -־ *
מהריייוזננ׳זשרח ,

מן המלאכההו ^יוי כ^ מ1(30

^ ^ כיי^ נ >5יפייי

מ^מ'

יוחהחיליקץ י!* נדחויןקידגזהדלקה זיזחרהגלנין אחד הדלקהוכימהרי׳( 1כדייזיהא רנררהעיגרליגזייתן מזייוייהידלמגי הייייתעד א 3י מימ
?נרהמייין* יי יכ' מה האפירי יעי( ‘ 6ג ) נירחייגישי^
(ד ) ל*8רנני
יודליקיןי1ל מחליון כיסח גא׳לננודע״נילליין אותן מרוע ;אחרונה עני{ ;
ן?די ע? יין לאהג ;ה סן האוד עללוקתןאהמגהג ; ( ) 1וגא’1ה7צק« הוי קילתריית!גר'1עיקי הני׳זלינת הן אתן6
וצהגיק נ«ק«םאקד}
ההזלקש« לא להזלמן גחקוסאה*
צהניןוהגיינק״גקק(«
ומיץ

***

א״ח

הלכות שבת רסג רסד

קיח

טד

אמיתי עכ״ל ולי כי׳טעס אחי שהו׳כדי סלא יצטרכו לחז׳אח׳נר להדלי׳ממכר כסיגימ (ה ) יגא*1ריו3

כדל והא אביי שיי לי׳לר דימי לכביויי סלי וסית״י לעשן אומן בגפיי׳
שכת מדע'
תוס שכת
עליו מוס
קכל עליו
מדע־ זמן הדלקה כי אולי בין כך ובין כך יהיה ספק קשכ׳וימנע מלסדלי׳מצאמיבתשובה
לא קכל
ופיש״י לא
הוה ופיש״י
סעות׳סוס
ומשני ספות׳'
כעש ומשני
סב כעש
לפלסב
ד־^ »™.
■לל של
המשונןהיה וכסכור חשכה יאח״כ זיחההשע' ופריך ועעות׳מי הדרא והא אשכנזית ב׳ וג׳בעלי בסיס אוכלים במקוס אחד כל אחד מכרך לע מנויה סלו אע״סגטע,ת לV, 6
u
סכבי יש אויה מיובס אע״ג דא״ז גמגם בזה מ״ס יש נוהגי׳ כך ובעניותי נ״ל ליסב קנלהיי־« קהורו
?. 5״־׳ » מעם אחר נתקשרו ששים בעביכסבורי׳העס לוע׳חשכ׳הוא ונכנסו לב״ה
נתק
אחר
ידןפמס
§מר 36
דכל סס דמתוסף אוי׳אית ביהשלוס3י מ הגאוני׳« ^ןצחלין
עליהן:
^אללושלס״שכשבס ונתפזרוהעבים
גפי ושמחה יתיר׳
אמ״ה אהב״ו«! הדליה נר של שבת ׳א האיש ואחד האשד! ככל
להנא׳ אורה בכל זויוס ( 6והיהגד'ל!מר
ן
" ^ סמסוכאו ושאלו אתר׳ואס׳ הואיל
עוד סס סכתבת סמדליקין בזויות בבית אליכא וחיוכי
מ5פ ללו התפללו ופרס׳־יאלע מסל סיא מקום שידליקו ם והנשים מוזהרות בו יותר כראיתא כמדרש
ואוכלי׳כחצי כת׳באגודה סאס אין הגיות ! שינילילין״P7׳y
^®־׳אפי׳ג דכסעו׳הוה מוספ׳הוא ע״י מפני שכבתה נרו של עולם פירוש גרמה מיתה «!אדם הראשון
איוכו' שדולקו׳עד הלילה,הרכרכ׳לבטלה להי-א)ט °זע1| 7
מפלהדמשניסאני כגוי דלא משיחי׳לסו והרמב״ם ז״ל נתןטעם לדבר מפני שמצויות בכי׳ועוסקת בצרכי וכס׳פעמי׳ סמעמי סקור! 5י תגר ע ל5ןןתר קנלה שנת י1י״
ןבמ 3פיא״ס שאני צכוי דלא מסיסי ' להו
הבית וי״א שאין לבר׳עליו ונותנקטעם לרבדיה׳ שאםהית׳רלוק׳ מנהג ואמיתי סאותו מקו סדולקי סס הוי לאמרי׳06קינלו
אבל
להתפלל שנית כמו דמטריחין ליחיד
כלו׳כץ נכיר כין ועומד׳אקצריך לכבותה כדי לחזו׳ולהדליק׳וגם לאלהדלי׳אחר" קצת חשך סכן דרך כערב שמחשיך קצת .הגידור במעותלל1
אלו ואלי מותיין
ואינו טעם שהרי גבי כסוי הדם תקנסהו הרו׳אינו חייב לכסותו בחדרי' ימסממס סוס דבר לאור הנר ל'כ הויקנלס:
; !היר מיתי״ין דקכלה כשמו' א•נס קכל׳וכ״ב
■־
ואפ״ה מברכין על הכיסוי ועו׳היה או׳ר״ת שאם היה דלוק ועומי כתוב בסבלי הלקט מצאתי בסס ר״סמי־ (!)וצ'עמי6יימי
היש״נ׳סס וכ״כ תלמידי ס״ר יונ׳שם וכ״כ
צריך לכבותו ולחזו׳ולהדליקודאמ' ההוא סבא׳תנינ׳ובלב׳שלא ס הדליק הנר בע״ס אחר סקינ 2חהחמ ׳ה״ז שקללעצי!ניייוי»־
ר״יכ<ז״א וסמידכי כ כשי׳פ כמ׳מדליקין
י׳כשאחרי׳אסולי'
וכ״ב רב עמרם המדלי׳נר של שבת מברךכת ,חייב מלקות אס הדליק בשוגג וא ס ידפ
מס הגאונים שפעם א ' היה יום הממיק יקיים ושלא יאחר
סזה אסור קונסין אוחו ואס לא יקכל נמ׳ש לק״ןסימן
יס:ווין כפם■שחשכה והדליקו נרות ולא
פחרימיןאותו ומנדיןאותו ינמנעיןמלרב׳ תדלל ואפשר
הס!קולהתפל' מנס׳עד שנתפזרו הסבי'
עמו אפי׳קרוכיו ואס דכיו עמו הס סרויי׳ לחלק לשאניהת«
זזיחההתס' והתחילו סכמת לכבות והורו
עמו מדוי עד סיפסו חסו3ה "ה הד 3ר לראוילעשזתב'
ימי ■ ייג יישזם•
.
, ,
.
עמי מיו׳ שאות׳שהדליקו אסוריןלסדליק
יר
!
«
ע
!
חי
לא
שהדליק
דאפי׳לאחר
הנר
בהדלק׳
תלוי
שאין
י
!
:תנ
ערבי׳חל עליו שבת  :ספסקו על ר אברה ור יעקב אחיו כי נאי ספיקא7י/י׳לו
ושא׳אנסי
'triפלאיה פ :כ' קפלו שכת
;ובת אלא תלוי בתביל׳ערבי׳שחמתפלל
לעיר כליל סבת כסהקהל יוצאי׳מכ״ה ולא משלו׳רדתו' ׳pir
קילת
דעריפא
הכי׳עות^ ין ומשמע דס״ל
עושיןפתילו׳לנר של שב׳ביןנר שעל השולחן
נתנו להס הקהל סלוס ול 5ן הניקו׳ לי מס «נרא׳ ל™ ן6ן>־
שיח ע״י סדלקת ני שהוא מעשה מקכלס
י כ^ ןבל נר שמדלי׳בבי׳מכל רבר שהאו׳מסכסך סחרי׳ לב״ה כדיסלצ! יק 0ו5ן חר י׳מהס -׳ק לדנריהייןלאוס׳
ספל׳הומעש זה שנ׳הכדדכי-בש׳הגאוכי׳
הלקט ועל מ״ש ישא׳אנשי בו פי׳שאינו נאחז אלאנסרךסביביו והשלהבת קופצות ודולגת וכא כסכס גזרו סליה צוס ז שבועות 5יוס זל הריסת מבת
נוזו׳גס כשכלי
ואלו הןלכש והוימקארז וכמו צמר גפןגדל בין העץובין הקליפ׳ רצופים חון מסכמות ור״ח להסלים נ' ימי לא׳א לי לעשמג
הנימסותיין כת׳אגל אותו סכי שהודלק
הסעש׳בצומו׳ומלקיו׳כי המהלל30לן0יי 3נערמו• אנלגתו׳*
לשש שכח אסו׳ ליגע בי ולהוסיף בו שמן חוסןוהוא פשתן־שלא נפוץ בלך והוא פסולישל משי אידן והוא
■
ברת ום3ו חכמי ס3מ ״קו 3ירן ך3כ ןרו ממ של מ׳נאיky»c
ואפי׳אסכבה אסו'לטלטלו פי ס״ס עכ׳ל מין עיבה ויש במו צמד גפן בין קליפ׳ לעץ פתילת המדבר והוא
שבתוכו ראוי להדליק בו וירוקה שעל לנ׳סנס מת בהכר׳ונתנילהס לצוס ^ ?י' נע־ח,י שיתפללו
ואיכייודעפעס ’ למה סעומיין במלאכה מין עשב ארוך ומוך
כ׳יוס כנגד אות' נ׳סנה סל מיס' וסוד גזרוויבללשרי • rjfi ,
לא יהיו מותייןציגע בנ׳ססודלנשס שכת פני המים והוא הירק שידל סביב הספינ׳כששוהח לעמו׳ במקום
עליהם למס מממיכ׳לפדיון נפסם לקופה נהר׳ן דנן<יא?
והאדאמיי' דצביד לא סטיחינן לסו נראה אחד על פגי המים ולא בצמ׳ ולא בשערה ופר״שי שאין מדליקין
דר"
סל צדקה ואח״ 3גזרו ע ל ,הס,3״ 3חדס ,חזדריו ולזה
דהיינו ווק׳כשהתפללי מפלג סמנח׳ואילך
דאתה תיוי»1!1ר^
טרםל־״י ^כ מי
בקנכיס ולא בצמר גפן ור״ת התירו ונהגו כמותו ולב התו׳ ואם הסנה ג י מיס בכל חדס כ׳ וה׳וב׳
לאנס
,
וכיסי׳אפי׳הת זלל מפלג המנחם ולמעלה
כרן דל שמדליקק בו עלרב׳שאין מדליקין בו אם כיון להדליק ימים כנגד ל ו כריתות סבמורה אכל סא שעש! לי אחייס
כיוןדכעעית סוס שהיה שכוי סככ׳חשכס
תפלס אבל קוד' פלג המנחה אסו׳לחקפו׳שרירפר׳׳שי שלא כרכו סביבו אלאנתןרכ׳פסו׳ תחת ח״ו היו עוסיןכןבזדון היומסמיריןלהוסיף אע /דדיאעצמל
 öעלתה לו
עליקאסרדיללאב׳
עליכם סוד סלא להתגלח ולהמנדוחס ל׳
ספי׳צמ׳מדמסזייין כיון דלאו זמןתפלת הפתילה שתה׳ צפה שלא תטבע בשמן ורב אלפס פי׳אפי׳כרכו
הד «׳ אמישלא/
וק פי׳ א" א ז״ל והטעישתלוי בכוונתו שאין אסו׳ אלא יום וכל המחמיר כזה יכוסו לי3י*כיר! ^ חיל'
ערכית הוא כלל וכ״נ מדברי רבי׳יונס ז״ל סביבי שדי
הניח ע ת «7וער
״
,
ס״ס כסה סדליקין רילמ׳מרלי׳בעיני׳וכשחו׳מנוין לפתיל׳איכא למגזר אבל כשאין ראשי ע כ וכמו ע ס סאל לרב סריר גאין לינות !לאנזג
סס  :כתוב כמרדכי
מי סעבר עבירה בסבת או בסול ולא נזכר »ה שאחרי»
וכהג׳סיסון םפ*ה דמי שלא התפל' מנחה מכוין רק לעבות ליב' למנזר ומטע׳זה מות' לתתגמי בפתיל׳כדי
אלא בסבת ומתיראין ססא יברח למ״ס אנמיךותדשלין4
וכב
__
ומנה ניכו פסהקה' כבר עשהו קדישושוב.
שתהא זקופת
ליו יעשנו חול להתפלל תפלה של סול אלא יתפלל עיכי׳סתי׳וכ׳עה״ר ישר׳כת״ה סי * ,יכניסוהו לבית הסוהר או ילקוהו בשבת והסיב אין מלקין ואין מכניסיזלכי״הסוהר *’ לעג ״ר’ ^
^קנ״גשנמצא בתשו מי סשה’להתפלל מנת׳כע״ס עדסענו הקה׳כרכו בי״ס וכ״ס כשב׳'דה״מ דינא אימן ואין דנין בי״ט ושכ׳ואס ברח אין עלינו כלוםט" ב :קמח ^ אחר ס•" ,
ווננתציוס
רסד אין עושין פתילה לנר של שכת וכו׳ואלו הן לכס וכו׳ס לס הם במסנ׳ר״ס וייו׳ש לקחן סי» ן
ועדיןלא עבר־ זמן סמנחה שאל יתפלל מכח׳כאותו ב״ס שבו הקהל והש״צ מתסללין
במה מדליקץ ( דף כ ) וסל צמי וסל סמר סס בבריתא ונתב לרש״בא בתסו׳ ( סי מ ןתקנזודשאגי.:ת*
אחיי שהקהל קדשו היו׳לא יעשהו חול אצל' אלא ילך חוץ לאותו ב״ס ויתפלל תפלה
גדולים וכתב הוא ז״לדלצ ^נליג אהא שכתבתי בסמוך בשם קע״א ) שהמדליק בשבת בשמנים ופתילות סאסרו חכמים להדליק בכס דבר כרוי
סל חילוק הורי כמה
להתפללVi 7
והגהות דשאני התם שככר ענה עם הקהל ברכו שהוא עצמו עשהו קדוש הוא שאסור להשתמש לאורן  :ומ* ש מן נישמדל י׳פל הסולק V3כל דנ סמד ^ ? ל^
העירני
כינו וש״ה לית ליה מקנת' אכל ההיא כשלא ענה עמה׳כגון שלא היה מ״ס בבית כ״כ בפיק הנזיר כמרדכי ואס״ג סבהגה ' כתיב אומי מהר״ס ססמע רק סיס לשרי לעשת ג!
נענית
כמקיסא׳נר כשר דע״י זה יזכור ולא יטה שאר נרות שבחצר ושבבית והסר מקוצי « ואכה ולינות
מ היכול לעשותו חול שלא כפניה' וכת'עור ונ״ל שאס יבא אחד לג״ס סמוך לכרכו
^ הכר ממג! • הימזנתו'
אומר דכר סיכול לעסו׳בלא נר כמו להוציא יין מן החבי /מותר 1להסחמס
מ ימתץ מלהתפלל עד לאח־ כיכו בשכיל עניית כיכר דכיוןדשעה עוכרת לתפלת
יענה ביכו אין להקפיד אס לא יענה כיכו והכי איתא בהדיא בסמ״ק לא סמך רבינו על זה וכ״כ יביט ירוחס בח״ 3וכ״כ 3הגהות מימו ןס״ה ד5וסי לינ י Z ' ll
מנחה אס
במצות תפלס אעניית מודיה עה הצבו׳ואע״ס שלא יוכל לגמור חצי תפלת המנחה סהדליקו במרתף למסוך יין לאורו או בחדר יס לי כל דין האמור וכן כתבו כל גמלי "ןרחלאנ׳מ6חר *
קיר כינו ונמצא מתפלל מקצת תפלת חול באותו ב״ה שבו הצבור ושלוח׳שעניככר צרפ' וק הנהיג הר״מ ודלא כראבי״ה סכתב דלא צריך אלא בנר סאוכליס בו פכ״לעישיןל! יהא נע׳ית
דפ׳ וכ״כ בפמ״ג והתממה סכל הנרות סבבית צריכין להיות מדבייססדליקין כו וראיה אסור אס אינד
נינו וקדשו היום ס״ס הואיל והתחיל בהימ׳אקנר׳דיש קפירא כולי סאי ואע״ג
w5
מדאחרי׳בפ׳ במה מדליקין פתילות וסמני׳ סאמיו אין מדליקיןבכס ^ 3׳מדליקי!
פהפישב ס דסיכא דידוע שאינו יכול לגמור בהיתי הוי כהתחיל כאיסו׳ כדון דידן
יי יסץ נדסו׳להתם דלאו איסור והית׳סייך ביס מכ׳ל בת״ס ובכתביו סי׳קצ״ג כ׳וז״ל בסס בחנוכה אפילו בשבת דכבתס אין זקוק לס ואסור להשתמש לאורה אלמא אם אי׳נל׳האסוילאין
היה מותר להסתמס לאורה היה אסור להיות כי אס מסמנים סהתייו מכמי׳ואס״פלחלקנק עייונ
נ י ק י אין להקפיד א מאי דמתפלל תפלת חול אצל הצבו' שכבר ענו ביכו וקרשו
שילקיזיאעש«
אשכחן טיבא לחלק ודוק ' כשלא ידע שלא יוכ׳לגמור סנר סמכה ה יו מתנין טל הפתח כחוץ וסם לא היו אוכלי׳  :ומיש ופיס״י ש 6ץ ת׳-
הייהיאיל והתחיל בהית׳וכס״ג
מז
?י ניכו כגון שסבור שאחד חן הקהל יושי׳ססזן מעט מ״ע אס כיס יודע שלא יוכל מדליקין בקנבוס ולאכצמ׳גפןור״ת התייריכ/׳כ  3תי<ג״זסס  5וממני׳דכל
יה<וי3
הק אין סדליקין בו אלא פשתן ולב הלן סם שמדליקין כצמר גפן ובקכבוס יכ״ה ה«השל)חרי'ש«« יו
גמלי פ כ התחיל בא־סוי כדאית׳בהגה׳במרדכי עכ°ל ולענין הלכה נר׳סיש לסמוך
הר״אש סס בראם הס ' וכתב דהכי איתא כתשו' הגאונים ולב סמ״ג והתריסה ויכי׳ ליאגל כ6ןדל>5
מעש כספר סרו׳סדפן יות׳מעל מ״ס בכתביו דמה שאד׳טתב כספ׳יותר מדקדק
עני6תקני5
ייוחס בח״ב רכ״כ הרמ״בס כלה וז״ל אין פוסין פתילה אלא מדכר שהאור יתליס
וממהסכיתב בכתביו ועור דמה שקשה ממ״ש בנתכיו כבי ישבו בתרו׳הדשןכתב
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בי׳ורבי
כריך לעשייתו בע״ס פכ״ל והרא׳/שנמככזיבריהמוספומוז׳ל
פ
^
י׳
כ
!’
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ל
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!
לא
כתב
טפס
דמפכי
שהוא
עף
לפי
ונוהגות
שאינו
הנשים
ענץ
להדליק
לסבת
דמ״הלא
הנר׳ולכבותה
כרי
הזכירו
רבאנ״כ
שתהא מהובהבת ויאחז בס הנרהיפג
1mזד*3כ ‘*
 Dיv
ומפני כך לא כפב ג״כ הא דתכיא המס בעלה כ״ו
אקמדליקץ בנפט לבן כסיל ואצ״ל ומנהג יפה הוא ומי הלכה כי־״ע דמרליקץ אף על פי סאינה מחורבת מכל וכןהם
כשכ׳מפכי
שהיא
עף
אע״פ
שכתבוהו
הרי״ף׳
והראי' ס והרמב״ם בפ״ס  :ומ״ש ואפי׳
דברירבי׳והכי נקיטי׳ו כתב יבי׳ייותבח",ב בשם המו' סאיןמדליקיןבסמרנ1וטז
כתן מעט שמן זית ונוכעיא דאיפשיט׳שס בראש הפרקעדכא ) ימ״ש וחלב מהותך
אפי׳מחורכין ומדברי התוסעת׳שמיבתי בסמוך הוא נלמד י
וקרבידגיס יכוראסנתן בהסמעט שמן וכו׳מיעראדרבביונא ססבראסהפיק׳
לסה אין כותנין
כלימנוקכמלאשמןהחת
סירוכו׳וכןלאיפלאקעים^
יפסקוה הרי״ף וסרא״ס והרמב״ס כפ״ס וכן הסכימו ההגהות ודלא כסמ״ג וסמ״ק
יכו׳מסנה בפיכמה מדליקין
■ ( דנס ) ואע״ס־ ששנינו סס הא חכרהרוצי
שפסקו דלא כימים וכתב הר״ןחלב מהופך פדש״י דהיינו חלב מבושל ולא מסתבר
מתחלה מותי מפני ש הוא כלי א ' כבי אמרי בגמ׳מאי יוציי כנדן יוצ׳דהיינוססכום
דהאבמתניתין אסרי׳חלב מבושל דומיא דשאיא כלומר אפי׳ע״י תערובת אלא
חלב
כסיד וחרסית שהיא מחוברת יפה מומר תפכי־שהוא כלי א' ופרש״י
דסעכוראיסור
מהופך היינו מחוי שלא
נקיש עיין וקרבי־ דגים כתבו התוספות לאו הימי סמן משוס דכיון שפקצהו לני* אס נסתפק :ממנו חייב מסיס פככה וכפפכרוליכאמקם
דגיס ישמן דגים ערי
ליה
מתנימץ
בעיני׳ופן
כתב
רכינו
ירוהבת
ב
דפמן דגים ומשוס איסיי סבת בדיל מיניה :אסוד ליחן כלי סל מיס תמת הנר וצו משנםנ ם
סוא סמן צלול
שעושיס
מגלגל
עינו
או
מבשרו
אבל
קרבידגי׳סנסוס
ואינו
צלול
כירה ( דמז ) ובגמ'ספרש .דטעתאמפוסשמקיכ זמן כיבייהכיציצית ואיתאכגמי,
אסו׳להדליקכובלא
מעריכת
סמן
ורש״י
פייס
כמחניתקבשמן
יגיע
מקרבי
דגים
ואפי ליתצו מע״ש אסורד ימ״ש ומ״מ מותי להדליק בעששית יכולו נ כ שסה^
סנמוחו
ודייק לעיכתב מקרבי כלומר סמהקרביססנמוחי מסכנין אותו ווווציאץ יטפמא מפיס דכיוןסאיכומתכוין לכיבוי אלא להגביה השמןלאשייךלמיגזרם'י'
הצלול
וזהו
שמן
צלול
ישריא
מתנימי׳אבל
כל
סלא
הוציאו
הצלול
היינו
קיכי
דגים
סמאייעשה
כשב׳כתברבי׳יריס׳רס״ב
כשס
הרס״סמות
'
לתממיסחכ
^
'
3
נ
( ני ?
דרב כרעא ויאמרי׳בנע דמ״ה פרי בתערובת סמן כל דהו טסי משאי שמניס סאסיו
מה שמש׳ימע״ס אין בוי מפו׳גירס כיבוי עכ״ל ואע״ע סכיכי כלי מהשיעפ מע ^
קנמיס מפי׳דחלב מהותך וקרכי דגי׳סנמותי אפי׳כעינייהו נמי ממסכי אלא דרבנן נ״ל דאמתן
מיםבעששיאומרקאידוק׳וזהושכת׳יאין בו מ/יגוים כ'",3״ ,,׳* i
גזרו בסו אטו חלב שאיני מהותך וקרבי דגיס שלא כמותו ואי אסייקלסו על ידי
מקיב כיבוי אלא גויס כיבוי ומ״ה שיי בעי'׳ש אפ״פ שהוא מרס ל ,!3כי ^ Dמ
סערוכת נמי ה״ל גזרה לגזיה  :ימי ש רכי׳ואס כתן כהס סמן זית מדליקין כהס
משאר בסבת אלא מע״ש אין 3ו איסיי אבל מקרב כיבוי כגון נופןכליס י־מים חחן׳4
ומ׳לאו דוקא סמן זית דה״ס לשאר סמני׳סמדליקין בהס •י ימ׳ש ופארהשמניס■ הכי אסוראפי׳לייוממע״סכדמני׳בסדיא-וכתסי' הגאונים
כמיבכססרבנעייט
מוץ מאלו מיליקץ כסס כבר כתבתי בסמוך דהלכה כחכמים סמתייין בכל השמנים
דסעמא דפרי להדליק בעששית 6ע״פ שנותן מיס ל יזפה מס, 1ןזיס ^ יוי6ל6
צלועי זילת המנויים ביאס כפרק יס מתירץ אפילו סמן פסול ופתילה
פסולס
ימיה 5ויזגיימ ’ז ליבינוים^מי 'כ3ה פד
ה
£5מ^ נעסהw5נונו
ומ׳ור״ת אסרו סרא״ש
שס ברישפרקין .כתב שנוא וו וגואה שהסכים לדבריר״מ כאומה משנינו אין משנין מיס תחת הצר והמס ודאי כי מוי .סמיס אדעתחגנ ׳

 , Kי׳סמ1א?

ניצוצו'

בשב׳כדי
■לקב

הלכות׳ שבת

ד* מ

\י
.ץייןתר לימן כלי תחתיוונו'ג״ז״סם 3משכ׳ ומסי׳כבריתאדאפי׳בשבת  ,וא״דלקטן .ולא לחרש משום דאתי לאחלופי כגדול סקח־וכתכו הרי״ףוסר״אשדכיון ^ .
vj'iß׳••—
" " ^ .׳יהרזהא מוסל כלי מהיככו א״ר
הונא בריהדרב יהושע ניצוצות אין י דלא איפסיקא הלכתא בהדיא דעבד כי האי ליסנא עבד ודעכד כי האי לישנא
עבד «והםדגרי»>׳׳ןוכ׳
0ו
יהריןכגמ׳וס pp 6מוטל כלי מהיבט א״רהו!
וכן מסק הרמ׳בס כפ״ב וכת׳סס ה׳סמגיד כשס הימ״בן והרש״בא ושאר מפרסי© עי׳ לאן.
ממש כלומ׳ומ״ה אס נפלו לתוכו מותי ליטלו משכבו וכתב ככל וג שלתתלכ
נהם מר למכלפחם סכרא׳הפתילה ים מתירין דמדמו ליה לנצוצו' ויש אוסייןלפי
לחסו׳נלי מהיכנו לפי סיש כהה ממש:
רכי׳אכלאסור לימנו תחתיו
לו בדרך

^2
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 Uסמן הנוטף וכו' עד סוף השי'
'ד.
ז־ו־ירוירו רוחירידריוחר

*W
״* ,״*

“’ יי

w .״ ולא  mלסמן wtoרץ"
’ ' 5,פס,ה ומ.ס היי נ 1נ0ל נל,
מהימו 6כלסאינר וראי ינע קודשיה
סאורבכליננכ״ל יצ״ל דס״לכדעתבעל
ההממה שנתב
רבי׳בסי  Vם דלא סיקרי
מ5יח ^לוהניחו האיסור מדעתואא״כ
ועמוסיסארו סס כל השבת אבל אס היה
ועתוליטלסבפכת הוי שוכח

ושרילנער

שהחשי׳

משנה יחמור יתן

. . . L. .

־ ־ י
־
 . .האיסור
(וכ״כ סר״ן דף קס״ח ע״א ) כשהוא נומנו לא׳מאלו מניחו מליו כססו׳מה לו ומט ליחשם”" אם
נשליו
ממנו כשהוא עומד הא לאוככי אסייללא
משסגשא!

בלש ועמו כיס אסישעמוגוי

כיסוי  £עי

אף לאחו*

שהחשך

יניחנו על החמו׳אכל אם מצא מציאיאינו יכוילליתב׳לגוי' » »־ ג
באהלירומבעיידחשתיהויבכיסיאיןעמוגוייניחנועלחחמור
כפוהוהולך ויזהר ליטול ממנו בכל שעה שיעמודוכשיחזויוי *■
יניחנה עליו היה עמו חמור וחרש שוטה וקטןיניחנו ע !,החםוד
ולא יתכנו לאח׳מאשכקשהם ארם כמותו היהעמוחרששוט׳
יתכנו לשוטה לפי שאין ול רעת כלל שוטה ןקטן' יתננ ^ שוטה
שהקטן יכא?OT
יטלטלנודעת חרשקן ט ךתנו ^םי ש;ך^ה א עמן ^
זה ולא זה
פחית פחות מד אמותחגיעלחצ הראשונה
זה ולא זה יטלטלנו פחות פחות מד׳ אמות הניע לחצ׳ הראשונה
המשתמרת נוטל מעל החמו׳כלים הניטליןושאינן ניטלין מתיר
החבלים וחשקי' נופלין היתה טעונה כלי זכוכיישאסור לטלטל׳

גרע מכהמה ואסור

ולא ורבי׳סתס דכריו

הוא להאכילו
בידי©

חור

שגמל מסס

וכר׳לדעתו ם מ ו©׳ל תתר להתיר .

דרל רדויזמתו חו/יו אדיוורויי'רו1

ףאש־ר

< 7ץ הנ,הפאמה

«ל גי י «■®־■ אין אני ממיי׳עלסביחת
אלינ«יסאניממרס תלסכיסינזמסיי־
ולא נא™ אלא להאכילםבידיסול׳1י !ס רסן־ נא)
נסמתמלא מאלו איטמתנובשב'של^
א־ג
דעת
ילה
ובעצי
יה מלאכי .ו בידי אלאמע׳ש הוא טמנו
צ ^ואצלמי ^
ססיףייבדרלסססמימ
מפסק
«
• . .. .
סובר כדברי
_
סמפרסי׳ז״לפכ״ל
הואמ פ
כפשטן}^:
ין לכל
ישויותשעומל
לפו•
שרבי כ דברי הגס
ואף
נת׳הנלט

עסו .לא זה ולא זהוכו׳ג״ז ס© איןעמו ^הויגישיגה .לכ
...
_! j
^
״ _
*עומד
נכרי ולא חש״ו מאי אמ׳ר׳יצחק עוי
אחיק«}.י
פוי
היתהשס ולא רצו מכסים לגלות מאי
היא
כהליכה *
מוליכו פחות פחות מד׳אמות ולארצו(ב ) כ׳5כל מ
סכמיס לגלותה משוס דאתי לאיתויד ׳דוקא «י
שהיזשין
אמותבר״הוכתבו׳הרי״ףוהר״א'לס}5ךר ׳ ׳ביין נ
עליו0
לתקן

ןראומר ,ס דכסס
^ולכסל כלי מסיכנו לכל היוםהכ
נן י ולבטלו למקצתו סל יוס (כ״
כ
היתה
חבילתו
מונח׳
על
כתפו
וקדש
עליו
היום
רץתחתי
ער
1
ביתו מאחי שאיןארס מעמד נ עצמועלממונו לאמיל׳לגויש״ת
*!.
פכ״אב׳רש״בא )
ומ״ש
אתילאיתויי ד׳־אמות בר״ה והכי משמע
ה׳אענ״ל ‘ um
האיכר וזורק כלאחד יד אבל לא ילך לאט :
רסז
וואי ינער וכו׳היינו לומר דסתמו כאילו
מדבעי תלמוד׳ אין ס© לאנכר
וקס״ן כדעתרני׳ ימת•
ויגיל סימן ש •
ניומסדעתופלא להניחו סס אבל אסהניחועל דפת לנערו אפי׳אס הוא כלישאין
מאי משמע שדעתו היה
סיגלה הסוד וגס מדחזינן סרבי יצחק גלה אותומשמם אס שכח יעווי
נ^ וו
אוחזם ט פרי לפי סברא זו וכתוב עוד סס נר' דה״ס אס יש בכלי דבר
היתר
דכל
היכא
דליכא
חד
מהני
שרי
וכן
נראה ממ״ס רס״י גבי הא דאמרי׳בו כיוס גדשו
'״י׳  1׳י״״' "" “ 1׳־״/׳ -׳ " -י י ׳*׳־ " Iהיכא דאיכא סמור או חסV
לסוד
דאל״ב
י ער־שמגי לביתו ואם יש בי סמר לחוט שנשמרי
בתוכומניחןשם חדמהני וראי מגליןאת
ל״י
ולא

יאפי
צהמיע

ננודונהדיגוז

דלאאיפשר לכערו אסלא יתקלקל דמותי לתת אותו כלי סחת הנר לקבל הסמן או
דעצמו שיפול דסא יכול לטלטלו לכשיכבה לכל הפחות אגב סיתרא כסו כטכ׳אגב
? ,ropמיהו לרכאדאמר הצלה שאיני מצויה לא התירו אפי׳לצורך דבר הניטל היה
אסיר אס אין הצלה מצויה מי׳לצירך מקומו היה עומר פכ״ל Jוה״ג זו היא לסי מה
ספי׳כתוס׳בס״פ כירה דהצלה שאינה מצויה לא המירו לטרוח אפי' בדבר הניטל
נוסוסטירחה ונתיכ כלי מחת סכר לקבל סמן ססיב הצלהשאיה' מצויה לפי שרגיל
לתתומבע״י מצאתי במשובה אשכנזית קצת דעתי נוטה שמותר לשיס כלי מבעי
קחתהשולחן וכשמלך לישן מסי׳סשולחןוהכלי פומ׳מפצמו מחת הנר אע״ג דגומז
לנטל כלי מהיכנרכר' דסרידפ״כ לא פליגי ר' יוסי ורבנן אלא גרס כיבוי ואיסורה
ד^וריתא אבל גיס ביטול כלי מהיכנו לא חזינן דאסיר וגיס כימי כמי פסקינן כר'
ימי ושוי מיהו כתב מסר״ס דוקא מסו׳ הפסד דליקה הא לאו הכי אפי׳בי״ס אסוי
זמ״סדעמי טטה לסמיר כדלעיל ועוד הא איןנזהריס סלהפיס כלי חחת סני כי אץ
«וגומי! סיפול בו סמן ס״נ אין מתסוני׳כסססי׳הסולחן אלא להצלת השולחן ועור
ליןי״לט־״ס דבי שאין ממכוין מומר דלא סויפסיק ריסיה וכל סכן הכא דרבנן הוא
ואפ״ה לא אסמוך על היפר זה עד יסכימו עמי אחדסרבותי׳עכ״ל :
רסל ימ פסתשין לו בדרך בע״ש וכי׳ר״ס בתרא (דף קנג ) מי שהחשיך לו בדרך
" ממן כיסו לנכרי אין עמו נכרי מניחו על השמור ופיש״י נותן כיסו
מכיימכע״י והקשה עליו הרא״ס וסיר׳דאף משתחשך קאמר וכתרבי׳ירוחס בח״א
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סשמעותהס מוקצים במקום פסידא לא גזרו לאסיר טלטול מוקצה ומפני כך המירו
״לטל הכיס פחות מד׳אמות כדלקמן ויתבאר זה בסימן סל״ר בס״ד  :ומיש אכל
מטמצאמצי5זה וכו׳סס בגמ' מימרא דרכא  :ומ׳שאא״כ באה לידו ונו ' סס ולא
״Pלולא דלא אתאי לידיה אבל אתאי לידיה ככיסיה דמי איכא דאמדי כעי רכא
הג אה לידי מהו כיון דאתאי לידיה בכיסי’דמי אודילמא כיון דלא סרח בס
וו ככיסיה דצני לויקו וכמ 3הר״ן דמסתכרא כליסנאקמאכיון דאיסורא דרבנן
היא נקטינן לקולא וכן נראיס דברי הרמ״כס בפ״ב אע״פ שלא נתחוור לי
"יטפס אכל לא כיאה כן מדברי סר״יףסכת׳דוקא כיסו אבל מציא׳לא ולא סילק
 Pאתאי לידיה ללא אתאי לידיה עכ״ל והר״אש כסב דברי סר״יף לכדורבי׳שסתס
י 3ייוכליפנאקמא נראה דמסמ׳ליס דאדרבא מסוס דס״ל לפי״יף והר״אס דנק&י
קילאסמעודבייהסדממילא
דכל שבאת לידו שרי דהיינו כיסו :
ומ׳ש
ן
.
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[ניסו כנכרי ולא יניחנו על החמור פשוט סס וסעמא משוס .דחמור אפה מצווה
שניתתו נכיי אי אמס מצווה על שביתתו  :ומ׳ש אץ עמו נכרי יניחנס על
מויסס במשכסובגע׳והלא מחמר א״ר אדא בר אהכ׳מניסו עליה כשהיא מהלכת
י ״דצ 6קיימא להשתין מיס ולהטיל גללים ואיכא עקירה והנחה תנא כשהיא
^ ^ יפליה^וכססיא עומדת נוטלו הימנה וערש״י כשהיא מהלכת לאחר
וי 5יי ורגל ללכת דלאו עקיר' היא וכשהיא עומד׳נוטלו הימנה ׳ולאחרשתלמוד
^וי ןגל יניחנו כתב הרמ״בס כפ״ב שאסור להנהיגה בקול רס כל זמן שהכיס
יהיה מחמי בשבת וכתב הרב המגיד שהר״שבא כתב שאינו מחוור
ייו מניח עליה עד שתהא מהלכת אינו מחמר עוד אבל הוא זי ל טען
^ כס :היהעמו חמוי וחש״ו וכו׳עד שהקטן יבא לכלל דעת הכלפשוט
יפ יו !טן נסתפקו בנמר' א״ד יהיב לסיס ולא לקטן משום דאתי לכלל דעת

סאה ביוס שעלו לעלית חנניה וגזרו י״ח דבר וזו א׳מהן היתה כדאמרי׳ כס״ק ניתן
כיסו לנכרי בו כיוס גזרו שלא יוליכנו סחו׳פחות מד אסו׳אס יש עמו נכרי בחב
ר״י בח״ו מוליכו פחות פחית מד׳אמות שאמיו חז״ל ככל מקיס צריך ליסב בכל
פחות מד׳אמות שאס לא ישב חע״ס שעמד ולא הלך בכל פחות מד׳אמות קייב
סאע״פ שעומד הליכה אחת היאואפי׳בכרסלית או בשדה חייב מלקות מדרבנן כך
כפי מי סר סלוס בתסוכ׳עכ״ל וכ״כ בכלכוא כסב הרמב״ס בפי־׳ב׳לא היתה עסו
בהמה ולא נכרי ולא אח' מכל אלו מהלך בו פחות פחות מד״א ואפי׳ מציאהשבאה
לידו מהלך כה פחות מד׳אמות אכל קורס סתבא לידו אס יכול להחשי׳פליהמחשיך
ואס לאו מוליכה פחות פחות מד״א וכ׳ה״ה שחלקו מליו כל המפרסי׳ואפרוסכסס
מאסו׳לתמה לנכרי כך אסו׳ להוליכה וגס הוא ז״ל נשאל טל זה מסכמי לוכי״לדכגכג׳
לא מסמ׳הכי והשי׳סלא חלקו בגס כין כיס למציא׳להולכ׳פחו׳פחו׳מד״א שזוההולב"
צנעא גדולה יש כס ולא אווסא מילתא זהו דעתי והרוצ' לחלוק יחלוק ומ״מ הו׳עצמו
מוד' שאין דבריו מוכיחין לפי ,יש להחמיר כדברי שאר מפרסים עכ״ל והי״ן פ' סי
שהחשיך כ׳תסוב' סימב״ס וכ׳עליה ואין טעמו מחוור וכבר הסיגוהראב״ד  :הגיע
לחצי החיצונה וכו׳מסנה סס היתס טעונה כלי זכוכית וכו׳ג״ז סס (דקנד ) אמר רב
הונא הימה בהמתו טעונה כלי זכוכית מביא כריס וכסתות ומניח תחתיה ומתיר
החבליםוהשקי'נופלים והאנן תכן נוטל הכלים הניטלין כי קא אמר רב הונ׳בקרגי
דאומנא דלא חזיא ליה והא מבטל כלי מהיפנו בסליפי זוטיי ופרס״י דאומנא מקיז
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בטלסא כלומר חתיכו׳רחכות סל זכוכית דליכא הפסד ממכה בסבירתן ומשוס
דאוקימנא אה דרב הונא בקרני דאומכא כתב רבינו הימה טעונ׳כלי זכוכי׳שאסור
לטלטלם כלומי היתס טמונה כלי זכוכית מאוסס כליס שאסור לטלטלם כגון קינא
דאומנא  :רמיש/3בל אס הס גדוליס וכו׳אלא פורקן בנחת כלומר אבל לא יניח©
טל הבהמה משו׳צער בעלי סייס ודין כיצד סורקין משוי שעל גבי בסמ׳כת׳רבי׳בסוף
0י׳ש"ה  :חשכה לו בדרך ותפילין בראשו וכולי כיימא ספ״קדי״ט (דטו ) והביאה
הרמב״ס כספי״ט מהלכו' סבת ופרש״י מניח ידו עליהם שלא יראו׳וחכמיס המירו׳לן
להכניסן לעיר דיך מלבוש מסוס בזיון •
היתח חבילתו מוכחת על כתפו וכול,
בר
בר״פ מישהחשיך ( דקנג ) אמי רב אדא אהבה אס היתה חבילתו מונחת טל
כתפו רץ תחתיה עד שמגיע לביתו דוקארץאבלקלי קלילאמ״ט כיון דלית
ליה היכיא אתי למעב׳עקירה ומחה סוףסוף כי מסי לביתיה א״א דלא קאי פורתא
וקא מעייל מר״ה ליה" י דזריק ליס כלאח׳ידוערם* ,מונחת על כתפיו מכע״י וקדש
עליו היום  pתחתיה וכל כמה דלא עמד לפוש אין כאן עקירה לאיסור קלי קלי
מפה מעט כלומר בנחת למיעבד עקירה והנחה כלומי דזמכץ קאי ילאו אדעתיס
אבל ץר איכא היכרא כלאחר יד שלא כדרך זריקה כגון מכתפיו ולאחריו כתב שם
הר״ן בסס הרמב״ן דדוקא בחבילה הוא דשרי׳הכי לפי שאין דרכו של אדם לרון
עמה וסאן דעבד סכי אית ליה היכרא טובא אבל רץ בכיס לית ליה היכיא ואסיר
אכל ה׳המגיד כתב בפי״ג בסס הימב״ס דה״הלכיסו וכן כתב הגהות כפ״ב בסם
סמ״גוכ״ככסמ״ק והתמ׳ורבינו ירוחם בח״א כתב ב׳ הסברות ולא הכייע כתב
רבינו ייוחס בח״א יסמערסיס שכתבי דוקא מי שהחשיך לו בדיך שהיה סבור
שעדין יש סה ות ביום אבל מי שיצא מביתו סמוך לחשיכה ושכח והוציא לר״ה לא
התירו לו שוס אסד מהדרכים האלהב כתבו הרא״ס והר״ן בס״ק דעציעא בפס

התוספות

דא  1הלכות שבת רסז רסח
המו׳סאס מצא ארנקי בסכת אסור 4טלו אע״פ שירא פן יקדמנו אסר וכ״כ הגהות
בע״ב ור״י בחי״ג * כת׳ כסוףהגהו׳מרל־כי
*,
, ,
 ,,י .

וכת׳הרא״ש על זה צלי סל סבת כע״ס מפלג־ מכס ולמעלה ולאחריציאתסטנמס
היה קור׳ ק״שבעונת׳אע״פ שלא היה סומך גאול׳לתפל׳כיון שסי׳מכין
למצו׳להוח!

 5יונ־לע ® פ יהסשיך לי נדיו מי״ל לי "־ " '
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ליכחלבא דאז אינו עוב׳ אלא משכשכות צרכ,נללכ,גנ״ה 5ן,ישיוער0
<מ«ר סוט,ה:
מפלת ערבית סל ציצי סכת בע ש קורס שמשקע החמה וקיתפלל ערביתסל•t
אס הוא במוך התחום דהחי נושא את
כ?ו 3לפי סתפל ת
ערב %י^
י׳איימדקדרי.
עצמו ואי משוס האוכף שעל הסוס הואיל
ר  0ז [  ? *D3DJלבית הכנסת ומחיפללין תפלת מנח׳
כמובזמנה ובלבד שיקיא ק״סממנה
Jpjj
ופטור על רכיבתו פטור על האוכף
שהיאי בשאר ימות החול אלא שאין ניפלין עלי
הגאון
מהר״יאבוהכז״לוזצתהקבל׳יר^
 0פלה ליצ!ב ל 06ייייעבור ע ל שביממ
פניה׳ומקדימין להתפיל ערבית יותר מבשא' ימו׳ החולל כ ף אמרי׳ שיכיל לקבל סבת ולאכו׳ מיד כן
כ׳בפסקי׳
בהמתו שנושא האוכף וכמוכז מ ףמי עיולי יומא מקדימין ליה ואייר יוסי יהא חלקי עם מכניסי שב ה שאומר בפ תפלת הסחר וכריש פר ^״ן
אחריה ולאבא מארי ה׳ י מילטנר 5זד
^ בטבריאשהיתה יושבת בעמק ובעור
 1היום גדול היה כדמה ^ הם שדוק אכילת מצס הוא
מסתחשודצימק^

ערב ופירשו התו שמפלנהמגח ולמעלה יבוללהרליהנחולק כ ל6־!ילי נ 1־־« 1ן ע־-לי־ -נימ",,
הנמים דאין תנניןע״ג בימה עד  :אן שבת כתפלתרע  -ית רק שימתיןלקרו שמע ער עינת ש! ! ו
צאת  t "mמז״סישנ 1״ג ׳שיכוללשנולמיוע,■:,
לפונו וממני מס״י ' סיאלםיס״א כתוכ הבכבייואיזבזה משום ובלבד שלא יקרים שאין זה הקדמה כיון יריסעודת פמ מ״מ איני) למיסר U
ועוד אומר מסר״י ששמע ממורי ז״ל סטו3
שמקבל עליו השבת באות שעה ומשהתפלל אסו במלאכ
שהרי קודס שיקרא ק״ש
כדאמרינןכייסכרנוח
יותר לרכוב חון לתחום מלהלוך ברגל קבל עליו השבת באותה שעה ונוהגין בספרד לומר והוא
רחוםלא יאמר אלך לביתי ואוכל
קימע׳ואשתס
דפמוש בעלי חייס לכ״עדרבקוהקשתי לו, ..כבשא׳הימי׳ובאשכנז אקנוהנקילאומרו לפי הטע׳שכתב׳
למעל׳קימעא ואס״כ אקר׳ק״ס וי״ל
דכייןדאיכא
מאותם שלוו המת וכעס סליהם ר" ת  6ף שאומרים אותו בשביל המלקו׳ראוי שלא לאומרו בשבת ןק ורי ןרבוותא דפסקי דמפלג המנחה
יאילךהוי
עלההולכי ' כרג למשמע דהול כי רג לקיל
שמע בברכותיה כבשאר ימות החול בלא גירוע ובלא
תוספויעדזמן ק״ס וכדכת׳הרא״שי בריש
ברכו׳צע״ג

ו5דפמ כמס פוס
־ yלא כמ3ןאף
נסי׳ת״דיהריככy!J
למעלס
מי׳ואע״סספוב׳על גזר' ובנןד ^ ןיינכ ,ן

עמו ישרא ועל יתשלייוק י!מנ י !ג פ * * »
וגלשרבעי ומסהתפלל אסוי Ä
שומריעמו ישראל לעד  :כדאית במדר ׳שבשב אקצריכק
שמירה וכוכבי כתבתי בסימן
רס״נדאפיל# ,
שהשב שומר ונחזניולומר פסוק ושמרו כני ישרא וגו לומר שאםהתפללי ממי עוץ כיון
SSjw iswd

ומתפללקערבי׳ובטליטולה נוהגין לו
למימי נכוןכדפרישי׳ועוד דבירוש׳נרסינןבהדי׳ הרא דתימור בחול א ^
ואם מותרין כעשיית מלאכה הכל
נתגצי

״ 0אף על ההולכים כיגל איכא
והסולכי׳כרנל היוצריכיןלמסה ומ״ה הוה
בשבת אומרים ופרוס עלינו סוכת שלום וכן כתבו הכארגים ועןף בסימן רס״ג בסימןרצ״ג כתב
רכיכובסס
ס״דדל \ כפספליהש ?מ״ ל
דננליי ףגמ ;נוהגי? בטוליטולה שלאח׳שאמרו פסוק ושמרןאןמ׳כרכ׳המו^יך רי ן גיאות שכיון שנהגו כל ישיאל
כוננן
??ס
םי ^ד.ר1י מ,שו ?ד ?!ר  11מי*! אלא שמשנק
בפתיחת׳ במקום יראו ענינו או׳ישמחן השמיי ותג 1,שאין מתפללי ערבי אלא מסתסהאין
<כ ע אפי הולך על רגליו ליכ אלאאיסור _״  *,.״  ,״״ ״ '
"
* .
להתפל סל סכת כס ש ולאסל מש
בשב

ור3נ ן
דחחומי ן ןכסרןכנ עכר על ׳ןיסור

הארץ ח י מנהג טע תש א ת^ ני כ ! מולך אלא

^ ףק^ יואין לקד׳ולהכדיל אלא בכניסת
סיוסכין

רכיכה ואת״לשי תסרמ יןלמנ(1יס מי׳(31ר לומר פסוקי שיש בה י ח אזכי'1‘,״*
^ חריה PP '1יין מצוי כין אינו מצוי דהא איפטרנפת
כמי אאיסור תחועין ואפילואת״ל ד^ ין שאין אומרים פסוקי בשבת למה יאמרו הברכ שתקנו
בשבילםעכ״ל ולענין הלכה כיוןשהרמכ״ס
וסרא״ש
מסומין5מעל'סעשר'ס"מ לא הרויח כלים ולב בר נטרונאי והאריךהרב׳וסיום1דבריו בשבת דשכיחי
מזיקיןמסכימים לדעת אסת הכי נקיטינן
ודלא
ברכיבתו רחוק לי״ב פיל לדעת האומרים וצריכי ישר׳למיעל לבתיהןמקמי דליחשך או
דילמ׳מעיקר׳שרנאכר״ין ן גאות וז״ל ספר אהל
מוע׳מתפלל
מתומין דאורי׳יש פחומין למעלה מי׳דסא סלקוה לתוספ' שהוסיפו על שתי׳לאחריה ואוקמוה
אדאוריתאאדם סלשכת ב ע״ש ואס ירצה מקדשמל
כיון דספיק׳דאורי׳היא נקעי׳לחומר׳ וא״כוכן המנהג בבית רבי' שבבבל שלא לומר שומעמו ישראל
לערסכום ומתפלל סל מ״ס
כשב׳במד״אלאחו
כסרוכ׳סבראאיסו׳רכיבה דרבנן וכשיוצא וחותמיןכמקומו הפורס סוכת שלום וקדיש לאלתר
וא״א  $י״א שפס פחו׳רכיס ואס ירצה
אומ׳הכדלס
קוןלי״ב מיל אע״פ שהו׳לסעל׳מססר עול' רצה לענו׳אחריה אמן מפני שהיה .אומר שהיא ברכה לבטל|׳ןה ׳על הכו׳וכןדס׳הגאוןרכיוהר"ס£חלמ'וו

^תסותץדציייתציי ^ פ־ייי״ן bvsהמנהייו^מנהגצרפ׳שנהגולומרופרו׳ראדילומיובצלכנפיך
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רסח ועומד ין להתפל׳ומ׳פד
כרכתי׳
ויכיךמכרא׳סואנואסטעה

ברגליו סו׳ן לי״ב מיל דעב׳כודאי אדאורי׳ ^ HD
להתפל ואומרי אבות וגבורו
וקדוש והתחיל מפלת החול וכו׳ נפרק מי
שמתו
ואס הולך בקרון כל שהוא רחבד׳אס״פ
י השם כבימו׳ החול בלא תוספת
ובלא פלה כ״ב אסר גר נחמן כי היינן כיונס
ססואגבוה * ׳צו יומר כארעא סמיכתאגירוע ורלא כרב עמרם שכ׳בשב׳בין בערבי׳ושחרי׳ומוסף
ומנחהבר אבוה כעו מיניה מי כי יבדנעו
ליא ואית ביס איסור תחומין לכ״ע אס מזכיר׳במנןכך רצה והנחל שבת לבניה׳למנוח׳למען
שמךבאהב׳וסדכרי דחול בשבת מהו שיגמרו ואמילן
יוצא חוץ לתחום כדאמרינן בר״ס _ מי
מלך עוזר
ומושיעוממוכו׳ושלש
אחרונו׳ומזכי' של
שבת
באמע׳ גומרין כל אות׳ברכה דבדין הוא
דאינעי
י
י
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יגלייוב־ג־ית מיי־י
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 SSiסלק5ומרוקל) 5כ 3רנמtap » PP6
3תו'ד 3רוגככמי’15ג'אי םו'ר1ח  01ין
הו ^,3
מכל ה ט וק  wuמ » ל העזג ם p
בתובבתודתןץיברךאלזז ם י 0#ונסצכלאם « ני fw 'tropfcj
ראיהסדאמר אלישע אחד לר״מ חזור בך
את יום השביעיויקד' אותו
ויותינגוןלאושרותרסייכפ׳כל  2ייני אפינאמכע ביכה
וה״ריונהוסרא״שגע
ששיפרתי כשלפי סוסי פ״כחחו סס 3מ
אמר רב ואיתימא ריב' ל אפילו יחיד המתפלל צריך לומר וימלו מי שמתו דחו דבריו וכתובבמ״ססי׳י״ו
והסיב לו ר״מ ואתה מס תהא עליך עכ״ל
ואמר רב המ טנא
כל
שאס המחיל לומר אמה חונן ומיד
כשאמי
משמע דס״ל דכרוכב נפי אמרינן כארעא סמיכת׳מי׳אומה ראיה שהביא יש לדחות
מיכת אתה נזכר קודם שאמי חונן אס סבור שהוא חול והתחיל אדננתא ד®«
 1סא דאע׳ליס ואחה מה תהא עליך לאומשו׳איסו׳מחומי׳אמר הכי אלא מסו׳איסי אפי׳אי קאי באמ׳קדסתאקבאמ׳א׳נר׳דמיקרי התחיל כשל סול וגימ׳ארמ׳ברכאכל-
רכיבת הסוס וגס מפני שהיה עובר בכל יוס ככמה איסורין והא דאסר ליה השתא אס לאככווכ׳המחי׳תיב׳אמ׳דידע סהו׳סכת ולישני׳דאיתקיל ליה לפי הרגלונה ג
משום דאסר ליס שהיה אסו׳לו לילך יותידפד כאן תחוס סכת השיבו כיון שאתם לא מיקרי כינ׳לדב׳טעו' וא״כ אפי׳בישמח מסס סאינ׳פומחת
כאמ׳מ״ממסכינןלין
מדקדק באיסו׳מחוסין לי אמה מה תהא עליך על כל סאיסורץ סאת׳טוב׳והרי״כס כסע׳כתפל׳סבת בין זי לזו דמינ׳אתה נמי המחל׳חפל׳סבת נמי היאואע״ג ד 5ר׳
כ׳בתשו׳כיון שפ״ג בהמה איכאאיסו׳אפיתוךסמחו׳וכרגליו ליכא איסו׳מון המקוס של חול גורס הטעו׳מ״מ לא מיקרי בשביל כך התחל׳תפל׳חול כיון דידעיס3ח ^
שוב לו שילך ברגליו בעוד שהוא כתוך התחום אא"כ איכא סכנה כגון .שלא יוכל
׳
״
ללכת לרגל סשיירא ויסאיסס במקום סככה עכ״ל וכ״כ הר״ס בר צמח כתשובה:
רסז ונכנסין לכ׳ה ומתפללין וכו׳ומקדימין להתפלל ערבית כדאמרינן טיולי
יומא מקדימין ליה דא״ר יוסי יהא חלקיוכי׳בפ׳כל כ 0בי ( דקיח )
ופי היו ו סטפל׳המנח׳ולמעל׳יכול להדלי׳סנר וכו׳כבר כתבתי בסי רס״ג סכ״כ התו׳
וסרא׳ס וס י יונס בה תפלת השחר ותמהני על רבי׳שלא כ׳שזה דעת סרא״ס ג“כ «
וס״ש רק שימתין לק״ס פל עונתה שם3גמ׳ (דכ)1אמרי׳דר 3בלי לס שבת«3״נו

יית בחולבמקו' מוסף וכן ;« .
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דל״ש דאפי׳תפל׳המוספין ראויה היתה לכל י״ח ביכו' ואס התפלל י״ח כרכווחד
כס דבר מועט כמוספיןסאמ׳ונעס׳לסניך את חובותינו כקיכן מוסף יצאכראיח
בירו׳וכתב הרא״ס וכן משמע כירו׳ססיוסתפללין במוספי ר״ח וסול המופז־שמיג
« שרברבות וכו היה ראוי בסבנן וי*ס אצא שהקלו בתפלת סעוספין כמו םהי1
נשאר
;

ם הרכות שבת רסח רסט
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סככ׳המקינו רסודסס

כתסו׳גבי ם״צ סצי־יך לחזור המפלס5וסי'  6ין סס מי שאינו בקי ממי
י  -$רמפלות הילכך כמוסף נמי ברחיוב׳הוא ואס התחיל גוע׳ורכינו סמס דבריו
לחזור המפלה וכ׳ה״ר דוד אבודרהס בסדר מפלת החול וכתבתין בסי׳קצ״ד וכן ׳כ
^ סדא״ש אכל סרמב״ס בפ״י מהתפלה כ׳דכמוסף פוסק באמצע כרכ׳וכדברי
י? יונס וכ״פסמ״ג בסי׳י״ט והכי כקיטי׳ומכאן יהיה פשוט לפניך סמי ססמפלל הרסב״א במסוכה וכפב,טוד באומה משובה סני׳לו סמחזירק טל היין לקדם שליו
 tWסל סול כסכ׳ולא הזכיר סל שבת חוזר ומתפלל מפלת שבת וכ״כהרמב״ס׳ בכ״ה שמקנה קבועה היא וצריך לחזר אחריה שכ״ל וכא״י נהגו סלא לקדם בכ״ה
וסוא מטן  :רהב קדש בב״ה א ין לו
3פ יי מה׳חפלס מי שטעה והתפלל של סול
להקב״ה לסתות עיין׳ סל קידוש וכי׳ כ״כ הרא״ש
דאסהימ' ל rjn
המתפל׳ואו׳ויכולו מעל׳עמו הכתו׳כאלו נעש׳שותף
ולפי כל
 3שניןלא יצא ונ׳'כ סמ״ג בסי׳ י״ט
בר״ס ע״פ ור״י בח״א והגהו' בפכ״ס וכ״כ לאומרה איפרה
במעשבראש־י׳שנא׳ויכולו אל תקרי ויכולו אלא ויכלו פי׳הקב״ה
הרמב׳בדקמקי
םר ^מי מי סמשכש נסח'
פתיסה
המידכי בפ׳ע״פ בסס מור״ס ואע״ע שב׳ יל א
והו׳אלמ׳שחעיק' לו׳ויכולו שמור' כאלו נעש׳שותף ומה שאומדי׳
יצא ,
הנל -וכרס ,
ה3צ
כתבתי זה אע״ס סהוא
ושמימה ונמ בגל
פה״ר שמואל אומר כסס הסר מקוצי
פשוט מדאפריבפ במה מדליקין ימים וכ״ס כתורתך ויבולו אינו חוז׳על וברכתו שלפניו אלא על שלפני
נ 1זיהג(לו<רז מם
סתותר המקיש לסתות 3מיךס אחי ולא
הש״ן « גן אנומ
סיש 3ספקיכןמיסףכגץר״ס וחולו סל פניו תכלית מעשה שמים וארץ וכ״כ ויכולו וברכתו מכל הימים
מי1ש*
חשיב כשומה קודס קידוש והביא ראיה עד
מוטל טיבית שחי־יית ומנסה מתפלל י״ח
נדאשית
כדנתי׳ויברך ואס טעה והתחיל תפל החול גומר אות׳כרלשנזכר לדבר וכ״כ כספר מצות קטןנהגו העולם
אמר
ואומי מטין המאורע כעכור׳ואס לא
כה שטע׳ומתחי׳של שכת לא שגא נזפינכרכ׳אתה חוקלא שנא
«! פסק
כדברי האוסרים לסתות שלא במקום (נ )
מסזירין אותי ומי גרע סבת מ־״ח וח״ה
נא 7«5רהפ דאינז
מהוהעאשהזכיר* של שכת בתוך י״ס נר׳ נזכר בברכ׳אחת משארהכרכו׳כין בערכי׳שחרית ומו0ף ומנחה סעודה וכתבו הגהות בפכ״ט שיכו ל ין
י״נא נברכה א׳
חרס
וחוזריןואומדי׳ויכולוכצכוימשו׳י״ט שחל לחיו׳בשכ׳שאיןאומרי׳ להשקות לקסגיס דהא דססרי׳בפרק
ירתגשס
מעי]ז‘,
סאע״סשלאקיע ביכה בפדעצמ׳לשבת
יצא דומיא ־מים מין דירומל :ד ס  :מבתי אותו כתפל׳שמתפללקאתה בחרתנו ואז צדי׳לאומרו מפגי שלא
דבידיס לא ספינן להו איסור׳היינו נבלו׳ לגרי ן לכפשיין
וכס״גדנפקאלןמלא תאכלו נין מכלית ל6ח .ן
אמרוהו בתפל׳ואגב זח תקנו לומד ככל השבתו׳ וגם להוציא מי וטרפות
בסעוךואעסשב׳סבלבו בס■ ' י״א ירושל׳
שלא י 5א נראה
נפקא
הלולא
עשה
מצות
היום
קידוש
התפלל ומצא עצמו טיעה של ס־ל ב זבת שאינו יודע אותו וי״א שנהגו לו׳אותו בקול רם ומעומ׳משו׳שהו׳ אבל
למעל*
כתמר
לן מסתסעכ״ל  :ולדברי האומר ח־אפילו
■לילה < ס& •
יצא ואס נזכר בתיך סתפל׳גימי הבינה עדית להקכי׳ח על מעשה כראשי' וכתי׳ועמדו ב׳האנשי׳ודרשינן
א־סורי דימן לא ספיכן לצו לקטני׳בידיס ילעת י״ייראה
ויאמרו
סהתסיל כס רסרזי ומתפלל סל שבת לא אלו הערי׳שצריכקלחעי׳מהד ומעומ ' ולכךצריך שיעמדו
כמו שאכתוב בסי׳שמ״ג איסשר דכיון סיס ליינא אס שתי4
//
קי״ל הכי אי נדסוק להעמידו בש -ז  :יר של
HI -W
ארזו ניחר ואומ׳ש״ץ ברכי אחת מעק שבע והיא מק אכו׳כדברו מתירין לסתות כב״ה אפי׳לגדולי ' אע״ע
שסתמלל
םבת ( פיץ סי' רפ״ו מיין מוסף
ואלהינו ואלהי אגיתינורצה נא בטניחתיגו וחותם בא״ימקדש שהגדולים נוהגים כדברי האוסרים מ״מ
נופזל  :של חול ) וכתיב בםמ״ק סי׳
י״אסי שסעהכתבת והזכיר סל חול כגון השכת :וכת' אכי העזרי שאקליחיד לומראות׳שלא נתקנה אלא לא חשיב איסו׳כולי האי סיאם׳ להסקוחר
פחרי׳ע־ביפ ומנחה גמר הברכ׳שסתחיל משוש סכנת מזיקין שבתי כנסיו׳שלהםהיו בשרות ותקנו אותה לקטנים אי כמי דכיון דאי לא הוו סמר
בהוחיזי ומתפלל של שבת ואם עקי כשכי׳כני ארם שמאחריןלבא שיסיימו תפלת׳כעו׳שש״צ מאריך קטנים הויא ביכה לבטלה סרינן איסור
כדאית׳כפ׳במה מרליקקי״ט שחל להיות בשבת ש״צ היורד לפני שמיה לקטני ' ס לא במקום ססוד׳כדי שלא■
יגליוולא התפלל פל שבת חוזר לראש
טעמא תהא ברכת הגדול לבטלה ורכי׳כתב בסי'
בברבמעקשכע ומפיק
שר יי״טט כברכ׳מעיזשכע
מזכיר של
אינו מזכיר
ערבית אינו
ואם לא עקד רגליו אע״פ שסיים תפלתו התיבה ;רבית
ומפיק טעמא
רע״ג בסס הגאונים שאס סתס כוס יץ
נר׳שא־נו חיזר לראש ני אש לשל שנת משו׳בדין הואדאפי׳בשכ׳לא בעי למימרי׳ורבנן הוא דתקקמשו׳
ידי
ברנה יצא
עליו
שחייב
מאמי' ביטלה ויבא וכן כתבו הגס״מ סכנ׳מאי רתקון תקוןומאי דכא תקוןלא תקוןאלמ׳שאין להוסיף
קידוש  -וגומר סעודתו כמקום אחר ולפ״ד
בפ״ימה‘ ^  :וחיזרץ רלזימרים ויכולו על מאי דתקון ולא נתקנה אלא בצבור כדמשמע ל!ישכא דשח צ
יכול המקדם בלס לסתות עיין הקידוש
נצנו׳מזו׳י״ט שסללהיו׳כשב׳וכו׳כן כתבו
התו׳והרא״ש 3פ 'ע"פ וכ״ב המרדני שם • היורד לפני התיבה ערבי׳אלמא שלא כתקנה אלא לשי׳צ ותו אנן ובלבד שישתה רביעים ומ״מ נהגו העול
כספ׳חסירי׳
:
אבותינו
משו׳מנהג
דליתלץ סבנ׳לא אשרי׳לה אלא
ורב
סלא לספות שוס גדול בלס
ונפ׳נל כתני וכ”כ בסה״ת  :ומ״ש רבי׳ מעשה כחסיד אחר שראה לחפיר אחר במותו ופניו מוריקו׳א״ל
נעורנאי כתב סמקדסץ בלה וכו׳ דבריי
בשם אני הטזרי שאץ ליחיד לומ׳אומ׳כ״ב
מרוני נפ״בדשנת וסמ״ג בסי י״ט ישם למה פני׳מוריקו׳אש׳ילו מפני שהייתי מדביבויפולובשעיישוזצבר' רב נטורנאי מסס עליסס יבינו וכאשר־
ו״י שיחידהאומי׳עוש׳ביכ ' לבעלה ודלא היו אומחי אותו ובכדכ׳מק אבות כדברו וביתגדל כת׳ רב עמרם ימב!5רו לא יהיו תמוהים והילך .ביאורם
מגהת מירכי סכת 3שם כשם הגאונם טעה ולא הזכיר של שבת בערביימחזירין אותו ורב משה גאוןכי
אלפ שאין קידוש אלא בסקוס ספודם■
צ׳לביכתמגן  : 3יחיד שטע׳ולא הזכי׳ ^ תהקדשת בליל שבת אם שמע מש״צמגן כלומר יא״כאע״ס ססמעו קדוס בבס׳
ונין יחיד ביןס״צ
כתב רב ממיס טעה ולא הזבי ' סל שב' אבית כיבדו שהיא ברכ׳מעקשבע מרא׳וער סוף יצא ירי חובתו צרי כל א׳לחזו׳לקדש בכיסו אפ״ה מקדשיך
בלה מפני קצת הפס סאיןלסם ייןעאעד'פ:
בעיניתוכו' ופיעא הוא כ־־ון שמסזייין (ורב נטרונאי כ׳אפיילא התפל׳ז׳ברכו' כלל ושמע מפי ש'! צ מגן
' הואג כיון שמחזירץ אותו אם סיוצאיס ידי קידוש כסמקדסיס במקום
אומרוכו׳אץ ספק שיש לפעום על דברי אבי׳מראשוער פוף יצאיי״ח) ותימ
כקידוש!
הגאונים האלה כמו שתמס יכינו אך י״ל
נפק׳מינהי׳ י
 15מ ^ .
סעודתם iעל הפת 1I
יff
דמי r w״•»!י
ז׳ולא י
מעין י ו ׳י «
אחת I W
למה
בברכי ~« יrn•T
יוצא •« WW
היאך »¥0 f
שבת  9Iיי« |
של  *« W׳0
הזכיר ״* >
לא( l tr׳ nי
“»
סטעס הגאונים האלו דכיון דתעל׳ערבי' שכ! בה״ג יחי׳שלאהזכי׳של ר״ח ושמעימש״צ התפל׳מרא׳ועדסן ף ב ה ססוא על היין לרפוכז העינידטעיכו
רשותלא ס מירא כשאר מפלות לרב משה
ששומע כל !התפיל׳אבל הכא
שיצ׳רשאני ,התם
היאךוצ׳בברכה ומס ססועמין כל הצבור וכו כלומר ומדע"
,
,
'
,
,
נראית ליס ולרב נטרונאי כדאית ליס
«ק ז נמקו שנע וקשיפפי לרב נטמנאי שאוסישייצ =י אפי ממה ס־כגי!»קדש מ־ס איני6ל6מסוס
וכ״כ מדפי־י סמ״ג שהניא דכיי הגאונים
האלו ססעמ׳משוסדתפלת ערכית רשות :אס לא התפלל כלל דק ל כרבן גמליאל שאומר אין ש צ פוטררפואה ולאמסוס דס״ל דיש קידוש ילא
במקוםסעודה סה רי טועסין כל הצבור
כתב הגאון מהר״י אבוסב ז״ל בשם היחיד אלא בר״ה ויום הכפורים אבל בשאר ימות השנה לא :
בב״הואניואי משוס חיבת קידושלאהיו צריכי׳
סעי סמנהגות דבבית חתנים ואבלים
בכל המקומו׳ שש״צ מקדש
 .׳ תמיה היאך נתפש׳זה המנהג דהא .קי״ללטעום כולם דכטעימת חד מינייהו סגי
דלינא טפמא דמאחריס לבא שיסו נזקין
לאאמריכן3רכס אחת מעין שבט וכ״כ כשמואל שאין קידוש אלא במקום סעודה ולדידיה אין מקדשי{ אלא ודאי מסוס רפוא׳ סוא ימ״סכתחלה
בביתסהטעימת יין הקידום רפואה היאואח״ג
הריהש כתישו׳עסי״ל״ז ומ' )וכ ' עוד סאפ״ס
ספיהשלסן נ שבשבת שאחר י״ם אין ארמיים אותה יותי יש לסמוך טל סער כ׳סהרפוא׳היא ליתןעל עיניהם ודאי סהרפוא׳היא ליתן על עיניכם כס״ס בסוף
0׳■
 ;«3היגשכ בעי שאומרים אותה שהיה מחברו רב גדול יותר ממחבר הסער ההוא אלא דמסו׳דע״י סטוטמיס הס מתנין פל עיניהם נקם בריסא סכטעמתיין סל
וגס פפני הראיות סכתבפיעכ״ל  :כתוב בסבלי סלקע כתב ה״רבנימן הטועה קידוש רפואס היא ולע״ז מיתר לטעום הקידום אע״ס שאינו מקוס סעוד׳לדע׳רב
נטמנאי וכסברת הסי מקוצי שכתבתי בסמוך אי נמי דגס לרב נערונאי אסור
הפות שבתעיבית שחרית ומנחה והחליף סל זו כזו אומר אני סאינו צריך
®י י יצהמפגל לפי שעיקר ביכה רביעית היא רצה נא במנוחמיכו אבל במפלת לטאוס וטעימה שהזכיר לאו טפימ׳ בפס היא אלא לנתינת יין על העיני׳קרי סעימ׳
ף יט נר לומר כן שא ין דרך למוסף כשאר תפלות ולא לשא׳מסלו׳כמוסף ע״כ :והגאון מהר״י אבוסב ז״ל כתב שמה שאמרב נטרונאי סהטעע יין סל קידוס רפואה
[  uהגץ בכל המקיימות סס״צ מקרם וכו׳ואני תמי ' איך נתפש׳זה המנהג כלומר שמיד כשטועס הש״ץ הקידוש מיד יש בכאן רפואה אט״ע סלא ־יעשו דבר4
ומ״שאח״כ ומה סטועמיס וכו׳לומי מאחר שהרפואה נעשית מיד בשמיעה למס
׳ י י כ כס א שצ״ע טל המנהג והרא׳ס בפ׳ע״פ כ׳אהא דעריךלשמוא' (בדף
פנאי צריך טעימת כל הצבור ולפי שהיה נר׳שזאת הטעימה היא סלא יצאו בקידו' ששמעו
' ^ח? 1ד יפ; אלא במקום סעודה למה ליס לקדושי בכי כנישתאכיאץ
לזה אמר לא שחובה לסעוס אלא שחיבה לשמוע ומה סעוסיס זה הוא על צד היותר
חת מיתו ומהסתא הוי ברכה לבטלה אם אין פס אורחים וס״ר יונה פי'
^
כ י נה לבטלה דסא דאערי׳ראץ קדוש אלא במקום סעודה היינו מדרבנן טוב ואסר ג״כ שזה סמקדש וביפן לצבור הבס משיב שמאחר שיש בכאן רפואה בזס
הכוס שהקידוש הוא רפואה לכל נותכין זאת הרפואה ליתן על פיביה׳לא שיהיה זס
כיי ׳ יzרבנ ^ 1יאי וקיאת לסבת עונג ועיקר הקדוש מן סתורה הוא הילכך
הכיח אלא שעושין אומו על דצ היותר טוב משוס ההיא דאמרינן וכו' ואיפשרג׳יב.
אדם סאין יודעין לקדש נהגו לקדש בב״ה כדי שיצאו ידי קידוש מן
לפרש שסרפואס איכה אלא מה סאמר לימן על עיניהם ומה שאמי מפניי סהסמימם
^ ,־ךד? ^'ר אץ קידוש אלא במקו׳סעודה לא משמע כפירושו דמסמ׳סאינו
דאער רבה ובקידושא דהכא אל נפקיתו ועוד קשה מאי קאמר וכו ' פימשו כך בטעימת יין של קידוש נעשה לו ככוס כוס סל רפוא׳ליתןעל עיניה'
שאס לא יטעים לא היה כו רפואה לפי סלא נעשה עדין יין לקידום  :ו  6ש ומם
^מה לי לקדושי בכי כנישפא ליעא להוציא מי שאינו יודע לקד׳בביתו
שסופמין כל הצבור וכו׳מצד שהיה קשה לו למס הצבור טי מפין שהרי החיוב לרפיא"
^ ^נ סס התו׳אבל הר״ן סס קייס המנהג משוס דכיון דמעיקדא איתקן מסו׳
לימן על עיניהם וסייפי אומר שעושים זה לפי סלא היה קידוש אס לא היו טועמים
^ ^ ^יינן ליה שתקנת חכמים קבועות סן כדאשכסן במעין שבע דאיתקן
בשדות הבאים באחרונה ואפי׳סיכא דליתיה לסהוא טעמ׳כגוןדאיתכהו לזה אמי שאינו כן שמה סטועמין אינו חובה והמקדש סנומנו להם אמו נוחנו להם
כנישתא אמיי׳ליה דכיון דאיפקן איתקן וכ״כ ס״ה בפכ״ט וכ״כ הרע״ב׳ שיטממוהו אלא לרפואה ליתן על עיניהם אלא שהם טועמקעלצד היותר טוב
פימשי
עכ׳ל הא דאערי׳פאי מקכתיה להדריה בקדושא לבי
כמי באיו
חימר לת תפלל
אלתי <ג! רנשנמ
אעיע שהיא
נקשה:
(י ) .ונ ' א13לרר8

הישב״ל)qlß
רסס  mשמשי וכזהואגס״פ כיצדמכרכץ (דמג ) ופי׳שסס״ר יוגה יחזיר מותו בזכותסיסי' מדכריו שמותר לשמות מיס קודם קידוש כימו קודם הבדלה אבל
ילתיז רגיל בקילוס אכל לאסילון צ ת היין כמוך מינו דכא אפיינן כמסכת סכה שאפילו והביא ראיה מהירושלמי וכן נהגו ע' כ וכ׳ כ סס סגהות כסס הר״מ חס דעתררי;ן
יס '  6נ ' ח • פיאר
■ כהדיאצמרי׳כפ״ס סצ סור לסתות צפי׳מיס וגם לכרי הרמכ״ס איפש׳לפרש סמ״ש לסתיתמיסיןו^ף
לין ניניסה יין פל גכי העין אסור ספני שהוא דרך יפוצה עכ״ל ותמהנידהא
«׳ 4עין ' PStiסרביס תוך העין צפור פיל גכי העין מותר וכ״ל שכוונת ה״ר׳יונה בדעמיץ ופתח לא קצי אקידוש אלא אהנדלהלסודה  :ואפילו צס המסיל לאכיל מבע״יצר,י
להפסיק .ומיהא א ' צ להעסיקrpp !:
.
על.
ל' הכלבו ׳ונהגז (וכ״ס סמידכיאלכל בהאי גוונא צפי'
ליגתוי:3־ paגבי העין צפור כדמש־מע התם י*
בליה אי־לא לאפוקי אורחיןדאכלי ושתו בי כנישתא דלרידהו הוי הסלחן אלא פורס מפה ומקדש שסנו־^
0זרןי6ןי ג’3ה
כממדליקין
ימנלי רע ונוהגים לומר משנת
סמיצלציןקלכי׳׳
הפ׳אמי
צמר! r״' *u־■-
יהודה * 'יי
רב יהידה
ייירב
זין מקים סעידיומון רהשתא ליכא אורחיןדאכלי התם קרוב הרפר6 ®5
ן ^רו*ל
השתו־מיין של קידוש כריסודהדצמימפסיקיןלשכתונלימו
בב״ה אין לו לשתו׳מיין
והמקרשבב״ה
לה :והמקרש
לבטלה
ברבה לבט'
להל פרפה
שהיי  .לתל
^כו׳ ניצה מדבריו 5יו
לגרני ע ',י1ייתיפ x
הרגלים :
נוהגץ לצימיו צחי תפלת ערבימ וכ 1רפיון שאינו יוצא בו שאינו לו במקו' סעודה אסור לו לטעום עד שמפסיק סעודתי ועוקר השלסן pp
(א> נוהגים אשכנזים והמוסחערב ויותנב
רע
ואס״כ גיסי סעודתי ילא כי'יוסיt tA
«כןה
?אי לאומרו קורס כמנהג בני ספרר סע״י שיקדש במקו׳םעידתו אלאיתן לתינוק ושפיר דמי רחא דאמרי'
צלצעווס
גיסי סעודתו וצח״ב מקדש
ההכזג • זנפנז
לחנהג־ש שלני קריצת פיק זה יזכור הג' דבייס סצ״ל המפרך צריך שיטעו' לאו דוק' הוא אלאח״ה נמי אם טעים אחד מפהומקדש :רש צימייס שמקדשנמן
וכו׳ולענין
שי • יש י פ זל בתיךביתו והסיר עליסם אילאח׳תפלת שפיר דמי ורב נטרונאי כתישמקרשין פפ״ה אע״ פ שאין אוכלין כשצר פעמים שמכיר על סיץ
ק״ה
 tÜ/עיבירו מה תועלת ישלו■ שיזכור הרי צין שם אע״פ שאין קידוש אלא כמקום פעור׳אפ״ה מקדשין כה מפני כרכת המוציא י״ 15שאץלביו ומ׳ ף
עזלנת מהרי ל בידו לתקן מעתה ונוהגין כאשכנז פלא
כ׳יכי׳סנסלקו
כיכתהיין וכרכת המוציא
נהל ' ס«כ 0שלזין; לצומח־ כיוס סוב פסל צסיות כע״פ מפני הצבור
כהס ספוסקי׳וסהרצ״ש הסכיסשלצל3ק
לאומרו ניי׳עשתל
 «' &$ז גזי׳ז וכן שאץ יכולין לומר ע שימס ג״כ החקח
 : iS)V9ופבלי הלקט והכלכו כתבו כן וכן
פלא לצומח ואע׳פשאין טעם ז
איפשד דטעמא דדן משוס דכי״ט צין :קידוש' דבי שמשי הי! 5כך כיוןדאיכא מןהצפו׳ר^ י׳ילהויין תקנו שהח״ס הקשה עליו שצלו היה צייןלנון
לספוד׳מזשינ׳
המוציצ היה שעון ביסי׳מ
©חדים ב שוס דברכי אש בבישולוהדלקה
המוצי׳
!קר׳בליה hvהייןמשוז רפוא' ע״כ ובל דבריו תמוהיןמ״ש שיוצאין סלצ מכינו כיס״מ צ׳לשתי בחות
הילכך מבעוד יום עבדי לסו ואיןצי־יך
להזהירםכמוכשאי• עיבי סמוותוכעב בשמיע׳בלא טעימה תמה על עצםךתיאףוצאיןא£י' בטעימ' כיון והוא ז״ל תיק דברי הרי״ף מידידנוה
"הגאון מהר״י אבוסבז״ל כסוףהל' חנונה שאינו מקום מעור ,ולא עור אלא שאשוריןלטעום כרפרישי׳ונם צכמלך וכ׳שכן דעת ה״י יל וסר״ין׳ניצ׳
כסס צ״ס דיש שאין צ־מיין בפהמדליקי? מ״ש שתקנו לקר׳ משו׳ רפואי זה לא מצינו שלא תקנו אותו אלא ובה״ג וכן דעת הי״ן והרפב״ס כפכ״סלצ
בע״פסל חינוכה לפי שמזכיר שה פישול
ידושציט
משו׳אורחין וכיון רליב׳אורחקראוי היה שלא לקדש ואי איישר ׳הזכי׳ ^כ׳סמוציוהחוי' ה״ה על
סמנים שאסור להדליק כסס בשבת מה חילי אבטליניה ונ״כ רב האי שאם איןאורחיןאיןסקדשין בב״ה :מברך המוציא וכדברי היז״ס אבלמינת
של׳
במהמדליקיןלפישישבהדין היין לא כחלקי שה״ה הביא דבריסירו-
©אין קבחמכהע״כ ולא ראיתי פנמנפין
 fV!n *Ü1לומר משנת
פלא
מלאוערו וציפשיפהשעסמשו' דמה
היאי׳ש
׳ הרלק׳׳וג׳רברי' שצרי׳ארם לומר בתוך ביתו סציימד שא״צ לברך על היין וגס
*
חמיא
סשש לפיסול שמנים בחנוכ׳משוס
שהצריך
להרי״ף■
ע״ש עם חשכה ונוהגי] באשבנז^ שלא לאומרו בי״ט שחל להיות הביסו פס להקשות ממנו
דיליההוא סאשו׳להשתמ׳לצורה וליכא
איסו׳הצכילה
לכיף סמוציצ ותירץ דודצי
בערב שבת מפגי שאיןיסיליןלומר עשרת׳ ואומר קדיש ונפטרין
גורס לקידוש דהוי הפסק לסצייךהנול
למיס פמא יטה בשבת ועו׳פצייךלקיומו
לבתיהם לשלום :
להזכיר ג'דברים שצריך צדם לומרכתוך
כסניל
אבל בפה' ג פהוצקח־ס הקידוש
ערא !
ביתו ומשוס דבחכוכס לצ מיפסלישמכים
בשיבא לביתו יטהר לאכול מידדתני' עור ציסורהסתי' לא הויהפסקעכ״ל 'וניל
*
לספסי׳מצכיל'
את יום השב׳לקדשו זכרהו על היין דה״ק סאע״פ שכשססצייך
צץ להניסמלהזכיר':
ער& וכשיבא לביתי ימהרלצכול בכניסתו ואח׳אכשים ונשי׳חייביס בקדוש היו' ואם אין ידו משג׳ כשצריך להפסיק מפתיה לא דמודהא
מיד דחניאכפ׳ע״פ (לקו ) זנור את יום לקנות יין לקידוש ולהכין צרכי סעיר׳לכבוד הלילה ולכבויהיום דמצרני לברך המוצי׳לאו משו׳שהיסאסו'
השבת זכיסו על היין בכניסתוומפרש ולקדוש היום מוטב שיקנה יין לקדוש הלילה ממה שיכין צרכי באכילה אלא מפני פקדם וקדו׳סויהפס'
ציפש'
ערקנ׳יין לצורך היו׳ ואסור לטעו׳כלום ביזמים לאכיל׳דמקד' ומכיל בסד הדדי לא
הסעודה וא ממה )
.
רדנודהיינו ל ומי שתנףשנבנש צריך
לקדשו לע היין וכ°כ הרא״ש בפיי תפלת ובין יין משתחש׳ עד שיקדש ראפיי׳אם התחי׳לאכול! מכליי צריך צכל לכר׳היין לא הוי קידו׳הפס׳רסאסדר
סתמ׳ובי״ס ע״פ דסשכמו׳ד״ס יכוילסיסיף להפסיק ימחקו אין צריך להפסי׳בעקיר' הש^חן אלא פורס מפה קידום כך סו 6סמבר׳על היין ואס״כמני׳
הפסק
עלהיו' הילנך כיון דקידוס לא הוי
צדםד ומקדש וי״א שמקדש כמו בשאר פעמים שמברך על הייןואחייב
תתש
?ודם ^
מח'ל ^׳
;ברצמיי' כפימפלת השחי מתעלל
לצחזינן
לביהיין צ"צ לכר על היין ופ״מ
לברך
צ
ח
שא
תחלה
יין
'
שותי
היו
שאם
בירושל׳יש
ומיהו
קידוש
דמפוס
מאן דפליגאהאדרושל' וציפשר
©ל שבת כע״ש ואומר קידוש לעסכו׳וכ״ה
מהיח'
רהוהקשי׳לן ;על הרי״ף
סרימכ״ס בפכ״ט יש לו לצדם לקדש ע״ש על היין אלא או' קידוש לבד כיון שהיו יושבקושותיןתחלה וכ״פ דלפו׳מצי
וברנ׳היץ
הפב׳יכןמבדיל הר" יץגיאת :ולענין ברי המוציא י״א שא״צלבר׳א^ א מקד' ואוכל סוה ס״ד לומי־ דכרכת המוציא
©כעוד יו׳צע״פ פלא נינ'
וכו׳סמצו' זכירה לאמרה בין
.,
סוכ׳שמכרסמיצא
בשפ׳כניסתו בלא המוציא ורב אלפס כת׳ שצריך לברך המוציא ולזה הסכים שוי' הס וכיון פהיי״ף
רציצתי כין קמים לפפס זיו כמעט וכתב א״א ז״ל שלא לברך בורא פרי הנפןאס שתה תחילאבל המוציא ג״כ יסבור שמברך כרכת היין כמיוכינו
0דשב 4צ3ר ' פ תפלתהשח'
קס״רקין
בששרביהצי יברך וירא׳מדבריו שאם אין לו יין ומקדש על הפת שגם המוצי׳ סי״צפמכרךפל הייןדלהסוא
וסיצב״ד דהא דצמ׳פמוצל מתפללצדם א״צ לברךוב״כהרי״ץ ׳ן גיאת על ההיא דירוש׳ שא״צלברך על יס אומרים וצח״כ כפמירץהיא/־היוו
סכרתהיש
לאוכלקשקדשעליה׳היום לדברי הריצ״ף הוי כאלו דחס
. .
_ ^
הדין . . . .
ושותק והוא .ז
)
היין .״אם ) . . . .
סכו׳פיר)
פלפכתכע״ס וצוער קיריש על
היויושבין
סמוציאואצ
צימרים והסכיםסצריך לכרך
קצמי וצפי'קוד© שתחשך ומותר לצביל ואין לחםיין שמקדשקעל הפת שא״צ לברך עליו המוציא ^ל ^
בשבת ע״י קידוש זה :וצסד אנשיס

ונשים מקרשין וחלזרין

ואוכלה ואם גמר סעודתו והרש עליו היו '

׳ח1
קודםלכר ר עלהי יז י התימ ^על״ן י פ ?תכ נ,

שבירך ברפת המזון כתב רב אלפס שמברך ברכתהמןקע 1,כוס ©מכרך המוציא ימבירבפ 5אע iw
מיי3ים בח מש סייס
כששת במחלת אכילתו הה כפי מאיום י
*
י
*
מצות עשה פה זמןגרעצ וט עמאמפורש
לסמור1
בפ׳מי שמתו משוס דציתקש וכוי
יהכי נשי הואיל וציתנהי בשמירה ציתנהי־ מכירה וכתוכ ככלבו סמוציצות צוו
הצנשיס הואיל וחייכות ןמ התורה כמימס  :לאם צין ידי משגת לקנו׳יין לקידוש
וכו׳כיייתא כע׳ע״ע וכניסת סיצ״ש שגורס שקידוש לילה קודס לכבוד יום ולכבוד
לילהואפי׳לפי נוסחי יידן דגרסי׳כגמ׳ידף קס ) שקידוש היוסקודס לכבוד יום
ולככוד לילה מפרש רכיכו דלקידוש הלילה קרי קידוש היוס וכדתנן מברך על היין
וצס״כ מכרך לע היוס דהצי קידוש שהוא מן התורה הוא דצערינן דיין דידי׳קדים
לכבוד יוס ולכבוד לילה צבל קידוש היום דלא הוי אלא מדרבנן כמו שנת׳הר״ן בע '
©" פ גבי הא דתניא זכיהו על היין אין לי אלא כלילה ביוס מנין וכו' צינו דין
שיין דידיה יקיים לככוד יוס וכבוד לילה וכפ׳ע״ס מלס קי״ג כתבו התו דאית׳ניח
צהצי כריתא צי זהו כבוד יום כפה״ג כלומד שיין לקידוש הלילה קוד׳ליין לקידוש
היום וזה מפורש כדכיי רכי׳וכ״כ בסבלי הלקט תניא ככור יום קורס לכס ' לילה
ודוקא בשאר צרכי סעודה אבל צץ לו אלא כוס אחד לקדש כבוד ליל׳ קודם
לכבוד יוס כדתציא זכור זכיהו על היין בכניסתו אין אלא בלילה כיוס מנץ ת״ל
:יאסור לטעו׳כלוס וכו׳בפ' ע־ <דק  0איכצ מ״ד טעם אינו מקדש צע״ג
את יוני
דצסיקכ׳סעם מקדש מ״מ משמש דלכתחלה אסור לטמוס מדלא צמיי׳סועס ואס״כ
מקדש וצמרינן כמי סתס דשכת קבעה נפשה כלומר קובעת לקידוש שאסו׳לכעום
מד שיקדש וג״כ מתבאר מדין שאחר זה וכ״כ המןכ״ס בפכ״ק תת׳שס ה״ה

יתיי־וכווקפההייאן
ולא כסס־מת סמז״ש
י
' *Pr
פסק הפך הירושלמי וגסלצ סזכירסכית הרא״ם כזה ופי לדברי הרמכ״סעלונמיג
בסמוך ציפסו־ לומר שצריך לכרך כפ״ס לא חשש לכתוב כן כה ' סכת לפי שסמןעל
מ״ש בהלכו ' ברכות ולפי זה מצי דכתכ רכינו סי״א סעכרך בט״ה הוא דעת סי« ג׳
ורכינו יחחס סתם דבריו לדעת הרמכ״ם ז״ל וכן נרצה שהוא דעת מהין
קולון כסו שאכתוב בסימן רצ״ס בס״ד ופל הירושלמייש לממיס r ?Jיצי,י1
להפסיק לקידוש וציתסר ליס למיכל עד שיקדש הוי הפסק וסילוק וס׳ללהציל
לחזור ולברך בורא פיי הגפן וכדאמרינן בפרק כיסוי הדס ויס לומר שאףטל5
סאסור לאכול פר « יקדש אינו מזקיק לברכת היין דהא אפילו צסלאהים ^
סכפ״י כשקדש היוס אסור לאכול ולשפות עד שיקדש והוא מכרך בורא פיי
קודם הקדוש וצף על פי שעדיין הוא אסור לאכול פד שיגמור הקידוש איןהקיי^
הפסק בין כרכת היין לשתייה הכי כמי ברכת היין סכי רך כמחלת הסעודה^
כסרי*כ 'סי ^ה
לו ליין שפותה צחי הקידוש וטעמ ^ ימילמ ^ משי,ס
דהוי הפסק אלא בדכי שהוא גמר וצי ציפסר כברכת המז תםה ^ גמי "ף
^ו
והב לן ונכדיך שהוא גס כן אכילה וגס חי אפשר למישהי יכי
אבל כרכר שאינו גמר לא ולענין הלכה נרא׳דכיון דכית סל ׳מפירש  5 ,ונם
וסכר כן הרצ״ש ומערש דהרי״ף כמי סכר סכי מאפרששניה ,סוכריםנ1
סניצס הוא בספק ברכו׳רצינון להקל הכי

נקישינן

ד׳־מ

««׳•־ג 7עי רכי׳ויראה מדבריו שאס אין לו יין ומקדש על הסת שגס המוצי׳א״צ דסמוך לשולחן הוא ספיר מיקרי כמקום סעודה שהרי לדעת היטב״ס בחג הסוכות ערא (א)
j. D1 fז 6ממ״ש בתירון הירושל׳דשעמא דאינו מברך על היין מסגי שסקידו׳ אינו צריך לקדש מפומ׳י־ ומקדש על כוס מלא יין שלא יהיה פגו׳פיסול כוס פגו׳נזכר
כנה4הו'
פ -לכרנ׳היץ שהרי כשמקד׳מברך על היין ואס״ב מכרך לע סיום הילכך השתא בר״ט ע״ס דקי ואע״ג דכגפ׳ לא מכיר צלא כוס סל ברכ׳קדו׳וסבדלה בכ ^ל כוס אלפסי נ 'תש«,
L55
►
מלמפת ה’ל 1׳פת כמו יין שהיי כשמקדש על כפת מכרך בר׳הסוציא ואשיב ברכה הס וכ"כ פס הרי״ף חיל כסא דטעי׳ליס כמומיה לאמי 3ע ,ליה ^
 1הגאונים אלם
שמק;שעי■
*
 ,׳׳ , , ! , , 1,
יל  .־* ששנת לקדש או
‘שונמןדבםקדש לא הוי קידוש הפסק
בר סס ולאו למי עליה קידושאוצכדלמא להכלילמ״לילי,
ספ וציא שבייך קידם צו בסמוך היו על כוס שני אבל שתיהן לע כוס א לא לפי שאין  {Wמצו׳ דאמ מי סממו פגמו וכ״כ הרפ״ב׳ בפכ״עלאכילה «כירן
5״נל 6הוי הפסק לביכת המוציא מכייר
חבילו׳חבילו׳וצריך להזכיר של שבת בבייהמ אע" פ שמכר׳ קודם והמו׳בסרק אלו דברים שבין3״ Dונת 3כינת התוגיא
003ל׳אכילתי כ׳הרמביס כפ יימס׳ברכ ( זזקדו׳וי״א דאף בנמר סעודתו א״צ ^ בר׳ברלהמזון תחילה
אלא עוד הימב״ס סס סיס לו כל דיני כוס סל מני י8לאהקיל6
כ׳סהיושותי׳ואקרו בואו ונקדש קידו׳היי ' פורם מפה ומקדש ומברך המוציא ואוכ׳מעט ואחייב מבר׳ ב ך כת ברכתהמזון שטעון הדסה ושטיסה ושיהיה יקלש על המת
נאסר פליה׳לסתית על־ס ’קיש ק ו 6סרצו המזון ולזה הסבי' א״א ז״ל ואס שכח וטעם שום רבר ק וך׳ ש קיך ש מצא ואוחזי בימי ומגביהו ק הקרק׳ססת קולם שיאכלנלכ׳
לחוו' ילםמות קויס ם,יקדםי ^  ^' 6° s.יכול לקד׳ אח״ב ואם לא קרש בלילה יש לו תשלומין למחר כל ’
בס ?! כתכ י״י ^בהכללהשאי "על
היו׳ו־תייר־ע אם לא קריב ^ ה מחמת שכחה אואונס יקדילמחר ״י״ ! ל ' ״  ,fi ” 6 fifכי נל 'לה » .
*  3,ו !(.פיני  wוד
^ ימ ,אכל הרטב ם ז ל כלא קדכ<? יי! כין בשוגג כין כמזיריקי< למחי סלקיויס יצי־יסיס־ נניס » Pסל
 ®!,בץו־רשעלי־סהיוסו ^ והכי מסתכו׳טפי וכשישב לאכול יהיה לו מפה פחם על הנחם י־גסנו ילמסי מקוש נמה0נ 60י ננוס •■־ל
»חטםרצפוןמכרךעליובריהמ והשני
דתני׳אקמביאקאת השלהןאא״ב קדש ואם חבי׳פור׳מפה ומקר' ואס אין בו אלא רביעי׳בצמצוס ונססר הפת ולכן אוכל
 w6עליר קדש הייס אמאי ונס׳־ינהו אע״פ שצדי׳שיעתךשלחנו מבע״י וראי צריךשיהי׳ערוך ומסודר ממנן$ 3ס מןןגן למחד ^הסלימןלרביעז,תחילה^ ^
ומנליצ
וווריסו #סד כסצ אמ׳יב הונא בר יסודה במקום אחר ומ״מ אין מביאין אותו לפניו אלא דע אחר הקרוש והו׳ימס׳כתבו הר״אש בפיק אלודברים (כ) ול(7נכה*נ
לעי סאין אומרין סתי קדושות על כוס א ' כדי שיהא ניכר שבא לכבו׳שבת הלכ׳אם הביאוהו קוד׳ הקדוש
רכי יונה טעים כסא ומתקן ליה וכמו ספ י׳ כרין
לכרךכפ״הג
סיסלפישאי! פושקמצות חבילו׳חכילונן פורס עליו מפה כאלו אינו כאן ומקדש ומסיר המפ׳וכתכו התו׳■ סס הייאס ומי׳הייט"7יק אב Ü'Dלי מס ™ ל "גרכת
ונמהיי״ףד16״ג ׳דריס ^ דמתני 0ידחי׳ דדוקא בימיה׳שהיו להם שלהנו׳קטני' כל אח׳שלחנו לפניו ולא ?חר ?:בדלס ס 6ל״כ מוטב0יניח« ,החזון:

־״*»  ** fj־׳»  *t^ B0׳״־״' ״ ״״

נוסראשוןואח

ן rי

ייי «■ •׳
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«ינר׳יוסידאמי גמיו כוסראשוץמביי־ך מפה ולקדש:ובירוש'1Iקאמר שלא יראה הפת בושתו
פיר׳שחוא
י,
שליו ברכת סמזיףהשכי אומי מלילקדוש מוקדם בפסוק והיה ראוי להקדימו בברכה ומקיימין בברג הייןבמסלתסי׳!ה :ואומר ויטלי אף עלפי נרצשי תינומ
טלשאמת בתפלה וכו׳טעס זס כתבהרא״ס מחילותהקילו®
5יוסונסב הי״ן והשני אוער עליו קרוש ואני שמעתי טעם לעשות זכר למן שחיה מונח כמו בקופס׳
והם י' ום '0ש*י
 5יוםואע״פשאינו א יכל לאחי קדו׳היונו לפעלה וטל למט׳ וזכר לזה נותנין מפה תחת הפת ואחר׳על
גביו
בסר׳ט״פ
וכ״כ
בא״ס
יסיי׳כו
ולא
הקפידו
"׳
״
•
!" יכלוה׳שסים *
נאמרו מעומד7י וכמי׳ עוד3׳חהרי״ל " עת
טוןשנקוו  wפ־ 1ודר« ןטקו׳סעוד' מיקרי ומקד׳על פוס מלא יין שלא יהאפגו׳ולמעלכברכ׳המזון כתבתי ־בו כ“״ כ -
סיצטר ׳1י '
וכמהראיס ויש לספתפק אס ציי׳להזכיר כל דיני פי ימו׳ הכוס ויאחזנו בימינו ויאמר ויכלו אע״פ שאמרו שס הטעס שאין אנו אופייס בקידו׳אשר הקילוש ית! עיניי
בסיבכו ל פ י סס 3ת רח ן3מרה ןעךי ן ^ כנרותויר^סגהן
סצסכנובברצ׳המזדן דכיון שגמר סעודתו בתפלה חוזר ואומ׳אותו להוצי׳בניו ובני ביתו ובורא פ״הלקדוש
 3קד 3נן< :(1מרי עך ׳!ר]ף נתינמ התןרה י ני נ' מעמים נר
«גפ׳יאיכו מומ׳אי רילמ׳כיון
שקיד׳היום זנרון למעשה בראשי' פי׳שאנו שובתי׳ ביום ששבת בו הקב״ה
צייךלבר׳כרכ׳המזרן של שכ׳מידידסוס
רבעמיסל 0סר םמ?יש ע להסס יפזא• "
צפסיע®
 15מישלא ספפל׳כע״ם מנס׳מתפלל שמי' את׳תכלי׳מעש׳כדאשי׳תהלה
למקראי קרש שהשכ׳מוזלתחלה נוטל ידיו וכו׳סם אר!ר רב ברונ׳אמי רב גשם ש״על V6
סל מבס וכן נראה מכיל וכעוד וממיס בפרשת המועדים קורם לכלם זכר ליציאת מצרים
אפשר
לומר
הנוטל ידיו לא יקד׳צס׳ליס רב יצח׳אכתי ס0ו 'מע!6ר עיני
לילדברי סרי״ף דע*כ ציי׳לאכו׳פיד אש' שהשבת תחילה׳ למקראי קרש שחם זכר ליציא'מצרי׳והרמ״כס לא נס נפסיה דרג סכחתינהו לס מטתמ י׳ 870 Jsילב
<
,
נספר 8גל עוג
מןזוש,אליכ׳דשמואל דחער אין קידוש כת׳שחשב׳עצמו זכר מציאת מצרי' כי בעבור היותיציא׳מצרי׳
 7׳ ' ׳־׳ ״ ״׳־־׳י״ י -,־ 1״

לגנוז השם•H 3

׳■ ',
לא י׳־ו  ,״
יקדש ׳׳•1' 1
דקרו <7־׳ ^׳-י
דלילה עדיף וכסו
וכסו שכתכת
שנתכא א׳מי « הנרמו!

זסנץ סגיאין מס ימיגג קפיס דרב זמנין < נת׳ עעם0חל
לאבמקיססעירס וכיון
דצרי׳לאכו׳סיד מורת על אלוה קדמון מחדש חפץ ויכו׳על כןפתב בדברו׳שניות
דמביבאליה ריפמ׳מקדש אייפהאזימנין ע״ווןנ׳עזנר*,
ברכתהמזין לפה לי לפיוס מפסולקוש הכרת כי עבד היית בארץמצרי׳וגו ע כ צוך ה אלהיך לעשו וגו דסביבא ליה סמרא מקדש אסמרא וסיים מרץ ציתן
!ופ׳ג לעשו ידיהו יאיתשר לסו למיכל שאם יעלה על לבב׳ספק על השב׳שמור׳עלהחדו׳ ועל החפ׳ ועל בהן היי״ף אלמא בסביבומא חלי 6עיניי נ;«
( tקי״לןדהכ לןונכייך א"צ לבר׳ברכת היצולת תזכור מה ראו עיניך ביציאת מצרים שהוא לך לראייה מילתא וכןהלכח^> וכמב האשנ י3וסהמע” ™mנ'
ן; מןץ וסגי כפריס׳מפה לקיוס והמיצים ולזכור והנה השבת זכר ליציאת מצריםויציא׳מציי׳זכר לשבת שהוא מפיס כך נטל ידיו לא יקדש מסוס ליוטן דדינוננוס
וסשהוצסוכידסשיקדו׳במקוסםפיד״ס בי יזכרנו בו ויאמרו כי השם מחד' בכל זמן אותו' ומופתי׳ועושה דכיון דאין נוטליףדןס לפירו׳גלי דטתיס6ל נינה1גי$פ
נ2נ,ג.ו5ןע״ג הכל כרצונו פי הוא אשר ברא את הכל במעש׳בראשי׳כתיר״ע לח3יכ ^ליסריפע. 0י׳?״לל  fביי ף6י ז ס״מנח tZ
^ ססתכ
לאחר שמקדש על הכוס נוטל ידיר ומבר׳ על נטילת ידייאבל
אםמקדשי פל הפת סילכ גא יקד שעל ספק גני״ת ! "
תע

^ נוטלקודם לאיקרשע׳לדדין אלאעלפת דא״ר כוונהנפי
® ידיי040
?י־ ^י ^י "
י״לזימ׳

וי :שתית קודםקדוש ל די דיה פכרכ ,ן3כר ׳
מזין קודש קדוש6ב ללסמו ^ דמצףיך
לנ יפסיק בפריסת מפה ואוסר

לא יהדשבו כ הרם בם ז ל מי

מ■5פות קקסשיקדש א״כ היאך ישת' כוס סל ברכת המזון יקודס קילוס ודברים סל
סעשהס הילכך נ״ל לפי׳דאין סילוק כין גמר קוד׳שחשכה ובין לא גמד אלא לפולס
ךס ספהומקד עכ״ל ודעת הימב״ס בפיק כ״ס כדעת הרי״ף וו״ל אורס חיים היה
! . 0וגעי סעודתו סע הכנסת סבת סביך ביכע המזון על כוס א׳ול^ יביך עליו
ע נ גיצסיפתס טסנו שאסו׳לטעו׳קודס שיקדש ואת״כ מקדש על כוס שני ושותה
ס ע ;ל^  :וכתב עוד היה אוכל וקדש סיו׳בכרכ׳העזון מזכיר סל שכת וי״א
’®,Iכיכו כ במו׳לא יזכי׳כי הכל הולך אסד סמשל׳ססעור׳עכ״ל • ועסי׳קס״ס
^׳

^ ' אם שכח וטעם סוס דבר קודם שקידש

וכו׳כס׳ערכי פסחי ' ( דקז ) אמ׳

י ג ץמלאכ׳הסי״ת
וכשישב לאכול יסי׳לו מפה פרוס׳על הלחם דמניא
פ (י ? )שאץ מכיאי׳את השלסן אלא א״כ קדש וכתבו המו׳וסר״א׳והמרדכי
4

׳ימדאמיי׳בפ׳כל כתבי מצא

סלחןערוךמלאן טוב

או׳וכו׳דפמך הוא במקו׳

^הבי או אחי הקילוס וזהו סכ׳רבי׳אע״פ שצריך שיעחךיסלחכו מבעוד יום
בי׳סתו בימיהם היו להם סזלחנו׳קטני׳וכו׳כן כתבו סס ג״כ הערדכי והר״אש
1

כלכתכיוכירו׳קאמר שלא יראה הפת בושמו כן כתבו פס

הר״א׳והמרד׳

^ יכסכ ט :ימ״ש ואני שמעתי טעם לעשו׳זכר לפן וכו׳שס בתו׳וכ״כ בס״הת
^ ־ גהית פכטבשססס״מ כ׳ה כלבו בסימן מ״א שהיה לנו לקדש מעומד
I

מ

וסאנו יוצאין

לקראתו ךא

שנתכוון ^,היי!

ידיו לסעוד קוד שקד ה ז מקדש על הפת ולא על היין כיון

לפי שאין קידוש

אלא

במקום

סעודה צריך

קאיס ויתיב מסזי כי סוכא ואטלולא ע״כ ול״נ דמקדש מעומד נמי כיון

דסביב׳ליה ריפתימקר׳אריפת׳וסיהו נפ׳ק

(  «0גנינח־במי

שנטל לןמדרבברונאמטלידיו לא יקדשאלא" «" " «" ,יי1

לאכול ,ידיי*
מל הפת דכסאי דאס׳דמכי משא ידיה גלי
דפמיה דריפפא חכיכא ליה מיהא לא איפומב וכך כס דברי הימיכס בסכיס וזהו
לעש בר עמים שכתב אבל נטל ידיו קודם לא יקדש על יין אלא על פת דאמר רב
ברונא כטל ידיו לא יקדש דבמאי דלא איפותב רב כמנא ספיר נקטינין כומיה
ורסב״ס פירש נטל ידיו לא יקדש כדי שלא יסיס דעתו ויצטרך ליטול ידיו שנית
ודסינן לה טדסזינן דרב סוס מקדש אריסמא ובודאי להוה משי ידיה מעיקר אלמא
אין הקידוש מפסיק בין נטילת ידיס לאכילה ומי׳לכתסלה מקדסין ואס״כ כוסלין
ככ״ה דאמרי בפ׳אלו דברים מוזגין את הכוס ואח״כ נושלין לידים דתכף לנטילת
ידים סעולס והתוספות כתבו שנראה לר״ס סאין מקדסין על הפת כלל והכא ה״פ
מוטל ידיו לא יקדם משוס דס״ל לרב דיס קידוש פלא במקו׳סעודה וסייסיכן שמא
יפליג ויצא לחוץ א״ל רב יצסק וכו׳זמנין דחביכ׳ליה ריפתא ומקדש אריפתא כלומר
הו׳מקד׳אסמרא על דעת לאכול מיד ריסת׳וסיה נוטל מיד ידיו קוד' קידום וזמנין
דחביב׳ליה חמיא סוה מקד׳אחסר׳סלא בעקו׳ריפת׳דסיינו ספיד׳דס״ל דישקידוס
סלא במקום סעודה ומאן דסכר אין קידוש אלא כמקום סעודה כל סכן דנוטל ידיו
ומקרע דלא הוי היסס והא דאמיי כ״ה פיזגין את יכו׳ואח״כ נוטליןל׳ידי׳מערס
ר״ת דהתס איירי בחול ויש לחוס שאס יטול קוד׳פזיגס שיעסוק בשאר דברים ולא
יאכל לאלתר ולאו אדעפיס אבל כשבאין לחוש סיפליג לדכי אסר סהסלק ערו,
ויאכל סיד ור״י חילק משוס דמזיגס סהי׳בסמי׳צייך דקדוק גדול הלא יססר ולא
יוקיר ואיכא היסח הדע׳טפי ויר״ן כתב סהיז״ה סי׳דרב לטעמיה דאמיי טעס אינו
מקדש ואף זה שנטל ידיו גלה בדעתו שקפ'לאכיל׳וזלזו׳כקדש היו׳והיל כאלו טעם
ולא יקדש הוא אבל אסיים מקדשיה לו
ודסאס יבי יצחק דכיוןדאיפילקו־ושי
אריפתא אץ זה זלזול בקידוש היום ומקדש על אי זה מסס שירצה וכל שק אנן

בא

א ^ 1השתא

יש ׳א ע׳א « ly
ע«?3י;:ה גמללה
^יייי י™5

גין .-מלהלקיד ^
(|ו )<חי«י
דא -ינימיerpe
■ 0Pנ״;,ה " ז

לא

מציל -פשתי umc

אס סוב למוסלס לקרם קורס משהיא מוגן מחגץ את הכוס ואס״ב נוטלין לידינו יוצאין• בשעיממאסד ומעד מנוס• של ברכס בפ׳פדבי פשסיס אבלסרינוכ ? ו'ז
כפ׳הל״ץ בשם התי׳שאס לאנןע* %0
וכת׳רבי׳שמנהג .סרא״ם סיס ליטול קודם
קודםמלא ליגתיו כיון שכין ביל׳פממו נ5י 5
קידום ותמס עליו סכרין לדחוק ולה וצי׳ ידיו לסעודה וכן היה נוהג הדבל מאח" מרוטנכורק לקדש
לוגמין
רוק׳ההוא יצאו דכלם מצטיפין למלא
מימרא דרב ס־ונא׳ מפססא כלומי דכי אכל הרש״בספי׳חא ראפ׳רגברונ׳נטל ידיו לא יקדש הייני
אמיי׳נטל ידיו לאיקדש-פשמ׳שהו מטעם לרב דאמ׳יש קדוש שלא במקו׳סעוד׳הלכךלא הוי הקדוש מענין מצאתי כתוב במריכי יסןכסוף
דבר התלוי בקידוש וכדברי סי f
מקדש
י* ^ יי סמיסס• גכי
לאפוקי הסעודה וה וי הפסק כין נטילה לסעודה הלכך אם כטל ידיו לא
מערשב״ס ור״ת שאינו15ל 6מסמס היסס
״ן ,

,

 ^ w1p c7pJסיעת כך סיס נ צ צערש דברי רביעי שי
ה^ נ ׳א כאן אבל מצאתי לוז״צ שכ׳בסי׳רס״ם ני׳
<כ׳כ
«• תזז־זזחרלכירי׳ דאע־ילרב במנא דאמי נטל ידיו לא
ע׳פ׳ ^אפ; ' ליי׳י יקדש דוה׳כקידוש הלילה דשייך בי׳סססק
מ;י ה״נן״קא טעי אכל בקידוש היוסמוד׳ שיכול ליטול
וז״קלש אגל שאל ידיו קורס סניסדבריו שסו)5־• מפיש דסא
המסזנים משלים דרב ביול מטעם היסס דפתסיאוכדכיי
קי; :ס קידם ’ קל רשב״סור״כודסלולפיר הר״ן לא הוי
ש י^יל? מנ3י .טעמא דרב ברונא משוס השסק אלא משו׳
סכיכיתא 1א״כ צריך ליסב מ״ש שלמנהג׳
הרא״ס צריך לדחו׳ולהיציאמימיא דרב:
ברוצא עפשטאדהאלפי׳ר״ח דרכינו סב'
כותים יכול ניטול ידו קודם כמועהיס
 .נוהג היא״ש :ומ״מ כל הפוסקי׳מסכימי,
 1לפ קיי׳ל כרב ביונמיולאפוקי מס״ר יור'
שכתב כפר׳אלו דברי' גני נוטל אדם ידיו
ששרית ומתנה עליהם דהלכה היא דנסל
 1ידיו לא יקדש ויאכל סיד אלא הוזרונוטל
פטס סניתמאע״ס שת ערכינו על מנהג
הרא״ש ראיתי כמהב״א נוהגים ליטול
ידיהם קודם קידוש לעילם ואומרים
סכך היה מנהג פשוט בספרד ותמהני
עליה׳דכיון .דלהרי״ף וסיעתו צריך לקדם
קודם סיסול ידיו ואס כסל ידיו קודם
קידוש לא יקדם ביין ולדעת רשב״ס סוב
לקדם קודם־ מההי׳דמוזגין את סכו׳ואס״ס
נוטלין לידם והרז״ה שלא ביאר דבריו
בזה סספמא יפרש המשכה כסשטה
וכדברי רסב״ס וגס ר״מ וי״י שדתו יאיר!

יקד׳חואאלא יניח לאחי לקדש ויצא הלאבעומלע׳ ^ ^ הוי הפשק בעימ-א .וגמיהשני אבי׳סאיניס^
בולי האי אנל לשסואל דאמר איןקחיש אלא נמקו' משד' יקי״ל אנוצדיט :סכךמתובלמסה ^! f׳’
יסהייי’”‘ *י,
י!
הודם׳׳החרוש יחרוש לא
הוי הפסק
דקהמילא היי
כוותיה דשמואל יכול ליטול  erהקרי®
■ סביבייו לימניי ותרעד!
עמוזגק גיוטוילך
ומיהו לכתחל טוב לקדש קור 1כדחזיקרסברל בית שמאי
מלא •
הבוס־ו ^ח׳יכניטליןהידיישלא־להפסיק כמזל כין נטילה לברכה מברך קפצי ׳אס סנ1ס ־■
לוגמיו ו3״י5
וד״ת ור״יכתכודאפי׳לכתחלה יכול ליטול קורס החרוש וכןו
דרכיעי׳סו׳
וקהיה קתני השוס סלא ליגמיורמי
גדול
שיעור טס סל ברכה ומלא לוגשיו
מנהג אדוני אבי?׳'לה ואני תמה על מנהגו שצרי' לדחוק ולהוצי'
מחל־יקת
מימד׳דיבכדונא -מ& שםהוושותימלא לוגמו ואסשתה פחות־ לא מרביעית כוימוכש כפ׳י״ס גי:י
יצא ולא -מלאלונמע ממש אלא כמל׳ לוגמיו ומפר׳ במסכ׳יומא ב״ש וב״ה ואיך יתכן שיישתהמלא Ü
וטעק׳דעל׳
אלא ע'כ טעססוא דבר מיעט
וכמה מלא לוגפיו כל שאלו מסלקו לצד אחד בפיו ויראה מלאי
פקיקה
לוגמיויוהוא דובו של רביעי׳רלא כר׳יע שפת׳אם קדש ולאטעים -לוגמיי נהצסכדאמרי׳בסוכהגבי
מיבנןדלא
שימין נסך שני יאפיי׳צויבא
רביעי' לא יצא תראי כרוב רביעי׳ פגי ואם• היו המסובין שניט או
ראיס
כפיש העריה מיגע׳גמונדומי' לאו
שסי׳נל
רבים ולא טעם המקדש וטעם אחר כמלא מגפיו כתבו הגאונים ברורה היא מהנארא -כא למימי
שלא יצא אא״ב טעם המקדש וכ״ב בה״ג וכ׳עוד אי אישתלייולא היכיעי׳בוליטאנל מלשוןסעסי6יסה<
טעים ושתו אחריני מייתי ליה כסא אחרינ׳ומבד׳כפ״ה ולא צריך
כדאי
דלא נקט סמ׳יעכ״ל ואין בדמרי׳אלו
ומ״ממצוהחן
לאהרורי ולאקדושיוהא דמשמע בעירובין דפגי בטעימ׳אחדפי 1לדחות דבריהם :ונז־ש
זמדכייסוצי6
הגאונים היינו דוקא בשאר דברים שמעונין כוס אכל בפתש לא המובחי שיטעמו מלס ג*
^

^

■ גבי עיברא דר 3׳אשי דאמיוליס
סס

וכ׳ה״הצערן
אחד ומיהו צרי׳א׳מן ' המסובין לשתו' מלא לוגימיוואץ שתיי׳שני־ ליקרס לן מי קידושא׳רכה
מצטדפקלמל׳לוגמיו רלא מיקרי שתייה של הנאה כפחו׳ממל ^ כ״ס שפרביי הגאיניס גי שאץ צל מי
לוגמיו ואנןימדנן שיהנ׳אחד מהם משח« ^כץס ^ ברכה ומ״ מ החבוי צייסיןמגא,וגמין־* כתבכהיג
מאן דסקדס וסיקמי דליטעס מסמס
מצות מן המובחר שיטעמו כולם  :כתי בה״ג־ מאן רמקדש ומקמי
הדר מביך בפה״ג ואיצלחזזר ולקרן
?חזו׳ולקר׳ואתר שישתה
דנדינכמיסה© והטעם ממאידדינוו
לטכנימ׳אבל
שי לכלי  ::כוסו לפניו יכולין .סוי הפסק בץ כינת הנהני׳
זדם ובלבד של א יהו כ וסות שלפניה' פיוגלי' :
לענק הקירוס לא הרי הפסק כיון דמי
מקדשין אלא על היין הראוי לנסך על נכי הזכיר קדושת היוס על הכוס יצא :

ואחר שיספה המקדש יספוהפסוכין
)קצת
ולא קידם ואם יש לכל אחד כיסולפניו
אותה תשנה ומפיסיס מקדש אריפת׳כלו'
מקדם אסמיא על דעת לאכול מיד ייפת׳וסיה בוסל ידיי מייד קודס קידוש הייני וכו׳כל זה מדברי לתוספות וסרא״ש3תר ק ערני פפחיס ופי׳ג סאכלו והביאו
אחזי
דמקדע ירושלמי רסני סכייוכ״ב תלמידי ה״ר יוכה בפ״ג׳ סאנ -צובסמו סאס יסלצל
משוס דס״ל דאין מקדשין על הפת אכל לדידן .דקי״ל מקדשין על הפת וראי
אריפתא היינו שמקדש על הסת וא״כ אין ראיה ססנוקדס על היין יהא צריך ליסול כוסו לפניו יטלין לסתות קוד' המביך אנל אס אין לאחייס כוסוש של ייןוהמכר׳
מפיס מהיין שמביך בו בכוסית׳ סל אהריס אין רשאין לסתות ממנו עד סיסמי
ידיו קורס  :ועוד שרבי׳לא כ׳פלדפת ר״ת ור״י כריך ליטול ידיו קורס קידושי אלא
שיכול ליטול ידיו בלומר דלא הוי היסח דסת ומיהא אס רצ׳סלא ליטול ידיו ע 1אסר המברך וכתב הרא״ש עוד כפי׳ג שאכלו אבל סא היו כושית סלהס פגימץ ציז
ישת׳קודס
■ וכוס קודם שיפתה המברך וא! לא
קידוש הרעות בידו למה להם לנהוג כן בקביעות נגד כמה רביות' כמקו׳דאפילו לספוך מכוס סל ברכה לפוך כל כוס
לדעת ר״מ וי״י איכס צריכק לעפו׳כן כקביעו׳והרא״ש שהיה נוהג לישול קוד׳קידו' סישתה המברך וכ״כ המוסע' בס״ג שאכלו ובפ׳ע״פ סא״צ לשפוך מכוס סל נוצה
ומיהאסיכאדפגימיצייך לשפוך ממנו לשאר כוסות פריסיספו
איפסר שלא היה נוהג כן בקביעות אלא כי מיקיי ונוטל קווס קירו' היה מנהגו לשאר כוסות
שמקד׳על היין ולא פיס חושש לסבית סרי״ף וסיעתו וכך יש לפיסי מ״ס בהגהות כולם מכוס שאינו פיוס אע״ג דשתיה לא מעבב׳כדאמריצן בפיק בכלמערכין ז
בפכ״ט שנוהגיע עפה ליטולידס קודם קידוש כדברי ישב״ס וסתו' דלאו למימרא כתב היסב״אבפרק ג׳שאכלו גבי עד היכן ברכתי זימון סכל ביבה סלפפמיס יויס
סמיכה נהגו בה .מנהג אומןסיאמן סימוכופ לעולס׳ כקידוש סאע״פסהיאממונה
שלעילס ספלץ ידיהס קודס אלא דכי מיקרי ונוטלי יקודם לא מיפנעי מלקדש מל
היין דאל״כ היאך כתבו שנוהגים כרסב״ס דסא רסב״ס כ׳דסוב לקדש קורס נטילה .לפה״ג עשאוה כאיכה סמוכה מסים דאס כיה סומס מבע״י וקדש עליו היוםאיגו
ז׳
אומר סראפרי הגפן והכי אמיינן בירושלמי
וכן מצאתי להדשב״א סכ׳בתישו׳וז״ל דסא דאמי רב ביוג' נטל ידיו לא יקדס הוא
רעב אץ מקדש•' [ אילאיפל היין סיאוי לנסך ע״ג המזבח למטיפיריסי יע מ,
מפני שנר׳כסזלזל כקדוש שאלו היה בדעתו לקדש טל היין לאי היה לו ליטול ב׳ידיו
סמיהיי
המיכר פירות (רצז)וכיאור דברי רבי׳לממוטיייסו רע דהיינו
אבל לאחר• יאמרו דרב זמנין דהביבא ליה ריסמאמקדש• אייסמאי אין זה כמזלזל
קצת אכל אין בו פינוי לסמיכות דריסיה וטעמיה סמיא ומכרכי׳פליובע הוי1.פ5
בקידוש דאלמא דעתו פיה לקדש על הפת לפי שהוא מאב לאכול יומר מלשתות
ולפיכך מקיים בין אריפתא בין אסערא ועל כן נהגו סכל עכשיו ליטול ידיכם קודם אין מקדסין עליו מאחי סמסרי׳קצת וע״יל דס״ק למע וטי ריחו רע סמסייחMp
קידוש ואין אדס נמנע בכך אלאבפיבי פסחים ואימי אני שהטפס בערב פסמפני ימ״ס כיין דריסיה וטעמיה קמר׳מכרכץ עליו בפה״ג והראשון נר׳יומר -דהכאגדיי
פא״א לו בפת דכצו ראשון אומ׳עליו קדושיהיו׳עב״ל הרי סיאע״ס סב ' שנהגו עכשיו קידוש פסיק ולא בדיני ברכותי  •:ולטעום ,ממלה אסי׳סננו במסכנת ג *®ל ;
ףי | מגפו וכו׳דתגן פיסס אדם וכו׳סס אפר רבה סוחט אדס אשכול פלעינ2ח יי r
ליטול ידיה© קודם קידוש כ׳ואין אדם נמנע בכך דמשממדלא נהגו כן בקכיעי׳אלא
דלפממיס נוטלין ואח״כ מקדשין ואפי׳את״ל שלעולס היה כוינהדא״ש ליטול ידיו עליו קדוש היוס ורכי׳סכפב דר,ין לא דק :׳ וכן יין שבפי החבית וכל ויין |י נס(’
קודם קידוש איכא למי׳דלאפוקי מיני דורו סהיו נ והניס דכי נטלי ידיהו קוד׳קידו' החביות וכיו' סס ואלא למעוטי מפיה ומשוליה והא מיי ר' סייא מפיה ומפזליהל
לא מקדשי על היין הוא דעבד הכי אבל לא לקבוע כן הלכה לדורות סלעולס יפלו יביא ואס הביאכשרכלו' לנסכים וכיון דאס הביא כשר לנסכיםלקדוש! ,מזיזיי
ידיהס קורס קידוש הילכךילקדש קודס נטילה עדיף טסי ננ״ל 1ואס יססילוקבץ נמי כפר :ויץ סושי וכו' ויין סל מיה ף וכו׳היל שם ולא היהצירי׳רכי' לכתיJ 'l 2שי,
מיפף כפר דהא סשס יין של מרתף ערפ״בא דאינו אלא סמא יסי׳קוסס ה׳־יי
סעודת היוס לסטוד׳הלילה לענין סא יכול ליטול ידיו קודס קידוש עיין בסי׳רפ״ט:
וישוחח פלא לונימי־ו ואס פתה פחות לא יצאבפ׳ע" פ ( דקז )מימרא דרי הונא סלא וטעמיה סמראיוכיון שיבי׳פופק בסעוךיכמ״ד ריסיה אלא וטעמי' סמי י? 1
'וכתבו הפו׳והרא״סוהר״ן דלאומלא לוגמיו ממם קאמר אלא כדמפרש כפ' בסיא כ״ס דשל מיתף סתס הוי חמרא אל׳א א גב שיספא דאחריני נקסיה־גרסי 5גמ
דיומא כל סאלו מסלקו לצד אח׳וידאה מלא לוגמיו והוא פחות מרביעי׳כדאמרינן בטא מיכי׳רב כהכא מרב׳אמר סיוריין מהו א״ל אל מרא יין כייתאד׳כלו׳דחע חל
יין אלא ארוס וכתב הי״ן בפ׳ע״ס דלקידו' קא מיבשיא ל יה ^״נ<! " ? T Tpייני
התם וכיא׳ססוא ריב רביעית דאמרינן לקמן והוא רשתה מבא דכסא וסיים כס
לרא״ס וילא כרב ממיס ורב צמח גאוןהכמס אס קדש ולא פעם׳ רביעית לאיצא■ ליכא למי׳דלנסכיס בלחוד קאמז דא'׳כ ס״ל לפרושי וכיון דפשיט׳ ליה עאל מיי ! י1
עכ״ל ונ׳יל סאס כספך הכוס קודם סיסעום איצו צריך לחזור ולקדש• דמאי לא יצא יתאדס׳ ס" פ דחמר סיוריין פסיל לקידוש וכ׳הרמ״קדאפי׳בדיעכדלא יצאי אס1
סיינו לומי דלא יצא ידי מציה כתקנה ויש ספד לזה ממ״ש רבי׳בס״ס־ זה בסס בה״ב ביין לבן עכל והי׳נ״ל דהי״סן סוברדהא דמכסרי בגמ׳בויק סיינךסמ2ה '^,ר!י
רב״כ כא״ח בסד׳־א DK1 :פיו המסובין שכיס וכו׳וכ׳עוד אי אשמלי ילא טעים ושמר קצת ודומה קצת לאדמימופ וכמו ספי׳התו׳בשס ר״י ובעיר׳ כסיערי׳סהוא'p . 1

ו

אורח ח«ם הלכות שבת רעב

קבב

סכלנ!י ריסיה המיל) וטעמיהחלל) פליז מדברי היא״בם כפרק הנזכר יפשוטהיא *.
*) !5שמצאתי להר״ן כפרק המוכרפירו׳ פלמ״ש דסמי חיוריין פסול לקידוש
שמרי יין שכחן לתוכם מ>ם וכו׳גס זס בפרק סמוכי סירות « בחב הרס״בא
יורגרסיק כדלית דאי בורק גרסי' וכרסי׳ רס״י שמסרס לבן סקסי
18
גתשוכהמהסאמיתדרפא תלתא ואתא ד׳כיקש ימני דרפי לאו חמרא הוא ובעיא
רפסול לקידוש ע״כוכן פירשהרמ״ק עצמו ודעדבירוסל׳דסקליס
טפי שפיר קאערת וכלפשמע נפי בר״ם המוציא ומה שאמרו כאן יין סתס לפי שיין
* v 1ירמיס מסוס לכסת ביין ארוס סנאמ אל מרא יין ני יתאדס ע״כ ומדנקט
שירוני כשמו מזכירקאוסו דבריס נכונים
^ * ומגוססשסעדלא לפיכובא קאמר
ולמעוטיהספכ״ל• וס״שדחיצניס דינםכשמרים
J,שכ 1היהנראה לומר דאפילי את״ל קצת ואפי' ריחי׳וטעמי׳חמר׳אע״ע שמברביןעליו בפ״הג
? קידוש היא איכאמנול׳אפי׳סיננו כמסננת וכ׳הרי״ץניאת אפייהאירנירלא קפרינןהוא ממ״ס סס הר״אס דמוכק כר״ס אלו
ןנע6/,רן",׳ דל,
J־
עוברין דתמד סל חרצנים גרועמשל
לעיי; קי’
יבמוילולע-ני
ולא
הירושלמי
כדברי
כעי
דלמכוס
שמריס ומי' כשנתן שלשה מדות והוציא
ארבעה דחזיק בסדיא דרביפיתו יין
פסיטאודאי דמקדשין עליווכ״כ הר״ן
בפרק מרבי פסחים וכיב המגידבפ״ככז
ססרצניס דינס שוס לסמדיס מי' כתבו
יל Iדה״מ כחיצניס הנדרכיס בגת מ״י קויס
י
״
ן ר
!
^ .לץי׳ןלנמסלסכלסודקאמרדמנא
אם הוא חזה ודרי על חד שהקורה דוחקת ומוציאה כל לחלוחית
אפי
חי
שץן
ג
ל ^ יקיאכדכתי־אפידיעגדנמי טוב לקרש עשו כת בה
סכהס אכל בפורצני שלנו הנדרכי׳כרגלי
תיתא מיא מקרשץ עליו וט מ יות׳טוב למוזגו ובלב׳שיהא מזוג
קיאכדכתיב אפילו ׳לכתחלה
אדס ורמי בהו מייא והייןנמסך מאליו לא
! ^סרישהיי חשו׳הוא ועולה על פולחן כראוי ויינות שלנו יותר טוכי׳הס בלא מזיגהוייןצמוקי׳מקדשין
אמרינןהני שהיי ברוב הפעמיסאיכו
מ}נאלא אשכחן כגמיאדיל! לעני׳קימש
עליו ל׳ש מכמש י בנופגי ול״ש נצטמקו ל׳י חמה או ע יי תולדות מוציא כדי מדתו ואס״ה חמר' ממליא הוא
והוא
כעשן
שתלאן
או
צמוקן
למהר
כחמין
;
שהכניס
כגון
האור
הק׳מק
 !5יניא ואס הכי׳כשר פכ״ל וכ״ה
ל
לפי סהחרצניס עצמן בולעין הסיס והיין
פנמובפ׳הנוכי וכתב עודועדאמיינ׳מ' שיצ׳מהן קצתלחלוחי׳כשמעצרץאותן אכל אסאין בהןלחלוחי' יוצא הילכך ככל לפי טעמו וריחו׳
פלי^י! יכ■סומעד ™  *™*Pfואץ יוצא מתן דבר אלא לי שרייה ששורין אותןבמי׳לא וחמד
התומפולך
ועליין מבושל רבו כדיפות
פ'מאהיין mr:ד^ סיגיימכיל,איצא דריחי׳חלא וטעמי׳חשר׳חמר׳אבל אםריחי׳חמר׳וטעמי׳חלא ח לא
בפרק .הסוכר פירו׳כמנו דיקממשיל כסרי
עדסיה5ז' בסן מר5ס יין דיעבדהווכתב
1
דבת׳טעמי׳אזלי׳שמרי יין שנתן עליה׳מים או חרצני׳שנתן עליה' לקידוש כדאיהא בירושלמי ודלאכפרש״י־
הוא
ארוס
וי״ל
כשר
’
!
כזמר
טודוק״לכושי
מים ויש בהם טעם יץ אץ מקדשין עליה׳ומכרכין עליהם שהכל והר״ש שכתבו דמברכיןעליו שהכ׳דאסחני׳
 fißשלקס א״נכישי אינו שחור גמור
אס נתןגי׳ לגריעותא והראש כתב  00כדברי התו'
מי אפי׳אם נתן עליח׳נ׳מרות מיט ויצאו גימדו׳ וחצי אכל
« craנמש :׳ סיכה תדע.מדל 6ק^
מש-יס דכי אסתני למפליותא אשתכי
והיי״טכא כתב מרות מים ויצאו ארבעה חוח ליה כיין מזוג ועל יץ מבושל רכו
סזרכותין לענין דשים
וכן דעת הר״ן בפ׳ ט״פ גככסירססבושל•
סמי מ׳ולערזהא דאמיי׳הכלן הרעות הרב ר׳שמעיה כת׳כשם רכי׳שלמה שמברכיןעליו שהכל
בפיק
וכמעוסןלקיידוש מפיס דאספנו לטילוייא
ד״ן! נןאץמקיסיןעלמי״לדאפי׳דיעבל וכ״כ הרברייצחקןיגיאת יץשנתכש׳אפיי מעטוקאםנתף־׳תונו
וכן הסכים בסוף ספי מצות קטן וכתב:
גמיקאע׳שבל נירו׳משמע דדוק׳ לכפחלס מעט רכש מכרכיןעליו שהכיוכ״כ רב האיוכיוןשנתןחאו׳תחתיר היב המגיד כה״כט שכן■ דעתי כרע״בך
יצל! דגיסי׳ המס א־׳ר ירמיה והרתיח אץ כו משום גלוי ולא משום יין נסך ואין אומרים עליו והיש״כא אבל סרס' כס דעתו׳ כדעתי.
6בלבי״סנכד
י־יין׳5זדוסוכו /ימש ץע
קדוש הירש ואיינו נרא׳לכעל העיטו׳דלא גרע מקונריטון דאיתא כגאיניסשאיךמקדסיןעליו כתב האגור
«ין ^
צי 1לנ!מצי ^ .סמ1בח " ^ יי^ כי בירושל׳שייצאיןבובפסח ידיד׳כוסו׳וכ״כר״תור״ישמקרשיןעל מנהג אשכנז וכל גרוליה לקדש על יין•
!
^ מכופל אס אין לי אסר ואפילו יש לואסר"
יל וחרשב״ם לי כיאיןשקדש־] »
®עומ״נ יעי'pc 15מי
המביש־ילזחחם־יןא״אמזבח לפי־אם נתערב בו רכש או שאור שאינו טוב • ונמכר הימ״בן וכרי׳יטבא
 11כתבו חמר היין הראוי מסךעל נפי
וכדסשמיע סתסעב
בפרק המוכר פימתוהרש״בא' בסשוכס׳
דבהדיא אסרוביתש׳סיוצאין ביין מב סל
שאין מקדשין בפסח כד׳כוסו׳דאלס' אופיין עליו קייום
מבוש*
_.
..
. .
היוס ואומר עליו כפיה וכ״בהרי״בס
לבן על א׳ מאלו נמקו' שאין יין מצוי מקרשין על השבר ושאימשקין
'
דחווריי
מבויק
גיוע
ליסיחיווייין
כתשובה ולפנין מהסהגיא רכינו דברי
יחימחי א:ל בורק אימ וצ לא מבהיק כיון שאין יין מצוי שם הוי שאד משקין חמר מדינהופרשי׳בם
סרמ״כס כיין שנתערב כרדבש הרי סאגיד
ומחלק קצת ויומה קצתלאדמ״ימי'
ולכך שנקר׳חמר מדינ׳כשאין יקבכל העיד ויש מפרשץרלא הוי חמר בפ״כס נתן טעם לדברי המתירים ולדברי
מרינה אא״כ שבא יהא יין נרל מהלך יום כל סביב העיר
האוסרי' וכתב סהאחיוני' הסכימו לדברי
סכ״ל יטיי ^ י’1ר ^ש
 56מי *כ,ש י,
ומדברי
*
ערבי1
השמיפו כעי זו ולצו כמסה לא כפ
העתירי׳ומבוארכירוס׳סיוצאיןכקונדיטון
פסחיס ול 15מי׳סמוכ ,פיה' וגס הרס״בס לצו כתבה בסיף ה׳סבת למניןקידו׳מסמס
וישבו דבש :ופלפל ין וכ' כ הרש בצו בתמונה וכן דעה הרמ בן והריט בצובס המוכר
וסל דלנשכיס בלחוד קאסר ויש לתמוה על סרמ׳׳כס פלא הזכיר יין חיוריין לפסול
פימת והרי ,,בס כתשובה וכן דעתי ההשגות וכן דעת הר ן בפרק מ מוכן הסכים
וצויפש׳ששוצו ז״ל מפרש דלסכשיר פשט ליה דמדקצומר
לנסכיכפ״ומס׳15יפורי מזבח
יין סיקרי ודעת רבי׳ ג״כ להכסיד בספרמצות־קטןוכת׳רבי' ירוחם כח״ 6סאפי׳יהיה מ כ״כ דבפופלפלקיעדשמשתנה
^ יין כי ית^ דס משמע דאף שאיני ארוס
בסי׳פע״ב ואיתא בירושלמי מקדסין עליו־יכתוב כא' ח בתוס אוסר לקידוש יין שפעלה קמחין אם איאיפשר
"3ן לק לקדוש אפילו לכתחלה שכתב אצל ד׳כוסות
בכקום
«כ כהגה מרדכי פרק המוכר עירות )
סמצוה לחזר אחר יין אדום ויראה שאס הלבן משוכח מהאדום שהוא קודםע״כ לסננו שלא יעארו בוקמסיין •
שאם הלבן משוכח מן סאדוסהוא שאין יין מצוי מקדשיןעל הסכר וכו׳כפרק ע״פ ( דףקצ ) אפרינן דרבין אבדיל
והיי 1אחדמד׳כוסות הוא מספל קידוש וקאמר
סמך שהיין החשוב הלבן אפילו אשיכרא היכא דהוי חמי מדינה ואמרינן בתר הכי כפא מיני רב הונאמרב חפדא
קידסונכהמקס • וכתב סרי׳ס כר צמח שמצא
אלסתיפי ייני עם חלבי ויין מפו לקדושי אסיכראופשטידאיןמקדשין ואין פבדילץ עליו וכחבהר׳׳אס סאפילו
לנתחלסכסימתרגוס ירושלמי של שיר הסירים
עוד דאפילו לדעת הרמ״בן סבדילץ סא נפרש בעיא דרג סונא בחמר מדינה איפשי דכי היכי דלא קי״ל כיומיסבעאי
ץוייין סכגעי׳סיא שנחלק בגריעות וכתב
הוא חזק וכו׳ ניאס שכתב דאמר אין מבדילין עליו ה״כ לא קי״ל מתיה במאי דאמ׳אין מקדסין עליו וכ״ס אס
5ליי ולא גיעמשיכרא •  ,כתב בה״ג שיין סי אפי׳אס
היין עד שיתן לתוכו מיס דברי רבי׳ נפרס הנעיא כשאינו סער מדינה אבל כשהוא חסר מדינה מקדשין נסי עליו מראה
 Pמופק כס פ ג'שאכלו (דף נ )אין מברכין על
ראוי לשתיה כלא מיס ובגמר' שדעת ר׳׳ י נוטה פמקדשין על הסכר היכא דהוי חמי מרינה וכן כתב ראב ן וכן
^יע!רייזכ א מביכיןוטעמא דר' אליעזר לפי שאינו
שאין מכרכין עליו עד שיפן לתוכו׳ הסכימו רוב הגאוני'ע״כ׳ ל ומשמע5גמ דשכר סמכדילין עליו לאודוקא סל ממרים
" י יוסי בי סנינא מודיס חכמיבכוס סל ביכה
כל דברים הללו אמורים אלא ביין אלא הוא הדין למשקה שאר הסירות וזהו שכתב רבעו מקדשין טל הסכיושאר
סיס משוס דמד׳מצוס מן המובחר ומשמע דאין
כי דרי על חד תלתא מיא יכול משקין ומי׳ על המיס נתבסס רש״בס דאין מבדילין אפילו סינא דליכא יין ופכר
שהיאכ״כ ה?ק שאינוראוי לפתיתי חי כלל אבל
 3י״פ המוציא יץ ובפרק המוכר וכתבו מר״אש שס וכן כתב רבינו׳ ייוחסבת ב והגסו5פכ ט וכתוב עוד בהנהות־
שתיתוחי הוא וזהו היין המוסבת וכדאמר רכא
הוא  :ומ״ש ומ״מיותר פרקכ״טי כשסראכ״יהחמר מדינה פירש כגון הבמוניא אהמאכלאסנמצאץי
היייתבל חערא דלא דיי על חד מלמא סיא לאי חמיא
 :ריין של צמוקים מקדש ין באותה הגמוניא אלא שהוא ביוקר אין לו לקדש אריפתא ולא להבדיל אסיכיא •"
׳^■ למוזגו יכוהטמס פשוט סהו׳כדי שיהיה ערב לפתיה
והיא שיצא מהס לחלוחית וכתב המררכי סס שאס לקו הכרמי' ואין יין מצוי אט״פ סכסאי סכים מצוי רוב ייןי
ללייובי בייתא בסרק המוכר פימת (דצז )  :וס׳ש
לסנה זו מיהא היי הסביר חמר מדינה ונראה דכל סיכא סאיז יין יפי אל מצר אע״פ
קצתוכו׳כךכתכוהרי״ף בפיק ערבי פסחים והר״אשבס׳ המוכר סירות מיהו אמרי
ספיר הוי סכי חמי מדינה ו  :ן כתי בפסי מת
יטחא לא כל הצמוקים שרי לקדושי עליהו אלא כגון דמכמשן כגוסכיהו ולא שנמצא שם יין גרס -הרבה

ע כ  ^-רמ כס בפכ ט וז״ל והוא שיהיו צמוקים שיהיה בהם לחלוחית שאס
 T jוחן יצא פהסדבשן כל ומי־ לאפוקי צמוקים יבשות ביותר שאין כהס שוס
חמרא ,
סמיא v wv
נ״ן
y )WlJJU
 vחלא וטעמיה
וחמרא, ,
דריחיה
הרי״נש> IWIt״
וחילודבש * :להי?’ .כ :״_v

^.,יכי,ע'יומ סלוגתא דרבי יוחנןורי״בל ( דףצו ) ופסקו יש״כס והר״אס ביבי
1ד״מי הכי וכן פסק הרי״ף בפיק סרבי פסחים וסרמ״כסבפ״כט • ומ״ש

רש בס והגאוציסו ג והאלפסי וראכי ה והר
׳ ׳אס הוא חמר מרינה ונסמוך כתב ילינו בשם׳
* ‘
על הסכר אפי' אס הוא ח
לקדש על הפת ולא
■■ו נ?0׳?׳ש רבינוומדברי סרמ״בסיראה הו 6
דוקא *.
הלילה  r ,,״
w .yv 1#/
,
כסעורתו
הי־״גזס Mv ,
דהיינו
,v
משום דאיפשר דאינו בחלק כיין קידוש להבדלה אלא במדינה שרוב יינה סכר ומכל
מקום יש3ה יין אבל אס אינו מצוי בה יין כלל מקדשין על המנייא נא הלש  °לא
מפינו .
בa 2
בא.

רעב
 00ל מצינומחילקוכגמרא בכך נר יומר דאפי׳אין מצוי בה יין כלל קאמי דאץמקדשץ
!:מ !
על הסכר  :ו ;! ל הפת נ׳י״ת מאין מקומץ עליו ונו' דברי ר״ח סס כפוביס בפי'
נדדיא דיז•הא־׳ נ!
 3זמ , :יי׳ לח c7pפיט״פאסהיא
דזמכי׳חביבאליהריפת׳עקדסאריפתועידס״קכוסמקדש החמר',
עציו חלל) על  -דעע על דעת לאכול פיל ריפת׳והיה פוסל מיד ידיו קולס קידום ורשנ״ס כ׳שט דעקדמץ
 8נן ן א(  '3ii■pעל הפת וב״ב שט רש״י אשסניתין דמזגו
®מייייוג׳ גיס לו כוסראשון וכו וכ״בהי־מ״ב׳בפכ״טוכ״כ
כעיאז סימן י'
שט סגס-־ת בעם כמס גדולי' וכ״כ הרא״ש
איקיש על ׳.׳ע ע

Ö
■ t'7’püfil'Zבפ ע׳ פ ונהגו הפס צקי בפת וכן הסכימו
ו»גדל« 7חתר -ס כל הגאונים סכ״לנומפמע סאמ״ע סמצוה
יאפ3^ )|-י' ;זי מד״ס לקדש מל היין כמ״ש הימ״ב׳בפכ״ס
!i׳״ 7 J wר ^* אי תביב׳ליס ריפפס סקדס ארי« מ' וכ״כ
ני!! »־ אתר ה■ ין
״ ,
1 . .
ו
6צא י.ק׳כשאי;י,צ סיס הרת כ בהדיא ספס היה מתתוה לפת

עם י; ני גית (f<1יותר מן היין מקדש על הפת אמ ׳ פ סיש
ע3ז א ;.־יס■ .אלג לי יין ולפ״ז מי שאינו שותה יין איני צרי׳
«היאאיגי
אחרי׳ד^תי׳־ימג( לקוי 6מי יין לקידוש דהא ודאי רוכיבא
« 5נןמיןלשי! א-״ן ליס ייפתא אכל בהגהות כתיב פס דהא
וכן <  u :א•-צ דמקדסי׳על הפת בסאץלו יין דוקא היא
3שמק?ש צענייי וכן ראיתי כיהגין לאפי׳מי שא״יכו שות׳יין
'6ןלזד |£יק א3יי■ מסז׳אס׳יץ לקידוש י* ואההיאד? מנין
גדנייכנ׳^’.שי| 'ם חב יבא ליה ריפתא מקרש אריפתח איכא
ךע□ (א ) למיד׳דמשמ שאע״ס שיש לו יין סי׳כדביי
! ; חייכי הרעב״ס דאי כשאין לו יין אפי 'לא חביבא
י' ע'® ”7י ;ית
לי״ריפת׳נמיא״אלולקדשאלאעלספת
צעינה :״ץ ^ וא״כ סתס מי אדס שמתאוי׳יותר למאכל
«!1ין ' ^י׳7א(תי סלמשחס היה להם לקדש מל הפת ולא
מ-זיש  !:קיייחאס על היץ דמציס ללקוי' החביב ושמא י׳י׳ל
אין*<7תי*לא< יג סאי1״ פ סאס רצה להקדים סהביב ולקדש
^
: °5aאית
>1rwf׳ ;י' יקיי על
כשאינו
סיגזיה,
הפת , ,
סרסות בידיו מ״ע ,
״
מקרי't
<א>) מ !,ח
סחיי ומקד על היין כיון ימצו סד ס לקד
קגר ל!«!ארין • על סיץ ספיר דמי  :וכ׳א״א ססקיסין מל
אסהיזלעתי השכר ויו׳עד אין כאן שוס שינוי נפ'מ* פ:

 v*7jאס

חל י״ע כת״ש על איזה

יותר טובלומר

*יןגז ^ד ^ יקנה"! על השכי אי על הפת ימבא' בסי׳
orjחש! ג c!p0Jמ״ו  :כיב ממיס כיס סל קידוש כל זמן
סעיל^־
■ יאעי' סלא כירך בר״המ וכו׳ואיני מביןדבריו
3ט
׳־ק־:י< י
יכו׳הפגתו על לכרי ר 3עמרם מבוארת
*G'm
* פמהK
ולכן ־דחס דבריו
— והעלה אלא לעולס
5פינה

נמק%

'

סע! דה עב"ל נ כוס של קידוש צרכי סעוד ' הוא וכו וא״כ
 )0י ס* ״ן כין יש לו כיס לבר״המ בין אין לו
י יל ';גי ג 'תי אינוצי־,־ך לברך על יין הקידוש דכד״המ
 Jpsעניין»רי :
' « 1 !* / r
ו
*
פוטרתי ואח כ כ ימי י צ כסיס לו כוס
לברה" מ וכי׳כלוייס ליש 5דברי רב ממרס

סס ומ׳וכיכ ג״כ סיא״ס וטשמא מסוסדכגע לירן משמי! ד^ ין פנאימימיל•
לרזי
ב 3יפ זס על דעת צ ^-כול בתק; ם אמר ובירושלמי קאמי למועילולפיכךק ^ ? ' ,
ריק מיירי במבית לבית ומ״ה לס מהני מנאה  bzbבימשלמי
חיייע ^ר
המקומות בבית א׳אבל הר״ן כתב דלת נהידא דכיון דלענין קידוש אע״פ  '$ר
המקימות בכית א׳ דינסכשטלתיס^

יפליגו

וע?ן חפת כר 1ת שאיןמקרשיןעליו ורשב״ם כתב שמקדשין עליו
עמר׳ואריויכולו
ויכוהו ומכרכרכיייי
__.
רפ׳יס .רב_
ואוי
ומכר׳כרכ׳המוצי׳ואיגו פורס וגו׳הקידו'
ופורם כ״כ רב האי וכתב עוך דאפי׳אם יש לו יי] אם אינופוקבי*
לו ואינו חביב לו שיקדש עליי שאין לו לפרי על דבר שאיני נהנה
ממנו וב ,ארוני אבי?"<־ שמקדשין על השכר אם הוא חמד מיינה
ומ״מ יותר טוב הוא לקדש על פת כיון שהסעור׳באה לכיו׳שבת
אבל בפעוד׳הבקר יות׳טוב לקדש על השכר פי׳שיכר׳עליו שהכל סוה מקדש וה״ה מסרילסדר א 3למ5מ
נהיה בדברו קודם לכרכי המוצי׳שאם יכו־׳על הפת תחיל׳אין כאן לסנה בכית א׳אסי׳סרקלץ נמלים ^
שוס שינוי כ׳רי׳ע פוס של קידו׳כל זמןשלא כירךבר" המ חייילכרך צי ק ;  p3והכי המרי כשפעתין
לשפנה
עליו כרכה אחרונ׳וה״מ שאיןלו פוס לבר״המ אבל אם יש לו כוס לסנה לא חשיב שינוי מקיש יל׳נהתוס׳
לבר״חמ כיוןראכתי לא אסח דעתי׳דהא אית ליה כוס של כרכה וכך הס דברי היסב״ס בפיק לגי
והוי״ס
לא כעי לברוכי אחר כוס של קידוש שנפטר כברכה של ג׳ע״ב גויס חבל ממה לפנס לאאטילי׳רכמן
זמנץ סגיאץ וכו' ואפי׳ מאגיאלאוע?
ואיני מבין דבריו כיון שב׳ שאם בירך נר״המ שנפטר מלברך על
הקירוי והוא צריך לבר׳בר״המ א״כ למה מחייבו לכר׳ברכ׳אחרוג' כוס מקרש יפי' הרין פימה (פוסבחד

להכה לאשייך שיני טקו׳^,
סס אהאדאמך שמואל אץ קידוש 0
בסקוס סעודה סבור מינה ה״מ
מבי׳לגי׳
אבל ממקרה לפקיסגהד סתאלי ^מו
ליה רב ענן זמניןסגיאץהוה ק5ןמע5ן.
קמיה דסמואל ונשית
^
מאגיאלל!
יעוסוד
מקדם ונתב היס״ש ואפי׳סא

ביתא לא וכתב עוד ואפי׳פאגי׳לל!וע6
הוה מקדש ואע״ג דליכאלמיפתתמ3צ
מפנס לפנס אס״ה כיון דמכית
לכישלצו
דוקא אלמאאין הקביעות תלוי מיס
אלא מנקים סעודה ומעתהאפילו «מס
לפנס וס״ה אע״ע ס ס יה גורס מפללענן
ישב הגרסא לשעת המנ״בס שפסק נדנד•
התוספות וכיא״סדאס קידסמויחוו
אוכל בזיית שכיה י■1
ולפני! הלכהכיון
שהמנכ״ס יסיא״ש מסכיתיןבכן מי

«L
הילכך פוטר יין שבתוך המזון ומיהו י־יל כשיש לו כוס לבר״המ
ודעתו לשתות עוד ברכה אחרוני שעל כוס של בר״המ פוטר של
קידוש ולרעת ר״ע שסובר שבר״הטפוטר כוס של בריחם מברכה
אחרונה אגב זח במי פוטר של קידוש אבל אם אין לו כוס בר״המ
צריך לברך ברכה אחח נ׳על של קידוש דאע״ג דברכה אחת מעין
ג׳פוטרתו ירכה גיאינח פוטרתו וא״א ז״ל כת׳ כסברא הראשונה
דיין שלפני המזוןנפטר בברכת המזון אפי׳אין לו לברכת המזון
כקיטיכן ^ וכ״ס סהמוססותסיבריס ק
כוס דכיון שבא להמשיך האדם לתאות המאכל השיב
כדברים
וגם כי דברי הרי״ף איפישרלהתפרס ק
הבאים מחמת הסעודה וכ״ש בכוס של קידוש שחו׳ צריך סעודה וכמוססי׳ס״ה
אומה גייסאכרעת
הרמב״ס  :ודכיי רב פלוס סכמב ונינו
טפי דק״ל אין קידוש אלא במקום פעורה :
י “ '״״ “ “
י3
קירוש אלא במקום סעודה
להקלאפי׳כמביח להצר " מחאה את
מקימי כן כתב הרב המגיד כס׳ כ״גנסם
וקןימא לן כוותיה וכתב רגינו נסים דווקא
־ אס קדש כאן הנאוכיס וגס הי״ן כפי מיה' איכאלמ״ד
_ שפיר דמי ומפרשין התו' דבריו הא דה״מ היכא דלא סזי ליס דוכתאדקדיש
_. .. . .. . .
דמהני תנאה לקדש כאן על דעת לאכול במקום אחר
חוקאביה אבל חזי ליהדוכסאוקדיש 3יהלצ
כששני המקומות בכית אחד כנו? מחר׳לחדר אי מאירא  1,ארעא צייך ומדמו לשמי סבויית שהיו0ו״י?
מחני תנאה ובחדר אחד מפינה לפינה
לא בכית
יתנן
/ sה ?IT

דיש חילוק בין יש לו כוס לב״המ לאין לו
וזה בין לדידן דס״ל דס־ס של נר״סנן טעון
^חייו ברכ׳אחת מעין ג׳בין ליב ממיס
דאין טעון ביס' לאיחייו דבר״סע פוטרתי כאלו פסה תחלס מיון דמ0מ׳ הפטורה
דוא ח דל כיין שכחיץ הסעודה • ולדברי הכל נא עי דכוס סל קידוש לא סאי/מצרכי׳
סעידה ומפני כך אץ כי״הע פוטרתי דאין' בר  ':ג ' פיטרת מעין ג׳דסישסא בשיש לו
בוס לבי״המ לדידן בינה אחת מעץ ג׳שעגרך אחר כוס של כרה״מ פוטרת גס סל
קידוש ולדעת רב עערס סברכת ספזון פוטרת כוס של ברכת הסזון מנרי׳אחיונה
מתוך שכינת המזון פוטיפו פוסית כמי לכוס סל קידו׳אבל אס אין לו כוס לכר״הע
בין לדידן בץ ליב עמים צייך לכרך אחר כוס של קידוש ביכה אחת מעץ ג׳לדידן
ויהא לעולם אץ ברכת גפוטית מעין ג׳לר״ע לאעג ובשיש לו כוס לבר״המביכה
ג׳פוטית גס כוס של קידוש היינו מטעם אגב כמו שנתבאר אבל היכא דלית ליס
גוס לברכת המזון דליכא אגב אין ברכת ג׳פוסיפ מעין ג׳הילכך צריך לברך אחריו
ברכה אסת מעץ ג׳ולפ״ז יהיה מי׳לשון ר״ע כוס של קידוש כל זמן סלא בירך בר״פנן
כמקנ׳סייב לברך כינס אחיינה כלו׳מעץ ג' הא אס בירך ביה״מ כתקנ ׳ א״צ לברך
אחר כוס סל קידוש • יהדי מעריש דביכס המזון שלא כתקנהו' כשאינה פל הכוס
וזהו שכתב וה״מ שאין לוטים לביכת הסזון אבל אם יש לו כוס לבי״סמ דהיינו
נתקנה לא בפי לכיוכי אפי כוס של קידוש שנפטר כברכת המזון :
ז״ל כת׳
בסביאסיאשייכס הוא מ״ש אלא לעולם כוס של הקידוש ציכי סעוי׳הוא ונפטר
בבר״המ סוא וכן העלה כי״פ ע״פ וז״ל הילכך נרא׳ויין קידוש והבדלה סמל שולחנו
או בשאר פעמים כשעכרך על היין לפני המזון באקראי בעלמא ואפי׳כחול ודעתו
לשמות יץ בתוך הסמויה א״צ לכרך על היין שכמוך הסעודה וגס א"צ ברכ׳אחיונ׳
מל מה ששתה טכ״ל  :ולעניןץי קידיש שפוטר יץ שבפיך המזון כן דעת התוספות
בס׳כיצד מכרכין ופי׳ע״פ ומשמע דה״ה למס שכתב הרא״ש עוד או בפאר סטמים
כשמברך על היין לפני המזון באקראי בעלמא וכו: ,
ר? ! ג אמר
ססיאל אין קידוש אלא במקום סעודה בר״ס ע" פ ( דקא ) יסעמא
משוס דכפיב וקראת לשכת עינג במקום קריא׳פס תהא עונג
ואמ״ג דרב וי׳יוחנן פליגי עליה פסקו היי״ף והיא״ש והתוספות כימיה
משוס דכמס אמוראי סבידא ליה מפיה וכן פסק הרמכ״ס בפכ״ט  :וכתב הר״ן
רוקא שלא סיס ועמו פולהוכו׳ומפרשים התוספוה דבריוהא דמהכי הנאה וכולי

* 1

דמזמנץבאסת :
יסד אדםלקדש
לאחרים וכוי כיי׳ג הרצ״ס בי״ס מ״פ

וכתב דהכי משמע מדאמרינן המס דסקדשין בבית הכנסת להוציאצורחץ
ידי ח ובפס ומסתמא אחד ממי העיר מקדש להס :
ומ״ש
לאף על גב דנכרכס סיץאימיכול להוציא אחרים וכי׳עד ל/ף עלפי
שאינו גהכה פשוט ס" פ ראוהו בית דין (לף כט )  :ומיהוכמג
המידכי בפרק מ״פ דקירוש דשסרית אינו יכיל להוציא אסייס אס הוא מתמנהכיון
שאינו מברך אלא ברכת הנהנין לבד אי:ל רבינו ירוחם כתבבח״א שאך עלפי
סאינו מברך אלא ברכת מהנין כיון דמשוס דמצוה לקדש הוא מביךמוציא ל1מ
אחריס וכיוצא נזה כתב רבינו בםי’ תפ״לבשנחלקו הפוסקין לעדן אס יכוללהוצא
אחרים מברכת בפה״א דטיבול ראשון אמ״פ סאינו טופס עמה ס ודעת -היא פ
סיכול להוציא וכן נראה מדברי היי״ף והיי נקי סמן:
 1מ״ש וצריך ליזהר שלא יטעוס עמהס וכוי נתבאיבסי׳רס״ט גכי המקיש
בבית הכנסת אסור לו לטעוס שכן כתב הרא״ס בפיק פ״פ וכ' כרכינו
ירוחסכח״א והגהות כפכ״ט וספידכי בפרק ע״ס כתב ממור״ס אוסרוסר״םכפם
הסי מקוצי׳ מתיר :
, . .
ומה ' סכפוב בהגהות פיק כ״ט וז״לואותם בכי אדס שעושים קידושלאלמגי
בביתם וחחרין לאכול בבייוס האלמנות יוצאות והס אינסיוצאיס P
נהגו לספות בבית האלמנות עכ״לצ״ל־־דמיירי כשאין להס יין בביתם ו^ פי
סמציש
פד״ס לקדש על היין שומיס כוס יין׳ בבית האלמנות כי היכי דכא סס מקוםסנ'1י
וכדברי הגאונים שכתב רבינו כסמוך סאס שמה כוס יין שחייב עליו ברכה יג
ידי קידוש וגומר סעודתו במקום אחי ויותר נכון להגיה לב ! נ 5ג '
J ßD ,
בכית ה אלמנות וכן הוא בסמ״ק כתב המרדכי כפרק ב' דמגלהשנשאל ה ישוכ
איך סגי נהיר פוטר בכיו וכני כיפו מקידוש לרבי יהודה דאמי סומא פעוימן
המצות והסיב לתת טעס לדויד דאפילו לרבי יהירה ספיר מוציא אחייסי ת ‘ y
כתוב בהגהות פכ״ט בסס הר״ס דכוס מילה שהוא בסבתיממהלממי<‘
ולפי דברי הגאונים שכתב רכינו בסמוך אס שותה שישיסחייי :עליץ כי ?6צל
צריך ליתנה לתינוק דישפיר דמי שישתנו המוהל עצמו  :וכה״גחילק י1ס כ L
אחרים שאין יולעין לקדש ונו׳סילוק זה כתוב בכלבו כסס הויא״ג וטעמי

 .הלכו!

שבת

V

ד״מ

א ס״מ להוציא את שאינו באי אבל לא

^ ,,ד׳כל ככ׳רנות אע״פיסיצא מוציא
הא דאער אבייכיהוינא כי מי ומיא״ל טעומומידי  :וסמ״גכתב כסי׳כ״ז דגשבת njft'w) 0־^V
להיציא את&נ־קי  :נתבו י נא והס הא דאמרינ-ן איון■ת ידוש אלא כמקים סעודס צריך ג׳סעודות פת דכהסוא קר 6דדי־ש יכןמיניה ג׳סעודות בפרק כל כתבי כתיב מהר י מ!לי;יגולו
'לח להוכיחסהמוס׳וסרא״סחי־לקיס פל סנמא זומדכתבו כר״פ ע" פ אמאי לחס דכתיב הוא סלחס אפר כתן יי״לכס לאכלס ודין סעודה שלישית יתבאר3שי׳דגוות׳נור!
לאכול
י ^ר(ן ו5ף רכה סכר אין לךמע אלא כמקום ספודס ואמר אביי כי סוע בי מר רצ״אבס״ד  :יכתב הכלכו בסייכ״ד יש נוהגים לרצוע התחתון ולאסעלי»ולק5ו ®לאנ«
קו׳הד
;
ק*
!־ ’ ׳ . ! ,״ " .אצא שלעל הפר

, ; [,

בוהגין לבצוע העליון ע  :לוב כהגה מ הא״דז

^ לן  6מונועי « מיייו’ליוא

הקנל־יא  :רעהאין פיל’!

ילא

זיח

ל סכת “0יא ) מאי «הני !ג׳ל

ר לאו׳ הנרומש'

סעודסספיר מיקרי מקים סעיד־ כמקים
 cttroמס ייןשמ -יב עליו ברכס T:אם
קושנניפיושע ס  :נו ופו' כ״כ ר״י בח׳א
M,״ pוהגנותפכ״ע•
ומישוכגון
«מנות
מנמן השומע
לצאת
וכי׳הו׳סדאמרינן
השומע
לצאת
ונויהויסל־אמייק
גס'‘ 5.ר5
)והונ־'ר (-שס).דאמר ליהיריא
לשספיאיכוון ותקפילי וכו' אבלאס־שמע
משץ6מד' נןסתסד 6״צלהתנח ביסוד
לסבלות זהדס״צ' אנ״עמכלין מיהו
שןהזהשש״צ״מקדש ככ״ה משוס׳מנהג'•
זלאלהוציאאסרי'ידי .חובתן משמע' דלא
׳צ ^שומשאא*כ נתנוון•להוציאו :ו*א־* ן
לקדושפ׳לויכ-כרוהו' כי״פע׳פ עלמה
 ,ncäכסמוך דאמ .אכייכיי הוינא כי
(!ז־סוילמא פז6קרא לכו ס״גא ולא

פמךפי<מולא
לבי״׳
ושימצילהביא׳ראיהמצא!שאיזמקדשיו
׳ל^ ^יי 5׳
■ יומפ? ^  ; " y r,wו.j?D

,
!
.
איזרי׳איינו מקד׳לרזם ואני תמה אם׳ כתבו הגאיני׳כן ובה״ג' חילק"
אם ג! א  bmאחרי׳שאיןיודעין ^ קרש מקדשיילה׳אבל אס יורע ין
לקרש אינו מקרש להם פת׳בו ' הגאוני׳וזא דאמרי׳אין' קירו׳ אלא'
במרץ פעורה איןצריך שיגמו׳שם כל סעורתיאלא א ^ יייאכל דבר‘
מועט -או שתה כוס יין שחיי׳עליו ברצה יצא ירי קידו׳וגו׳סעודתו׳
במקו' אחר ודוק׳שאכל לחט או שתה יי? אבל אצל פירך לא ן;^ם'
קדש בביתי ושמע שכנו ושלחן ערוך לפניו יוצא בו דלדירהו הד '
מקום סעירה וכיון שנתכוון השומע לצאת' ומשמיע להו&־זחאין"
ךתשותרחלויי־־וד שאח ירצה לאימל בחשד יי־ול למדשלד | א רף
ה 'רר־׳ '
׳־כר  * ^ c 1״׳־' ׳ כ ! '  r ,"Vש
"
וב׳ פ
גאון
היה׳ נרו דלוק בכית ומצטער ראכול שם מקדשבחוץ•'
ואיה ל שם אע״פ .שאינורואיה' הנר ו
!  , jp £Q1 *Wעל כ׳ככרות דכתי׳לקמו לחםמשג׳ואמר
*
רב' אשייחזיג' לרב כהנ׳דניקי׳תדתי ובצעי
חרא פי׳אוהזשתי׳נירו וניצעמחאיח' ומצוה לבצוע פרוב׳גרול'
שתספיק לו לכל הסעוד׳מפני שגרא׳יכמחבפ פעוד׳שבת' שחפץ
לאכול בה הרב' ולא מיוחזי כרעכתגו ^ כיוןשאינו עלשה קפחולן
ואם' המסובין שני׳ או רבי׳טייעם תבוצע תחלה ואח״ס יטעמו הם
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ואשי׳גבו׳
הצילה ונאולנו
י קומית וכו׳מי־מ־רא דיכא סס  :וכתב מקלימין ג « ון
שסי׳ הקח ועל שניהם
 .הר״ס ומעע׳זה יש לאסוראפי׳הו׳בפ-

וצי׳כ״ל בסמ״קצמו׳בהגהו׳אשירי־ מספק׳
קיי fיע״ו
ל ;נר פ לשעוה' ס5ןי ןטייו״בי הט,ייה5זס רעד ' : 00
יכול לקרות לאויה עכ״ל ול״נ פשו׳לאסוי
ונעמי;
דסא שייך צי שיסחוט ויחמו ראשהפתיל  ^ :סדי של פשח
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הא תלי שאיר דאי וסא תניאלא אולא ב "ה
מנוארחזנרי
אר״א׳ל״ק צאןבמבין א'כאן כסנ י
צע ינ י׳העיפקים
ופרש״י באני פנינים כמן בשתיפרסיות
הואיל• וכל א׳מע׳יין לעצמו איןמכיי
במעשה חבית ומשמע דכל שקוראכל א '
יאפשרשי " »ביי
בספתאע״פשפציה׳קורץבפניןא׳דינכן שיאה גלולים
כקורין־בב עטני׳ ואסורמשוס.
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עיסה וכ נ סנ 5ש רבי בסמוך שיש אוסריהשניא!נצילי״« r
לומר פיוסים בליל י״טיספללהיותכסבנו לעיעעלהעויונ׳

היו רוצים לאכול
*״*לא5נרי״י
אגל »אשייי
בלאניר היו יכוליםלקדש ו :״כ ר"יבח״א" שלאטעסיהוא; ־ודיןהזפרתשכףבברהמורין חזרתו
,
; ׳ _
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,שללחסתשכהמיג
חל!) נדכייי המידני שדייק מכאןשצריך כתבתי למעלה בבתיהם לש חול ופעורה זיו ושל שחדי׳ אי
אפשר מפגיש במה ספום חכירו והוא דע המרד
 WCויו«( יו
ני
לקדוש  :אהא דאמיינן בערק׳ במס' לעשותה בלאפתיאפי׳למי׳ר סעול׳ שלישליכול לעשותיבלא פת' וסמ"^ והמרומה והנה״מ לדע' המחירים
<״ל:
לומר פיוסיס לאור הנר כליל יו׳נזוב סחל
סדליקיןהדלקת נר בשבת חוב׳כמבו התו׳ אלו כיוןישהם עיקר פעור׳שבת אי איפשר להם בילא פת

נ"8ה'הי’ש6ע" פפנלהננויקוויזנתנין ״־<.־״ <«־ .״
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תאסור מפני סנל א׳מעיין
 Wבספת
ואינו
’ ' Lי 1״^•יי
,
הקנלה,^,

והמרד׳פיי׳שצ-ריך לאכול במקיסיהכר וכ״נ'
לסיומי בסבת בב״ה וכמ״ס רבינו בסמוך
מפייסי וסי׳כת המרדני סרבי׳שימחה היה'
גבוה .
בשס ספר מצות כל שקורץ בפניין איאפי׳
ומיל להדליק כיבפיתוילאציל כחצי יצל' חלקוחצמים ־ וכתכ הרנ ר ,פרץ ומטעם הז יש״לאפור אפי׳הוא שכל א׳קורא בספרו שרי (וכ״כיבא״ז־דאין•
נסג ^פ׳׳הסיבי.ניססחה ס.יה נוהגכ ז' בעששית אוקבועפחור .שבפותל ורוק׳א ,אבל שנים קורי? ביחד חילוקי בין ספי א׳לב' ספריס ):
כיזב
מ־ו׳ס ג״כ כתב להתירוההצכו כ ' כ
שסי1
י 1־• '
כעה״ס אבל מי שאינו יורע כלו׳וכו׳ז״ל
ליו״ע דהיינו דוקא לבני ארץ אשמן
כעס״ת ולא בעיוני אס ^ו עמו אס׳איינס־
סאיכליס מ־ע״יאבל צבי־ פירשו כל גדולי צדפת' שאין אוצליסמכע״י כ״כ ולפא אין' יודעת לקרות ובסמ״ג כתוב' ולעיין ממומי סאינו יודע לקמת אינו מועיל ומשמע
לאמלאלא בשקיה הנר ועוד סמך מדאוריתא מפני שלוה הכית עכ״ל וכן דע׳שכלי לרבינו דהא דאסר בעה״ת באשתו ה״ס כאסר כיון דאעמא מסוס שאינו יוד' מה לי
הלקט והאריך בדבר׳להצרך שיאכל במקום הנר עכ״פ ג והגהות חדשות פ״ד כתו׳ אשתו מס לי אח׳ומסימעדאפייבאומר׳יתן דעתך שלא אסה־ אסור ובהגיסו׳פ״סכיתוב
סהשיבר״י סממלו־לעינג' נצטוו ולא לצער׳ואס הוא נהנסיבחצר יופר' מפני האויר
ולא יועיל אם אשמו מעיין עמו או אפ׳פאינו יודע לקרי׳מי׳פר״י אס היודע לקרומי
5וו מעני הזגוכיס״פשיטא שלאכול בחצ י מומי ממ״ס בסמיך דאמי אכיי כי
הוינא
אומר
לשאי׳יודעתן
דעפך
שלא
אטה
שרי ודברי ר״י כתו%ס כסמ״ק וכ׳אחר ?ס מי'
ני מי ונו׳מסמע כסדיאידהא דאמרי׳אץ קידוש אלא במקוםי & עודס לא מיכעיא אטור לקירות ואשתו מסמימודועפה קרובה אצלועכ״ל ולפי הטטס שכתב משמע
כשסועד כמקים אחר אלא כי אפי׳איכו סועד כלל נמי וקדש לא ייצא ידי קידוש מי
יאפי׳כיורעמ לקדומוקורא עמו אסר ודל א כספי סתיומוסנהות ולקמן בסמוך
שקידשבבית א4על דעת לאכול סס ואת״כ נמלך לאכול במקוס אאר הוי קידוששלא
אכתוב ססבלי הלקט עמיר בבל זה וכדברו דעתי נוטה דדכריס סל טעס הס ועוד
כמקום סעודה וצריך" לחזור ולקדש מדאמרי׳בר״ס ע״פ דרכי הוצא כפר דקדיש רפיון דגזרה דיבנן סיא -׳שומפין למיקל ואדון תסו ^ -סאין דיכולהטותבחול מומר
למקילים שרגא ומיייליה למאטה לבי גנצא דרבס בריס• דסוהסיגא וקדי׳וטעיס
עימראידינאיבפ״ק' דשנפ־־סס ובמדורה אפדי 'כא' איןקורין'ג״ז' שס :מימר׳דרכ 0ונ'
<’2יריק מ ממעי ממ':׳ש רכיכו בתסלת סי׳זסבשס רבי׳נסיס דטפי עדיף לקדש על
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י
טפמא
משוס
דסואיל
ויושביס
ריחוק
זה
מזה
ועוד
סזנבות האודים סמוכים׳
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לאכול
סם
ניאס
דאינו
צי׳יך
לחזור
כמקום שקידע' כפיו סמתוך כך הוא נזכר׳
למסר ומסייעתא סקור-־
וערי׳וכולה פרסס״לא
י״י כ חחיר*
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ספיר
הוי
קידוש
במקום
סעודה
ולא
פייסי׳לסה
שהיא
'
בדעתי
מיתיכיי רשבי׳׳נא התינוקות סל בית רכן היו מסדרק פרשיו׳וקורץלא!' הני אבע׳א
 Vעל ב׳ככרות וכי׳עדכיון שאינו עופס כןבתול עכלכתבי
" (דקיז) יאשי פרשיות יאכע״א שאני מיצוקות הואיל ואימת רכן עליהם ולא אמולאצלויי
ופ׳כייצדמברכין (דלו ) ראירא בצע אכולה שירות׳ א״ל רכיצא לרב ומשמע דהני מרי תירוצי קוסטאדינהו למבין דיכא ולפיכך פסקוס הפוסקים ז״ל
י כרעבמממא א״ל כיון דכל יומא לא עביר הצי והאיידג קא סכיד לא
ורבי' כ כאן כמיייצא בתי ולקמן בסמוך כמייוצא קמאוכ׳ה״ס בע ס בש׳הרסב״א
ליע״תנומא ופיש״י אכולס שייותא פרוסס גדולסישסיה די לו לכל
הסעיד׳
דאסי׳אין רכן עליהם מסדרין דכל שעה אימתו עליהם ואין נרכן דעת יבי' עכ״ל:
הי׳זב א נתב בעי'כיצד מברכין מאינו מחוור בעיניו סחה אלא ה׳׳פ
בצעיעל
כל
לכתב
בע״הת
'
ומטפס
זהינוהגיס לקרות וכוכ״כבסנהוס פ״ה ובמש" ג ובמרדכי
המונחי׳לפניו לאכול וכן פי' רבי׳האיי וז״ל אי מביך' איניס׳
כשבת
אפרתי
פ״ק
ובספר
המציו׳כ׳סייינו
סימ״ק
אבל
סמ״גכ׳מתס
לאסור
ואפ׳יי׳להץ
וכ״כ
•
המרדני'
בפ״ק״וכ
"
כ
כסה״מ
וכ״כ
בהגהומ
פ״ס
אלא
^ע לזיא כיב כ׳סנאספיר דמי ואי־ בצע לתיוייסו אפיי׳לכיולס
שכ׳בסוף
שירותיה
דבריו
כר
'
ומ״נז
זירא׳
החזןנ'זל דםרי
׳ ייפי ע כ ורבי׳ככפרש״י וגס הימביי׳סכת׳כפ״ז מס כרכות'כדברי רש״יוסר׳י׳ן
דלא גרעימתינוקו׳ םאימרו' רבןפליהס ה״נ אימת צבור מליו ( והמנהג כסימ״ג סא״א
׳3פיק נלכיתגדשניהפרושים  :ו ^םיהמסוביןישכי3ווכו׳בפ״גשאכלו (דמז) בלל ) 1 :ם' ש ומ״מ כר שמותר לקרות במה מדלייקין וכוכ״ב־ככל הספרים ,הנזירים
■ יב יהודהא ין סימסוכין רסאין לטעו׳כלו׳עד שיטעום הבוצע  :ואיש יש לפני
וכתוב כסבולי הלקט בססיס״ר בנימן פל דברי בעל התרומות מ״ס׳ בליל פסח שחל
להיות
בסכית
וצייר
ל
ומי
הגדה
5ד'יככיי,והו^' כסם מחכהוכו׳מדפרי ס"ר יונה סם ומדכרי הרא״פ פתופי' ערבי
עלי ססולפן וכו ' א״כ מה יעשה תבעל מצו' הגדה
 Z .פ ינ 3ג:׳צ התו׳בפ׳ע״פ  :ודין הזכרת" שבתיכביה״מ והו׳כתבתי לטיל כסימן מאוס ספק ם' מא יטה ועוד אסי השיכו מרייגכריכחדיפביכדאיכיא' למימי כל סד וחד
* ׳סעודה זו וסל שחרית וכו׳בלא פתוכ'וכ׳׳עהתו׳והירא״ש בר׳ע ע״ע גבי
ממן דעתו לקיו' ואינו מרגיש נהטייר ,חבירוכ״ש שיא להיוי׳כסאין חכירו קור׳פמו
ÄÖ
ג׳ r %
וב עיוני

ד׳ס

•ךך>

ערז־ן■ (א)
הסקת וכפיוצי אשתו והא דנקט לויי נ 7רי כחד ענינארבותא קמשמע לן שאע״ק ששניהם היאך עלה על דעת הרמ״בס לאוסרוואץ מסקסא״א ל ומי יגייסלגמיי ־
' נ'
קורין
ערי
וכ״ש
אס
האמ׳קורא
רקדיאת
וסאמעיין כר ושומע ועוד
וופומסועוד רקריאת
■ ההגדה כספיה וי
בספ׳הוי דת כ
דא״כ היכיכת דשמש
כדמשחא
היכי־כת׳דשעס קסע
קלוע ב-
דמסחת פין
אין מירק
מייין דהס
הוא ד^וי׳
דהא כשפינו קליע
קטע היא
דאמוייי ׳
פי׳מה׳מגאתי הה
0ר .י5י) 5כש! ת כעיון ראשי סיקי׳דאין ע״ה שלא תהא סגור׳ כפיו קצת וכדכרי ה״י כנימן נר׳כעיני פכי ועור דלכסתמצא לומר דגייס וא־כפ״א הא והא לשמש קטע
כדגרי־ס ^ 5
וןטן ועני • הנר פ״כ ( ודבריי ניאץ וכן המנהגכדבריי ) והרב יכוללראות -הנר וכו׳ מסנהבס״ק לומר שמפישו כיש“ ' דהא ליש־״ישששש|5ימ קכוע ^ פסי£ש ?’:וע
ולהי״מגס"!
היי » ת 6יסניזד לשלת כאמת החזן תאה מהיכןהתיבוקו '
׳ ציפכא -לכך צ״ל שגייסהימ״בס
מגהנ¬
רעד (א) קוריןופרס״י 3סד לישנא חזןמלמ׳תיטקו׳ שאם בא חא׳להטו׳יזבדנו חברו וכגקשקוריןנעכיף ^ ש&ז ישגי־ מסת ' כגירסאו׳ שסואגורסיאבמ< !
 51מ :ומפ׳בבמ׳מאי רוא׳ מסד׳ראסיפיסיו׳כלו' הא׳כמה שיעש׳חברו אכלאשי
■ קוריןככ׳ענייני' ילא לבעל חתריטי
והא לשמש קלוע כדג' רש״י
לטעיאגד"
נתרדני
פ״ק סמא׳יאשי פרסיו׳בספר וקורא כלספיל! אבל מי שאינו יוד׳כלו׳או אשתו לא יספייבמה שיףן יגו ע 1יו ויש כהרי״ף שמשקכומ -כדמשח׳
מאייוס״ן
דשגפ דן> קע*א
ע״נ דה״ס אם על פה ולשרבינאכל ל6׳ k 'vפס יגוה מתירין .והבי מסתבר טפי דכיון
דכק שאינו טרור
טרור׳ בקריאף
בקריאה; יןת
יותרף יעיי
יעיין ן והא לשמש קסע <זי הא
כימשחא
הייני דוקא מתוך הספרוב־־־־־•
1 .
’
ג:7יק 1נשי-יל הימ״כס סכת׳כפ״ה שישלר
תיסק דימנח׳לה
לאיי סכי ראש הפרשה
לסקתתן וכף סס דכרי פמ״ג ופתתמה
־׳1-
5׳
׳ זי י <
י
זין לידהעישהמאי
^ ^ ^ל" ,א"1^ ,
*
שאיסתדמ
עליהןולאיטו
וכת
כעל
וףסוז
ומטעם
זוז
נוהנין
דילמא אסור גס מדינה ושחין3יר י
ד״ן» »  bäסית -ע פגישה ע־פwp51
לקרו׳נליל י הכ כפרורים וכפחזורים לפי שאימת י ה עליח׳ ימי "'« Pל רסני
מיבמים ליהצי
מרים צריך לראו׳כספ׳סיי דמאח׳סאינו יטו אבל יליל פסח שחל להיו׳בשב׳אין לקרו׳ההגדוז יחידי ובספר כליסנ 15קמ 5ידשיילקכה־ל 3וזת* 1
מעיין כספ׳תמיד אית לי׳היכיא ולא אפי
המצות כתבי לומר פיוטים בליל י׳יט שחל להיות בשנת בב״ה יש
ואפיכימשחא משסע אי הל מכ ל'1
לאעויי ומשל כמי לשרי לסד׳ראסי פישיי' להתיר משוס שביתני ן לב זח לזה ויש אוסריןומ״מ נראה שמותר
במיס1’3יס’־ בדמפחאאעי׳לקהיעו :ןSr
ה׳יג המגיד"1ל א ; " :
אפי׳כהוצא׳דבור יכן  -יל ,מפדר ר5זשי
לסדו׳במה מרליקין לאדר הנר שהדי הוא מזכיר איסוישבת ואין
פרשיותומי־יציכפיוו לנ מדכד יהש; ס קי ישכח והרבי יכול לראות לאור הנר מהיכן יקראו התינוקו׳ולסדר רעל נכרי מסדלי׳את הנטלמ^ס
בס״פ כל כתכי(דהק־"/׳
ושגל! כדבי’ הגהתאש ״ במכ לא ראשי הפרשיות אבל לא יקרא כל הפרשה  :כלים הדופק זה לזה
סיי< סיר יאשי סישיו t jסי ^מחשכ וצ״ע להבחין ביניהם אפור לבודקן לאור הנד ואפי' להבחין כין נכרישהדלי ' את הנר יםנומ' ל 6ומ^1
כלבו אךלאיקר׳כהוצא׳דיבו אבלכול׳סער
ואס כסכיישיאל אשי׳ימ״סרכ ''אשו'ל^
לאואפי׳כהיסו' בעלמא עי״ל ימ״מ במה בגדיו לבגדי אשתו אסו׳לברו׳אש הן דומקהללשמש שאין קבוע
* ? *' Wtsten &rofb
שאסר לראו׳כל
הערש׳לא־ו׳הכ׳אפי'בהרסו' אסו׳לכריוק כלי׳ לאור הנר של שמן שכיון שאינו קבוע אעו ר מי
יהי  ttiויזי׳! ושלאביניי ^ומי’־־!׳־
בהם
וצ
ע
דבור
בעלמ׳לא
יאיפי
סול׳עליו
וטעמדמסתב
ע
אם
בודק
אות איןםונעיןאיו1ו אבל  mבא לישי׳ שעושה בשבילו אכללמי
שנ״נעזס
L
ג;
רפשועהוא
לאפור
דפא
איכ׳למיחש
שמא•
פנינו
לשאול
אין
מורין לי הית׳ ואש הנר לש נפט בין קבוע ביןכסבילו שייכדאמרי' כי
קבוע מותדי
שהו׳מסריח לא חיישי׳שמא יסתפק ממנו ישעמא משיס דדוחכאי©
יטה  :כלים הדומיםזסלזהיופו׳ואפילו ^ינו
יינו קבוע
שתיין? כיון
כיח שהוימסריח
חיישי־שמא יסתפק ממנו וכמשא משוס דדוקכאיסו׳תסומיןדומן
להבחין כץכגדיו לבנדאשת ' אסורלבדוק
ורבי׳ שלמה מחמיר טפי בקבוע מפני שאימת רב! ,עליו ומדקדק המירו אכל לא כאיסור פויהוהו )!מ3
וכו׳שה מימרא :
חילכךשמס
יות׳של
^
יטה
ולדבריו
י
לש
'
נפט
הכל
מותיבש
נוע
אפור
פוד
דאפי׳
באיסורי
דרבנן
היפחרדלא
קבועוכו'•
ג״זשס
תכי
סדא
סמסבורק
תר:
סיקלינן
כס
:
י
אלא
כאיסור
רוסימיןסאינו
שאיני קבוע מותר אם עושה מעצמי ו » ין מורין
קערות וכוסות לאור הנר ותני' פירך לא
סוס לכל דטס סס'1חקלתשומו*שלןהמ)5
1
^
שהדליק את הנד יצרכו או לצור׳חולה שאין
,יבדוק ל״קכאן בסמסקבוע כאןבשמש
*”
בו ספליפול ישר׳להשתמילאורוואם בשביל
תוך תהומו סל : 5אב
כסא׳אימדיןלוימן
סאיניקבוע ואכ״ע הא והא בשמש
קבוע
לא
וה׳
■
!
דשנן
ואס
כשבי
ישראלאהו׳נתוכ
■ הא בדכפטאאיבעי׳להו ישר ^ סו לכל אפי׳למי שלא הודלק בשבילו אבל אם עשה אש
ול״ק האבדמשס
מם כנגדו שמא בס״מג והתיומ׳דאפי׳לס קצן לו סיוJ5
סמש שאינו קבוע כדמשחא מאי אער רב לצורכו^ לצודד חולה שא
!״ אסו׳ולא דמי לשילוח אגיודשויקצן
ירבה
בשבילו
הונא הלכה ואץ מורץ לן ורב ירמיה כר
דהת׳ אין גוף ישיא' כסנה מגוף
סשליחיח
אכא אמי הלכ׳ומורין כן כך גרת׳רש״י
ולפי
זה
שמס
קבוע
חמיר
טפי
ואסו׳כרמפח
,
אכל סב א גוף היסיאל כהנה ממלאכת סבת היפשי כשכלו רכ״כ
בהגהופאשירי
מפני סאימ׳רבו עליו וחיישי׳סמא
יטה
כדי
לבודקן
יפה
ואע״ה
סרי
כדיפסא
אבל
כפ״ק  :ומ־ ש יני' או לצורך חולה סאין בו סכנ׳הייגו לומי דאע״ס שאין כוסמן
י ממש סאיט קבוע לא־ רמי עליה
כולי
האי
ומ״ה
סרי
אפי׳כרמשחא
ואיבעיאלן׳
הא
הודלק
כהיתר
הוא
כדאמדי׳ב־ס’
,
«
מפנץ דצרכי חולה סאין כו סכנה נפשישע״יג1י
דסרי׳לסאינו קבוע נדמססא אין מורץ כן או־ דילמא הוי הלכה ואין מוי }5כן אבל
וביון דכהיתי הודלק מותר להישממיש לאורה וס״בכשמי׳ נ והמרומה
והגהי׳ע״ואכל
' הרי״ף והתו׳מרסי׳אכפ״א הא והא כשמס שאינו קבוע ול״ק האבמנסחוכו׳איבעיא ..אם מפס אס לצורכו ונו'כלו׳כסוליק הנר לצרכו 6ו לצורך חולה שאץ כו סמה^
 .להוסמס -קכוע בדמססא מאי ולפ״ז שמס שאינו קבוע סמיר טפי ואשירבימשסא דמוסר ליסיאל להשתמש לאורו אכל אס עשה אש לצורכווכו׳אפורלהתסמ׳מגוו
.ומיהו במססא סדי וסמס קבוע שרי אפי׳בדמסס׳ואיבעיא לן הא רשיי ישמש קבוע וכו׳והב-י משסע מדתני׳ס״ע כל נתבי גוי סמילא סי׳להשקות כה מתומסקזצסייו
בדמסחא אי מורין כן או לא ופסקו כרי״ף והרא״ס והיסלס בפ״ה במ״ד אין מורץ ישראל כד״א כשאינו מכירו אכל מכירו אסור ג זרה פמא ירכה השכילוומסי׳ תצ
כן מפום דמשמע בגס׳ דיב אפי נמי הכי סכי ובטעם סילוקדמשת' למפטאערש״י דלא דאמי להדליק גוי ני לצינו דמותי ליסיאל לה'שתמ׳ לאורו דשאני
התסדליבא
' דבדמסחא חייפי׳מלמא אמילאטויי-ובמפמ׳לא חייסי׳ספני סהוא מפריסוהרי״ף
למיסש שמא ירכה בשבילו דני לא׳כי למאה וא״כ עשיי׳אס דסייך כס ריבוי
דישאש
והרא״ס כתבו דטעממסוס מפטא מאים וכפיס נהוריה ילא צריך לאצלוייוני׳סלא
מספקת לסמם כמה בני אדס ויש סאינס מספקת אלאלא׳אולב׳סייסי'■שמא
ירכה
רצו לפיס משוס דמסרי' לחוד פסוס דאפ״ס איכ למיחש שמא יט׳ויזסר מליגע בו
בסכילוורכי' סלא סילק כאן כין מכירו לסאינו מכירו צ״ל ססמך מל
סהססילן
ולכך פייסו הטעם משוס מפיס כהוריה טוכ׳ואינו צריך הטיה ולא סגי להר בהאי
כיניהס
כטי׳סכ״ס
ונסמוך אכתוב צזעט אסר מס  :וגלש רבייצו לצורך חולה
שאין
טפמ׳לחוד משו׳דנהי דליכ׳לפיס׳לאצלויי האאיכא למיחש שמא יסתפק אמצולכך
בו
סננה
לאו
לוקא דס״ה אס משאו לצורך חולה סיס בו
סכנה״סאפו׳ליסרא׳ליהנופ
כתבו מיי bעמיונר׳דסעמ׳דכדמסחא’אסיר הוא מסוס דלא נפיש נהוריהבדנפגיא
ממנו לדעת רבי׳דהא איכא לסיחש שמא ירבה־בסכילו
וכדסיישי׳כמבשלכסנ׳מ״ן
אבלהימ״כסבפ״הכתב דפססא אעורמסוס שמא יסתפק ממנו ובדכפטא כתב
דסולין אלא איידי דנקט בריסא דליסניה סולה שאין בו סכנה נקש
צמיהניכסיפא
מאורו רב כדברי הרי״ף וסי״אש משמ׳סהוא מפר׳דנפטא כיון שאורו רב לאחיישי׳
ולא דק אי כימי משו׳דצרכי סולה פיס כוסככ׳אץ נעסין פ״י גוי׳אלא ט״י גדולי
ישר
•להטיה וגס  -לסמא יפמסק לא סייסינן משוס דמאיס אבל בדמסחא אי לאו מ״ה נקט גכי גוי׳סולה שאין כוסכנה ונ״כ האגור סי״ת אפר
ליסנו׳כמדור׳סכונן
דאיכאלמיחש שמא יסתפק מסוס
הטיה אל הוה גזריכן דאע״ג דלא נסישכהוריה הגוי לצורך ישראל והוא מדברי סבלי הלקט וגס המרדני כסב 3פ״קשיש נ)
וסוי[
כדנפש׳מ״מ כיון מפיס גפוריס
טובא
לא
הוה
גזרי׳ואע״פ
שהתירו
להדליק
כדמשחא
אבל
סמ״ג
והפרומ׳וסמרדכי כפ״ק וסגהו׳ פ״ו סולקי׳ על דברירבי׳פסם ! ׳להחיו'
ולא חששו שמא יסתפק ממנו הכא ע״י שהוא מתקרב לנר ביותרחיישי׳ססי כ5״ל לישראל להתחמם כנגד אש שעשה הגוי לצי־כו או לצורך חולה שאץ נוסכנה • י"
ויש בדברי רבי׳ קיצור שכתב ואס הנר סל נפט׳ביןקכוע כיןשאינו ק 3יפ מומי כיון סילקו בין הדליק כר לעש׳אש ונ״ל דמשמע להו דכס׳רבסדלקח מר לאסייפים
מהוא מסריח לא חיישי׳ס־מא יסהפ׳ממכווכך ה״ל לכתו׳ואס מר סל נפט:3יןץקבוע
קבוע
ירבהמשו' דמר א׳סני לק' ה״ 5באש מוטט׳סגי להפסמ' מאס הכי 6דם ואס
נפשן
בין שאינו קבוע מותי ולא סייפי' שמה יטה מסוס דנמי׳נסוריה וגסלאחייסי׳שמא לו׳סאינס מתחממים כל כך כסו באש גדולה אף בהדלקת נר אינו מאירליי0נג
ייסרו פיק ממנו כיון שהוא מסריח ובס פס חילוק כין שמש קבוע לפאינו קכועלגירס׳
בני א׳כמי כעסיה נרות אלא כי־וןמר א׳סאיר לכולם מואל תישי׳סמא ירכה
לגבי
הרי״ף׳ כ׳הר״אס שהואמשי ' דשמס שאינו קבוע מדקדק טפי שמא ימצא חןויסכירסו אס נמי כיון דאס מועטת מחממ׳לכולסתו לא סייסי׳סמא ירב׳ודעת סרוקה נו^ז
יהרמב״ס בפ״הכמ׳סהטע׳סשוס ד&מס סאינו קבוע צריך פיון יומר לפי שאינו בקי רני' ס כתב אין ליסב אצל האש שתיקן הגוי פן יבעיר עצים או יחתה
בגחליםענ'י
בהם סיליך חייסי׳כיה טפי לסמא יטה וכ״ה הר  fוכך הם דברי רבי' ובעיקר דינים ישראל מכ״ל ואס רבי׳היה דעתו לאסור ליסב אצל אשסמיקן הגוי לעצמו קוושנ"
הללי יש להימ״כם דרך אחרת שכתב כפ״ה וז״ל סמס סאיכו קכוט אטור לו לבדוק ישראל אצלו מסוס האי חסשא דספי הרוקח ספיר דייק סלא חילק כאן נין8לי'
כוסית וקעיות לאור הנר מפני סאינו מכירן בין כנר של סמן זית
כין בהי של נפט לשאיני מכירו דאפי׳לא הכירו מפולס עכשיו סיוסב אצל אס סלו הוה ^ °מנ וי
תאירויב אבל שמש קבוע מופר לו לכדוק לאור הנר כוסית וקערות מפנישאינו ואיכא למיחש סמא יבעיר עצים או יחחה בגחלים עכור יסיאל.
צריך עיון הרבה ואס היה נר לס שמן זית אין מורין לו לבדוק ואע״פ שהואמותיר
סהסיבו יחד והדליק גוי הני וכו׳בריתא בס״ס כל כתבי וחסרש רע״י טממאדפי^
צזיה שמא יסתפק ממנו פצ״ל וכת׳ הר״ן שגירסתו כגירס׳ הר״יף אלא שאסר לסת׳
מל
מחצה
כמי
אסור
מסוס
דליכא למיקס פלה דפילתא איאדמתא דסיאל מח
סאינו קבוע אפי׳כשלנפט ולא נמרייו לי דכייועכ״ל ואיני יודס ה־א'איפס׳לישב ליה אי אדפתא וגויס ומשמע טסוגית הגמרא רכל 5יי ^ ךמו ליק ליה גילגי
דבריו על פיי גייסת הד״ייףדציץ דלגייסא זו אתרי׳ואבמ״א הא והאכשמס' טאיכו
כגץ סאנו מאץ ססוא משתמש בו אף ט״ס שרוב ישראל ערי וכן כמה היא'צ^
קטע ול״קהא בדמסחא הא כריפעא סד מתיי נהדאשעש שאינו קבוע
כדנפטא
אלאשרש י כפב אבל גוי וי&ראל והמדליקעצמו משממ׳לאורהודאי «'? י
דדה

5אי).
נןפמה:
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■ רני לאהד ני למאה מיי עצ׳ל יני׳מדכריו דפ״כ לא סריכן אלא לרמי כן דהא למיינן ימס6י עובד'סנועיכן דלציכ״ו ולצור׳ישייאל אסי
י
^יק
י'י ^על מפצה רופיאדישראל וגוי מקט אכל במב ישראל לעולם אשורוהי״ה הרא את -הלצינו ולצורך יסר׳מותר וילפיק סכי מדאמיינן ס־־דן דתזיפיה מתעסק .
3נ!ח"  ^v , L . 1ויניח הדבר בצ״ע ודברי רבי׳נוסיס ליעדו הרא״ס יארוב יסיאל
כשמיומיו וכו׳והפיאפו ' והא אפ״ג דיפמפס׳כשטמתיו דילמלצורך ישר׳כמי הדלי -׳
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ישראל ובא גוי והדליק אפיה לציכו ולצורך ישיאל אסו׳רלפי לה
ףן 0י כלארנ העלו דאין להק
«יהא נמבו־פי״מ מתיר שילך ג׳
גו' ,קנס עוראחרת מותר להשתמש לאורו פייןדבלאו זה היה שם נר אבל מדחזינן דקודבז שיתעסק הנוי בשטרירדו"
,םר אל כנר הדולק -בידו נמשיך היין לאחר שיכבה הראשין אפורלחשתמש לאור השני ובן אס נתץ הפך שמו פניו מסני מפי׳ג' דמש ערלציכו
ולהביאילסס דסא טלטול נר אינו אתר שמן בגריהרלוק יכול להשתמש בו עד כדי שיכלה חשמן .שהיה ולצורך ישראל הדליק כרזה וכשנממס׳
בו שם? ואית'
ב 1טממיו איגלא׳י מילתא דלצורך פצמו
אלא משים מוקצה ושרי לישראל לע ידי בו כבר ויכול  .למחו׳בו -שלא■ ידלי׳חנר
L
«.ל«למןהצ 1סילכך בי סקיל לי׳גוי סלא בירושלמי שאס הגוי הרליק־מדעתו בכי־ישרא?! שאין מטריחין לחור אדלקיה ובפשט לישנאדידע דלאו'
בניניה אדלקה
אותו לצאת משש ;■
רעז■
דנ
.ןשvvu-v i
דמשמע עובגז
שלא1סדל ' ק לצורך
מן הצו ליס לן כהופ״ה• יי' י בס״ב• סר״ת
ישראל כלל אלא לצויך הגוי לבדו ומאי
פשה מעשה נכך להסיר וסנ״ב הר״ס וגס
דאמירריוצהשראהיאוכיו' לאו לדמויי סאדשמענן מיניה דלציבו ולצורך ישראל
נהגה' מירכיס״ק -דשבת התיר ליס' לגוי להביא ני' הדלוק דאפי׳ליסרא' אינו אסו'
אלא  mרמס כסיס לדכר האס«־ •י ואם יש ני• בבית ישיאיל ובא גוי והדליק אסיר אתא אלא דקש־א ליה מעיקרא בי הוה סכר שמואל דלצורך ישר׳נסי הדליקה
עוד אסרתויו׳פ״ב
■ הגסות כפ״ו וסמ״ג והתיומה והמרדני בפ״קייכתבו פיו' דס״ס אמאי לא נפיק סמואל מההוא ביתא כי היני דלא -ליתהכי מהסו׳שיגאפלל וכדתנן
׳ילקת וסיבה עליה הגוי מותי־ ליהנות סמנו כיון שאתסלס היה נכרי שהדליק את סיני ובו׳ואס בשביל יסר׳אסוי וכיסא ליהדה״מ כשהדלי׳כמקוס
עול ליהנות קצת ולטעסייהו אולי דלא מפלגי בין עשית אשי להדלקת נר כפר שאינו ביתו שאינו טורח לו לצא' מסם אבל כפמדלי׳כמיך כימו אין מטריסץ פיתו
סמנטי כס״יך פינ ליבינו שנתב שאסור ליהנות מאש שעשה הגוי לציכו משום לצא׳מכיתו ור״א אקשי ליס דאי מהאי פעפא לא אסרו חכמים ליהנות מנר שהדליק
גוילצורך*ישראל לספון פניו נמי לא היה צריך אי נמי שהוא
מסייע לרבי יונה׳
לכישינן•שמא ירכה בשבילו כשערבה על אש הדולקת אסור׳ ומ״הינקט רבינו
סריותאכהדלקס ולא' כעשיית אש ונבר
 1כתבתי שכ'' כ האגור ׳שר 17אשי ליהנות כדפרישי' לעיל ועוד י״ל
דהאדייונסקאיאמאי
דאמרכי חזיתיה מתעסק
ממדה שסיבה גוי לצורך יסיאל אע״פ -שהיס אש מתפלה ושגס המירכי כ ' כפ״ק בשערותיו וצו׳וקשיא ליה דאכתי ליחוש דילמא גס לצורך ישיאל הדליקה וניחא
ליסדאעגדכי א־רלי׳סתמאאמרינןדלצורך ישראלנמי אדלקה ואפוי ליהנות
סיסאוס^־ין  :ומ׳י׳ש אבל לאחר שיככס הראשון אסור להשתמש לאוי השני פשוט
"& Utומשמע דכ״ע מורו בי׳ראסורמאחי שהודלק לצ-־ריך ישר ולא נשא׳שש ני זולתו
לאויומ״מכימוכתאמילתא דלצויך הגוי לבדו הדליקה כגון שהוא־ מתעסק
וס׳ע ויכול לפסי' כו סלא ידלייוכו ב״י הילכו בסס הר ' פ ונר׳דאת׳לאשמועי׳דלא בשערותיו אף על גב דאייכא למימר ולצורך ישראל פעי אדלקה לא אמיינן הכי לפי
חימא פאסור לדבי כענין הדלקה כלל וכמו שכתב סמידכי בס ' כל כתבי שיש שהיו שאין מעריחיןתא ה אדם וכו׳ורבי אליעז ' סליג עליה ואמר פי אפי׳כשהגוי מתעסק
חצין לומר דאסו׳לומר לגוי אל מכנס ודחה ר״ת דבריהם  :ו ^ יתא -ביח׳חאם הגוי
במטרותיו ה״ללמיתש• שמא הדליק לצורך ישראל נמי אלא מש וס שאיין מסריסץ
הרלי׳מרפפו וכו׳בכלבו כתו׳ואומ' הר״ס צ״עשצ -ייך אדס למסו׳לעבדו או לשפחתו וכו׳פי חזיתיה שמואל מתעסק בשערותיו אמאי הפך אפר לשרגא הוה ליה -לישאי
גויה
שלל! להדליק בשבילו את הכי ואס הדליקו אסור ליהגו בו כדאית' ס׳פלכתביי
מניו הפוכי׳מהנר כמו שהיה אלא וראי סל שיתהונתדגוי לציפי' היא מדליק בלאו
גניי שהדליק וכו׳ור״ט ז״ל כ׳מיהו בירושלמי שאיין מטיייחקאיתו לצאת מביתו אם
טעמא דאין מטריפין כמי שרי ליהנות מהנר ולא אמיינן דלצורך ישרא' כמי אדלקס
הדליק הגדי מדעתו בשביל ישראל עכ״ל ובספר התיו׳פייימ״ס כמו׳דפר הנעשה
כתוב בהגסית מיופי פ״ק בשס רניכו שמחה על המדורות׳ מהשפחות עושות
בשביל ישראל ובשביל גויס אסור כמ״ש בצדי שיעשו וכן משמע בירושלמי ער' כ-ל בבית אדוניסס שאס ראה ישראל ושתק אדעתיה עביד כיון שהעצים סלו וכל
נמכימונדא דאקלע שמואל בביתא דגוי אדליק גוי בוציכא בשבתא וספך שמואל הני דפרק כל כתבי דאמיינן כמכיל גוי מותי היינו פה גוי עושה מלאכה צשלו אבל
אפויי אייתי גוי סטרא וקראביה ׳' דע שמואל דלאו בגיניהיאדלי׳סרר שמואל אפוי בשל ישיאל אפילו כבית גוי אסור ואחר כך הביא משוכת רבינו ישראל סמפיר׳
וקאמ' הדא אמיה נעשה בשביל גוי ובשביל ישראל סותר וקאמי דילמ׳משוס דאין :להתחמם כנגד מדורוס הג-וי הנעשה בשביל יסי־־אל כי ראה■ אביו ויבינו מסול®
ססריסין את האדם לצאת מביתו אבל בעלמא אסור אע״ג דיש בסער ירוש׳כתוב שהיו פמשיס שמפחממיס וכן גדולי עולס וטיעסא פסוס דה :ל חולי©• :אצל הקור
מא אמיה אסור נמאס לטעות סופי הוא ומותר גיסי׳עכ״ל ו  :״כ בסמ״ג גכי גוי
(וסוף כת׳׳ויסא חלקי עס המתחזמי׳ולא׳מן הפורשים והמתחמסיס יתענגו על רוב
סליקס פייות לישראל וגוי ודבי י רכי׳הם כדברי הי״ף ואע״ג דבההוא עוכדא לא סלוס פכ״ל ) ; ואס איכס חולים לפחות הם מצטערים ואמיינן גונח יונק חלב
?יה שמואל בביש אלא בבית הגוי ציון שהי' בית הגוי באומה שעה מיוסר לדירתו בשבת ואע״ג דמפיק' כלאחר יד הוא לא• גזרו ביה רבנן ולולי יתמהו עלי י הייתי
ביתו מיקרי והוי טורח לצאת ממנו ואיבא למידק 1הא בירוס׳ההי איתא לציפו מתיר אפילו האסירה בפייוש כ״ס אס הגוי עצמו עושה בסביל ישראל שישראל
ולצורך ישראל נששעינס מן סדא שמואל איקבל גבי סד פדסיי איטפי בוצעא א*ל מתחמם כנגדו והביא עוד ראיות לדבריו ובהגהות מימון פ-״ו כתוב על סס סהתירר
??ואפרסיי העא מדלקפיה הפך שמואל לאפר ביון דשיזתיהמתעשק בשערותיו סער מצות גדול והתרו׳לישראל ליהנות מאש שעשה גוי בעבור תינוק לחממו או
ידע זלא בגיניה אדלקה והפך שמואל אפוי אמי רבי יעקב סדא אפיה' .להורסו לתקן לו מאכל או בשביל החולה סאיןבו סכנה שנאמר מצאן דבפי החורף שהוחמו
ולצורך ישראל אסיר אמר רבי יונה שניא היא שאין ממריחין־על האדם לצא׳עביתו
כשביל קטנים או בסביל העבדים והשפחותשאינס רוצ׳יס לישב בקור שמותרים
אמיר© אליעזיי אי משוס שאץ מטרית־ן על האדם לצאת מביתו למה הפך שמואל הגדולים לימס ולימות סמנו ואפי׳לסחם בשביל הגדוליס -סתיי ס״ר יום טוב
לוס־■
אפוי ומשנות דרכי אליעזיר פליג אדר׳יונה ואמר א׳י׳ס דאין מטריחין על האדם לגוי למשי׳ מדורה כשבת כי ספל חולים אצל קור ואפי׳אס אעס חולים מכל מקום
לצאת מביתי למס הפך שמואל פרו מסני כשסי׳סבור שלצורך ישראל הדליקה הא מצטערים ומשוס צערא לא גזור רבנן כמ  $ייק גונח יונקסלב כשבתורבי״שמחה
כשמדליק בביתו סל ישראל לא אשיו חכמים ליהכית לאויו ו3שלמ׳ סמ״ג וסתיוס' אתר כידלפיל כמרדכי ומשמע סס מדברי הגיסות למדהר״ס (ודברי מהי״ס בתשובו'
שהביאו סימש׳זו לפנין דכי הנעשה לצורך גוי ולצורך ישראל אייכא למימי■ אע״ג
הרשב״א סי׳ממיי״ה ) ס״ל דמדינ׳טרי אלא• שבמקום שנהגו איסור ליכנס גבי׳הסו^ ף
דרבי אליעזר שרי חשו לר׳יונס דאסי לחיסרא אבל הר״ס
דמייפילהלענין םא
בשבת כיה מוחה ביד השפחות שלא לחממו כלל כדברי רכינו שמחה ובמקום שלא
■״י־
אותו
מביתו מנ״ל
יהגו בואיסור היה מתחמם אצל ממרה סעשס גוי לצורך יפראל ורבינו ייוחס
יוב׳דסיי -דילמא .הלכה. *.כר
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אקסי ליייונה ושתיק ליה אלמא הלכתא צופיה ויש לומר יס״ל ניתב בחלק ג׳שסר״מ ספב כתשובה וז״ל ר׳יפקב מאוילי״נש היה אומי לגוי להדליק
■גיי ^דר3ץ אלעזי לא פליג על ר׳יונס אלאדאקשי ליה דא״כ דאין מעייחין והו' האש ולתקנו בסבת מסו' להצל חולים אצל האס ליסכ בקרירות ממכס במלכותינו
כיאה לאפור משים דברים המותרים ואחריס נהגו בהם׳ איסור ואני הייתי
מה ספך שמואל פרו מספר כשהיה סבור שגס לצורך ישראל הדליקה וזו אינה
קושיא טאע5
■ טלא הטריחוהו לצאת מביתו להפוך פניו פ איר דבי לס מורח מיס
מיחס כשפחתי שלא לסמם התנור סל בית החורף• פעמים ושלש והרגשתי
מי והא דשפק ליה יכי יונה משום דלא חס לאהרור ^ ליה לפי שחילוק זה הוא שהיתה מחממו בצנעא ועשיתי לו מסגית סל ערב סבת אני סיגה־ עד
,. ,מוצפי סבת עכ״ל ודבריו כמו שכתבתי בסס הגהות
:־
•®" י ומיהו קשה לזה לאס נ ן ס״ל לי״ס לכתוב שצריך להפיך פנ יו ואיפשר לומר
יק ע מפיסדרבי אליעזרלא .מקשי לרבי ינאי אלא מסייע ליס וה״ק ודאי דסכי
זכחם רכינו ירוחם על מסובה וז ׳ וכן נ״ל באותם פיצות שאינם קתת
צל כך שאסור שאינם חולים אצל האש עכ״ל ופשוט■ הוא והיא סדין
י ^^סדאין מטייחין וט׳לכך ספן שמואל פניו מסני ולא יצא חוץ לביתו ולס
מויהץ פירוש כמו לכך הפך ואיפשר שהן מפיסים גם כן סמ״ג והפיומ
ומפני
דאפיי׳באיצו׳סקרות
ביופי
אס
אין
עושה קור גדול ביו׳השבת שאסור כיון :שאינם
רודכרי
כבית
יום •:
ו חכזנ-ץו
דכיי״ר אליעזר
ר׳אליעזר כלל
כלל  ::־ולפי
־ולפי זה
זה לא
לא אסירו
אסירו כלל
כלל ליהנות
ליהנות כשמדליק
כשמדליק בבית
חולי
חולי '' אצל
אצל הקור
הקור באופי
באופי יום
*־מגמפילספי ך פרו אינו ציין ושמואל דהפך אפיי ממיס מדת חסימת מבד
וכץ מצאתי כתשובה אשכנזי ' וז״ל מנהג שלי לחמס בעת פהוא״קריצל כךדמצעמ׳
נפיח׳״ס חשוב עאני פצריך שיציירו דלאו מדפתיה־ אדליק ולעגץ־מה שמגיהיס
אע״ג דמה ר״ס מסס מסגרת למריו הלא׳ סלאעצמו כתג בפרב׳שסובי כדברי
^ וצתיומההירושלמי לכתוב מיתי׳כמקום־ אסיר נראה שטעמם כושו׳יעשמע
עיש ימאידאער רכייונהי שניא היאיסאין פטייסין וכו׳סיינו לומי דלפולס■
 1גויולצורך .יסיאל אסור וסכא כעובדא דסמואל שאני רמשים שאין מטייסין-
דס וצו המיר׳בלציצו ולצורך ישראל ואי הוהגרסינן אסורילאה-יה איפש <

מזתירין אלא מושיב -לי׳דברי׳סמופרי׳ואחרים נהגו כה׳איפוי כייכןנה » באשכנז
משו׳סומר׳ופייסו׳ואס סן כיון דבזפךהזה אקסום אדס נוהג איפור אדרבא מתחזי
כיהור ' ומתמי׳הנוהג• איסויאבל המסמסין כסאין הקור פל כ ך• גדול וגס אין להם
ילדי׳ סעצטע ריס• הרבה בעיני הוא' איסור גדול ולימ־סיכולתב:י'1י' לאסור ו׳מונ 3זר
מלהגיד

M

I

מלה ניד לרבי׳דמוטב פיהו שוגגין ונזל יהומזידין עכ׳ל -ולסרמ״כס שכת׳כס״ב דאין
טופי; מוויה לחולה בשבת 6א״כ הקיז דס ונצטנן ופירש כר״אבד דבסולה פאין בו
סכנה קאמד כלומר סאע״ס שצרכיו נעשין־ע״י גוי אין אוסרין לגוי לטפו' לו מדורה
מ"מ איפסו•  21ארצות קרות מאד מודה דבל אדם הוי כהקיז דס ונצטנן  :מפלוס
ליביס אלו דהיינו סהגיי עושה׳מלאכה'

מעצמו אס מותרלישראל' ליהנות ממכס

רעח
הסככה הכר מפני פסי' מתיראמפכ־ גדם יכו׳עשנה בפ׳במה
מוליי,
(
דף
כס
)
פמציה
ןר
<
ו
הנד
מפני
ס״יאימשיר
מפרגויס ^[
ליסטיםמפני רוח רעה ואס -כשביל הסולס שישן פטור ושפיח כנסיאלמתיי'ך!,
יהודה היא׳דאמר מלאכה פאיצסצריכה־לגופי'חיי 3טליה ומתכיתין כחולה
שיש"
■י׳־•!/•#ן ן
סכטה1והדין
הופדלימנממימותיו^

תוז נרשמוני׳ אח ורי הרלת אפו׳לפתוח הדל׳ כנגדו
שמא

דכנ1י מיתנ-סיפא "” נתנא־נד»

תמצא בסי׳ סכ״הודיני אמירה לגוי בסי׳
*
יכבנוחרו
?? ■ " » * » 1ל
ס״ז׳ וסימן של״ס ואס מצויה לע שפיתת׳ יפתחנו כנגרישמא תהא הדלת נוקשת עליו ותכננו וקאם הוא הוא אבל<ר ס בתולה ס 4שטסכנה L
עבד ערלשלאמל כסימן■ ס״ד ■:
קבוע בדלת עצם' לא יפתחנה שבפתיח־ת׳ונעילתה מקרב השמן ובחולה פאין בו סננה
פטורימשיסדס״ל
רעז נרסמונחאאורי הדלת
אסור׳
מלאכה סאינה צייכה לגיפססצוומל,
לפתיח הדלת כנגדווהו׳בס״פ לכר או מרחיקו ממנתאפורלפתוח' הרלת כנגר
המרור׳אפי
'
ברות
ורבי פוסק כי׳ש והרעתהרמי5ן 0כ"
כל כתבי ( דף נד ) מאנא נר שאחורי מצויה אבל אמ היהפתוחכנגד׳מות ,לסוגרו ואקבומשו׳מכבה:
הר״ן כסוף סכת וגססיא ד׳להעלהכל
הדל' פותח ונופל כדרכוואסכיבת׳כיכתס נר ששכחו לע הטבל׳מנער הטבלא והו׳׳נופל אפי׳אם הוא
דולק׳
בפיק המצניע וגס הרפמגידכתננמ"
לייטיעלה בר משוס דאפי׳ר״ש דשיי בדבר רק שלא יכוקלכבותוובלב׳שיהאנר שלשעוה או
שלאיהא
בי
,
r
.
.
.
.
סק דעת האסיודס אבלהימ״כספסר
מאין מתכויןמוד׳כהאדאסורמסוםדהוי׳ שמן אבל יש בו שמןאיי אפשרי שלא יקרבנו אל הפתיל,
ונמצאסס כיכי יהודה ובכוונת
סר׳׳יףכת5-
מרעת
אסו׳לנערה
שהרי׳
הטבל
'
בהמצניט
דפ״ל
כי״ס
והי־ב
המגיר״י׳!
טסי׳רישיוססקוהר״יףוהר״אשיוהרמ״ב' -
חייבמשו׳מבעי׳ואם . -
הניח׳עליה ־
־
,
— w
!t3J

או אם קבוע בבות שאחורי הדלת לא

בפרק :ה׳כירב וכת' הר״אש ח״ל רשי״י סירס היא נסים לרברהאסו׳מות ^ הני׳ נר של שתיבעל צצי איק& ע״פ הסכי שק דחקלומר הרמ"3ןושנן ',עת.ז
;יר?נו
סהצרמונח אחורי הדלת
וחיישעןסתא שהואמחרב' ולא חל ישינ | שמא' ישתמש ביושל יי׳טיאסו׳צמיותר
.הרש״באואע״פשממהסכת׳בז׳נירננו׳
יכבנו הרוח ור״ח־פיר׳ סמי מונח ככותל
שפיסק כרבי׳יהידה •י ואם מהמ!עג,
לנפות קערה לע נכי הנר בשבת כרי שלאיאחוןיכקורה נ
סאסוריהדלת וכשסות׳סדלת כוק' בכותל
 HD 'DDnהנר בפני שהו» מתיירא מפניגוי׳או שחים על סני־ וכי מפנה סס (דףנס/״ן
פיירס !*’? nt
ואיכא למיחש שמא יכבה בנר ור״י
נול הכי כסס על השמן כסס על
הפתילה
*
לסט> מ או רוח רעה או ?* צורך וזולה־
שבצר קנוט כאחורי הדלתובפתיחהדלת
חייג רבי יוסי פוט בטלן חין מן
הפתילה
ובצמילתו מרחי׳את השפן מן הפתילה או שאין בו סבנה פטור אבל איסור־ ואס ישבו פכנהמות׳ לכתחלה׳
מפני שהוא פיסה פחם ימפיסננזונן.
תקרבו איל הפתיל' פכ״ל ורבי' מסו דלא ואם כבהו מפגי שחס על הנר או ע?
! דושסן או לע הפתילה פטור דיבייושיכר״ס ס״לומ״ה פותימול,
ואסבבהו כרי להבהב הפתילה .חייב חטאת *:
^רירהליבכהיימיצייהוינק׳סי׳כתב כדברי
והא דסקייב־ בפתילה מקא .
כסצר |
לה הפיוסיס לאסור :וכתבהמידכיידאין !*'? HFHD tOt
*' השמ^ שבנ׳ושבקער׳שהדללקיובהןבאות' לסבהבה כלו' סלא הובהבס מנמ״י
דנינוי
. .
 ,להקש (לפר״י בלאיכיבוי והבער יהא׳ אסור׳
שבת וכן הנר שהדליקו בו באותו שבת זה ציץ לטפו סיהא
סלהבכרסלאסחובה
הני דנעיל' הדלת לא
חשיב
אסור
לטלטלו
אפי׳אחר
שכבה
אבל
נרשלא־הדליקו
באותה כשיבא
בי
לסדליץה
•
וא״כלדבי
סחמ15טטש־ג
מחמתטלטול w־ דסג׳?;
חשיב
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ו
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כנדכייכפיסקיס
טלטול מרוגס לא נטש׳בש ס לנרדסשי׳’ שבתיאפי׳הוא של חרם רמאים אפי' של נפט־ימותר לטלטלו ובל' כר״ם הלכה כיבי יוסי ולמרי
מוסקים
ובטיל לגביי הבית ולא לגבי הני ע״״ל
מנורה ביןגדוב' ביןקטגהאםיהיא לש פרקים
שמתפרקת וא
אבי׳כרבי יהודה הלכהכת״ק:
רלפ-׳ז אס־ נר סל סעוה קבוע בדלת עצמו
' אינה
רעם מותר השמן סמי
ושבקטיס
פותר לפתוח ולנעול כיון דלי' ביסמשוס,
שהדליקו בהןכאוסספס!
מכבס וסבעי׳ולפרס״י פשיט׳דלא סימס׳אלא לפתוח אבל לנעול ליכא סוס איסויס־
בריתא' בפר׳ כירה עלבי מ״ד יסופר' השמן סכני וסבקערה אסור ור״ס מתיר
והיים
סהרי מאחר סאינילא מכבס ולא מבעיר לא לייטרב עליה וכ״נ מדבר הסוספו׳וכן הר״ןאסוד להסתפק ממנו משוס דאיתקצאי לבין השמשות תשמח
איסיור'
שהוי
בסכים בתרומתהדשן שמן נ״בוכ״כ המרדכי פרק כל כתבי שהורה הר׳ת סמותר
במסתפק' מן השמן סבני חייב משיכימכבה אתקצאי לכולי יומא אפילו לאחי
שכנס
לםגויססלון בסבת מפני הרותופן משפ בהדים מדין נטילת' דלת שכנגד
המדויס'
וסך
'
קנויה׳שמדליק בה קאמרי דומיא דכי ור״ס מתיר דלית ליס אפילו
כמוקצה
סכתב רבי'בסמוךולפר״ס׳מסמעדלא מיתמר אלא כאפותח ונועל כדרכיו אבל אס מחמת איסורימג'ו דאיתקצאי ולא קי״ל כר״ש כמו שיתבאר בסמוך  :ומ׳שונינו
פותח ומעל בנחתמותריוכ״כ הימ״בסי בס״ה וז״ל נרישאחורי הדלת אסור לפתוח׳ אפי׳אחר סכ5ס קאי גס אמות׳סשמן סבנר ושבקערה ומטעמא דנתב הייןומגו

הדלת ולנעול כדרכו אלא יזהר בשטה ספותח וכסט׳חנוטל וכן כפו' כסמ״ג וכ׳ס״ס׳ דאתקצאיילכין השמשות איתקצאי לכולי יומא :ומ׳ש והן מרסהרליקו מאסיר
סהרמ׳יכב פפרס כפר״ח ודינו סל רס״י לכ״פ איתיה דודאי אסור לפתוססלהיכא לטלטלו וכויאבל נר שלא הדליקו בה באותה סכתרבו' מסנה סס מטלטליןנרחדס
סהנר מונח במקום שיוכל לכצות ע״י פתיחת הדלת מיין פתיח דלת מגיד המדורס'
אבל צא׳נר ישן רש״א כל הנרות מטלטלץ חו ] מן סנר הדלוק בסבת ופרש״י
כרחדש
דבסמוך' ולא פליגיהפוספו' עליה אלא כפימשייר שאחורי בדלת וכתבו הגהות סלא דלקרבו ממולח אבל לא ישן דמוקצה מחמת מיא־ס הוא ובגמ׳מ׳יר
מטלטלים
כפ׳השה״רשמואל היהמכיח סנרבדלת מצמ׳והיה אומר דלא אסורלפתיאולנפול ניראדיס איבללאישןדבריר׳יסודסר״כו
אוס׳יכלהכרו׳מטלטליןחוץמןהנישהדליקו
דמשוס מוקצב ליכא דכיוןסהדלת בטלס לגבייהבת הסיב כמפוב' לקרקע ואין כאן5 :ו בשנת רס״א פוץ ןמ הנר הדלוק בסבת בכתה מותר לסלסלה ופרס״י חוץ מןהנו
טלטול וגם לא חיישיכן שכספותח ונופל מקיב אוי מרהייקיהסמן איל הפתילה משות
מהדליקי ואפ״פיסכבה אסו׳דאית ליה לר״מ מוקצ׳מסמ׳א -סו׳ולית לי׳מוקצס
מחנו'
דהוי דבר שאין סתכוין וכתבו רביינו כסימן'תר״ף' וכיתביסס דהייניו דלא כפר״י כלו' מיאוס חוץ מן מר הדולק בשבת שהוא דולק אסור סמא ינבה ככה
מותרילטלטלו.
במ״ש דאפ״ש סמקיב בסמן לפתילה או מרחיקו שדי דאילו במ'דש דמשוס מוקצס׳ דלי' ליה אפי' במוקצה מחמ׳איסורמגו דאתקצאי לבין השמסו׳איתקצאי לטלייומי
ליכא םג ר״י סוכר כן כימו מכתבתי בסמוך :
אסור לפתיח הדלת ובר' ג״ז׳ שם' וכתבו הרי״ף וכרא״ש יאע״ג דקי״ל הלכה כר״ש לענץ מוקצה בהא לית
הלכתא
א״ר יהודיה פותח אדם דלת מג״מדורה בפבחלייט־ טליה אביי ואסיקנא ל^ כיי־ כווסיבדגירסי׳בפ׳מי׳ שהחשיך פליג בה יב אסא ורגינאחד אער-
בכלהשהחמלס
אסור ברוח מצויה שאין דרכם להבעיר גזיה אטו־ שאינה מצויה דהוי פסיק ריסים־
הלכה כר״ס לכר ממוקצה מחמת מיאוס ומאי כיסו נר ישן וחד אמי במוקצה
מסצנת
ופסקו הר״יף וסר״אס והרמ״בס בפ״ס כאביי וכן פסקו יהחו׳וז״לפילכך צריך למהר מיאוס כמי הלכתא כותים לכי ממוקצה מחמת איסיי ומאי ניהו נר
סהרציקוכה
סלא לפתוח הדלה כנגד המדורה אפי׳ברוח מצוי דכאי לייט עלה אכיי דהוי בתרא
באותה סבת וקי״ל לכ היכאי-דפליגי רב אחא ורביכא הלכה כדברי המיקל
סילכךכר
וה"מ כשהמדויה קצת קרובה אל הדלת  :רמש■ אבל אס היה פתוח מגד׳מומר׳
שהדליקו
גב
באות
'
שכת
אע״פ
שכבה
אסור
לטלטלו
דע
וקצה
מחמת איסורהוא ק
לסוגרו וכו' כן כתבו סס התוס׳ גבי ני שמונח אחורי הדלת דבסמוך׳ ופשיטהוא  :מומ׳סמן שבנר וסכקערה שהדליקו בסן באות'שכת אסח לסלסלו ולהסתפקממנו
נר ששכחו טל הטבלאוכו' בריתאסס  :ומ״ש רק סלא יכוין לכבותו וכו׳ססונו באותה סבת וכ״פ סרמ״בס בפ״ה ובפכ״ו במותר סמן שבנר ושנקערס ובפב״הנני
הואדסא לא שיי אלא מסוס שאינו מתכיין לכבותה וכר״ש דאמ׳דבר שאין מתכוין
שהדליקו כה כאותה סבת שאסור לטלטלו ומוקצה מחמת מיאוס מוחו
יאיפלינו
מותר  :וס״ש ובלבד שיהא ני סל סעוב וכו׳כן כתמשס התוס' והרא״ס והרץ אמוראי כס״ס כירה איסרי ר״ש מוקצה מחמ׳מיאוס דוקא בשרגא דמשסאאכל^
והר׳המגיד בסי״ב ואגי״פ שכתב שס כר״אש דלפיר' הערוך דר״ס לא מיחייב בפסיק בדנפטא דמסרח ורכה ורב יוסף דאפרי
דאמרי תיויסו דכנפטא
דבנפטא נפי שריומשמע.
ומשמעדהני
דהני סס1ל
ריסיה אלא סיכא דניחא ליה באותה מלאכה איכא לאוקומא אפי׳ בגי סיס בושמן לרכא
 1ויבאויא וכן פסק שס הר״אש והימ״בס בפכ״סוכןדטתהריא׳ףססהס
כיון דלא מסכי ליה מידי בההוא כיבוי'מזמ משמע דכדברי התוספו' ס״ל ולא כבעל דבריו ופסק הלכה כר״ש במותצה מחמת מיאוס ולא חלק במ דמסחא לרכתכאוננן
הערוך וכן נראה מדבריו בפרק הסנה וכמו שכתבתי כסוף סימן ס״ב וכתבו סחו׳ כתב רביכו אפילו סל נפט פותילטלטל ו  :כתב המרדני בריס ביצה דסמתיח
נירו׳ מיקי לה להאי ברימא מר סכבה ואפא לאשמועינן היתר טלטול ט״י ניעור להוציא נר שהדליקו בו באותו סבת מסוס דהוי' כסיף סל רעי ואץ זס נכון כינל
השוטים יאממדאניכא דמתייסו ואינו מופר אלא למי שהוא אסטניס
והפחפיי
וכ״כ הר״אש וכתב סכלבו וז״ל כת׳הר״מ כשנופל נר או פתילה על השולחן התלמוד
שלנו מתיר לנער את השולחן ואם כבתס כבתה ואע״פ ססירושלח י אוסר אס לא "לא הפסידעכ״ל :וכרוב סר״ןבס׳כירס דהא דמסקי׳דנר שהדליקו בהכאות'השם
סכבתס קולס אנן סקייא לן כתלמוד' דידן והגיה הי״פ מיהו טוב ליזהר כי אס ע״י אסור לטלטלה דוקא כשלא־התכה פל־ו אבל סמנה עליו שיטלטלנו לאחרסככהסי'
גוי מכ״ל והגהות כתבו בפ״יב בסס סמ״ג וסמ״ק שהירושלמי איירי מר לס סמן
לטלטלו מסככה וכן כתב הרמב״ן והביא ראיהמסירו׳וכן כ} וכ הרס״כא
יחשונה
ותלמוד שלנו מר סל פעוס  :יס׳ש ואס הניחו טליה עדטת וכו׳מימרא די׳ ינאי
במתנה
שיהא
מומי
לו
לאחר
שיכבה
ככר
ראית
דעתי להתיר כמוםנר^ה״^ י ^
סס ובסי׳ס״טס' רבי׳מס נקיא מכיתמדמח  :סוחר לסכיח נר של סכת פ״גאילן בספר עבודת הקרס וכן כתב המגיד כפרק כ״ה בסס היס״כןוהרש״כא!^ורבץ
מנאה וסכן כררוס עיקי וכן נר מיג י
וכולי מימרא דרב פרק כייס עלה מ״ה וערס״י סניחין נר מבע״י ע״ג דקל וידליק ירוחם _ .
כח״׳ב . . .
כסב סברא זו .
ושי״א דלא מהני .
סס בסכת דליכא למיחש לכסיכבה ליסקליה מיניה ונמצא משתמש כמחובר דכיון התוספות כפרק סירה אהא דת״ר פותי הסמן שבכר ושכקערה אפוי דא^’
דאקצייהלדבר האסור בין השמשות איפקצאי לכולי יומא ואיןמכיחץנר ע״ג
נמי אסיר וכתב הרי״בסבתשובה ( סימןצ״  0סתרתי' להס לטלטל כי
שהדליקו ’[
דקל כי ט דחקיל ומנח ליה ומםתמ'3אילן :סותר לכפות קערה ע״ג הנר בסבת כאותו שבת לאחר סככה ע״י תנאי וכ״ב הימ״בן ואע״ס שיש לי לדון כהיחרזה גי
ונו מסנה בס פ כל כת3י( :אס מוסר ליגע כמנור׳סנר דולק עליו עיי׳ככ״יסי׳ס׳יס ) נבר הורה זקן ע״כ ובתשובת ומ סל סר״ש בר צמח כתוב ססריב״ס פקפקע

הרמ״בן

קבה
י5זש אץ התנאי מועיל בזס כיון שנאסר בין השמ& ו׳נאס' כל היו כולו ואע״פכ
ררס״כי סויה להתיר אין בידו לאסור וא׳׳אהרש״בץ סתי ראית הריכ״ס
ס^ 0ד״׳רה ואמר סלא אמרו כיין ראימקנאי לבין השממות איתקצאי לכולי יומא

מ' ס0ר מJj

סלוד ״ 3לף*  0םג 0המנס ץי ; י:
״קכםהתכע1׳^ מע י^ D^\ tOD
סרס
טמוהב״'ס ^יוו?ן ^ מי־יהגי ?7ת^ ו

•תקן ז״ל עד עמה עכ לעב
^ץוח'חייס גסס סיס פ ג כ כתוב ע פ
3
לעסות סמך לבין השמשית ילפנין
מיהכ׳ר וכיון למ קצהדרבנן כדאי הם
^־ומומדשיו לטלעצפ״י מגא לסמוך
שליהסלוכזני לא דאיתי שנוהגץ כן )ט
ע וו רנייירוחש שיאה כשיט שעשימימטט

נחמינדלשצסלס ו-שק טרעייתסלא
נחיוו סל ידי ככר אלס למדיבלכדיכ״ב
הוציסגפר׳נוסלבשם רכי׳נסיס זאותס
סססלסלץ מנורה שהדליקו עציהבשבת
הסעושי׳וכמבד
־ע״יככר סי לדייק לא ישס
ובי׳כסי' םי״צ ייתב הכלבי שכן דעתבעל
סשל«א3ל קצת חכתי צרפ׳יכוי״ולטלטל
3
־מ־ססדציקו כס כאומה שבתע״יככיאס
הונח עליומבע״ישמה סאז 'ל לאאמיר
ל?ת בלבד יצס לומי
נ;מ)ו מרקאלאtל
שב׳אבל כשסעח שנעיד
בשב׳א
נשזצימץ< sחו
יוהמות:־ ונדמי׳סירא ז׳ מהסיא דאמיי'
מכיחיןניפ"ג דקל תן שמע שאין בו ס1ס
היתילטלשלו אפי׳ככס שאס יהיה בושום
היפי לטלטלואפי' כבס לא יתירולהניחו
ט״גדקל .סישפמש במחובר ע״כולי אי
מהדא יא איריא דהא אינא למימידכי
שייגןדע״ג דקל כשלא הניח עליו ככי־
דוקא המירו ח״להרי״כש בתשובה סס
■סמסלסלין הנר שלא פ״י פנאי ע״ימעט
לחס אס נותנים הלחש כנרכשבת.טיעיס
הססככ׳סעלה רב אשי כע׳נוטל לאאערו
נניאיפיטק אצא למת כלבד אגל אס
נוחני׳סל־חס מפ״ס אז מומי לנולסלילאת'
שכנה לפי שאין טלטול הכי אסיראפילו
נשו שלוא דולק אלא מפנישנפש'בסיס
לדני האסור וא״ב כל שמע"ש מיחו בנר
 3סחיסי'ועש' בני כסיס לדבר המותי
ולדני האשור ומותי־ לטלטלוכדאמריכן
ע׳ריהיפ׳נוסל ופ״ז סמכואות׳המניחיס
מט9לח 5מי מע״סולדבריה© גסבעוד
שמי דולק היס מייפר לטלטלו סאל״ב אף
לאחי שימס יסיס אסור מגודאתקכאי

ד״מ

* י*
או למקימן וכ״ב כרנסות אסיריפ׳כירס יכן נראה מדבריחצי׳ירוחסכח״ב וכןנראה
מדברי הרא״ס כתשובה בחילוק דיני המוקצה וטעמא מסוס דכלי שמלאכתי לאיסוי י * והח<;י4
לא איתקצאי לביןהשמשות שהרי היה מיתר לטלטלו לצורך גופו ולצויך מקומו אבל סלאל ^ מר׳«3s

. ,

,

,

אילל״׳י
להתפלל

לדבר סאסו' הילכך איפקצאי כה״ג לכולי
יומא  :וכל מנויה כין גדול ה3יי ק ( 1נה !נשנתיפמי׳י מר
סעמן.
נשחרית
11
.
 " ,גלימיהשגויגה
וכר בס ס נירה הורה ר ל כצידן מנייהn
הניטל' כידו אחת מות' לטלטל בסמי ידיו נא«דנתתילש-5
אס-־׳לטלטל ורייוחנן אמר אנואץלנן א<יא »!י "׳קי "!קר

^ ק״עיככש ^ר היילו׳ויה ^ זחירילקיי' עונתו
ר Ipl £
כדאית ^ ככתובות בפרק אע״פ יהוד' נריח
דרב חיי&  Iחתניה דרבי ינאי הוה שכיח ויתיב בבי רב וכל בי
שימש' הוה ^ זיל לביתי' וכי הוה קא ^תי הוי קא חזקקמייעמודא
שחר
מרכר״ם ^ כל סמרה 3ץניט \ ת 3ימ,־ןח׳ « תמידשל
רנוראיומא הדא משכתיה שמעתי׳ולא אתא ביון דלא חזי ההוא
׳*סלשג נ6מר(כיוס*■
*,׳ 1 * 1
1׳
״שמע Wt,
סימנא&םר להן רבי ינאי כפו מטתו שאלמלא יהודה קיים לא ביןניטל בשתי ידיו אסור לטנטלוססמל* ,ו׳ז-
ביטל עונתו לשון הים" בם תשמיש המטח מתענוגי שבת הוא מאי רבה ירביוסףדאמרף תמייהוהואיל ין סי׳ר3 3אי־
חכמים הבריאים לשמש מטותיהן מליל ואדם קובע לימקי־ם א״לאביילרניוסף ענ״להמרכיוכ׳
לפיכךעוגות תלמידי
מהו׳ומי־חר " "!ת מל?ניי
בשבת ואין בו והריכילת סמני׳דאד׳קיבמ לו
שבת לליל שבת ופות' לבעול לכתחלה לבתולה
V
קעז'י.,ע'7ו!גית
בסב׳אלא א״ר אבא  ,בסל_פ
לא משוס חובל ולא משום צער לה :
מוה<\'
ולפויקה ״ .
'״
לנטות',
,
חליות יא פכי מ טדר צ דפיי מאיחליות ל!*׳ריק!סע!וק4
,
!* ( K J
משכימין לבית המס׳ומסררין הגרכו כעין סליו׳דאי׳בה סידקי סילכך סל חליוס uת .ין;4rjr
ופרשת הקרננות ומשנת איזהו מקומן כין^ דולה בין קטכה לןסוך לטלטלה גד־ילס נ׳יה״ז•גוי״י®
בסדרי׳ש־^ר חימי׳רק שמופיפין וביום השב' ואומרי׳ ברוך שאמר
לקראק»«
,ךק,
ןמ,רי©1
זגתינן
*?7
צכ
ןךן^ ,
נמי 3 ^ ,ה מ י
ביטו׳מלאכה
ופסוהי חמרה ונוהגין להוסיף מזמורי' לפי שאין בו
כי פניני בקטנה ואיח בה™  7ך יוחנןהשמי© 08פרי©
לעש ונו״גין באשכנז לומד מיד ברוך שאמר אחר משנת איזהו סכר גזרי׳ור״ל סבר לא גזרי' ופיש״י כפל צסיאל■ ס׳ליוד
מקומן ואחייב כל המזמוריישמוסיפין ובטיליטל^ אומרי׳המזמורי' חליו׳סמא מעיל ותהסדק דחזימה ונ5וצ3ן נשס״ואח-ט!-תו
נמשח׳
תחילה ואיז״ב כרוך שאמר ואח״ב מזמור שיר ליום השבה ויותר פושה בלינחידקי חיתוכי סביב להץממה ! pחפלי.
נבון מנהגאשכנז’לומר כל המזמורי׳ביןברוךשאט' לישתבחכדי לפרקי׳ועאןדי״י ככר פיקי׳כיי* נדול' עליק״׳ XX
אין הואילודרב' לכסוח׳סל חליית כי איה .בה ני ט!נ ה׳ הלל:
שיהא לכולם ברכה לפניהם וברכה לאחריהם ובאשכנז
ח ירקי סכרי דחליוס היאואסיר כ" פליני מדי 1,הילזלה*־
אוסריםא מזמור לתורה בשב׳לפי שאין תודה קרבה כשב' ואינו
■שיר
שזיזיי
בקטנהואית3ה קייקי דכ״עוךעי ך ^ ינסר
מעם של עיקר ואחר השידמיסיפין בשמת שיש בו מעני! יציאת
חליו׳נינהווכת3ו הי א טסט' דס3׳דקי*ל נ"ןא #ל!»ע-נמ^
מצדי' לכך תמכוהו אצל השיר׳וחותמין בישתיח ואו׳ש״צ קריש
הכי וא״כ כל סמר טהי׳ סל חליו׳אידאית■חכאן י !אילן
וברבי וקדדין שמעבברכותי־׳ומוסיפין בברכי דאשונ׳שכח ותהאח בה חידקי בין גדולה בין קטנה אסור כר׳ מס■•׳■ן ?האר׳
להק״בה וחיה תמח א״א ז״ל על מה שנוהגיןככל המקומו׳שדקה' ייחכןדהל -נת' כותיה לגבי ר״ל יכ" כ0י־ו }5הייזיריי יעו ?׳
אומרים מקצת הביכה וש״צ גימדה קרא לשמש ויזרח אור ראה דעת המוסע' שכקס וטז! ,ה מדמנ ן 3פ/׳ " תקני ל! ייינממי:#
־ 1״ ייייק ^ית• •-
״1
"
והתקין צורת הלבנה פיר ' כשקרא לשמש להאיר וראה שיבאו דיטדב -ס מתיריןהקוף המנויה3י ט "יל!■ »יל » א*
העולשלעעו ,אחריו לעניו  mהתקין צורת הלבנה נדי שימנעו משוס דאין בגיןבכלי' ותירצו דלמאייהדי לא אדר .׳ין;
מלטשת אחריו כאשר יראי כי הם שנים וצריכה הלבנה לעזור
יי©
בסוף פירקא להמז־י׳ מסה סל חליוברפיי « מזיר־ן איחז
יס■
לאיייריגק׳לו־
איב' לאוקומי הכא נפיברפויואפי'למ5ןן
! ; י•ת מוי"נו©
את השמש בלילה לחוריע שלא יספיק לעולם בשמש לבד וי״א
׳
י״
דפגזימיין י ידהת סיירי כגנן שהחליל נ -נאיץ ״״ * *
ובצרפת
ראח והקטין ומפרשייאיתו על הקטרוג ונוהגין
באשכנזא״א אותו החוגיין יחד וא כ' מפורקים יפטמיהטין ־»יי1ת^ל ו.ר-ת.
לומר לאל אשר שבת ורב עמרם ג׳יב כת׳ ובטוליטולה
אמת׳ופפמי׳זוק®•! אומ׳אבל הרי״ף הסמים אסייח״׳לקנר
־־ה1א)ע״ה '׳'יוק
ועומרין להתפלל ומתפלל ג׳ראשונות וגי אחרונות וקדושת היום כל יה וכתב סר״ן שטגימו מסו דס״ל דאתי
דקי״ליאין
באמצע וחות׳מקד׳השביזפייישמח משה כשהיו אבותינו במצרי' כמ״דיס בכין בכלי אבל לדידן
וראה משח כובד השעביר שהכבידו עליהם בקש מפרעה שיתן בניןבכלי' אפי׳זחליות ננדסרירדלזנן וי״« נרץ ומלר
תג ■ידי■-י*כ1
לחם יום א׳ כשבוע שיניחו כו ונתנו לו ובחר ביו׳השביעי וכאשר כס״בדי״טורלי׳סתס וכתבלהמי׳במנויס י;
תוי׳שעהי׳יי׳מוד■
נצפוועל יום השב' שמח משת שבח׳ בי וזהו ישמח משה במתנת גדולה סאינה סל פרק״ס ולית כה חדקל
, .ל ,מ י
הא דכתיב לרעת כי אני ה' מקדישכם ומסס' דאפי גדול' כמהשרי' דניס''בס"פ
חלקו ויש מפרשי׳משוט
כל כתכי א״ר אבא ברכהנ^ א״ר סנינא א') ' J,״1 °
כבית
אמר לו הק״כח לטשה מתנה טובה יש לי
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השמשות מ"מ ציי ך ח יה א הלחס יותר חשוב מן הסמןולאיספיק סעטלחסכי
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הר'7מיר
דגדולי׳פיו סרי וכ״כ 0ח(' ’0:3פ
ככל וכי ?נפשה בסיס לדבי ססותר ולרבי האסיר אין מותי לטיטלו אא"כ הובי סל בית אביך יסי׳סר״אש סל בית אבי׳
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נ
הר״ן בס״פ
'חי■
מד׳ציקין וכ
דפי פל בית אביךנ 5״5
ועוד מדליקין
אגבקיכימיה ועוד
רס״י ־ -
גביכמכא אגב קיכימיה
דברי י־־
ודחו/־׳־•
הרמ״ק■ ״•
כירה גביככוכא
הכלי' בסה־ ץ ״ r
ןבס״ס כלמ. v׳■
וכי"’ככ הר
עהדביסאסורכדאעדי׳נפי׳כירה
 .־'
המוסרתפיב יומי — ״ - -
אין הימי זס כמר לפי סהשמן סבכי חשוב לי דקטנו׳היו אבל גדולו׳אדס קובעלהספקו׳מדטרי בפכירה הכיסלת בססי ידי׳דיא אזייישייגסרא!
סס5י ם־סטתן בם דכי ס שוב פדיץ
אסייכא אלא בסל סליו׳או דאית בס חדקי וכרוב מיד היי׳ן דבסתי ידיס לאי דוקא ירתי»ל ־!»כ••}
לשנס יותר סהדב׳סמיפ׳שנותו כי לפי שהיא צי־יך לו פפה בעוד שהוא דולק וא״כ
 ”£״י
מגו דאתקצאי אלא ישי״ל שהרי זס כאילו סיוג׳ שיוכל לטלטלו דס״ה אסי׳אינה ניטלס .אלא בכמ׳בני אדס סדי לטלטולה ואע״גדאיפליגו בה כירי׳
אףלחח׳סככפ אסור
מר שהדליקו כשבת לתיה ולחולה וילדס וראיה לדבר מדשיי' בפ׳הפוציא פפלין אסימא וסיימח דדיו לסי בי י משו דה יימ !סליול־ ^ח ^*ס
נאשר סבבה עכ׳ל־נסב סרש״בא כתשובה
לטלטלו אס ככה ואינו נמנע דק״ל כר״ס כלי פליפס והימ״ב׳כ׳בפכ״ו וז״ל מנורה סל חליות בין גדולה כין קטג אין הטלטלק על ינלימיזא נוי
כחיה ונסיפא החולה מסמברא דמיתי
■ ׳ סדל מ*
מוקצהמחמ׳פצמ׳• אא״ב הדליקופע״ס משוס אות' פמא יסזימ׳בשב׳סיו בה סדקי׳והיא נראי׳כבעלת סליו' אס היס׳גדולה הניטל׳  hoיי
במוקצהוא״כ לא היההני בכניס׳שבת
בשתי ידיס אסור לטלטלה מפני כובדה סימה קטנ ' מזו מומר לטלטלה עב ל וכתב יי׳נסהי' י-סהר
והייהגידק וזהשהדליק! לצורך החולה או החיה אין זו כקצא׳ולא דחייה דאדרבס
ה״הפסקני דגמ׳פ׳כייטסילכךדחליותוכוכי פליגיבקטנואים בה חח־קימ י סגי ,כ ^ י
ועוד דאיבעיא לן אס יש מוקצה לחצי פב׳דאיחזי
סב׳דאיסזי
לצור׳סחילה  ,׳.י ,
מדליק ' כדי לטלטלו  -־— v,
. ,
כפאן ,דשי י דפ״ל כי״פ דלית ליה כןוקצ׳פכ״ל —
ויש nnis
ותמהני יהא
גזרי׳וקי״ל ״״!
לא־*׳׳ י. y
■־
גזיי׳רס״ס ׳• ׳
דפשט׳דוסרן -י■ ׳ ״ ״
דפשט׳דוסוין
דרבמוססיקא
ועוד
ומוקצה
לקולא
?יי אימי ולא איפשיטא
(,י |והדר
0יד^(ז’
י הוא אלא גגעי«וה 'גכ״ל
ומומו עמו הכין דייקא דמאי דאוקמיאביי בדיתבי דייני סתס דחוקהו' משמע בגע׳דהא דאסי ר׳יוחנן כקטנה דאית בה סדקי לאו מטעם מוקצה
•^1טלי
שכיח וממכה למדליק בסבת בשוגג וכבה דאין סוקצה לחצי משוס דגזרי׳אטי<  kחליות יא״כ ה״ל לאסו׳כקטצה בעל׳חליות כר׳יוחנן ועוד קסה
דה’יס3פלמ' היא ילא
בין השמשות אע״פ שנדחה כשהדליקו בו אין זס מוקצה דאין על סימ״בס סכמ׳הלבך קדקי׳וכויאס היתס גדולה וכו׳אסוי לטלטלה מפניכובדה־
ףיכיק פניאה
וכתיהמרדכי בפ׳כייס יז״ל חיץ מן המס' הגדול מיסו דהיינו לטעמא לרב יוסףויכה דאמיי מיויהו הואיל יאד׳קוכע לו מקו׳והא אירחו
יקצ כחצי סבת ינספקעכ״ל
מקיפו מות' כדמשע' בפ׳כל הכלי׳וה״ה לנר סהדליק בו באותה ליה האי טעפא ואסיקנא דטעמא משוס יגדולה דאי' בה חדקי מיי אטו סל חליית
'^ T1ג״י5י או לצורך
ישעיה ואין ניאה כן מדברי הרמ״בס שכתב בפכ׳ס כלי ובקסכ׳לא גזיי׳וכר׳סטעמו סל הימ״בסספסק כר״ל ^דאמרי בם כל כתבי3פרןי® ^.
יה כ האגור בשם ה״י
אפוי לטלטלו כגון נר שהדליקו בו בשב' והמנורה סהיה הנר סל בית אביך והוא מפויס כפרס״י 7אסר בגדולות וכר׳ל דאמר ניטלה כספי ידיד
^•קצנמחמת איסור
חן סהיי סלץ מפות אע״פסככסמר אוסגפלוהמעוח אסור לטלטל סכל אסור לעלטלה ומשמע ליה .דמסוס -כיבדה הואדאסיסילא משוס חידקדכדחמיינן
■ וס
^•
בין השמשית כאסי לטלטלו כל השכח כולהאע״פ שהלן התם בסמיך קיונומ סל בית י' הימי לטלטלן בשנת וא״ל ברטליס באצס אח' אי
" 0יי לטלטלו
אבל כלי שהוקצה מספת" מיאוסו ובו' מומר לטלטלן בסברו בשני בני אדם א״ל כאות? סל בית אביך ימשע׳וראי דקריני לא מיתסרי אלא מפני
^ישגיס ליהאיסיר
ממוקצים מחמ׳איפורא&ור לטלטלו אפי׳הוצו  #ס לגופן מבוןוא״כ ה״הלפמומות וצ!ל שיש פוססיצוקבק ההיא סרי סא .דמה בי ׳ר פדרו
^גיולזס מסמע
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רפב ( א) והסי 6 5םימ 6דהוה כי מר סמונ>ל דסרו לטלטלם משודפורת כלי עליהם כדחירו' פרק כני הפיר דעולה וכן הלכה וכן פסק הרמב״ס כפי״ג מה מפלה :
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^ין ל » טעם
;והמפטיר,!3א דצסור לס מאי איריא אית כה סידקי לזפי׳לית בה קידקי גמי ונ״ל דאה״נ דגדולה צריך לסזור ולקרות מפני כבוד התורה ויכין טל קריאתו תחילה וסיף דס,
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הוא מפשיר אין ספק אצלישצייןלסןןר
(  piMכן
נשייחא ת! רה:אלא עונתת״י! מליל שבת לליל שבת הוא בפי׳ ישיבו׳לומ׳בקדוש כתר יתנו לך וממקומןמלכינו ואז בקול רעש לקרות ולכיועכ״ל ד :רטי ש ל5ינן.
אמ״פ ( דףסב ) ומותי לבעול בתולה גדול ובמוסף של שבת וי״ט וי״הב ובנעילה אנו אומרים פעמים נוהגין בתעניות ובי״ה כמנסה ונו׳פו
(נ )
ואטול
jvpiללןרא׳נראש כשבתמסק?'דגמ׳ברישכתובית ( ד ף  0ולהיות לכם לאלקי׳אבל בר״ח ובחולו שיל מועד איןאומרי׳אותו מס שקיא השביעי סכל דכיי
התוסמימ
אג!י.ה זכ^ 0ג(7ל רפא בשחרמספימין לנ״ה יץ לל ואומיש״צ קדיש שלם ומנהג בפפרר לומ׳אתה הראת קורםסי׳ת וכרא״ש והמרדני סס בפסר״ס ויכינו
«לאנגוכה 3 4רפא
מסולם והגאונים ז״ל ונ" כ 0מיג סימןי״0
 0י׳זס לי
515ז  612ומ״ש
לפי שנא׳על קבלת התורה והיא נתנה בשבת:
7ק( יע  ifniובאשכנז אין אומרים מזמור לתוד׳בשבת
כתב המידכ סס אין להקשותעל
סגולה כת׳;.א״ו
ס״תוקורין שבעה דתניאבפ׳ הקור'
דאון א הזד לד;רא׳ לפי שאין תודס קריבס כשבת כ״כ
מנהגינו סקטן קור במוספי׳;דהצקסן
י את המגילה בל יום שישבו מוסף
ישראצ ע׳ס גגנל כשכלי הלקט בסס רש״י וס״ש רבי' שאינו
עולה למנין ז יכ״שסקור׳לפרפהמוס״ן.
עש^ר וגדול הדיר טעם סל עיקר ניפס שהוא משוס דמזמור ואיןבו י״ם כגוןר״ח וחולו של מוע' קורקד׳ובי״ט ה׳לבי״הו׳ובשבת עכ״ל וכן מצאתי כתוב בחטיבה פלסס
לעני ת״חניאין זה אין אני אומייס אומו לשם קרבן תודס ז׳ולמעלה כתפלת החול כתבתי דין קריא׳התורהוברכותיהזאין
סהקטןקורא במיספץא־ן לחוס
דנכעשל׳
1הביוי )1לת״ארק
הוא סו׳ .לתור; אלא לשם הויאס וכת' בסבלי הלקט סיס פוחתין מז׳אבל מוסיפין עריהןהכלעולק למנין ז׳אפי׳אשהוקטן עולם למנין ז וכ״ש לשמינישל י”טפ 0
«ממכ^ יו׳באנזיס אומרים אישו כשבת ולא בסול ונתן טעם אבל אמרו חכמי׳אשה לא תקרא ב ציו' מפני כבוד צבו׳ ומפטיר מצינו בתלמוד וסלוס מאירה״רנרון.
גדולים עכ׳;ל •ע׳ל למנהגם ומנסגינו לומ׳מזמיר למוד׳בפיל מבעיא אם עולה או לאו ואסיקנא רעולה לפיכך נוהגין בתענית ע״כ .־ ובמסיב׳צשכנזית מצאפי כתיבעל
פי' קצ׳ו:
ולא בשב׳כתוב בשכוליהלקט סמד' ימים ובי׳יהב במגת׳ובט׳באב שהשיצישי מפטי׳כיון שעולה למנין ואין זה וקצת לכי מגמגם עלפ זכור
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8פ'ת ע׳אדיןטן
קורא נפ׳למנשעין יהי־פ ^ נ » מן־  ,ס מתקןהו 3י ג ,
קראו שבעה ׳!
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כמקומו׳שאממ חכמים *
רפבומוציאץ ס״ת וקורץ ז ,ונולי
עיין גי׳דטי׳רפ׳ט
אס מל נין נ ך בפר קורא את המגלם ( דף כא ) תנן כל עם פיס בו מוסף ואינו י״ם קורץ אררפ #במפטיר גדול או שיקיא גדול כחובת היום ויפסיקו בקדים ויחזור סקקהספטיי
צ' גא'ו אם תירא בי״ט חמשה בי״ה ששה בשבת ז׳אין פוחמץ מהם אבל מוסיפץ פליה׳ומדברירש״י:
לקרות הפרשה ההיא או ג' פסיקיס ממנה מפום כבוד תורה ויכול לברך למיס
«  jf'sו' יגפולו נראה דאבל עוסדפץ עליהם קאי אשב׳וי״ם וי״ט וכן מצאתי במשו׳מהי״מ וכן דעת ולאחריה מידי דפוס אברכות ההפטרה פי״ל ואנו לא ראינו מי סנ״ג כוכיירינ״ס
קוראפםהוביעי הרסכ״ס פה׳תפלם פי״ב ופ״כ יכינו כסמוך ודלא כי״מ שכתברה " ן דלא קאי אלא אלא כמנהג אותם מקומות שכתב השואל וגס היא ז״ל כסב בתשובה שלא יצו
 11נר8אי] י.
אןמיר אשבת לחודיה אבל באינך יומי אץ מוסיפץ ^ ומ״ש יבינו אץ פוסתין מז׳אבל לשמוע לו וגם בעיני נפלאו דבריו ס כתב כי שמא הגדול קיא לתושבת ולממיולא
8יפטיר אי יא־!
קלי 6א״רייו אלא מוסיפין היינו בשבת ומינ׳לכולהו יומי דאין פוחתץ לכל א׳משיעו׳הקצוב לו ובפנץ
בפד המפטיר דכיון שהפסיקו בקדיש בין הפוליס הראשונים לקריאת גדול זהלימי
יעשיר ד; הפניפי אבל מומיפין סמך פל מ״ש בסמוך דהיינו בסב' וי״ט וי״ה אבל בשא׳ימי׳אין מוסיסין
למימי ולתוספת עצמו הוא קורא ומוכסא פילתא ודאי דבעד המפטיר הואקורא
וצליקר׳פמופצי ,כתוב כשכלי הלקט בשם הגאינים למס קריין ז׳נמויה שאם יארע לאדם אונס שלא כתב הר״ס בר צמח בתשובה ספי שני שקורא בו המפטיר שנמצא בוטעיוח
«אם נגר איור
בא לב״ה כל ז׳יפי השבוע ולא שמע ברכו יאזץ ספי סקורין ז״פ ברכו ויצא י״ת עכ״ל
ספק שצריך להוציא ספי מורה אחי שחובת היום היא ובס' מוטעה לאאיסשי
ק?י 6וזהוניעי
וקורא כ׳סריב״ס בתס ^ מותר לקרות פוליס סיב' צפ״פ סקור׳זס מה שקרא זה וחח׳ומברך
ומפטיר שבכל סבת אס נפסל ס״ת אחר שקראו ז׳כגץ שיקרע איפשר דביק ואי
סוור
«שעטיר ! א • המק אין בכך כלום שהיי בימי חנוכה ונחש׳ימ דסוכת קורא זה מס שקרא זה פ״ע וכן
קריאת המפטיר אלא סופני כבוד התורה שיספיק בקייא׳ג ' פסוקים בסערפסי‘
יוזפלהפטי׳לאחר נהגו העולם ולא כדכתב הסידכי כפוף מגלה כשם רכינו אפייםt 3
הכלבלא ברכה נדי סלא להטריח הצבור ויסלפקפק כדבר עכ״לה וכפיוהחוס׳מווחין
ולא קרא פל״ן פולין לסנין ז׳אפי׳אשס וקטן וכו' סם וכתבו הגס״ע פי״ב מהלכות תפלה כת׳הי״מ
פסעה ונמר כל הפור סל שבת יחזור ויקרא השביעי1
ע! טנ שייפטירוה
»עליי! לא קרא  1אץ לקמת כמו כן ככעני׳בתויה אלא לשביעי כדאמרינן הכל משלמץ לז׳וכו׳ ואם
כתוב בסבלי הלקט בסס הראב״ד בסבת שיש בו ס״ת אחד יאמר קי'ש פ י)ש ^
ואליפטי׳והשצב׳ אמו מישראל מותר כדאמריכן גוי ועבד הבא פל בת ישראל הולד כשר פכ״ל וכתבו
יקרא המפטיר לסי שאין המפטיר ממנין הפוליס שאינו קורא בחור(01
קראענ״ל:
עוד בשם הירושלמי דאיסתי עולם למנין ז׳חד אמר כדי סידפ בטיב כיפה וסד
אסר
מפני
כבוד
התורה
לפידי
לו
בקדיש
שיאמר
קודם
ההפטרה
ויתערב פס עולו מס
( ) 1וגר׳דסיירי
& t \1איור קלי 6משידע למי מברכין וכן פסק מהר״מ פכ״ל וכתב הר״ד אכודרהם בתפלות החול אבל בסבת שיק בו ב׳ספר תורת וכן בי״ט לא יקדיש החזן פד שיקיא המסטי בם*נ
גבי פיר שכולה כהניס מראם מדברי הי״מ שאס שי שם נסים או קטנים דכהן השני שאס יקדיש פל היאשון ויקרא המפטיר על השני כלאקדסחוסשין ^
עדיי!1
קורא פעתיס ושוב יקראו נשים אוקפניט שהכל משלימץ למנץ ז׳ע״ב וכ״כ ר״י
לפגם הספרהשני וא״ת יש לנו ג"כ לחוש לפגם הספרהראשי! אין לני 1 ■,׳
וכסימן קל״ס כתבתי כשם המקש שאין קפץ מצטרף לג׳ילסי דבריו נרא׳ דלז׳ נמי מהכל יודעין שקריאת הפפי הראשון ספלו ה׳או ו׳או ז׳ה יצהעיקר וק״רישעיס"
.
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דחורה לקי ""
אינו עילם אלא אחר שקראו ג '  Jוסר  fכתב הכל פולין למג ץ ז׳ואפי׳קסן פי׳עולי ' מה שנהגו שהמפסיר קירא סמוספץ ומפסיק בקיים3י! קרי 6מ התויה
להשלי' קאסי ולא שיסיו כולם קטני׳ולא נסי׳דכיון דלאו בכי׳חיוכא נינהו לא סיוק  ,המפטיר נ״ל שקייאת המופפין אינה חובה שסרי אינה נזכרת בתלמודואינם
לגמל ולסוס עיקר דיכא נסי שאינו מכרך אלאהפותח והחותם אסם וקטן איןקורין
תיקון הגאונים שיקרא המפטיר כמוססין גגורסס ס״צ ויאמי אותהכחווהי•5
ראשון ואחחן מסוס ברכס מפום דא״א לקויין סאחריס שיצאו בברכת© ומיהא
ומפני שאינם קוב' לא ניתנו לא חן הקורים הבאים חובה ליום
השתא דתקץ רבנן שיברכו כולם אשה וקטן קורין אפי׳ראשון ואחרון וכיון דקורין
המפטיר שאינו קורא משום חובה וכיון שאין קייאתו חובה לא חששו
אט I
ודאי מכיכין מידי דהוה אקטן דמפטיר בנביא ומברן ברכת הפטרה מכ״ל 1 :
במה שקרא סחמסי אגל ד'פרשיות ופיסת ד״ס סהס סובה ליוםיקובפיס יה׳ ^
 1מפטיר מיכעיא אס פולה וכו׳כפ׳סקורא עומדידכג') :ומ׳ש ואסיקנא
דשיל׳ אחרת איני דין שיקרא אותם ,אלא אחד מהז ' סהס 3א יס חוכס
׳׳1נז
לא אמיקנא הכא בגעיא מידי אלא סכתכו הרי״ף וסרא״ס דסשמע
מסימר' לאביי להפסיק בקדש ביניהם סכמו שפרשת היום היא סוכהגזהי
' ־
ופורפת
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סש־ק אחד סו!,־ וקורא הוא ושנים ממד ולענה
אחדיה׳אמןיהא
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תישלומץרקטןיעו
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להפטו׳כדתנן
כדי
שיראה
ויכרךפג פס סהסטיר ע״כ וגם ב 5נת ויןהוא
המפטי כנפל
:יו או
וצזילו העמיר והתפלל מוסף מפשי' מיד
רבו פורס ין הז אינו מוצא לו טפס כתוב עוד בש3לי נהנהו׳פייסקפ׳ב
על לדו:ו
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של שנר
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לי׳חפדש׳עם. 1
הקויאאת המגלה עומד’ והמרדכי וסר״ן
דוגמא לעתיד לבא ויום סגס המתי' נוסי'
מעברה:
נ!' מי העיר ועור כתבו הפו' ספסי אתר
הינ
^
בדיידדב
יהושע
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בו ואינם נדונין ראוי להזכירם למנוחה
לטשצייך להפשיי בכל סכת מענינו של
הצבו׳שנים מקר ^ ו ^ חד תרגום ולברכה ולהתפלל עליהם וכן מביכים על
יום ואי קיינן בשל שפת א״כיהא
צייך
אפל עטרו וו
זרים פרשיותיו עסחצ.
העוסקי׳כציכי צבי׳ וצדק׳ וג״ח והממקנין
להפסיד בדפליק מיניה והיינו
בשב
'
וא״ב
שי׳רדי׳מ ^ חה ^ איח
ני למאו׳ומעילים או כל דברלכבו׳סתור׳
ימיו ושנותיו אפי' ענוד
יהיוכלהספיליות מעכין
אחז
והפוסקים בתורה והסי ימי אל לבו כמם
רפי זטפטיחן
.קיס בתורה ובמצות ימם
כשמות ולפסוק צדקה במר
בייע וקורא אומו פעם שצית וכוי בפיק
המתים שיועיל להם מצאתי בססה״ר
ראובן
ושמע
׳קרותו
ג
פעמי
לזיא אפהמגלס עומד ( דףיכג ) וסקנו
וט מ נהגו לווחמי כפרש י סניאו׳סמעתי סיס בדרש כפר לעמךישר
לשעטירשבע ביכות סכי אימא במשנת
אלו הסייס אמר פרית אלו המתים מגיד
בפרש״יחשוב
כטוףרגוישאי
^
ווסז
התרגום
סשיי1:מ״ש ומה שמפפיקין
כשמניעין
שהמתים צייכיס כפיה נמצינו למדים
מל דבריי סצע־ת והצדק לא
מפני
שהוא
חשוב
עם
הצבור
כיחשמתח
^
מהפרש׳ביוישבת
סשופן
דסי׳חיטא
עד
יוצאימצרי׳ונר׳דעל
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במנ
׳
V
•
r*tfcf
־
!
Mi
S
\
\
!
י»* w־
זה סמכו סעולס בהאדאמרי׳ס״קדקדופין
k
CM
חלר״תיבשב׳יכו׳בפ׳בעה
מדליקי!
אכילה
אימי הרי אני כפית מסכביו תוך י״3
ר"ם" “ " ™
ץ( נד) א רגדל א״ר ר״פ
סחל
להיות
חדש ש״מ דמתכפריס המסיס בחיי גופם
בשב המפטירכככיא צזיכו צריך להזכיר סל ר״פ סאלמלאי סבת אץ נטא כר״ח ובפר וה״ה בממולונוה סדוים בספיי ססופ' דמי׳חוטא עד יוציאי מצרי׳כר׳דס״פ סההויג.
פיחמיי לית הלכתא ככל הני סמעמסא ופרש״י דאה א דר 3גדל כמי קאי דלית הזס מגלגל כעין זס יאפילי מל אותם שמתו מאוחר היום עד סיצאו ישראל
 5׳ןחאמתיס אלא המפטיר מזכיר סל ר״ח וכמכ הרי״ף וכתבו הרא״ס יסר״ן ממצרי׳רס״פ דדריש בפי סט אשר פוי׳״׳ע כיפדיחנויסלא יהי' ביניצו שופטידמים
^ ייוג סוברכדברי הרי״ף דאילחי׳לה דיב גידל ומיהו אינו חותם בחל ר״ח פלא כדספיסי׳ טעמא משים דניל ישראל ערבי ' זה לזה הוא וע*ס כן נפדו׳ סלא יהא בס
יה יפה כוו ההפסיס בר״ס יומי מג׳תפלות הקבועות הילכך אינו חומס בי״ה־אלא ובזרעם־סוסכי דמים ודה עביפ״ככפסיס■ גסי׳המתיי׳פיכיס עליו ובשילהיכריתו׳יש
שמזכירוואומי<2ל סמויה ועל העבודה ועל יום המנוסויום ר״פי סזה וכך סס דכרי
להוכיח כן לס״ר אביגדור אומ׳שאין טעם על מס סמכי ימה שאומר בייר׳כפר לעמך
ימבסבשיב מה׳פפלס אבל התוספות כתבו דמאי דאמיי ' לים׳ הלכתא ככל הכי
יסיאל׳שהמתיסצי־־פץ־כפדה עדיוצא י מצייס דוקא כרוצח אבל לפנין צדקה לא
מעפתת לאקא?־ אדרב גידל דבסטא כ״ע מורו כיון דליכ׳נטא יר״ח והפולט נהגו־ אסזפי׳מ־דיפכ״לנ בשבתיסכפרפלמח -הי־ותכסכהמידכיכמנניספירוהגסומ
יזשע®
בשבג
3י< נת*

^ייגפוס  :וי כר | .כל אדם לברמו הקויא יפויה וכו׳כ״כ הרא״פ -כסוף ביפות
\ (׳י -יל להעשיר כדתגן בפ׳סקויא את המגלה עותד ( דכג ) ובסימן רפ״ב סחבתי
קין משטר בייםשמוציאים סניספרים־,׳ כתוב במסי׳ להיסק סי׳קנ״ט לקיורו
י׳ךיגמקיסשפין ס״תפי׳סלא קראו בס״ת אסור סלא נתקצ׳אלא אחי קריאת
ר f cפ בתירס ואח״ב בנביא עכ״ל יניאס דהיינו להפטיר ולברך אכל סא יצה

מייעוץ בט״ג מהל׳מ׳סי״א להפטיר בספטרפיש' ראשונה וי״אבספטי׳פמזסשכיס

וכתוב בסבלי הלקס -שכך סוא מכין שהרי כסי אנו מפסיקץ ובס קוראי סמפטירוכ״פ
סימ״ל כסוףסלר התפלי׳שהוא מנהג ח״והמקוימי' וקאנו נוהגיאיומ״ל סי׳פיח)
רפה וצריך ליזהי להסלים השישה עם הציד דא״יהוצא בייה ייב יהושע
וכדככף ק דביכו ' (דהאירברי הרמ״בס׳כפי״ג מהתפלה כפיס׳יי:
^ ' ^ ,ךציצה מפטר ואין בכן כלוס ובתשובת• הי&״כא סכתב הכלביולע  .וס״ש ו׳י״מ מקסי פעיות לפי שיש סיפייים שכתוב כהסיתרגיס ייוש ',וכי׳כן דפת
 Vו־יסת בס פ פסול כתיב וכהפטיה ששאלתי א״א שאין מקפידיןביס ימכיטן ה״ר יונה והיי״אח הזכיר סניהשרז־שיס ^ בסצהגו להיחמיי־כער־פ״י  :ואי) למד
^ן י ^ ,אעי בלאספי עב״ל׳ ונר׳שטיס יש בה וציירלסניה איש פר במקום א״א הפרישה בסריש״י חטב כסו תיינוס יכו׳אכל אם קורא בשאר לפו' לא סתוספ׳ יהי״אס
ןר ׳^ש
שקראו כפוי׳ואע״פ שהס״ח פסול אבל אס לא קיאו כלל בתירס כתבו שם סי״ע וה״ס ללפווופ דילפז מהצי כמו פייגו' ולאי־נסירסברי התרנו ' מפיש
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׳' ־ י בפסוב׳אשכנוינ ^ במקים
כמם

הלכות שבת רבה
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() 3מא׳ ז כמנ כמה דכרי׳שאץ להכין מתוך המקרא וכת׳הר״אש עוד ונר שהקורא בפירוש המורה
ל " » '׳ להשוים יוצא בו ידי תיגו-ס כיון שמפרש בו כל מלה ומלה וכ״כ סמ״ג וז״ל ואני דנתי לשני
חילש ”יש ' s'Jiיבותי שהפירו׳מועיל יות׳טהתרגו׳והודו לי וכתבוהסרדכיסש והגהו׳בפי״גמהל'
מפלה דברי סמ״ג מיהו כתבו סמ״ג והגהות לאין כר׳ לר״י ורב עמר׳ ורב כשתנאי
כ׳7כ1
!־,לה56ימה סכמבו שהתרגום זכה מפני שניתן בסיני
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מקיא
<
6
'
פ״כ
ויראה
סמים
יצא
את
כולם
ויקרא
ישלי׳אחר אכילה קודם המנח׳אבלמשם ואילך כיון
ת״,םני' ימ י
התרגו׳ופרס״י :וכלהשבועמיו'
ראשון
אחרי עכר זמנה שלזאת :
ואילך חשוב פס הצבור וכו׳ כ״כ שס המו׳

תרגומו שית סדרין נסכיה מלשין קשו׳ הנסך)5סר יוסך מעננים לעולםכסד 1,
ע״ש האגדה דשסיקחא דכאתי לגני בזכות ג׳דבריס ישראל מתענגים
לשניהר״־ף
כזכות סכתבזכו׳מפש׳בזכו׳סבת דכמיב אז תתענג על ה׳שועמי׳חייסדכיהמכס׳
אותה כמיני מאכל ומטעמים ויש סומכין לשפוס תבשילו מע״שעכ״ל :וג?יש ,p

מ-ר$״י ה ץק ׳יא וסר״אש :
מצוהמן המובחר שישלים
«׳« ני? « לקראת אותה קודס שיאכל וכו׳כ״כ סס התוספות
ג׳כ «®«««ר" והרא״ש מדאמרינן במדרס סצוה רבי את
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בכיו אל מאכלו לסס בשב׳ עד שתגמרו כל
הפרשה ומשמע סדכריכסשלא צוה אלא
שלא יאסיי סלקיותס עד אחר אכילס אבל
אס הקדימו וקראוה קודס השבת ככלל
מצוהטן המובחר כמי הוא וכיכמדברי
מהתפלה ומדברי
ההגהו'
רי
הרמ״בס ,,כפי״ג .
,
סס ניא קצת דדוקא בשבת קודם אכילה
סוא דהוי מצוה סןהמובחר ולא קודס לכן
והמדרש הזה היא כמכילתא פרש׳בא אל
פימה והיה כי יאמרו אליכס כניכס וכו '!,׳
דברי׳צוה רבי את מיו וא׳מהס אל תאכלו
בשב' פד שתקראו הפר ' וראיתי המדקדקי
שמתסיליס לקרותה כפ״ס וגוסריס אותה
בשבתב אבל משס ואילך כיון סמתחילץ
אחית עבר זמנה של זאת כן כתבסכלבו
בשס הי״פ והגהו׳כתבו פפי״ג מהל׳פפלה
בסס הר" מ דבדיפבד יכול להשלים פד
רביעי בסבת כדאמרי' בהבדלה והמרדכי

"
כסוף ס מזוזה כתב שתי הסברות וכתבו
להי!תלנסלאיק %סוד הגהו׳בשס רבי׳סמח ' שאס לא השלים
יהיוו!ח״׳1.
־<! ״״ קרסיותיו עס הצבור יסלים ביום שמיני
מצית שבו גומרין הצבור וכתבו עוד
* סהעוסין כרבי׳סמססצריכין לחזור שניס
מקר' ואחד מרגו ,פכ״צ ג ופשוט הוא אלא
מכתפו כן לאפוקי ממנהג הפולס שקורץ
כיום ש״ע כל סתורה פעס אס׳מקרא לבד
כתב הערדכי בפ״ק דברכות כתוב בא״ז
ראי %מורי רבי׳יסוד הסי׳ומס״ר אברהם

עשהגאול׳דכמי׳אשרקלהסוכו
שמתתילין סל?ס « ^ פיף»
יס״ילעיכ׳ה ^

שיחזרו הספ' יאמר ש׳' צ קדיש ויתפללו
הצברי תפלת מוסף נ'ראשונו׳וו ',אחרונות
וקדושת היום באמצע ומהנין בספרד לומ׳למש׳ צוית ובאשכנז
מהנין לומר תכנת שכת מיוסד' על אלפא ביתא של תשר״ק על
שם הנאולה דכתיב אשרקה להם ואקבצם ויש בה כ״א תיבות
עד אז מסיני כננד וביום השב' ועולת שבת שיש בת כ״א תיש׳:
רצית קרבנותיה כשביל שצריכין לחלל עליו השבי תקנו לומר
רצית קרבנותי׳פי׳אע״פ שיש בה חילול שבת רצית בהן  :ומחדר
ש״צ התפלה ואו׳קרלש׳רבהא וכ״ב רב שרירא גאון א״א קדושה
רבה בי״ם ובשבת אלא במוסף ולא בשחרי׳ ובמנח׳ואומר קריש
:רק אחר ואומר אחריו
^ת המוסף מיר אח׳ תפלת
ך קרבן מוסף שזמנו מיד
«,״,ן! *1ס^1י«
ר*ä'0
ן ׳■»'״•>  1, yמ ש נסכי׳קודמין למופפין
ואם לא היה הפסוק היו מוספין כשרים לקרם ע״ג רבתי׳ בנסכים
בבקר אלמא רקרבן מוסף זמנו מיד בבקר וכיון שזמנו בבקייטוב
הוא להקדימ' מיד אחר תפלת שחרייאע״פ שאין הלכה כל הונא
דאמר אפור לארם שיטעום כלויקוד׳המוספין מ ימצרי׳להתפלל
אותה קורם אכילה כדאיתא במסכת תעניות בפרק ג׳פרקי׳ נכי
נשיאו׳כפים שחרית ומוסף דלא שביחי בהו שכרות אלמא אין
דרך לאכול קורם וכ״בר״ח התם שמעינןמכאן דאין אדם רשאי
לאכול רע אחר תפלת מוסף הילכך לא שבית בה שכרו׳  :לזמנה
כל היום ומיהו עיקר מצותה עד פוף שבעה שעות ואפור לאחר‘
לבתחלה ואם שכח ולא התפלל עד שעבר כל זמנה כת׳ רש״בם
שאין לה תשלומין אע״נ דבשאר תפלות שכח באחר מהם ולא
התפלל משלי' אותה עם תפלה שלאחרי׳שאני תפלת מוסף כיון
שמזכיר בה את מוסף יום חג פלו׳הזת אין ראוי להתפלל אותה
אלאבזמנ׳וישבח נשיאו׳כפים וכל יחיד חייב להתפלל אותי יין
אם יש צבור בעיר או לאזהיו לפניו שתי תפלות אתת של מנחה
ואח׳של מוספין בנון שאיח׳להתפלל מוסף עד שש שעו׳ ומחצה
שהוא זמןתפלת המנח׳צרי׳להתפלל שלמנח׳ואח״ב של מוסף:
וי״ א חא דאמרי׳ שצריך להקדים של מנחה תחלה הקנו דוקא
שצריך עתה להתפלל שתיה׳כגון שתצ״לאכול ואסל לו לאכול
עד שיתפלל מנחה תחילה הילכך כיון שצריך להתפלל שתיחם
של מנח' קודמת שהי׳ תדירה ונם עתה עיקר זמנה אבל אם אינו
צריך עתה להתפלל תפלת מנחה יכול להקדי׳ של מוסף ולאת'
של מנח' עד דימרומי חמה והתו׳אינומחלקיישכתבו שיש ליזהר
ביום הכפוריי כשמאחרים תפלת יוצר ער לאחר ו' שעות ומחצה
שיקדימו תפלת המנחה לתפלת המופפין והרמ״בם זיל כתב יש
ימ שהור׳שאין עושיןכןבצכויכרי שלא יטעו וא״א ז״ל היה נוהג

באלה ביתא זו לפי שהי נישמעעל :גל
11
לף
והגאולה עתידה להיות
כזמתנגתשא׳
לסריסים אסר ישמיואת
סכתיתיוט׳
גכתי׳והכיאיתי׳אלה י קלפי
וכתי׳בסידר
ונס מ תישמון וכיצד כשמעת פלה ^
תס רק על סם אסיקס ל הס יאקהצסכי
פדיפי צ עפ״ס יטפו הסייס עסיש צף
וטס
אחד הוא•נמל ך והיהס׳למלך •יטו{i ,,,
סכם אח׳ לעבדו ני עין כעיןייאו-
וסד״ג
בא יבא לויתן ויכרו עליו הבירית
נצטוו עליה פימס ה״ר בכימיןאז
מסיני
קודם סנאי ישיאל לסיני במצייס,־מו5
ומצעו אז שהוא לשון הקדת׳קדס
מפעליו

ממ<וכ’׳כ ב ^  0א ע!
םסאיןסל:סנו3
הוצא דאמר אסור לארס
סישפו׳וכו ,מ׳
מפלת השחי (דכח ) אסיקנא
דלי׳הלכחא
כימיה וכת׳הרס״בא לית
סלכח׳כרב
פי׳אלאסותילטעוס קורסתפל'
המוסעיס
וכתב הרא״בד דיס אימי דיקח
סמיפסולא
אכילה והוא ז״ל
היידאעי׳עעימסשיסנס
כדי לסעו׳אתסלבכיהאררר אוי^ עכ
״ל
כלו׳דאיסיסמס די אייא לא
אתאפסירמא
מסוסדחלש ליביה ואמת ליה
יהוהליה
למיסע מידי קוד' תפלת סעוספין
ילמיתי
וגבי הא דלי׳סלכתא כרב הונאאמיי'געי
דלים הלכפ׳כריב״ל דאמי כיוןשהגיע
וען
תפלת המנחה אסור לאדה שיכעיס
כלוע
וכת׳על זה ה״ר יונס ודוק fספימה
אינה
אסורה כגון אכילת פימת או אכילתפש
מועט אכל סעוד׳ אסור' עכ״ל
יססמ׳דמי
כמי מתפיס מאי דאמרי׳דליח
הלכת׳כיכ

הונא דאמ׳אסור לאד׳שיטעוס
קוד׳תפלת
סמוספין ודבריו עסיןכלכריהראינו
ונר' סכך הס דברי רבינו דכי
אמיי׳דלית
הלכפא כרב ה עא אינו אלא
להתי׳נועימס
אבל אכילה כלו' מעודה אסורה
מההי׳וע'
בג׳פרקיס דאין לפרס דברי וכי'
דמדינא
מומ׳לטעי׳קוד' פפל׳המוספין
וכדאסיקנ'
דלית הלכמא כיב הונא וכין טעימהונין
אכילה שרי דאכילהנמי טעימה
מקריא
אלא שאץ דיך לאכול ולא
לטמוסקיוס
מפלת סמוספין דטעיס׳נמיאכיל' קרילה
דא״כ מאי אץ אדם רשאי לאציל
דקאמי
ר״ח שהרי לפי זה רשאי לאכול
אלאסאין
דרך העול׳לאכול אכל ר3י'ירוס'כת'בחי*ס
ביום
אסור לטעום כלומר לאכול קודםהפלח
מוסף כך פשוט בסרק מפלת הסחרודני'
המהין דהא בהדיא אסיקנא דלית הלכתא כרב הוצא• ואיפשר דה״ק רכינו
ירומם
אסו׳ליטפ׳טפימ׳גדולה כלוסי לאכול וממילא משמע דטעימ׳קטנהסרי6ודלג)כי3
הוצא וכדברי היא״בד וזה סכמב יבינו בסס ר״ח דאין ארס רשאי לאכולפדאחי
הפלת מוסף כתבו הרא״סבפסקיו בפרק הנזכר .
וזמנהכל היוס ומיסוצקי
מצופה פד סוף שבעה שפית וכו' בר״ב תפלת הסחר (דף כו ) תגן ופלמוספי!כל
היום ר׳יהודס אומר מד סבפ ספות וכגמ׳תפלת המוס פין כל היו׳ א״ר יוחנן
ונקיא
פושע ופרש״י ונקרא פושע המאסר כל כך אריב״ל כל המתפלל תפלת
המוסק!
לאתר שכע שפות דר׳יהורה עליו הכתוב אומיכוגי ממועד אספתי וכ״כ
סימינס

שהיו קורץ כ ' מקרא ואחד תרגום בשעת
קריאת התורם מפום דבאומו שנץ פסוק
וכ״כ סכלבו בסימן כ׳וכבר כתבתי בסיסן
קמ״ד שאע״פ שיש חולקץבדב׳הכי כקיטי׳
כת׳המרדכי שם וסגהו׳ בפי״גמהל׳תפלס
בסס א״ז שמלסדי תנוקו׳אין צריכי׳לחזור
ולקרות הפרש' בסב׳ססרי השלימו בספה
הראויה להשלמה וכ״כ בהגהו אסירי שם
וזה ככלל מ״ס רבינו סכל השבוע חשוב עם
הצבור  :כתובבסגהו׳פי״ג מהתפלה בסס
ראב״ן דהא דאמרינן לעולם ישלים אדם
פרשיותיו פס הצבור איירי ביחיד הדר
בכר׳שאין בו מגי ן לקמ׳במוים דצרי׳לכוץ
הספ׳שהצבו׳קוריןבב״ה יקר׳נסהוא ביחיד
סצי׳מקרא וא׳תרגוס אבל אס הוא בעי׳ סיס כה מנין ושומע הפרשה מש״צ סוב אינו
צריך לסשליס ונדמו דבריו סס בהגהו׳וכן דפת הפוסקי׳ שסתמו דבריהם וכ״כ סס
הרמ״ב׳בהדי׳וז״ל אפ״פ סאד׳סוסע כל המור׳כלה ככל סכת בצבו׳חייב לקיו׳לעצמו
בכל שכוס ושבופה סדר שלאותה שבת ב׳סקרא וא׳תרגוס כת׳סס״ר ישראל בכתביו
סי׳ק״עדדוקאסרשת הסב׳סייב לסשליס אבל א" נ לקרות פרשת י״ט וכ״כ בתיומת
הדשן יס כ״ג ואפ״ס סכס׳דלפר״ה איס־שר סטפס שחייב לסתלי׳סרשיומיו כדי סיהא
רגיל במס שהצבור קורין וא״כ היה צריך להסלי׳ פרשיות של י״ט ומוספץ כבר כתב
דלשא׳גאוני׳א״צ וסקרו׳ בפיכיו סלא נהגו רבותינולהשלי׳וכן עמא דבי כת׳כמרדבי
סוף הלכו׳מזוזס םא"צ לחזור ההפטרה פס הסדר ולא הפרסה של מנחה י :
בפ״ג מהתפלה שהמתפלל הפלת המוספיןלאסי ז׳שפי׳אפ״פ שפסע יצא י׳ס
מסכי
רפו ולאחרשיחזרו ספר וכו׳תמן מפל׳המוסף מיד אחר מפלת
הסח׳שזמנה
סזפנה כל היום & 1 :ם שכח ולא התפלל פד שעבר כל זמנה כתה רס״בם
שאין
מתחיל בבקר וכו׳פד אלמ׳דקיבן מוסף זמנו מיד בבקר כןכהכו לה חסלומין וכו׳כ״כ התו׳והי״אש וס״י יוכה גר״פ מפלת השחר וגיפמ׳ססוסרוקיי
המו׳והרא״ש וה״ר יונה כר״פ תפלת השחר וכ״כ הימ״ב' בפ״ג מהלכו׳תפלה תפלת
בתפלת י״ססהיא סל רחמיםשי לה תסלומין שאין זמן בקסת רחמים
עוברואסיל'
למוספץ זמנה אחר תפלת השפר וכתב היש״בא בר״פ תפלת השחר סכר ' מהמוס' בשבת שאינה אלא שכח ס״מ כיון ססיא כנגד תפלה סל כל יוססהיא סלרחמיסא
שאם הקדים הפלת מוסף לסל ססרי׳יצא וכ״כ כספי אסל מופר כשמירב אשכנז הל תשלומי! כמות׳אבל מוסף כיון שמזכיר בתפלה קיבן סמוס׳אינוראוי
להתכלל
נוהגין לומר תכנת סבת ומכתוב כשבולי הלקט תכנת לשון סדור כמו ותוכן לנוס
אלא בזק הקרבת המוסף ואע״ה ששאר תפלות כנגד קרבנו׳תקנו׳מ״מ
איממד־יי
רצית קרבנותי' י״מ בכל סקרמו׳כמיב ושעיר לכפי ובקרבן סל סבת לא כתי׳סעיר בהס הרבנות :ויש בה נשיאת כפיס מסנה בפ׳כתרא דתעניופידכו ) וכל
יחיו
לכך סדרו לומר רצית קרמותיה שהם קרמית שהם איכס צריכין כפרה וי״מ רצית חייב נהתפלל אותה ונו׳בס״ה תפלת הפמר (דף ל ) איפליגו תנאיבמילתי)ופנקי
קרמותיה לא יצית קינן"66כ מני מליו סבת דכתיב ומיום סח ' והלאה ירצה ואץ הפוסקין כסכסיס דאמרי דתפלת המוספין כין כחבר עיר כץ שלא בחל׳שיופיע
ז׳בלא סבת צוית פירושיה פס שרוי נסכים י״מ ע״ש צו את בכי ישרא ' שסם מפורש חבר פיר חסרת פיר כלומר צבור אס אומרים כפי במוסף נתב רכינוכסימןי)ג_
קיבן שבת צוית קרבנות המפורשים בס עם מערכות סל לחם הפניס סס המערכת סמס למס אופיים בנמר פעעיס ולהיות לכס לאלהיס אכתוב בסיסן חצ׳׳ג נם י־
נסב
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רצא רצב

רצא(א) פל השכר מפל הסת כסעודת שחרי׳משוסדכשמכרךשחרי' מל הפת מסלה כזין כאן סיסבפ״ס דהיינו דוקא מן הנהר מצאתי כתוב ב ^ן ספר אגודה סכזימס מיסכ»
ראשו5י׳1
השמשו׳גוזל קרוביו ממי וי' מ ביןהשמשולש עיש וי ' ס דוקא כי״ב סדש י׳
 7נ<* נ שוס שימן ומשמע דאפי׳אינו סמר מדינ׳קאמרלמקדשי' עליו בשסרי׳מההוא סממא
היל>" ' 9 6ע״פ
 7מי f!\üאכל גליל וכתכהרא״בדבפכ״ט מס׳שבתסאסכא לקדש ביום על הפת מקרש ומסש׳סעוציא אביו ואמו (וכ״כ המררכיסע" פ כ ר'י )וכת' הימי״ס שגס בסעודה ג׳קוכעעל",0
קידו׳כטעודס
ובוצע על ב׳ככרוכפכ״סיורבי ירמוס כת׳כח״א בסס סימ״ס דאין צ״ל
שנת יכול לקיים במקום ברכ׳היץ ויאכל והה כתב שאינו מקדש לפי שביו׳כיון שאינו מזכיר קדושת
כלכתציוצתשוס"
גוכי כ במרדכי פיק
 mu 'p 'tגיוס היוס אין ההיכר אלא שמברך בפה״גקידס
משנת:
הי׳סכר׳לן״ן
ומכרךלסרע״בןסי׳ר״י ס-״י״מ לא
סעוד' שלא ברחנו בסול ואס כא לקדש על אכל הדמכ״ם ז׳יל כ׳מצו' לברך על היין בשב׳קוד׳שיסעוד
(נ ) « ק הוא
ינהגקומ מרוני ספת איזה היכ׳יקנאן וכ״כ הר״אשכמשו' כפייה בלכ׳ושותה ואח״כ נוטל ידיו וסועד וצריך שיהיה ג״ז הקדר' בסעודה ג׳קורס וגס ה״ר יונסכתב גע״ג
הימ״ע׳ובשכל,
םפק׳קידם שאכלו שאין ניאקלו דביי
ז ייזאושכ יל? ד׳ע ליי כמסויסעוד׳ושלא יטעום הוד׳ וא״א ז״ל היה שותה מים
 7שגמ7ף ק״פ ומשא׳ פאס &
הלקה האריך לתת טעם למה א״צלקד"
יידדי< דדדת רזדומז מד W5ד!ו־?  44ו י
עונגkn
לו לבעל
דאין לו
קידו' דאיז
יג׳ל < גהג 'מ פ׳ל ביום אוכל בלא :תידו
לבעל עונג
־א״צלקד,
בשמור ג ופסי כ כת וזי לרהר״מ כתבאני
ונפ האגור 7ק .סבת בשביל שאינו יכוללקדש  :ומ ש
ססנחג •כאשכנז ונר׳דאפי׳לרבכרוכא דאער נטל ידיו לא
רגיל לקד׳גסעודיג׳אכל לא שממתיסי"
<נלפפ :
:׳מבואר
ג( ) וכ *הרי״ל יקד׳ מקא בקידו׳הליל׳ וכו׳אין זה מוכרס
:הייןסל
כה' פס-ז זנע״ת ומ״ש בשה הייימ ב' בפכ״טיובמ״סשמקדש
•מל להי 1פ נ 6גפ ואס״כ נושל ידיו גס הגסו׳ כתבו ססשכך
הפוסקי׳סוביי׳דא״נלזתוג!
קונעקמרדשוכיון סכל
יש לפפ< ן •מ״ש היה נוהג הר״מ שלא ליטו' עד אסרקידוש הצהרים אל יכטלה כי עונג הוא לו ואחר השינה
7יונל) ק נעיר! ת
לקדש^
ועישק אופה אפי׳ בסעודת ססרית וכמס שאסרלטעו' כדאית'במדר׳אמרה תורת לפני הקכ״ה רב״שע כשיכנסו ישרא׳לשין הרמ״ב׳איכו מבוא׳סיציז
קודם קידוש דשחרית היא״כד חלק
געירות;
וסתיי לטעום קודס קידושדשסרי־ת
ספן בעד הרמ״בם וכן לעת ההגה
וכתבו דמהך טעסא כוס מילהשסי
׳־»"*ן«■»•  tjrwrpי•me1י /»eן•*« י •!׳ • « r w*»7 wnן
ן  )£t£ן{ I #ן.י* « ו
■ כתבתי כזה בסי ו
יתמה לתינו" וכבי
* nWsaמר רבה כהני תלת מילינחתי בעליכתי׳מננסייהו
וא״א ז״ל היתה שותה מיסוסד' כתבו רבי'
לוקמ5יה1נון
גסעילמ ג׳
זחעמ,־נרי85
?ע«7ה.«'3
בסי׳פ״ט ושס כתב שאבי העזרי אוס׳ודבי וחד מ״נייחודק״עי סעורתא כשבתא בעידן כי מררשא •
פשוט הוא רצסר״אשנקיטי׳סמתענ׳בשבת
אס יכו' לקד׳להוצי׳בני ביתו כתבתיבשי"
קס״ז• ובאשכנז מניסין סשולסן ערוך
פל השבת וכו׳כ״כ המרדני בע׳ כל כתבי ;

<ו>ן״ין
דד״׳פזר.״ל** ׳נו
להייןיז1דס1ישע1
ף .ן* ,א זהירטארלנךי׳סעוד׳שליש^ דא״רש קפד "
כתבבשכלי•
ולעני! בציע׳על ב׳ככתת
א״ר יהוש׳בןלוי משו׳ברקפדא כלהמקיי' «■־";
דליכ׳קמיד׳לבצוע
׳גמעודו'א ניצולמניפורעגיו' מחבלו של משיח ומרינה של גהינם הלקט בשה ה״י בנימין
לקס
וממלחמ׳ ו £נ מנוג ואייר יוסי יהא חלקי עם מקיימי ׳ג סעוד־ו׳בשבתעל ב ככרו׳ דסהיבאילפי' ליס לקטו
ואף אם הוא

" ! ־צ דבוק להרבות בעירות וכו׳ בס'
התכלת ( דף מג ) וכתבוהו
הרי״ף והר״אש כסוף ברכו והרמ״ב' בפ״ז
סה׳תסל׳נכמנחומ׳ויקהל מש׳כעלי אגדה
היו אומרים ממחלת סתורה יערסוע׳איץ
בה פישס שנ׳בה קהלה ביאס' אלאערשה
זו בלבד ולמה כך אעי קכ״ה למסה רד
ופסה לי קהלו׳גדולות בשבת כדישילמדו
כל הדוח הבאי׳אחריך להקהיל קהלו' בכל
סב' להכניס בבתי כנסיו' ובבתימדרשות
ללמוד בהם תורה לרבים ר״א רקהל משה
אמר לסס סב״ה לישרא׳אם אמס נקהליס
בכל שכת ושב׳בבתי כנסיו׳ובבתי מדרסו׳
וקורץ כתורה ובנביאי׳ מעלה אני עליכם

שבעהרבה יכול לקלי׳ אותה בכביצה ומיהו א ם אי

סעוד׳שחרימ
משנ׳סני העמי כיון שאכלו

בזס
" כהרמכ״ ם y 7ןאם לא היה לחש משנס בצהיי׳ וסעיקפיד
אפש׳לו כלל לאכול אינו חייב לצער עצמווכ
אנ׳הגק'
הוא חולה מרוב אכילה אן שהוא מתענ׳פטור מנ׳סעורו ׳ןןזחכם סכרוא תו ופעולתו לפניומכל

Ä
'Zä
עיניובראש• * Wימלאכטנובסעוד׳הכקיכדיליתןמקו ^פעוך'
שלישייתמנה משיגי זמן המנח דהיינו מו שעות ומחצה ולמעכה לססמהל "־!הי' וגיל מ־י•־ ,־■ ״•,
צייו
ולא קוד׳הלכךאותם שמפסיקין כסעוד שהרי לחלק לשני ועריץ בעס גאוי סכל זמן שהוא סוס מג׳
ואיתי
אכודרה ):
זמןלבצי׳עלכ׳ככיו (וכ״ב
לא הניע זמן המנחה אינן מקיימין מצות נ׳סעודותאבל הניע
המנחה יכוליןלעשותה מיר אח׳סעודת שחרי׳וכן היה עושה א״אבמכילתא דבסעורה ג׳צייך לפחתמי
הרא״ש ז״ל היה מכר׳ בר“המ והיה נוטל ידיו ומברך עליה׳ומברךאס׳שלס וכי׳ כ״כ המרדני בפיקלכנתב
חיגיש׳
המוצי׳והיה אוי שיותר טוב לעשויבןכיוןשנמשכה סעודיהמז׳עד וי״א שיכול לססלי׳סעוד׳ג במיני
ושהביאי
אחר המנח׳ ואם לא היה עושימיד השלישי׳לא היה יכול לאיסור כ״כ סר״ן בפ׳כל כתבישי״אכן
שאכלו
ראי׳מפ׳היסן יכ״כ ה״ר ימ׳בפ״ג
אח״כ אלא אכילה גסה ור״ת הנהיג שלא לאכול בשנ׳ביןמנחה
בפר׳פישן
בשה רבני צרפת והחו׳והראש
לערבי׳משו׳דאיתא במרר׳כלהשותמישבשביביזהשמשויכאלו
*1,
ובפ׳בתיא דיומ׳דסו ראייתם וכ״כהנסו'
המנח׳והרמב״ם
סעודי
כאליהמלבתס^ ותי בפולמיסכ !
שלישי׳קוד' _ _!׳ . .
_,LL
לעשו׳ .
המתי׳ועל כזהנהיג. .
גוזל . ,
ישיפס1י[ ״ 5
>ר
מנביא משררו ואחס פודי וחוח יי וארי

תיגימ׳כמ׳הר)
סעודות צריך פת ומיני
^ פעורה ונרא דהכי עדיף טפי דמוןשחגיעזמ !.המ^ח אםו
ומכ אןסמבי3כ<1מפןצן ׳סג״ןס
כע׳היסן
גפ׳כל כתבי ססס פי׳וכן פיש״י
בבתי כנסיות לקרות מקיא ולדיו׳בד‘  ‘,עד שיתפלל וכתהרמב ם ז ל שגם בסעודה שלישי קובע על היי{
על אבל התו׳כתבו סס וכפכפי'דיומ׳סמ
אגדהאסר סחתפ '  . .ובוצע על שתי ככרות ואדוני אבי הר אש ז ל לא היה מברך
סמלפתיס
בחד כמו בשר ודגים וכיוצ׳דכייס
רצא ויהאזהיר מאד לקיים סעודתהיין קודם משו׳דאיתקש יום לליללעניןקד־וש המ לילה סגי
ואפי׳איהוס
כ׳ככרו׳ואית׳בהם את הפת • וכתבו עוד
סליסי׳דאר״ש כן עזי וכו׳  ,זימנא אף ביו׳נמי סגי בחר זימנ׳אכל היה בוצע על
משוםאמרי׳דנפיק כג׳^ ספורו' במיני פוג'מ6
כפ׳כל כפבינדקיח ^ ומ״ש ששיעור׳ככיצה בירוש׳במכילתא דבפעוד׳שלישי׳ צריך לפחו׳ככר א׳שלם
כמכי דביום ו׳ירד לכל אח׳ב׳עומרים ומכל עומר עשו שתי ככרויהך־י ף׳ כמו גבי סוכה מ״מ כפירי לא נפיקדל6
כ״כ הר"ן בשם בעל הלכות בסר׳כל
וכמו שאכתוב בסמון :וב״ב הרמ״כס06
הוא סול' מרוב אכיל׳וכו׳כלל וכב׳כתבמי
כזה בסי׳רפ״סחסנה משיגי׳ זמן .המנסה
וכו׳הר״ןכת׳בס׳כל כתבי בשם בעל הלכו׳
דאפי׳ספסיק באמצע שעודה ופורס מפס
ומכר׳והרר שרי המוצי׳ואוכלככיצ׳יפכרך
שפיר דמי אבל הפו׳והרא״ס והמרד׳כסכו
סס שאין זמגה אלא מןהמגח׳ולמפלהוכ״ב
סגהו'5פ״כס :וכןיהיסעושה א״א׳ ז״ל וכו'

לשני עומרים אכל א׳בע״ש וא׳בליל שבת וא׳בבק׳הרי נשאר ^
אי שלםלסעוד׳שלישי׳וי״א שיכול להשלי׳סעוד׳נ׳במיני תרגימא

מהני נמי בסוכה נ וכמ׳מוד הראפנע
הישן דבתוספסא פר'כיצדמברכץחניא
תיגימ׳מנדעליוכווא
הביאו לפניו מיני
היינו
מיני מזונות ומשמע דמיני תרגימא
מאכל סעסוי מה׳מיני׳ואיפש׳שהואחסיב
כתבוהגהולו
יותר מבס' וגביג' פכ״ל וכן

פיימאכ׳העשוי מה׳מיני דגןכדאמרי׳גבי סופה לר׳אליעזרשצריך
י״רסעודות בסול ואם השלי׳ במיני תרגימא יצא ור״י היה אומר
כיון דילפי׳ג׳סעודו׳מגייפ הייםרכתיבי גבי מן צריךלעשות׳בפת:
דמפמינן
בלל וסמך רבי׳טל פי׳זה משוס
קךךמנח׳אומ׳ש״צאשרייושביובאלציוןוקרי׳
רצב
ואומ׳פסוק ואני תפלתי לך היעת רצון׳ע' פבתוספתא ורבי׳ יחסם נס״א כסבדקני
המדרשישיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שכר וכתיב בתריהחיגימא הס פירות וגס לדיונהמיג
באכילה

״ ? 1 .אלא אעיפ ששתינו ואני תפלתי

.

?פוס6יסור כ י כה סאינ צייכה תייזהי$
כאן משוס מרבה בברכו סכא לצורך וכתב^

לךה׳ובספרד

נוהגין־־• ״־״  -׳-

.-

w ). ,

לכפלוואקנוהגיןכן■באשכנז וצרפ׳ומוציאיז ס״ת כדאית׳בירוש׳ וה°ייסו1׳מק ? דבמיני *wlZכהני
^דיסי׳סיינו׳נג,-
^[ 01
עזרא תקן להם לישראל שיהו
קורין כתור׳בשבת כ ^3חה רכשני (ובס ״ק דמגיל ׳כסם ר תדנסי סיני ׳■
יי1 1
מש
הצכו׳בקיאין בזה וכתיב בחסבן

סעודו׳וי ן נמי 4זי ' טל כ׳ככרו׳ס^ ף^
היו בנס סמן וכ׳הי׳ן ואין צורך הרי סככל מעסה שבת איש ואשה מדיןוב כ מ

אל הוזכר שסוכן עמא דכי לאכולולשתו׳בץמנס׳לעעריבוכן הסכימוהגסו׳גס״ל.
וכתבו שכן סיס נוהג הר״מ ז״ל וכתב עוד ההגהות שאפי׳האוסרי׳זסו דוקא קהנהר
אבל מי׳שבבי׳מומעכ״ל ומרבייס׳נלמוד למ״ש רבי׳משולס וה״ג למזר׳הלהשותה

בסבלי הלקט בסס ריס״יוכת׳ס׳^א נסגו ל!5ו!ץיובי״ם 0פ :יס^
טןרא שיסו קורין במורה כסכ׳במנסה ולא תיקן כן ס"פ כמו׳קיחח rpADT
ששל להיות בשב׳קורץ כמנסה פרשה הנוהג' ולא של י״ט כראערי ׳נ ־ כפהמי> '1
׳ה נ
גביהמכשיר

הוא ז״לבפסו׳אחר׳סאץ לדרום כן בצבור
וכיין שאס אוכל קודס חצו׳אינו יכול להפסיק

אין

שבת רצב רצג
:אשימ אין קריאה כמכסה בי״ט כתו כשבלי הלקט אחר שקראו סוב׳ היום
3נ
י ^ ין כין בחול בין בשבבין י״ט סוץ משבבמנס׳ותפני׳סאין בה הפטרה
נעווהמן
* שאין מקדיסין בהם והטעם שמעתי מפי הי׳י בנימין שבת וי״טשסרי׳ומנחת
יסיט WftSבססקריאת הספטי־׳המפסק׳בין הקדיש שלאחיקריא׳התור®לקדיש
!
המנחה ב־צצעת ס ת
,
,
^(!;ימפלת
ץלא:זרקיי 6תהמור שאצייר
ל \ל0סדי'שפיר ב-םבכפ' התורה בעמדם
לתעלתלסשפכ״לכתוב־ע ש יום מנוחה

״ tsla־ » ,פנן יציילופי15t,״
י מ מ לשיחכימד

כי 'נ)ימ׳ יוםמניס .י כ לינוח! ^ -0׳׳
ס;)
הלם" פלנ״לס היא■לשו! נקבה ולפי
ס ^וטמיועשץרת השל ש5ושמרובי
:-15י' וכן ציה את כניו
וליישמו 5)5יה׳
;^ ;3גילהכ;זביה בבי גיל יגיל אבי
 c*06׳ בשעה סנתבשי לאירשך
»וכי׳בא שתסס וגיל ביטש;אמ־ ייפול
צנהפלפנץ ויצחק יכיו־שנדר׳ גיל יגיל
איי צדיקעלאברהםנמצא שיצחק הוא
 p 59ומציע רנה אצל צדקיס דכתיב
ומוצדקים •עוד  :שאמי אברהםהשה
לעולה מי מיד רעןיצחקיאמ׳שורס ומס
סיוס ^׳ש-רשלק״ק• יעקב וכרו ינוחו
'
ממחינניהו־קאתפיי השיר ואמיו
כב״ישקבע תידזבמץ מיע 'י הדאאמים
«יפריעקב שכת יעק׳ובניו ולא אי*הם
ומיוולאיצת ובניו שהרי כני ישמעאל
ועשוחינם ניחים בו מנוחת אהבה ונדבה
9ופ :פלהאמי׳למעלה יוםמנוחיוק־יוש׳
שלו׳הטעש
לעמן■נחת :ונתב רבש"■.
שמ ^ ו צדוק סדין ונדרשמדרשים
סשדתיסשלא  rtבאיתה שעה יכו :ער
נן*סה?ל: :איך יח בששת

לאהתע u

היא״שיבמי

 I fix-ל

מנחה בשיח שיכדי־ויזכ־׳' פ תשניששתי
(דנו) ח rגדשמקצ׳כקפ׳א כיי סמכו
סטהח״שוכדשב״אדכיין  6hאסיק .א
נתיי׳ת׳סניינקטל ממס וטעז׳דמשתכר
וכי׳ע  :״"ףוהרםכי'ם.בע״י עסלכות
הוא
מפלה• ׳  tVואם בבדל בשניהם או לא
מדלסמתמ :םיצאכ״כ שם העוסקים
כיים • וח יש בשעה ולא התעלל
כ1.-
מנת :כלל אבל אס ט עה והתעללי״ח
נימת יצי עו יצריך להתפללשחייבעי־ב
לתי׳והיא׳ש וה׳ריונס ר״פ תפל׳סשסי
ודייק רב־ גכתוב בכל הד טע דאלוהזיד
ffrלי מ £לופיןכמו שנתבאר בסייק 'ח:
וצגT1Dעיביתישאחי־יןאותו וכו,
דאערר׳יושיבפ׳כל כתני•
^); וסיטזמןיצ״א ת שבת להיות
מותיכמלאכה הוא משישלי׳בץהשמשות
זי יוסי וכו׳כבר כתבתי בסי :רס״ארלר'
יהירה אחי ש־ף שקיעת התמצאלףות״ק
"מה הוי בין השפעות כדאיתאי כפר' במה
®׳??( 1לד)רי3־ יוסי פליג עליהישם
סמרבין .השמשות כהרף עין ומפיס
גג׳ז מין השמשות דר׳יהודס הוי ימחא
"'*'0ייאסיקנא דהלכה כדברי פניהם
נמומיי כר׳יסודה לענין קבלתסב׳וכרבי
יושילעכיןמיומהדלא אכלי כהני׳תרומ
עי ושעס בין השמשותדר' יוסי וכתבו
י ^הישיס׳והרא״ש וממילא כעי למ״ש
ונסתפק• שםהרא״שכמ׳
?מיכן ני
—יוסי .ז .
ישבי•

הוכיח
ו
^ pcrcrö

1ר יה; ד^ " יי ?
 'Svnכ א״מה ,ינ

יכינוכמצא אתיש  14ת ‘
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נראים אלא כלילה אלא בינוניים וס״ר יונה כתבה במחלת מסכת ברכות וכ׳ וכיין
שאין הכל בקיאים בין גדולים לקטנים צייך ליזהר שלא לעסות סוס מלאכה
שיראו ג כוכבים קטנים ואס הוא יום מעונן ימתין עד שיצא הסעקמלבו  :יכת3
הי°ן בפרק במה מדליקין וגיומ׳ (וכ״כ ברגה״מייפ״ו )דלפנץ מוגפת פציי׳להוסי׳
כעני{!
נענין ממ״סס כעני
קדש שיעורו לענין
מסול מל הקדש

רצב ()א
עד  V«,סי•
גי״ 7נ 'T 7/ 1
דצייוספאסאידע
״יל לא היה«3

־

■

איויג
׳1
איייג

וגן ה< א

3*P

לעצין נהג״_«.
ליה מיס*J I 0
דרכי ס ל כהימב ס דלית */-
שגו* שחרי שם קורקבמנחה במנחה שם קורקבב בב שם קירין —Ä
סכת כמושכתבתיבסי׳רס״א ס״מלא «מפלס•
בה׳דברי ר״מ ר׳יהורה אומי במקו׳שפופקין בשב׳שהרי׳שם קורין
היהלולהסמיטהאדכוכבאסדיוסוכו ^ (p’oonMiO

כמנח׳בשני ובחמישי ובשבת הבאה והכ״הלבחא ומתבלין ל
ראשוגו׳ולאחרונו׳וקרוש׳חיום באמצע אתה אהד וכו׳ויש בו ני׳ד
תיבות במי שיש בפרש׳ זבור את יום השבת לקדשו עד ויקדשהו

משיין ע? ישראב שהן יחירין באומו ועט פי זה נתקן אתה אחר
ומה שתקנו בשבת ׳נ עניני תפלות אתה קרשת ישמח משה אתה
אח׳וב׳י״ס לא תקנו אלא אחת אתה בחרתנו מפני שאלו ג׳תפלו׳
ת־ןנום כננר גי שבתי׳ אתה קישת כנג׳שכת בראשי׳כמו שמוכיח
מתוכו ישמח משה כנכד שבת שט מתןתיר׳דלכולי עלמא בשבת,
ניתנה תודה ואת׳אחד כניד שבת שלעתי׳ונוהגין בכל המקומות
לומיג׳פטיקיישל צדקתך ופת׳רב שר שלו׳הטע׳שתקנו לו׳צידוק
הרקעל שמת משה רכי׳נאות׳שעה ונם נהנו שלא לקנו׳מדר׳בין
שתי תפלות משו' חכם שמת כל בתי מדרשו׳בטלים ומזה הטעם,
נמי הנהיג ר״ת שלא לקבוע אז סעור׳ ויש מדרשי ,שמוכיחי' שלא
מת בארת׳שעה ומה שאומרים צרקתךבשביל הדשעים שחוזרים
לניהנש כמ״ש ונוהגי׳ באשבנז כשאקתחנה ביום ראשוןא שאין
אומדים כשבת צדקתך ונוהגים באשכנז לוי תחלה צדקתך צדק
לעולם ואחריו וצרקתךאלהי' ואחריו צדקתךכהררי אל ובספרד
אוהדיה ת הלה צדקתך בהררי אל ואחריו וצדקתך אלחי' ואחדיר
צדקת’ צדק לעולם וזה גבון יותר שבזה הסד׳כתובי׳ בספ׳תהילימ
ונוהנין כאשכנזי לומר פרקי אבות כמנה׳ וכ״יב בר עמרם וכספיד־
אומרי׳איתש כשחרי׳טעה ולא התפלל מנח׳ בשב׳מתפלל במ״ער
שתים של הול מבדייכראשונ׳שיש להקדייאות׳שזמנ׳עתה ואינו
מבדיל בשנייה שחי׳לתשלומי׳של שב!או 5ם לא הבדיל בראשוני
והבדיל בשנייה שנייה עלתה לו ראשונ׳לא עלתה לו דביון דלא
מבדיל בדאשינ׳נלי רעת׳שביוןנראשונ ' לשםתשלומיןובשגייה
משום חובתי ואין לו להקדים אות׳ של תשלומין לחובתהזמן■
וצריך להתפלל פעם שלישית בשביל א ותת של תשלומין ואם:
הבדיל בשניה׳ או לאי הבדיל בשום אחת :מהם יצא וה״ם בטעה
ולא התפלל מנחה בלל אבל אם טעה והתפלל י״ח ברכות :ולא
הזשי של שבת כתב רי׳י אל' פ שלא יצא באותה תפלה ואילו
נזכרמבע״י היה צריך להתפ לל ז' ברכות :אפילו הכי לא יתפלל
במ״ש שתים כיקשכב' התפלל י״ח בדכית וחכמי׳פדובינצא׳ היו
אומרי׳כיון שלאי צ ' ירי חובתי באות' תפלהוי כאילו לא התפלל
וציריך להתפלל שתים לערב; וכתב אדוני אבי ז״ל והדבר מוכרע:
אות׳לערב:
שהנהק לצא׳ידי ספ׳ולהתפלל
כךהיהאומיהייריונה שחנכו?
י 5היה אומי'ת״ר יונה
.

ללמדנו דג׳כוכבים ודאי לילה וקודם לכן
םפ
אסיר בעשיית מלאכהוהרמב״כתב׳בפ׳ה «7נר זנ ׳
ואע״ע פחסכה אסו' לעסות מלאכה עך  uwלאין
שיבדיל בתפלה ואסב יאמ׳המגדילב" עיסקיןג״ייסית
קדש לסול כמבואר בס״ס ס'• מ׳סה יא
אנוס כגון שצריך להספיך עלהמסוס
^ כגין שהיה להם סו׳אונס
וכו׳ופי׳רבי׳האיי
ובו׳כ״כ התוספות וי־רא״סוה״ר ■ יונה

רצג
י* זנ׳ 1
ללימןייפעצצי׳
קי־ו6צ עת־יג

יהמייניליע״־ל״־מי; ־ 31 ,ע
רבי וקורין ק ש בברכותי וכי ה פ וקוריןגס גאft ,
וק!ר6ו
ק״ס אחר צאת הכוכבים וסחפללין ייח
קורס לכן והרעב״ס כפ״ג מהלכותפת ?ה קויס ^יצה נ"
ב ויש לו להתפלל הפלת ערכי' סל לילי
אומריייהוארחום
שנח כע״ס קודם שתשקע5לזמ׳ יכן
יתפלל ערבית סל מ״ס בסבת לאישתפל׳ " יכו&«3ןגל!נ
ערבית רשות אין מדקדקין .בזמנה ובלבד ׳ * יי *י׳י*
שיקרא ק״פ בזמנה אקר צאת הככביס ד* דיי 1*/.T
t^n
טכ״לא ! בפ׳כ״ט מס׳ פבת נת' יס נולאדם יצ
לקדש ע״ס■ פבע״י אע״פ שלא כבוס" .סיועדלכ׳ע6ין:
השבת וכן .מבדיל על הכוס סבע״י אע״ע ליייי מר; ימ
"{אפיי
שעדין מא פ 3ת שמצות זכירה ל5מף-ב » ינן,
<  ,י גמה! « נבגי 8ב’
,,
בשעת מיססו ויציאתו בין קידם לספ זו מי!ר'ר יוגי־ס:
פ״ע־יזצמראת®
כמעט יכתיה״ה שפירשו שאע״עסמגמ״יי
קדש סו הבדיל מומר לו־ לעוג .ל$כול י״ממגי יאתה
בקדוש זה ולאכול ולעפו׳כהדךל׳זןמ ^ 1כ׳ חיק .יאק;איחד
י •Sf
חה לע׳קצתמךהגאוני׳וכ״כ מןי-לזחיוני'
ובדברירבי' וכן עיקר פכ’ל ולזה הסכיםחממכיאייועתיל:
היסב״אבר״פתפלת הסחר  . ..את« היןן.ןאיו«ר
הבדלה בחונןהדפת־ ית5ה;ד 5ת 7ליו
ריצד ואוכר
פ « ת 6ומ & ינפ'י) ץ מופח ( דףלג ) ”  ” ,7 7צ
כנולסוססקו ו» 0ז ״״״
נ5וי 1ס9קים ס 1נ״י
הפוסקים הלכה כת״ק דאפר במזכיר החגיגי׳ *V
הבדלה בחוק הדעת כמובבא״ס צעיצטי*יך״«#
מחסילין באתה חומתנו לפי סהמסנת
מטבע בטבעו חכמים בברכה אינו אלא
סיעה אלא מתחיל אמס חונן .עד וסגנו׳
מאתך ומתחיל את הבד לת בין קדש לת ל
וכ״כ היימכ״ס וכ״כנסרר ר״ע פכ״ל
והעולם נוהגין .לו׳אהה חוננתנו שאין זסן
צקרא סינוימטכע שהכל פנין אס׳סוא .א
ומ״ס ופ*כ אין מהפללץ הביננו־ במ¥ש
מימרא דרב נחמן אפי שמו׳ בס״ס מפלרו
השרת נרבה ואק צריך לחדש בה דבר דביק שמתפלל אותה:
הסחר ואט״ג דאסיקנא בקסיא פסקות
מספק אק לך הדוש נדול מזה:
הרב רבי
כפוסקיסיוכבד
הומיף
אותו

ערבי׳ומאחח? כר^מחולעל:
\ TCסדר

טעם:
נמן :יונה.

לשבת ביל *'  -טפסולא ס ביי^ -
ן
סזפ^
תפל׳
א' צ לחזור וכו׳ מיסרא ובריח׳ בס׳יס
.
.
.
״
השחיוכמבופלפידי היכר ' יונרסי״א
שאע״פססיי׳בדכ ' סמסחינן :כל זמןשלא.
סחחיל כברכ׳אחרח חוזי לתחלח מיכסי
ומבדיל כסדכאילו עונהי עדיין באמצע:
כברכ׳דיינינןליהוי״י אומרדכיעסכבר
סייס כלהברכולא נזב איןשחזירין אומו
דכמי שטעה והתחיל' האסיח דיינינ׳לים
ולזה נוטה דעת מורי מכ״ל וכןדפ׳הר״א׳
וכמבו רבי׳ס״ם הז גבי והיכא שיש לו סס
, ,
וכוד ^י ל סמבדיבהפליצדיךסיבריל h
הטוהפבדילטלהכוסצריסיבדו במפל.

הקד׳דאמר ר׳יוסי יהא חלקי עסי• מוצלאי
נרא־להם־יוםנדולעדצאת:
בציפורישהית׳יושב׳בהרוהיה
שבת
הביוכבי׳ולכך היו מאחדיןבמ־ ש ומ״מ זמןיציאת השנ׳להיו׳מותר
כמלאכ׳הוא משישלי׳בקחשפשו׳דר׳יופי והוא אהד ביןהשמשו'
דרי׳יהנדה שהו׳נ׳חלקי מיל אחד שקיעת החמה נמצ׳אחר שקיעת:
.החפה כדי לתלךאלףות״ק אמה נוות׳כעשיית :מלאכה מי שהו׳'.
התחומלדבדמצוה יכול להתפלל
אנוס בנן שצרי׳ להחשיך לע
של מ״ש מפלג המנחה ולמעלה ולהבר^ מיד ומיהו לא יברך על
הנר ונם אסיר בעשיי׳מלאכה ערהלילה דגרסינן בפרק תפלת;
השחר אמד שמואל מתפלל ארס של מיש בשבת ואומרהבדל׳
^ והירמ | ךלי ^ המס
^^
ופי׳רב האי כנו ןשהה להם שוסאוכס שלא היה להם יקלהבדיל
^ פ ^סג ?ט  0ינולי סס  TO to־ ר3
« »י » ™’י ציי־ ? * ״»  T״T ™ 4׳
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ך ג טלהוכיכני׳שספרו לא
גיס מי^ ים כיוס ולא כוכבים שאינם
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טעה בוו ובזו חוזי

ולמעל׳הוא זמן הפלת ערביי הילבך היו מתפללים והיו פמתינין
מלקרות שמעער צאיו הנככיש אע״פשלא עה פומכין נאולה לתפלה לא היו חוששין
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טפילה ולא .ידעתי לטס סמס ךבי׳כדברי רב עמי ולא
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אעריגן ניל!\£ל1י השגי׳אין מסזירין י אותו מפר שיכול
וכתה היא״ס יהא ' יאמיינןV 60Ö,
 5נ* כשי7כה*!.י
לאומרבסומעתפלהויהבדל׳כסוק׳הדפת כרן
שהיואנומי׳וקורלשמעכבדכותי'
7ללן
לח 5'Ji
ומתפנקן״חוכת' הרי״ץ
כוס ^ מניק י לאשירמז»
עכי?מ' ע*  7פניא אין ממדיין  .אותו מפני שיכול
לאומיה גיאת וביון שנהגו כליישדא' כרבנן’ שאין מתפ׳לעק ערבית א 1,א פותי לאכיל קידם הבדלהאורמס■ונ,
על .הכום ויזם מ'צ
סלראחנהג׳ א׳י *־ 1־* "ם מן 0מ י.יה דקבדלנמי ^ ומיה
,משחשכה אין להתפלל של שבת בליש ולא של מ״ש ב ^׳ ^ ק׳כיסיס ביושב מלשלמו
־נו
מ־יבי׳ליזסר51
"״^י ״?י
דמחי ט*5
אפהעזא !2ס דמע (ה
׳״לככח><"" 5ס
קנס .מ,כ י
שניס לקדש ולהבדיל אלא בכניסייום
בכמס׳יום וביציאתו בין
נין יין מצוי בין אינו
5ני ( 0ע ^
רמצפסליןגן׳
ךmי* "׳ "" "1
*י׳ן ",״־י“
צ*ויו
פיס^ '&£1
אלא
דעדיפא
מינה
אשטעי
דאפי
צא
נזכר
:
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v
»
־־־מייייי־ ^ ושי״ר כדתררר ״ ^־ ^ ^ -4־חי■  .י
לפצואלוכוסלאיסכללליל׳אלאי!
את,־הס/־לקדיש?
ימתין
ש.כנ׳ כנדיל * * '
'■* * ' « * « * * Mm
די¥די
ייל״־י״יל״ל «• י • ״״
מיהי מ*ן נ״ה מלהרוס אבלהמי׳כפבו .מק׳ציכיו כגוןJb 9ז .
 J£jMlה "׳ לח ב,,ן; נ 1הו ^רע כ א \ ד תפ ? י ! כוס וכינו מצפהשיהיה
מ 7לק הנירית שישלו חולה בתו׳ביסו או סט־י׳שדהו מי'
 .הב׳נג^ במש מעני שצרק ינומהבדע
מומר שיאכל קודם • -
שיבדילו׳ -ןי נמת
גנ׳ה כשהכזיל דהוא מעין תפל׳וכן שאלה אבל ה ^
.
.
בברכת
חונן
הדעה ואם טעה ולא הגרי כתפלה א צ לחזופפני מזין ־
והבדלה •
על אותו כוס מעששיבלע
נמפ!ה אעי׳קיר
•יסהדל׳ושאי שכשה
אסורשאיכ׳מעין<6ומ'  ' .שצרי׳לחבדי׳על
שלל ;p׳ cr־־•• <'05
הכוס דק״ל המברלבהפל צריך שיבדי׳על הכוס לע הכוס ויברך כינת הסזון בלאסמ
«ולשלפ׳גש־אזית תפלס יטכ״ל• ויש לדקות לכיוןדכפאנו -
והמבדי׳על הכוס צריך שיבדיל יתפלח ואםטעח גם בכוסכינון עי״לובפימלו דבריס שביןל׳סעריע
מתפללי ן ואומרים
ג' דיש גיוזדעצא —־ 1־־
סכדיליס־־־־1־
במפלה*אט״ ־~ ltx
־'* ^ — שטעם .קודם שהבדי׳צוייך לחזור ולהתפלל ולהבדיל בתפל׳אלג כדברי ר״י והתוספותסס כסויטעי!
להלצי׳גדינל א«ר 'כשם
סהירלתכו
וכו׳שפיר
הוי
מעץ
שומע
דקי׳ל טעם מבדיל פירוש שיכול להבדיל על כוס אחר שאכ׳מ״ם בזה וז״ל וי״ל דשאני אמימר שהיה סטו
שה «יל עלסניש
מפל׳ומ״מ
כבר
כתבתי
בביאורי
לס
י״מב'
לאתר ספנליננין .שנ'; לשהגירס׳סנבוכ' בדכרי -הימ״בס כמו כיח שאכלבאיסיו' קרינז ביה טעה וצריך לחזו׳ולהתפ׳נאם מכר שיהיה לו כוס למסר ענ״ל ומשמעפאס
ק(ל 5צ<ד!צוכ' ד'6
עננש גל( :נלנר פחצאתיבס ' כרמ״ב׳מלרי׳שבפוב בלשון
'« לא ראיעימי הזה ספה ולא הזני הבדל בסונןסדע׳מסלי'
שתשש לוז אצא מפלתו וא"צ לחזוי חס מבוא'כדברי המו':
התנהג פשז6
להדייק ניית את' כ' בא״ג' ניע•שהטע׳ספ״צ לחזו' ולהתפלל
חדי;
לדעתDץקנת
כגאיטגז'
_ ..י _
כוס חלילה .
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ש־-. • -־
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למחר ׳ז ן
אין ך
.
צרי׳לחזור*
ה״ר יונהבפאלו«  5י־יס
דבייס גדעת
הנלצומ הפפילה וכולו עד צא"  :סכו' שאף למסי לא יהי׳לו
ולהתפלל אלא א״ב פנור שאף לכחד לא יהיה לו ולפי זח אף וכן כיאה מדביי הרי״ף אכל
במיס׳תיוצו
נז \■שואנקתן'6־' כ"כ תלמידי היב ד יונה כפ תפלת השחר
בט
'
ג
שהי
!
באיל־
בשבת
סא
טעה
וצא
הנדייצ
בתפלה
אין
צרי
'
עידלססי
שילמו
®
stipvowin״
לת ע 'ת לאי!לחוש
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להזור ולהתאמן שמבדיל עלדזבו.פ כנעצאיט״ב והיכ׳שישלו
עתה בכינה כוש שא״צ
 Mמידכשיפ״ם הנדכה איןא לחזור »ף.
על יפ שלא פתחבבוכ׳ שלאחריה וה״ר » להגן כתב בל

«׳ג'נ ס•' רנ׳ט
נתנאל מח’!ק; פ

י״ייזי*
« « £ »£־־  * «r״״״» , .׳

י/ע״פ
שלא
קין לו לחזור*־״ '
"י ,
רצה ' ט) שלאסייה הבר כתבתי ' בשמיך שזה דעת
;נל יזיש ר״י והרב ד יונה והר״א-ררבדי רבי אלסנן כהת נכרכה שלאחריה חהר וכן בכל .וזרכדןם® אין צ ?וחל 1י' י־׳־
«הגי' כשא 'א ויהי ודגיי ר״ת גס דב־י ר־׳י שהזכרתי הכל
כשכילסמוזעלהניכיס כחנוב
ועורי ויעלהוויבא פלילרא® מיוייפ׳גפפמפי« 14־ «J׳ r
חדש וענינו ורית כתב
נו נט א׳א ; יפן
שאפי׳פתו?!^»3
5ן ותנהג סיגות כתו׳ובפפקי הר״אש ובמרדכיפיר ' פעלת
דכה שלאחריה חוזר
כר״אש דהא דתניא דמס אין לו אלאכוס
ק;א ?; ׳ת! לן השעי יאע״ע שהמופע' כאביו דעמא דבר ירצח וכן
עשהמעש׳וחזר ל ^זר' מורי' בדב' שאם .לאאמרואין “““
י!‘
אחדמניחללאסד המזוןכלומרססועד
מ!
שאם• עקר רגליו
'א! תריס לעול® כר״ת הרא״ש שלק עניו במיהכזינר וכמ״ס
ומברך ברכת המזון על כוס זה
ייאחרכך
®הוא לסי׳טינ•
ן
וברכ׳אין
המר־״לעסדה
ו
^
רמו וק ראוי לנהוגב
פש׳שי״ת סודי עליו .הדר הבדלה מה שאינומגדיל
ירצו סט
י
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( cpגג) משוס דלאמבורי ייחא
הוא מחללו וסמיך ליה תחת הסרפד יעלה הדס ויש נותנין טעם’
לדבישאינו כהנה מריס שאין לו סוש הרי׳מברך
מנדי אמי רבהונ׳בשמי׳של
בית
הכסא
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דאיתעבי' ביה חרא מצו׳ של הצולב נ־יעיבי׳ציה מצוי
אחריתיסאע״פ•שאינו סרגים בריס הנאה יש לו
6ץ מביכין עליו ופיש״י בסמי'של
מתים כדאית' בעי רובי' רב אמי ורב א סי כימיקלע להו ריפת' דעירובא' סאחזק ראשו וגופו:
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וא׳־תעביד
בה
חרא
מצוה
פ״ר
ח״ל והמריא כפת
■ ונהנה סביך עליו
ני הנס ענידי להעכיר ריח
כיתהנם
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דעירוב׳
ניעביד
ביה
מצו׳
אחריתי וכת׳ה״י אפרו׳אכיאיני
מירי בוראסיני בסמי ועל זה נהגו מקצ אנסים
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ומג jמנרכץ על
בשמים
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ל
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שוט׳
שלבו יבש ואין בוליחלוחי׳שלריךןויש ^ ןכוכי^ שאין להם הדס במם לכיר מליוולהייס
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ובגמ’ (^דף!ינב)ל קטניובה מיצינשמייועלי' אני מכריע״־ גמיהו נהגו בכי! המק1מו' יינמ?
מי ופל הכשמיס של גויס
כשהפת'סססהיס
דאס “
אינולחסמ ל
איןיול?״־'
ייז"
ריח כלל
תעיסמ״צ לא אמר רב יהודה אמי ^
רב לברך על ההדס ומנהג אבותינו תורה
וכתב
עור
ה״י
אפרים
מי
ונרכ׳לכטל׳הויא והכי דייקלישני׳סכתב
 fcoנמענ׳גויסיעסקי׳פסיישסתםמשב' שאינו מריח ומבר׳על הבשמי׳הוי ברכה לבטלה ואף׳ להוצי׳ בני' המריח בפת ונהנה דסשמ׳כשכהנה ממנו
גיע״אלע״ז ופיש״י מסבת גוי' לאכילה
ביתו אינו יכול ולא דמילקרוש׳ואברלת׳ וברלהמוצי׳של מצוה והיינו כשהואחסיוכ״ב' הר״ד 6כ ודרכם
לסעוד יצ״צ עלבשמי' שלגוי׳ע״א
מברכי'
שחן
חובה
אבל
זח
אינו
אלא
מנהג בעלמ׳ולא' נהיר׳ שהדי פורס בסס ה״ר שמואל ב״ר גרשםדמברכיןבלח'
כל סאיכה במסבה וכ״כ
הרש״בס
בפר״ט אדם פרוסה לבני ביתו אע״פ שאינו אוב׳
עמהס והתם מאי חוב' חס שריחו נודף אלא שנ׳מדכריו שאינו
מסכרט׳וצרי״ף והייא״ש כ׳דאין מברכי'
איכא וכן הורה לי־ א״א הר״אשז״ל *
מכי׳פל הפח בורא מיניכשמי' אלא שנתן
ןלמש׳של גוי׳ע״א מפום דסתס מסכתן
על
הנך
בורא
מאורי
האש' אם יש־לךריח סוב כפת וכ״כ כא״ח כמ׳הי״י
מפריש
"ז יכהר״י סאעיס שעכשיו אינם עומדי'
וא״צ לחזר אחריו שאין סברכיןעליו המכי־ך על ספת בורא מיניכסמי׳מועה
משנדכמסכשל פ״ז אסו׳לברךססכשמיס
אלא לזכרשנבר׳האור בימ״שומצוימןהמובחרלברי על אבוקהא דפת אינו נקר׳בושס וכן שמעתי מרבותי
ממס סתמן למכרן למסכת ע״ז יה״ה '
jo
וי״א שמברך בו נותן ייח טוב שהרי יש לו
ונוהגין להסתכל בצפרנים וכן
איתא
בפירקיי
י
 3פנונ סהיי״ף סיה גורס גירסא אחרת
ריח
שוי
ופיב ועוד כהיותו סס פכ״ל:
" היה גור׳הב״ע במסב׳גוי׳מ״א אלא
כשחי׳מ׳טלא תפני שפתנו מסב גויס' ואני או׳סאפי׳על החס לכי נוקפי מלכר׳עליו פלל דא״כ לא ליסמים' תצא או אסור׳
נע ז דלפי זה כל השמי של גייס אע״פ שאינם כמסב׳אסורי׳וכדברי ה״י יונהורבינו
להזכירו ככלל הדברים שיש להס ייח טוב  :רצח ומברך פלהניומ׳וא״צ
נחבבסימן רי״ז מסבת סל גוי׳ע״א אץ מכרכיןפל בשסי׳שלהס דסת׳ססהסןלע״א
לחזי אחריו כלו׳אלא איי שקלע ממיל׳מבירכין עליו וכך פשוט כפ׳אלו דביים ( דנב)
מעמעדכשיאינ׳כמסב׳מברנין עליס׳וצ״ל שהוא סיבר דגס להר״אש לא
סיתס׳אלא
וכתב הר״א׳דטעמא משוס לברכה זו אינ׳יאלא לזכר בעלמא שנברא העול׳במ״ס דאי
יוקאבשהס במסב׳אלא שקצר לשונו וסמך על מ״ס דפתס מסכתןלע״ז'
דמינ׳נשמע
משוס הנאת סאוי מבי׳היס צרי׳לבר׳בי ל סעס ופעס כסנהנה מן האורוכ׳הרש״ב׳
 1במסבהעסקי׳ולפי זה מה שסתם רבי׳דכריו כאן וכתב לאסור
בשמי׳של
גויס
סמך
כשם
הרא״בד
דה״מ
במ״ס
אכל
כמוצאי
י״ה איפא למי׳דמסדר בתר האור לפישהיא׳
כברכ׳הבדלס
ץמש בסימן רי״ז דדוקא במסי' קאמ׳ובל סני דאין
שסברןלנוירא
מ־כרכין
י״ת
על
שהבדיל
לנו
בין
הבשמי׳אפילו
זה
היום לשאר היסי׳סכל היו היינו
 3ט ^  , pאין מבינין עליהן כמבואר בשימן רי״ז
ולכן
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כמבס
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להשתמש
בו
ועכקיו
אנו מותייייוכתבו ה״ה בפ״כט  :ומצלה מן המובחר
ףמי 'אעי' פסכתבסבפימירי׳ז לענין ברכת הריח חזי וכיתבס כאן גכי
הכדלה לביך מל אבוקה יכו׳סכי אמר רבא בס׳ע״פ וכתב ה״ה בפ״כח סי אכוק׳כמוחכוקס־
זסז־משידקתע ואיןמכיצין על אלו גבי הבילה מיתכיא דסמילהא
מתני׳תנן
יגמא י3״ש וב״ס בסדר הבולס ובבירא מאורי האש כתבי הרש״בא בפפו׳מלהגיי׳ שיש בה עציס הינה ומאימסרבס ומצאתי כתוב בשס ספר אגידה אבוקה להבדל׳
וה״ה ני בפתילות וכתוב בא״ססהר״ס סיס נועל אבוק׳כידו אפ״פ' סיש לו ניאחי
!:שי
קמק פלפלץ וזנגביל בתור קנקני סיין לתת -סעס ביין סמות׳להריח באית׳
מעישוש״
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רבי׳בסי׳רצ״ו וססך מהא־ דהנן פ׳אלו דברי׳אין מדיכץ ייל האו׳וכו׳ימ״ס ועלכן
מהי למצוה ואע״ג דלא
איפשיט׳ואיפשי
נמיי
דשיי
סהרי״ף
לא
כתביבה
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מסתכלי׳בצפמיס
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וצו׳צ״ב
סם
סי־א״ש
וגס
סמ׳״דכי
כתב
כמס׳יותא
בשם
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( ף ליז לי מזה
משו׳הקייכהו נא לפסתך מיסא ע״כוהתיב כא״ח כסס היש״בא־ הגאוני׳ח״ל ימס שאנו נוהגים להסתכל נצפרני׳יכו׳זה הדבר שנוי כתלמיד בבלי
 | T t ([)jעל אלוד
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ה״י
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אני
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מביך
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שוטה
וכו׳דברי
הרב
רבי
הבדלה
ואף כי זוכרים על צפמיו סל אדם הראשון פצ״ל וכיוצא בזה כתוב בסבלי
כב
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הילקטיב־סם' בר נאורומ/י וכמ׳מוד כך הוא המנסג תחלה מכניס צצכועותיו לתוידיו וריאה
(כי )< .א ני אותי
Jt.jj . OP'Aישרי! ומחשיך תחתיהן ואח״ב פושטן והנה אור במקו׳חשךומבי־׳סכב' הוא כאות מן האור פס סי
!  Sijהיא ין■ עב״לב גרסי׳בגמ פ׳אלו דברי׳עד שיאותר לאורו אמר רב יהודה אמר רב לא יצופו
מברכין עליו בי״ה פשוט בפ׳מקוס ' סנסגו ( מר ) והביאו סרי״ף בפיק חלו דנר'1
לכשון! כאנכעדג
ולראות מפרטם ייאותו ממס אלא כל■שעומד הקרוב ומשתמש לאורו ואפייס־סוק מקו' וכן אפררב -ופ״ש״י טעמא לפי שנברא פנסיו אין ממנין עליו במיצאי י״ה אגלבע׳שעי ^!
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ולא
סאף סו פסל בר״׳סאו׳גחליס Usd
אאנז -עות ולראות
אמר
חזקים
לפונדק
איפר
בין
שיכיר
כדי
' כל כך וכי פשושמד׳צלודביי' (דננ)וןן
צגי האנינעו' לין כ -די שיכיר בין מלוזמא שלטברי׳למלזומא
שנתב והוא סע »יץלסאיי<ןמונסס
פס׳כרב
אחורי אגגתית של צפרי וכיתוב בא''פ שהרש״בא
הר״צש והו׳נלמי מדיןאיי* שלסתי׳סי^
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ייפלו פ -גצקיול
נחרכנה הפלוגה
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7נאת? חגכתגו
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לאומרו עכ׳לונן
למלידני
הוא שס
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יסוד׳והיי״ף והי״א סתבו המשנ׳כצ ורפה
ונו׳ג״ושן
אור סלסגישן
בסמיךt
כדמשממפשט׳דמתני' כמו שמכי׳בין צפורן לכשר וכ״כר״ע זאו ר נטרונאי בבורא מאורי
מסמ׳דס׳ל כו־בא
ודברי רב׳־׳בה כפי־ש״יוהיש״בא כ'שו,3׳
דמד שייאותו ממס קאמ׳וכןהסכי׳סרפ״בא האש כך ערשין כשתי ישיבות מביטין לכפו׳הירים כרי שיחנו מן
האיי פיר במחלה דמ סלא אחזהי)׳ו3מ3
ופ״כ הרמ״כם בפכ״ט עדי סיאיתו לאורו הנר וא״ר האי ברכ׳האור חובה על כל מי שמכיר בין שני רכרים
משוידסליקונומו
העצי׳אץ מברכיין מליו
שיכיר
טרי שיכי׳בין מטבע מדינה וו למטבע שאינן ניכרין ונהגו הראשוני' להביט בשרטוטי הכפי׳ עד
ולא כאיל נהורא איל לכסוףנאיתנומן
שיש
'
שאומרי
מדינה אחרמפי׳סצריך לעמוד בסמוך ביניהן מפניי שהן מצויו' ; ושמענו מזקנים
וצייל נסור' :נר של כית הכנסתסשW
שאס היה בידו שתי מטבעות אלו יכיר בין בשרטוטי פסת היד פילהתפר׳כו ועוד מנה׳אצלנו להבי׳בצפרני׳
חדא נר סל בית הכנסתמברכי!מליו
זו לזו ודבריו מבואייס שפסק צחוקי אף ואומ׳מפני שהן פרו׳ורכוילעולם ואי לא מתרמי ליה כוס כשירא'
ל״ק־ס^
ותני אייואי 1מכרכיז טליי
האדליכאאדסששונ
דאינאאדס חשוב
ע״ג דלא משמ׳הכי מדברי הר״יף והר״אש האש ונהנה לאורו מבר׳בורא מאורי האש :אין מברכין על האו'
הפיסי׳
והרמ״גס בפכ״ט מפרש כדגרי יש
ססתמו דבריהם גרסיינן בית דברכות פ' של ע״א ואין מברכי? אלא על האור ששב׳ ממלאכ׳איסור הילכך
אלו דברי׳אין מברכין על הנר מרשיאותו
ופורסם
אין מברכין על אור של בוים וגוי שהדלי' מישר׳במ״ש או ישראל  D1ש ואס יס סמש מאוכל סס
לאורור׳צוסע״י׳אמר' אפי׳טרקלין י׳פל י׳
שלא תהיה למה זורס׳וכו׳גסזהססוכתג
מגוי מברפין עליו אבל גוי שהדלי׳מגוי אין מברכין עליו הי׳הולך
מברני׳ר' זעיר׳מקדב קמי בוצע' א״ל
שחון
הר׳סמגיד כפ״כט ובארצותינו פאן
תלמידיו מה 6ת מחמי׳עלינו והא■ תני ר חוץ לפר׳וראה אור אם רובן גוי׳ אין מברכין עליו ואם רובן ישר'
להבדיל
דר סס נהגי להדליק כי מיוח׳פדי
צושעיאפי׳טיקל־ן י' על י׳ מכרכקונ״ל או אפי׳מחצה על מהצ׳מברכין עליו :אור שהודלק בשבי ליולדת
משנה
עליו אין מירכין על אור סל מתיש
וקעששי׳שהיתה
דר׳אושעיא הוה סיבי־ כמ״ד בגמ׳דיק לא או לחולה מברכין עליו כיון שהודלק בהיתר
סס י ח״לכך מת סהיומוליכי!לפניו
יצומו יצותוממי'וכו׳וכבי כתבתישדעת דולקת והולכ׳מערי שבת מברבי׳עליה במ״ש מברכין על האור נר אפילו הוציאוהו ביוש יסולי גם זססס
כת׳אכי
היוצא מן העצים ומן האבנים אע״פ שאין מברכין עליו במוצאי מימרא דרבי יהודה• וסומא
הפוסקי׳לפסוק כמ״ד יצומו מעש • אין
כסנהולן
העזרי ס אין לו לביר וכולי־ צ״כ
מכרכץ פיל האור סל מ״ז משנה םס ( דנא) ל״הב גחלים שבוערות כל כך שאילו מכניס קיסם ביניהם הוא
בפ׳משילין (דלט ) תני'נחל' של ע״ז אסוי׳ נדלק מברכי׳עלייהן והוא שעשויי׳להאק ואס אינן בוערו' כל כך
סומנו
ב־ר קלונימוס היה מסופק אס
והשלהב׳מותר׳וכססהר״אש יממכרכץ אין מברמן עליה׳אור של כבשן בתהל' שרפ׳האבני' אין מברמן
דקי״לכרבנן,
מכרך בורא מאורי האש כיון
עליו שאז אינו עשוי להאי׳ולבסוף אחר שנשרפו אז נעש׳להאיר
מל הסלהכ׳יאין מברכין מל הגחלת וסי*
דא״ירי סומא פורס על שמע כיוןדאית
י6סין^ב יואש^הב׳ נ2״זואש״ג י שריא ומברכין עליו נר של בית הכנס׳ פרש״י אם יש שם ארם חשו׳אין
ליה הנאה מיניהולי׳אס״הנראהדלא
אדם
משו׳דיש עמס גסלת ואע״פ שאין הברכה מברכין עליו שנעשה לכבודו ולא להאיר ואס אין שם
מלי׳מילמא׳
מכרך יהת׳לאו בסנא׳גיירא
אלא על ששלהב' ואין מברכיין אלא על
האור שסב ממלאכת ציסו' פ׳אלודברים השיב מכרכין עליו וי" מ איפכ׳רכשיששם אדם חשוימברכיןעליו
כותקפיק אלו דברים אין מברכיןעל
שנעש׳להאיר לו וכשאין שם אדם חשוב אין מברכץ עליו שלא הנרעד סיאותו לאורו וכן תניאאין
(דנב ) ת׳רצויששב'מכרלקמליוושלא
סכת אין מברכין עליו ומפרש בגמ׳דמאי נעש׳אלא לכבוי שכינ׳ואם יש שמש שאופי שם בכל ענין מברכין
ויסתמ׳לאוו׳
מכינין פד שייפה שלהבת
כהנא׳מליאמילמא
סכת סבת ממלאכת מבירה לאפוקי אור עליו שנעש' להאיר לו והוא שלא תהי׳לבנה ז׳ורח׳שאס יש לבנה אבל בפורס על שמע
מוהיי׳ממשש
סהודלק לחיים ולחול' שכיון שלא הודלק אז א״צ לאור׳ולא נעש׳אלא לכבוד שכינ׳אין מברכי׳על האו׳של ואפילו מאחייני נדמיקי
«נעביי׳דהא סבת לגבי דידהו כחול דש מתים שאיצו עשוי להאיר הילכך מת שהיו מוליכי׳ לפניו נר אלו כאפלה וכו׳וספבהיס״באכמסוההמס
הוציאוהו ביו' והוציאוהו בלילה בנר אין מפרפין עליו מון שגם הגאוני' סומא אינו צרי׳סיכדילונספל'
־סברכיןעליו אכל כשהדליקו גוי כשב׳סיון
שאס סק מדליקו ישוא׳היה עוב׳לא שבת ביום היו מוליכי׳ לפניו א׳'כ הוא לכבוד אע׳יפ שצריכין לו עתה לבד די לו מפל :ונראה הטעםדכיון
ממלאכ׳עכירה מיקרי וכמ״ש רכי׳הילכו בליל׳וכל שאיןמוליכיןלפניו ביו׳אם הוציאוהו בליל׳בנר מברכין דאינו קול לברך בורא מאורי סססאינו

*םהדל '
^מ ^יכ^ ,יייי ^ גוי
*’*5
^ עי6ין מ?יכין f־ 3 vי,
מגויגוי
יחיאלוס ס
בגמ סס
במי הא
ופיירשבת
ילא מסוס■דל א

דיו
כתפלה
שהבדיל
להבדילוכיין_
צריך
סמכיו
שמוכר
טפפילו מי
וכתוב כא״ח

עליו שאותו הוא להאיר וסומ׳לאבי העזרי' שאין לולכר׳ףךןא ^ין
מברכי? עליו עד שיאותו לאורו וכמי אמיעולא ער שיכיר ביזאיפר
לפונדיין אלמא כל זמן שאינו נהנה בשיעור הזה איןלו לברךהיו
יושבין בבית המדרש והביאו לפניהם אור אח׳מברך לכולם :
^?  HD13 £03הבדלה בא״יאמ״ה המידי׳ בין קדש לחול
ובין אור לחושך ובין ישרי לעמים וכין יום והלכה כב״ה דאמיי א׳מגר לכונסמשק
השביעי לששת ימי המעש׳א בא״י המבדיל בין קדש לחול ידוש' דכתי׳ברוב עסהור מלך כתבס!כופוי
צ״ל אחר ההבדלה הוזל עלינו את הימי הבאים לקראתינו לשלו
שקררי׳מגלהלאי.
שחל להיוי במוצאי סכת

פוס' על הנר הכי מילי 3מוצצי סכתאבל
המדרש
במוצאי י״כלא :חיו י ושבין נכיח
והביאו לפניהם אור וכולובכרק6לו
במילתא
דברי׳סם איפליגוי ב״ש ובית הלל

לא סבת וכתב אחוספ׳דסיתרא קא מכרך
צי הבי גוי מגוי נפי א& ״נ גזרה משוס גוי
ייאסוין ועמוד ראשון ופר־ש״י גזר׳מסו׳גיי
צ׳אי שרית כגוי שהדליק מגוימשחשכה
אתי לברוכי בגיי שהדליפו סבע״י ובאותו
צור עצמו שלא ניתיסף משחשכה כצין ותשמיענו בהן ששון ושמחה והבינני ולמדנו והעונין אמן צריך היר ס3ר בורא מאורי האס קודס מג ל
*
סמכרן
־קנ׳ 3פיקמ?'סוכ׳לי דס״ל דאע״ג דצ6
שיתנו עיניה׳בפוס וביר :סרר רב עמר׳מביאין לו כוס ואבוק׳של
ביו עליו סמיך לאשכ׳מיד עב״ל ולפי
שנהגו דהלכה כי׳י דאמ'סודר!עלה:ש
וה אור סל ישראל שהודלק כשבת בעבירה אור ומברך בפייה וגור׳מאורי האש ומבדיל בין קדש לחול ואומר
סשיטא שאין מביך מליו סמוך'לחשיבה
ה״מ כשאינו משתמש לאור היר ^
דהאור שלא שבת הוא אגל היכ׳דנמוסף השבעות אנא משבענ׳עליך פותח שר של שכח׳שתסיר לב טפש כ שמשתמש לאורו סביך מיד וי״י נ׳כסכ
משחשכה איפשר דמברכין עליו ולא גזרי'
ממניותפליה עלטוריא דמתא בשם שמא קדישתא ארי״מם בשםהמפי־סי׳סקוד׳פיאמי סראמאיר
צשו קוד׳שנסוסף דלא גזרו אלא כשל גוי ארימ״ם אנס״יפאל ופתח״אל ונח מצא חן בעיני יי' ויהי דוד בכל האש אסו׳לעשו׳מלאכ׳ויסזירנאס כלועל
להדליק כפכיר׳הוא כת׳ס׳המגיד 3פ :״מ דרכיו משכיל ויי עמו ואומ שיר
אשא עיני אל החרי׳ער הכוס ומיהי כ' אסר זהדה'׳מ כמלאכהכטן
־־*
דלדעת סרמ״כס שגורס דהא דתנן אין מעתה ועד עולם בראשי׳ ברא אלהי׳וגו׳ה׳צבאות עמנו
וגויאלףןד אורג אוכופ׳וכיוצ׳כו איל להדליק נילו
ימי המעש הבאי קקראתינר להוצי׳מרשות לרסו׳א״צ כל זהט*
מכרכיןלא על הנר ולא על הבסמי׳סל גוי'
וכמי ,
ליהסא״״■ ״
ידעני׳חנאwvvi
דלאו׳ו;.w ; 1
ע״ג .ו ^
לשלוםע ו
שאכתוי•
במסכ׳סיא משו׳דסמ׳תסכתן לע״זוכמ״ש
3ש ימן יצ״ו הא דשרינן בגוי ססדלי׳סישר׳ לברך עליו דוקאכסאין הגויבמסב׳אכל בסימן שאסר זה בס״ד מכל מקרם לקיותמגלס לאור מי דלאומלאכה ד 6נ"
15ס הוא כססב׳אסור מפנישסי' לע״ז ואיני' יודע לשה תלה הדב בהרמב״ס 1סא מאן נראה דבסבולס בתפלה סגי גי־סינ׳בייו׳דכרכית פיק אלודביי׳ציכמין
משחמ6
בפיך פנס צו כתוך ספקלריא רואה אח השלהבת ואינו משתמש לאורה
דלא גריס פהרס״בס מחמיר טפי כמו שנתבאר כסי׳הסכר ולדבייהכלבמסכה
צזיהא אשור ושמא י״ל שרצי להכריע סכרהמו״בם דלדמ׳ייה אתי סכל חפיר אכל למי לאורה ואינו רוצם את השלהבת לעולם אין סבי כין פליס מד שיהא רואהחט
סגורס גירסא אסרתנתימי׳פ״ס' וכו׳אפיי׳שלא במסכ׳אסיר וא״כ ה״ס לני והיפי שיי י השלהבת ומשתמש לאורה וז״ל צורח׳חיים המביך עלהעששית ופב סקסציי!
כגמר׳לביך על ני שהדליק גוי מיסראל  :כתיב עיד הריאמגיד סס3ש0הרמב״ן להוציא האור ססס עד סיראס השלהבת וכת׳הרס״ב׳דעששית הוא כרוהכסלי.,3
היייס
מישראל שהדלי׳מגוי אין סברכין מליו בי״ה שאף ע״פ שבמוצאי סבת מברכין עליו אבל פנס אינו יוא' את השלהב׳עכ״ל ח״חוממהכי -דאיי׳כפלינ הרסב״א
עששית :.
דהיינו
 ,ן5
״
משמע ,״■W
דהא ספקלייא״ ״ uw
״w״
 3בר אמרובגמ׳ספל מו׳ההית׳הוצמביך וס״ל כאור היוצ׳מןשעצי' ומן אאבני׳אבל
נהגו רצט נוסח :דל׳הה׳ג
ההכדל׳בפ׳פרבי שססייקקרקרו׳ציי׳לומי אסיהכדלהונוטי
 3י״ה אין מכרכין אלא מל אור ששבת ממש או על אוי שהודלק ממנווכן
כתב א׳
.
אץ צייכין מי ביתו ליג שוס וכו׳כין כתובכסבל' היו
סעדיה כתב
למקומותינו להדליק מעששיות של בית הכנסלו ונראה שזו סיא כינת רבי׳סהזכירג
ולחב עוד רב ממרס אגו נואגיז לכי מ
סולו :י
לשתותו סולו
יגיללשמותו
שהמבדיל רגיל
סהמבדיל
צורששבת 3י״ה בדוקא וצמר שאין נןברסי׳אלא עליו עס ל ־ היה סולד חוץ לסרך
בכוס

במ״ס יראה דיש• דיכיס כרכר בגפנים סא׳סיבדיל מבע״י וליכ׳למימי־ כירן דאגדיל
שוייה פול ואימסי ל׳־ס למשתי דניון דסנספיה קביל עליה מך תעניתלא שייך'
"1,
לסתוח יין ופויפשוס• סס ומ ס ומיס שוש הסתות סשוט שסn־  cjכרw־׳
למימ' רעי'כ חל סלין יך אמרי'בג י־ ט"כ ואי מס וס סוכת הנדר הא ק״ל מדריס הלך
 Jממיס
והכי
אמרינן
תו
'
המס
רבנן
דבי
רב
אשי
לא
קפדי
אמיא
וכןססקו
אחר
לשון
בני
אדס
ובלשון בני ארס לאו לילה מיקיי לענין ההבדלה• השני שיבדיל
ך ^ üf([ 1אין לו כוס סל יין להבדיל
כסוף יום ג׳ בתפילת ליל רביפיכדשריליס'
? i öמוהר לכעוסבלא הכדל׳נמבאר
לשלום
השוכי׳מבילחט » ופשע ומנוקים מכל אעומה ועק ורשע למיכל ולמשתי דאעגדטד רביעי מצי
ג״ז  .איל אס היה יושב ואייכל
ומרוכקייבתלמור תורת׳ וחכינו דעה וביב׳ והשכל מאת' ותשמיעם לאבדולי ולא עד בכלל שאני הכ׳דלא סיס
 wיום וחסכה לו וכיו׳ סס סכת 5ןינה
בהם
ששוןושמח׳ולא תעלה הנאתינו על לב אדם ולא ,קנא ,אדם מצי למיכל ולמישמי מקמי הכי ומיסו אץ
הוצעמ להבדלה ומיסי
׳י מפ.ס ? תעלה על לביו וכל היועץ עלינו ועל עמך ישר׳ עצה רעה
בטלהד יו!ה מ ?יו ן* ? ול' מהץ י סככי ׳ה יי נ ,:
ללאפ
אתחו
^
י
פםקיז6לאכלאפר ' אלא באכילה אבל ובטל עצתו כדבתי׳ה׳הפיר עצת• גויסעוצו עצה ןתופררגן ׳ךב
י
ס .סיש צ וכס ס מי סמבדי יכויןלנא

מחשבות בלב איש ועצת ה היאתקומכי ה,צבאות יעץ ומי

יפרסא ,ט סיעס מיס J wמ»סןכי׳ אכל

נסתיהלכזוסמי׳נמי נא אמקאלא כחמר
וסכר׳אבלכמי 6לית לן כה ופרס״י וה מ
ך ^ מל!55ינקובעת לא פסוקי סעודת
לעמוישד׳ומקייםעלינו
!5כ
לאתחולי ל ?3ממפלינן משחשכה עד
,סינף$א5ל לסמים לאו . .
דכר .. ..
חשוב הוא
במ׳שי! א עזבנו כן ה׳אלחינו אל יעזבנו ואל יטשנו ואי יכליסנו האור ולמד רבי׳לבשמיס מכ״ש סכרי איס׳
מו׳מדגריו דהא דטפסיק לסתי׳ ואל יחפירנולא בע״הז ולא כע״הב ועם הצריקי׳נפטר בשלויהנה אלא להשיב הנפש שדואגת טל יציא׳שבם
^ נפלא פיס קמע אלא לשתי׳אבל אס אל ישועתי אבטח ולא אפחד פי עזי חמרת יה הי ויהי לי לישועה ולא שייך אלא סמך ליציאתו  :כתב־
יהיהקב
קמעלאכילה סאיבי צייו להפליק ושותה מלא לחגמיו ומטעי׳בני ביתו ורב סעדיה כתב אק צריבין בה״ג ה״ס דמבדיל ביו׳א׳דלא טעיס מידי'
ופר׳כן
כתבו
*m
!
p
הגהות
כשמו
בפ׳לא-יכתבו
מפתיה■־ פטרתהאיט•גרי ן^ ,הפם״ק בני ביתו לטעום מכוס של ברכה וכתב עור רב עמרם אנוגוהגין
פוד אבל האלפס כת' דאפי׳למחר מבדיל
תיה
וב
סמ״ך .כמ״ע סימ ז נ׳ס
להטיל מיס בכוס של ברכה לאחר ששותק אותו ושוטפק אותו
ספרששמועה זי בספק
חשכה אבל וראי ושותהו ושמענו מרבותינו שפצוה לעשות כן לפי ששירי מצוה אפי׳טעיס ביו׳ע״כ ודברי הרי"•ף הס כיס'
מנינה פורס מפה
ומבדיל
וגוער
סעודתו
ע
"
פ
גבי עובדאדאמימר דנת טות •
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צרןךאלא לכזיתכדיללות השבת.■י
ואסיצתס
כמהענקוכס
סמים על בשרו ובכל מקום׳ שנתזו המיס׳
סא
באתי לכתו׳ כל הלכו׳שבת תרבה עלי המלאל׳ וכטבעת שאין עליה תותס
פשיורהאחר
כיה^ בתא' רבתי' ילשכתאוגםכיכ^ מ' אכוון
<״!.״* נריסא׳סשאיין ועל זה אמי(־ סכחיס רגזן לא
עונא וחילופיהן באיש יפי׳ הרי״ף
דעול^
מר׳חי0
ומאז ^ עלתה בידו אלא רגזנותוולכךכהגו,
מלאכות הכר אחת ותולדותיהן ירועו׳ ואיני צריך להאדיר בהם קאי בין אפסע בין אעכמת
fowpto
7ל,ש ייל 1ס,ע לשאוב מיס ביפל
יזוצאיסבת
עכ׳ל
במחט
נקובה
או בטבעת שציןפליה
חיתס
ישנמיימ׳יזאתת
ולא בשיעוריהןשלא נאמרו שיעורי׳אלא לחיו׳ ^ בל איסוריאיכא
נפסייגה6לזת !  P ifלעדלם־ יסד' אדם שלחנובמוצאי־'
ככל שיהו׳ע״כ לא אכתוב אלא דכריהצריכין ואסדר יחד דברים! חייב חטאת ואס יצאי כמחט
סאינהניןינס
שבתיוכו׳כפרקכלכתכי־'
או כטבעת שיש עליה סותס
שעוראכל
*ופש 5יל}'1לן; ה(א'
שמלוין .הדומי׳ואתהיל כחילוךעל סיר הפסו׳אסתשיב משכ׳תלך היאך
3ח״: 1
(ךףיקיט ):תיוב בסבלי הלקט משל
אסור וכן דעת סימ״בס בפי״ט
וסרי/״ש
יהאהלוכו
בשבת
ובמה
'
האיש
יוצא
ומקו
?
בגדיו
ובמה
האשה
את
המלך
'
ביציאתו
כסס־
שמלוין
'
אותו
ממס על הרי״ף סיאך יתחייב הפיס
לזמן
■ובסדוריטימפרס אבי' יםכאדם יוצאה והעבד והבהמה ואיסור חפציררהדיבו' בהם והיתר חפצי
בכניסת'
שאינה נקובה סוצאסכלאס'
יד״יאמוו
ונסכר שמו ואינו
נהנ׳ביאכיל׳אלאבמוצאי"
שמיי
וםלטיו׳כי
מזה
למרוחכמי׳איסור
מלמול
כיקשהזכיר
הנביא
כשלמא בטבעת שייך למימי
וטלוניסן
שבתעכ״ל ־ וכתוב עוד שסינהנולומי־ שלא יהא הילוףשיח׳שלישבת• כהילוךושיחה של חול כ״ש שלא באיש דבאסה כאיןעליה■ס-
־ת׳הויחנסיז
ביוטיס וזמירות ללוות ה־פב׳כדיך'שמלוין' יהא מלטו׳של שבת כטלט׳ו' של חול כדי שלא יהא כיו' חול ויבא
ויש עליה הוימשוי ובאי' להפך
שיעליס
לפנו׳ כל חפציו מפינ׳לפינ׳שהרי הלא בטל ויבקש דבר להתעסק חומס הוי תכשיט אין עליהחומסמי
אמ׳סתלך בכניסתווביציאתו ■:׳
אם־ באתילכתוב' הלא סבתוכיו׳
ופ ונמצא ביטל משביתת׳ שבתי ואח• פ כנין אהל לצידה וקשירה
מסיי אבל במחט בין כקוב׳כיןצינה
נקיבה׳
כתיב אם תשיב משבת רגלך
ובישול ובריר׳יסחי ^ ותקוןימאכ׳ אדם ומאכל בהמ׳ורבר ח^ צוף• הוי משוי
לאי׳לכךנר׳פדש״יספסוחילופיהן
ודרשו ז״ל שלא יהא סילוכ׳של
שכיכסילוכך■
בישיבת לצור׳גוי אול* צורףשד'איהכייאיוימחוץ^ תחו'וש ^ר דב'רי׳ כאיש דמחייב חטאת קלזי צטכעתשק
סל חול פי' אלו קסריס (דק!.יג ) אבל
לדבר
שעשאו׳לצרכו ורחיצ׳ופילובל! יפוא׳ופיקוח גפיש ויךלר ת .ףלרכי• עליה חותם ילא קאי כןמחטפכ לונר06
מצוה כגון לבי״ה או כיוצא בו מותילפ״ק מילה והיולדת בהמ׳ורפואת׳ופינוי ממו׳לאורחדן הצש מפמ הי>  ,שדעתו לומר ס יןדרך כ י לצאתמה
דברכות (דף ו ) וכתבוהוהרי' ף־
והיא״ש-
מחט לא נקובה ולא בלתי כקוכ׳ולכןחמה
בסוף• פי אלוי קשרים כתוב כס״הכשירי' וימעט מהלשביכלא סדר וחילוק ר' רשויו׳ומעט מדיני הוצא' ודין היאך' יתחייב האיש במחטתאינס
נקוב?
כדבריס־האלה■ קרפיוף .סאתים או יותר  .ועמן מחיצות וכל דיניהן והכשר מבוי
הוצאה כלאחר יד היא כלוע' שמאסו
שאין
המתענגים כקפייצתןוכו'
_
כתוב
כס׳מ״הובהגהו׳פכ״ד״אלאשכדברי
וכל דיניויועירויחצרויוכל דיניו ושיתופי מכואוי׳וכל דיניו ועירוכי דרכו להוציא מחט שאימקובה
הויימוציא
יבינו מיותר,מומי האחרון דלישנא היי תחיומין וכל דיניו :כתיבאס תשיב משב רגלך ודרשו חז״ל שלא שלא כיה המוציאין ופטור ומ״סועוד
אימיה בסס־׳ק בסורי׳המתענגי' בייצתן• יהא חילוכך של שיבת כהילוכך של חול לבאין לו לאדם לרוץ דבמחט בין נקובה בין שאינה נקובההוי
בשבתא :כדדךשעיש' ב' חול אבל אםי רץילרב' מצוהכגק לב״ח או משוי לאיש ס״ק לפי דברי היי״ך למה
וקעיצתן שתר וכןכלדברשמתענגי' בוי
לראותו ובתוספתא
רצין
׳יי׳ כיוצא בוי מותר כתוב בס״הבחוריי' המתענגי׳בקפיצת׳ ובמרוצת' לאיש במחט שאינה נקובהמסוסדכיון
ליאיתו
ודחמח״אחי״ז
סי״ז' 'חויא
תניא איי
אין* *
 m13כדי להתעמל אבל מטייל כדרכו
דאינה תכשיט לו הוי מפר היה לולחייג
מותר וכן לראותפל הבי״שמתענגל בוי מותר לראותו היה הולך
אפי' נל היום כולו כתוב־בפשובו'שבסוף
גס בנק ובה דגס היא אל חכסיט לווהוי
אזה התנופה׳ לטייל בשבא במבוי שיש בו והניע־ לאמת המיס יכול לדלג ולקפוץ עליה אפי׳ אס היא רחבה
מש וי אלא ודאי כין נקובה
כיןפאינ׳נקוב
עירוב בלי כיסוי הראש ובלי סיכלסלחי שאינו יכול להניח׳ יגלו ראשוני' קור' שיעקור שנייה ומוטי שידלג אינה תכשיט לאיש ופטורעליהווניגו
ממה שיקייפנה מפני שמרבה בהילוך
ואסור־
סתס דבריו כסרא״ח חהו סכתב דמה
במנהג ואס נהגו שלא לטייל מנהגיפה'
הוא ואין להקל בווראי !' פ׳ מקום שכהיגו עכי׳לו סייס׳ הולך והגיע לאמת המיםוכיו'
 5ץ נקובה בין סאינה ניקובה פטור אכל אסור וה״ס בפי ' י״ט כתב שדעת
הנאורה
עד כדי שלאי יבא לידי סחיטה3ס'וףיפאלוקשריס(דףקיג) היה הולך לדבימצוה׳ והרמ״כן וסדישכ״א כדעת יס״י אבל כתב סדעתרש״י שהאיש והאסהייסויןנוי!
ומעד אכל במנעלו מותר דלא נפול פ׳בתראדיומא ( דף עז ) ואיבעיא גן יצאצל המסטיייש נראה׳ מדבריו שהוא סוכר ולרס״י איש היוצא במחט שאינה נקיבהחייג
אצמיד מהוי ולא אייפשיטאוכתבו הרי׳יף וסר״אש דינקטיינןלתומרא' ולכן לא סז :ירו בחטאת כמו האשס והר״ן כתב דלא ניאו לו דברי• סי־י״ףולא פירש דעתונמגא'
רבי׳רממילא מ׳סמע דאיסירסהיי' לא התיי׳אלאלהקצי' פני גדול ממנו וש״ש
שהטעם‘  -שלש' מחלוקת בדבר לדברי הרי״ף והרמי' גס איש היוצא במחט נקוב׳חייב
וכשאינה
שלאי יוציא ידו מתחת שעתאלויקו הואכדי' שיזמר ולא יבא לידי ספייטה פ״צשס־ •נקובה  .פטור ולדברי סרא״ס בין ב כקובע ב־ץ כפאינה נקובה עטור
ולדבריהה
הרא״ס והיר״ן אבל יס״י פי׳סלא יוציא ידו ממסת שפת חלוקולהגביה' ס&יתחלוקו׳ באינה' נקובה חייב ובנקוכה פסוי :ולאיצ א כטבעת שאין עליה חיחס ונוממנה
על זמעו דאינו׳ נר כמלכוש אלאכנושא' עיל כתפוואמר מר היוצאבטלי׳מקופלת
כתבתיה בסמוך דאשה שיצאה בטבעת שיש עליה חותם חייב ' וכשאין עליהמוחם
על כתפו בשבחייב ובחילוק בץמנעל לסנדל פרש״ידסנד׳אינו יכול להדקוולקשרו פטורה ואמי מולח וחלופיהן באיש ופיש״י דכאיש כשאין עליה תימס חייבישט
יפיס כרגלוכמות מנעל ודעדבנמ׳שדי‘ להולכים לדבי מצוה לחזור ולעבורבמים חואס פטורה פטור אבל ר״ח כתג דלא גזרו חכמים באיש דילפא סליף ומסרלטי
צ׳די שלא תהא' מכשילן לעתיד לבא1ר1י סיי להולךלסמי' סירותיו לעכור
במיי׳ורכיי׳ שאין דרכו בכך וכן משמע כגמ׳דשרי גברא לצאת כטבעת לר״ה והאדאמיעו^
השמיטה כאן וסמך על מה סכתכס בסי׳תיי״גלגבי' י״ה שסם הוא
עיקיר׳בג־מ' ־
וחלופיסן' באיש אחייוב חטאת קאיובאיש יש עליה סותס עותר איןשל'ה חותח5
וכתב עודי שם שההולך לשמור סירותיו לא התירו לו לעבור במים בחזרתו ודבר חטאת וגרסינן בייוי׳נמי תכשיטיין למה הס אסורים אמר רב 'עז י שהנשיםשסצניק
היא מתיימר להראות לטבייתה והיא שיכחת ומהלכת כו ד׳אמות כי ס.יו
סל טעם הוא דהא לא שייךלמימי■ ביה כדי שלא מיא מכשילןלע״ל ו'מ
ל> מ התירוול
לעבור כדי לילך לשמור פירותיו דשמיחת ממונו לא הוי דבר הרשות
לגמרי
:
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ימשמ׳מדכרין
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תרווהנ? ^
צ־ליס שמנעו חכמי׳לצאת בהם וכו־׳זס הכלל כל היוצא כדבר שאינו׳ מתכישיטין יכו' (,r״ ^ סהאי,ש
מומר3נןבעת סיס ע ^ה חןמס ד^ n) 5״. D׳ דלמאסליןימ י
מדברי הימב״ס בפ׳י״ט ונלמד מתיך דברי סגמר׳פר׳כמה אסיה יוצאה
מתוך־הדיני׳ ויגס הר״ן הזכיר סס דעת י״ת אלא שנחלקע ליי ימ״פ יביי^ " ,3יכיסהיפ
סיכיאובסמוך :הילכךלא יצא האיש כסייףוכקש' וכו׳משנה סס(
1
םג
)
ומשמע
לאיש ולאפס אסור גס לאיש הוא שמס שכתב סס סרא״ש ויט מביא  [,י^|יה מ'• 5ג
דאפי׳כחגור בסייף נמי חייב וכ״כ כהגהו׳אשירי שט ותריס היינו מגן וסלהמצוקא לפיש״י' דגרסינן התם והאיש ע״י שאינו סח־ץ מותר נשמעינ ,הד^מעטהני
בלע״ז • ולא בשרץ ולא כקסדא גס זיס משכה שם וקסדא הוא כובע ברזלומגיפים שירד לטייל כתוך חציו כשבת ומפתח סל זהב כידו וגערו בו חכי ייי ^
^
הס אנפלאות סל ברזללמלחמה  :ול -איצא בתפלין גס זהמשנ׳סס ומערשכגמר׳ הדא אמירה המשיי לתכשיט אסור הדא־אמיה העשוי לכך ולחל הדה ^יה
(דףפאי) דאפי׳לתד סבת זמן תפלין הוא אסור דילמא אפי לאיתוי כיר״הופיס״י' ואח׳האסה וסח־'ה לחה ראיה זו שאני מפתח ססוא ח :,שיט לאיש ולאשה הי  -ה
אסאב ליפנות  :ולא יצא קטן במנעל גדול וכו׳כס״פתולין (דף קמא) מ״ר ולא פל יג ביזאיש ל אסה אכל י 3י םהוא חכנ£י 0לי 1יס
מ!< פי
t>'h
"צא קטן במנעל גדול אבל יוצ׳ הוא בחלוק גדול ולא תצא אשה במנעל מרופטואין לדבריו ולפי זה טבעת שיש עליה חותם .דהוי תכשיט דאיס ולא ד 6שס מותי "
יוצאין כמנעל חדש באי זה מנעל אמרו כימנש סל אשיא ונר׳מדגרי׳ רבי׳להאלאמרי'
לצאת אבל דבר שהוא סכסי ' דאיש וראשה אשור אף האיש לצאת לי ינ<זב
באיזה מנעל אמיו לא קאי אלא אמנעלחידשלחודיה; וכיי׳נ מדברי סמ״גוסמ״ק שעל ש סברת רני׳פטיש מי שאומישעכשיו 'ילא האיש אפי׳ 3נ^ עחCא־שי?
חומס דאע״ג דאמיינן בגמר ושלופיהן באיש ה"מ לעי דורס סלא היו• 3
אבל מדברי רבי׳ירוסס בש״ב נרלקאי גס אלא יצא קטן במנעל גדול דנאשס דוקא
רגילים
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שו־גו גוגיגהוא להס־כמכסיט ושרי • בייו׳מסלק נין איש לאפה לצ היה מחובר כחגורה כעין זינק״ל עכ״ל ואכולה רצינו ( י ) והמ״תיתנ
 1׳,ש מ 2לןשאין עליה הותס א "ל עכשיו
כטבעת• שישיעליה מותכדברי מי שנהג היתר־ בדני זס והכי בקיסינןג  :ומ״יש רגי׳בסם ספר המצות לחלק כץ מי«< •יהיו
לצאת
סרכ35
לצכ* 1רמ
 35ה כפי״ס אע ' פ שהמיר לאיש -׳
ר1
■ בתוך יד של מפתח לשלשלת שישנה קרסלכו ' כך היא כ סמ ״ק שיגץ ' «א5יהנל
? ר ^ דכא־ן עליה חומס חייב חטאת ולאח״לקבין זמן לזמן להקל בזמן הזה רצועה מובלעת
וניצור דכייו דכשרצועה מובלפת בתוך יד המפתח כלומר שהכניס י ששהרציי מה
^ 4׳&והגוסעםשלא יצאובסגפת־כלל וגס בכל .הספריס .פיציתי שהזכירו
במפת׳והכ ' עליו כקומש פד שנעשית וס״כיא עכ°
לאיש כאין עליה
מצו' כגון כרצועה מחוברת למפתח כצלו כס גוף «נ״נ־זמןי(הדא׳8
יאסו׳לעבור בה שלא יבא לידי סחוט' חיה הי ^ ך לדבר
כין זמן לזמן ויבי ירוה■־ ואס;
צפרי כיון סהרצ־פה נול' גוף ציצבל פס דפסמם "י מג 7
 %כ ^ .ע״פ סממן הזה הוי סבעת
להקיי׳פני רבו או פגי מי שכרו׳ממנו• בחבמייכול לעבו׳בח ובלבד עשה כן כשלשלת צסוי לפי שהפלסלמ
שיעש׳שינלי מוןשלא יוצי׳ ירו מתח׳שפת חלוקו כרי שיזכנ׳ולא
פ׳1יי! חומסמכשישלאיש י * לאשי'
6ין י
פ׳
פשוי מקרסים רני© אסחי׳זה בזה ומשוס מיחיןגהן־ןנמה׳
וננ•סהיא’ יבא לידי מחיטה ואסור לעבור בה בסנדלו
דחיישינןדילמא נפיל הכי צע״פ סיאם השלשלת תהי׳מובלע׳ אלפסי יע י:מה
 16%יאת :ש 'ס גס
תואינ
סי!יפ ^ סר ואתי ׳למתויי אבל במנעלך מות׳דלא כפיל ויש כלי׳שמגעו חכמי' בתוך המפתח צסו־ לפי כסוף פו׳הפפתח יישה
מתי^יש ^c
נהיגיי

מז?^f ,.,
דז '•פ '
פזה י^
שדר
ש׳ 7
ייי&י?!כפיסß
Miי״׳ '
»י^-

.ססוצ ת-ש<*^ ל^ש
פ
"
^
׳
׳
’
v
cobvtE^lvl״-- 3
'
לי•־ מי;? סיי צנא משוס

היוצ׳ברב׳שאינומתכשיטקלאינו
ה־ זח
בריה-
קצאוז בחם
לצאת
,
בל חיו« :
הכלל•כק
זה הכלל
בחם בר
 JS״« ,
ימ ^ לי ’» '1ף ; ניף,״״י ™ '  5׳ *ל "
דדך מלבוש והוציאובדרך שרגילין להוציא אותו רבד חייב וכל מחוברת מסמך ודע צ צ ז נ נהמי תפילי3ח1ל גקי^יצגאת
תבשיט שהו׳רפוי שאפש לו בקל ליפולאסל' לצאת בו ואם יצא בשלפל׳וצסי' חין .רצש השלסל או הרצועה־ נסן גץ אי,ז גץ
■ אפה י5א<אסמ
 ’,לא תצאבתבשיטי/שררכילשולפם ולחדאותיהילכך מובלעת כתוך יד המפתח שהרי צ ת3
©שידלאש
שבאשכנזניהגי׳לפלו׳הס; פתחו כצוארייט׳
לא יצא הא‘ ש בסייף ובקשת וכתרים ואלה ורומחובכלי׳שאינן
אלאג6נ"
שאינו דרך מלבוש ולא כשדין ולא בסלשלאו׳אוכחוט׳ צכעוטסיהריס' :תי י ותנ»»5י'
תבשיעזאם יצא חייפי חטא׳
כשלשל ' וגס לא הצריך להיו ' רצםהשלשל ,ז 3כן הוי לעיח*
יצא
ולא
מלבוש
דרך
שהן־
פטל׳
יצא
בקשדא ולא במגפים־יאם
צו החוטי׳מובלעי' בתיך יד כמפתח ככי־־׳ל יל«א פלסיזמסויי
בתפילחדיפני שצריך להמידכשיכנס לבית הכסא ולא יצא קטן
ממקט גבי היימיא יצועוןןג 3ד5ן ,סןר ' £מתג׳ פ נלנמגי־

ך^שליףוצמי לאתדי ודבי סל סעס
 f;10דכץ דחזי׳סהזוצ מכעיס .לי צ״פ■
כתב ׳הכלבי
^ועליי'חטצת ב •
י*.מ ^ ביעבה ל! בן צש « ת בי3׳v.
,י(1
^ f.vצץ פליה סותסמימרי׳של-אנקר׳•
 DMnצלצו צ״ב חקיקיסכה• צותייתאו כמנעל גדול רילמא נפיל ואתי לאתיהי אבל יוצ׳הוא בחלוינדול
,שלשלתי דצל״ל לצ סוס לי׳לפלוגי צל' כין (! )
ציריי שיכצ במה שןדממין בה סותמה שאינו :נוב' ממנו ולא ייצא במנעא׳אם אין לו מכה ברגלו דילמא מובלע במוך יד המפתח לצינו מובל׳ולא זנל לגד נאסור
 y; rDuמ ל דסוממה בילט לצי דיקת
מחייבי עלים ואתי לאתוייאבל אש יש לו• מכה ברגלו יוצ׳באותו בן רצועה לשלשלת אלא ודאיככל©לשל׳ לפאת ני איני
ה  :הס מה שתיממין׳ כה חית מה שוקע• שאין יי המכה דהש -תליכא למיח׳דילפמחייכי עליה שרואיןבו חסר וח״נן אב לכ אלס ל׳ סיס3ה ק רס "-,ק «! ע׳ל pwbג1
הלקט
^ ־.ק'צורח' דמיגתאW ,
™™ i
שבליל־פ־צה שאינו•יכול  .לנעול :המנעל השני מפני מבועי  :ולא יצא במחט  J» oteSfe hoסלסנס סי׳מקיסיייש די
עחס שכותבים בהס 6ותיומי
בין שאינה -נקובה ואם יצא פטור אוסרי נפי סצע׳פ סרצש כשלשלת יהא «פ5י אא״גיתגרו
מיןב-הס שתט נר"לחמוד להילינן בשב' התחובה לו בבניו דין נקובה
■׳עליה חותם ואש יצא חייב ואס יש עליה מובלע במפתח כיון סצומו יצש שמובלע לגס ^עכיל(ח » :׳
ולא יצא בטבעת שאץ
וחמשו היטב בקמיע מומחה :
חרתם לרש״י פשו' אבליאסו׳ולר״ת מותר רכל דבר שהוא תכשיט  3מפת' ראסוסש<י ע;שןי כ ק יס ןא ח" דנמ״ונד ׳-חגורון
 tllובי' וין דבר העשוי לתכשיט
וב׳תוי ליה אבל רבד שהוא ירו בשלשלת הוי לייב׳גועי צחחיס זה בזהמ'ה* ^  '.ע5
 mdiנו כגון אימן  ivזח־ת .נצות לאיש■ לא שייך בוהי -רילמא שליף
ואסמי ות׳נר׳לו׳דלא צפרו בשלשל׳ צלצ (ד)( ניוגיאנור
לתכשיט
העשוי
רנד
ובן
;
לאיש
ול׳מוחפמחבתי בסמוך פירשוהראיי׳ש תכשיט לאיש ולאשה אסור גם
בסצינ׳מובלע׳בתוך יד סמפהס לרבותא«7נג 4גאשכמ>
תכשיט
כמין
כסף׳
של
נאית
בשבעה rrlדס״ק הדא אמרה העשוי ולהשעמש גו כנ ^ אנתן מפתחות
נקט שלשלת לאע״פשהיא מכסףכען מי<תהרא*4€
התירו
מאיר
ה״ך
מוציאו
הוא
ל:ןול-:ךפי' לצית ולאשה הלא אתי' כזה אסור שהרואה אומי לצירךתשמי'
כמפת לא חשיב גוףסכיון שאיה' מובלע*
^ אימי א׳האי׳ואחי האשה■ יי״ע העשוי
וילנוי
^
עי
אפי׳
ובושתי
בחל
בשל
מכסי! אבל לא
<נ!:לרןכלוע' שעשוי למג שיס ולת rע יש אם ודא עשוי r
צלצ אחוז׳בקרס אבל אס הי' מובלע ' אפי׳
ובס ר!מצות; נב מ:
■■
^פור אם׳אינו־עשוי ברצועה לבליעת  .רצוע׳שאיכס ,ממץ המפתח שרי ודע׳צ״א
קפתח שפיתח במזנמעול כזה אסור
בתו־ךידשלמפתח -אצל בשלשלת שיישבח קרפ״חלקרפ ^חוז ז״ל להתי׳סכ׳עבא^ כנז תולות המפתחות
מןבאישבץ בלזישם דסדוא׳ארמר לצורך
™שהוא מוציאו ובאשכנז נוהגים ■במפת' ישאוםרין וישמתירין ע״כזולעת א״א ז״ל להתיר לא ייצא בצואייהס בשלפלצות צו בחיטי צבטונין
ישעישיםמפתתית ותולות איימו הנשיס החייט במחי התחינה לו בבגדו ולא נגרבנוןיס שבאזנדועאבורק ולא חולק בין מיבלעיס במוך יד המפתח
לצינ׳מובלעי׳לושמעת ,שיש עחיריןלעשו*
גנואריהס בסלסלאית או בחיטי הבעונין •במשיחה שכציארו ואש יצא
לפניה פיק בתי עיני׳מכסף ולקבעו בפלסל׳כסף
וין בהם עכ״ל ולפי דברי המסרשים להצילו מזיגתו שלא יטנףגה וכןאשה נרה שהושריב׳נר
כזמליו.
ויוצאין בו בשב ואפש׳סיכו ללמוד כןטדין
■ מונרמו ^ ויוצאי!
׳דיו L'bיה ^
רד;א  1י^ תד! « חיר׳לשי ^
ממשוי׳לפך ולכך דהיינו מעשי למכסיס !«W .
<זש;:יכיב יו ידסני מפתחי^ ,סייי ׳'בעין מרבו ,אביאם הרשרתו כדי שלא יכ ^ ג••לה הדם׳ול ^ ת ^-׳  ..מפתס כיתף יכזביי הסמייי ואיןהנדון
ד 1יני ׳ 'מותרילצאת בו אין• הקטע יוצא בקב שלי פירש מי שנקיטעיה ^ -ןדום לו; ״י.דשאני ססס שסבתי פיני שבתו
,3f׳ ך פ*'שמשמע
 ,יכ? ; המו .כס גון> בפני• עצמו והוי משוי ואיןלר
^ mי
»העשוי לכך ולכך אלא העשוי לאישי 1מ י״״ ד  . ..ימי< רה י־ ר ם  ^ .רר י

קטע שאינויכויליאדכ ^ iשוקיו
 fי' :
מהגיסהיתי ולא כסלק עליסס אלמא .
■ עשירות
הניש״ליב כבסוז״ג ותע״ק• והמת׳וסמו׳וסגהות פ' י״ס דיגילות כשיס.
למצ־אבשש מפתח של כסף או של זהב ויש בו מחט וסוגית בס מפתחי :חלוקה
יגצואיהגלימר סדאסה ׳סאח׳חד כמין מסטוראש׳השכי עב ועסגי בגמפתח ולפי
יבייהס צ״ל דמה שגפיו חביריו ברכן גמליאל שיצא במפתח זהב בידו שאני המס
לגימסואיורזיכאו למייחשלמשלף ואחויי באפס וכיון שהוא תכ -שיס דאיש  ^ -שס
לאיש אבל מנהג אפמז -שסמפמח ק׳פורבצואיליכא למיתשלהש דסא
יכלסצאחך בעוד סמפתח עליה וגס אינו כקל׳כ״כ למשלסיה הילכך סח־ אף לאש׳
■ ינמש אפייפסאו -לנויק• כמכו בהגהות .פ‘ י?ס1בערדכי
יעאפהי מאשיבסליבדזל
ן ^ אזה שנשאל הי״ס אס עופר לקבוע כרזל-ושאי מיני מפכות בראש חגורתו
ץ ^סמושי' לחג 1יו' וכשיקבפנו -יסוקיבו צורת מפתח ולהוליכו בשב׳ ולפתוח
ומעילבי-וספיב וודאי אסור והני׳ראיומ לדבר ובהגהית מבואר ; דלא אשר אלא
■׳• שראש
^בחל ונשמת וכיוצא בו :איל בשל כסף וזהכזשדיגגס הרא״ס כ׳.בתשו'3
כמבבמסו׳מעעי V
* ms
©
IJ
תכשיט ,v I
כפין׳■V ZiJt -s
והרסב״א
ואפי׳עשאו ׳ j *' -
4/17.1%JW
 -־•ייעאסיובשל *נחשת־
. 11
י^
י ביפיאליס הררים בכפרים שהיו עושיךעפת בסוף האזור ועוציאין אותן
^ין שהיא בסל לגבי האז יי ואני אסימילהס דכל רכר שאינו צורך הכליואינו
 ^ ,מליאינו בט׳לגבי כלי .והיי הו׳באלו מוציאו לבדו בלא הכלי ודאי׳מוגרסי׳
בטלית שאינו מצוייצת׳כהלכתחיי׳ססאת משו׳דציציעז לגבי טלי'
■ האזור
^נ ' " בסלי וה״ס והוא כסע׳למפחח זה סבאזורפלא הוקבעעס־לתשעי
׳;^5תמש בו כפנייעצמומ.5קבע שס ואינו בשל לגבי לאזור ומי שמוציאו כן
^ ^י-ס ^ מפכ״לזלסיזבשל :כסף נמייאסוי וחיוב חטאת מהאי עממא ות״ע
^ ■ * 5ימילנאת בשל כסף מפצי שהיאיקצמצחמיבשיט ובפסו׳אשמזי׳מצאתי
! יימשח כסף המתוקן כחגוי .היה אכסיע לאש ' ואפילו שליביזל נהוג 'עלמי'
ד3יי יכינו יפיק ואגודה אף כי מהר׳ס קורא תגר יהמה 7רי'־מח3י< ' איתו'
■ן^ ^ 3יטעם הממיריס־ דחסוב כמו תכשיט דחגור סקוריין זונק״ל וכואמרי'
י 03יתידממחבמימסאוכל ההואארוגלאגזרואילאיסמהר״ס סולק-יככר־
(ןןן . ",3ץ ע לי׳תירדא ?.א לכל ארס לעסות ןעלגסף:אבל .גסל כסף ; ראסלעסך"©
. .שיט■גמור י הוא פע״ג דלמקצת פי׳היא״ש ההוא די ג גפעמס סל זהב.

^ fe'wכסאיוכשנעקר • ^ w
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ממקומו עיני׳לתי׳אלא נעפ׳מיק לבתי עיני : 3לא
. .
.׳
יצא:חחייט במחט המסופ׳לובבגדו ולא נגר בקיס׳פבפזנוולא סוריבססיח׳שגצותרן
פו׳פלוגת׳ רר״מ ור״י-בפ״ק (דיא ) ופסק בי״מ דפסר כמו© פס׳הרמנ״ס בפ׳י״ט וכבר
נתןםש  .ה״הטעס לדבייו  . :ו .לזא• יצא הזב בכיס ובו׳גז״פ בבריתו ואמילבגמר'
דמלאכה סאינה צריכה לגופה היא ולר׳יהודס חייב ולר״מפסור וכבר כפגתיכסי■
 piאשה נדה חקופרהבגדלעפיסוכו׳בסמן
רע״ח מחלוקתספופקיס־בזה :
בעה אשה (דסר ) תנן דיוצאה אשק במוך שהתקינה לצזמהופרפ״י לנדמה׳ באותד
מקום שיבלע בו הדס ולא״יסנף .בגדיה וכתבו בתוספות ולא גגיוא לא' כ,אצילי
טינוף הוא ועשוי הוא ידאמריק־בפ׳ק לק כל■ שלאיפולעל בסויה .דהיבס עליסל
ונמצא מצעי ' ,וכ׳ /כ הר"ן• והעריכי נוס ונ ' כ סמי׳ג והגהות פיק י״טי • אין  .סקטע:
יוצא בקב שלווכו' עשנה כס״ס במה אשס (ד.ף סה ) הקטע ייצא בקב שלו קבי 5ר°מ:
ליוסי אוסר ופיס״יקטעסנקטעה -רגלועושה כמיןדפוס רגל וחיקקבומעש לשוס
יאש שוקו בתוכו ור׳יופיאוסר דלאו תכשיט ס7א ' ואינו מנעל והוי משוי ור״יבח״ס
ביארהדבריפה שודאי דברפשוט הוא שאי-גו קוסס אותו להלךבו סמכ*פ.הו׳צריך־
למקל -ומ ועומר לצאמ בסס כמי שיתבאר כיון  '*pmהלוגו הס אבל כוונה עשייפ
קב:זה כדי שלא ירא׳ססך־רגל אלא .נכה רגלהילכך כיון דאינו צורךהלוכו אפו' .וכן:
•; כתבו הגהות ^פי״ס בשס -סמ״ג וכ״כ בספר ,התיו׳וכ׳סריב״ס במשו׳עיהו אס .הקב
הזהמחופה עור כעין סעוסיסלאות׳סקוריס בטינ״סאפי׳ר׳יוסייפודדחוה' לצאת
 3י,וגס ,א 0ה חולצת ביכדאיתא בסדזאבפ׳מצוה הליצק עכ״ל 1 4כן קטע שאים
•יצול לילך -כללעל רגליו•יכו' גס;זה-ס.ס כמשנה (דף 'סו ) כ' פא וסמויות סלו טמאין
«דיס י 6יף;יוצאין בסס כשב׳ופרש״י יס קטע סינפו וכווצו.יג 1י סוקר ואחילו ע 1
איכבותיואימיכול לילף ושמ#ף מןקכסא נמוך ויוסבעליו״וכפכו׳מהלךכקמףעל
•יריוביפעסלי׳קעני׳ועגקהעופן עףהארן וכך .חף לפניו וחוזר ונח על אחורי .ו; והכס ׳
קשורלימאקריו סעונישלג ^תו קעע עוס׳לו סמוכו׳סל עור וא פל ע׳ןלראסי חוקיו
■אירגליו קתלוייס וכשהואצש ^ על ידיו ישקך^ פציוו  .גסען,לס עלךגלגוקצת
■ואקיוצאין בהס בחבתדכרירי דתלו (ל^ מגחגאארעאזמגי? דמ(0תלפי,גס] כזפע׳
}ע©1רצי ^ מיתסךלךאמ,אלא 7בסמונו׳אב 3ככ &(.ב5זפסליס .ע 3ידיסקטני׳יכו^
 . .״< פמ ' "
' ' 14לצאת לה״ליכמו מקל דשרי בסעוך ליון וצורך הלוצו;י
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ד״ם

אורח חיים הלכות שבת אש

(ל )..יזר?תפרק הס וכי מסמ׳מדכרי רס״י וכן כתבו התו׳והרא״ס ואפ״ג דתק כסא וסמוכו׳סלו ונו׳ • מיירי דכעשההקמיע לכדומומחה ע״י אדס זס או אס כפבו׳ג' הפאי נמשהימי"
זה־  tf -mt: ißי׳ ל דאספועיכן כסא לאשהועיטמאין מדרס אבל מאי דקתכי ואין יוצאיןססם כשב' של לחש זס מומחה מיד כל אדס ואיתא מו' בגמ ' סס א״ר פפא פשיטא לי Jp
ע!'  *•? !/נע פ׳ 1׳
ללח לאא קאי אלא אסמוט0לו:״ \«  3ל קסע שגויר שוקיו וכו׳גס  hסס במשכ׳הסמיכות קמיעי לפלמא גברי מלתא תלמא זסנא אתמחי גברא ואתמחיקמיפא ג' ק ^,
<5 »0״ t
סלו
ולו טע אין מדרס וייצאין בסס בשבת ופיש״י סמוכות סלו של קטע יש קטע בפתי לתלת גברי חד דת זמנא גבר׳אתמחי קמיע׳לא אתסחי חד קמיעלמל׳גס -י ijp
; jjiילםיג(׳צג&(ת
:יו ומל ארכבו־
מינרש:וכ• ,רגליו ומהלך על שוקיו
■!»
א
אתמחי גביא לאאיתמסי כפי יבj^ p
ארככו־ל »
« 1P5ר ועושה סתוכו סל עור
סמוכות1לסד גברא פנאי? Lvto ’t
קמיפי
■ ועל שוקיו ונדחה לפניו ועושה
ידיו
לשוקיו ייצאץ בהם ממקומו נסמך
צג *
מ!ן בשבת לתכשיט דדיס הוא  :וס׳ש וחגי לר& ש שוקיו אסו׳לילך בהן וכל קטע שגורר שוקיו ועוש׳פמוכו'  6סמחי גכר  -א ™ אי לאאתמסיש,
וג 6-נארוניס
דקדקו
כן
ומי
מקל
פאינו יטיל ליצךי כלא
דגבולן
אסרי׳הא אמי ליס אר דילמא מזלא
היי!
c ^-vyg
קל ומ 'כז יקי ,•5לאור׳שוקיו מות׳לילך בהן וחגר שאינו יכו׳לילך כלא מקל מות,,ה׳זנלזנ -לגאע כן הפו׳שמשנס זו שס ובפ׳בתרא דיומא וכ״כ לילך בו אפילו אינו קשור כו אבל אם אפש׳לו לילך זולתו ואינו הוא דמקכ׳כתבא תיקו ופיסי ג׳fWp
ג׳מינילחש תלמא תלתאזמבי כל לח]
נן לנל היא ש וסמירכי והר ן סס בפר׳במה אפה
ה״ס נוטלו אלא להחזיק עצמו צמו הזקן אפוי מי שהוא אפור וכבלים
וכ׳יכסר״ן עוד בפי לזין ציין וכ׳יי
נ״י־ם
ריפא ג״פ ואפי׳צדסא׳אתמחיגבר' ׳^
בפי״ט בשם הרשיבאוכ״כ שס סגהו' וכ״כ ברגליו מות׳לצאת בה׳רלאו משוי הו׳ולמישלף נמי לאחיישינן
°' 1yf
קמיפו׳לפיל׳שהרי הועסה בגסיניח ^ן
דרגין ׳~ נן •
 ;S'6ס(רנני סמ״ג יסלק וסחי״ו׳וי־כי׳ירמזס בס״ה  :לפי שהם תקועים יפה אין יוצאים בכסאיפ' שיושב בכסא ובני
געש!
ואתמסי קמיעא ג׳ קמיעות הללו
)i fi׳ ‘t
לו
צריכין
'
רבי
ואם
האשה
חזם 0נ? ינס ( •KD1Dתסור לצאת במקל וכו׳כדתניא אדם נושאי] אותו אחד האיש ואחד
1015
מומחין מיד כל אדססהרי ריפא כל
נארג״ גא ;  nכפי א ן צדין (דכה ) ושעמ 'משום,דאיפשר מותר ובלבד שלא יכחד שלא ישים כל אחד ידו על כתף הבירו
הדביתלגי
ג 4פוא־ן לומר מזל הרוע' דאין
 o׳ j‘fהי
,־־צ״ינגס לו בלא סקל וכמו שכתבו סס ירא״ס והכס׳עלזרועותיח׳ואק יוצאקבאנקטמק והו׳כמיןחמוישעושין במו׳החפ׳אלא בחכמתו קפיע לא אתזמ,
ני׳ נל
מני; ' הד;’31ח וסין ז ' נ  :ימי שהיא אסור וכבלי' ביגליו הליצנים ונרא׳כרוכב עליו והו׳נושא והולך ברגליו ולאבקשורי׳ לבא מיד ריפא אחר חי קמיע לתלתעוי
וכסמ״ג
אשה
במה
'
כפר
51 -tiJJVPIאשר« וכו כ ב כמרדכי
תתמסימידכלאדס
לתולה אחד קמישא
והם עצי׳גבוהיןויש בחן מושב לכף הרגל והולכין בהן בטיט ולא
אח״שאימשללח]
גבר לא את מחי לקת־ע
יוצאין
אין
•
פי״ט
סתו׳וסגהות
הקכ! ע וסמ״ק■
בפראמי וחן כמין צור׳פרצוף שגותנין עלהפני׳לחפחי׳חתינוקו׳
זאו;ר
נ׳צעי;
וסל חילי זס  :ג׳קמיעי  .סל ג' מיניפולי
עפלנס בכסא וכו׳בריתא בפר'•אין צדין סס אין
אנלijiי
ויריע׳וחמיל'
בשק
יוצאין
אבל
ומחצלת
בתיב׳וקופה
יוצאין
אין
קמיעא ודאי לא אפמהי נדוכלר! דסחסו
< '< /־;-מנפ ייצפין בכסא אסד האיש וא׳סאשס  :ימ״ש
גז ;
אחתנמזלי׳ו ^י
הית׳לק^יע ואם היו רביס צריכין לו מיתי ובלבד סלא פי' כגדי ,גפים :יוצאי׳במוך וספוג שעל המכה לפי שהן מרפאין מהרי לא ריפא אלא טעם
?«־}«
יכשף גס זס סס ומ״מ יש לתמוה על דברי הילכ׳הויכמו תכשיט וק בקליפתי שוס ובצל או באיפפלנית
«אאר .א״ב
דקתני
גכר׳וא״ת ממפני דלפי' סעסי׳לס
לאמזשחד
זזם5חד?גוי 0רבי׳שכמבס לעניןשכת ומשמע לדבריו ומלוגמ׳ורטיה שעליה ואס נפלו מעלי׳לא יחזירם וכל שכן שלא כל סייפא וסכה וסלסדמסוז'
3׳זמ:גיימ  ' 1fשאפי צהוכיאי לר׳יה שריכשרבי׳צריכיןלו יתנם בתחילה אבל אסור לכרוך חוט או משיחה על המל לצאת
אמרי׳סוליס
ואוקימנ ' דאתמחי קמי ע ולת
0
..
ועיהנ גראה ? אן>
קפיע׳הואוליכ'
הו׳וי״ל דלא דמי כיתס חר
{;גד ^ ,׳" ע 1כשח הוצא סנזכיו בסי זס והר יף והרא ש בו דמיין שאינן מרפאיץ הוי משוי אבל באגור שכורך על הרטיה
לא העיר א! א והרמ יב׳לא הזכירו דיןזה גבי סכת מסים שלא תפול מעליו יכול לילך בו וקשרו ומתירו  :בני מלכים וכן למ תלייה דמזלא דעי' אלאדקמיע׳מי
לועתענל)!£1;' !1ש
בממיפג)
ודאי בנכי־א תלו או בחפא או
דס״ל דדוק׳בי״ט דלא מיחסר הוצאככה״ג כלאד׳יוצאין מגין הארוניץ לה׳בכפותן אבל אל ארוגין לא:ה
3דחק
'&
זנ״ן אלא מדרמןמסו׳זילותא רי״ס והיכדדבי׳ יוצאין במיני עשבים שקושרי׳אותם בקשרי׳ותולין אותן לרפוא׳ הלכ׳מיבעי׳לן במאי נימליי'טכ״ל:־הו6
להו,ין0תי 1תמ
חולאים
כסב סס פיש״י סס ריפא ג' מיני
עיוו * -«0 .י;; נ! מ צריכין לו לא גזרו רבנן אבל בסבת
לר״ס אין יוצאין בקמיע שאינו מומחה ואם הוא מומח׳ יוצאין בול״ש
 «iכ ?י<חי ה^ מעע ודאי אסור ואפי׳לירמלית אסור אטו ר״ה
בג' מיני קמיעות דאתמסי גבראלכל
איתמחי
הקמימיס גס לחולאיס אחריס ולאמייל!
דקי׳ל מ־בא דפר' כמוצא תפלקדגזר
מי !
.י-
יש<) ^*  rrכרמלי' אטו י״ס ואין לומרדטעמא דיבימשוס דאמרי׳החסש׳איןצדןדאמיס׳יטר לאסו אס הוא בקי בג׳מיני קמיעים וכי כשביל זה יחשב מומחה נסלקידעי'אסיים
זוט-״א מכתפי לכו בשבת׳דייגלא אלמא דבשבינמי שיי סהרי פיס״י דבבי׳ המדרש סאיני במי בהס הילכך נר׳לפרש אתסקא גברא היינו סאס כפבלסש א בגאניות
^ 1,
לסארלחסיס
ורפאו סלשסן אתמסי גבר' לאותו לחש רכל פפס סיכהוב אומו אבל
 msrשא׳סלאי סיו מכתפיס איתס עי מקומ וכן משמע בגנן ועל לרך זו יש לפרס ג כ האדמשמע
בירויפ׳קדמנ׳דאד׳שרבי׳צייכי׳לומות׳להוציאובסבואיפש׳דמשמ׳לי׳דכיוןדקי״ל לא וגס אין הקמיע מיפסא אס יכתמו אקר ואגית סייפתה ג״פ מומחה לנלא״ס
!0ר ל?««"5יו3
ססי נושא את עצמו לא מימש׳להוציא את כאד' פלא מדיבק ובמקו׳פרביס צריכין ומלת קמיע י לתלת גביי ת< פ זמני ס״פ אם כסב לחס א בג׳אגיות וכלאחת
*<l Sל f
סיכתוב
הועילה לג׳אנשיס אד לארס אתר ג״פ' התמחי גברא ללח $זה ככל אגרות
לויצא גויי ואין וי  5איןבא 5קטמיןמשנה בס״פ כמס אס© (דף .סו ) ובגמ׳תס מאי
רש״יכפיוש
ואתמחי אגרות הללו לכל אדה וכן כתבו התו׳נמנא שכס חולקים על
 6^ &9Cל* ,אצקפעין א״י צבסו ספרא דאכפא רבא כר מפא אמר קשרי רבא נרבר הוצא אמי
יגןד5גצי&•רי» 5ן פרמי ופרש״י סמיא לאכפאיסמור שהליצניס טושים ונרא׳כסי שרוכב עליו קיסרי אממחי גכר׳ובפי׳אתמחי קמיעבפי אממתי גבר׳דליש״י אתמסי לכל מיניקמיעי'
דיימ־י׳־'? ץ5ה 1אשקצא סמסלכי״יבהס במקו' הטיט פיסי טולמי״סא הנקשרס מל ססיצוף להבעית שיכתוב ולדכריה׳לא אממחלאלא לקמיעי' שכם ממין אותו לתש אגל לאגקמיטי
ובהג״א
 'mwהקטנים ומסא 1א" ד .פפא ק* סרי כתב רבי׳ירוח׳בת״ה סנדל של עץ נר׳בפ׳במה אפס לחש אחר כפי׳אתמחי קמיעא זלרש״י הוחזק לחש זה אפי׳כתכו.באגר 'אחר'(
*pi>aמעיי**' *3
שאסור לצאת וראיתי כל העולס נוהגי׳ בו היתר ויס גדולי'שכתבו שלא אסרו אלא מסמ'כפרש"י ) ואפי' כפבו אוס אתר״וצדדסי לא סומ4ק]אלא• אותס אנר׳עצמהלכו
 5לעל עץ׳ ןשוי בשוקו שאיני מתהדק יפה אבלסלכוסאיכו קשור ביגל אלא אבל לא אגרת אחרת שכתיב בה לחש זה אפי׳כתבה אלס זה  16כ מחמסיגביא
«נאפיד,אי*« ער
■ 5ף® «*• Vשסיגל נכנס בו נד תי סכ״ל (שיי' לקמן כסי' זס סדינ׳י׳אלסאין יוצאין כקופה ומיב' ולפי דברי הפו׳וסר״אס ל״פ דשמפפ׳מלתקמיעי לסלמא גניי מלמא יזלפאזמני
^1
מוספת ' פ* וכתבוהסרי״ףוהר״אש כפיבמהאפהוהימ״ב® בפי״ט ואיתאבגמ׳ 'כפ׳' כלו׳ ג׳אגיותהפאי ג בצי אדם וכל אגר' הועילה ג״פצתפחי גכר׳סכתגג׳אגיית
הנודר ננן הירק יוצאין כשק פכה ורו׳מפני הגשמי׳אבל לא בתיבה וכו׳וכתהרא״ס והועילו לג׳בני אדס וכל אגרת מאלו אתמחי אפי' אי לא הוי אתמסי גבר' סהרb
yiW
 mיוצאין כשקיס ואין בהס משים משר כי דרך לצאת כסס מפני הגשמים יס״ה בלאי אחת הועילה ג״פ סלתא קמי־עי לתלת גברי חד חד זמנא גברא אתמסיסנסכג'
סהריליו
אגרותשהועילו אבל אי לאודגברא אתמחי לא אממחי שום אגרת מאלו
לייי׳ ^ל י »י*" גשמיס :מי סרו אבל לא בקיסה 1לאו דרך מלבוש הוא אלא מסף וזה סלא כדמסמע
ע,!6יKpi 0״‘ 1מיכרי הרוקח דלא שרי לצאת בשק אלא מפני הגשמים  :יוצאין כמוך וספוג וכו׳ הועילה כל א' אלא פעס אחד תד קמיעא לתלת גברי .קמיעא אפמחי כלומ׳אגרחזי
ק; 3א«6לים 'ורן
ק !.2חר נתזיזפי , /עד וקושרו ומתייי הכל בתיספתישכמבו הרי״ף והיא״ש כפ׳ במה אסם :בני מלכים היא מומחה•שהועילה ג״ס גברא לא אפמחי שלא כתב אלא אגית אחתסהומיף
דכקטלתלת
j-^aמקרקעין וכן כל אדס׳ י•׳כאין בזגים וכו׳משנה סס בני מנכי' יוצאין כזגי׳וכל אדס אלא שדברו וכתבו התו׳דה׳יה חד קמיע לסד גברא חלתזמכי דאתמחי קעיפ׳והאי
חכמים בסוס ובגת' שם מאן תנא ר׳סמפון היא דאפר כל • ישראל בכי מלכים סם גברי לאשמועינן דאפיה גברא לא אסמחי וכן משמע מרבדי סיא״ס בעי רג
לפיגיין
יקרקש
יבא אפ׳באייג כנסייתו ודברי סכל וכיין דאוקימללר״ש נסטה כפ׳מפנץ לאקיי״ל
מלתקמימי לחל גברא כלו' כל אגית לא היעיל " אלא חד זימנא קמיטאורמי ץ
 2wsa ,נ ' tfa .
אמתחי גברא מי אמיי׳דכיון שכסב ג' אגרותשהועילו אפמסיאודלתאכקס־ל
«נ? ג! צי 5ן ע© כות* ם וממילא קינא לה מתכי׳אליב ' דהלכתא כרב' דאוקח׳באריג ובלאו הכי איכא
>  rלמימי־ דאפי׳מאן דמוקי ממני׳כר״ס ס״ל דבאייג ’ בכסותו לכ״ע שרי אלא דמסום אגרומיו לא הועילו אלא לאדם אחד איכא למימי מזלא וגברא דמקכל כמכאגיים
' p» w»ü>i
יי לאן רגקיא דכעאלאוקיעימיונידשרי אסתמא כץ באריג בין כשאינו אריג אוקמהכר״ש וכ״פ ולא אתמפי וסלק׳כחיקו וכתבו סמו׳והרא״ם דלגבי סמחאמקמיע לא סיכעי ליז
 0,5סרמ״כסבפי״ש  :יוצאיס בעיני עשבי׳ וכו׳מסנה סס סבני׳יוצאי' בקשרי׳ ופירשו
באגית סרפאה ג״ס לאדס א אי אמרי' לאתפסי קמיעא דסשיטא ליי י״ממחי
1 .
.
•
.
«ווגר (כ ! 5ת ;
בגמר ' פס קשרים קישורי פאה ופריך אי הכי מאי איריא בניס אפי׳במתצמי מאי הליצן במזלא דגברא משוס דסמחא׳קמיע עדיף מסמסא' גברא ומ״סאע׳גדפזיטא
איריא קיטגים אפי׳גיוליס נשי חס שכתב רבי׳סתס יוצאים ולא חילק  :א״ן יוצאין ליה גבי המחאת קמימא מיבעיליה גב* המחא׳גביא ופסקו סמ״גוסת׳קוספהת
בקיו ע שאינו מומחה וכו׳משצס שס (דף ס ) לא יצא סאיס בסנדל המסומי וכו׳ולא ורבי׳ירוחס בח״ס בעיא דרב פפא לחומיא וכן משמע מדברי הרמ״בס פי י םP1
בקמיע בזמן שאינו מן׳המומחה וערמ״י אכל בקמיע מומח׳שרי דתכשיט אוא לחילה משמע ברמזיסוכ״כ בקצת ספרי רבי׳אגל אס נתב ג קמיע־ם לאד׳אחדורפ^ יגג
ßJp3D
באחד ממלבושיי ובגמ' (דף סא ) א״ר ססא לא מימא מד דמיסחא גברא ומימחא לא אתמחי גכיא ילא קמיעא יכן מצאתי בספי מוגה מידיאדם גחל ואט פ
ספריס כתיב א תמחי גברא ולא קמיפא ליתא לההיא נפחא דא״כ כפצאחילקע
קמיעא אלא כיון דמימחאגביאאע״ג דלא מיססא קמיעא וכתבו התו׳ והרא״ש
? י !'
<׳ש
וסי״ן דכ״ש אס אתמסי קעיעא ילא אממחי גברא דהא מסע'  3גפ׳ סהמחאת קמיע כל הפוסקים ועוד דא״כ ס״ל למתנייהולעמכי בהדיהמ
},
א׳כג׳אגיו׳ויפאוג \ >\
אתמחי קמיעא והכי הל״ל כגון שכתב לחש
מדיף מסמחאת רופא ואיתא תו  3גמ׳ שס ה״ר איזהי קמיפ מימח ' כלסריפא ושנה
ושלש מחני א איזהו קמיע מומסה כל שייסא ג׳בני אדס כאחד ופרש״י ובכריתא לאיש אח ' ומדל׳מרבינסו משמ׳ודאי דלא הוה מצי לערבינהו דכל שלא הועימ'
קמיתא תני כל שריפא ושנה ושלש אפי׳אדס אסדל״ק הא למחויי גברא סא למחויי לאדם אחד לא אתמחי גכיא ולא קמיע׳ והכי דייק לישנ׳ דאכל דקתר ,י® ? ! ׳
ככ הג ^ f
דמי לדלעיל כלל דכאעך אפמסי גליא אי קיזיטא ומ״ר שרי
קמיעאיפרש״ ,הא רקתני ג׳בצי איה מס־ם דספס ג׳כני אדם ג׳מיני חולאי׳ואיירי
שלשתן.׳ V׳ v
^
דיני׳דיייזך•א ני '
נג׳מיכי קמיעיס שאינס דומיס זה לזה ולאמחויי גייא שנמשה מומחה כצל קמיפין חד מינייהי ולפ״ז מ״ס נגין סכת׳לחש א׳כג׳אנרו׳ורפאו
שימשה לעילס כדאמיי׳בב״ק נגס שויוחסי׳וגמל נעש׳מועד לכל אבל הקמיע אינו ג׳כני אדס סאס לא רפאו אלא אדם אחד הייכו בטילי דיכשפ ^ יס יי*נץג^
nfcL
א׳באגי. v
ולחוסיא דגברא נמי לא אפמחי ומ״ש כגון שכת׳לחש
מומחה אס יכתוב יוסא אחי־ אחר מהס יהא דקתני כל שריפא ושינה ושלש מיידי
56
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סנלונת' כל זס מצאתי כתובביאיר לסי 1לחשים וגם איזהקמיע מומחה אם יכתבנו אחר לא שנא א תמחי קמיע מומח זהסרים'
למלנזיכני0דסאי "
ראלקתיעא*

ך ,כסימר נכון ואע״פ שהכל עול' לסגן וז
א׳ראיתילהפפ  r ß0 fבי ״ המ ייJ?50

קמיע ולא
גבר׳כגחשכילחש אחד באגרת & חת ורפ ^ בו ג׳ פעמים
שאותה אגרת מומחה לכל אדם וליש איתמחי גברא וק^ ע׳

מעשהו אדם שריפא ג׳ בני אום כקמיפי '
אסיים מה ל נר ממפי דכי אמר רב פפא מלניי .
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מי 06 :שמוע בג אגיות וריפאו השמי׳מהן כל אחת איש א׳והשלישיתריפאה ג' וכגמ׳מפיס למאי מהני ביצת הסיגול וסן סל שופל ומסמיהצלוב
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ממהמיןנינו

אנפיס 6ע״פאיש ס גזה נמסה האיש והקמיע הג' ואס כל אחד מאותן סאגרת
ריסאו ג״פצעסו קלן סומקות ואל יקשה עליך קמיע שלישי היאך נמס והלא מיד
כשימיפאהאד© ג׳בקמיע ג'נמחה האיש וכיון שנמסה האיש ודאי שאותה האגרת
מועילמכאן ואילך שאששר לוס כגוןסכ׳קמיעוימאלוריפאו ג״פ לכ׳אנפי׳והקמיע
הג׳לא׳מאלו האכשי׳ג׳״ת ועכשיו כבר נמחו שני קמיעים והאיש וסקמילהג׳עדיין
ל 6נמחו וחזר וריפא קמיע שלישי אדם ג׳שעכשיו בא בבת אחת המחאת האיש
זהשחאתהקמיע והשתא ט״ש כגוןסכתב לחש אחד כג׳אגמת וריפאו סלסתןהיינו
למושייפאולגאנסיס כי אס ריפאו הג׳אגיוס לאיש א׳לא אתמחי גברא כמ״ס
בסוף אכל אם כ׳וכו׳ומס לא ביאר כעל הסער כל צרכו או סמך על המבין גס מ״ש
כזאחהחלוקסוגס אין הקמיע מומחה אס יכתבנו אחר אינו סי׳למ״ס לא אסמחי
קמיעא ו6״כ יקשה למס שאמר למטה באתמסי קמיפא ח״ל שאומה האגרת מומס'
לכל אדם אכל הכל,הוא פי׳אתמחי גבר׳כי פי׳לא אממחי קמיעא יובן כמס שיפרש
לססהבאתמחי קמיפא כי מכלל ק אמה שומע לאו אכל לפי ספי' דאפמסי גביא
י״ללאותו לחש לכי לא לשאר לחשים הוצרך לומר כי זה הלחש מיד אס׳אינו מומס'
סאההיהמימפס מיד אחר מה יתרון לאדס שנמח׳גס הזכירו למס סאסמחי קמיע,
ייללאימו האגי׳לבד אכל הלחש לא מיד הכותב ולא סיד איש אקר אינו מומס/ס

מי״יחמנדסרק״י באתמחיגביא וס״ש כחלוקה ססני׳מבואר במה שכתבנו
ומדקדק שכ בה שריפא ג״ס סתש ולא סילק כלל למס סהאמי כמו שכתבתי תאפי׳
ג פלאדסאידי וא•צ שירפא לג׳אנסי® גס בעל הספר כת׳זה בפי׳נחלוקה שלישית
מ סונלא׳הועילה לג׳אנשי או לאדס א׳ג״פ הנה לך בפי מש אין חילוק כלל ומ״ש
מצוקה הג׳הכל מבואר כשמעיין מה שכתבנו שלא הוברח הרב לומ׳באממחי גבר,
וקפיפא סכלאמהקמי־עי ' ייפא ג׳אכפיס כי כא׳לבדו שירפא ג׳אישי׳וסמי׳סאחרו,
כלאאיס אאחמסיגברא> ץמיעא א׳אבל הסבה שכתב כן לכשיהיו כל סג׳קמיעית
חים נאשיכתכנרופי V.יש .
אגיו׳הללו ובו'
אתמחי גברא .
ללחש זה . .. . .
וכו׳ואתמחו ...
ת3ץנמש3.תשו' הקוחיא שהקשינו
למעלה
כחלוקה
הראשוכ׳ור״ל אממחו אגרות
ך״לכ ׳ אדסאף אס זה האיש יאבד המסאתו נשארו אלו האגרות מימחות לעולם
כל אדס וסוכית לדמי זה פאל״ב יקשה אחר שזה האיש הוא מומחה לכל אגרות
סיכתיכ סוס הלחש מה יממן לאלו האגתת שאמי עליהן ואתסחו אגרו' הללו וכו'
כ קוסיאשיש בלשון ס״ר יעקב מס לו להזכיר הדבר ספשו׳אפי׳כדרך ,
יס חבל נסה פאמיפי מודיע לנו חידוש גדול ומ״ש אבל אס כ׳ג׳קמיעיס וכו׳איג'
 5J 1י!:יפית אבל היא מעין חלוקה הראשונה ודומה לס ואץ הפיס ביניה׳אלא
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^מ
^ וענתה בתילזו
ישלתהבתיקי ולחייייא
ולחומיא .
■!׳־;* ^ייי
והאמת כייי  u״ »
הלשון אינו ייי*.
■ »»
nA־י׳כ'
מדוייק ממש סהל״ל אבל אס
ע אגיוח לאדם א׳וריפאו וכו כמו שכתב למעלה בחלוקה הראשונה אפר
^ ויילק מיהם כי אס במכין לרפאת ג' בנ י אום א ו אדם א' ג" פ כמו שכתבתי •
ן? חשה פל  7למה לא נאמר ג״כ למעלה בחלוקת אממחי קמיע׳בזס ר״ל מזליה
^
י־מקבלקעישת הוא אחר שהאמת הוא כאשר כתבתי סלהמסא׳בקמיע
 .יעפלג לאאלא לאדםאח' ג״פ והטעם כי אסי סהעחאת הקמיעמלוייה
נשקני יומי יש למלות ענין הרפואה בתיקון הקמיע מבמזלו סל זה
כאתמחי גברא אחי שהוא מלוי במזל הרופא יש לספק שמא מזל הרופא
^ מזל סחולס פכ״ל ודביי סמ״ג וממ״ק והתרומה כדברי רש״י דאס ריפ ׳ג
^ ^ ’,
' 5^ 15ניקמיטתאמתחי גברא לכל סקמיעים גס לחלאיס אחרי׳וכמכו
'?יא אדם מימחה ע״י סריפא גבני אדם ע״י תחבושת או .משקה  .אלא

ו 0י ש אבלסא עושה מעשה ואין ניכר מ שהיא מסוס רפואה אסור מסוס דרכי
האמורי שס אהא דאמרי אביי ורבא כל דבר שיש בו משוס רפואה אין בו מסו׳דרכי
האמורי דייקיק הא אין בו׳משוס רפואה יש בו מסוס דרכי האמורי ופרש״י יש בו
משוס רפואה שנראית רפואתו כגון שתיית כוס ותסבוש׳מכה אין בו משוס רסואס
כגון לחסשאץ כיכר .סיהא מרפא וכתב עליו הרא״ס ולא נסירא דלעיל
בסמעפין איכאבמה לחשים שהיו מוסין אלא מיידיבשעשה מעשה ואינו ניכר
שיהא בו רפואה כלל ,
כגון .
אילן שמשיר פירומיו
.
שסוקרו
,
בסיקרא וכ״נ שם היז
ז״ל כל דבר סיס בו
מסוס
רפואה
כין
לחש
בין
כל
דבר
כיקיסאנו יודעי! שהו׳מרפא.
והכי מוכח
בתוספתא
וכך
סס
דברי
רבי־נו
וכ׳פוד
הר״ן
סס
וז״ל
ואיפשרדאףלסשיס
שאין אנו יודעים אס יש כסס מסוס רפואה מומר בהס מספק ולא אסרו אלא
אותס שבדקו ואין מועילים וכ׳הרשב״א שכן נראה שפירשו בתוספו' אלא שראיתי
לס״ר יונה שחשש בכל קמיע שאינו מומחה משוס דרכי האמורי עכ״ל • ז מי
שיש לו מכה בפיסת רגלו וכי׳מסכה סס ( דף סס ] יוצאין בסלע שעל הציכ׳ומפר
בגמ׳כמוסכמב רביכו • אי] יוצאין בסנדל המסומר משנה סס ומפרס בגמרא
טטמא דגזיו עליו משוס מעשה שהיה ובפ״ק די״ט ( דיי ) מנן דביום טוב נמי אסור
ובגמ׳מפרש צוית סנדל המסומי שגזרו מליו וקאמר דכל שאינו ממומי בסהוא
גיונאממש מומר וכתב הרא״ש וטעמא לפי סלאאסמ -אלא כיוצא באותו
סנדל המסומר סאירע בו מעסה וצורתו נעלמה מענו וכתבו הגהו׳בפר׳י״ט כסס
התו׳סכדליס הנזכרים כא ן לא נראו כינינו מעולם הילכך סנדלים סנועלי׳במדינת
יומי מותי לצאת בהס אלא שהחמירו על עצמם ורבינו ירוחם בח״ה נתב דכיון
דסשמע כגמסאם סכה צורתו בסוס מנין שלא יהיה ממס' כמוהו מותר אם כן למה
נאסר סגאליגי״ס אש 5עס מסמרים למטה ונ״ל ססיה מנהג בטעות שהיו סבורים
שהיה זה סנדל המסומר ועכ״ז לא הייתי ממידי כמקום שנהגו בו איסור ואף מל פי
סיש לי להשיב אפי 'ל פי מנהגם להתירו זולתי אם פשו מנהג להחמיר מל עצמם
ואין לסם טפס מסוס סחוסי בקרקע דק״ל כר״ש בדבר שאץ מתכוץ אבל נראם לי
פאץ להם מל מה סיסמובו לאסרם ענ״ל והר״ן כ' שם דכל .שהוא שסוכה מסנדל
שגזרו עליו מותר לצאת בו ולפי זס הסנדל המסומי סלנו סיוצאץ בו בימות
הגשמים איכו ככלל גזרה זי ואע״פ כן נהגו איסור במר לפי שדרכו לצאת מן
סיגל ואיכא למיחס דילמא אתי לאיתויי כך ראיתי כסס הרשלא עכ״ל  :וכתוב
בתשובות הרסנ״א להשיס בסנדל חתיכה סל ברזל כמקוה המסמרים שורת הרין
מומר הוא אלא שאסור עכשיו לעשות כן שלא יבא לטעות סנדל המסומר האסור
לפי שלא נהג סוס אדס לפשות כץ עכ״ל • ולז״כ לדידן סכהגנו לעשות כן שרי ובכלכו
כתוב ובאלה הסנדלים המסומרי׳סלכו הדבר פשוט סאסור ל צאת בהס אף על פי
סאינס עסוייס כאותם שלהס שגזרו עליהם ומ״מ מסומייס הס לחזק ואמרינן שהם
אסוייס ועוד שקרובים הס להשמיט מן היגל אך כאופס סאינס מסוערי׳יש קצת
ראיה להמיר אע״פ שאינם נקשרים עכ״ל •
יפממי מליו דסאסר סצוי סנדל
ס לנו משונה מצורת סנדל שגזרו עליי כי מסומר לחזק מאי הוי וכן כיאה מדברי
הפוסקים דכל שמשונה מצורת סנדל סגזמ עליו אפי׳אס הוא מסומר לחזק חרי וזה
ברור ואע״ס סהרמב״ס בפי״ט סתם דבריו וכתב אץ יוצא׳ץ כסנדל מסוסי שסמרו
לחזקו ולא חילק בין סנדל לסנדל יש לומר דנקט פימיא דססואל סתמא‘ 1וקצר
ברבי כמנהגו בכמה מקומית חהו שלא כתב אימהי אינו עשוי לחזק כימפתו
בגמרא יכן לא כתב שאס חפהו כולו מסמרים כדי שלא תהא קיקע אוכלמו מומי
וקאס עפאו בסין כלמס או כמין טס או כמין יתד או פסעה ו כולו ׳במסתור«
כדפרי
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היייצלו
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צמחלייאי״ ^י * בשליש מקיעלת מונפת לו של נשפו בשבת חייב חסאת .ו3
״לי * 0ןר™ ' לעשות מרזב נשנש אמי יכפפא נקום האי כללא כירךלכ אדעתא דלכגופי אפו׳
ל ?מן
כל לסתנאותשייופ־ש׳י בטליתמקופלת,צאח ר שנתנם על ראשו הגבי׳תיפוליט
ג״!ר ה״קיל על כתפיו חייב חסאמ שאץ הז דרףמלב%
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ולע־כך סיהסכו פיה
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נין!«' fe’ur-.מר דע  .דאהדיוה ומכאן יש להזה־ לחתנים
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»tfsi
>6w
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על כתפם אלא משולשים ביחיס למשש
גמר!!
ן,ם6
עבתפיהס שרי דהיינו ססי׳דבלני׳ שכתב

וחקיין•  >rwיכינו כסמוך• וכדאמרי׳בגמ׳כי מעכירתו
« «;■
אמצא ד ^
יראבגי-ן*• מאיי דבניחילאשרסכו בסו לעלמכתפי"
.עב״ל"׳ ובמהרי ועדיש״י ס לא יהי שוליהס סונחי׳בכמפיה׳
המ,ר ליסאאיל ,אלא
■ עשוכיס שיסאיראל לבוש וזי'ל שכלי
מונים ל!ט.ק .יס הלקח בסיו ר מ  .מצאתו היוצא במלית
mw
יכא  '^ orו:+ל מקופלת ומונחת לו על כתפו פי׳שלאתד
לא
נדץיה שכמהה על :ראשו הגביה פוליס לע כתפו
ל #ירו 7־;
)» (  S.p7mmאסו׳אבללסתעט׳בעל״תר אע׳ע פמפקל
1
לו״ו*7ל«7י.םםרי■ קצמ
■ מלמטה ומתכסה בו כתפו וס־פו
אז-ל לת'!פיל’ חותך וגאוןיאסר כ אסור לקפל אד׳סליתו
? 175>mf r־ f rפ< 1רסשו ועל כתפיו בשב׳בין׳ מפני החמס
כורן

ג״לימ<מ
■
יוזזפ
המתופליג

בקמפני הגשמי חיל כפי רני חננאל מסע
סחיכו אסור אלא השעסירה כולה מעליו

מוולפן לא-

הארפתי

וכ

ואלו

^” ”מד * <6iPבאי״נז וכתבו

התוס׳דפחב היינו

פגיעים שלנו

הכסומרי׳איקככלל

מעושהמפוריס בכסותוסמכויול® !

בנ ^י־י -־נרדשרי ^

:ליעטלו

על כתפו אגנ״פשאין נימאיכהבה ש רע אענעל  :הבלגים יבושם
ספנטסומד ^ כ ^ וי
^ ^
להבי׳סריגי׳שמפתפגין בהס־דדך רשו׳הרבי״ררך מלפרש שיכסו? ■ דלאידמיא ממש להאיאכ׳למישי־ון®׳
בו ראשו ורוביסבנית! והו׳פודר גדול שתלוילו ביןכוו $יו וראשו אבל אסור כי הכי עכ׳לומפותהת 04
עטוף ופ אם מביאו דרך ר״הר צריךל( ןשו׳  3׳ראשיו למ 85׳מכתפיןי כיון שמשוייס לסזו׳ולסוציאס
ודאידצסור
זה עם זה שלא
יפולמראשולברין הקשין אפור להביאם בר״הר וחס^ מוציאים 3י״ה איפסו
לסושלו
או בכדמלית דרך מלבוש ואסחץדכין ובינוני׳ שרי שתי חיורן ת;
מחטאת דאינא לעימי שדיך־
היצצסמ
זו על גב זו אסו׳דהוי משוי אבל ב׳לבוש׳־־ישרי ובספר המצו׳הה יר בכך כסו׳.כי דרכים אסי כך 63ליוישוי
ב׳סרבלים ואפור ׳ב חלוקים  :בילה שיש בה רעלןן ית עןנ? יתחי ן מסי ס יכתוב כהת כלשון הזה^ p״
אות' בהם יכול ארם להתעטיבה ולצא' לר״ה וא  fהר־;8ע’ ח * ובות
כמשויישמבוטל אגבה הלכך מותר לצא ברצועו ההמיו באבנט־

לצאת בה

ד׳כנפות ולוקח שגי צידי רוחב

נסף ’ ”’ ״־  ■W־™
,iS
סיפר להוליכוכש 3מ דע ל  .סמj 6״-

לר״וז

פליתי

נ ^למ ^ ,^ ,סל צי ימינו ונותן; על כתף סשפאלי׳ואיכו פושטו על הכתף אלא מקופל וסול על;
הרן
כתפו והיינו דקאשר מאי מחביכיס בבליית' סקורין פמנצדרא־דכסהוא מונח כמד
מ״-של«י 3ליי.כ !<.5שפירשתי' יש וב כיסים מרובים וכל כיסנרא' כמין סחב והיינו דקאס׳כל אדעת '
י
@ת)'י  .נני* 5דלנמפי אסור כמו שעייפתי שב׳צידי הימין סקוכציס ומונחים על כתף השמאלית
שיוכל ללכת במסיס ולא יכביד עליו טליתו וסרעתאדלהסגאיוכוש״ד והיינו כשאין
איי ' " *,
לאי״׳ה
7לג?״0
« «ין:
«( 7

כל ס  $יוףעבעיי אפי׳פל סמשבשפרי לצאתבו נמו בפייף על
אלא שישלדחית דשאכיהמש  # .אימימבוין להוציאהמסבע' אלאלערן״ " .
הילכךבטיל המטבע לגבי הכסוחS

זיתומותדלצאת -בהפו ^יבן נהיו .פתן איסי־׳ואין לפרו' גרר
איפשי דאסיך דימיגי
ולאבעלי" 1,
במלית ממופלוז פי-׳לאוז' שנהב! על ראשו מגפיה שו  £ןן ^? - ,1מתשובת הי״משכתב י3י
כפי׳שיינ1.
על כתפו וא פמעווזעדורי׳לו בסדינו חייב ופל שאתו להתנאות ביזא שכפי ססגעפשהיהניא׳לולי""
פותי-

נעיעו מיהונול!
ד^איל מרן והיינו כמין כיס וכמו סי־זב אסורמשוס פקוג
?כ ^ ת!בכוך נפץ להעמיד קיפולוילעולס להתנאות
■ לפי סעס אכל המוספות וסראי'ם פירשוה לענין
עגין '%י יה׳א איפור סוצא׳לפי שאין דיך מלבוש כו ׳ /כ רבינו ירוחם כחלק סכו ' נ מדברי הרמב״כו
טליתלש

_

לו גייס א■אסרת וכמברנינו ירושה ומופר לצאת בסודר מעוטףכעין מפילומשש
מדבריו שאס אינו מעופף אסור וקשה יל דיוצא אדס בסודר המקופל על נשו
משמע דאפ״פפאינו מעוסף שרי ולא דמי לטלית דשאני סודר שדרך לבישתוכנן
וכן :משסע• מלשין הימכ״ם בפי״ט פכמב היוצא בטלית מקיפלת ומונחת מלמ®
חייס אכל יוצאהו׳בסודי שעל כתפו דפסמע דבגונא דאסור בטלית פויבסודר

ומצאתי בתשובות הרסב״א וו׳ל כתם מר סיהודיס שבעיר הזאת סכושאיסמזליס
תחת הגלימא־סהיב הוארם בי״ה והא אמררי‘  ,היוצא כטלית מקופלת וכולוח״3
תשונה לכ ארץ ספיד נהגי לצאת כן דרך כנימות ואפי׳בסציומס וכתיהס ורון

יתקפל צדי ימין וסמאל פל דכ סמא׳אבללש ' שמאל על ימין ושל ימיןלע .שמאל כעיך זה דרך מלביש עכ״ל פרי בהדיא כתירהרשלא סודר מקופל
ופונהמלמו®
^ ־' מיטוף שלנו מומר ״
ולא ישיקרי אלא להתנאות וי.
וכ״פשל חתניסמשלסצית אומימצדו וחילקכינולטלי* מקופלת אחר שנפנה על
■ ראשו כמו שחלקתי אני סוס דון
לניס®
האחר שפוהי* עד כחן לשונו והרפב״ס בתבבפי״ט וז״ל הפתעסף בטליתו וקיפלה
בכך וזו אין דרךלכישתו מך:
וכחב הירמכ״ס בפי״ט יכל סודר שאינו תופס ראשו ורונו אסור
מכאן ומכאן בידו או על כתפו אם נתכוון לקבץ כנפיו כדי שלא יקיעי
וכראהסלמדכן
או נדי שלא יתלכלכו אתור ואס קבצם להתגאות בהס כמנהג אנשי המקו׳בעלבוסץ
מלן הבלנים דבסמוך כמושאבאר :
הבלגים יכולים לסביא
סדינים
©ומי היוצא כטלית מקופלת ימובסת על כפפו חייב ע״כ ונראה שהוא מפי' ליסג' סמספסגץ דרך לה גט זה סם אמר רבי יוחנן האוליירין מביאין כליי נסיםליי
דגמי'ד קאס* גבי -פחב אסור כפפעיס דאיסורא איבאאבל לא חיוב חטאת זמפצי בני ובלבד סימכסהבס ראשו ורובוסיבגית׳צר-יך לחפור סניראסיס למעהמן
כך
■ הקייס דיין המתעטף בטליתו ונו׳לדין כיוצא בטלית מקופלת ור 5י5ו לא נחית הכספים ונראה ססרמכ״םספרש ובלבד סיסכסה
בהראסוורובוכאמרסחהיס
לחלק בכך ולפיכך ממס דבריו וכפב -דכל לכנופי׳ אסור וכל להתנאות0 :רי ומכל רהבס כדי לכסיס בה ראשו ורובו ומפני כך כתב בפיי״ס וכל סודר
סאידנומופו6מו
הדכרי־ס פפה למד דהני מלבוסין דיון מותר לתפוס קצתן בידוולהגכייסןפדישלא:
ורובו אסור וסובר סכל שהיא יסבה אע״ע פלא כסה ראשו ורובו סרי־
ומשוסרני
יפלכלכיסוליו בטיט ואפי'שמין .פדיישלא
■יעכבוהו מללכת שרי דהאדאפר תלמוד' פריי לצאת כמודד שעל כפפי וסבנית׳פי׳סיסב״ס כפי״טסהיאקציהסאיגהוחת
טלי'מקופלת דוקא בטלימות שלהט שהיו
יריעה
אחת
ערובעת
כעין טליתות  .של ומשום׳ הכי אפיי לצאת בה אלא אס כן קשור שני ראשיה למטה
מכמפיי׳סכסצאת
מצוס אי נמי במלבושים יידן אס אינו לובשן כדרכן להוציא ידיומתוכואלאמפפטף כמי אבנט ומותר לצאת בס אבל רס״י פיר' פכנימ 5פויף גד ןלסהאי ליניןנצניו
בסן ומקפל ן ומניחן על ; כתפודכפאי גוונא כי מקפל להר מל כתפי או מביר להי
ויאשר פט ף בו וכו׳ולפ״ז פאי דאמייק ובלבד שיתכסה כה ראשו ורובו־נומ
שציין
כפץ מחב סוי-עשוי שאיין זס דרךמלבופאבל סלכוסיס וידן כשהוא לבוס בהט
לכפות בה ראשו׳ ורובו ואס לאו אסור הסוס לאינו דרך מלמס אלא אג ?
שישני
ומוציא ידירמפוכס אפי' מגביה הוליד׳׳לעולם דרך פלבוס הוו ופודדכלכה׳יג/אפי
'
ראשיו למטה מכתפיו כדאערמן בסבדמא ופיהו בסודי המקופליכל מ!®פ י
בחליפות דידסו פרי דלה אסרו אלא להניח לע כמפר לוקא ליפי שנראה
כמסוי
פדרך לכיפתו בכך •
לבדים
כקשים וכו׳ג״ז סס (ד?י׳ 0
וזתלדי כשוט ולא כתנמיו אלא לפי שראיתי מפקסקימיבוכר וככר נתבאר שאין
ביסדיא רב אמר ופמואל שרי ברכים כ״ע ל״פדסרי בקסי׳כ״מ ל'פדל!ימ*ניסתי
להם על מם סיממוכו צ  01״ש רבינו או ביפעות הצרורים לו בסדינו גסזהי  .בס״ע
כמיצעאי ובהר הכי מפיק תלמודא דרב ופמואל לא פליני כלל
דב־מיצסאיינסיסיי
חבית וכתבי יר 3הגמל שסרר״י אבוהב?"ל בסס א״ז שיש פתירים אם
הס מפורק׳ יב ופי׳רש״י כי סדי א כבדין ועשוי יין לקפלן תחתיו במקום הכר או הסס־^ 15
וצן «טעמי בסס חכמי' ציפת #עתירי׳ בספורים ע*כ והאגור כתב
שהשיב
מסרי״י
כגיו׳דלענץ להביאו דרךר״פכסהיא מעוטף בו איתמר ולן פרש״יונן' 5ס ו׳ןי'
סולן שיופי גי״׳לססיר מלאמור אם הוא נושאה כדי שלא יגזלוהו או יא
זו
.
פסידאז
היפ״ב׳בפי״ט•י וכתוב במקת סמיפי להתעטף בטליתויתרתפמקמווןוע3
יכ הוי כלאחר יד כי ההוא דמי שהמשיך׳ והיכה .דברים המירו משוט ססיד' וגס כזמן לב״ה ופמוט הוא עדין סבלניםומדין סלכוים
■ דכסמוך יט וכתב עודדמהכסמ
הזה דלית לן רפות היביס דאורייתא ואחר כך נזכרתי ההיא דעורפת מל אבן אבל
סמופי להוציא מלביש לצירך הכירו אם ילבשנו פל בלפל' ,,0'13כ50י
לא מל המטבע דמייכס מסס דאסור להוציאוע'' ס עכ״ל וכמדומה לייפלא׳ .היתס׳
אסיר וגס רכלבו כתב ומיתר ללכיש או להתעטף מלבוש׳ פאמו צריךלו כדנהנ י
הגמראינפציו בטהשיב ולפיכך כ 3| 5למוכס משה שאסור׳ להוציא שסכר דמפלגינן׳ »!^ז יר3
לחבירובמקוס
מקוס אסר
קער א הי
ססידיך
דרך יר״הס עב
פכ״לנ ועסי-ס
ופשוט הוא
פוס מדי גיססע«■iv
מדידחמזנרי׳.:״״
סחי5-זגויו■,
גין .פ0פע לאבן ואגוז ונימה לו דלענין איסור הוצאס מפלגינן ביציהן ואין הדני על גב זיאסור
■ בייש פ׳במס אפה ( דף נט ) אמר ליס י ^ נלולרב אשי קמיאמ
כןדמתניהכיאיפאבס פבפהאפהיוצאה .פורפת על האבן ופלהאצוז ועל •טטיינא  0איא*׳ל מרי סמייניקאתד׳גשדס* יהרי ה;ןייני -קאמרמ האודאימסי5
הפטכע יבלף שלא תפרוף להתחלהבשני! ובגעיא והא אמ -ית ריפא עויפת אמי יאסור וביבי הליימצאתי במלמידיומופר והראשון ניאה פע״לוכן
אכ^ סיפאפתאןלפטבעופירש״י  \Mלמטבע דלאבר טלטול הוא א 3ל א 3ן.
ו־עמתתוספו והוא״ם לאפור וכתבוואע״ג .דה־שיב הערק הליחיבי ניח

נוניא

אמר רב ששת כריה דיג אידי האי סיאנא סרי ופרס״י סיאנא כובע של לכד והא  0יא.ןמד ^
איתמר סיאנא אסור ל״ק הא דאית כה טפח הא דלית בס טפח אלא מעמה שרכיב נראים7י;ג> י&"»•
בגלימא טפח ה׳ה דמחייב אלא לאקסיא הא דמהדק הא דלא מהדק ופירסרש"^ ! סעי׳והר’6שונ1
״״
הא דאית כה טפח סהוא מתפשט להלן מראשו טפח אסור משוס אהל אלא טעמא׳

י ^וסגוי ופירש יש״י דפיכינן הול! אזור היינו כגון סיס כגד מפסיק מתי אבל
המייני!ה על גני זס אסור ולא ראמי לכמ׳מלבוסי' שאדס לובש כסכיל הקור
,־ ! המיי ;י עס הנאה יש ואיןריך לסגור ומשיי הוא וכ״נ התפכ״ץ כסס הי״ס
 1״ יחוכ פיעל היריאיס איסי אפי׳מלבום מפסיק ביניהם אס א יכו צרי אלא
' לאו מסוס אהל הוא אלא משוס
?
.
,
א& הסירו אלא גני דליקה
יגביהנו המח מראשו ואתי לאימויי ׳ד הש» עומ מ־יי*
ולא
דחשיבי
הציצי׳משוי
מצוייצ׳כהלכת׳הוי
לר״ה דכיון שאינה
ר־הלרח'  abולוי חשוי הלרחתוחד לצאת אמות כרסות היכיס הילגומהדק3ראשו ! הרחנינז וין?חע
דורא והי־י״ף סשתיט הא דתיי המייכי
בטלי ארל ריזוחןיוימיח
■ "■יי '־ '"ד י" יז לאיס 'ר
* "^ 1 -־•׳ '
ןמזסימ3״ס לא מכיי־ו פי< ןי' ס

tm

חכגר וראשו אחד מחובר כגון לולאות ואינו חשוב מותר לצא בו
ואם חשוב אסו׳לצא׳בו כובע אי לא מיחדק בראשו אסורל! צאת
בו לר״הרשמא יעבירנו הרוח ואתי לאתויי ואי מהדק שרי אפי׳
אס הוא בולם טפח לרש״י ולרי׳ת אם הוא בולט טפח אסור משום
אחל אפיי בבית ואס אינו בולט טפח מותר אפי ברייהר המוצא
תפילין בשבת כבזיון כמקוישאין משתמרין אס יש בהן רצועות
שאז נבר שהן תפילין והן קשורות שיבול ללובשן מכניסן זוג זוג
דרך לבישה עדשיבניסם כולן היה בהם הרבה שלא^ספיק .היום
ללובשן ולהבניסןזוג זיג יחשיך עליהם עד הלילה ויביאם ואם יש
שמר שגזרו שלא להני׳תפיליןמכסךהולךיו אפי׳אם הם מועטים
ואם אין שמר אלא שירא להחשיך מפני לסטים ואינו חושש אם
ימצאו כירו אם הםרבי*ם מוליכן פחות פתרת מד׳אמותאו נותנם
לחבירו וחבירילחנירו עד שמגיע להצ׳החיצונ׳הבא להציל כליו
מפני הרלק׳לובש כל מה שיכול ללבו׳ועוטףבל מה שיכול לעטוף
מי שנשרו
ופושט וחוזר ולובש

 6וסר להוציא שני מקטייין זה על גכי זה
לצדך מיידוי ולא נפכרי לי שס•דיקטורץ
 r/mכירן דובי׳ מתירים הכי־נקיטיקזיא
וס״שכשם סכי המצית לאשור שני חלוקי׳
לא מצאתיו בסוס סתי* וטעם סמא זו
כמיס ומני תלוקיס אין הנאה בהם• ואץ
ויופשוי ס! א וכמו שכפכי סחוס׳
ללב;ך)
והר־איש גהי נורהגויות אכל התי׳כתיו
ספוגית גניסמיתא צייך לקשי שני
סשבנימאהוא כגדדק
ר)5זסל 5:טה
משר' סבי צייךלקשר כ ראשיה לסט ' שלא
יפייחצו הרוח או משו׳רנר׳כעץ משוי לפי
עזוא דן מאי ואינו נר'אלא א״כ ק שו עד
,מו; לשינו היישהתירו■אע״פ שהיא רק
ואץכןה :את מלבוש כיון שנישא איתר
דיךמלבוש  :יב כתוב כשכלי הלקט
ליו
מהי היייאיס שני סרכליס ושני תכשיטין אסיים זה על זה ואינו צריך אלא לאחד
סהס אפיי מדתכן נפיק יל כתיי ל מנין דליקה עיט ף כל מה שיכול לעטיף למדנו
שלאבמקוס דליקה אסור וכעל סמיומס כתב מותי־ לצאת נשכיסיכלין מסכי
הצמוכמכעוד אפילו למאן דאסי תיי סמייכי ני׳ שאס כגדיוארוכי׳וצ׳־יך לחגור
חגורהכין :ל נגד וכגד שלובש הרשות בידו ואין אנו אוסרין תרי המייני אלא זה׳
 15גג : 1א״ס הני נשי דידן פיש להם כמכות שלובשות אותם וכסס סמייני׳תפורי'-
לתנור מתציהס ואח׳י׳ס חיגית עוד חגורה של משי אי סל כסף סוב להם סלא
תחגורנה המייכי הנמנות ידי להס כסגורה של משי אי של כסף והמייני הנמנית•
סתעטף
/
חשוכים
כסלי לגכיהו ודאפר מי<
מסובריס ככתנות •^1
,
מסייכירן שסם \
,
\ ,
אדסבכילה וכסגסי ויוצא כס לר ה וכו וקתב עוד אלו שיש להססני אבנטיס
ממסיהם סאבנסהאח׳שבופכצי' והאחד שמחביין אותן למפלס בממניסס .ניאס
סצומי^שתפירת המככסיס חנוקה לשני אכנטיס איל אס אץ תפירתם חלוקס
ניאסשאשורמידי דהוס אתיי המייני זס על גב זס שאסורים כתב האגור תיש
מתירי! לפאת בשני אנפילאות ולהתעטף כשני סודרץ מפני הצנה וכן כתוככשכלי
הלקט להתיר יכמב עוד האגור סישאוסרין ככתי ירים שקורץ גואנט״ש מפני
הצגה שמא יפלו מידיו אך אס קשורים קסר של קיימ׳רלינא למיחש מותי תיל©כלי
הלקט לצאת כשנת ככפי ידיס סנקיאיס גוואנטיש מפני הצנה אפ״ס סיס למצוא
צד היתר סהס כעין מלבוש לידיס הולך אני נהס לססנדר לסי סאין יכול למשמש
מגיי׳יפהולעשות מה שצייך לו ולעעמי׳צריך למשמש בכעת מפני כנה או פרעוש
וצייךגהיציאס -צגידי ושמא ישכח ויביאם ד״א כר׳׳סאך אס תפין מע״ש כבתי
ידס סל מלבושיו או קשרן קשר של קיימ׳יפה דליכא למיחש דילמא שלפי סירי
עכ ליג• כילה שיש כס רצופות וכו׳בר״פתולין ( דף קל״ט ) מימרא דר׳אכץ
ינ כר סונא ומה שכתב קילכך מותר לצאת כרצועותהתלויות כאכנט כן כתבו•םש
התוספתוהיא״ס • ומ 4ש אבל אס סס של מפי תשיבי דכיכ״כ סס סי ^ Dוכ1

 35י? ח:5ימ ? P ßDבה \
אכל כשפי המרומה לכמיי כי
כח״ה
נהג יכינו ירוחם
תניגלימיסיהצ״ךלוגמויונסססיסועמלזשר
נפ ^
«־מיווינעיילנ ^
כהס .אחד מראשי המכנסים התלויים למטה להגכיסס מן הארץ כמו שהוא מנהג
וסש״גהתירלהדיא וכתבוהו הגסותימ "ט  :ומ״ש מידי דסוה אשליתשאינם
מצייצת וכי'

סג

זה שס אמי רב הונא אמר רב היוצא כטלית שאינה מצדיצת

מלכרום כשנתר .ייכ חטאת ומערש טעמא מסוס ד ציצית לגכי טלית חפיכי ולא
מלייפיש״י סייכחטאת ואילואל סיתה מצוייצת כללאל מחיי׳רהא לבושיה הוא
אלא הציציות הריין ול משוי הואיל ואינם כמצוה אינס צייכץ ול ופן סכגד ממש לא
לוודלחשגיכותיה  :חשיכי משוס דשל תכלת הן ולא כעלי והוו כה משוי ולפי ף
לין! דלית לן תכלת לא חשיביוכעלי איל המוספות כתביכשס יח ™
^
^
למי שיטתו לימןבסלי'ציצימיביעימיכ׳כ
יה1נ
חשוכין סן אצליודפ ?/י:ע ־ ז
החוטין
שאומן
פייבמעכל
דלית לן(
לדידן
חשינו
פאינהמצוייצתכהלכתה וגעי זס
־־־ uw
ומ׳ש ^
חטאת6^ Dü
יליתלזחייבתנלמ
אפילולייח
אפילו
ולפי זה
ציצית
מכדכתחעיגובזמץ הזה
ויעשו
בזק
עלסיסליס
מצויצת
ww
שאינה
כטלית
־״״״
והילכך ■
•,
היוצא
*לק־ מותי לצאתבטלית שלנו וכו׳נמכאריפה בה׳ ציצית סימן י* ג וסם נתבסי
נשנססל הציצית בכימלית אס צריך לפשטו מיד אס לאו  .כתוב כספ המצות
לל דגי שנפסק מן הנגד וכו׳בסמ״ג וסמ״ק והתרומה ובמרדכי פרח בית ובה <י
נהרת
דחמריכןשמותר נצמתככיצססו טניתסיסכה
■ ׳" ץ"""
W )J
Wl
•י ,
״יי
שלא ״לי״״' ״  5־
מצויצת ^_יא
היא rU
,%
כסלכתהאסורwv
דלמריגןשמומי
_Cmp
™l
’ T’,־
עית ןנשוס יגטליאגכ הטלית ואם
דחפיכיילאבעלי • טבע אי לא מהדק וכו׳כר״פמולין (דקלח ) ובסוף ערוכי׳

b7
נכפף למטה ולא הוי אהל אכל סיאנא נ 6ימבבזיוס$ 0

י מהדק שהוא קסה ובולט סוף לראשו טפח זניהם שדי וכיב
היירדכי , Pגמה:
והוי אהל ואסור וכן פר״ס וכן התוספות
אשה פ׳א נה7י#־
 3פ' המוצא תפילין וכיוצא בזה הס דברי נסרי וכ׳ה דא׳ן
כיפבסבעכב וכרוב הרב המגילסק (יא ) .ר*« « -
עיקר אכל הי' ן כ ' כפ חולין שלא נראו דר^יסמתירי־נד׳
דכריו  :ודט דלדמת רס״י אפי' כדלא י 'א לי<44? 1
מהדק אס קסורמהה גתנו סרי דמו ’• סיסקי׳ד״ינירין
היגאימנישרגוי'
_ ׳
1 ^1
! !*,

ליכסלס -משדלמיו־פיליקנתכיהמי יא״י ,־« »

כפרק המוציא תפילין והגהות פרק כ' " 3יידו נבה«5יא
וקאסהואלג! דןחניוגווללד
כסס אור זרוע וכמכופוד
עמוק שראשו נכנס לתוכו ואין לרוח «0לי׳ש! לצ!רני

דכול להחר  ,מ

מותר

ר3יע0 -,פי.יהניגר.אלא
,

ני' ן ל 7בריהנלמ

J,51
®זיג:( 1
וסרניה ני £נת!ל

וכן כתב כספר התרומה
דלרס״י נסי לא אסיר■ כי לא מהדק אלא
כסיאנא שאיני עשוי אלא לה גין מפגי
א״ג
ץיתס
ינ
השמיש אכל כיכעיסאדס מנסה מראשו אפילו כיינא מהדק סדי דאע״ג ך ;ס יל
לק«
איהל זלה9
^' ’3
לא אתי לאיתויי סאין דיך ביי אדס ליל ף כגילוי כראש
ונר עד שמגיע לחצר החיצונה ומ׳ככל מסנה וגמרא (■ל ' נ7ר,יןראי&־
תפילין כענת
המוצא
חזבייחתייל■ תיר
■׳
כריש פיק בתיא דערוכין ( דף קנג ) :
אינןר,עילץ׳מל”זי 6" 0י*
ומ״ש אס יש בססיציפות וכוכלומר דאס לא כן איכא למיחס ספא
לאהתיל!
םס
ס
׳ץ
והמ
פסקויכרי״ף
גדגרשלרנן
י ייגח
וכן  , 1י
בגמרא 1
כעלמא !כדאפי רכא, .
אלאיקמיעי’! 7
״
דעת הרעב ס בפיק י ט וסרב המגיד סלק פניהס וכרוב ססץ מפקנס הפסיפס׳ מיש! «&א׳כ
ס־כייהס אלא דלעיכלומר בין ר׳מאיר כין ר ' יהודק לא ערס אינשלעסות קמיע .נש<רחיל!קיןדא:
לקם יז יל
שאינו .נזקק להם הוא
טמקטויין,
המיס זול פיכ ריcp
כפין
»4«^,L
סא״י_ 1לי«...
» " V6קטויין.
מפני __
st _J1
וטפמא !_
תפלין 1_,.
י
<1
אינו מכניסן אכל להחשיך עליהם מחשיך שלא בסעמ -ססמה ולי נראה דחינהו ז״ל *יי ייס שני־
סגרי דכיון דרבא דכתרא הוא סכר דלריי יסודה טיח איכיס לעשות קמיע כפין מרנ5י'וועד'גדאין
■
לסללנו6־"
V1הע«
תפילין כותי׳נקטי' :
סתיס הי־מגי■
לחכיתt
אס הס רכיסמוליכין פחות פחות מארבע אמות א ו מתנם
ומ״ש
קפא"פ
וחבירו לחנירו עד שמגיע לחצר החיצונה וכו׳טס פלינתא רתגא
ור״ס דלחנא קמא שרי להוליכ׳פחות פחות מארנע אמית ור״ס א סי ילאס יי עיג"
אלא כנוחנס לחכירו וחכייו לחמיו ופסק הרמכ׳ס כפרק י״ט דמוליכץ פחותשייוקדדןגניאז©
פחות מארכעאמות או נותנס לחכירו וכד׳וכדברי רכינו ונ״ל דטעמיה ©' döולנשזגאח׳ווסור
דנקטיק כתנא קמא דסיי בתפילין פחות פחות מסרכע אמות ומור! נס לחכירו
אף על גג דלמנא קמאי אסור כתפילין לא קיימא לן כותי הסע א אפי׳לדכר הרסות נ׳נעיהשקלר "-
וימכאר כסימן שמ״ט כס״ד ג כתב הרמכ״ס כס״ס י״ט עמולts5 ,owci
סרי כמו שפסק בערק י״ב
■ ומחשיך עליו ובסכנה מניחו והולך לו ואס היו ודיל עלגווני*■•
המוצא ספי מורה יושב ומשמרו
■
הגשמיס יורדץ מתעטף כעור וחתי ומכסה אוחו ונכנס בו וכמ 3הרב המנירשסי ^ ?  p >pהמוה4
( n .יי 0י ג׳ תא•»
,
תוספתאכפיק שמיי *־
להציל כליו מפני הדלקה צוכס כל סהשיכול וכי מסנה כפיק כג כתני <י׳ 3ה׳גימית ^־
הבא
(דף קכ ) לוכס כל מה סיכול ללכוש ועוטף כל מה פיכול לעטיף יכי ליתיר׳ לוחורז
בד ה בשנת1לא־
ומוציא ופסקיקרי״ף ' וכיא״ש כתנא
כלים וחוזר ולוכס
וופיי-זסי!^ויר
יוס.»^5-
־
יולילמ'-
חי'£י! שמא
סי נג ם
ונס «עסי
©־
קמא וכן פסק הימב״ס כפרק כ״ג ימסמט דאסי׳לרסות הרכים שרי אגא סהר״ן כת׳ 7י אייית Sj
דאיפשר דלא׳שרי תנא קמא -אלא כמציל לרשות היחיד אכל היכא תפיקלרשות*®שיי-י היא ילvj
היא לק«fשימן’
הרכים מודד דאסור קשוס משר *
; {c
כפיסמהלך
כליי
סנסרו
מי
מי שנשרו כליו כמיס וכו׳מסנה ס״ס חבית (ףד קמו )
(יי)כתל ו.תא!ו
עמסס ואינו חושש הגיע לחצר החיצונה שוטחן כחמה אכל לאבנגד הפס נלומ' ליי? מ׳ב יאסור
לפי שימסרוהו שככסן בסבת ובגמרא׳ (סס ) אמר רב יהודה אסר י 3כ למ?' ס ליקבמגתב״ק Z
סאסיו הרמי© ספני מיאיוו הפין אפיי בסדרי חדיים אסור חנן שוטחן כסמה »יויללהס1י׳«0מ>
נחמה אבל לא מגד העםר3י *׳WKto* 6
שוטחן נחמה
אכל לא כנגד פעה תנאי היא דתניא .שופחז
! l ’Äאוסריס ^כתכ היא^ס פינינו נסים גאין פסקכסחס « ״י ״״״ * ״״'
י
ייוא ז״ל דמה דכריו ופסק כמחלוקת דכריתא :כ ^דקאירכ כוומיה וכן פסק
י" " ^  ".»•,ררחר״מ בפכ״־כוכן דפמעס״נוהר״ן כפ״ק די״טאמתני׳ דאץ
מוליכי׳ את הסילסמשובךלשובך דחה גס  pדביי רסנורסיס גאון וייסב כל

 wÄ״!

<

שנייילנו® '1נדי
להניאא׳לחנירו*

ÄÄT

״‘

כגג ויכשו מכע״י אס יכול להשאירם סס למחר אס לא  ,ה מגוב ן חשובה צא
ישבת אכלשטחן מערב שכת אפיצו מאן מוסקכ י?
׳
"SS0
זפלינ״א’ ,י ?«,״״״א’ '’ 3״
ציין ׳■ל סלק
?,תדפ* ידה*' ,5״די*" •
״׳־׳« ,׳־״׳
^ ™־,' ,״»׳ 1r׳•׳־יו
כהולכת סולם משונן לשוכןסוסטוכדאוקימנא בפ 7pט  .תנא דתנאסו

כג

א 1״3

בסמס

כחמה אכל לא כנגד העס ונו׳והגע עצמך סי איכא מ״ד שאס הוליך כסולס מעי״ט כסיס בו מפס עד כאן לשונו כתב רבי׳ירוחס בח״ס שי מהגדולים\p ;•pdכיכ4
יוחנן  pטרי דאין מנעל אלא סל עור וא״כ מנעל של עץ אסור לצאת3
סצייך לסלקו כדי סלא יאמרו עכשיו הניחו להטיח גגו ה״נ לא אמרו אלא כסשטחן
בסבת עכ״ל • וכתוב בכלבו מי שנסה כליו בדרך מהלך בהס ואינו חוסס סמא בכל המקומות שעברתי טהגיס בו סיפר בין סל איש בין סל אשה אכל סנדלישל
סעט הכל מודים דמומר סאח׳סהרופיס יוצאים בו מותי לכל הפולטנוא 4נ
יבא לידי סחיטה אבל אינו מנפק מן המיס סאס ינערס יהיה חייב עסום סוחט
בשקיםעכ׳׳ל ואין ל׳כייואמורים L
שכן דרך כל בגד בלוע במים כשמנפרין
סחיט׳ בסנדל שכולו סל עץכפיןאנקטנמן&נת'3
בכלים מי שבשרו כליו במי׳ הולך בהןואינו חושש שמא יבא לידי
אותו המים נסחטין ממנו ומקא
ור״י כסי׳זה וכ prDD 1מדבריו אכלסנדל
לעי וכששוטחן פסק רבי' נסים ששוטחן בחמה שלא כנגד העם
קדשים לפי שמקפיד עליהם יותר
עורפשימידמנפל
מסתפג .שתחתיתו ק ועליונו
פסק ביק שאסור כננד העם אפי' בחדרי חדרים נמי אסור
מסתפג
סממקצייס בסיס עכ״ל :
ארם באלונתית ומביאה בידו ולא חיישימשמא יבא לסחוט ןל ^ • גמוסואטיכהמיי
באלמתית ומ׳גס זהטסכס שס
אדם
ד״מ (״י) ״,״
סאסו
ן
מולי
פ
בס
.
ך
פחיט
;
ך
^
חשודים
שהן
ללבנים
ימסור
במי
י
■
^
.
מערה
במי
ז
הריח
^
טבריה ' מסתפג אפילו בעשר אלונתיות
,הי]נ 'אית^ל
לנג׳הבגדי׳סשרויין
רזמתור׳ טליתו מפני מל שעליו חייב משום
ÜV
כמי ,סמוך לאש סי״׳תי״״מותו ^ת
ולא יביאם בידו אבל פשרה בני אדם
נמ ^יגש japr ' ii
דבהנך
ואוכמי
בחרתי
כיבוס ודוק
,
מסתפגיס באלונתית אחת פניהם ידיה
ועוד
מלבן
מסוס
יתלעימ־ו5
"׳■
ורגליהם ומביאים אותה בידם ובגמרא הוי הניעור יפה כמו כיבוס והוא שמקפיד עליו שלא ללובשו יש לאסור משום
!ממיללו 1לן ני ״ .
(סס ) אמר רביסייאבר אבא אמר רבי בלא ניעור אבל אי בציר חד מחני' שרי הנוטל מן הבגד קפמין מבשל כמו מאן
מישל:
ללובשודשד׳סיכתלאתמא דחייב מסיס
יוחנן הלכה מסתפג אדם באלונתית וקשרים הנשארים בו מן האריגה אם היה דקפיד שלא
שי
התחובה3
ללובשן אס מומר לצאת בבחא
וסביאה בידו לתוך ביתו והאמר רבי עד שיטלם חייב חמאת מקפלי׳ כלים בשב׳לצורך שבת
יוחנן הלכה כסתם משכה ותנן ססתפג בו ביום ורוקא בארס א' אבל בשני בני אדם לא דהוי תיקון טפיהטבעת ומחובה כולה בגוףכיכי'נסי׳
אפילו כעשר אלונתיורו ולא יביאם בידו

התינוקבר״סכרבי'
ואפילו באדם אהד דוקא בחדשים דהיינו כל זמן ש ^ $רוהצן שי״ב כיצד מדדיןאת

בפיק ״ * «<  fyפיני פיי

להס״פג שבונש ח =ו ב איי ™ י הככי  fוהם

^& ״״,, ) ,,,ל" "  6חי ליו,

T

™ f

ביניהם של נעל הבית,מתירין אותו ליטמל המדים מתוכו

■ "
»,חסלי׳דיני ־״• ״־ " י־־׳ו «

שימגי®
שזהבסימן פניי רמק בנכי גייו

בתוכי שזהו  T 3fיפה כסעילה מן הנהר מסכי הסיסשלא
השבחאכל לא כובשן ליתנה
גני הוא לצורך
סחיטה כדאמריקבר״פ כמה טומנין
לתקןיסארו עליו ויטלטלס ד׳אמותככימליח:
להתית אסור מפני שהוא עשוי
■ אלו חול ושל אומן אפילו
ההוא דפי׳דסתת־ראסומ׳דכובא וכפ׳
היהוכתב עוד אכל ההולך במטרומטריורד
לסתירה אבלאם
מאניה הבגדים ותחוב בחזקה והתרתו דומה
קשרים בתי אמרי ' זסנין דממווסן
רבי׳ירו׳בחי״ו
חלוקרלאחוקכביסהעליו וטל לבוסר סרי • כתב
היוחצין מותר והוא מכיר כליו שבו שומטן מתוכו
ואתי לירי סחיטה י״ל שכיון סכל
לעשותו .סותר לרחוץ ידיו בנהר בשב׳ ונלכדשל§
ומשפשפין אותו בידים לרככו מותר
להסספג הוא מתקשה
מסתפגיזאסאתס אוסר עליו
ארבע
שמכףן יוציאה עם המיס עליכם חוץ לנהר
אףאתה אוסרו ברחיצהואי איססר ^זין בשבת שאינו מכוון אלא לרככו אבל פורר אסור מפני
ל אמות כך כתב יבינו מאיר :
לצחצחו והוי במלבן  :טיס שעל רגלו יכול לקנחו בין בקרק ^ בי
היכיעו -יוכד| 5ית ^ °ךי ? כירה ^ ל :

וקח שכתב רביני ולאימסור ^מיס

בכותל ואין בו משום אשווי גומות אם מקנחו בקרקע ולא

משום 20

פחניע
המנער סליתו וטבס

((דקמז
דקמז )אמ'ירב סונאסמנש
י1
אחמנות 1רו ״ ייל״ 1 ,ידר ״״ רח .ו׳ 1י
יכו בייתא פס • כתוב בהגהות
כתב
בנין בכותל והרט בם ז ל
רמרךכי פאסור לכםיס ליסא מכסה על
טליתו בסבת חייב חטאתופיר׳רש״י
המנפר טליתו מן העפר חייב חסו לבונה והתוספות וסר״אש וסי״ןוסמירכינתנו
ראשם כדי שלא יידוגשמים על צעיפיהס משזס דאצולי טינוף הוא פכ״ל ולפי זה
הא דתני׳יוצאין בשקים מפני הגשמים שכתבתי בסיסן זה צ״ל שאינו לובש השקים דלא מסס' שיהא שייך ליבוןכהכי והסכימו לדברי ר״ח ספיר' המנער טליתו מןהסל
כדי להציל בגדיו אלא להציל גופו שלא יוזק מחמת לחות המיס וכתב האגור בסס
ולומר
שעליו דהיינו כיבוס דומיא דכומתא ררב יוסף דאית׳בגמרא דסוה טל עליה
היש״כאשכתב
גסיץ שרי אכן לא קפדיכןוכן כתב הראב״ד בהשגות וכן נראה מדברי
אביו סהסרבליס סיס לכס מאחריהם קפיצי בלעז אף מל פי סמתכסיס בסס להציל
מטינוף שרי לצאת בהם בשבת כי לפעמים מתלבשים מפני הרוח והקור והגשמים ה״ה בפ״יי* ומה סנ׳ודוק׳בחדתי ואוכעי
< f ' ) 6״ ,ני 1נ Jw״,
ד״ט'
וסכי משמעבירושלמי מיהו הני פילי כפפוריס אבל אותס שתלויים ברצועות לא סס ופרס״י אוכמי האבק מקלקל מראית׳ עזב
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עד כאן לשונו ואיני יודע מס חילוק יש בין תפורים לתלוית ברצועות דכיון דתלוי ולפ רס נקרש שניעיי מהסל מיפה אותס עלי,״מ » 5 ,*,יג,ת מ.תר !
ברציעית תו ליכא למיחש דילמ ' נפיל ואתי לאיתוי ושמא כשתפור כבגד הוא מגץ
טליתמןהיןי#
ומינכר כביסס ומה שכתב וסו שמקפיד ענ״ל ייג״ל ס״ם ש״אאס«(י3׳ נעי
ןהאנ?
עליווכוגס זה סס ופרס״י קפידעליהו יע׳לסי׳של׳ו אסתותרלככדהנגןי»#
טל מול העורף מהקי־ר ומ״ה סדי אבל כסתלוי ברציפות סוב אינו מג ין מהקו׳וס״ל
קפיר שע*'הם :
ללוכסספדשיכער׳כלומ׳אבלכי לא
אצולי טיט ף ואסור ולי נראה דעל כרחך לא אסיי׳בפרק קהא מידי דליתיה אלא
משוס אכולי סינוף אלא דוקא כדבי שאינו דרך מלבוש כגון כיס דזב אבל דבר פליהו דאפילו בלא ניעור לא היה נמנע מללוכש׳לא חשיב לדידי׳כיכוס וסיילנערס
ססוא דרך מלבוש אפילו אינו אלא משוס אצולי טינוף שרי דלא גרע מסדינים לכתחלה והכי אמריכן כהדיא בגמרא והרב המגיד כתב דטעמא מסוסדלמ!6
סמביאיס הבלנים וסלבדיס הקשים שמותר להביאם דרך מלבוש כדלעיל וההיא דקסיד הוי פסיק רישיה ולמאן דלא קפיר ליכא אלא דבר שאין מחכויןסלוינו
ריוצאיס כשקים מפני הגשמים אפילו אינו מכוין אלא להציל את בגדיו סי־י כיון כיבוס גמור ומשמע לכאורה דחדתי מיקרו כל זמן שלאנמככסו אכל מדלי
דדרך מלבוש הוא מתעטף בהם והא דאסי בהגהות מרדכי לנסים לישא מכסה על הרמ״נס בפ״י שכתב המנער טלית חדשה וכולי כדרך שהאומניםטיטייז
ראשם היינו שלא כדרך מלבוש דוקא אבל אס סוא דרך מלבוש שרי אף על פי סאינס חייב חטאתסשמע דחדשה היינו שלא נסתמשו כהכלכך אלא עדייןרי6
מכוונות אלא לאצולי טינוף ועל פי זה אפשר שפשט המנהג כאלו הארצות לשים בסדוסה כמו בשעה סהאומנין מתקנין אותה  :ודברי סרמ״בם בדן זז
אכתוב בדין שאחריו :
האנסים כובע גדול £ל לבד על גב המצנפת מפני הגשמים ואין לאסור אותו משוס
הנוטל מן הבגד קסמים וקשרים וכו׳כסרק כלל גדול ( דעה ) 1$מירביהודז
דילמא נפיל ואתי לא; מויי כדפרש״י גני סיאנא ומאחר שהוא עמוק ונכנס כפצכפ '
האי מאן דסקיל אקופי מגלימא חייב משוס מכה בפטיש והרמיל'
ליכא למיחש להכי וכמו שכתבתי כסימן זה ( ועיי׳בהגס׳אלפסי סוף ער ' במה אפם
דקפיד עלייהו ופרס״י אקועי ראשי חוטים התלוייס כיריעה כמקום קפוריכסנית?
סהאייך בדינים אלו ) תניא בפרק כמס טומנין ( דג ) יוצאין בפקורין ובצפה כזמן
בסחוס וקשרוהו וכן קשי׳וקסמיס דקים סנאיג בה כלא מתכוין וכוסלץאמני
'סצבען בסמן וכיכן במשיח' לא צבען בסמן ולא כרכן במשיחה אין יוצאין בהם ואם
יצא בהם שפה אחת מכע״י אף על פי שלא צבען בשמן ולא כרכן במשיחה מותר ממנה לאחי אריגה גמר מלאכה הוא וחייב מסוס מכה בפטיש והרמ״בס 53עמנ
לצאת בהם ופיש״י סקורין וצפה פשתן סרוק וצמר מנופץ הניתן על סמכה הלוקט יכולת שאף על גבי הבגדים כגון אלו היכולות שבכלי הצמרחייב
ופירשו המוספות דלאו דוק׳אין יוצאץ דאפילו לטלטלן אסור וכן מאי דקאסר מכה בפטיש והוא שיקפיד עליהם אכל אס הסירם דרך עסק הרי זס פטורנימז
סכל יצא בסס סעסאחדמבע״י לאו דוקאיצא דה״ס ישב בהם בביתו וכן ממפרש והוא דקסיד עלייהו כלומר שלא יסיים בכונס כדי ליפותסדכיחנ
כמתעסק אכל כל סמסירס בכוונה אף על סי שלא היה כמנפ מללכסו אסל6היז
כמכה רבינו בסימן ס״ח כדיני מוקצה אבל הרמ״בס כתבה פרק י״ט בדיני ההוצאה
וגס נראה מדבריי שהוא מפיש פקורין וצפה סלא כדברי רס״י וגס נראה מדבריו מסירם חייב  :וכתב עוד ססהרמ״בסאחר זס המנער טלית סדשלשחיי
סלא היה גורס כשמן אלא שצבען וכרכן במסיחה שכתב וז״ל יוצאין כפקורין וכצסם כדי לנאומה ולהסיר הצהוב הלבן הנמלה בס כדיך סהאומנין עוסין חייג חז
כמי Vו
סבראשי בעלי סטטץ אימתי כזמן שצבען וכרכן או שיצא גהס ספה אחת מכע״י ואס אינו מקפיד סית ' ינר׳מדבי־יו סמנמ׳סייב מסו׳מכה בפטיש
וכתב הרב המגיד שמדבריו נראה שהוא מפיס כדברי רכיכוהאיי דהיינו סאס שעל גבי הבגדים מיהומספקא לי אס דעתו לפרש והוא זיקפיד עלייהוצו
נכרית שמושה איש קרח לכסות את ראשו כמי סיס לו ספר עד כאן וגס בהגהות סכל שאינו מסירס בדרך פסק מיקרו קפידפליהו כמו בדין לוקשי'3
,
שעל גבי הבגדים *
כתבו וק פירש ר״ח שהוא כיפה שבראש סקיח שאותו סער׳שבכיפה הוא כראס
סער הראש וק נראה לר״י דתכשיס הוא ודוקא כשצבעו הוי תכשיט ולא כסרס״י
ספייש סלוא פשתן סרוק וכולו ולא מסתכי לר״י דאםשי לאדם חבלה כידו כשבת
סלאיטול חתיכת בגד ייתן על גב מכתו מסוס דהוי משוי וכתב הכלכו כשם
הרא״כד שמותר לצאת כמצנסת שפולין נצואר למי שיש לו מכה בידו או בזרועו
וגלב׳פינא בה שעה אסד ןןבע״י וק בסמרטוסיןהכיוכי! לע היד או על האצבע
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מקפלי] כלים בשבת לצורך סכתיכד׳משכס י גמי 5) 5י*,
וכתבו התוססו׳מכאן למי 33ד5־סיר ^ ^ יהומ f 3 Dיה
צורך מחי וכתבו עוד דמסתפק ר״י אי קרי יש לו להחליףכם|5י ךו',פ3סוו
והמרדכי כתב דלא מיתסר לקפל אלא בסדר קיפולי ה י 5ןס 'ו6 a 1יפג1
קיפולו נראה דמומר וכתוב בכלבו ועכשץסנהגו לקפל כל הכל'0
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ד יק לא דמי לקיפול סלפס סהיוקפדין מאד לפסס קמטיו ולהניחו תחת וכו׳מסכס כשרק נוטל (דף קמב ) היתה שליו לשלשלת מקנחה כסמרטוט היתה של
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בסמרטוט ולא ימן שליה מיס דסמס כר סל בגד סוא
אומראם
היס מותר מע״ש מהיר את כליו ושומטן ומשמע לרבינו דת״ק לא פליג ובגד שרייתו במים הוא כבוסו היתה לשלשלת זו על כר סל עור וכי׳דלאו בר כיבוס
 fouדרגי ' יסודה דכ יון שהוא מותי־
המותן עליה מיס עד שתכלה ומי׳כיבוס
מ ערכ סכת לא מחזי כסתירה וכן
רמה כתב מקנחו בכותל ולא יקרקע יאדיכי & בי ?' Vהתיר
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^ .ר;3״ ימס ,בזה אכל לא בחוץדרמי לליבון שמתלקככך ומגרדו בצפורן או שרייתן לא זהו כיבוסן וכן מפור' בזבחים
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במכין והי׳ר פרץ הביא תוספתיוהני מילי לח אבל יבש הוי טוחן פרק דס חטאת שכ״ל רש׳יי וכתבו הגהות
בפיק כ״ב בפס סמ״ק למסו׳כנסיס שלא
לס״לזרבייה,ד  ,וגי _? ?.
מדבריו סרק כ־ו אף על ני דחוי מלאכה שאינה צריכה לגופה אסור פןדרבנן אין
קי״ל כופיה וכן נראה
לשפוך מיס על בגדיהן סטנפו התינוקות
סהלכורוסכרו שהסמים סברת רבי יהודה מגרדים' לא מנעל חדש ולא מנעל ישן מפני שקולף העור והוי דכיבוס גמור הוא דסרייתו זהו כיבוסו
.חלוק לאחר כביסה וכו׳גס זה סס ממחק מותר ליתן מים
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»־'אש וגרסמינו כגמרא סודר אסו׳וכמו אלא מקנחו
כסמרטוט
ורכינו
תם
כתב
דלא
אמרינן
שרייתו
זהו
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זהו בכוסו זאלא .בבגד
פשתן lאבל לא בשל צמר
ומטעם זה התיר
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דאזמכוין לצחצח כדי
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היינו כיבוס
איןמסתכליןבשבת במראישל מתכת אפי׳אם היא קבועה ' שרייתו זסו כיבוסו וי״ל דדוקא היכ׳דאיל׳
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כביתודנהכימייריבפרדס חטאת ומצא
גס  pfagהאשה יוצאה בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן ולא ר״י מוגה כספר הישר דלא אמרינן
«לרגלי ימללקנסי וכילי
שרייתו זהו כיבוסו בדבי שאינו כי אס
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* ברצועות שבראשה מפני שצריכה להסיר בשעת
לכלוך כמו סיפוק באלונמית וקינוח.
3קו?
ננצסורולאסר 6,לא
יו 3על טבילה חיישימרילמאאתילאתויינהו ארבע אמו בר הרופרש י ירים במפה והפי שהולכים במיס עס
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דילמאאתי
לאשוייממות
מותר
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(  mpהימ״בס בפיק כ״א לפסיק שערה אלא מיידי באותן שהן על ראשה ואם הם ארוגים מותררגלים5זין לזרוק עליו
מיסדשרייהוזהו,
ניבא אבל הו״אס ססק כרב פפא
דאמי שהן רכים והמים נכנסין ואינה צריללהסירם
בשע׳טניליוכלבד כיבוסו וסמ׳ר״י מפי הנסים סהתי׳ר״ת
 nüiזה ואשד זה ממ' 1מסוס דכמרא הוא
שלא
לקנס ידיו בבגד כיון סהואדרך לכלוך
ונשב הגאון מהסר״י אכוהב ז ׳ל ונראה
כדי שתוכל להתפלל ולברך וכל  .דברים
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ןתצע׳ת
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בתזאשהנ׳ה״-ג' אלא סקשהדכיון שדברי הר״אם מקצי מחתיכו' דקות של זהב חרוזות בחוט אסור ואם החתיכותפורות במשנה ופיש״יכמין
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הר״מ ממטנבורק דלא אמרינן שרייתו בו אבל מחט שמעטרת בו קשוריה יכולה לצאת בת ולא תצא
קישיר׳ ואינה קושימי כשבכה אלא
זהו ככוסו ובו' חילוק כין כגד צמי
יצועו'
לבגד במחט י קונה ואס יצאה חייבת וכשאינה נקובה לא תצא ואם
מסמן לא ראיתיו אך מ״ש והיה מפקפק
תלויות בו וקושרפן בהס ראיילוסכגמיא
לנגב הידיס כן כתוב בהגהות פיק כ״ב ■יצאהפטור׳ולא בטבע׳שישעליה חות׳ ואם יצתה חייבת וכשאין דסניסכא כ״ע לא פליגי דאשיר כיפליגי
עליה חיתם לא תצא ואם יצתה פטור׳ולא תצא יכולייר ופרש״י
ובמרדכי פרק אלו קשרים סהר״מ היה
בארוקת' רב אשי מתני לקולא
דאריקתא
נוהג לנגב ידיו בנח זו כזו ומסיר המיס
נושקא Jור״ת פירש כעין רדיד ובערוך פירש כעין־עטרה .
כ״מ לא פניני דשרי כי פליגי
דאניסכא
מעליו כפי יכלתו ואסר כךפקנסס כמפה
י
צו בבגד מסוס דכגדסרייפו זהו כססומכ״ל • וכן כתוב בסבלי הלקט בסם ספר
היראים (וכת'האגור דהמנהג להקל ) וכבי נתבאר בסמוך כסס התוספותופר״אש
סמותי לקנח ידיו כססה לסי ססוא ורך לכלוך וכ״כ עוד התוספו' בפיק דם חטאת
ובפ״ב דביצה וכן כתוב בספר התרומה וכן התיי סמ°ג ונתן טעם מסוס דאין סס
רק מעט מיס ואינו מחכיין ללק כתוב בתשבץ בסס סר״מ סאסור לנגב מסשהיה
בימים או יץ במפה מסוס דאתי לידי סחיטה או ליבון ולא דמו למס שמנגב ידיו
כמפה או בחלוק לפי שידיו פלוכלכו' וכ״כ רכי׳ירוחס בח״יג שאסור לנגב מסשהיה
בתוכי מיס או יין במפה שמא יסחוט  :אץ מססכלין בסבת במראה סל מתכת
בר״ט פואל ( יף קמט ) אק רואין במיאס בשבת ר״מ התיר במראה הקבוע ככותל
ואוקמוה במראה של מתכת וטעפא דת״ק דאסר מפני סארם טסוי להסיר בה נימין
,המדולדלין כלומר סמראה של מתכת סלהס היתה חריפה כאזמל להסיר בה נימין
המדולדלין ופסקו הדי״ף והר״אש כת״ק ופירשו דלת״ק סל מתכת אפילו קבועה
בכותל אסורה ושאינה סל ממכת שריא אפי' אינה קבועה וכן רעת הרמ״בסכפכ״ב
וכן דעת הרב המגיד וסר״ן ז״ל ושלא כדברי לאומרים דכי אמרינן הכא .במראה
סל מתכת פסקי' לפיושיי טעמא דגזרה הוא דאפרי' הכי אכל אס״כ דמ״ק כי.היכי
1אסר במראה קבועה סל ממכת ה״נאסר בכל המראות כולן וככר סתרהר״ן
דבריהם  :כתב כהפ״בס בפ״כב מי סנתלכלכבידו בטיט מקנחה בזנב הסוס ובזנב
הפיה ובמפה הקסה העשויה לאסיז בה קוצים אבל לא במפה סמקנחי׳ בה הי -ייס
סלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול ויבוא לככם המפה וכתבה״ה ססוא תוספתא •
בסימן זה הוזכרו קצת דיני כבוסובסימן סקודםיזה  .הוזכרו דיני סחיטה ועוד יבא
תקלוס דיני סחיטה כסימן ס״ך :
שג אי | האשה יוצאה בחוצזי צפי יכו' מסנה וגמרא ר״פ במהאשה ( דף נז)
ומה סכפב בסט ר״ת כך סירוס סס התוספות והר״אסוסר״ן  :ומ״ס
ואס הס איוגיס סותר סס בעיא דאיפסיטא  :ומה סכתב ובלבד שלא יהיו מטונפים
וכו׳כססיסות הבפיא הנזכריאיכא מרי ליסכי ואמרינן איכא כיכיהו דטניפן ופיס״י
סנסנסו בטיט ומקפלת להסירן בשעת טבילה לפי סהמיס ממחין הסיט ובעלותם
מהטבילה ירד הטיט על כסיס ותתלכלך וכתב הר״אשסי״מ דטניפן כנין סלסוטים
מוזהבים ויפיס ומיטנפיס מחמת המיס ולכך מקפידות להסירן בספת טבילה סלא
יתלכלכוורבי׳ פסק כליסנא בתרא דמחמיי וכדברי הסני פרוסים וכ״כ הגהית
בפי״ט בסס סמ״ג אכל הרמ״בס בפרק הנזכר נראה שפסק כלישנא קמא דכלשהוא
ארוג לא גזרו ולא מפליג בין טניפן ללא טניפן וטעמו מסוס דכיוןדפלוגפא כמידי
דרכנן הוא נקטינן לקולא ולא חיישי׳לליסנא כתיא דמחמיר ועוד דהכי תרי ליפני
בדברי רב הוכא כייס דרב יהושע כינהו אבל רב דאגכעי מיניה האי בעיא פסיט
דכל שהוא מסוס אריג לא גזרו וכליסנא קמא דאיתסי אליבא דרב הו.נא ברי' דיב
יסוסע וכיון לרב פסיטא ליה הכי ולחו לישנא רכהוכא בייה דרב יהוסע' סכר
®כי הכי נקטינן וכתב הר  fאיכא מאן דאמר דוקא ארוג שהוא סלול כי הנן תיני

ולא

ופייס היי״ףאניסכא  .סיס של כסף אוסל
זהב כלומר שהס סמיכות חתימת נקובות וממיסין לתוכן סוס להעמידןפייס
רוקתא כגון מטלית שאותן סמיכות קבועות על ספסלית ופסק סר״אש
כלישנא
דרב אשי וכרב דאסר בדניסכא אבל מדברי הרי״ף נראה דאפי׳כלניסכא סירי
מדור׳
לוי כלילא שדי ולא סילק בין דכיסכא לדרוקתא וכן דעת הרמ״בס בפרק י״ס:
דסוקיא פירש חתיכ׳מעיל וכו׳שס אמר רב אשי האי דסוקיא אי איה
מסיסייתא
סריודכרי רביכו כפרש״יוהרי״ף פירש במכין אסר  ':ולאתצאבקטלאטס
כמשנה ( דף נז ) ובגמרא לדףגש ) מאי קסלא מנקטא .פאריופרש“ ,בגד סיסול
סנציס כעין מכנסי׳ונו׳והבגד תלוי על לבה והוא חשוב ומצויי׳בזהג ולא בנזמי
האף
סג זה סם במשגה ( דףנז ) ולאמזשיס ובגמרא (דף נס ) נזמים כזמיהאף
ופרש״י אכל נזמי האזן מותרים לכתסלס דטריסא לה מילמא למסלף ואחורימפני
סאזניה מכוסות כקשוריה וכ״ססתוספותוהר״אשוסר״ן והמרדני
:
ולא תצא כמחט שמחלקת בה סערסוכו׳סס במשנה (דףנז )ולאכפחטס6
יגה
נקובה ואס וגמה אינה • סייבתססאת וכגמיא (דף ס ) לפאי תזיאאמריה
יוסף הואיל ואישה אוגרת בס סמרה ופיס״י למאי סזיא לתכשיט דקסני אינה
חייכת
חטאת • אגורת בס ספרה היוצא כווץ לקסוריה כוו־כמו סביב המחט ותוחבת
המחש
בסבכה■ מתחתיה שלא יראה סערה וכתב הר״אס ויותר נרא'
לפי״ססמיסבתהמחט
לתוך השבכה ואוגרת בה הסככה סלא יצאו ספריה■ חוץ לקישוריה וכןפיחו
הפוסעות■ אמר ליסאכ״י  .ותהוי כבייית טהורה ותשמרי ופיס״י ומסוי
ככירית
דרזנן .דטהורס מלטמא ויוצאקבהמשוס דכיון דלצניפותא היא לא
סלפאומחויא
והאי,מחס.כמי.-לצניעותא היא דפע׳באש׳ערוה ולאטסויא ואמאילא תצא
לכתסלה
אלא תרגמה רב אדא הואילואישה' חולקת בה טפיה וכולו וכתב הר״אס
אבלמס®
סהאשה מעמדת בה קישוריה שרי לצאת בה בסבת דהוי כפסע שא וגרת בהספיה
ענ״ל ומשמע דהיינו דוקא באינה נקובה אבל בנקובה אסור וכ״כ רני' יהרוסכחיא
וכ״כ סמ״ג דמחט נקובה אסור לצאת בה לר״ה לסגור חלוקו סביב צוארואואם5
לקשור צ נגיפה אבל במחט שאיכה נקובה מותר לצאת בעצקהזס כסיה להואם
מצד אחד הוא נקיא תכשיט וכ׳י׳כ בספר המרומה ובהגהות מרדכי פט' ו מש&מל
וז״ל מסט שאיכה נקובה וראשה אסו עב וסוגרת בה מפתחי חלוקה
או6
מצא ואסיצתה אינה חייכת חטאת ואסורים משוס דילמא שלפא ומחויא
וכמביגי
הגסות בפי״ט וגס כספר הפיומ׳כתוב דמחט שאינה נקובה וראשה א׳פב
וסוגייי
מפתחי צוארה או בצעיף לא תצאצ״לדס״פ מחטסאינה נקיבה שדרכה
להיויי
סוגרת בה מפתחיסלוקה או הצעיף לא תצא כה כשהיא תחונה להבבגדהבמ?
אי
סאיגו סוגי ולא מעמיד הצעיף 0אס הוא במקום שסוגר או מעמיד
לכתחלהנמי
סרי כדלעיל והא מקט וסוגרת בס יכו' כדי לימן טפס למה כשיצאה
תחוכה ,י
בבגדיה אינה חייבת חטאת וכיון סדרכה להיות סוגרתיבה מפתחיסלוקהוכוה

תכשיט ואפילו סכי לכתחלה לא תצא כל סאינה סוגרת ולא מעמדת מס ^יי מ
סלפא ומסויא וכן כתב רכינו ירוססוז״ל
 .ימ ״ ,
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 ddובגמרא סם מאי כו3ל<ת חימימא מאוס לא חיישינן דילמא שקלא ואתייה אפי׳אם יש לו בית יד
ויוצאה כחצר בכבול ובפאהככרית
ובפלפול ובגרגיר מלח ובזנגגיל ובקנמון שתתןלתוך פיה
ובלבד
^ןועדס״י קשר שקשור כוסס וריחו שלא תתנם לכתחלה בשבת ואם נפל לא תחזיר וכתב בספר סס במשנה ובגמרא אסר רב כל שאסרו
טרב ונוסס סריסירע עועכמו עליה ורבנן
חכמיס לצאת בו לרשות הרכים אשור
מנרי תכשיט סואהילכך אס יצתה פטור' המצו׳ מי שיש לו ריח הפה יכול לצאת
בפלפל
שבפיו
ומסופקני
אם יכול ליתנו לכתחלה או לא וכתב ר״י שיכולה לצאת כבתי לצאת כו לחצר חוץ מכבול ופאה ככרי' ר'
!מיסולכתחילה צאמנאדלמא סלפא
ענני בי ששון משמיה די ישמעאל אמי
ימחייא :
שוקים
שקושרים
במשיחה
.
סביב
שוקיה
אע״פ שאין המשיחה הבל כבתול ופסק כרי״ף כרב וכן דעת
קשו׳בהם
ולא
חיישי׳שמא
ישתלשלו
שןתותב׳ג״ז ססכמשנ <דף סד )יוצאה
למט׳ובבל מה שיכול׳לצא' הרמ״בבפי״ט וכ׳טסלרמ״ב׳דהא דאסירי׳
אשהבחוטי תער וכו׳סן תותבת שןשל יכולה להתירו בר״ה ולא חיישי׳דילמא מתיא ליה ויוצאה בחצר
בחצר דווקא כשאינה מעורבת וכתבו
ו5נו 3ימפירוחכמים אוסרים ובגמרא
בכבול ובפיאינכרית פי׳קליע׳ שער ’ שקולעת בתוך שערה הרב המגיד והר״ן סהרשב״א והרמב״ן
(דףסס^ו א״ר
זירא ל״ש אלא של זהב אבל אבל כל שאר הדברים שאסור לצאת ברייה אסור׳לצאתבהן גם חלוקים ברבר דבחצר שאמיו לאו דוקא
 503כסף וברי הכל
סותרופרש״י
דשל
בחצי
אבל
דית
פי׳דנס
דה״ה
בשאר
כבית
דכל
שהוא
דרך
הרברי׳מותרת
מלבוש או
לצאת בהצר אפל.
ו5נשמשונה במראה משאר שיניה ודלמא
אינה מעורבת אבל לא בכרמלית אלא הנח להן לבנות ישראל תכשיט אסור לפי שאין דרך לפשוע
מסו לה וחקלא ליה בידה וססטיא
אכל
מוטב שיחו שוגגת ואל יהו מזירות ובעל התרומות חילק כל דבר תכסיטין כשיצא חוץ לבית וכבית נסי
פלכסף סדימס לפאר הסינים
דברי
הכל
שאסיר משו׳ דלמא ש<! פא ומחויא ליה ואסרוה אפי׳בחצר אטו איכא למיחש וכל שכן בחצר מעורבת
מותו וכת׳סרא״ש וכ״ס סןראד׳דמומר •
אכל המוס' כתבו מראה דהלכה כר' סנני
לא תצא במנעל הקרוע וכו׳ברית׳כס״פ רשות הרבים לדידן דלית \bרשות הרבים שרי איל
רבר שהוא בר ששון דמתירבחצי*
ואפילו איכס
חולין (דףקמא)  :יוצאה אשה בחוטי משה וברייה אסור מן התורה אפוי נמילרית :בכל!
מקום
הבנות
מעורבת וכתבו שע״פ זה מותרות נשים
סער וכו׳משנס בפ׳במס אסס (
שסדסד )ומ״ש קטנות שנוקכים אזגיהןואקנוהנים בה נזמים עד שיגדא
ונותק שלנו להתקשט כטבעו׳ ומכסיטין סכל
ובלבד שלא תצא בשל יללה פצ׳ובלכד
חוטין
בנקבים
כדי
שלא
יסתמו
אם
הם
צבועים
אסורי׳לילךבהם רשות הרכים שלנו כרסלי׳היא שהרי אץ
סלאתצא ילד׳בשל זקנה חקנה בשל
ילדס ואם אינן צבועיןמותרין ויש שניתנקבהן קסמין והם ג׳יב
מותריןהמבואות רחבי׳ י״ואמס ולא ס׳ ריבוא
כשלע' זקנה בשל ילדה שבח הו׳לש
ואתא
ואשה
יוצא׳רעולה
והוא
שמעטפ׳כל ראשה חוץמהפנים
ויוצאהבוקעים בו והקשה ר״י דבסיק כל כתבי
לאתייי צלא ילי׳בשל זקנ׳אמאי גנאי הוא
פרופה
והוא
שמתעטפת
בטלית
שיש
בראשו
האחד
רצועה
משמע
דטפיחמירכרמלית
מחצר שאינס
ל ^5ייייזק כהבפ לי^דה מני נמי
וקושרת אגוז
^
מעורבת ואוסר רכינויבמךכיוןדלדידהו
ילדה בשל וקנה ומשמע דס״סבסלמ׳זקכ
,
ה״ל ר״ה גמורה לא מדמו כרמלית :לחצר
גזל ילדה אינטייך לאשמופינן אע״פ ששבח
הוא
לה
לא
תצא
מסוס
דמחכו
מלה
שאינה
מעורב
'
ואסרי׳כרמלית
מסוס ר״ה אבל אנו שאין לנו ר״ס כלל אין להחמיר
יאתיא לאשלופי אלא ילדה בסל זקנה אסאי
איצטריך לאשמועיק דלא תצאפשיט' ככרמלי׳כ״כ וה״ר שמשון מצא כתוב בשם רבי׳שר סלו׳דדב׳סהוא רגילות להראו׳זו
וגייןדגנאי הוא לה מחכו עלה וסלפא
להו
וכן
פיר
'
התוס
ומשני איידי דתנא לזו אסור ובשאיק רגילות מותר ונסי דידן אינן מראות תכשיטיהן יטבעופיהס
ונו אע״ג דהרי״ף גורס כדי נסבא פירשו
סר״ן
בענין
זה
וס״ק בחנם ואגב גררא ומ״ה מותרות לצאת בהס וסוף דבר אמרו הקדחוניס דמומיו׳לצאח בכס דמוטב
נקטיס אכל סמוב״סבעי״ט סמי ילדה
בסל
זקנה
ונר׳סמפרש
בשלמאזקנה
בסל יהו שוגג׳ואל יהו מזירות עכ״ל גס הרא״ש והר״ן העלו כן דמדינ׳אסורו׳אלאשכיון
ילדה ספיר דמי דלא תצא תשוס
דאתיא
לאחוויי
דשבס
הוא
לה
אלא
ילדה
כסל
זקנ
מלא
ישמעו מוט׳ יהו שוגגמאל יהי מזידו' •
ובעל המרומות חילקוכו׳כ״כ
ל ^ילא תצא דכיון דגנאי הוא לס וראי לא אתיא לאחויי
ומשני
כדי
כסב׳כלומר
ג״כ
סמ״ג
וסמ״ק
והגהות
פי״ט
וז״ל
התרומה טתהכתמו פכסיטיאסהלדיוין
בחנם נקטה דודאי ילדה בסל זקנה יוצאה דהא ליכא למיחע למידי
אלא דאיידי דלית לן רק כרמלית דלדידהו אפי' כר״ה אינם אסורים אלא דילמא שלפא ומחוי׳
ותנא סלא חצה זקגס כשל ילדה תנא
כמי דלא תצא ילדה בשל זקנה כן פירש הרב אבל טבעת שיש עליה סותם לאשה ושאין עליה חותם לאיש שניהם אסוריס אפילו
המגיד ותמהני דלפי זה מני תנא
שקרא
משוס
איידי
ויוצאה
בחוסרתא
דקטיסתא
לדידן דהא מכן כסו חייב חטאת וא״כ בכימלית אסור אסי׳לדידן עכ״ל פיכו לסי
בריש הרקכמהאשה (דף נז )
תק
ולא
בטוטפת
ובגמרא
שסהאי
טוטפת
אמר
הדעת
שכתבתי בסי׳ש״א שבזמן הזה שנהגו האנשים לצאת בטבעת שאין עלים
יניופףחומיתא דקטיפת׳אמי
ליה
אכיי
ותסיי
כי
קמיע
מומחה
ותשמרי
אלא
חומס
הרי
הוא
להם
כתכשיט
ושרי
אף אנו נאמר דכיון שנהגו ענפיו הנסיםלהבי׳
«ניאריאכיזיוני ופי׳רס״י חומרתא דקטיפת' קשר שעופץ לרפואת קיטוף עץ
טבעת סיס עליה לוותס הרי הוא להס כתכשיט ושרי:,
^שלאתשליט  :במוןל הקשור ומהודק באזנה כמוך שבסנדלה משנה סס
הבנות קטנות שנוקבות אזניהס וכו׳משנה בפ׳כמה אסהידף סס ) הבטתיוצאי,
;זןסד) יוצאה אשה בחוטי שער וכו' כפוךשכאזנה ובמוך שבסנדלה
ובגמרא .בחוט ין ובקסמין שכאזכיהס ומה שחילק ביןצב V ,לסאינן צבועים מפרס סס כגנן'
גבי
בכפיה
דאכוה
דסמואל
דףסס במק שבאזנה מני רמי בר יחזקאל והוא שקשורכאזנ׳ובמוך
’
ואשה
יוצאה
שבסנדלה
רעולה
ויוצאה
פרופה מסנהשם
:
יהיאשקשוד לס בסנדלה וכ' הרא״ש על מוך שבאזכה ודוקא קשר
מהודק
:
׳
'
וקושרות
אגו
!
או
אכן
ונו׳סס
במסכה
סייפ
'
על
האבן ועל האגוז ועלהמטבע
נתב בסהר הפצות דסנדל ומנעל שלנו מומיוכו׳מונו ר לימנו
לכתחלס
בסבת
ובלבד שלא תפהף לכתחלה בסבת וכגמר׳והאמית ריס פוראת אמראביי ’ סיפא
קנתוב בהפ״ג וסמ״ק והתממה ובמרדכי פי׳במס אמס ודבר
פשוט
הוא
שאין
אמאן למטבע ופירש״י יסאמר׳רישא פורפת וההיא ודאי לצתחלס קא׳בשבת דאי
וגי 'הי ז אמורים אלא
במנעלים
וסנדלים וידן
הנעולים מכל
עכר
אבל
הפתוחים
מבעיולאשמועי׳דיוצא' בו כסכ׳הא מני ריש׳מדיו׳פיוסות סיפ׳דקתכי לא תפרוף
מגי אחד
איכא
למיחש
דילמא
נפי
ל
ואתי
לאיתויי
:
ובמוך
אתאן
שתקנה
למטכ׳דלאו כר טלטו׳הוא אכל אבן ססוקצ׳לכך דאוילטלטול ומשמ׳ודאי דכל
^"פילי
אינו
קישור
וכו׳אפילו
אס
יש
לו
בית
יד
ספרפ׳מבע״י
מסנ
<
טל
דף
סד
)
המטבע
יגמרא
יוצאה
פרק
בו ולא היה צייך יבינו ללמדו מדברי הרמכ״ס
האשס (דסה )ובסי מן ס״א נתבאר שדעת המפרשים
דהא
דשרילצאת
במוך
וכגוסחי
דדן
אין כתוב בספ׳הרמב״ס מאתמל וזה לשונו וכןלא מערוף על המטב׳
^?
גלאסינה לנדתה היו כשמביאמו כדי שלא יפיל הדס על בשיה וימיבשומצטער
15
לכחחל׳מפני שאסו׳לטלטלו ואס פיפ׳יוצאה כו ומשמע דס״ק אס פרפה בסבת על
מכוונת
כדי
שיבלע
בו
הדס
ולא
ינטף
הדם
על
בגדיה
ויטנפו
הוי
המטבע
אצולי
יוצאה בו וזה ודאי חידוש היא ססדסו הרמב״ס וכיאה שטעמי משו׳דמאחי
ופלא כדברי רס״ידשרי :
ובפלפל וב גיגיר מלח וכו׳ואס נפל לא
שנערף המטבע בטלית אינה מטלטלחו מור למטבע אלא אגב הטלית ימס לי
־ייממהסס^ד סד) ולפי המ שכתבו המוס בפס ה״ר פורס ובלבד פצא ממן
נפרף מבעוד יוס מס צי נפרף עכשיו
אלא; > A
/

החזשיש

( #נפר

ליחה ( Piij/hw
 tfivנ «־י פ eis
r/'J
 c6זי£
עפו ',משערותיי*
לוו משערחיגרתה
דאין שער גא**
עד!ה אלא ל1יןא
5י 1ר/הי 'רימז׳גר%
ננ׳ןרה אגל צ&ו
נתלושין עשיינת
■לנסות שעדוידמ
האחרת איג״ג
דיגגדא « ifpi
 5ת* א ג ראי«
נע,ת שעל :

שבת שג דש

ד* מ

(! ) « « יליין אלא סכספיי הימב״ס החדשים כתוב מבחוץ פל ואס פרסה סירס מע״ס  :ואינה סאסרו חכמים אפי׳לחצר המעורבת ואפילו בכית דין מלבוש סמא יס מוי0
י״ייןגהיי ׳ 5ק
לסן",
דצרין ^
מת׳ יכולה לכרוך על האגוז אס מכוונת להוצילז האגוז וכולי סם בעיא דלא איפסיטא כסס וכמו שכתב לעיל כתב המרדני כפ׳כמה סומני׳וז״לפייר״ידצריך
אס ויומת
דלא!
ומוקצה
חורה
שניטל
במחט
יצאו
שלא
כצעיפיהס
כשיוצאות
לנסים
03ף
3VVJ
,
.
.
,
ו
רבינ
כ׳
ולפי
לקולא
ודרבנן
לחומר
דאוריתא
תיקו
כל
וקי״ל
והרא״ס
הרי״ף
ונתבו
ממי
להקל מוחין גילה:
ייסודצפנין טומאה אמנם אס ניטל תודה ועוקצ' מערב סבת לססכך ■צי נס/
וד^
( ) pוכ״כנאיז דלר״ס דהוי דאוריתא אסור ולכרמליתדהוי דרבנן סרי והרמב״ס ש  :בפי״ט סתם
הכליס"
הרל
כל
מהני ייחוד עכ״ל ובייש עיה
זאשור לחלוק לאסור וכ״כ ר״י בחי״א ים לפרס דבריהם
פי? כל
*עדותיהן'חיוורין
באגון אמיינן דאם ניטל חודי
תקומה או אכן שיחדה אותה לכך בראשה השני וכורכת הרצול
ויוצאהבאבן
נוטי״ןינל' לני 1ן בר״ס מקא :
יצאו לקאמרוי,
לפרוףלט לטלו 6ס P
ונל״אהייטי״ל :וכו׳ואפי׳לא נתערבה עדין בריתא בס״פ או באבן כרי שלא יפול הטלית אבל על המטבע אסור
אפורה
לאו דוקאדבסלסול נסי
דש ניסיג׳ ^במהאשס־ <דסו) אסור לאפס ספעכך דלאו בר טלטול הוא ולא מוזגי ביה יחוד וכתב הרמב׳ים ז״ל אם
בחימסמלמסגס
דשא-ן העבד יוצא
ז״״י׳פ '״ ץסי ז™ פכיהמשרס ?3עברית ^ 3ס״פ פרפה המטבע מאתמול מותר לצאת בו ואינה יכןלך• ^פרר ך ^

״5טי» *«t
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יפרש ’ ס ייי

נכע 15דיס

",
1
.
<.
אא׳׳כעשא!גול3
מסנהיגסז"
כסילס
מפיא
ופליגי ר
מסוס צובע
בגמרא שהוא
א3ל
אש! י «נן י 6וחכמים אי מחייבא חטאת והלכה כחכמי׳
(התמיר עכ׳צ  :דפטרי וכן פסק הרסב״ס כפרק כ״ב אבל
מדברי סמ״ג נר׳סחייבת חטאת סכ׳ בכל
צל® לאסציכו חיוב אלא כשאדם חפץ
באות' צביע׳ואסור לה להיות קולעת
סערה גס זה סס במסכה וכן סגודל׳וגודל'
היינו קולעת סערה ומ ס
ומ״ס ולא להתיר

קליעתו ק כתביהתימפות יפר 5ןס
כריס^פיק במסאס" דמכראסי^ דכי
וכ׳הכלכוק יעה ה 5ים
בסתייפה3עשיית
איסורדיש15יסיר
היכי
דסאידכ׳נהגו

האגוז אם מכוונת להוציא האגוז אבל יכולה לכרוך עליו כרי3מר  aן^כ  /די?^א׳״י ביישהיק
מצווספל
בהם ::אדם
להוציאו לכרמלי׳ויוצאח באבן תקומה ובמשקל ששק^ ו כנגדו איני מאריךךבהס
פלסציסגן
אדם מצווה
לצס
עביות
כדי שלא תפיל ואפי׳ לא נתעברה עדיין׳אסור לאשה שתעביר מכרו והצי מילי סמל וטבל -
סרק על פניה בשבת משום צובע ולא לכחול עיניה ואסור לה
13
וכו בפיק החולץ ידף פס ) אמיינןדכ״
הנחונ
מיסת מפסק אמתך בעבד ערל
להיות קולעת שערה ולא להתיר קליעתו אבל יכולה לחלוק
שערה :
מדבר מאי משמע דתניא ויכסש כןp )1
רזו׳בעב'ערל
העיד יוצא בחותם שלמתכות לא שנא אם בעבד ערל הכתו׳מדב׳אתס
■ דכיון שהוא חשוב או אינו אלא בעבד מהול כטסוא צומך
הוא בכסותו אובצוארו
ורבו מקפיד עליו חיישי' דילמא מפסיק ואתי לאתויי ואם הוא למען ינוחעכד׳ואממ׳כסו׳הייע־דמהול
סאמהאנימקייסוינפסקלויוחן
אמור
של טיט ^ שאין רבו מקפיד עליו בצוארומות׳דאי מפסיק
' ליה וליכא למיחש נמי דאתי לאתויי מסים ך מי רתת מך ניך! בעב  prהכתו מדבר והגי זהגימיסג
חו־פ׳וגר׳צשד
או אינו אלא גר צדק כסהו
שיאמר עליו שהוא רוצה -להראות שהוא  pחורין ולכך־הסירו
בשטר׳סרי גר צדק אמו' הא מה אני מך׳
רמשום הכי לא מייתי ליה בידיה שאינו סי' עבדות אלא כשהוא
סרא״שגרחושנ
■ גי תוסב וכתב
והגי ז ס
מפייס

לקלוע סערן ואין מי שימחה כירן לפי
ומחלל
פיש״י שקבל מליו סלא לעבוד ע״ז
שמוטב שיסו סוגגו' וכו' סא״אלמנעןשלא בכסותו או בצרארו ואם הוא בכסותו אסור דילמא מפסיק
יתגנו על בעליהן י *
כסיסילהו
סבת כעובד ע״ז וקשה דאס כן
ומירתת מרבו שיאמר שהסירו כדי להראות שהוא בן חויין
כגריתוס׳סכתגדל
וע״ש אבל יכולה *ג״ה ואין » תם נדנר ומקפל טליתו כדי־שלא ירא׳מקום־ החותם שהוסר ודומה לטליה מז׳סצות וניא׳דמיירי
שהריהשיגר מנוסה הוא
לחלוק שערה כן ימאישלא יתגס איכא מקופלת שחייב חטאת :אדם מצווה על שביתת עברווהני בדלי בביתו כמי שכירו ולקיטו ועושהמלאכה
כתבו התו׳ והרא״ס ואנו לאחמ־גטחי שגהג שמל וטבל לשם עבדות וקבל עליו מצות הנהוגות בעבד אבל לצורך ישראל דומיא דבן לזמתךועלזס
הזסיר׳התורס סלא יעשהמלאכה ס1
והר״ן בר״פ גמה כןואס ימצא מקו׳פנותגו ,
לא מל וטבל אפילו קבל עליו שבע מצות
אשהגביסאדתנן  pראוי לגעור נהס:
!315
יסראל בשבת לבשל או להדליק לו
הנהוגות
הנרפכ״ל ובברית׳פ׳י׳ד מחוסרי נמס
ולא כמחט שאל נקוב׳ובעי בגמרא למאי
(דף ט ) תניא רס״א א׳גד תוסב ואחד עבד ואמה התושבים עושים מלאכהבטבת
הזיא מרגמ׳רב אדא הואיל ואסה חולקת כה סערה ודלא כרש״י שכ׳ שבשבת אינה
חולקתשער׳ח ומשמע מדבריהם סס דלא שיי .אלא לחלוק שע יה דכיון דאינה לעצמם כישראל בחול וכמכ.הרמכ״ס כספ"כ עבד ואמה סאנו מצווין עלסכיתפן
מוצפת שער אפי׳לסוף ולסספס מותר דקי״ל כר״ס דדבי שאץ מתכוין מותי אבל הס עבדים .סמלו וטבלו לסם עבדות וקבלו מצות סהעבדיס חייכין בסס אבלפנוי'
לסרוק במסרק לכע אסור וכדתנן בפ״ג מיניס נזיר תופף ומקססס אבל לא סורק סלא טלו ולא טבלו אלא קבלו עליהם ז׳מצותסנצטוו בני צח כלבד הוי הןכגר
ואוקימכא אסי׳כר״ס מפו' דכל הסורק להשיר כימין זדוכוין כלומי נימץהמדולדלו׳ הוסב ומותרין לעשות מלאכה בסבת לעצמן כישראל בחול וכתב היבהמגיד
בו וס״פ המוציא יין מייתי הא ממניתין לגבי שכת ופרס״י אבל לא סורק כמסרק דעכד תוסב וגר תוסב אסור פן התויס לכל ישראל לימי להס למשוחמלאכה
לודאי משיר שער ומודה ר״ס כפסיק ריסיה ולא ימות ובשלהי פיק במה טומניןנמי בסבת לצורך ישראל אפילו מי שאינו רצו ולענין מבדים סלא קבלו עליהםשום
מיימי לס וכ׳רש״י נזיר בסול ככל אדס בסבת וכ״כ הרא״ש בספ״ב דביצס גבי הא מצוהי אלא עדיין הס גייס גמורים כתב ה״ה סס סיעת היסב״א דכיאמייגן
לשרי התם לקרר הבהמה כי״ט חה לשונו תימא דלא מדכר הכא אלא איסור חיורס בהסולץ סא מה אני מקיים ויצפם בן אמתך בעבד פיל הכתוב מדבי כל עבדזיל
ואנו רואים כשמגרדיס הסוסים במגרדת של ברזל סתולסין מן הסער והוי פסיק כמשמע ואפילו לא קבל עליו סוס מציה ולפי זס צרכי חולה שאין בו סכנהדקי״ל
אומי לגוי ועושה וכן מת בי״ט ראשון דקי״ל יתעסקו בו ממסין אסורלועו
ריסיה כההיא דתנן נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק וצ״ל סלא היה פסר כעין
סלנו ולא היה תולס את השער עכ״ל וכן כתוב בכל בו וז״ל אין מעבירין על הראש לעכ׳ישראל ׳אפילו הוא עובד ע״זדלא דאמי לשאר גויס דלא מיתפדאמירהדיונו
סהוא
אל א מסוס סבות דרככן והס התירוהו בדברים אלו אבל מלאכת עבד ישראלי
המסיק ואפילו סל פיל ואפי׳אותו סעוסין משער החזיר סא״א שלא יעקיו סערות
פכ״ל ושמעתי סיס מהגחין בדכי לומר דלדברי הסוכרים דלא סודה ר״ס בפסיק מוזהר עליה מן התורה ודאי לא הותרה בדבר האין ב ו פקוח נפס וכן כתבהו׳ן
ריסיה אלא בדניחא ליה אבל היכא דלא ניחא ליה לא וכמו שיתבאר בסימן ש״כ ס״פ מפנין ונמקי יוסף בפיק .כחולץ וכן כיאה מדברי רבינו ייוחס כסייגוכתב
בס״ד מומר לסרוק דהא לא כיח' ליס בתלישת שערות ויס לדחות דבריהם דכיון לגאון מהרי״י אכוהב ז״ל בסס הרסכ״א רנראה דאפילו לישראל אסר שאינו ונו
סהוא חצה להשוות סערו שיהא חלק ויפה וא״א להסוותו אלא א״כ ישיר קצת אסור דעגד ערל כגר תוסב ומה יגר תוסב אסור6ע״פ שאין רסות׳עליואףעכי
סערות הוי פסיק ריסיה דניחא ליה וכן נראה מדברי רבינו ירוחם שכתב בנ״ד גבי ערל כן ,אבל מדברי הרמב״ס כראה דכל שלא קבל עליו ז׳מצוח כיון וגויגפיו
ניידת הסוס כי״ט יש מי שכתב שאפילו כשלנו מופר אע״ע שמסיר סער מאחר הוא ׳אינו מוזהר עליו מן הפורה וכחב ה ' המגיד שכן דעת הרמבין ולפי זהצהי
יסרא׳שהס
סאינו נהנה לא הוי פסיק ריסיה כדאמרינן ככתובות להדקנזייתא בי״ט דמותי חולה שאין בו סכנה וכן תמ בי״ט ראשון הכל מותי לומר לעשות לעבדי
דטלזלו
ולא דמי לסורק שערו ססיא נהנה ע°כ ויס ראיה לדבי מדאמריכן בפ׳תנוקות דאש  ,גויס גמורים שלא קבלו עליהם ז׳ מצות כסס שמותי לאפיו לשאר גויס ,
ולזהכראסשהסכים הרב המגיד ומדברי סמ״ג והתחוהגהיתמרדכיפ״קדסנס
חופפת כערב שבת ואוכלת במ״ס והטעם ספני שאינו יכולה לחוף בסבת לפיכך
התיר ו לס להקדים סע 'ס וכן סירסו סמפרסים וחפיפה היינו סריקת הראס נר׳דס״ל כדעת הרסב״א שכתב ו וז״ל ריהיסראל מוהר להניח עבדו לעסותמלאכתו
כדפרש״י בפיק מרובה וכ״כ סמ״גוסה״ק בהלכות כדה וז״ל אס הוא י״ט במ״ש או לעצמו סל גוי ואין כאן איפור למען יגוח עבדך כדאסיי' פ״ד מחוסריכפיהטכד
חל טבילתה ליל סני בשבת והיה ס כי י״ט אירעו באחד בסבת שאינה יכולה לרחוץ
ואמהעוסין מלאכה לעצמן כישראל בחול וסייס בס ספר התרו׳וגסמכמספסמע
בחמין כלל ולא לסרוק ראשה כלל אז תרחוץ כחמין מסיב סבת ותחוף ותסרוק דוקא לעצמן אבל לישראל אסור ואיסור למען ינוח עבדך היינו' למען ישראלטכל
ע״כ הרי בהדיאדאסור לסרוק הראם בשבת או כיוס טוב חו היא ראיה סאץ עליה ודעת רבינו כיאה שהוא ג"כ כדעת הרשב״א סכתי אבל לא מל וטיל אפילו
תשובה אחר כך ראיתי כפסובות פריב״ס סי׳סצ״ד סכ׳וסאייך להוכיח דאסו׳לסרוק
דיכסשוה.
מצום וכו׳אבל אסור כמלאכ ' רבו משמע דכין קכל ז ' מצות בין לא קבל
מהראי׳סהבאתי ועראיות אסרו׳ שבינו עוד בסוף פרק המצניע פס דפוקסת אסו'
וכח ב היסכ״א בתשובה ומ״מ כ״ל סאה סיס העבד או הספחס עוסיןמ■ ?j
כמו גודלת וכוחלת ופי׳רש״י סוקסת יש מרבותינו אומרים מתקנת שערה כמסרק
רק סלא מדעתו וניכי שאינן מוסק לדעתו מותי יא! יכו צייךלהפרישו •ממי
ובידיה וי״מ סחה כמין בצק על פניה וכסנוטלר מאדים הבשר והימביס כתב לקטן שלא אסרה מורה גר תוסב יעבד ואמה כמלאכת ישראל אלא כשישיופיי5
בפכ״ב אין גורלן סער סרא״ס ואין פוקסין אותו מפני שנראה כבונה וכתב כרב לישראל אושעוסין של דעת ישראל ואיספר עוד סאץ גר תוסב,אסוך במלןי
כמגיד שדעתו כפיי׳קשא דרס״י וסמ״גבמב דגרסינן כירושלמי הפוקסת חייכת ישראל אלא כסיס סס אמיר׳דישראל אבל בלא אמיר׳דסראל מללן׳ ו אפיכוסהפ
מסוס צובע פירש כמין בצק מדבקת בפניה וכסנוטלתו מאדים כתב סימב' בפי״נן ישראל לאף הוא אינו עושה אלא אדמתא דנפשי׳כיון שאינו ככוס תחתיריכווס^
אצעדה סמניחץ אותה כזרוע או כשוק יוצאין בה בסבת והוא שתהיה דבוקה לבשר למכר ואמה במלאכת יסראל ס אינו אדוניו לפי שאף הס כמלאכת יסיא׳•דע®
ולא תשמט וכתב הרב המגיד דמשסע מדברי רש״י דלא סרי אלא אצעדה שבשוק
מדעת עצמן הן עוסין אבל בסל אדון כיין שהס כבוסים תחת ידו מל וטפי י
אבל אצעדה סכזרוע אסור משום דחיישינן דילפא סלפא ומסויא כתב רבי׳ייוחם עושיס וזה נראה לי נכון ונו״מ לאי נאמרו דברי׳אלו אלא לדכרי׳סאיןהיס י" מ^ 1
בסי״ו מפתח אפילו כחצר .הבית אסור להביאה יק בידו אבל לא בחגורתו סמא בהס בסבת ולא נהנס מהס אבל להשתמש במלאכתו בסבת וליהנותממנס^ 5
ישכח ויוציאנה לר״ס כך דקדקו הרמב״ס והרסכ״א עכ״ל וכן כתב הרב המגיד בפרק אסור ואפי׳במי דעלמא כל -סהוא פוס ה לצירךישראלא־ו■ אפילו לציירט^מו. .
י״ט׳יבקסהרשב״א ומשמע דלטעמייהו אזלי שאושרי© לצאת בתכשיטים סיס בו להוסיף לצורך ישראל כדאיתא בפרק כל כתבי פד כ6ןלשונו י
מאי

ץ

מנעליהם דרב היג5ו ייצלזיס כאפסריסס כרוכים בשבתואסיקנא דא״ר חנינא מולאו' שלבירן
זישרולמי פ5ד מל 6ל עצמןכמב הכלגו כגון תפירה בגדיהם ותיקון
ז!י
ובמל כסקי יוסף .רבי׳יוצאת כאפסריה׳כרוכין בשבת וכתבו התו׳דע״כ לרן פרי ככרוכין אלא כססס
 8רייעצתילגייס כיילהרויס מזוניתיהס מל פסקת אדוניהם
ויזון עצמו רפויים שארס יכול להכניס ידיו בין איפסר לצואר שהוא נוח למשוך כשירצה וכ״כ
^ ^ סולזבשסהייט״בא והר״אה דצס אמר ליס הארון סיעש׳לעצמו
ייהו
רבי׳ירוס׳בסלקי׳אבלרס״יפי׳דאע״פשהסכרוט׳כצמצו׳שרידלטינמיאורחייה
 2יחדה כיח שהתנה עמו מבעוד  .יוס עושה הוא לצרכו מזונותיו ובלבד
הו 15וכתב הר״ן דאע״ג דסידי סאיטצוללן
כיוםהסכת ציי.
לנוי אסו׳לכולי עלס׳היינו בדלצןו אורחיסו
^ מח סלא יהא סשש הרואים עד
מהריאכוהבזללא הנהוגות בבני נח הרי הוא כנר תושב ומותר במלאכ׳בשב׳ודוקא
|5ן לסוגו והגאון
לוקא  :ומותר לטלטל האפסר וכי' כן
׳?! עצמו אב?! אסור במלאכת רבו:
',ר5ןלאדפת הרש״כא וכתב שצייך
כתבו שס התוס׳והר״צוש ומ״ס ובלבד סלנ4
זט'ייןעצ ססכדס הישמעאלים אם יש
 73בהמה יוצאה במה שמשתמר׳ בו אבל! אם אינה ישען עליה כ״כסס הרא״ס והטע׳הוא כלי
משתמרת בו או הוי נטירותא יתירת' הוי משאוי
 Lסנאמי סאינס כעבד עיל אלא
שלצן ישתמש בבעלי חייס כדלקמן ובעלי
נגוי אחרבפלמצ 1שהוא שכיר לשנס׳שבזה וכן כל דבר שעושין לח לנוי לא תצא בו הילכך נאקה יוצאה לסיר וכו' מסנ׳ס ס כתבתי׳בסמוךופרש״י
ולאסור מן התור׳שלא נקיא עבד בסביל כזממא דפחלא והמר׳ לובא בפגא דפחלא וגמלא באפסר וכן כגון כלבי'ציידיס :איליפ יוצאי׳לבוכיס
אבל לא בשתיהן ומותר וכו׳מסכה סס זכרים יוצאי׳לבוביס רסלות
,ן וצלוהישמעאלי׳ הואיל ויש להפרשות פרה וחמור וסוס יוצא ברמן או באפסר
להמיר ופס וכזה הס מפקיעים עצמם
לכרו׳הבל האפסר סביב צוארה ותצא בו ומות׳ לטלטל האפסר יוצאו׳סחוזו׳ כבולו׳וככונותהעיר׳יוצאים
צרורו׳ר״י או׳העזי׳יוצאי׳צרורו׳ליבס אבל
ממסת יד אדוניהס אינם כעבד עיל עד
וליתנו עליה ואין בו .משוס איסור טילטול שמוכן הוא רבהמה
^ לסוגו ולמדנו מדבריו דגויגסור
לא לחלב ובנ( '0דנד )רב לומר ליבס מות'
ציידים
«ואישביר 5וין רבו מצווה על שביתתו ובלכד שלא ישען עליה ובעלי השיר כגון כלבים של
לחלבאסו׳וסמוא׳אמר אהז ורז אסו׳וכחבר
הגסו׳מידכי וחיות קטנוישיש להןכמיןאצעדה וצמיד סביב צואריהם וטבעת
קהתורלכ״ע וכן ני׳מדביי
הרי״ףוהר״אש וכלכתצו כיבדאמיהלכ׳כר
לצאת
עי״דידףקפ ע״ר והאריך סס בזימתשוב' קבוע׳בה מכניסין בה רצועה ומושכין אותה כה יכולין
יהודה וכ״פ הרמ״בסבפ״כ 6כל רס״י גורע
תו ¥אס עידו של יסרא'אסו׳במלאכה בשיר הכרוך על צואר׳ויכולי׳' למושכי בהם אילים יוצאי׳לבובים ור' יוחנן אמר הלכה כת״ק ינתב הריר®-
ני׳נ 1כמו שאסור בשבת לדעת האוסייס
והוא עור שקושרקלהס תחת זכרותן שלא יעלו על הנקבות וכן כתוב בהרב׳ ספייס ולגירסא זו הלכה•"
וסכתבנו
כתה הרש״כן במויתהאדס
ירוחם־■
והרחלות שחוזות והוא שקישרין אליתן כלפי מעלה כדי שיעלו כר' יוחנן לגבי רב ושמואל וכת׳רכי'
:
בסימן תקנ״ו כס״ד
עליח׳הזכרי׳ויוצאות כנוגות והוא שקושרין יגד סביבן לשמור בחל י׳סכן דעת כמה פסקני׳וטוןסהרי״ף■
■ צמרות והוא שקושרים ראש דדיהם והרמ״בספסכימי׳לדע אחה הכי נקטינזב.
עד! כל בהמ׳יוצא׳במסשמסתמריו צמרן שיהא נקי והעזים
שיצטמקי דדיהן ולא יחלבו עד שתתעבר חמור יוצלו כמרדעת משנה סס (דף נב)
בור״פכמס בהמה יוצאה ודוקא כשקישרקכרי
דילמא נפיל ואתי לאיתויי אבל ובגמר' (דף נג ( אמר שמואל והוא סקסור'
חיישינן
ולא
(דךנא) יוצא הגמל באפסר והאנקה דאז מחיק שפיר
לו מערב סבת וכתב הרלו״ס דכירוסלמי
כחסס והלבדקס בערומיא שכפיה וכל אם קשר כדי לשמור חלבן שלא יפול לארץ אסור דלא מהדק
משמע דהא דאסר לקסור מרדעת בסבת
נפלי השיר יוצאיןבשיר ונמשכין בשיר
שפירוחיישיין דילמא נפיל ואתי לאתויי חמור יוצא במרדעת מסו׳דמסתמס בבעלי סייס וכ״׳ב ה״ה3׳פ
אם
אפיי
אסורות
ופיש״יבמס בסמס יוצא׳וכולי לפי שאדם והוא שתהא קשורה לומע״ש ושאר הבהמות
כ׳בסס סרש״כא וכ״כ יכי' כסמוך ימ״ס
לו
שקשור
פ
'
׳ע
מצווהעל שכיתת בהמתו׳ בסבת ומידי קשורח לחם מערב שבת ולא יצא באוכף ואף
ומצור הבהמות אסורות כן כתוב גסמ״ג
יקשרנו
שלא
ומיגשיא ביה בהמה הוי תכסיס ואורחה מערב שבת ומותר ליתן עליו המרדעיבחצ' ובלבד
דדוקא בהמו׳סרי נקסור' מכני סמצטער
ולא הוי מסר ומידי דלא מיכערא סוי
■ ליתן האוכף על הסוס שכתב אסור בצנעה• מ־אמיי' בגמר' דאמרינן אינשי
בו בספר המצות אסור
כרצועה
מיסויוכגמיא פכן התה ולא פיס
להסיר האוכף מעל הסוס ומרדעת מעל החמור ופן ליתן עליו חמרא אפי׳בתקופה תמח קרירא ליה:
חד
ושמואל
סכין קרניה פליגי בה רב
ולא יצא באוכף וכר' פלוגתא דמ״ק
מרדעת על החמור שרי ע״כ ונראה רשרילי! י , 1ו
ליתז| .
אבל ׳ w
אמי בין לנוי בין לשמי אסור ותד אמר ** ד*
דטעמא דאסור לקשור מפרש בירושלמי ורס״בג סס בבייתא ופסקו ית״ק דאסר
לנוי אפוי לשמי מומר ופ*ש״י ל ט  ,על הסוס בלא קשירה
אליה אבל! ומוהר לימן עליו המריע בחצר פשוט סס
ואינו שלא ישתמש בבעלי חייס כי כשקושד צריך ליקרב
סצטעה וקלעה לנוי בין קיניה
נותנין מרדעת ע״ג חמור בשבת ופי׳רבי׳
דפיה בלא קשירה אין צריך ליקרב אליה ולפי זה אין חילוק בין פוס
אוחז בהלס!:ר שאוסזה בה אשור
בחצר כלו' דוקא להלך כה בחצר אבל לא
אחיזה אלא מוליכה לפניו לחמוד אוכף שעל גבי החמור שבא מן הדרך ונתיגע וצריך
עינעיאבלא
מוליכו ומביאו בחצר והוא לצאת בה לר״הדאין סמור יוצא במרדע׳
קסיי נסיהת׳יתיתו׳מסוי הוא ואסיקג׳ להסירו לצננו לא יטלנו בירו אבל
אא״כ קשורה לוממ״ש ומ״ס ובלבדשלא■
כי] ל נוי^ V3שמ י ^ס יי נופל מאליו אין תולין לחמו' סל בצוארו ליתן מאכלו בתוכו כדי
יקסמו בו נתכא׳טעמו בסמוףלא ידעתי
וונהו ^׳הי
1nD1״^ n5וסר ^ס יס;|יספית שיאכל מתוכו אבל עגלי׳ וסייחין שצוארן קצר ומצטעריץ לאכו' היאך כתב רבי׳ירוסס בח״י דמוחר לקסיוי
fED
'
® יי חילהקשור באביסבראשו האחר מותר ולא חשש לס״ס היא״ס בסס הירו' :בסמ״ג
מעלגכי קרקע
■■
בבהמה בראשו השני ומיזקשור בבהמה מותר לקושרו אסור לימן האוכף על הסוס סכמב אפור
p1־  injSw to־  efcלקושרו
באבוס לא יצא הסום בזנב שועל שחולין בין עיניו שלא תשלוט להסיר האוכף מעל הסיף וכו' ונר' דשרי
יהדברסי 1טסמ ,רס 3יטנית אפי^י
0
לנוי ולא עזים בכיס שבדדיהם רפו' ולפי זה אין חילוק כץ סוס לחמור
פהיתה נשפית בדברמועש ^ ממןר בו עיןהרע ולא בזהורי׳שעושיןלו
בקוצים ולא פרה כחסום כלומר דכלא קשירה אפי' אוכף עלהסוס■
לטין שקושרין אותן שלא יפרטו דדיהם
יק :שבו סז׳גוהםיועסדאץ יכול
שרי ואס קושר אפי׳מרליפת לחמור אסור
להיסיףמעס שהרי שבפיה שחוסמיןפיה שלא תרעה בשדות אחדות ולא כל בהמה
ותמהני מל רבי' שליי דברי סמ״ג ברורים
הסקירה ילכעצס שלא
תניא שייצא בסנדל שנועלין ברגליה כדי שלא תנגף אבל יוצאה באגד שעל
מיני הסיס בשיי ואפ״ה
הסבגמ' י* דכאמניא אוכףשפי־ ג חמור
שעל
בזממה גבי המכה ובחשקשיז
נקצסרומ׳ס טלכך נאקס יוצאה
לאיטלטלנ' בידו אלא מוליכ'ומביא׳בחצי
דחטם
פירשו
ד5ח׳אשסבנמ' ( דףנא )
נמהנהייה והוא נופל מאליו וכתבורבי׳בסמוך הרי
ד״מ שה (א ) ונממכיהר׳
לול)חמל! דפחלא ופיש״י נוקב חוטמו ומכניסו כתוכו והוא כמין סלעת ולובדקם
ן
«
אגל
ביבר
מסתפק
כהדיא אוסרלהסי' האוכף סע״גהחמור■
נפיומיא פבסיה מפרס בגמרא סס חמרא לובא בפגי דפדזלי ופיס״י פגי דפיזלא
יזנז׳בי׳תמ׳יף נ׳ב ומפיש״י  06בראה יבתיב מ ובודאי דה״המעל הסיס ומסמ׳נמידכסם
׳• יי מזכעין שלנו פגי כגין זה קנס חמור ובית פגי קביצי״יל בין ראשה ולחייה וכן
אונןאפי* על לחתור אסיר ׳לא מריבן א(א
סאסו' ליטול האוכף כך אסו׳ליחני דגרסי'
יירזעתעל התתיר ינינריסס« :/
 5יקוקמור סס ארבע בהמו׳יוצאי׳באפסי הסוס והפיד והגמל והחמור • יאפסר
בגמ״בפא מיני׳ר׳אסי בר נתן מי״ח בר י* כ
קח יקכיסס ורו וכתב הרמ״בס בפיק עשריס שאם קשי חבל בפי הסוס הרי זה
נשמט אבל אשי מהו ליתןמרדע¥ג סמו׳כסכ׳א״ל מות׳א״ל וכי מה בין זה לאוכףאשתי איפיבי׳
®י לפי שאיגי משתמרבו כלו׳ילא דאמי לאיפסי שקשור בראשו ואינו
זירנ>
השתל! ליטולאמר'ל 6להניחמיבםי' "6לר'
לזוכף שע״ג חמור לא יטלטלכ׳כירו
^ ינוקסור אלאבפיו אינו שימיר כלל משמט הוא מפיו וכ״ל שים להגיה כדברי
אסי׳ברצוע' שכין סבקי׳כרבי׳ס״ל דאמ׳תיליןערסקל ליהס׳בסב' וק״ו למידע׳ ומה הפס מושו׳תטנונ
י׳סיד כמקום פיה דבפרד הוא דתכיא ליוצ' באפסר אבל פרה
סס התו' סדי הכא דמשו׳צער לא ב״ש ופרש״יאיתיבי׳כסכו׳הא דאיספי׳מסי״דלא אסגח ביס
גן האיצה יוצאה וכתבו רכי׳לקמן וסוס יוצא ביסן או באפסר כן כתבו
וכן דסובר אוכף נשי סיי ואותבי׳מברית׳דאסר ליטלה והסח' ליטול אמית לאלהצית
 ,ויוצא סיס ביתן דאורחיה בהט אי באפסי־ אבל בסניה׳ברסן וכאפסיאסור
אלא שכתבו שים מחמיריםשלא מיכעי׳דדמי כאילו צריך להטעינה משוי צער סל צגה מכ״ל וכתר הכיאמרי׳ר׳ן־רא
כתבוהיא"ש והמרדני וכן כפרו סמ״ג והתרומה
אשכסי׳לר׳כנימן וכו׳נותנין מרדט׳ע״ג חמו' כסב׳א״ל יישר יכו׳דכ״ע מיה' מידעו?
להוציא השיםבפיומיא וכבר כתבתילערומיא הוא פיי״נו הנקר רסן ומיה א חמור
מוחי מ״ש מאוכף ופרש״י מ״ם סאוכ׳סאסו׳ליטלו וכ״ש להניחו סאבי המס דאיע^
ןציומי שאשיו סמ״ג וסתרומ׳כולי עלמ׳מודוביה דהא לא שרי במתני' אלא לסמיא
מפיל ממילא יב פפא אמ׳כאן לחממ׳כאן לצנ׳לחמתיאית לס צעיא לצנכ" לית לס
לוצאדיקא אבל לא לשאר חמורים• וכת המררכי שס שאס הסוס עסקיו רפי מותר
צער׳וערש״י מרדע׳צרי׳לחממ׳ומותימשו׳צער דכנ׳אבל נטיל׳אוכ׳אעו אלא סתצסנן
"אתביס? ואפסייחד והכל לפי לעטן והכי משמע בגמי׳דאותיכיה ליב דאמר
סנמסממ׳ע׳׳י סשוי שנסא׳פבע״י ואי לא סקיל לה לא איכפ׳לן שהיי סי׳מצטנן מאלי"'
ילהמי כמי אסור מדתניא קסי' בעלה גמוסיר׳כשירהואי־סלקא דעתך מסיי הוא
יכ״כ ה״ה כפי'מסרים מכ״ל הרי הדב׳פסו׳דאוכףאסו׳בין ליטול בין להכי' גיןלחמו' בין לסוס ומרדעמית'
יושר לא עלה עליה עול אמר רחמנא ואוקעא רכיכא במורד׳
ליחנו ע״ג חמורמשו' צער צנה אבל על הסוס כיון דלי׳ליה צער צנהודאי־אסו' וכן
^מעישי׳שכל בהמה שעסקיה רעים אע״פ שאין בכות מינהצדיכו׳לאונו׳סמירה
וב כגמ׳סס להסיר המרדע׳בין מןהחמור3ץ מן הסוס אסור טין .דלי' ליה צער אס לא יסיינס־
^צי כה יייתי לצא׳בהומות׳לכרוך חבל האפסי סביב צוארה ותצא
י
—
— ׳ ו ״!
  -־ ־־ י ■י !י —
־־ ״ — יי׳״• ׳״־־׳ •־  -׳•* ׳• ׳■
״ י ״־־ ־ • ־״־־
)יבהיצאאא«•
( 1נ 3
יוצאין וכדברי סמ״ג וצא מטפס קשירה מיתסיידבלא קושר כמי אסוי ליחןאוכףע״ג
^  ,ך • חע׳ מחכימיןדקסני יוצאין כשיר ונמסטן בסיר ה׳ק או
להטעיג׳
כמכין וא״ר יוסףסדנא לעגליסוס אוחמורומרדע׳ע״ג סוס כמי סנמבא׳וססמא מסוס דדמי כאלו צייך
טסכיזיסמוא' אמי נמשכין וצין יוצאין
עשוי ולהסיר אוכף או מרדעת מסוס וחמור

שה

םד

סאסהיה
! יושב בקרון מפרבשית והנוי מנהיג בהמי כמ*ש  :ות פק -,ץ מ
גזרהסמא יסמוך ; עורה וכן כתב הרב המגיד בפיק ל בסס היסב״א ו  4י €

ג( ) נמרדני ע' ! 5סור מסוס הירחאסלל! לצורך והירוש׳כא ללמד מומן מרדע׳על החמו׳ניד לא סדי
אוכףסע״גססמו׳שגאפןהדרךובו'
גמהגהמ׳ל^שזי צלל!כלל! קפיר׳ואין ! הענץלדבריסמ״ג :
" 1
דיר רזו־kץ ^ רזיו iin 'X'i׳ -די  -רין
ר  .־ץיד.ז־ ו׳י״ר!
{ j# jאף
נחגר ברימ׳שס וככרהזכרתיה בסמוךוכתכו כגהו׳בפ״ב בסס סה״קמתי׳החבקמתחתיו מהר״יק בשורס ס״ה מרצה לו דאין איסור בקרון כסהגויסוליץה-המ ,,
»וג כתוגהתה:
מפוס םירי מ *כק מ ^ 1כ״וס כ! מ ^יחתי*" זנדיה ^ ^ יסוראלאימי" S
אדע ומוליכ' ומביא׳בסצר ואס יסול מאיליו יפול ופשוט סוא״צין תילי ז לתמוס ל בצו ^יו
()j
■יודעי׳>6ונ* 6נה וכולי סס פלוגתא לאמוראי אס פולין
החיספית שעל גבי השבר והן ילוחו׳שקושרקלהם פביב העצם הנשכר בה <! לנח נקית בשידת ימ'ו. 56י; ,מיי י
 ppצאחוסגד  5טיסקל לבהמה כשבת ופסקו
לנר 6ז*׳מזדגדן
זוגשבצואר׳ומטיילהב
שיצא׳מקצת׳ותלויה בה ופוקק
תולין ובשליה
־! » סיז־י ^ ״ליט״יןל " " " ;,
מזת׳להט׳נהתעז והרי״ף והרצ״ש׳ כמאן דצמר צין
•
עשרים
בפיק
הרמ״כס
פסק
וכן
™ ?׳* י־ ' ; ' 3ני יין ל ® ",צ*
צעפ/תי עכ״ל
כשמנהיגים בטיס שקית מ «שרנ™
משמע ליי׳י
רו׳ ומישאבל פגליס וסייסיס סצואיז ^צ י הוא בצואריאו בכפותי לא תצא בחותם בין
לתמ,מי׳לא 1רי
יל ! נ ®1h
יכילי סס' פ ס  fצגמי י5.יסויפ סס.ד,היימ׳ בכסותיאיזהגמל יוצא במטוטלת והוא כמיזכר קטןשנותניןתחת  5י' 1״ ^ ’00
#שזר גתי־זא
( " הנופת יש״נס סנוונ ,מ,
לגסדיא נתגשם
£׳ זנבו שלא תשחית הרצועה תא כשרו אפי׳היף קשורה לו בזנבו
 Xהכל בק״י
וברא״סכייס פרקמיסהוציצוהווט^
לאפי׳ לפ״י
למחמי' ;
אורי־רו׳ ™™  UpM״נמ  6י נס,מ| *,־ ,אא כ תהיה קישורה מנכו וכחוטרתו או כשליחה ולא תצא שום  67סור השוס שמא יפגעו כילסנ!’ס5ןן
יוותר כיון ז^ין בס״דוצע״ססצין יין זסמפנין סינצהבד' מ״,־ אע? ייי :מ ת'י\^ י
םמא יסכח יר י ר 0יןלו אלאל1מעל)מת
.
שקושר אחת . .
.
נוסקילה r״  )tאגב סיטסא דדיני בהמה כתבו רבי׳כאן :
תלך אלא *.על ג׳מלים ולא והס ז״ל נתבו דבלצו kül 6üW־
מרגליה כלפי מעל׳שלא
,
גמי׳אאיוז :לא יצא הסוס כזנב סומל וכו׳כיית כפ' י ,
מוציאןכדי למכור h ■6ציסייא כיון דבהשה מניגתהרט
יקשור הרבה בהמו׳יחך ויוציאם שנרא כאלו
( ) 7זג׳ל ש
סכ׳דשארין במה בסמסשםופיר׳רס״י ושקק לה זוג אבל אחת לבדה יכול להוציאה
שלא יצא ההבל‘ דמסיר להשתמש בנמלי הייסוק^
’
ובלבד י
בחכלי
זז
■ליג
מידניע׳ו
וכ״ס3
למי נה?! ה נשות אבלבפאינו פקוק אפי׳בחכרלאתצא מתחתןדו ולמטה טפח ונם לא יגיח הרב׳מןהחבל בין ידו לבהמה גם בסער מצות גחל (
בסשו׳נכג«
ודין קי לד בהמת מפניפהענבל שכתוכ׳מקסקש ומילי׳קיל כדי שלא יככי׳עד שיגיע בטפח הסמידלאריואס הוא ארוךיכחך דשבתע״ג ! הצרו בזי
ע״ל0ימ ' תקלג
נדיט יי־פ ינתג ואפי ' כשה ו׳סקוק לא תצא בו לי״ה כדמפ' אותו סביב צוארה אין חמוד יוצא במרדעת בזמן שאינה קשורה מייביןףד מ ז ע  :יכן "ויקץממי
«»* ידניע׳נדניל לקמן בפייקין דמיסזי כסאן דאזי׳לחינג' לו מע״ש ולא בזוג אע״פ שהוא פקוק ולא בסולם שבצוארו והן סע ני וכי כיצד ממיס ר 6שיתסס׳ממוי
^ ,
^ .
וסי׳ססיט שק מי סכסשיןידף; rP D0j
ל «ת
דינו כמו צאמצ ^ בחותפבין ^ ,הי ^בצו^ יצ6י לוחו׳שקושרין סבי׳צוארו שלא יחבך מכתו ולא ברצועשברגליו
בי״י:
בנמיא דאפילומה סבתיךהמקיידגר
w״
*ל ייג6
^ יהוא כמין טבעת עבה שעישין מקש יקושרק בונלי ברמה המוקצה מוחי  :בחמחמנמל׳ (סמח
^ ״'מש ( יני ) ינגפישס מג ti , ö 6שפסיעותי׳קצרו ומכה כתלי זו כזו ועושי זה לה להנץשכאתכה המיס _
יכו׳גסיף פ׳הפנין ( דףקמ_)מי5ר_6

הגמ

לנזגנ ,א3ל ,״־

■» ׳״« 1
זו מו ואין התרנגולים יוצאקב כחוטין שקושרין כתריהן לסימן דיבייזייס  . :׳נדעV'06

הכלי׳ואיןהאילים לס מקנה יני מימיסצס 6ץ mkj 'to
ברצועו׳שקושריןכתליהיכדישל ^ ישכרו
ולא
 1Swנמפוהלוו הקשור גזנביינחינויתו
האליהוהוא יכול לסינסה סס ספמסטואם
שתח׳אליותיהןשעושי׳להם כרי שלא תהא
יוצאיןבעגלה
ופרש״ידכיון שקשורה בפניהם לא כפל׳ ■
שיתעטשו המיס עסוקים ומפני כן צוינויכיל
יוצאיןבעץשניתגיןבח! טמיהןכרי
גביהם נגרר ' באר׳ואיןהעזי'
המרתו חלדמב״א סיש לגמלי׳ננל
בעו׳הקופ׳שהושרין לפמסססם מביא כייס מסחופונחכן
קטזשנותניזעל צוארו ולא פר'  .׳הקופישקושרין
),
העג׳בעול ן )
סמ׳רכסכר ר 3סונ׳יוצא הגמל במסיסל' ולא , .
לומילגוי
כגמרא • וין מומר
השרציולא ברצועה שבין ! קרניה!2יץ ^ .ין Iפשוט מס  " -־צ
י׳
שלא Mינקוה י,
בדדיה כדי !
סקשו׳לו בשליית ופיש׳י דכיון דכציבלה
והמרד'
 :כמכהרא״ש סס
לאמנפחצליה  :ודא תצא שוס בהמה היא לשמלאו לנוי אהרוכביןעל גבי בהמיולא ניתלק עליה ואפי' נחלוב בהמתי כן ז

® Äיי י־י׳ « ״י׳ » 1551״ז*1״«  f״ בצר האסיר להשתמש אכל צרי צרריןמח שרכר אחר מונח עיל3׳ 1J“ TO :c nהגה  fליין ייזי׳
נסמיתיי׳ייייצ’» ־ “ » * » ״«  *iצרה והוא משתמש בו מותיואם עלה עליה אפי׳כמזיר ירר משום ק־,יז " " :י״ל’ ™'” 0

ומכן כתב בכלבו בפס לגסותהי״פ:
׳׳־׳ • יי— ״״-־  :׳ ׳ ’
1יקשור גמלים זה בזה וימשוך אבל ממיס ־*׳ ״׳ ' יין • ד׳* ' ״׳״ ,־
וכתבה״ר מגה והר״מ מצייךלקניתו
שעליהז
ובן פורקין משה
צער גמ ,י חיים׳
סוצלמוך ידו שבלים ובלבד שלא יכח־ך
מן הנוי כן כתב המרדכי כסי־ס פרק עי
ולכאור׳משמע דל צ מיפסר אלא בשקושר צער בעלי חיים כ י צ מכניס ראשו תחת המשוי ומט"־ קיי ׳ צד
יכולסההש׳ך ( גבסוף צלומציאות ) כסססיים
באפסר והוא נופל מאליו בהמה שנפ׳״ה לאמת  .המים אם אינו
גמלים זה אשי זה והוא תוסס
בחופס לעשות לה תקנח במקומה מותר להבי׳כרים וכמתי' וליתן תחתי ' וסגהית מידיי דקידוסיןבססהמיספמו
9רצ& ון וכול׳כמשכי׳פל ידו אכל
לומר אכל כגסו׳סימון כתבו בפיק ס׳דר־ב מן
נראה משו׳צער בעלי חיים אע״פ שמבטל כלי מהיכני וכן מותר
כמה אפשרי גמלים מדו סותר יכן
לגוי לחלוב בהמתו כיון שהחלב מצערה והחלב אפור בי ביום צ; ק כתב מיהי צומי לגוי .לחלוב jm
מדברי סר״ן ופן כתב רכינו ירוחם בחל ?
צבלמדכרירביכו משו׳משקיז שזבו ולמוצאי שבת מותר וכת׳ה״ר יונה וה״ר פ ^;ל י החלב לפצמך־דבדידי׳קאטרחוצר״מ6מ'
י׳והרמיבסגסיקכ׳
וכחבועוד
פרד ^נך ^ ה דהסלב מותי אפילו לישיצל
ינ !5ס י גסז) 50סורדה ^^ fמי.מכסא מרוטגכורה שצריך לקנותו מן הגוי בדבר מוע
בשבת 2מי סהג ^י ^ גייומ ^ סיתבסכ !1!1
בחולב לצורך ישראל מי שיש לו נער גוי ורוכב על בהמה
שיי
בהמה אחת ^לכדה ינגא
להוציאכמאן
לצ רמימןי
כמי
דמססע
6
שחריחי  mעצמר לעבדן דהפס אמיינן לגויי אבל מא
כשמוליכים א צ למונעו
שכ״ליסייי
שהשפחות עופות מפצסן פיי
אבל צרי' למונעו שלא יתן עליה מריו ולא שופידכר , :
_
לשץינ ^ס
גוי  .ורוכבילל
נער -
ש״ז  .:״□י סיס -לו -
_.
^
סבל ממיס לתוך ידו סכלים מיירי בהכי ^
ולא לעניי שכת ; ובלבד סלא יצ׳סתבל^ וכולי סס מימרא דשמואל ופרס״י שלאיצל! הבהמה בסב׳וכו׳במידכי פי ? קמא ושבת כתוב וזה לשונו ולהניח גוילייונעל
ראש החבל ממסת ידו עפת למנוס דדמי כמי שמפא׳ כידו ולא מתחזיא פהי^ הסוס כשבת לא ידעתי ציפו׳דכפוס פקו׳לס מצינו שגזרו על סבימםמיכנןוינימן
סאפסי הגמלים ואמיינן בגמרא רלענין מעסה צריך ליזהר שלא מצא מפחת ידו פוס דרבנן הוא כדמשמע סכא שהחי נושא את עצמו עכ״ל ולפי מה סכתמזיבסמי
לדעת הירושלמי איפשר דאסור :כתוב כסגהוק מידכי ומסכתקדוסץסמומי
וגם לא יניס הרבה מן החבל וכולי
פפח אכל איסוי׳ליכא עד שתצא סססיי׳ •
נרימ׳שס ופרש״י שיגביהנו מן הקרקע טפס כדי שתהא נראית הבהמה נמסכת בו למסור בהמה דקה לרועה אפי׳ בחכת עצמו ג ומשמע מדכייו דכהמה גסהצסיי
מסוס דחיישינן דילמא מ כיד בה מלאכה וכדאסרינן להשאיל ולססכירוכמי
ו־אי לא לא מימסזיא וטייימא דבהמה אלא כמשוי בעלמא שאין נרא' שאוחז ראשה
בידי :
ום״שואססוא ארוך יכיך חומי וכו׳הוא ממה סכמ׳לעיל ומותי לכרוך פכתבצר בסימן רמ״ו ובסוף ססי הכלכו כשם יבינו הציי גאון ואסור ליה לני
לתחום , .
סוז . .
שיצל למימסר סי ותא ליועה גוי בסבת שסצ יוציאנה וז
דאמיינן ,
קכל האפפר סביב צואיה ותצא בו :א ' ן חתור יוצא במרדעת וכו׳פד ולא ברצופס
פבין קרניה סכל משנס סס ומה שכתב בין אם היא לססו׳או לנוי כני נתבאר לעיל  cעליו על יבי יוסף הכהן שלא נמצא כתב ידו כיד גוי מעולם ער כאןוכסבל,הל?5
וכתוב בהגהות פ״כ דפיה אסור לצאת בחבל סבצוארס בשב׳לפי שאינה צריכה כתוב רב האיי גאון כשאל מהו ליתן סוס או סרד או סמור לגויסייעה$ווחמ
כשניחם
סמירס אבל עגלים סופדים לפי שסם קטנים ומורדים בקל כדאמרינן חזינא ויניחם אצלו והגוי רוכב עליהם ועושה בכס צרכיו והשיב דביקסלא
לעגלי דבי רב שהיו יוצאים כרוכים כשבת כחבל שסביב צואריהס • ( וכ״ס נתכן לו מופר ואס עושה בהם הגוי ציציו אין עליו כלום רסלא הי עתו די "עיפ
במרדכי וכן משמע בגמרא וכתב א״ז דשור דינו כפרה ) אץ רוכבין על גבי ואס רואה אותו מוחה בידו ואס נתנה לו קורס לחג אינו צריך אפילולמסוח נ'ו
בפרק דיום ™ (ד ף לו ) ויסיב ספמא בגמרא גזירה שמא ובלבד שלא ימתין סכימת מן הגוי עד כאן לשוני * ומהסכ 5זנ ^ י!נ>ין
בהמה מסנה
ייסתוךזמורה וכתב סרא״ס דבימשלמי קאמר מפני סהוא מצווס סל שכיתת בהמתו קודם לסג אינו צריך אפילו למסות כידו נראה ש #עמו משוס דסכיראליה ח
דש לתמוה וכיון דקיימא לן דהחי נושא את עצמו אס כן אינו מצווה שלא לרכוב אדם מצווה על סכימת בהמתו אלא כשבת אבל לא כיוס סוב :כת',3נצ'נן
על גבי בהמתו ושמא יש לימי סאפ״פ שאינו מצווה לע רכיבתו ע״ג בהמה מכל וסמ״ק והתרומה והגהות פרקכ׳דזמ׳ שמניחין בחוטמו סלפנלכי® L
מקום כיון שהבהמה מצטערת ברכיבתו עליה הרי הוא עוכר על שכימ׳בהמתהומה אסור לצאת בו כשבת ס ' במה נהמה (דף גג ) אמרינן דיוצאה כ סמה נ ^'ע ׳
שמי&
סמזב ולא נתלין עליה בפיק המוצי׳תפילץחני׳אץ נמלץ באילן ומשמע דה״ה מומחה לבהמה אבל קמיע ססיא מומחה לאדם5זי5 1המהיוצ^ה ^ כי'!! 0
לבהמה דהא אסור להשתמש בבעלי חיים כמו שאסור להשתמש כמסובר וברדיא לבהמה והזכירו רכינו ירוסס כסלק י׳והרמכ״ס בסרק כ ' ולא ידעתי
 .ןן5מ,
רבינו י :
אסירןנא בפיק ימ שהתשיך גבי בהמה והלכתא צדדין אסורין צידי צדדן מומרץ
ונדש ואם פלה עליה אפילו
ונתלה בבהמה היינו סמספמש בצדדיה :
מחשכה לו קוץ לתסוס אם היביותי לרכוב מלילו עלי
בסימן רס״ו סשלו׳דני בסמה בסימן של״ב דיני מאבל בהמהß2
וןזיד ייד וכו׳ מדברי הרעב״ם פכ’ א וכתבן סתו׳והרא״ש נריס פרק מי שהוציאו^

מי

אדו הלכות שבת שו
דוו מחצואחפצך לרסו ח ז״ל חפציך צסורי׳ בר״ס שואל (ד קן ) :יסיש צפי׳
דכר'כפי' ככל
 * Vכדבר סצינו עיסה סוס מלצכה כגון שממייןנכסיו

ד״מ

קלט

וממכר פד כאן וזה כדברי רבי׳ חננאל שכתבתי כסמזו-

והרב י״מ

דומה למקח
ובהגסו׳חדשו׳סרק
ממסנבודק כמב דוקא לדבר אליו וכו׳גס בספר כלבו כתוב כן
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המור נס׳ממר״ם

כיוצא בו לא יטייל כ״ד כתיב ג״כ סצסר מסר״ם לעסות סכוס פס מלמד תינוקות אבל בהגהו׳מרדבי
כיןידלח ) לצ יהלך צדם לסוף שדהולידפמה היא צריכה
גזגרי הר׳ן»
ומינה שמפי׳ כתוב פ״ס דאפי׳לקצוץ דמיס לדבר מנוה מות׳ומ״מ משסע מדבריו דבל היב׳דאיל
סשל׳לגחזגי,
לממז-ץ מיד,וכ ' המרדני נפ״פ מי שהחשיך
וככ׳כתבסי (? )!
שיכנס ,
סלפמס־מדנהנדי .
?פמס
בלאקציצ׳אינו רסאילקצוץ
שלגוש »גרי׳א1מן
צו
סוס
למצוא
איסבשבת
ייל
ם ^,ט
כדברי
דסרמ״קוהר״ן וה המגיד סובריס
שי !ר
לשנס 6ין6
חפצך דרשוחזי׳?! חפצך אסורין& פי׳בדבר
מצו׳
צץ
מדיד׳של
וכן
:
למדוד
מס
מוחר
:
לצאת
ז״ל
קרון
הר״מ
^
נדנדכ׳הר׳ןס״פ
שאינו עוש׳שום מ ^ וכ׳כקשמעיין נכסיו
בסוף מס׳סבת(1קכד) אע' פ אס שירו
0ס]יכ ין פל הפחוס לשכור פועלים משכה
בשבת וכו׳פסוט
!  cjpאם הפגה
מח שיכין
(דף קן)
ולחש סמלחשץ .על כצב הרצש וכו׳גס
עמופיפליסלולפי
התסוסלהכיא בהמתו היתס עומדת חוץ
בהגהות פה 'צ ובמרדכי■ בס״ס ח׳שרציס
הימם
ת 5לון
לתסוסימ׳לקיותלהכדי שתבצבריתא מחשיכין על התחום לו
כתבו להתיר :והרהור בעסקיו מותר 3פ׳ מיקרי׳ מסר יום
ודבר דבי דבור צסו׳הרהור׳ וסיה 6נר מגת
שוצל (דקז )
סס והפוס׳גורשי׳לזין מחסיכין וכתבו וז״ל לקרו׳לה כדי שתכא וכן
ומ״שומ’ מ משוס עונג שבת שהרי יונללרחול
יגןספוי׳דגרסיססטכץ לפי שצם יש שס מת להבי׳לו ארוןותכריכיןויכול לומר לחבירו שיחשי׳כדי שיביא מותר :
גאמנע היזודו
3ויג5ין הולך ומביאה וכתוש ' גרסי׳ צץ
לא מצאת במקום פלו׳לך במקו׳פלו' מצוה סלא יחשב בסס כן כתב ס״ר יונה
ולק לא מיקרי
לו ויאמ׳לו לך למקום פלוני
ממ],כץ ר־ל לציירי בכהמ׳ישאיכס יכולה
בצגית הסנזובה־צסור לצדם שיהצ לכר פכר יומס:
ישצוסו אל מצאת כמנה קח כמאתי׳ובלב׳שלא יזכי׳לו מכוס דמים ולוט׳
 foiברגליה כגון טלה קטן צצ״כ
צע״פ שצמרו חכמים (ו )וכ׳נא״ן 3מקן׳

:אכל

על

פועלים לשמור לו פרה אסו' לו ליקח טרוד בעסקיו בשבת
פףשצפי'יש מחיצות אינו רשאי להביא לו קח ככךוכךרמים השוכר
הרהור פותר צם יש לו מתוך ההרהור׳
כ:
מותר
לשנה
או
לחרש
שכרו
עליו
דצסורלסלטל בעלי סייס שהס מוקצים שכר שכת לפי׳אקאחריו׳שבת
טרדת לב וצ נדנוד דצגה אסור סנצמר
עכ׳ל  :וכןסחפיכין על התחמש לעשות לו ליקח שכר שכת לפי׳אחריו׳שבת עליו ולא יאמר תץ לי שכרי
ועשי׳בל מלצכתיך וצמרו במכילס׳סתהא-
ציני כלס ובו׳מסנס בס ' פוצל סס ( ובדף של שבת אלא יאמיתזלי שכר החד׳וחפצי שמי׳שרי כנקחשבונות כל סלצכחךבעיניך כצילו היא טסוי׳סלא.
 )tjpומיס רכול לו׳ לחכייו פיחש־ך יכו' של מציה לפסוק צדקה ולפקח על עסקי רבים ולשדך התינוק מהרהר עליה וכן צנו צומייס בתפלה
נויפצ סס ומסיים בס ר ' יוסי בי יהודה ליארס וללמדו ספר או אומנו׳והר״ם מרוטנכורק כתידוקא לדבר
מנוחת שלוס השקט ובטח מנוהה שלימה־
צומ׳ובלכ׳שלס יזכי׳לו סכום מק׳ח ופרש״י אליו אם רוצת להשתכ׳אבל לשוכרו ולהזבי׳ לו סכום מעו׳אסור סצתה רוצה בה ובברכת מזון אנו צומרי'
סכו׳מקס מנה ומצתי׳ולפ״ז י־״י ב״י יהוד׳ מות׳למדו׳ מדיד׳של מצוה כשביכגוןלמדור אם יש במקו׳מ׳סאה שלצ חסצ ציה ויגון ביו׳מנוחסנו טכ״ל
א■/' ;.
פליג צת״ק וסלכה כפ״קדצפי׳מזכירלו
כתב המרדני כסבירה דצסור לו׳לגויי נגתר
המ
ליזהרהר
סכום מקח סרי וכן דעת סרמ״בן בסמי
שילך חוץ לחחו׳בשבת אסר קמ3י המת
סורמהצדס צנל הרמ״בס כפי׳כ״ד כתב
סיר 5ליתן והמנהג
שיבוצו לקרותו להספידו לכבודו אבל להקל יכל עדן:
ובלכדסלא י! יירלו סכוםמקחועירה׳
חולהדחקיף ליה׳ טלמא ואומר סישלחו 7הא מותר לפס וק
למגידשדעתו לומר שמ״ק וד״י בר׳יהוד׳
נלקה:
צפר קרוביו הא ודצי הרי טכ״ל וכן כתוב
לצפליגידמ״ק לא ציירי צלא עמומ׳לוע' אותו למרידה של מצוה והרהור בעסקיו מותר ומ״ט משום עונג׳
רבינר ( ) 7ומיל <£י« ן1
בהגהות מימון ט״ב ופכ׳ו  :כחב
לו לממנו כמס שירצה ור״יב״ר יסורס שכת מצרה שלא יחשב בהם כלל וזהו שכת׳ששת ימים תעבור
בכ׳ה לכמרלני
אס לא"!
ירוסס בסי״ב להחליף משכון לגוי בסבת :אוסר
צוסילומי לי סכום טקס כלומר סך ידוע ועשית
נהגו בו התר מטע׳סיהיה מלבוש צו דברי
3עין!זנ הלהקאז־
סלא להוסיף עליו וגס ת״ק יאסור כזס אחד
ע־ י 3ד:
שאינו מוקצה־ ויוציאנו הנוי דרך מלבו׳כי
לפי שאיןכצמיד ' ההיא אלא סצלת ממונו
שזי ודכר
בישראל מוהר בעניך (ה )  1נ  ,אי«ז§ $
מזה:
גדול
עונג
אין משא ומתן וגס
6נלהר"ו כפיהמכי־ פירש דברי הרע״כם
מליאלא כ 6גוא3י*
זה אס היסרצל צרי׳ללבשו כך כתבו המערשי 'פכ״ל: 7כחוב בהגהות אסירי פ״ס כנתינה חל נד «־־
דסכרםפקח המו כמו שכתב בס״ג דאי כקיט מיני׳בה׳דינקי והשתא נקט חד דינק '
בסס צור זרוע מוחי לקנות בתי׳מן לגוי בשבת כיצד הוא פוסהמראס ?אמה 5ס !ד'אי;& ׳
דמופדקטן
דלאלימאפלא לי דינ׳  :וכתב בהגהות מרדכי פ״ס דסא דצערי׳ובלכדסלא יזכיר
&S5
דינר והגוי חות׳ומעל ' לערכאות פכ״ל ונר׳דבקונה בית בארץ פדרננן
סל
כיסים
לי
הוא
לוסכיכז מקח ס״מ סיכא דאיפסי בלא הזכרת סכים מתס צבל היכא דלא ציפשר
-E3Sr
גרתינה *
פי׳ ישר׳סיירי וכראמרי׳בפ״קדגיטץו 3ס״פ מרו '3ה כחב הרס' 3א גמסו׳סמיסצבד ,־
ממיצפי'לקצוץדמי׳בפכת לדברמצוה וסר״ן כתב וז״ל יאו׳לולך למקופלוני
שהוא ׳לאורייתא
המת ולצורך לו אבדה מותי שיבריזו בסבת שמי שיודע בה יבא ויגיד וצפייצם הצבירה היא דבר
אסור:
לולסקושפליני למחר אכל לומר לו לגוי ךל בשבת והבא צפי׳לצורך
סצסו׳לטלטלו בסבת מסוס דססבת אביד׳מצוה ולו׳למי שיזדע ממנהשישיבנ׳חסצי“ (י ) מי״רירי״ל'
כלהאסו׳דסא צפי׳בהכיא מפצעו לצורך ישי׳חנן גבי סלילין לא יסעור בהם ישיא׳
כתב הרי״בס סי׳שפ״ה וס״ןסהיו נוהגים בסי־קססה הכל מי
ל״הע״ג לכן.
רצמיר׳לגוי סבות ל״ס אמר לו עשה מלצכה פלוני׳ למחר ל״ש א״ל עש׳ אותה סמים היא ושרי :
ואע״ג
שיש לו זכית או הביעה שיבוא ויגיד אסיר להנריז יין
ולא רצו לסקל כמלצב׳הנעשי׳כסכת שמוכר קיקע סיו מכריזץ בסבת שכל מי
מלאכה® יוס צפ״ס הקילו כפלצכ׳סנעשי׳בחול
זה והסכיםטל־ 3־}נמ 7:הוי מוקח
למס׳בשבדהא לכרורי׳תוך ל׳יום ואס לצו שיאבד זכותו ואסר להם וכתב להי״ן טל
!תמנרענ׳ל:
וקגעי צסו׳לו׳לגוי מע״ש עשהמלצכ׳פלו׳לצורך העת ולצורך כלס
:
כחב
5
ז״ל
דליכא תקכתא בבורגכין ובמתיצות ידו והאריך בדבר קצת ודבריו ^ נס כתובים טל ספר תסובו׳הרי״בס
(ז ) לנא׳זנשס
לכ פצי דשרי׳לצורך מת ולצורך כלה אף ע״ג
גמליאל באחד שקנה סוס בסבת דצריך ללקות שאמור אתיר(//י
ראיכ׳תקנת׳בבורגנץ וכמסיצי׳ואמ״ס צץ משלסץ צגיו׳ביד המי־דכי כפ״ק דסבת שפסק רבן
שיכעלמ׳כל סיכא
מכירת הסוס טל דמילקיהחו שקלי׳ויהבי׳לטניי׳סלא גן אשוררשין®
מכת מרדות וצס יעלו דפי
גי והא סתם צס יש פס מחיצות מביא דמשום סטרי סריוטו׳ליכא בצגרו׳שלו׳ושל
בו יותר :לנוי ( לוקאלענין;
אתה לסד דבסו׳פניש יהא חוטא כשכי ואס אותו מקום המןלעניין שב 'לפי מה סיואו יחמירו
פיעסה לומלאגס
שסקי ריכי׳יאפ״ה טלם צשורץ כך כ׳הימ״בן פכ״ל ומדבריו
כתב רכי׳ירוסס בסי״ב ראובןששב 'גוי המי מער׳שכח להוליך לו חס ויה כמקום גמרה אנל מיעסם
ספצי
אסור לקצין דמים ושלא כרפיי סמירכי ודברי ס׳סמגיר שאכתוב בסמוך גבי
פלו׳והסחויה היתה בבי׳יהודי ובא הגוי בשנת ולקח המחור׳מכיס היסודייוסוליכה ל( » לארס לאמר"
סגויס כדכייהר״ן ובסימן סי״א אכתוב בס״ר אםשי אמיר׳לגוי סמומר׳מפני כבוד
אסו׳דע״כלא סרו בית הילל אלא עס השמ׳אבל כפב׳לאיוהפוב׳ראוי להפניסר ; 0פ• חומר
ודאי
לפת .־ ח ^ כר טופלים לשמור לו פרס וכו׳ברית׳כס״ס הזהב ( מח )השוכר את
דמיו? ;
בממון לפי עשרו או במלקו׳אס אין לו מהון כ״כ קצת ספרסי׳וכן הי״אס במשובה
השעל לפמוי לו פרה ל& מו׳את התינוק לשמו׳את הזמד׳אץ מתנין לו סכי שבת
עכ״ל ' נפאל סרש״ב׳מל א׳שסלסו לו בסב׳שהוציאו בתו בחזק׳ מביתו ע״י יסר׳מומר
לעינך אץ צסייונו סבת עליו היה שניר סב׳סכיי חדש שכי׳שנס שכיר שבו׳נוחגין
פןיפחידולסמראסמות׳לילך
להוציאה מכלל ישראל צם ישים לדרך פעמיו בשבת
לו סכרגמ ' לפיכך אחייופשכת עליו וכמבו׳הרי״ף והר״א׳כפ׳שואל וסיימו בה ולא
אפיחוזלגפרסאו׳למ״דדפחו׳ג׳פיסאות דאורית ' ואפי׳להבי׳סותסמצדסמלכו'
 "' rמי לו חן לי סכרי של שכת אלא אומי לו תן לי שכרי סל י׳ימיס וכ״כ סרע״כס
 8נוהגי} פג! מנין:
לקורא מי שגידן
זכוז׳דג׳מהלנדק®
א לחזן ראני״ה
אוסר רה׳יל באל(
מקדיש נמגת אנל
ל'ז (7שרילהואיל
ואינו א 1מר געי*
' 0(19
מס 6נמרויק
תנרננילא יויקרי

כי היכי דלאליעב ע ס איסור רכס אלא כשאותו חיסו באלע ה ע יחבר אבלבטני

 wןמיי סר סמוא דסוף סוף שב שבת
העמידו אסר לא כדמוכס פ״ק דסבת בבעי דהדביק פת במנו׳ועוד צרי׳סלמוד עד שיעמד
מדרבנןוכמקו׳מצו׳לא
אלא
אשור
דה״ה דחדח דחה^ ׳רדדדי דדחד״ א
^נוסל יס וציפשי דה״ק סרכי זה אינו
;»• »י•«■
ייאל כוריועכ״ל והתו׳כתבוכפ״קידשבת בתחל׳כדברי הרשכ״א ואח״ב הקשו
wr
ד־י־ר ^ . 3
ר 05ודטתרביכר דחי
וחפצי שמיס !שרי כגון חשבונות של :.הדבר לע
כיבאב •
יבינו בסי׳תקש׳ה
דכריסס ודעת
שלא הומר מדתכן מי שחציועבד וחציובן חורין מפץ את רבו וט ושה אותו בן חורץ וקי״ל
והיכוכסשיצל (דף קי ) וכפ״ק לכתובות ( דף ה ) וכתב ס״הבפכ״ר
והתעסקות רכל המשתרר צת עבדו סוב׳בעשס ותירצו דסאני פ״ו דמצו׳רבס היא ועי״ל דדיקא
^י ^ גשגיל עסקי רבי® לא אפייה לגוי ולא סבות אחי לכד הפקוח
היכיספשע שהדביק פת בתנור סמוך לחשיכ׳אכל היכאדלא ססע מידי שרי
גייס גלצמלצכססאסו׳בצרכי יחיד מפו׳ודכר דכי זה לבדו הומר לדבי מצום
למיעבדאיסורא זוטא ט היכי דלאליעבד חבריה איסורה רבה והוכיחו כך מסרק
נייך יביס מכ״ל ועל פסיקת צדקה לפצייסכשבת סמההר״ןגפרק שואל דסא
תמיד כפחה ומפרק בתרא דעייובין וכ״כ בפרק בכל מערכין ובפרק השולח ובפ״ק
^ 1ין מקדיפין ימצצתי בסס רבי׳חננאל פלא אסרו צלא להקדיש כלי ידו׳סשוס
אין נוס לי רבפרא וכפ״ק דחגיגה ובפסחים פיק האסה והשתא אם לתימצא דמצו׳רבה הדב"
חזימזקח וממבי אכל לא אסרו לחייב עצמו בדיבורו לגבוה ועדין
דמי שפיר • ברור שאץ לך עצוה רבה מלהצילה שלא יפחידו' עד סתמי ואס למירוצ׳דמחלק כין
 ,ין טעייכין לאו כלי ידוע הוא ואפ״ה אסור עכ "ל ונילי דפעריך
ג והכלבו כבסי ' פסע ללא פשע ה' נ לא פשעה והילכך לחלל עלים את השכ׳לפקח עליה פרי ועמס
^!ח וממט■ לטדי כקונה איש זה מאחר שנודר ליפן ערכו להקדש
לרשות נמי איל ואי לצ כעילמיעב׳כייפינן ליס כדצסכסן במי שחציו ענד שכופין צת רכר
גטן אסד דריק׳הקדש מזבח או דבדקסבית אסורשיוצא ערסומו
ספרתור׳אועערס או כדי שלא יתבטל ממצות פייס ורבים כי רבה היא ואסי׳לחלל סבת בדברי׳הצסויים
^1ס ייקח וממכר אבל עכשיו סנוררץ ( להקדשות
ואינו מן התורה נראה דפפיר דמי דלגבי־ שלא ממר ותעבור כל ימיה חילול סבת אמר?
) וי וכיום בהם מותר לפי שעדיין אין עיסדין סס דכר שיולמרשומן
ן  zאיסורא
רך א

I

זש

ד״מ
שן ( ) fiיכ3
זלללניי
 bfip 'rosליקרי
 j 'rgחחת־רי
אפי“ נע°ש אש אייו
אומר לו לד) גימ
!ויוכורגש  ^-אעי'
אשקקלאמהי'
אשא 'צ( צילןנ6ע׳
ויג״ל נוי  ,רמ״ו
4״< אי 1ח  5ו־ןו ’.ן
ע"£,לץ ז וש'
(ו ) יצא «־ן־זע כן
לןי ׳ ן ש׳ש 6ג״ה
גס ב״רדכי סיף
לנר־ ראבי" חד .תג
 S”1tי דיכא דא -נא
לצו־ -׳ר וצמא אתי
לא ליפי גר* ה
אסייא ^ רס לגזי
אעי׳
כאיסור
לר ק 1אפי’ לי3ר
תנז־ י 1נ׳ 5ידכליס
י}< סותרי} לינריו
קרא ! יניס ?הגן•,
אמירה למיבר׳־ן
יואתריאפס ,ת״י
 1ישיא,
ftpspi
ל׳י ! הני׳הלי׳גג״ע
ראפס ' ;יי  .ןג דנר־

סיסורכז זו ) 58הוי• תשלום דינין דשייכי לענין זה יבי5ו! בסימן סלזתר זה :
W
ודבר דבר דרש ו חכמים שלאיסא דיבורך סל סבת כדיכויך סל סול בפיק
אלוקשרים (דף קיג )ואימ 15בירושלמי דאפי׳בטיחת דברים בסלים
צריך שלא להרבות כן כתבו התוספו׳ והר אס והר״ן בני׳אלו קסרי׳והרפ״פס בפכ״ד
וכ״כבסמ״גוכתוב בתרומת הישן סימן■

 6"Dילססי  D)mwמעניכי מלכי׳ יפייס
וערן מלקסו׳וכיוצא בזה אס הוא
בספורים סרי כדשרי לרוץ בסורים
המתענגים בריצתס וקפיצתסאכלאם
המספר אינו מתענג בכך אלא סעוסה כן
לרצון חבירו יש חשש איפור לאותסאיכם
מתענגים עכ׳ל :
אסור לשכור לו
פועלי' ולא לומר לגוי וכו' פשוט בס׳סואל
ד( קן ) ואסור לומי לו אפי קודם הסבת
לעשותו בשבת וכו' כ״כ סר״אש בפרק
השוכר את הסומלים בסס רב סעדיה

שדקדק כן מהגמר' ואע״פ פהר״אש דחה
ראיתו מי׳נג בעיקר דינא אפשר דפורס
ליה ולזה כתוב דין זס ברמזים סתם
לאיס יא וגס בנ״י בפר' הנזכר כתב בסס
הרש״בא כדברי רב סעדיס ושהר״ן דחה
ראיה ד כעין סדחא' הר״אס והביא ראיס
אסרת לאסיר מלאינטריך היתרא למי
שהחשיך לו כדרך ליפן כיסו לנכרי לפי
רא .׳3ת יר״ק שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו הא
 rrיוק■© יאיכא בלאו סבי אסור וכן פוסק הרין בסדיא בפ׳
למיחש יוסז׳הרוא•' שואל גבי סתשיכין על החסום לפקס על
ליותירי ' אתייא עסקי כלה וכו׳דאמירה לגויל״ש א"ל עשה
לסכית נר"* ואתו מלאכה עלוני למחי ל״ש א״ל עשה איתס

! tuלה< ? ryואי

ר״לז דסילה כסס נפל העטו׳שמותר לו׳לגוי להדליק לו מילסכבי^פכרןיטס?ן ז
ססולו ספ׳ססמוע׳בענץ דשיי אמירה לגוי אפי כדנר סיס כי שלא לסגי1־רה ג ׳.1
מכסירי מילה כדניי בה״ג והיא מסו'שאר מצו׳למכשירי מילה & כךי 1יס 14וח1
הרמ״ב׳לפי ששמו אבל הרי״ף והרמ״ב׳סולק׳־ על זה דאפי׳לצור׳סיל לא סתירן
.
לגויבדבשאסי׳סןהתייוכיש  rmoooי

!! 6בך* דבר דרשו חכמים שלאיה& דבורך של

שבתכיע׳ התו׳ הכתב רבי׳בסמוךדאשרי&

מתענג־
בדיבורך של חויל הלכך אסור לומר
דברדכעל הפטור דהאאפי׳בסנותדשבומ
פלו׳אעשה למהר או סחורה פלוני אבןגה למחר ואית ,בירושלמי אסיי :אבל המוס׳ כתבושפעור
לומילו
ראפי׳בשיחת דברים בטלים צריך שלא׳להרבות  .אסור ^ שכור להביא שוס דבי וכו׳בפ׳יק דגמי ידף)ח
לו פועלים ולא לומר לנוי לשכור לו פועליישכל מה שהוא אסור ובס מרובה וב כ בהגהתפובשססש״ג
סססקר״ידדוקא משום מילהשהיא
לעשותו אסור לומ׳לגוי לעשותו ואסור לומ׳לו אפי' קודם חשבת
דסיאשבתהתייו אמייסלג -יאו^
לעשותו בשבת  :ונספר המצות התיר לומר לו אחר השבת למה
ייסוב א״י בדבי סאץ ס אלאמשוס
לא עשית
דבר פלוני בשבת שעברה אע״פ שמבין מתוך דבריו סבו׳אבל משוס מצוה אפית כגון לר 0
שרצונו
שיעשנו
בשבת
הבאה
וכן
כתב
בעל
התרומות
ומסתבר'
ס״ת דרךכרמלית וכה״ג אסור לומילגוי
קצת
לאיסור
כת
'
הרמ״בם
ז״ל
שאמיר׳
לגוי
מותרו׳בשבות
דרבנן
למשותו
עב
’
יל
יזהו
דעת
רבי׳
סמי
!בנשי';
בדבר שיש בו צורך מצוה כגון שאומרים לו לעלו׳באילן להביאסל״ת סאבי בעזרי התי׳ לו־לגילט
מגןמלי
שופר לתקוע בו תקיעת של מצרה או שיש בו קצת צורך חוליסיר בחופות לאמירה לגיי במקוםמצו5
כגון שאומרים לו להביא מיס ירך חצר שלא ערבו לרחוץ ^
סרי ואני כתבתי למשל׳סאין למתיי
אמיר'
התינוק או המצטער אבל התוספו׳בחבי שאסור ל ומ ׳ל הכי ^
לגוי אלא בדבי סהוא עצמו דוחה
שבת
שום דבר אפילו דרך פרמלית אפי ׳ספר  ^1,מןך בי שיש כן מצןה
כגון מיכהעס נ וב נשהוא דפת
הי׳ס״כא
שלא התירו אמירה לנוי אלא לצורך מילה שהיא גרפה
רןחה
סכתב
בחשובה
שאץ
פומיין בשבומיןזו

השב׳ואסו׳לחשב חשבונותיו אפי׳אם עירו כנוןכך וכך
הוצאתיד
* ז ׳  pjח^ לדפס
ס״תיוו
על רכר פלוני ורוקא שעדיין שבר הפתנלן אצלו שנג־צ שצי' 1יכי 6״י־־ ’ יא־ קל «)פלה ,״״׳; ״״
הוא לאותו חשבון לידע כמה הוא צריך תיתן להם אבל אס
כברבערכאו׳של גויס מפני קניית ביס
גלו׳י
פרעם מותר  :מותר לומר לחברו הנראה שתעמוד עמי לערבד ולעתיס מעמירין אופס אפימקיסנית
אע״פ שמתוך כך מכין שצריך לו׳ לערב אבל לא יאמר לו
היה החמיכסזאס ואזמלפכ״ל(:
וכ״ככד״מסי׳
נכון עמי לערב יכול לו׳ לחבית לכרך פלו׳אני הולך למחר
ובן סל״א בסססר״ןפ׳חביו׳ומ״ע פ״ו
דשש)
ואסור לחשב חשבונותיואפי'אסעס־ו
מותר לו לומ׳לך עמי לכרך פלו' למחר כיון שהיום יכול לילךע״י
וכו׳יודוקא ספדיין סכי כפועלים
אצלו
בורננין פי׳סוכות שומרים שכל א׳ מובלעת בתוך שבעים אמה
וארבי טפחים של חבירתה שע״י כן יכולין לילך כמה פרסאות ונו׳ מבוארכפ׳סואל (־דקן ) :מותרלוסר
לחברו הנראה פתעמו' עמילערב ג"!dp
כאשר יתבאר בע״ה וכן כל כיוצא בזה שיש בו צד חית' לעשותו ופרש*" הנר' עכשיו כר' אס מעמולעמי
היו׳ יכול לומ׳לחכירו שיעשנו למה' ובלבד שלא יזכי' לו שכירות
לפר׳אס תכא אלי לכסססשךושגיס'
יודעי'
אבל ברבי שאין בו צד היתר לעשותו היום אפי׳אם אין בו איפור סע״מ לשוכרו לפועלמו הוא מזהירווכיון
מדרבנן כגון שיש לו פירות
אלא . .
,
מוקצין ,
חוץ לתחום , .
כיון שאי דלאמע' בסדיאסרי כדמפ'ספפאלקןן
אפשר לו להביאם היום אסור לומר לחבירו שיביאם לו למחיוכן דבור אסוי הרפוימומר*וספר.מצו'
גדול
נמי אסור לו להחשיך בסוף התחום כרי שימהר הלילה לילך
שםפי׳בשס ר״י הנר בעיני׳
סתוכ׳לעמודעמי
להביאםלערב ובהגהתחדשות פס ד כחוב פי י

ריתלניי אסז' סייס וכ״כ בתשובות הרש״בא יהידי סכתן
 5נכ־ י נאשי ׳ אמ‘ ,מעית לגוי להשכיר לוסועליסלמו׳אסור
דרעגן וכן פסק הר״אש כהדיאבפ״ק דפבת גבי
אפי׳ ימק׳ם׳י ?5ה אץ משצסין אגרות ביד נוי וכ״כ כמרדכי
ללזייסיק לי מא שסוכ״כסע״ג והתממס ונ״כסר״מכס
את־ לאאליפי
לפאר אמירות ק בע״ו וכתב ה״ס שכן דעת המפרשים ז״ל:
נ׳ל:
וכתב הימ״בס סס שאע״פ שאיןהישראל
(נ ) ואא * ־לי 51צריך לאותה מלאכה אלא לאחר השבת
מיום נסנו להקל
לדבר * ונסי׳ו ז אפור  :ובשמי׳ ג ושמ״ק התיר לומר לו
ןמ  3א ' דיס מוצקי' אסר השב למה לא ששית דבי סלו בשבת
שעברה וכו וכ׳כ בהגהות 3פ ו • כתוב
נלכד .־
(ל ) «נ«ג’
את
'
ק
בפסקי
הר״אש
בפ׳הסוכ
את
הפועלי׳בסס
רב סעדיה ס אסור לומר לגוי מפ״ס הילך
דע ״ו ־ייתר לי« ר
לוזיירז הנראה מעות וקנס לי כך וכך בסב' וכתבו יבי׳ירוחס בחי״ב ח״ל הגהת מרדכי בפ״ק דשבת
8תע־ויל
עמי מכאן אסי ר׳ש ב״ר כרוך ליתן לגוי מעות מע״ש לקנות לו בשבת אבל יכול לומר
לערנ אנל לא לו קנה לעצמך ואס אצטרך אקנה ממך לאחר סבת כדאשכחן גבי חמץ ישראל וגוי
 ' 1iעכ׳ל :
שהיו באיס בספינה וכ״ב בהגהת סיי׳ס״ו וכהגהת מימון ולא דמו לכל הנהורשרו
ב״ה עססשמ' דכולהו אי בעי עביד מחר אי בעי ימתין ונמצא דגוי אדעמ׳דנפסיס
קא פביד אכל הכא א״א כי אס למחר ביום השוק פכ״ל ונ״ל דיוס השוק לאו דוקא
אלא אורס׳ימילתא נקט וה״ה דאפי׳אינו יוס השוק כיון שהוא אומי לקנו':,לו בשבת
אסור ווסו עיקר החילוק דבפנך איני אומי לו שיעשה בשבת כתב סערדכי כפ״ק
דסבת וז״ל וגסמ״ג פסק דמות׳לסת לגוי מעות מס״ש לקנות מה שייצ׳ובלבדשלא
יאמר לו קנה בשבת או למסור לו בגדים למכור ובלבד שלא יאמר לו מכורכשב׳אלא
מכור יקנה לי לכשתחפוץ סכ״ל ובסמ״ק מסיר ליתן לגוי מע׳סמלבושי' למכור כל
סקצץ לו סכי דרמי למשלח אגרות כיד גוי וקצץ לו סכי דשריוטשמ׳מדכריו
שאס לא קצץ לו סכי אסור דומיא דאגמונרדכשלא קצץ לו שכר מות' ליתן לוכד׳
וכה׳דימיא דאגרו׳ז■ לתי לדעת סרמ״בס וסרי״ף דאף באגרו' אסור כל שלא קצץ לו
שכי כסו שנתבאר בסי' רמ״זי^ :
כתב הרמ״כס שאמירה לגוי מותר׳בסבו׳דרכנן
וכו׳בפ״ו ח"ל דבי שאינו מלאכה ואיכו אסור לעשותו בסבת אלא מסוס שבו׳מותי
לישראל לו' לגר לעשותו בשבת והוא סיסיה שם מקצ׳ חולי או יהיה צריך לדברצורך
לרבה אי מפני מנוס כיצד אומר ישראל לגוי בשבת לעלות באילן וכו׳ וכתב ה״ה זס
מוסכם מהגאיני׳שדוסי׳שכו׳דשכו׳לגבי אמידה לגוי כמכשירי מילה אפ״פסאיןדוחין
את השנת ולמדו כן ממס שאמי כפ׳הדר שמותי לו׳לגוי להבי׳סמין למינו׳ דרך מבוי
שאינו מעוי' ומכאן למד רבי׳לכל המצו׳ויס חולקין ואומיי׳דמילס שאני מיפנ׳סכת
לירחו׳אצלס אכל כשאי מצו׳אסור וכן סוברים שאינו מומר אלא במקוס חולי גמור
פכ״ל וגס סי"ן כסב פתי סכמת אלו כפ״ס ר' אליעזר דמילה וכתוב בסוף הגהות
אחיונודסידכישראכי״הסוכרכהימ״בס • וכתובע״סבססראבי״הדאמירהלגוי
בדאויית׳נמי לא אסירא אלא כדבי סא״א למצוא תקג׳ע״י יסי׳לעסופו כגון להחס
קמין אבל אס אפס׳לססימו כגץ נר״ה דיכול להבי׳ע״י מחיצו׳מי אדם שיי' אמירה
לגוי כו היכא דאיכא למימי דלמא אתי לאיחלופי כי״ה' אסו׳אמיר׳לגוי אפי׳באיסור
דרבנן ואפי׳לדבי מצו׳כדאמרי/בי ינוקא דאסתסוך חמימי טכ״ל והא דסתייבדבר
• שאפס' למציא תקנה פ״י ישראל לעסותווכו׳אפשרדלא התי׳אלא לדכי מצוה דוק׳
אבל שלא לדבר מצוה לא ימ״מ אין דבריו סוכנים לי סכת׳והיכא דאיכ׳למימי דלמא
אמי לאיחלופי בי״ה אסיר אמירה לגוי וכו' שזה סמר מ״ס קודס לכן בסמוך סאס
אפ«ר לעשותו כמן בר״ה ויכוללסבי׳מ״ימסיצו׳מי אדםשריוצ״ע-כפ׳סר״ן3ס״פ

הנר׳טוב בעיניך :וגדש אבל לא יאמר לו היה נכון עמי צערב כ״כ
הרמ״בסכפנ״ד
ופשוט היא דהיינו דיבורממש :כת 1בברוקח אינו יכיל לי' אני חפץ לרכובלפסו
כי אינו יכול להסכיר בשבת עכ״ל ונ״ל דבאומ׳לו כן כדי שיזמין לו סוסלימ׳הליו
מיירי  ' :כור לו לחבירו לכרך פלו אני הולךלמש' ר״ס סיאל א״ר
יפוד׳אמרסחומל
מותי לאדם לומר לסברו לכרך פלו׳ אני הוצך למסר שצם ים בודגנין סולןונתבו
התו׳תימא סאי ציייא היא אפי׳לסכיו נמי יכול לומר לך לי לכרך פלונילמס'
מהאי
טעמא דקאמ׳וצ״ל דלאנקט שמואל דוקא לכרך פלו אני® ולך דה״ה
אפי׳לסכרויכול
לו׳לך לי לכי׳פלו׳למח׳וכ״כ הר״אס והר״ן שם וכ״כ ה״ה בפכ״ד בס'הרמ״קיוהיס"^
שס וסרש״י שאס יס כורגנין מפ׳לע׳אמה אפי בשבת הולך וכיון דדב' סיש לוהייוו
ע״י תקנה כשבת מותר לאומרו אפי׳במקוס סאץ סס סהימי וכן נראה פיני"
הפוסקים ורכי׳ייוחס כתב בח״ז דבר המותר למשותו בשבת בעצמו כגון שההחיו
הסחוס או שיש בורגכין שיוכל לילך סס בשבת מותר ומשמע מדבריו דדוקאבסיס
בורגנין הוא דשיי הא לאו הכי לא וא״א לומ׳כן דא״כ מאי קמ״ל רב יהורםדעואו
לו׳למקוס פלו׳אני הולך למחר כיון דאסי׳לילך ממש מימ׳היוס ועוד
ובסדאמשמע
בגס׳דבשאין היתר לילך סס בסבת היאאלאפ״כ בשאין סס כורגנין היאוכדמי
רס״י וס״ס וכן כל כיוצא בזה סיס בו צד היתר פשוט הוא  :אבל בדבר סאץ בוצד
סית' לעסותו היום אפי׳אסאין בו איסו׳אלא מדרבנן וכול' סס אסאדא״ייסודמוא
אדם לומר לחברו לכרך פלו' אני הולך למסי פייך מדתכן אין מחשיכין עלהחחיא
לשכור פועלים ולהביא פייו׳בסלמא לסכוי פועלים בסבת לא מצי אגר אלאלהל1
פירו׳לימא שאס יש סס מסיצו׳סביא וכ׳הרא״ש אלא להביא סירו׳לימא סאסיססה
מחיצו׳מכיא כלו׳יכול לו׳הבא לי פירו' למסי כיון סאס יש אס מחיצות מביא נייי
שתאמר סאס יס סס בורגנין הולך ואין חילק בין אס אמר לחכיו דכי זהאני פ' ^
למסר ובין או׳עסה לי דבר זה למחר וכיון דמותי באפייתו מותי בחשיבתוומ%

משכחת לה בפייות הפתוכרין וסדס״י שא״א לקצצן בשבת ע״י סוס רוקנ והד |’
סדתפי ר׳אוסעיא אץ מחשיכין סל התחום להביא סבן וקשכלומ'דפכןי 5י מ י
הואואש"ס אסור ומסגי ססכח׳להכתיבה' סייא ופרש״י סאס יש סםמחיצו
,מביא מסוס דסוקצ׳היא י כ 5י^ ׳ם5־5־דבי ' סיס5ו צי הימי
יכול לו׳אעסה זה למחר וכן יכול לו׳לחביו עסה לי דכי זה למחרוכלבדשלא '!־
לו סכירו׳ודכר שאין לו היתי לעסו׳סיוס אפי׳אין בו אלא איסיידרמ ’)5סוי J .
אעס׳דבר זס לפחי ^י^ו׳לז 3 ,יי עסה:
ה״ה 3סכ׳׳
 -.י 3ססה אכל
פירו׳פחוברי׳וכיוצ׳בו לא אסרו אלא כ מחשיך על החשו®משי׳דיוכח^ לרח&יו
כתוך הסחיס דלא מינכיא מילתא כנץלגכתו ולחורבתושבסיו5החים !Vלא
ולתלוש פירו׳ועפכי׳מומי ואי קשיא ההיא דלא יהלך אדס בסוף סדסווכי י1

ד״מ
 1למייל פלפמס מדינה כדי סמחסך ויכנס לעמוץ מיד יסלו׳דהמם הוא שדם וגס בשבלי הלקט כתכ בשס ס״ר מימן דאפי׳ סיהור בלא קריאה אסור לפי שאי (ה ) זנ ' יתפ<׳נר
^
טהיאגי יר לניר ולעמד סינכרא מילרוא וכן מעייל לפתח המדינה שהפמזץ סס אפשר שלא ישא וימן בענייני האגרות -ורבינו ירוחם כמג בח״ז שיש ממירין לקרותw »p\ mc
»ולם׳ואתי לידחשדא ולזה הסכימו הרמ״קוסרש״ב׳וכ ן נר׳ליס מדברי בא גרת שלומים ויש אוסיין וכן כמבה״ר יונה ונראה דדוקא אגרת שלומיסשיש *אי! ג«יו
ח׳נניאמי
י ^־י 3עד סיף התחום עכ״ל :אבל יכול להחשיך כסוף התחום כדי למסר לילך ימיס יביס שנשתלחו לו אכל מיששולח אגי ת בשבח מותי לקי ותה דסמ ^יס בה « ) 0״כגהנהות
jß:D1
•-
־
דבר שצריך ולא מיקרי שערי הדיוסו׳ויומראלעסימיה׳יכיא׳
יי
^ ^ -ןסלצכץןלססזןסל»
להביאם
אכל
יכול
להחשיך
בסוף
התחום
כרי
למהר
לילך
שם
הן
מרשות
וכן
ראיתי
לרגותי
נוהגיםלאם הי׳
י׳
«
סחי׳
«
^
,סלצןל־ניצס
טפנהפס
ופירושי
ר יליני
 615 Ta . 1,לסשוי ומני;! סיוו נידו לשומר' שאפי׳היום היה יכול לשומרם אם היה בתוך התחו׳וכיוןעכ״ל ונראה מיבייו דאפילו לדעתה׳
״ * ,ל ftoTtn ,לסיית קיילג _6שלא כיון להחשיך אלא כדי לשומרם יכול אף להביאם מותר יונה וסיעתו מותר לקרו׳באגת! סהן ^3ס המורה דמותר
,תיו  " ,וני השות בשבלשש; לומר לחכירו שמור לי פירות שבתחומך ואני אשמור לך פירות לי
״ יל* *ף־
לקי״ »*
tS־
,Ä״
כשנשמלחה לו קודס לכן שכבר יודע ס״ם
חמ״ש:
!" ,וי סיס נמזן משושי ושני שיי ,שבתחומי השואל דבר מחבירו לא יאט' לו הלוני דמשמעלזמן
כה וה״ה אהי׳נשתלחה לו בשב' אס קראם  ) 0יי5 6יקלח
" ,",שילועיקי מפשכתו ל<) היה לבך:
' ותו לימי לסנייו שמוי לי עייות מרובה ואיכ׳למיחששמא יכתו׳ הלותי לפלו׳כך וכך אלא יאמר כבר כיון שיודע תה טבפוכ׳אסור5ק רןמס מןבריה׳ללאנאש׳
1
!,
1
לחרות «iucj
לו השאילני וב׳ הר״ר פרץ דבלשון לעז הכל לשון אחד הוא זימן
משוס שע יי הדייעיפ י לא משמע  p־־  * ,mאלא
־ט  ,ז ן !;י' נ* ,ש < יקנ) 6ןישידינ
,ו״ן־ו61ל דני שתיייוג 6י 6שילו אורחי׳ והפין להם מיכי מגרים וכת׳ בכתב כמה זימן וכמה
מנדים
מדברי
רבינו
אלא
מאן
דאסר
בכל גיכא כונותגי׳נללינ׳ו
, y,׳ 0n5Jß» sנין קמח ) וכתב הכין להם אפור לקרותו בשבת אפי׳אס הוא כתיב על נכי כותל אסר אעי׳ה יבא בשבת ואינו יודע אס יס אגלאשנתוני׳נל'
יקרא בשטרי הדיוטות איל אם
־ 'ו־דןדגלתי! לעז סכל לסו!  Mtגבוה הרבה משום נזירה שמא t
בה צורך הגוף ומ״ש רבי ' ראיתי כיןוכ פל יקמש יייתר
נאולו 5יזות׳אס אסו׳והר״ן כ׳בשס התו׳ חקק בכותל מותר לקרותו אכל בטבלופנקס אפי׳אם הוא
חקוקסס הר״ת שמיתרלקרותבכתב
שהובחן ^ לקית נהן7ה^
^ ל־נז 50וין סילו׳ בין הלייני אפוד לקרותו וכל שטרי הדיוטות כו״וןשטף חובות וחשבונו וכר בסבת רק סצא יגע בו ניא שהוא סובי!» (7p
לומדמ«נ«
^ידיך שיאמר תן לי וביוצא בו שאקת שרום אסור לקרותן ואפי׳לעיין בלא קריאה אסור ראיתישאסור לטלטלו דה וי מוקצה ישי׳לעייין בו ינרי ״׳יה<bt
גינס״עגדול  :ואס הליאת י״ט ושבת כתוב על שם הר״ם מרוטנכורק שמותר לקרות ככתב שהובא לוכייז ס5זיני ס ^ט 'י וגס|5יכי מדבי ם ל  AlAנ.ז"" !
ר« ׳לימבעכ׳רכי'כסי' תקכ £ס :בתוב בשבת דק שלא ינע בו ואני תמה מוןשאסו׳ליגע בו משו׳שהובא !  ™ 'Sי
י
ללע׳תקנ׳רנ״תא
ואע״גדדבר הבא מחין לתחו׳אס אץ7ל) ש״  pj״j,
נסיסוסאותנןאסאינו מאמינו מניח בשבילי לשח מתיר לקרותו והלא קריאתו היא הנאתו ור׳ית היה
במינו במחובר מות' לטלטלו אפילו מי בספרי מכמות
^ ^צלוועוש־עפי חשבון לאח׳השכת
כמ׳הרפ״בא סשניסן אצלו סתם אבל לא אומר אחר שלא הובא בשבילו יכול לקרותו הואיל ולא הובא שהובא בשבילו כמבוא׳בסי׳תקט״ו יש לו׳ קינע־ת6ע״ג
^ ,ולו הלךטליתי אצלך שזהו כמעשה בשבילו אי נמי אפילו מי שנשלח לו יכול לקרותו שחרי השולח
דהתסשאני כדיהיב הר״א׳טעמא דכיון < ,. 6™cr7הם
שלחו בשביל עצמו ולא בשביל אותו שהו׳שלוח אליו ע״ב ומ״מ
דעיי נ 6כילה ליסיצל 6ץ לי  Pסיק « 05
Sw
0ןל?; ןמן אורחי׳וסכין להם מיני מגדים
סיןשנס csמונה אדם את אורחיו ואת אני תמה היאךהתיר הקריאה בשטרי הדיוטות ומצאתי כתו׳מה ליאסר בטלטול וכבר כתבתי סהמו׳סשוס דא־מ ^ אאיס׳י
^תיומפיו אבל לא סן הכת׳וכגש' שרגילין עתה שקורין בכתבין שהביאום בשבת
לפישאקיודעקלהם שמותי לטלטל אגרות השלוחים1ר7נז cip7״1
ממקו׳למקו׳וכן
כתבו
הגהו׳פ״ו
והמידעי
אדקל
!
ק
דני•
(ו ^ איטעמאאבללא מן הכת'רב למה הביאום ושמא יש בהן צורך הנוף ולא דמי
לשטרי
—ק־— - ,״^-
׳ -״ *,רען"'"י*
יגי*1
הדיוטות ״■»
צקרןא<ה
דני ^ רנזרססמא ימחוק אכייאמר
ואיןנ״ל הטעם
מספיק
כתישתח׳הצורה
:הן
בפ
שאץבהן צורך
?י
0
צורך הנוף:
בסס
5
ןבי
הגוףכלל t
העזרי
ודע
)
סהגהות כשין נתוניםhj
^מ׳יקר׳כששרי הריוטו׳מאי בינייסו
שכותבי? תחתיה מה היא אפור לקרותה :י שח כל
כתבו .סם ורה מהרנג כראבי״ה וכדי 6bהק־לש !לקנוהניו
6יכא בינייסר דכתב אכומל ימדלי
יסתור לס״ס רבי ' כשמו צייך לו׳דלא קאי נ״נ לקיותנשפיי
'
למאןלא^ר סמאישח־ק לא חיישי׳וכמבו־ הרי״ף והר״אש ולית הלכת׳ כרב ביבי אלא למס שהפיר;ראבי״ה לקמ׳כהן ל^ פוקי מא״ז שאסר לקמת בסס ו לענקהל כס חחכ« ת נשנת
משים
דפליג
עליה
רבא
דאמר
לא
יקיא
לאור
הנר
אפי
'
גבוה
שתי
קועו׳ואפי׳גבוה
נר׳פמאחי
?
£
איפר ת לא איסירא דרככן כדי־ סם הממירין לסמי ! עליהס ^? רופ׳ ^ ם !הי ^׳ס ^
הש״ח
סזויפרלפו׳וקייעאלן דסלכתא נופיה וכ״כ הרמ״בס בפכ״ג • אבל אסחקק■ איני יודע מס כתוב בהם ולא יקרא בפיו אלא יעיין בהם לחוש לדברי האומרים
כן M
וגם יזהר מליגע בהם לחוש לדברי סאוסיי׳ליגע בהםו כתב שתחת כצורה וכולו נימים
הראשונייט
 k3שמי לקרות וכו׳ב־ימא שם מונה אדם את אורחיו ואת פיפיאותיו כמס
נפני׳וכמסבחיק וכפה סנו׳עתיד להניח לפניה׳מרת׳פעל גבי 'הכותל אכל לא
מכת׳
בייתא כפ׳שיאל דף קמט כתב המהלך תחת הצור' ותחת הדיוקנאות אסו׳לקמתו שזיו כתניס כג
 boגני מכלא וטנק© ואוקימכ׳בדחייק מיחק דגורא כששיא לא מיסילף
אבל
כתוב
בשבת ופיש״י כגון בני אדם הצרי׳בכותל חיית מפוני ^ י י יו ?^ ו׳ סל ככי ^ דס של נלשומתTp Pn׳A
1ןימנאסור בין סדלאיב־ן מתתאי כן בתנו הרי״ף והר״אש
ופי׳הר״ן
■
גדחייק־
מעשים
כגון
מלחמת
דוד
וגלית
וכומבין
זו
צורת
פלוני
וזו
דיוקן
פלוני ונראס כששמות«App
מיכקדליכא למיתש למחיק׳ולשעא יקרא כשטיא הדיוטות ליכאלמיחש לכותל דטעמא משוס דהוי שטרי הדיוטות וכתבו התוספות בפרק כ.ל כתבי דאותןמלחסו׳ סרתנ״ם •«
־התרפו
haל5ו מחלף אכל מכתב שע״ג טבלא ופנקס אפי׳חייק מיחק אשור אף פלי גב סכפובות בלפץ לעז כיאה לרבינו יהודה דאסור לעיין בהם דלא גרע מכת׳שתסת להעתיק אח״כ
ולמזיק" לינת למיחש כיון דסייק מיחק איכא למיחש פמא יקרא כשטרי הדיוטות הצורה ואפי׳בחול לא ידע ר״י עי התירדה״ל מוסב לצים וכיוצא בזה
כתב< hfג5׳ סק!®7
לטכלא ופנקס בשטי׳סחלפי אבל הרס״ביבפכ״ג כתב יכל דחייק שיחק כיון דליכא
בפ׳סואל בשם ליי ,וכה ז ח>׳ לי?ל Vדנ :ת
־’ י מליצ י י ,משליס סל םיחת סולי 1ודביי זכפנ 7פי'ס 2ג״
לפיח׳למחיקס פר^ אפי' בטבלא ופנקס ודברי רבי׳כדעת היי׳י׳ף והר״אש וכתב ר״י
חשק אסייר לקרותו בשית ואף בחול  .לא ידענא מי התירו ססרי נאמר ובמושב לציס וסגיאו דפרלני
לא יסב כתב הימ״בס בפי׳המסנה פ' פייאל פאסוי ללמוד בשבת ובי״ט זולת כספר ר׳ע ק וירק« J7
נו״דסאדשיינןבחקוק על הכותל דוקא כשהוא סוקי 1דליכא למיח׳פמא ימחוק
הנבואות ופירושיהן ואפי׳היה אותו ספר כחכמה מן החכמות וכתבו ה״ה בפכ״ג נזם ן הז ז מותר
אכלאם הוא מלט אשור דחיישינן שמא ימסוק  :וכל ששיי הדיוטות בגין שטרי
לע :טלו  2אאינול
ימועוכו׳עי כתבתי בסמוך דלמכות אורחיו מן הכתב אסור גזרה  6wיקרא
וכן ניא׳ממ״ש הי״ן בפרק כל כתבי בסס הרז״ה מאחי ספסק מנהג הראסוא׳האנו ללעוי ממנו כמט
נזזייסדיוטות וכר״ע כל כתבי (דקיו ) אמרי' דאין קורץ בכתבי הקרש בשית כדי -נוהגים לדרוש בכל סב׳ושבת עד זמן סעודה אין לנו למנוע עצמנו מלקיוא בכל הלכווע uiי
פיאזיו ככתבי הקדש אין קויין בשטרי הדיוטות לא כ״ש ופרש״י׳ר 'פ שואל סערי־ כתבי הקדש וככל ספי סיס בו סיך קדוש׳נל היום כולו עד כאן משמע דדוק׳ככתבי !כ ^ ש «*fisס•׳
היטטומשל מקח וממכר וכי״ס כל כתבי פיי׳שטרי הדיוטות כגון סל חשבונות או
הקדש או ספר שיש בו סרך קדושה קורץ אבל לא בספר שאין בו סרך קדושה
קלי! ע" ש «£«7ע
הא
אגיות השלוחות למצוא חפן וכתבו התוש׳דתימא דנהגו הפילם לקמ׳בכתבים מדברי סרס״כא נישמותר ללמוד בספרי החכמות כשבת סכ מ ך1־תשו׳ סי ׳ מסע״ב
הא
רלגמינל םאשור
זפאגי נ<ו
יצגמפה & חי׳משקו׳לפקיס ולטלטלם ודאי שרי דה א ראויים לצור על פי צלוחית ו
שמומר להביס באצט״רולב בסכ׳סאינו אלא כאחד מספרי החכמה דמה הפיש כץ  7ננתג גנללמון
ןו " ’ ילאקי־י ששרי הדיוטות אלא סטרי חיבות וכיוצא בהם אכל אגרות שיי
כתוב ורשום כלוחות נחשת בעט ברזל לכתוב בספר וכן כתב האגור סהרס״בא נ«1ווייי/נא׳גא״ע
והרמ״בן התירו לקרוא בסב׳ בספרי רפואות מפני שחכמה היא ולא דמי לשטרי ' p׳ קכ׳ולהנינקס
מעמ שישגהס פיקיח נפש ואפי׳יודע שאין כו פייקיח נפש מתיר ר״ת דלא הוי
 7ינ!ל ללמנממנו
«יי
לזדיוסי' כיון דא״צ למה שכתוב בהם ואס איני יודע סמא יש כהס צורך
גדול
הדיוטות
בר״פ
כל
כסביעדקטו
)
מק
דיס
כתבי הקדש שאין קורץ בהם כסכ׳מפני הלינע אנלנל״ה
ביטול בית המדרש ומפייכגמר׳דהיינו כתיבים ופירש רש״י
"עקוש נפש ושיי וכן משמע בירוש׳עכ״ל וכ״ב
פעמא
המרדני
מסוס
כפ״ק
דסשכי
דשב
'
ובס״פק
די״ט
אשור<  hfנל 1£ן
שש לובי סעזיי וכן כתוב בהגהות 6קירי פ׳ אין צדין ובהגהות מימון פ״ו כתוב
ליבא ובשבת היו דורשין רישא לבעלי בפיס ובמוך הדרסא היו דורשים לסם איסור הקודש הכל שרי
שק סויהפהר'מ אבל הרא״ס בפיק שואל הכריע לאסור אגרות הרשות וכתב שכן והתר וטוב לפס צשמוע מלקרות בכתובים ואמיינן בגמרא רבאמרל״סאלא כיייקידתו׳מקעו
יעתהייוכהוהר״ןאע״פשכפיק שואל כתב שהימ״כן
סוכידאגמשלוס לא בזמן בית התדרס אבל סלא בזמן בית המדרס קורץ ושמואל אמי אפי׳שלא
בזמןP
מיק־יסס״י סרייסו׳כת׳כל נתבי כתב כדברי רש״י דאגמת סלי׳ הוי שטרי הדיוטו'
בית
המדרס
אין
קורין
וכתבו
הרי״ף
וסיא״ש
והלכת׳כרב
ופרס״י
כזמן
בית
המדרש
נ
(rffÄ^1( nומוע,
גש נ׳ כתביכתבכדברי רש״י ראגיות שלו׳ הוי שטרי הדיוטות וה״ה בפ״כג כתב
קודם אכילס היודויסין שלא בזמן בית המדרש לאחר אכילה לא ורפי מפום ׳סכרו׳ לל«ו< ז מנת צ ן
נזנרים שאינו
^ " אגב אוסר לקרות באגחת שלום ושכ״ב הרס״בס כפירוש המשנה ואס״כ
וכתב הר״ן בסס היז״ה סאח׳שססק מנהג הראשונים מהיר נוהגים בכל סבתלדרוש
וכו׳כמו סכמב לעילת  :לשאול מן השד כפב׳משום רפואה כתב ר״י בס״ה סכל מה מיל נסן וצ ' צ
®^5י  wfכתוב בסס הימ״בן שמותי לקיות באגרות שלום וכן נהגו פכ״ל :
6צער הו צ (• 1
היש בא בתשובה לקרות אגרת שלומים בשבת כבר ראית דעתי שהוא אסור שהוא פותר בסול מותר בסבת וכן משמע בפיק חלק בענין אמירה לגוי כתוב
^מ מי׳נודמתו נוטה לדעת הרמ״כןיאין בידינו לדחות אותו וכמ״ש מאן דאי׳ ליה
בהגהות ס״ו ומה שאנו אומרין לגוי להוציא סתיו ץ סן התנור אין איו אומר׳ ן לו
לייסודה מאן דעביר כר״מ מילט לייט לים ולפיכך מאן דנוהג כאחד מן הגדולי' להבעיר וגוי מנפשיס קא עביד עד כאן לשונו כלומר שיש 16כתמר ובהוצאתו
ו 'דימ יאיס נוכיחתאין בידינו כס למבוע והאמת יורה דרכו עכ״ל • ובהגהו'
כקירה מגע בגחלים ומבעירה א״נ האס לא היה חסב״ר היה פגיי מבעיר
כתיב בסס א״זדאסור לקמ׳בכתכי׳המשלחי׳זס אתאם אבל יכול
להניח׳כיד
האש
וסחממו
אכל
האגו׳כתב
סר״אס
אסו
'
לימי
לגוי
להוציא הקייס כשבת כסנונע׳
בגחלי׳ופכן נר׳לבעל שבלי הלקט כתב סיס״בא כתשובה דסחויס הנפסי׳כספינס
נ5״ר’שי ^ יעיין בסס כלא קי־יאה דדיבו׳אסור הרהור מות׳וכבי השכירו המידכי
^ישבתוסגהו« תידכי פ׳אין צדין סברא זו שדרך עיין מות׳והר״אש כתב בפ' ע״י גשמים אסור לומר לגוי להוציאה סלא התירו לומיכל המכבה אינו מפסיד
 ®^ 0ר יונס ואיכא רבוותא דאמרי שלא אשיו למנות האירסין מתיך סכתב אלא בדליקה וב״כ האגור בשמו וכן דעת סת״ג והתרומה שכתבו בדליקה התירו
:ץ״כ ^ 7יי חמיא דפיו אבל עיוני בלא קריא׳שרי ומסתברא לן דפיוני נמי אסיר לומר כל המכבס אינו מפסיד וכפיק המדיר קאמי למעוטי סאי איסורי סכרו
י ! ) דתני בתוס׳כת׳שתחת הצורה ודיוקכאו׳אסור להסתכל בה בשב׳ עכ״ל לאפוקי מה״ג שפירשו שאץ חילו׳כץ דליקה לשאר איסורי סבת וכן כתיב בסמ״ס
^
ב a׳2
אלא

זש

אלא שמסיים הכ לשמא ה״ג ר״ל כל שיש בו הפסד ממון הכל מותי ופלמידינו
ממעט דביר שאין לו הפסד ממון עכ״ל והרא״ש כתב בפ׳כל כתבי דברי ס״ג לפסק
הלכה ח״ל בדליקה התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד כתב בה״ג דה״ס לבידקא
דחיא וכן נראה דכל כיוצא בזה היזק סבא לאדם פתאום כגון אס נתיועעה חבית
סל יין והולך לאיבוד וייאס סיכול לקרות הגוי וכשיבא הגוי ממילא יכבה וכתבו
רבי׳סי׳סל״ד וכיין דאיסורא דרבנן היא כראי סם ה״ג והרא״ש לסמוך עליהם :
כתב רבינו ירוחם בחי״ב ישראל שאמי לגוי לעסות מלאכה בשבת ועבר מסוס
סבות אסורה לו אותה מלאכה לעולם משוס קנסאכך דקדקו הפסקניס בפרק
השוכר את הפועלים אבל הרסכ״ם כפ״ו כתב שמותי לו ליהנות־באורדמלאכ׳לערב
אחר שימתין בכדי שיעשה וכותיה נקטינן  :כתב האגךר בסס מהר״י מולן שמותי
לומר לגוי לעסות מאכל מקמח ומיס לתינוק כשבת דהוי קצת דומה לחולה שאין
בו סכנה והטלטול נמי מופר לדעת הרא״ש ז״ל עד כאן לשונו ומס שכתב והטלטול
כמי מותי לדעת היא״ש הוא מה שכתב יבינו בסיסן סכ״ה דאפילו היה קמח או
עיסה בין השמשות לא הוי מוקצה ומ״מ הא דשרי לומר לגוי פשוט הוא דבאין
לו תבשיל אחר להאכילו היא דאל״כ יאכילנו מאותו מבשיל ואס הוא קי יחממנו
בנגד האש במקום שאין היד סולדת כתב בהגהת מרדכי פ״ה שמותי לומר לגוי
בשבת עשה מלאכתך והרא״ס רסיק השוכר את הפועלים כתב אסור בשבת לומר
לגוי שאין מזונותיו עליך הילך בסר זה ובשל אומו לצרכן בשבח כתכרבינו
בסי׳שמ״ב כל סבות דרבנן מותר בין השמשות לצורך סצוה או אס היה טרוד
והוצרך לעשר פימת כין השמשות וכ״כ הר״י שמותי לומד לגוי בין הססשו׳להדלי׳
סני אס מיתר לואר לגוי לחלוב בהמתו כתבו רבינו בסי ' ס״ה אם אמירה לגוי
מיתרת בסביל מת כתבתי בסי׳ש״ו ואכתוב עוד בסימן סייאכס״ד כתב היב
המגיד בפכ״ג בשם ספר המפיס שאסורים צבור לססייס סוס דבר בשבת אא״כ
׳הוא לצירך השבת דומיא דהיפר נדריס סיתבאד בסיסן שמ״א אם מות■* להפיס
מנה גדולה כנגד קטנה או אפילו מנות סוות כתבו יבינו בסי׳שכ״ב
:
אם מותר לומר בסבת מלא לי כלי זה כתבו רבי׳בסי׳סכ״ג :
כיצד מותר לוער
לחבית תן לי ביצים ואגוזים במצין ג״כ סם מצאתי כתוב כשם ספר אגוד׳ ראיתי
גויס בעלי חוביס מביאים עגלות מליאות מבואה ביום הסבת וישראל נותן לו
מפתח אוצרו והגוים נושאים ומודדין ומונין ולא ראיתי א׳מרבותי מוחה בדבי כי
התבואה של הגוי עד אחי שיחשוב עמו
מצאתי בפשובת מסר״ס שמעתי
ממורי הגמר שמומר לישראל לילך
בעדר
הגוי
ולהיות
שם
רודס־או חדשים ולראות
אף בסבת כשהגוי חולב דכיון שאין הגוי מוכי לו את החלב כי אס אחי• עסותו
את הגבינות גוי כי עביד מלאכה כשבת מלאכה דידה פכיד ע"כ וכ״כ בא״ח דין
גבינות שעושות הגויות בשבת בסימןש״ה  :׳ :
■
שח
בסי׳זס והבאים אחריו מד סוף סימן סי" כ נתבארו דיני המוקצה ובטעם
איסור טלטול דברים המוקצי׳כמב הרמב״ס בססכ״ד ח״ל אסת חכמים
לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהוא עושה בסול ומפני מה נגעו באיסור זה
אמת ומס אס הזהירו נביאי׳ וצוו שלא יהא הלוכך בסבת כהלוכך בחול ולא שיחת
השבת כשיחת החולשה ' ודבר דבר ק״וסלא יהא טלטול בשבת כטלטול בחול כדי
שלא יהא כיוס חול בעיניו ויבא להגביה ולתקן כליס מפנה לסנה או מבית לבית או
להצניע אכניס וכיוצא בהם שהרי הוא בטל ויושב בביתו ויבקש דבר שיתעסק בו
ונמצא שלא פכת■ ובטלה סעס שנא׳במור ' למען ינוח ועוד כשיבקר ויטלטל כלים
שמלאכת ן לאיסור איפשר שיתעסק כסס ממט ויבא לידי מלאכה ועוד מפני
שמקצת העם אינם בעלי אומניות אלא בעלים כל ימיהם כגון סטיילין ויושבי
קינות סכל ימיהם הס סובתין ממלאצה ואס יהיה מותי להלך ולדבר ולטלטל
כשאי הימים נמצא שלא סכת שבימה הנכית לפיכך שביתה בדבייס אלו היא
^ סכימה השוה בכל אדם ומפני דברים אלו נגעו באיסור הטלטול ואשרו סלא
יטלטל אדם בשבת אלא כלים הצריך להם כמו שיתבאר עכ״ל והראב״ד כ׳סס טעם
אחר סטלטול דברים המוקצים נאסר מפני גדר להוצאה כמ״ס כפ׳פל סכלים אטו
טלטול לאו צורך הוצאה ,הוא והנה כללהדבייס המוקצים סאסורין לטלטל
מתתלקי׳לו׳סלקי' :הא׳כלי סהוא מוקצה מחמת חסיון כיסדהיינו כלי סאד׳מקפיד
שליו סלא יסגס כגון הכין סל סחיטה ומילה ושל ססריס :הב' כלי שמלאכתו לאישו'
בג׳כל דבר סאינו כלי ולא מאכל אדם ולא מאכל בהמה כגון אבנים ומעות וקנים
ופציס וקויי׳ומפד וחול ומת ובעלי חיים וגרוגרות וצמוקים שהם מונחים במקום
שמיבסיס אותם וכל כיוצא בדברים אלו דלא חזו וזכו מוקצה מחמת גופו  :הד'
כלי שמלאכתו להיתר ומונח מליו א ' מהדברים המוקצים מתמה גוסס כגון הבית
שיש עליה אכן וכי סיס מליו מפות ואפילו הוסרו אח״כ כיון שהיו עליהם בין
השמשות מגו דאתקצו לבין השמשות אמקצו לגולי יומא  :סה׳דבר שהיה כין
השמשות מחובי או מסיסר צידה :הו׳מוקצה מחמת מצופי כגון מצי סיכ׳וטייה :
ך  1ע שבספר הנקרא מקד׳נתוב שאסור לטלסל תפילין בשבת והבי׳ראי׳מדאמיי'
בפ׳הניזקץ דסיפר׳דאפטי־תא אי לאו דסרי למיקרי ביה הוה אסורלטלטולי והאריך
בזס ואחייב כסב ומיהו ק״ל מדאמרי׳בספ״ק די״ס דסרי לשדורי מפילץ בי״ט וי״ל
שלא סמירו אלא מטעם שהוא נהנה כשילומן וממת׳דשבת דלית ביק דין מסלחין
אסור לטלטלן והאריך עוד בזה ובסוף דבריו כת׳וסיהו יראם לי דלצורך גיפוולצורך
מקומו מומר דבודאי לא דיינינן לסו טפי מכלי שמלאכתו לאיסור והרב ה״ר לוי ן׳
חביבז״ל העמיק לסין הספר הנז׳וכסב מליו דמרגלאבפומייהודאינסי שתפילין
אסיר לטלטלם וקצת׳אומרי׳שהס מוקצה מחמש סצוה ובמיני נראה שהוא סיכום
גמור שהמחבר עצמו לא הזכיר כן אדרבא הזכיר המצוה לסבת היתר הטלטול גס
היא״ש במשובה הזכיר כל דיני המוקצה והאריך כסס ולא הזכיר דבר מזה ובודאי
נראה מלשונו שאין בתפילין דין מוקצה כלל דאס כן לא הוה שתיק מיניה והתו׳
כתבו בספ״ק די״ט פאט ירצה אדס להניח תפילין כסב ,אין איסור בדבר כלל כי
מס ט אמת יצאו שבמותוימים טונים
סהסאורו ואין צורך להרס בהם

שח

תפילין אכל אס מיחס אין איסיי בדבר וכך הס דביי ר׳ש״יוסר״ן
יתבאר כי הראיה שהביא תפ׳הניזקץ סיא כסיה על הקימה שהתפיליןפסו׳לרל'
במכת ואינו כן יכ״ל כמיס
דהיפי גמור הוא לטלטל תפילין אס יש
^
כדבי  :ודכיי רגיכו פה אינו אלא בארבעה חלקים הראשונים3 v3jjמ,ןר ףף T',
בה־׳י״ם ובחלק הו׳בהלכות סיכה  :ומתיך דבריו סס יתבאר לךשמוקצה מ
חסיון כיס אין לו צד היפי לטלטלו אך שלישת חלקים סצשאייס ישצלדיי־ל1,
בטלטולם על דרכים סונים  :ני כלי שמלאכתו לאיסור מותי לטלטלולציר־"ג !י
ולצורך מקומו ולא נאסר אלא מחמה לצל  :ודבר שאשור לטלטלומתתתנימוןי
בו דרכי היפי י״ג :הא' יש דברים שמותר לטלטלם ע״י מחשכה כמו סריומש,1
מסרים של אומן וסכילי קש ומכיס שהתקינן למאכל כסמה ולמי׳סנסא'.
יומהנק
סב׳יס דברים שצייכיס הכנסה וייחוד מקום כמו שאמיו מכניס אדס מצארועח
עפר ועושה בה צרכיו והו׳שייסר לו קרן זוית  :הגיש דברים שצריכים ספשוף i
למוד כמו שאפיו בגערא על נדכך של אכניס ואע״ע שלא הזכיר יכינו זה 4
אזכיינו ב״ס  :הד׳כיסי בור ודוס כסלים אס יש לסם בית אחיזה :
הס׳המירילשלסל
אבני׳ מקורזלות לצורך בית הכש׳נהו׳המירו לטלטל גיף של יעי כלומ׳כלי
המיוחו
ליפי ואין בו רעי מותי לטלטלו ע״י מיס שנותן בו  :הז׳התי־רו לטלטל מת
מציי
הדליקה  :סס׳התירו לטלטל המת מפני החמה ע״י כני אי חינו':ה«'התירילס 5ל
קוק סמינח במקום שרכים מרסיס בו כרי שלא יזוקי  :הי׳סתייו לטלטל גיסשל
רעי כלי׳כרעי עצמו מות לטלטלו בין ע" י כלי כין סלא ע״י כלעסי״א
סתירילנולטל
קליפי אגוזים ע״י שמסלק הטבלא ומער׳וענין סילוק זה יפכא׳לקמן :הי״גהת״יז
לטלטל שברי כלים אע״ג דדמו לציורות ובלבד שיסו עוסץ מעיןמלאכה / :ט
התירו לטלטל האיסור בגופו סלא בנענוע ידיו כדחנן קש שעל המטה מנעתו
כגופו אבל אס ע״י נענוע ידיו מטלטל האיסור ואפילו אס אינו נוגע כו■jhpjN
טלטול מן הצד ואסור כל שהוא צייך לדבי האסור וכלי שמלאכתו להיתרטמונש
מליו אחד מהדברים המוקצים מחמת גופם כגק חבית שיש עליה א׳:ן יכושיש
עליו מעות יש בו ג"כ דרכי היתר ומספרם ה׳  :האיאם לא הונחו סס מדעתאלא
ססכחס שם מותר לנטות החבית כדי שתפול האבן ולכער הכר והמעות מעלת
דטלטול מן לצד לצורך דבי המותר שרי ומטעם זס צצין סספט|
כקי״קעאס
מקצת עליו מגולות נוטלו אע״פ סבנטילתו מזיז מפי ממקומי וכןעגססטמנ׳
בתכן מותי לתחו׳בה מחט וליטלס  :הב׳אס היתה חבית זו בין החביות שאינוימל
להטותה או שהיה צריך למקים החבית והכר מגביהן כמו סנן עס האקוהמעות
עליהם ומניחם במקום אסר כיון שלא הונסו סס מדע'  :הג׳אס יש ביד בנושישלו
געגומין מליו אבן מותר ליסלו והאבן בידו ודוקא אבן אבל דינר לא  :סד׳אנן
סרקתיה שממלאין בה מיס אס היא מהודקת מותר לטלטלה עם האבןמפניססיא
כדופן וכן כלכלה נקובה ונסתם הנקב באבן מותר לטלטלה עס האין מזההטעס:
הה׳כלי שמלאכתו להיתר סיס בו דבר איסור ודבר היתר וא״א לצערם כגון
כלכלה
עיס בה אבן וסירות רטובים שאם ינערס יפסדו מותר לטלטלה רכן כמכאאגב
קיסמא אע״ג דאיכא עליה שברי עצים מסוס דא״א למיכקט קיטפא לפודיסאפילו
אי שדי ליה מכנונא והוא שדבר המותר חשוב מדבר האיסור והוא תצריך לגץ
דבר המותר או למקום הכלכלה והכנונא  :ואחר שהצעתי לפניך כל זה אבואלבאר
דברי רכינו ואז תבין יראת י״י ודעת קדוסיס תמצא t
כל הכלים נטליס בסבת חוץ מכליס שאדם חס עליהם וכו' בפרק כלהכלי' (זף
קנג ) מנן ר׳יוסי אוע ' כל הכלים ניטלין בסבת חוץ סן המסר הגדולויחד
המחרישה ופרש״י משים דקפיד עליהו ומיסד להם מקים דלא חזולמלאכה
אחריתי וכפ׳ מיסכחסיך ( דףקנו ) א .מרינןסזסנקרא מוקצה מחמת חסמן כיס
ואפילו ר״ם מודה ביה ובגמרא ( דף קנג ) אסר אביי חרבאדאוסכפיוסכינא
דאסכבמא וחציצאדנגרי כיתד סל מחרישה דמיופיס״י חיב' דאושכפי סכיןשל
יצמנין וסכינא דאסכבתא סכין סל כית המקולק שהקצבים מקצבים נובשר:
חצינא רוליידורה כל הני קפדי עלייהו משוס דמסגמי ומקצי לסו בידםוהתום'
כתבו סי״מ סכינא דאסכבפא סכי^ סשוחהין בוססקפיד ס לא מסגסוכת׳היאיס
וכן נמי סכין של סילס ואזמל סל ספרי' וסכין של סופרים שמתקנים בהם
הקולמוס',
ציון שמקפידים לעשות בהם משמיש אחר אסור לטלטל בסבת כתכהרמכ״סמ!
כ״כוז״ל כל כלי שמקפיד עליו שמא יפחתו דודו כמן כלים המוקצים
לסחור®
וכלים היקרים ביותר שמקפיד עליהם שמא יפסדו אסור לטלטלן כטבח וזההוא
הנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס כגון המסר גדול וצו '  :והרב ה מגיד מונ
בפ׳כ״ו גבי אוצר סל תבואה שאס ים לו כלים המוכנים לסחורה והוצרך למי
מותי לטלטלם וכ״ש הוא מפירות המוכנים לסחורה שהיתרו אפילו באכילהפכ*ל
וכן מסמע מכרכי חוזי דאימא כסוף סרק קמא וכס״ס מי שהחשיך וגס לפימיי
ספירסו התוספות פס בספ״ק מ״מ פסיטא להו דלר״ם אפילו בנליסהמיוחדה
לעסקאלית ליה מוקצה וצ״ל דהא דכחב סרמב״ס דכליס המוקצים לסחורהאסיי
לטלטלן היינו דוקא כשמקפיד עליהם סמא יפסדי ומ״ה אע״פ שאינם יקריםכיותי
כיון סהס מוקצים לסחורה אסור לטלטלם דסמקסיד עליהם סמא יפסלו דקתני
קאי גם לכלים המוקצים לסחורה הא אס אינו מקפידעליהס אף עלפיסהם
מוקצים לסחורה מותר לטלטלם וכדברי הרב המגיד וכתבו כתוספות דמי
המוקצה מחמת חסרון כים יש ליזהר פלא לטלטלו אפי ' לצורך גופו וכן׳ נמנ
הרא״ש בתשובות וכיון דלצורך גופיאסור כ״ש לצורך מקומו כרמסמע נגוזד ך יו
גופו עדיף מלצורן מקימי יכן נראה מדברי רכיני שכתוב כסמוך אן אפילוס®
צריך לו והוא דבי שמקפיד מליו שלא לעסות בו אלא מלאכתו וכולו6סוסייסאף
טל פי סצריך לו לגיסו אסר מפני שתקפיד עליו דהיינו חוקצס מחמש חסיוןכי®
וכ״נ שהוא דעת הימב״סבפיק כ״ססלא הזכיר היתר טלטוללצורך*גיפו ולגויו
מקומו כמוקצה מחמת חסרון כיס כמו שהזכיר בכלי שמלאכתהלאימי
(יכ״ה כחא״ו גי״ב  Soדלא כמרדכי ס״פ כירה דמחיויס )וכל
דבר

תא

טד

קם
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שריתא פיר׳קורס כר״ה ופרש״י כחצר דסכיחי כיה כליס שהפרס סזהראויה לכס לכיסויותויתכלי
רו 5כ לי אפי׳היא גדול וככד וצו הס בתרא דעמכי׳ההיא
מליו צבל לא בכרמלי׳צפי׳בתוך ד׳אמו׳דלא סכיקי ביה האני ולא חזילכסויי ורבא
?דרפל־ת וסוס מ״לו לס בי י׳ושדו לס צדם ולא אמי לסו ולא מידי אמ׳תורת
בי מר•שמואל דהוס מחזק' ארדיבא סרא מר אסר צף בי״ה כיוןדבסצ׳כלי הוא בעלמא לא פקע סס כלי מיניה ופסקו כפוסקים ה<יןתיזונjiw
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ת״ק היאך כתב כאן דבנסברה כחולסדי על עח׳זינה מאפר
לטלפולי רמססע הא אס נשכרה
כחס
בסבת■ &ל 6קמ!ו
אסו׳ושסאי״לדהמס בנלי׳סנסביויהכא הזה מ כן לא
סקעה מיטה תן
ככלי סנסברה ממט סמיכה
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דיבינו דכיון שהכלי עדין
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׳ תק* ה ה י' “ .ת, 1ל׳־י ^ ת לגפ
לגורמי שמלאכתי להית הן לצורך  J־ל ־ג ,׳״'
מאסידבסקדס כיוס תוכן לא פקעמינס
אש׳ אם אינן ראויקלשום ם 0אכ לאחתיכ חרס שנשכרה  03י ",
וביזלצוי־ך מ שימי ום צא לצורך והפילו
""
כחובבא" הסבי  ,כלי'
■ תו סס .כלי :
במקוסשאי{
שמלאכת■ לציסיר■י צויך מסלי׳וראויה לכפויתבח כלי מותי לטלטלה אפי
לי ודכי
לשלאכ׳נלל:
לטלטלהי א צף על פי סצינה יאוייה
משע־ חללא :ת :כלים מציייןשש לנפות בה זרקה לאשפ' מבע״י אסור
[r-.:prא ץ
גי^,5ןרך
דלתותיהן ניטליסצסהס במקוס הנזק כגון טל.
באותו כיון שנטלח מהיות עיר כלי כל הכלים הניטלין בשב'
ס^ ונפיכירסמי סהדליקובו
סממת׳לסלטלו לנוי׳גיפי ולניימקומו שנתפרקו מהןניטלין ל״ש נתפרקי בחול ל״ש נתפרקו כשב׳דלתהסלחן או בצמצפלבית מומרלפנותן:
להחזירהןש ל מידי דכוה אתוןבכיפלית • כליהכניס׳
של שירח תיבה ומגדל יכולי׳ לימלה מהם ואפור
נדןכליסמלאבפר לאיתור ונברכשבתי
כור ורות כנסלין בסבת מתותי לן סנחפרקו פ 5ס•
ליל של תרנגולים אסורי? כץ ליטול בי? לדזחןיך*
וה־־״אש
נסירע״ט שאין כן דעת הרמ״ב
להש בית אחיזה דא? מוסק שהוא:נ ^ י ד ט נין יכו מסנה וגת סס ביאס הפר
ור׳יהני נקיטינן כתי הי־פכי׳סכפיכ״ס
אין נוטל׳ 'אותם אאי׳ב יש
מל-שאיניכליכגין אכניס ומעותוקנים

שתנריכטיט,כילין M
מל־לי'א 7ז =7״! ־גח״יי

וקירות וכיוצא בסס אשור לטלטלןואפילו
« fr
״״ .
אפי אין לו כית אתיזת
י״מ
להויגופן וכ״כ המר׳בפ״ק די״ט כסס
ולא מסזייין בשלפא -של לול סל פרננולין קסבי כיו-ן דמס־גיי בארפ׳יס בנץ בקיק׳‘
וכןניאה מדכיי רבי׳שכתב כסמוך כל דבי שאינו כלי כגון צמרות שבחצר וכיוצא
יש סתירה בקיקע אלא סל פייה תיבה ומגדל מאי קסבי אי קסבר יס<3ין 3.כלי©כ
נהש אסור לטלטלן ולא חילק יכן משמע בפיק יכל הסליס דלא מיי לצורך גועו
יש סתירה בכליס ואי אין סתירה בכלים .אין בנץ בכליס :ואסיק,ר 3א.־ רקפבר איך
ומקומו צלבו במידי דכלי סיא דקצז׳הת׳ והא דתכן אץ סימכין את סקרי׳בבקעת
■ קסב׳אין סתייס
גופו ולצור׳טקימו כנין בכלים ואין סמיר׳בכליס וגזיה :סכיא יתקפ ופיפ״י לעולם
ומ׳וכתנסבפגופה ת־שתיי דסא דבר שמלאכתו 'לאיסו׳לצורך
וכ׳ה״ה בפיק ואץ בכי ה ילכ טטלץ ומי׳אין מסזייץ מדרבג ' גזיה שמא יתקע בחזק בסכץוימדו׳
סייה״מסיכצדציכ׳תיר׳כלי עליו אבל היכא רליכ׳תוי׳כלי עליו לא
וה״ל גמימלאכוחייב משו׳מכה בפטיש ואף ע פ שסיי״ף סמס ויניגזיר׳סחא יתקע:
נ׳סנשסהמפרשי׳סכסהו•מטלטל■כלי שמלאכתו לאיסו׳לצייך מקומו אי; אימיץ
כבי כתב הר״ן דלאקאי אלא אדלת סיד׳תיבהומגדלדצץ מחררץצבל דלהסל:
ביון שסלקו מאותו מקום סציי לו שופטי מיד ומניחו במקומו אל ז כיון שמטלטלו
' לול סל תמגולין הוי טטמא מסוס דכיון דמחובי< קךקע אית ביה כנץ יסתיר' אבל
לדן מקוזומניסו באי זה מ קרם שירצה ויש ראיות לזה ועקר עכ״ל וכ״ב כת״סע
ס״ה סוכידקאי אף אלול סל תרגולים שעל מ״פ-הרנו״ב ' 3פכ* 3התוקע חייב מסו׳'
וצץ ביישביצס^ וכ״כ סמידכי והנ׳א ריש כיכס )  ^ ^ ^ ^ :בתזו׳דכלי שמלאכתו
אס יש בונה לפי׳כל הדלפית המחוברגלקרקילא נוטלי׳אותןולא מחזייי גזיה סחא יתקע
לציסוייישלוהיתי אפי׳מחמס לצל ע״י ככר אי תינוק יזהו■ ששנינו במדוכה
■ אבל דלת פירה תיבה ומגדל ושאר דלתות הכלים נוטליץ ולא החריץ כ' הוא ז״ל
עלי׳סוס מטלטליןצית׳וצע״ג דלא אמיו כיי או תינו׳אלא למת התס במוקצ׳מסת׳
מפית "בטל לגבי■ דהכי איתיבסלית״ר דלת פל שידה תיבה ותגדל ומ׳ליל סל סרנגויציןפיר׳דמחכרי
ניפיכאבני וכייצא בסט דהוי דומיא למת א״נ בארנקי מליאה
• בארעא■לא ניטלין ולא מחזירין גזרה הפא יתקע ותמ׳אנינמה הוצרכו לגזרסמא■
מעית יהוו כמי אייי׳אבל ממכה כיון שיש על ,ס תוי׳כלי שרי לטלס-״ל׳איגב אוכלין
שוש יתק׳במה סמסובד לקרקע שהיי בלאי• תקיפה .חייב־ משוח בונה כמבוא׳פ״י עכ״ל
סמליהנןנ׳לרצ״בן ויש מי שמתרץ ערוכה היינו סעמא דשרי לטלטולה אגב
שרו׳ ועוד יש לדקדק שלא נתן טפס למה אין מחזייי׳דלפויו הכליה מי׳בזה איפסר לות׳
פפליסמפפישסמדוכ׳לשו׳כקדיה לתבשיל שהוא■ תסמי׳לפוס מבע״י הילכך
סכפכתב אח״כ ואם נשמט ציר התחמון וכי• ׳גזיה שמא יפקע כאי טפמא קאי ג© '
לטלטולה אפילו מחמה לצל וסגלבי כתב סיעת בעל ההשלמה לאסור וס״פ יכיט
אדלתות הכלי׳אץ מחזירין ולענין מס שממה״ה י״ל דכיון דכלי הס אע״גדמחוברי'
אוא' 0לי צש ציין לו והוא דבי שמקפיד עליו ונו בייש פ כל הכליס (דקכב ) תנן
לקרקע הס לא פסיק׳לן סילתא למימי דמסוס דמחביי באימא אית בהו בנץ
דמסל צדס קורנס לפצוע בו צנוזי׳ובגשרא פסיבי חייא בדאדא אריוסכןיקירלע
■ דהיינו דאסייקסבר כיין דפחביי באימא וכי מ' ומ" '
וסתייה ומי מ איפשילמי׳הכי
 « .מביס פנינו רב סמן בי אנא אשי קורנס של בשמים פנינו מ״ד דכשמיס כ״ש
איפסי למימי דסכ׳הכי וכי אסיקכא גזיה שמא .יתקע מקלא צייכץלטעסאדכיוך
המיס מ'ד של זהבי׳ אבל דבשמיה קעיד עליסו וערפ״י קפיר עליס סלאיימאת
בשתי ' דמחבר באיע :,כיסוי בור ודו חין ניסלץ אות .אא״כיפלהס בית אחיזה וכו׳משל
מסקיהיי״ף והיא״שכיבי חייא כי אבא א״י יוחנן ונראה דהא דאסיי׳בשל
 3ס״ פ כל הכלי ' (דף קכו ) כל כיסיי הכלים סיס להס בית אחיזה כיטלין בסמו א״ר־
משוס פסיון כיס היא וכן כיא' מדברי הימב* ס בפכ״ה אלא שבמקום זהבי ובשמי '
יהודה יוסי בד״א בכיסוי קרקעות אבל ככיסוי הכליס כין כך ובין כך רסלין .בשבת ובגת׳
מנקימססל נפחים יזה תימא יהא ליכא מאן דאס׳בשל נפחים אלא רב
סם והוא פיס תורת כלי עליה' דכ״ע כיסיי קייקעויאס יש להס .בית אחמאקאי לא;
ילאמשוסססי־ין כיס אלא משו׳דקסנר לבר שמלאכתו לאיסור אפילי לצייך גיפו
'■־ טלטלי לא כיסוי הכלי׳ואל׳ג דאין לסס בית אסיז׳שרי כי פליגי בכלי׳דחברינהו באיפ׳מי
״ tcילא ׳יך״ל מתיה וצ״עזיכלי שמלאכתו לה־פי אפילי לצויךהכלי מות
סכי גזרינן ופר סכי לא גזרי׳יפסק קרי״ף כס״ק וכתב סר״אה לע זה וצ״ל סגגת
ככינתכא׳וכמב ה״ה כפכ״ה שמדברי היתב״ס כר׳סאץ לטלטל סוס כלי שלא לצויך
■ כמא! מטלטליה האימא
סופי דאיסו גופיה הביא ראיה לעיל סא דאפי רבעא
מתימן
נ•" צזי׳צסמלאכתו להיתר וסנן דעת הי־ש״כא והכריע כן עהגמי׳יע ע״כ כיסוי מנויירמתא מחסיא דלית ל יס בית אחיזה כראב״י ור׳ יוסי אמרה משו׳רצנ״י׳
' 5סל צלי שמלאכתו להיתר אסי׳סלא לצור כלל ואין לסס על מה שימשכו
ואזיללטפמא דהה ' ויי״ף כתב ולית הלכפא בת״קוטעה הסופר עכ״ל היא״ס חסוי
יומתצר״ןבפ׳כל סכלים נוטה לדעת האוס״ין ומ״מ כתב דכמבי הקד׳יאוכלי׳
וכו׳פכל הכליס שכתב רבינו וסל כלים אפילו הן סחוברין כגון מטי פחכרו בטיעיכוליןליטלו־
^ ץ לצייד נמיסות־רלטלטלם  :כל הכלי׳שנפברו אפי בשבת
אפילו אץ לו בית אחיזה אבל הא כסב סאיספר לתרץ דספירעסק .הלכה כת״ץ
מי « לכלים הטסלי׳ כשבת סבייהכיסל-׳ובלבד סיסי עושק מעיז מלאכ׳שברי
ר׳יסורה אימר סהיה היא ז״ל מפיס כי פליבי בכלים דהכרינכו כאימא כגין חביו הקבורד׳בקרץ'
ריכה ׳■ כפית בהם את החבית סירי זכוכית לכסות בהם את הפך
זכיכי' לצוק לנערי דפ״ק אפי מפני סאינ׳ניאית׳ יהדי הם ככיסוי קרקעו אבל בכיסדיהכלי*
,נ נד ';£יהו עישיף מעין מלאכתם שכרי עריבילציק לתוכן סקפ׳סייי
סמגולי אע״ס שסחוביין לקיקעלא פלינת״ק וס״ס פסקי דשרילטלטולי׳ כיסוי־
®' I3שק ו 3גמ סם צער רב יסודה אמי ססיאל מסליק' שנשברו בשבת ד־יי סבי
דתגורי חסרדעת הימב״ס בפי־ק כ״ה סנכיסוי חבית הטמונה בציןהצריך בית.
והוכנו למלאכה
^ ׳■ היצימר סב כולד הוא צכל מע״ס דבי־י הכל מיתיץ הואיל* חחיבת חרס אחיזה ולכיסוי החנוי לא הצי־יך ונתב פס ה״ה שכן הפלה סישבא עדבייהרמ״ב©
^ ייפסקוהר״יף יהיא״ס כת״ק וכן פסקהרמ״ב׳בפב״ס
רכיי׳"
■תור׳כלי׳עליהכחבו הימב״ס סס ולא .ידעת ,למה הסמיטו
 3 ,י53זילוצו ג״ז סס אמי יב נחמן אמר שמואל חיס קטנה מותר לסלעל׳בחצר והא דאמיי'והו׳פיש
וצהא לאמרי׳והוא שים  0ורפ .כלי פליס פרש״י שיהיה ראוי לתשמיש אחר והקשר
^ימלי׳לא ורב נממן דידיה אמר אפי׳בכרמלי׳אבל בר״האל ורבא אמר אעי׳
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עליו המוספל דא״כ פשיטא אלא נראה לר״ת דה״ס דאיכא תורת כלי עליס׳סמקני שאטדלאחזי לכסות בו
וכלי כדחףשארשביי
() ^3
כליםמשוםיממאישומ״ה u
גרזי-יז*
סאינוראוילנעו׳לאוכל
■fip
יזש־לם ועסה בי מעשה וסכינו לכן אפי׳איבו ראוילרבר לוחי וכ״כ שהיא דעת ה״ה בפפ״ה
לי הוא כלל ואפי׳לת״ק רר׳יהור׳ומ״מכי חג£ה",י"ף*ו %
■
 5aגית
זצ״מפ«צמ יכ׳י׳כ היא״ש בפשו׳ :וכח׳הר״ן ומסת3ר׳לי .דכי בפי בכיסוי כלי׳אע״ג דלא סברינהו מסכימין לרעל! א׳סג־י נקנר  :חלוק סכבסו אופו ותחבו בי קנה
ןידן■ ׳מ, ,
< io־ת פ־יא באי־עח חיסר־ חוי׳כלי עליהם ה״מ שלא
נשממ׳ביהס
מגע״י
אבל
כל
סיבר
נשתמע
חסדא בפ'מולין ( דף קמ ) יפ״ס ואס מחכו בו כלי וכויג״ןסס-כירהסנששס! -
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■מי
קענה
דשד־א־וא
 5cבהס היינו תוית כליעליססכדאסרי׳בפ'
ם׳ לם
א׳מירכותיה וכי' פלוגהאדא• '^‘'3
ייפ
'y־ /עציי ; 5ן־ יא V})?Jכמה טוסנין כחריות סל דקל שייסדן מחט שלימה יכולין־ לטלטלה ליפול בה הקוץ מטל חודה סילץ ( דףקיח ) ' יפסקו הסוס'
}T0V
נמי 5לי זכמ״׳ז לישיבה ;  DHOשלימה יכולין לטלטלם או חור ׳
א וחדשה שלא מקנה ערייןשריא שירי מחצלאות דאמי אפי מחת אסורסמאיחקעו
'פיש״י
להר ^ש רי6
גיגה י) :ל אין ליטול בה את הקוץ משנס בסר׳כל הכלים
מותייןשירי מטלניוח שכלו אם יש בהן ג׳אצבעו' על ג׳אצבעות ירכותיה ספפועיס מלהכעין.יגל ^!
 npSמ .איא<י' (דף קכב ) מטל אדה קימס ומ׳מחע פל
(עיי׳ט״ס סמג ) לכנ ,׳ סנש^יומוימיז
קי/י אשוצם8ל יד ליטול בס את הקוץ ובגמ׳ ( דף
קכג)
וכו׳פימיצכס׳כלהכליס ( דקכרLi
»תך דהא « 05פזט בר יוסף לאפי' ניטל.עוק־צ'
צו
חררה
המביא כדי יקידלב ) הר לימידאי!^,
 8 5bוין• יומי כלו סור סלס שרי ורב' אמ׳אסורלטלטלה לצורך מקומו פנדל שנפסק רצועה הפניסי׳עדייןתורת כלי עליו
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לסלסל kואימביסמדתניא מסט נין נקובה כין ומות׳לטלטלו נפסקה החיצונה בטל מתורת כלי ואפו׳ לטלטלו
נ6גת וי ;6לם
הואיל ושי למיזג׳עלייהושרגינסוו^י
עליי! ! •£יל3י"‘) שאינה נקובה מות' לטלטלה בסבת ולא ואם הוא בכדמלי׳מותר לכרוך עליו גמי לח שהוא מאכל בהמה אקצינהוופיפ״ישרילטלסו
יכינהו
לממן׳
תקי״לן לני'ינ אממ נקובה אלא לעמן טומאס כלבד לתקנו שלא יפול מרגלו ובחצ׳שהו׳נשמר שם אסו׳חלוק שכבסו לאולבכיןקיימי
אלאלמזג׳עלייהוות^,
ה! לן 3העןדסילם ותיגמא אביי אליבי׳כמלמי עסקי'זמכין אותו ותחכו בו קנה לתלות בו ליבשו יכול לשמטו מעל הקנה
כליעליהס • שרגינהוסדרןרעלןוג^
*5
« וגן גדיא
«6ז®  8מחמ י״ס דמיעליך טליהו ומסד להו מצא אבל סיב׳ ואסו׳ליקח הקנה מתוכו שאינו כלי ואם תחבו בו כלי יכול ליטלו דפתיה סמקצן לבנין ואסור
לטלטולימו;
מתוכו
אפי׳
הוא
מלאכתו
לאיסו׳כירה שנשמט׳אפי׳א׳מירכותיה
סולם8ל דניטל סריס או עוקצה אדם זויקס לבין
אנל
כל דבר שאינו כלי וכובע׳כייס (ו^ ג
עליייז אש 1י גרוטאות  :ופרס״י בגילמי גולמי מסטין אסור לטלטלה וכ״ש אם נשמטו שתים לבנים שנשארו מןהבנין מ״טשיי לטלמולי סיגא מפסא
משו׳למי
לה״£
ינן6
«א הפומדו לינקב מקובה נגמרת מלאכתה ־־מותר
לצסויי ביה מכאאלא ממתה כל
צמרו"
יוייאגה לר״ה
— 1־*1 " 1פררןזה על זה והקצם לבנין אפו׳לטלטלןכל דבר
ושאינה
נקוב׳אינה
נגמרת
הלכך
לעכין
שבחצי‘,מסלסלין הואיל והזולכסייימו
יישא/
■ נ?5מללא
»סי ? לתולי■י לר״ ה טומאה הוא דלא הוי כלי אבל בטלטול
מנא א״ל הא איכא מוית כליעליהמ,
לנ' 5הת '(היז/״ש
סרי׳דסזיאלקוץ  :ומימלך ולא נקיב לס נמי שרי סולם אפי׳ י -של עלייה וחרא גדול מותר לטלטלו בשבת ליכא מור' כלי עליהיוזה פשייט ולאמצרן
ויש ניצה ג
ימשוי
לסמנא
כמו
סהיא
ולנטילת קיץ :
לכמכו אצא משו׳דלעיל כתב דחוסק
טנה
בחצר והרמ״בס זיייל
אסרו
אבל
של
שובך
מותר
לנטותו
ממקום
גיוטאו
'
■
שביי
מתכות
אדם
זורקה
לבין
מומי לטלטלה והסתא׳קאמי דחק׳חיס
גיוטאמת ובטל שם כלי מינ׳וססקו הרי״ף למקום אבל לא יוליכנו משובך לשובך חריות של דקל שקצצן דאמיא משכרי כלי׳אבל ציותה
אדאמי׳
והרא״ס כיב' :סירי מחצלאות מומרין שם
אע״ג דחזו לכסו' בהס את הכלי
כמוחרם
לשרפה מוקצין
הן
אמר שמואל קרומית של מחצלת
מותר
קטנה אסור לטיטלס 1D :׳jהמומו״ה.
לטלטלה בסבת ומשיש טעמאמשו' דסזיין לכסוייבהוסטסא וכפל ה״ה בפכ״ו
וכו׳מימרא לדכינא כמכירה (דמכ ) וטעמא דסרי משוס דחייסי׳סמא יוזקובר
רבים
בסס הרעב״ן סאס היו קיומיות מבמ״י חיקן אסורי' דה״ל כצרויותשבחצ׳ודמיא ובמקיס היזקא דיבי' לא גזרי רבנן פמתא ודין גחלת סבי״ה מומי לבבואהממט
לשברי חביות שזרקן לאשפה מכע״ידאסייי  :שירי מטלניות סבלו אס ים בהס היזקאדרבים כתבו רבי׳ס׳סשל׳׳ד -כיי Dאפי׳סל עליהוכו'בריחביצס (דה)תנן
ג אצבעות ונו׳ג״ז שס ( דף קבה ) א״ר זירא אמר רב סירי המזמיות אסו׳ לטלטלן
בשא אין מוליכין את הסול׳מסוכךלשוב' אכל מטהו מחלון לחלון וב״ה
מתיריןונגע׳
נשכת אמר אמי כמשלניות שאין בהס נ׳על ג׳דלא תזין לא לעניים ולאלעשירי׳וכ' א״ר יהודה בד״א בסול® סל סובך אבל בסיגים של עליה דברי הכל אסור והקשוהמו׳
הר״ן בססהראב״ד דוקא בטלימית פל מציה מפני שאדם בודל מפסואיכו יוצה והר״אש דמסמע כסר׳חלקסמותר לטלטל סולס אפי׳גדול כל סהו׳וא׳ר היכיאסיינן
להשתמש בהן תשמיש המגונה אבל שירי שאר בגדים מותר לטלטלם דחזו לקינוח '"־ 'הכא בסל עליה ותירצו דהכא בי״ט שמומר להוציא הסולס לי״ה והרואה
אומ׳לההיח
ללא גרעו מחרס קטנה וכ״כ ה״ה בפכ״ו בפס סראב״ד ג״כ וכ׳עוד שקצת מפרסים
גגו הוא צייך וכיון דאסור כריה אפי־׳בחדרי חדרי׳אסור אבל בשב׳דאין דרך
להוציא
סובדיס כן ושאין  pדעתהרמב״ס □ :נעל חדש סומר לחוסטו מעל הדפוםרפו' לר״ס הלכך בבית מומי ואע״ס סהל׳אש כתב סר״ת *מ־רץ דהתסבסולמות
פלוגפא דר״א ורבנן בש" פ פולין ( דקמא ) והלכה כרבנן דשרו ואמרי׳בגמ׳דאע״ג
של בית חדרך לטלטלם מזוית לזוית ולא דמו לסולמות של עליה שהיו
גדולי׳לפטיח
דדפוס מלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך מקומו דהיינו מנעל שהדפוס נתון
בהם גגו סוכר רבינו שדעת הר״אש כתייוצא דמחלק בין שבס לי״ט וכ״כ
ברמזים
לתוכו □ :נדל שנפסקה רצועה הפנימית וכג׳בר״ה אלו קשריסידקיב ) א״ר יוסף אבל קשה דנסי׳יוקי״ח נר׳ שתופס תירוץ דר״ת עקר וסם אבארבס״ד •
וסלס״בם
לאהיי מדמתיץ ר׳יוחנן אליבאדר׳יהודס©"מ הלכה כר׳יסודה דתני׳סנדל שנפסק' אסרו שכתב בפכ״ו סולם של עליה אסור לטלטלו שאין עליו תורת כלי  :אבל
אחת מאזניו או '6מתיסיותיו טמא ר׳יהודה או׳נפסקס פרשות טמא סיצונ׳טכור סל סובך מותר לנסותו ממקום למקוס וכויאמתני׳דבסמוך אמיי'
כגמ׳מתני׳דלל)כי
וצמ׳פולא ואיפימא רבה בי בר חנה א״ר יוחנן כמחלוקת לענין טומא׳כך מחלוקת האי תנא וכו׳רידוסא או׳מטהו מחלון לסלון וכתבו
סמו׳דמסמ׳דסלכ׳כי׳דוסאוסיל
לענק שבת וכן לערן חליצה זשתיל וטרי לאוכוסי דאליבא דר׳יהור' איצטריך רבי דלא נחלקו ב״ס וביה בדבר זה מ״ל לפי' דברי רבי׳סכת׳כאן אלא פק״לפנסי'
יוחנן לאשמועינן הכי ומדממרש למילפיה דר׳יהודה אלמא מתיה ס״ל ואע״ג פקי״ח כ׳דבי״ט מומ׳לטלטל סול׳סל סובך מסובך לשובך וא״כ ס״ל דפליגי כ״שוכיס
דאמיי׳פו סתם דכי אתא יכין אמר רב הלכה כי׳יסודס ור׳יותכן אמר אין הלכה בהולכ׳סול׳של סובךמשוב׳לשוב׳יפס' כב״ה דפיו וכ׳'פ הרי״ף והי״אש וא״י מפאלי'
כר׳יסודה ואסיקגא לאמוראי רנהו ואליבא דר׳יוחנן דרבס בר בר חנה דא״ר יוסק
לחלק כין סבת לי״ט לכך נ״ל דאה״ג דלמנין י״ש ק״ל רהלכ׳ככ״ה דשרו למליןפולט
מע דברי ר׳יסודה סיר לד' יוחנן הלכה כר׳יהודה ורבץ אמר דר׳יוחנן סב'אין הלכה סל סובך משובך לשובך והיינו משוס ספחת י״ט כדמשמע בגמ׳אבל כסב' דלינאהנוי
כי׳יהודס פסק רבי' כיבס בי כר חנה משוס דרכיוסף ס״ל כותיה ואכייכמי
טעמא אסור מסובך׳לסובן דאלוממקום למקום אפי׳כשל עליה סרי
כמושקד׳ור׳ל
קיבלס מירה ופי׳יש״י פיסיות מקום קביעות הרצועות והס שפיט א'מבחוץ וא׳ ממס שאסר להוליכו פשוכך לשובך הוא כדי סלא יעשה כדיך שהו׳עושס בחולויבא
מכפרם לבין סרגלים כעין סיס למנעולים שלט וכשנפסק ספרמי ראוי הו׳לסקכו לצוד וכ״כ הרמ״בס בפכ״ו ומסס למדה רני' :חריות סל דקל סקכצן לשריפהיכי'
ואע״פסתיקומט־כר וגנאי הוא מיסו לצד פנים לא מתחזי וכסנפסק החיצונה יסב סליהם מעם מבפ״י וכו׳בפ׳כמס טומנין חני רבהכב״ח חריוס סלדקלסגדון
אינו הגון שוב לתקנו והךדאביי חיצונה איססיקע״ה אסריס רב יוסף אפילו לעצים ינמלך עליהם לישיבה צריך לקשר רשב״גא א״צ לקסיסוא הר להומיי
לטלטלו וא״ל אביי וה^ אכתי מנא הוא דמפיכצא ליס לרגל האחרתוכפצא׳החיכונ׳ אמר לס הלכה כיש״בגאיפמר רב א׳קסיושעואל|אמר חושב ורב אסי אפייולב
פנימית א״ל מדקא מתי־ץ ר' יוחנן למילפיה דר׳ יסודה ומפלה ס״מ הלכה כיבי
אפ״פ שלא קשר ולא חשב ופרס״י צריך לקשי לקסין יחד סבע״י להוכיח
סלישינה
יהודה דאער משנפסקה החיצונה לאומכא הוא • ומ״ש ואיו הוא בכרמליח מית'
עוסדין ואס לא קשר יסדאסו׳לטלטלן .למח׳דלא הוי ייחודבמחשב׳ורב אסי
אמ׳ישב
לכרוך עליו גסי לסוכו׳שס ע יברא דר' ירמיה ואורי ליס ר׳אבהי סכי :
עליהן
מבע״י
ואע״פ
שלא
חישב
עליהם
ליש׳למחר
גלי
דטפיס דלישיכ׳קיימיומונו
ומ ש ובחצר שהוא כשמי ומ׳ג״ז שש אכיי הוה קאי קמיס לרב
יוסף
איפסיק
התוס׳סר״ת
פסק
כרב
ירכי׳שמסון הזקן פסק כרב אתי וכתבוהגה׳אסרי ר מפסץ
ליה יצועה א״ל מאי אעביד ליה א״ל סבקיס א״ל מ״ש מדי׳יימיה השם לא ממטי כיב מי׳לצויך מצות בית המסת׳או כ״ה סגי במחשב׳ לכ״ע והכי פסע'כגמ׳והיT
הכא מעטי ובתבוסו היי״ף פיא״מ אבל הרמב״ס כפ״י כ׳דיכא דעונדאדר׳ירמי' והי״אש פסקו כרב אסי יכן דעת הרמ״כס בפ״כס יכת׳הר״ן»ןמדקאמ׳רכאפיאע
ולא כ׳דינא דסאי עוכדא וכ׳ס״ס ואולי דעתו כדעת קצת מפרסים שסוברים דסא שלא חשב משמע דמוסיף הוא על דברי שמוא׳יספלטדיף ססב שישב סלכךק׳לוני!
דיב יוסף אמיא ולא כהלכמא שסובר סכלי שנשכר אינו ראוי לטלטלו א°6כ עושה חשב כין ישב מותי וכ״פ רבי׳סאי וכן דעת ה״ר יונה אבל סרנו״בן כפב דלףאסי
מפין מלאכתו הראשונה ואין הלכה כן עכ״ל ונר׳שפעמו מדא״לאביי לרב יוסף דוקאישב אבל חשב אל מהצי ולא נראו לי דבריו
מכ״לודט׳הרא״שכסר״ןד^,־
סס
והא מנא הוא דאי בעיסא הפיכנא לי׳מימין לשמאל כלו׳שהסנדל יש לו שני מקום נמי מהני וכן דעת הרמ״בם כפכ״ה  :וכתב סי״אם גבי יוצאין כפקוריןוכצף
קביעות רצועות א׳עבחוץ וא׳מכפני׳ כין סכי רגלים ונשנפסק לפנימי ראוי לתקנו
דלפי דברי י״י משמע דבשי מחסב׳לצורך הסכת ולא משמע הכי לעיל ממלך
עלייי!
יאע״פ שתיקונו ניכר וגנאי הוא מיהו לצד
פנים לא מתחזי וכסנפסק החיצונ׳אינו דקתגי גבי חריוח סל דקל משמע ד6עי'וביזי למהגי ^הרמחש3׳ :כ׳ ? ימ 3א3פ!?6
לגון סוב לתקנו והך דאכיי חיצמס א יפסיק ומ״ה אסריה רב יוסף אפילו לטלטלו נדבך של אבנים שחשב עליו מבע״י אס למדום מותר לישב מליסן למחיל״ס
וא״ל אביי והאאכפיסנא
הואדמפימא ליה לרגל האחר׳ומוצאתסחיצונ׳פנימי' אסור והוא ממאי דגיסי׳כפ' כל הכלי' בסס ר׳חנינא סטס א'הלך ׳ר למקוםאח ף
נדבך
א״ל מדקא מתרץ י יוחנן
אליבא
דר׳
שלאמי׳ואמר
יהודה
ס״מ
לתלמידיו
צאו
הלכה
כר
'
וחסכו
יהודה דאמי נפסקה
כדי שנשבפליהםי* מחי
פטמות סשא׳חיצוכה טהורה ומשמע ליה דכיון דאכמי כלי הוא אלא שאינו מסמס
למעשה ור׳יומכן אמר סצריכן למעשה מאי ממש׳י׳^מי ^ מי צ^י ו^מיוש <!נומ
מטין מלאכתו הראשונה חזי לטלטול
כדחנן בס כל הכלי׳דכיון פפוסין מעין מלאכ׳ ורב אסי אמר צאו וספספום ופסק כר׳אמי אליב' די׳יוחנן וכתבשס ה ׳ה ?כה c
שתרלטלפלס ואע״פ שאיכש ששיס מעין מלאכתההראקואנ״לסים
לדקודשכדל השמיטו הא דנד בן־ מסוס דמסהיא דחריות סכמכתי כססין אשמעי׳ D״ wי

ובמססכס

 Iלכות שבת חש

קמב

םד

ממך וכתב שכ״ל סדע׳הרמב״ס תנא דתני׳יוצאי׳כפקורץ ובציפה כזמן שצבען כשמן וכרכן במשיח׳לאצבעןבשמן (ד)ינ* ,ןמה
PStrלחוד ס ני ותמה על הימ״כס ש  :׳ ההיא
מפני ולא כרכן במשיחה אין יוצאין בסן ואס יצצו בסץסעה א׳מבעוד יום א״עס שלא צכסן היי״ן והוא"»
י ?ייח 4ת דאיכא דקיימא לישיבה ואיכ׳דקיימי לעצי׳וכאןלא כאתרי אלא
לפכיס אבל בשמן ולא כרכן במשיס׳מומר לצאת בהן ופי׳רש״י פקורין פסחן סרוק סנוהנקעלא 3י מימ יפ>
יפ ^ שגורן לפצים ומפה י כך מחשבת ישיבה מוציאה מירי מחשבה
v 3סל אכניס לינא לקאי לישיבה ולפי׳צריך מעשה להוכיח שהןלישיב׳פכ״ל ולי המכס בציפה כמר מנופץ הניתן על הסנה כזמן שצבען בשמן גליידעמיהדלמכס פסת
קיימי להרסו עליה בשבח ולאולרפואה ? איןמיז׳יז'גי!
•^סא״פפ שהסמים הרי״ף יין כרבך אץ
מכתו«n !>i
ספז סהולומסלק בין חדיומלאמי׳רהא הן יאסו׳לטלטלן :ישב עליהן מעט מבע"י מות׳לישב עליה׳בשבתכינהו אלא שלא יסרסו מלבושיו את
וב״ש »ם חשב עכ! יהם מהע״י ילישב עליהם א3י' בחחל או שמעורב וה״ל כמלבוש דעלמ׳אבל לאצבען בסמן ! אלי גא ג׳7ייא
ובסיגופים ראמ׳גכי סריוישב אעפ וכ״ש אם חשב עליהם מפע״י לישב עליהם אפי׳ בחול או שקשרן
לאו מלבוש נינהן וה ״לעס ^י ן 6סיצ 6דיקא גך.ת5ל
ח ןנ אשר גבי נדבך צאו ושפשפות לישב ע׳ליה׳וכן פשתן סרוק וצמר מנופץ שנותנין על המכה אס
בהןשעה א וכי היינו כיב אסי דאס יפב ל«™! wra,
אנגי©
^ ע כ יש לסלק בץ חייות לאבנים חישב עליה׳לצא׳בהן או שיצא•בהן בחולאו שצובען בשמן דגלי אע״פ סלא קס׳ולא חשב וכתבי המו׳אבלעליהסא!5
^־ »מךכדפ׳רש״יבא׳ו ולמדו׳סרים
דעתי‘ דלמכה קיימי או שברק במשיחה מותר ליתנם על המכה לא צבען בסמן אץ יוצאין בהסלאו ד!־ק  £פרי זא ן»jm
לחסר
ןנחינו׳כדסלא כצפרך ליגע כהן
שאינו
ליכא
נפי
רפואה
בסבת שאין בחן משום מוקצה ומשוס
ותיויכנישלאסגי'
אין יוצאין דאפי׳לטלטלן ,אס»,׳לפ / $0«,ינס
 ,נ י דנדיהמדדני
 ,י
,,
י ״ ;.
 4שאין הזמנה אפי׳ב מעשה חשו׳תועיל
אלא כמו מלבוש שלא יסרטו מדיו במכה; עורות בין של אומן סוכגי אלא רק אץיוצאיומגכ ריס ובסמל וקגת « »ע גן:
לצבןלפסות׳כלי ור־אמי לס עמיה דאחי בין של בעל הבית מותר לטלטלן נסרים של ב׳יה מותר לטלטלן כמי דקאס' אכל יצא בהן ספה אחמבעוד נסי") 0פ״ גל
^ 4יןאנן נפשית כלי בהנח׳ושפשפו׳
■ נמגי זמ'«1ליפנ
ושל אומןאםו׳אא״כ חישב עליהימכע״יליתן עליה' פת לאורחים יוס לאו דוקא יצא דה״ס יסב בהןככית!
"!? ניט פיהו נאות לישבולעחמלמדוס
עצמות שראויין לכלבים או קליפין שראויין וכך מבואר כיכרי רבי׳שכ׳מותר^ימי 0ע 3אנגים״נף
 941 ,קיו׳מ כ פג (¬ז
דבעעשסגל דהו נמשה הלי דהשמ׳לכ״ע או תשמיש אחר
,
״
עג המכה כסבמ סחי ! ^ P 3מי?צ 1<77תהריין5א<ן.
סמים לא סגיכחשב ולא הסמיסהיי״ף למאכל בהמה ופירורין שאין בחן כזית מותר להעכיר׳ מעל
t*r L.•r.
אך במ״ס או סיב' בהן היה לולפ׳דאפיילא• p'njגיגייסוגן,
 fojונדבך אלא לפי שסמלו על מש בש׳ השלחןא :׳•«  5Vרבד שאינו מאכל בהמ׳אין מטלמלקאותו אלא
אש
יצא כמי פלא יסב בהן בביתו סגי והקש׳ ייל לעע יר"
נוסלאחתכי׳דאכך סע״ס סכינו מסס על
רב הונא ל״ס אלא מנעד את הטבלא והן נופליןחבילי עצים וקש שהתקינן למאכל הר״ן היכי אמריק דבחריות מהני סם 3ילא ק(-קגי<■®*
נדסוסיאברפל' ואמר
בהמה אפ" הן נחלים הרבה מותר לטלטלן אין מטלטלין הלוף
החצב אא״ב יש לו צביים  60הנן • ונ[’6כקקוי’ ןימפ' נ! קסגיליגז מ,״ ' ” S
לדבר
בסיס
נעשה
בשוכח אכל במניח
אע״פ שהוא ראוי לעורבים ולא את
בסמן וברק במשיחה ואלו מחשבה לא הרא׳ש והיי ן
סאסור והלכחא כותיה דקאיראמי בשס
נושיה כפ'יכל הבלים כלו׳דמייתי׳ ולא שבדי זכוכית אלא אם כן יש לו נעמיות ולאחבילי זמורות מסרא ותירץ ה״י יונה דהחס משוס דלא ייעת סומגיסג■
ד׳יוחנן
אלא
מוכחא מלתא דמייחדי למבמיומירז}י (ה) ולפי ח©
הפםממני׳לאין r'rr-חבית;וא״ר .אמי
כמוציא כסב׳אכל יוצא כהןהי1<:ודיוס vf wvm
א׳ר יוחנן ל״ס אלא בשוכ׳צבל ימני׳נעש'
כסיס לרבי האסו׳ומזה כלמו׳דלא סגי לאבן כחשב דסתס אשי במניח ימשמ׳דאפי׳ מוכחא מלמא אבל הר״אש כתב ח״ל וי״ל הא דקא׳וצבע לא כדי לצאת בהם בסבת היה נכאןאם:
מניחעלדערו ליסלט כשבת אסור יכדמשח מדברי רש״י ודלא כסנית בעל החיו' אלא כדי לצא׳כה מבעוד יוס ואת°כ נמלךולא יצא בהם אפ6ס יכול לצאת בהן בסכח חישגעליהמ.ב?י•:
0םנרני'בשי' ;ז״ש וגס היי׳אס כתב כובדי הריי׳ף יפ׳טעל ולפיכ׳השמיס גס הוא ולפי דכדי ר״י מפמ׳רבפיא מחפבסכצירך הסבת והך צביפס דצכען כדילצא׳בק (י ) ואינייוזע.
להא ונדבך סל אבנים אלא שעדין היו צריכין לכמכ׳ללמדכי אס הלכה כמ״ד למדוס
^מירספמוה ואפס רס״ל כמ״ד שפפפי׳ולכך' נסתמו דברי׳לנ׳דלא סגי במחשבם
לחוד וחמיל׳משמע דבמעש כל דסוסניוב״כ רבי' ירו בחי״ג סהפוסקי׳כר׳יוחקא״צ
מעשה גדול אלא כל דהו כגון לשפשף האבני 'לא לסדיס או אפש׳דשי׳ל כמ״ד למדו '
ומון דפסקו כי׳אמי דא ' במניח נעפס בסיס לדבי האפי' ממילא קי״ל כימיה כעא
וא׳למדו׳דלטשפיה אזיל כדאמ׳נגמ׳וסי״אש בתשו׳כתי שיש מי שעסק כר׳אמי ויש
מישפסק כי׳יאסי ולא הכריע כיניה׳ומ״מ כיון שהימ״בס עסק בהדיא כמי׳ד לעדוס
9ניקסי׳דוסאדאץ הזמנה מועיל לאבן לקןויו׳כלי היינו כשאיני מיחדה לכך אנל
כלשיחדה לנסות בה כלי וכיוצא מימי לטלטל׳דלא גיע ממכניפ מלא קופתו מפר
ספוס׳כסכל ציכיו כדלקמן והואשיסד' לכך לעיל׳אכל ייסד' לשב׳זו בלבד לא מסכי
דסייט ההיא דמניח אבן ע״פ חבית דנעשס בסיס לדבי האסור לפי שלא ייחד לכך
לעולם כך השיב היש״כא והביא דבריו הרין בפ׳כמס סומנין ותשובת סיש״כא סית׳
בנרחד אכן לבצוע בה אגתינז יכמכ -עליו הר  cd fדדוקא ע״פ חבית לא מסכי יסוד
טכתא׳לפי שאין דרכה לייסדה לכיסוי איל בכל מידי דאורחיה בהכי כגון לבצוע
מאגוזים ביחוד לשבת א׳מסני וכן פיש״י גבי חריו׳ושמעתץנמי מוכחא סכי וכתב
קדשני' בתשובהדאפש׳דכעי' שישתמש בס סעס אחד מבעוד יוס כפקורקוצפה
פור

מכעיל יוס גריעא ממסשבילצויו סבת וקמ״ל דאיי״ה ממיא ולא משסע הכי לעיל™! 'SC
ממלך עליהן דקתבי נבי סריו׳סל דקל משמע דאפי׳בסול מהניא הך מחסב׳לרס״בג ענ״ותסנתפרק«
06Wwni
:
והא רתני׳צבען ולאתנאחשבאיכא למי׳תיקון סעליא נקט ומפיל’ ידפנ׳דה״ה חסב«
הדנקע סיס׳ואס יצא בהן דשמעי׳מינה דר״ש חשב עכ״ל והרמ״בס כמ׳האדירצ/5ין צ6מי»לזכל^יס ’
 3פקוריןוכצפהכפי״ 0כדיני הוצאה כר׳סהוא מפרסה לפנין הוצא כפהסאדלישנס הל!
דקתני אין יוצאין בהן ואם יצאבסןונו׳וככ׳כיארתי דבריו בס״ס ס״א עורלח ני 1עורגים !נןלגייה
סל אומן בין סל ב״ה מותי לטלסלן בפי' בתה טומנין ( דף מס ) רוכן סומנין כשלחין זיתגנותמע׳*8
י׳ 'יי!» א
ימטלטלץ אומן וא״פליגוכגמ׳אידוקהסל כע״ה מנןאבל לא בעל אומן מסו׳דקפי׳
למגי
פלייהו או דילע׳אפיצו כשל"אומן כתי סדי וספקו הסוסקי׳כר״י דסרי>5 ’ q!5ימ  ,אל*לח« תנה
י"
י יזנצגיס נמ מע׳י
', 111
V
;
'! ,
. ,
דהא דמשמע כע» ק דביכה ובפר כל כתבי דאס -י (עלעל עור בלא במי »י ״״,״
וכתבו התו
פיש י ד& כי מיייי בעור בהה גסה והמס במו ממ דקה דמו חזי למזג כולי האי והא־ מי־הד״ן גחגיס
תיבה וכו׳צ״ל לפייוסו דמיירי כפיהדו לישיבה יר״ת7 .ז! קא עג*.זיו
דתנן סורסין עור שלי גדי ע״ג
ספ׳דסכא ביבשין מזזי למיזגא פלייהו והתם כלסין והי״ן כ׳כדביי י״תה נ  0ר' [3שיעפרק! « ו
pS
■
טל בע״ה סותר לטלטלן ושל אומן אמור כריתא סס עצמותסראוייס לכ^ 3יס י °לי
כפ״פ נועלידקמג ) פנן בס״א מעבירין מעל הסלחן פצטו׳וקליפץ ובה״א הסל אמ " איווע7״ןי'•16
הטבלא כולה ונוער' וערס״י מעבירין בידיס עפל הסלחן עצמו׳קסיס סאיכן ראויין:לאלי-י® איג׳פ־

ן אנו

<>
סומכיןriuvw

■*י»׳•׳
w׳

»!■׳»׳ v 4״״ vגעיגי<1

בבקעת בשבת לסגור בהם הדלת או להכות בהם הברז א וב״ס כר״יוב״ס כר״ש וכתבו טמו׳פצמי׳וקליפין לאכפי׳כקמד פפי׳אעילוקסין*< .יג193עיויהלרר4י
סהיוצהלהשתמ׳באקאו
טיפסה שוסמעשה פצ תיקון מבעוד יום ואס לאי אסור יכ״י רבי׳ירוח׳י׳אבן ואץ ראויין לאכילת כלבים דהאיתנא אמיי׳כגמ׳דכר״ס ס׳י׳ל ור״ס כע! לכל מ2ל! ן ׳ su»iב׳הי ')4גי-
ציץ
יזעפשני׳נע&ס בסיס לדכי האסור ולא דאמי לסייות של דקל דמותי ל ישב עליה' ראוייס למאכל בהמה וכ״ר הריף וצר״אש והר״ן וכ״כ סיס,יבם בפכ״ו וכמ׳פוד  •° °והרה’3ם3ן  7יא 1
י >5צ לקשיי לאבן סאני דצייך מעשה סניכי מעייש פכ״ל ונר׳דאפי׳אס הלכה כרבי סר״ן וכי קא שיי ר״ס לטלסולי עצמות סראויי׳לכלבי׳וקליסין דמיין ° ’5י!כ לבהמה יו׳וני® מ״ייו
.אמידא׳צאו ולמדום אפר להם לפי שאץ הזמנה אפי׳נמששסחסוב מועיל לאבן אט״פ שנתפרקו העצמו׳מסבסד והקליפי ' מהסירות בסבת אכל אס נתפיקו הע״ת איו׳ע13j-6rהרי׳
בייחוד אבן לבצוע בה אגוזים דמהכי בס אפי׳ר״ס סודה עכ״ל ואיני יודע פה כין זה לנבלה שכמנכלה סע״ס דאפילירבי ל״ל״יוי •איה
נמשימה כלי איכא למימי דמודה ר׳אעיי
יהודה סיי בס׳מישהחשיך ’ ועוד דמדכהב אע״ס שנתפרקו לעצמוסוכ \ 3ג 3£מ ענייות הרוך!
 8עםה ינסוסצתס הפוסקי׳האלו דשאני הפס שאץ האקששויה לישב עליה ימ״ה
תמהר בה סיס מעסה אבל לבצוע כה אגוזי׳לאיחא בהכי מסכי ואפילו בלי שוס משמע דר ש אס נתפרקו מע פ דשרי וכלפי ליא הוא ואפסי־ דיס להגיה רבי יהודה רנ־ 0ח;{קר ג0,
א& שי ושרי אש ייחד' לכך כיון ראויהא בהכי וכס״ס כסמוך כשס ה ר" ן ויש במקיס ר״ש כלו׳דאפיר׳יסודס סרי בנבלה שנפכבלה מפ״ס וה״ה לעצמו׳סנחפיקי ג©י®ל»מה• ע!5
ומ״שיפרורין פאין בהן כזית ג״! ,ייקף י 1ל7י .יי׳
מע״ס כיון שהיו מוככי׳לכהמס מע״ס וצ״ע •
קצת ראיה מדתין בפ׳במס אפה פורפת על האבן ועל סאגת ועל המטבע
שסבסשנ׳ופיש״יוכ״סאסיש בהןכזיה ופשוס הוא וכת 3הר״אס W5D .S1M53ממתג״ ^אע"*
יץסלא מפי׳יף לכמחלה בשב׳יפייך בגמ׳וסאמ׳ריפא פורפת אמי אגיי סיס'
שי:תפרץ ,ענ *'
רקתני לא תפרוף אתאן למטבע דלאו בר טלטול הוא שמגביהין סלחן ומפה עם עצמות וקליפין אפי׳קליסי ^ גוזי ^ פ3ן,נ 1י ^ ' ין
 pj׳מצבעופיש*י סיפא
לעלטולסרי דבהקצ׳לכך סגי־ אפי 'לא עשה בה שום בהמה מפני סהם כסלים אגב הפת ומשמע מדבריו שפותר להגביה ססלסך ייג!יי« צ 37״,ןא®
3ל אק שהקצה לכך יאוי
ולנולסלה פס קליפי אגוזים סעליה אכל לא נראה־כן מדברי ספי מצות3ן» ןל0ב ןן׳ .גתמיקי ".י8'4
®:wאחר זמן רב סכמכתי זה בא לידי ספר שבלי הלקט וכתב סה״ריסעיס
 pTמי׳איה זו להתיר לעלעל בסבת אבנים שסדרו כהן הקדרה מע* סוה״ה אבל דברים שאינן ראויים למאכל בהמה אסויין להגביקאלא לנער הסלחן סי ואפי־ריל ?ר^0
מיסססוגרי׳בסן הדלת כיון שהן מייחדי׳ומוקציס לכך מותי לטלטלם וכתב המפה כמו מעות מעל הכר והן גועלית משסע דלהגכיהס ולטלטלה כמותשהיא־ נ1׳ "וכ ?5מ* אמ1
דבי סנעלו בו הדלתית כחול יכול לטלטלו בשבת ואפילו כאמי׳וכ״ס אם אסור ולא ערי אלא לנער לבד דומיא דמעות שעל הכי ומי׳אס הוא צריך למקום .גגי! י*ע״ע
^ והזמיצ לכך שנעשו כלי׳מיוחדיס לכך במסשבתו וא״עעשאץקשורין לא בדלת השלחן לכ* ע מותר להגביה כמות שהית דנמעות סעל הכר נמי סרי כה״ג כמו ,לקויזי!65
? 4ית
עכ״ל וכתוב ע״ש מות׳לסתוך ענף מן הדקל מבע״י ומותר להניף בו על שיתבאר בסימן ס״ע בס״ד ואפסי רלא פליגי אלא ספר מצות גדול מיייי כסא?,
ינצ
נמנוןפב להבריח הזבובים כיון דלצייך חתכו עשאו צלי גמורמכ״ל :כחב בני בסלק אלא קליעי חגו זים ועצמות שאינן יאויין למאכל בהמהיומ״סאפיי '®3xbי סיתיפרק׳ין?ג
3
״
ץ
י
סבר צמספל מקו׳סמסגין מפעם ראסונ׳שממיס אדם בנו לב״ה מביא כר ולטלטלה כמות שהיא והר״אש מיירי כשיש בשלחן פפ ומ״ה סיי■לעלעל קליפי ! s' Ur *,3עלי י.
3'vימ מ שנת וא׳י״ט שאין כו איסור טלטיל כיין סמע״ס חטבו להביא השעוה אגוזים ועצמות שאונס ראויין• לכלבים אגב הפח :וחביל• עצים וקש וכי׳משנה עליין■.ק »־"נייר•■.
ונמלך 3ט מפנק (דקכי ) וע"ס יאפי׳סןגדולים סר3ס פלוגמא בגיימא סס ^דקכש׳ץפס ^ ול6׳4מ«ד<ז«41נ»>
^  « Jתי׳לסלטל דבי המוקצ׳מהסיא דתריו׳פל דקל סגדיןלפציס
קיימימרי< *i :
’ L 5שיבה ל'כ ולי אין הנדון דומה לראיה דשאכי התס שסן ראוי׳להסתמ׳בטן כת״ק וכתב ה״ה בפיק כ״זדסעמא דכעינן התקינן מסים דסתמא לספק®
ואף על גב עד וז למאכל בהמהבסתפא -לא קיימילהכי
םץק,בנד של מפיה רכן מסמן סרוק וכמי מנופץ שנתון לע המכה וכרי
°®J.
אין.
ץטומני! אמיי׳לרב אפי לא׳גבי חריות ישב אגג״ס סלא קשר דאעני סאי

להניח לחסעל״הו כדי לטלטל 6וסיר דלא התירו כבי או תינוק $15למי!ו$
עכ״ל וכתב עיד דהני סופלי לא חזי לתיותא אלא ע׳?י סוס תיקוןל1ל^ ס;'
אוכלים מופה ע״יהדחקשלזססיוראוייס להביא למאכל בסמי היה מותי לסג\
' "ס
כל  6ריפס .: 6חבילי קש ועצים וכו' כבר כתמרבי׳בסמגךוסיני

בגמרא (לףי_
החצב מפני מהוא מאכל לציייס ואת הסידל מפני שהוא מאכל 'ליונים רש״בגא אף
מטלטלין שברי זכוכדית מפני שהוא מאכל
עייריבסכיליפצי׳ ^'
שא״א ליתר דלעיל
סבילי
לנעסיות א״ל רבי נתן אלא מעפה
אא׳ז כ יש לו פילקולא חרדל אא״ב יש לו יוני׳נרעעי תמרה מותר הקשי׳סאינה ירויים למ ^ המס^
זמורית יטלטלו מפני שהוא מאכל לפילין
לטלטלן ומ״מ ארם חשוב צריך להחמיר על עצמו שלא אטלטלן ע״י הדסק וס״ס אסהאקיכן
אלא דרך שינוי חבילי קש וחבילי עצי׳וזרדיןהראוייןלמאכ׳בהט ,מטלעצין אותם ופה לפוצין Ä
ומשמ׳דת קדבריתא כשט' רש״בג סמים
הרייס
אות והכא סיירי נחבילי קש ועצי
הא
.ומ״השרי חצב וחרדלדת״נךדממניתן
סביר׳ליה אפי' אס הן גדולים הרבה מותר לטלטלןבשר חי אפי׳תפל שאינו
אסר בסידל אלאודאי כיש״כג
סהס רצויים למאכל בהתהלהדילו L
מלוח קלל ותפוח מותר לטלטלו שראוי לכלבים :דג מלוח מותר
ורש״בג אתא לאיסופי פליה שברי זכוכית לטלטלו ושאינו מלותאסו׳לטלטלו שאינו ראוי אפי׳לכלבי׳כתב נמי דקתני הכאבסדהו זרדיםסססרטס
כך ני־אס שהוא דעת רבי׳ומ״ס פסק דאין
ואשמועיק דניון דיניםנינהיא5י׳ ^'
מטלטליןחצב ולא חרדל דכיון דאוקימנא הרמבי׳ם ז״ל הבית שנתגלי׳ואכטיח שנשכר׳אע״פ שאינם ראויין התקינן למאכל בהמה כמי שרי M
לאכילה נוטלן ומניחן במקום המוצנע כיוצא בו קמיעא שאינו דהאאחביליזידץנמי מנן אס « Lj
לרס״בג בשטה לא קי"ל כותיה וכ״כה״ה
פהרסב״א פסק כמ*ק דסתני' אכל מומחה אע״פ שאין יוצאין בו מטלטליןאותהצואה שלתרנגולין
לאואץ
למאכל בהמה מסלטלין אות' ואס
הרע״בס כתב בפ״כו דמומר לטלטל סצב
תצלומי
מטלטלין אותסלב ^ י חי אפי׳
סליממימר.
יתפוס מותרלסלעלירכר' דג
וסירל ואע״פ שאין לו צביים ונא יוניס
שלא
לאם ירא מפני התינוק
וכתב עליו ה״ה כגמר מ״י מטלטלין את
לסלפלווגו׳
לטלטלו ושאינו מלות אסור
החצב יכו׳וכתובה בהצכו״ואני תמס היאך
בריתו כפ מסכין ערקנח )וטעת>3יגשר
יילכלו®
כתבו סית׳בחידל שהרי במשנ׳שנינו ולא את הלוף ולא את החרדל והיא סתס מסנ׳ מפל חותי לטלטלו משוס דסזי לאימצא אבל דג תפל כתב רש״ירצינו ר^
סכיתסנתנלית
ומ״ה אסור לטלטלוולכלבי׳לאודעמיה למסדייהויכחב הרמ״בס
 3לא מחלוקת עב ל  :ואני אומר דאי משוס הא לא איריא דרש״בג דמתיר בלוף ה׳'ה
לסתיר כחרדל כדמשמע בבריתא וכמו שכתבו כתוספות וכל מקום ששנהרשב״ג
ומעדמסלטליןאותובפכ״ווכת׳ה״השהואמיםסת' 3פט"ו* צ ואחפלחמנליס
בילסלג!
במשנתנו הלכה כמותו אלא הכי ה״ל לאקסויי דכיון דאוקימנא לרשב״ג בשטה לא המונחת בסצר וכו' בפרק כל בתביעדף קכלר׳הנן כוסין קערה עלהנר ב&
וני״צש
ימאסוז האור בקורס ושל צואה של קטן ושקלי ופיו שלה כגמ׳ וכתבו היי״ף
קי״ל כותיה והיי״ף כפי נסחאות שלט כיאה שפוסק כמ״ק דמתניתא' וכתב דלית
הלכתא כרש״בג וכתב עוד ואין מטלטלי׳ את החרדל דקי״ל בהא כסתסמסכס אבל אוקימנא בצואה של תמגוליןבשבי ל קטן שלא יחק בה וכחצי אחי' אבלצואהJD
הרב המגיד כתב שדעתו כדפח הרס״כס וכ״כ הי־״ן ויישב כר״ןדעתסדמשמעדס״ל תרכגולין ושל כני אדס ובאותה סצר מותר לכבדה ולהוציאה לבית הכסא תק>.סל
לתנא דמתני' ותנא דבריתא לא פליגי אהדדי אלא מר כי אתריה ומי כי אתריה
תמגיילייננוילניון
רפי מטלטלין ליה ומתקינן ליה ופירש כר״ן אוקימנא בצואה סל
באתריה דתנא דבר ימי היו רגילין לגדל יונים יבאתרי׳דתנא דמתני׳לא היו רגילין שדרכה להיות בחצי אתרת שאדס מקצה להס מקום לא שיי לטלטלה מסוס נין) .
כיפהעליט.
של רפי אלא רדהו בשביל שלא יתלכלך בס הקטן שהולך סם לפעמים
 3הס אבל לכ״ע אין סטגטלין אלא מס שהוא ראוי לבהמה חיה ועוף המצוייםאצל
כני ארס עכ״ל יכך מבואר כדברי הרמ״כס שכתב כל סהוא ראוי למאכל היה וערף את הכלי אבל צואה של כני ארס סדיכה להיותבחצשדייןבהכגיןצואהסלקטנס
המכריס מטלטלין אותוכשב' כיצד מטלטלין את התורמוס היבש וכו' איןסטלטלין אין צריך לכסות פליה את הכלי אלא מותר לכבדה ולהוליכה לבית הכסא פכ״לוכך•,
שברי זכוכית אע״פשהן מאכל לנעמיות וכי' מפני שאין אלו וכיוצא בהס מציין■ הס דביי כרמ״בס כס' כ״ו וז״ל כל דבר מטונף כגון רעי וקיא וציצה וכיוצאגנם
אצל רוב מי ארס ע״כ ומ״כ לדידן דסכיסי יונים וכן צכיי' שהיו מצרין ממט וארצו אס היו בסצדשיושבי ן בה מיתר להוציאן לאשפה או לב״ה וזה הנקרא גרף שלרעי
סל סרמ״בם כתב להמיר לטלטל מאכל הראוי להס דכה״ג לכ״ע סרי ופשוט בגמר׳ ואס היו בחצי אחרת מפין עליהס כלי כדי סלא יצא הקטן ויתלכלך בהם וכתבה״ס
שכן מבואר בס״פ כל כתבי וכפי גישת כהלכות שס ועקי פ :״ל ולפי דגייהסאין
דהי;א דאית ליה אותו חיה או עוף שאינן מצי ייס שהוא מותר לטלטל דברכראוי
בגמר׳צואססלקנין
למאכל אות המין ואע״פ שלשון רגיכיאינו מבואר בעורבי׳כמוסהוא מבואך בשאר חילוק בין צואת קטן לצואת ממגיליס אבל לסי גייסא פלט
מי ניםכךצריךלפרשודכאץלועורביסמיירי אבל אס יע לו עורכים מטלטל את אפי׳סיאיבחצר אחרת מיתר וטלטלה ולפנותה ספני סיאויה להאכילה לכלביםוין
יהרא״ש
כתב רבי׳ירוחס בחי״ג וכתב דה״ה לצואת גדול • ורבי' העתיק לפוןהרי״ף
הלוף :.גרע ני תמר מותר לטלטלן ומ״מ אדה חשוב צייך להחמיר על עצמו ונו׳
בחצר
וצרי' לפרסו כפין ססי׳כר״ן וה״ס צואה של תרנגולים המונחת בחצי כלומר
בס״פ נוטל (דף קמג ) גרעיני דתמיי איסיימ׳סרי לטלטוליכהו הואיל ומזיין אגב
איפיהו ודפרסיית׳אסור שמואל מטלטל להו אגב ייפתיבה מטלטל להואגב לקנא
לצואה
שכני אדם דרים בה מותר להוציאה מפני שהיא כגרף של רעי לשרי וה״ה
דסיא וכתב היי" ף פי' ארמייתא הם רכים ונאכלים עס התמיה עצמה לפרסייתא שלקטן • ואס הוא בחצר אחית שאינו דר שם כלוער ואפילו אס הוא בסטסור
הס קשים ואיכס נאכלים עס הממרים* ס״א תמרי אימיית קשץ הס ובהמה אוכלחן בה אלא שהיא בחלק המוקצה מהחצי לאספה אולתמגולי׳ודרךכללשהי6כמקום
עם סגיעינין ולפי׳מטלטלין אותם ותמרי פיסייתא רבץ הן ואין הבהמה אוכלת
שלא
שחין דירתו אצלה לאשרי' להוציא מדין גרף של רעי ואס ירא מפני סתיכוק
לכוציא
ילך שס וי־תלכלך מותר לכפית עליה כלי  :וס״ען דגרף סל רעי מותר
אותם ולפי׳ אין מטלטלין אותן ומסתביא1ה״מ במקום שמאכילין את הממרים
אף בלא כלי פשוט סס וגר״פ ח שילין נסי אמיי׳אמר סמ;!5ל גרף סל רפי ומכים סל
לבהמות אכל ב,מקום שאין מאכילין התמרים לבהמות אלו ואלו אסור לטלטלן:
וכת׳הר״אש יהך סוגיא כר׳יהודס ואגן קי״ל כר״פ דלי׳ליה מוקצה ושרילטלטולינהו מימי רגלים מותר להוציאן לאשסה וכשהוא מחזירו נותן בו מיס ומחזירוסיור
ומה שכתבה סיי״ף סע״ג דקי״ל כר״ש לאשסיעי׳ דארס חשוב מיבפי ליה לאחמויי מינה גרף סל רמי אגב סנא אין בפני טצמו לא ת״ס דהכוא עכביא דאסתנח גי
אנפשיה כאביי ורבא דלעיל וכן שמואל ס״ל כי״ש בפר' בפרא ואפ״ה הוה מחמיר אספימקי דיב אשי פירש כבית בשמיו אמר ליה רב אשי נקטוה בצוצימיהפירש
אכפשיס ענ״ל וכ"כ בתשובה בשם ר״ת דמחמיר על עצמו היה דע״כ הוו חזו לבהמה בזנבו ואסקוה * ופיש״י גיף ועביט כלי חרס הן אלא סל רעי קרוי גרף יסלמי
דאי לא חזו כאבן תשיבי וכי מטלסלין אבןא גב סת ואע״ס שלא אמרו ככי אי מינוין יגליס קמי עביט כפןמיס ומחזירן דמוקצץ מחמת מיאוס הס ואי לאואנה
מדשמואל
אלא למת בלבד התם במוקצה מחמת גופו כאבני' וכיוצא בהם להוו דומיא רמת מיא לא מצי לטלטולינהו ולהוציאןהוא דפיו ליה מסכיכבודו -סבור מינה
אבל סכי גיעינין כיון דחזו למאכל בהמ׳בטלין אגב הפת ואע״גדסזו למאכל3המ׳ היו סבורים התלמידים דדוקא גיףנקטדאגב מנאסרילטלטל ?זרו פרעיאכל
באמייה דשעואל לא פיו הנהמות אוכלין אי־מס שאס היו אוכלים איתם לא סיס בפני עצמו ליטול את הרפי או דבי מאים ממס בידו ויוטאגי לא ערוליה■אע פ
צריך לכך דהא שמואל כר*ש סיל דלית ליה מוקצה וכן כתבו התום' דשמואל היה
סמית׳להוצי׳גרף של יעי אהוו׳להחזיי־י אא״כ נתן לתוכו מיס גבר כמבארבסטן'כ
מחמיר על עצמו וכ״כ הרן בסס הר״ר יונה והר״אה אבל בשם הי״מבן כתב דהני רביכו ירוחס בכ״ד ק״א וכשהיא מחזירו פי׳כשמתזירו לצורך להוציא גו צואה אוסי
גרעיגין להסקה הס עומדי' וכי אמרי׳כפ׳במה מדליקין דאליבא דיש דלי' ליסניולד רגלים דא׳'לכ אסוי לטלטלוסלא לצורך אפי' יס כתוכו מיס ילא אמיו׳כבי^ ^
הרש״בא וכת סהי ^
בסס _ _
חקי״ח _
כסימן r1
אבוהב ז״ל  .״
מההר״י .
.
גבי מת וכ״כ _ ,
הגאץ
סרי לטלטוליפהו ה״מ בי״ע דחוי להסקה דכיון שראויים ועומדי׳הס לכך למשדינהו __
לחיותא נפי סי־י אכל בשב׳דלא חזו להסקה מוקטן סס יהא לא ס״חדי אלא להסקה סס צא חילק בזה ונראה סיס להשיב כי כסאערו ככר או תינוק היאלטלט |די;
לסלטלואלאפי
ואע״ג דחזו קצת למאכל בהמה ביון דהשתאמיסא סתמן לססק' ובשבת להסקה שלא התירו לו הוצאה יא המסה כגון גבימתסהיי היה אסור
להוציאי
כבי אי תיטק אבל כצאן כבי התירו מסוס גרף סל רעי שהיא כאן כעיניר
לא תזו אסור לטלטלן וכ״ג דעת הרי״ף סכתבן בהלכו׳ פכ״צ ורבי׳סתס דבריו כדעת
קרא״שז״ל  :והרט״בס כתב בפכ״ו כל הקליסין והגרפינין הראויים להאכל בהמה לאספה ואס לא יתייולו החזרה ע״י נתינת המיס לאיוציאכוכדיסלאיפסיד^
בנמינט
כליוכסייציאס לאספה ויניחם סס ע״כ וכת עוד פהקס׳הרשב״א מה מועיל
מטלטלין אותן ושאינן יאוייס אוכל את האוכל תודקןלאפוריו ואסוי לטלטלן ימ״ס
זורקן לאחריו הוא סדאמדי׳בגמרא סס רב הוכא בריה דרביהושע ע ביד להו כגרף סיס לתוכו והלא כשטמן איתן המיס כגרף הם ואינם ראויים לכלום והיאריפס
סל רע* יפרס״י צוברן לפניי כשאוכל המפייס עד שנמאסות בעיניו ונוטלים אותן הכלי המאוס מחמתן וסמים חזרו להיות בעביט והסיב דהזולבהמות:
כגיף סל רעי ומתנן לנהמה א״ל רב אשי לאמימר וכי מיפין גרף של יעי לכתחלס להביא לפניו דבר' שימאס כדי להוציאו כשימא׳בעיניו אכל מותי^mD!w3P
בסבת רב ססת זיק להובליסכיה י 3פפא זריק להו אחורי המטה גיסי׳בס״ב דביצס אצלו וט׳בפ״ב די״ט אמיי׳דאין מזמני! גוי כשב׳משוס שיורי כוסית סאסךצט1
(דכא ) א״ל אליי לרב יוסף לר׳ייסי דאמ' לכס ולא לכלבים הט סופלי לחיותא קיכי ופריך יליסויכגרף סל יעי ימשני וכי עוסיס גרף סל רעי לכיןחל היכיפמ?
טיט
ייהא ^ פ " ^ ('פ' י'^המיםי׳י3
סדינן להו בי״ט א״ל הואיל יחזו להסקה פינח בי״ט בחב' מאי איכא למימי מטלסלין גרסי׳בי ריחייא דאביי דליף אתא לקמיה
לסי אגד ריפמא פי׳סופלי גרעיני ממרה וכתבו התי׳תימא דאמיי׳כשב׳ לא התירו
מיילים
עשיי1
כגרף סל יעי ואפקיסייפיס"  ,סילף היה נ'ס לה ייחייס ס(!ויהיו ,
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ככר אי תינוק אלא למת בלבד וי״ל דבדבר סיכול למסיתו סבע״י הוא דאמיי הכי
לו
אבל הני סיסלי לא היה יכול לעסותו מעי״ט אבל הר״אם כתב מטלטלין להו אגב לפוייךלהמס לביס שהיא סם דליהוי כ גרף תלרעיסיהו מ15ץסיס היימ\" רוע
ייפמא יפ רי״בא כפאוכל הפרי זורק הגרמינין כפיו לסין הפל פהלפם בו אבל להיוס לפגי מטסך וצמה מוסר לטלטלם ולסוציא׳לסוןא״ל וכיעיסיזגילםג

t

ירכי נפל כי ריחייא דאכיי אמר תיתי צי דע־רי אדמי וכתבוהו הרי״ף היא לסלגלה וכת׳הר״ן ומי׳קשיא לי היאך מדדין כסמס חיה ומיף כלל ואפי' בחצרי
" י וכי עישיןגיף של רעי לכתסלס וכי מות'לגרוס שיהא סדב׳מא־ס לו
הא כל מידי דלא חזי לטלטול כסס שאין מטלטלץ כולו כך אין
ין
מטלטליי מקצתו
^ 151י ^
ועשמ' דהלכתא כרכה מדאמי אכיי תיתי לי דעברי איחר אלמא חזר לפיכך נ״ל דסכא משו׳צער כעלי חייס נגעו ורוקא כשצייכין לכך אכל כמאיןצי״כין
נדיסי' א:י״ג רכפ״כ אמיי׳דאין עושץ גיף סל רעי לכתחלה כתבו המוס' דשאני לא עב״ל  :ומ׳ש ורוקא כחצר הוא מדתניא סס מדדץ בסמס חיה ופ׳־ף כחצי
אכללאלי״ה ומדקמני כחצי משמע דלאי
^ינ6פסידו) ומ ה שריכו ' כ סס
כססהיז5רסיס וסיא״ש כתשובת שלא יתלכלך בה מות׳רכפו׳עליה כלי אע״פ שמות׳לזזוציא גרף שרי אלא בחצר דוקא אכל לא ככימלית
;מ '0
של רעי אפור להחזירו אא״כ נתן לתוכו מים אסור להביאלפגיר ובכלל אכל לא לר״ה הי׳כימלית דכרמלי"
^ןיסמוקצה סילק ביניהם בעדן
^ 6;,ודאי אשור לעמו' גיף סל רעי דבר שימאס בדי להוציאו כשימאס בעיניו אבל מותר לקבוע לגכי חצר ר״ה קרי ליס דא״לכ קש' ליוקא
^המי׳הימכשעושה הגיף כידיס כי ישיבתו אצלו כרי להוציאו לאחר שימאס • מכניס ארם מלא לריש׳פדיוקא לסיפא ופרס״י טעע' דבר״ה'
לא משוס שמא יגביהסמןהארץ ונמצא
^! ולבאכל כ שהגיף נעשה מאליויכ קופתי עפר ומיחד לו מקו׳כע״ש ועושה בו כל צרכיו כיקשחביג׳
נושאן ותמיה' לי לכיון דברי׳ס לא מיתסר
^ךויחיי׳סרי למיוליה לפויי׳לסתס
גיכהסוספומכחד ת■ייוצא ונתבאר יסם לכך אכל אם נתנה באמצע הבית בטל אגב עפר הבית ואשור אלא מסוס גזירה אמאי אסרי' ככימלית
לטלטלחכופקהסל לפגי אפרוחיןכדי
שיעלו וירדו בו  :תרנגולת לא קי״ל כרבא לאשר בפ׳בתיא לערובין
נונריהגהילו אפירי וכך הס דברי יבי' .
ןןי 6נדלהיציאולאח' שימאס נ״ל דלאו שברח' רוחץ אות׳מאחורי׳כרי
שתכנס
אכל
איןמדרי׳ליקח
אות
,
ללא גזיינן כימלית אטו ר״ס בפירי דגא
^וווקא קורס שימאס הוא דשרי באגפים אע״פ שרגליה בארץ ומדרק עגלים וסייחים חיה ושאר מיתס׳בי״ה אלא מסו׳גזרה וכ״נ רבי' בסי'
^ו׳סינתו אכלו כרי להוציאולכשיסא׳ עופות ובלבד שלא יגביהיבענין שיעקרו רגליה׳ מן הארץ ורוקא ס״ן והא דאסרי׳לרדו' בר״ה לא סילק רבי׳
צילםא כני נמאש אסוי לקבועישיבתו בחצר אבל בכרמלי׳לא וכ״ש בר״הר והאשה מרדה את בנה אפי' בין בהמה לכסמ' וגס הימ״בס בפי״ס לא
^וג!" מ!יח דלארתיס׳ודלאכסר״אש בו־״ה ובלבד שלא תגררהו אלא יהא מגביה רגלו האחר ויניח חילק בכך אכל סר״ן כתב ואע״ג לתכן
ו ^ דוככל גווכאכל שאיני מוסס השגיי׳על הארץוישקעליה עד שיחזו׳ ויניח רגלו שהגבי׳שנמצא במתני מדיין עגלים וסייחים וקתני לסו
יומיא להאסה שללה את כנה וממי' בגמ'
ף^ 3
ידי' אלא היינולומרסעות׳לקבוע
לעולם הוא נשען על תלו האחת :
שט נוטל
יכאשה מדלה את מה אפי׳ כייי׳ס ומינס
"  ...יוצלווכשישהה סס מפט תתאינן
ועחוימליומל!ץהמיאזו' ויוציאנו וכדברי התוס׳וסר״אשז״ל  :וגז״שרבעו מותי דעגלים וסייחי׳נמי אפי׳כרשו׳הרביס והכא אמי־י׳דרוק׳בחכר ל״ק דכי גזרי' בי״ס
לרכועיפיבחואצלו חע״ג דרכה לא ח״ל לאכיי אלא עייל פורייך להתס משמע ליס
דוקא בקטנים שבסס דמתוך סהן קשין להנהיגם ברגליהם לאגזרי׳וסתכי׳בגדולי':
י יךלאודוקלא וכ״כ סרא״ס כתשעה גבי חילוקי המוקצה מותר להכניס מטפי ' והאשה מדדה את בנס ססכ׳סס ומ״ס ואפי׳בר״ה מפור׳שם בבריתא" מ* ען ובלבד
,סוכליסשמישר ׳לגיוס 'להיות -
׳*  - -׳—׳
סלאתגירהו יכו סס במשנה א״ריהוד׳אימתי בזמן סכו׳נוטלאא׳ומניח אחת אבל
גיף 1להוציאו ומיסו -משפע
דקכיעו׳ישיבהסיהא בע
;(1ןצ 0זלסכבאוסלחן לאכול אכל ישיבה גרידא לא חשיב׳להוציא הגרף ע״י כך אס גורר אסור וקי״ל הכי דכל מקום שאמי ר' יהודה אימתי אינו אלא לפרס דברי
חייליה קום פוק כיוןדמעיקר׳לא היה יושב סס ועכשיו נכג' דרך עראיושמעתי חכמים ופיס״י והאסה מרדה את בנה אפי׳ בר״ה דאי נמי מגבהה ליס חי נושא את
סהווהא׳סחכמי סדור לאדם א׳פרמח׳חכית סל צבע סלו והי׳יונא כל הצבע ונשפך מצעו דבאד׳מודו רבנן וכתב הי״ן אכל אס היה גורר אסור וכן הלנתא רפיון סהוא
ל)וןסמןכפסם מטחו או סלחנו ואז יהא הצב׳נמאס בעיניו ויוציאנו משם בכלים קטן כל כך שאינו אלא גורר לא מות רבנן וכ״כ ר״י כנ״א ח״א וז״ל ורוק׳סנוטל אח'
»מהציעובדי׳דריחייא ויס' הורה אס היה כבית אבל אס היה כחצי ני'מדברי
ומניח אתר כלומ' שהתינוק מניע רגלו כשמגביה האחד מניח האחי אבל גורר שני
סיהסאסוישכתב בפכ״ה ח״ל והמפרשים לשדו ממעשה זס דבמקוס הפסד אסיש רגליו אסור מפניסטשאתו ואופס שאומרי׳שמותר לישא מיניק כסגורר שתי רגליו
פסדיוסיכוללשי׳מטתו שס כדי סיהיס כגיף סל רעי דמשמע דאס אינו בית דיר' דהחי נושא את עצמו טעויהיא בידס דלא אפרו חי נושא וכול׳אלא לפוטרו מחטאת
ל5וממוסדמיככר הערמתו והר״אש כשב בתשובה בחילוקי המוקצה התירולטלטל אכל אסור כל זמן שיגרור אותו אלא כשמגביה אח׳ומניח אחד כמו שכתבתי עכ״ל:
כתב הר״ן כס״ס כל כתבי אמתד׳דפשה גוי כבש לירד כו ירד אחריו ישראל כתב
ניףסלרעי וכו׳וה״מ בבית אבל בסצ' או במקום שאין אדם מקע־ד עליו לא ואסור
לעשמגרףסל רעי לכתחלה אכל אם הוא במקום שאדם מקפיד מותי להכניס הרס״קדדלקא ירד בו שאינו מטלטלו ואינו אלא כיוס' על האבן אבל לטלטלואשור
 raאיכליתספיסד לגרוס להיו' גיף להוציאו עכ״ל ומשמע דפקום שאד׳מקפיר אא״ב היו העצים תלושים מע״ש דככ״סג ליכא משוס מוקצה לפי שאין הגוי מקצה
וקצמרהיינו שהוא בית דייה וכיוצ׳שדרך כני אדם להקפיד פלא יהא סס גיף לפי
כלו׳ודעתו על הכל כמו שאמרו בימש' דאין הכן לגוי אבל בתלש עציס מן המחובר
עומולמוסס אע״פ סעמ׳אין קגיעומו סס מכניס מעתו או כלי תשמישו וימאס בשבת אסור לטלטלו עכל ובכל בו כתוב ש" ימ הירוס׳אין ככן לגוי אין צריךשיבין
בעיניוויוציאני אבל אם הוא מקים שאין אדם מקפיד כלומר שהוא במקוםשאינו לישראל אע״פ שלא העלה בדעתו שיאכלהישר' מסימחיו מוככי׳הס לישראל ומיסו
דמויוהנגון חצי וכיוצא בי שאין דרך בני אדם להקפיד על גי־ף כשהוא סס לא סירות דכ״ע מקצי רעתיהו מיניהו כגון גרוגרות וצמוקים צריכים הכנה ואפי׳הס
פיי' ליה להוציאו ע״י שיכניס שם מטתו דכיון שאינו בית דירה מינכרא הערמתי ביד גוי עכ״ל״ולענין הלכה כדברי הר״ן כקיאינן שהוא רב מובהק וכ״ש סהוא להקל
וכדמשסע מדברי ה״ה אלא שמצאתי בטסחא אחד' כתוב אבל אס הוא כמקיםשאץ בדרבנן :כתכ המרדכי כריס י״ס בשם ר״מ שאס חפץ או סוס דבר מינח על המעו'
צוסמקפיד סיפר להכניס מטתו ומוכיחי׳הדכריס שזו היא הכוסחא האמיתית או על שאר מוקצה כשבת והוא צריך לאותו חפן מומי ליטלו מסס כי דבי מוקצה
1מ1ןיס שאין אדם מקפיד הוא דצריך להכניס מטתו דאלו במקום שאד׳מקפיר בלא אינו אסור רק לטלטלו סמקיס למקום אבל ליגע בו מותר וכ״כ ג״כ בפר׳כל הכלים
מחמשה נמי שרי להוציאו ואיפשר שגס כדברי ה״ה צ -ריך להגיה ואין במקום ופ״ס זה התיר ליגע בסב׳במעמד שלפני ארון הקדש והנרות דולקים עליו עומדות
יכלימו דבמקוס הפסד ואין שס דיר' יכול לשים מטתו סס שאילו היה סס דירה ובלבד שלא יהא מנענעו וכ"כ יבי׳ירוחס בחי״ג וכ״כ ה״ה בפיק כ״ה גכי אין נומנין
היה סם ספסד שרי ותו מה צורך לשים מסתו סם הא בלאו הכי הוא מקום כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה אכל כופה הוא הכלי עליה וכן כתוב בתרומת
סמץפידיס מליו וסרי וכך הס דברי הרא״בד בהשגות וכתב ה״ה שהם דברי׳בתריס הדשן שי׳ס״ז להביא ראיה לדבר וכ״כ הכלבו בסוף דעי סכת בסס רבי מאיר וכתב
יסמוימזל5ו כתב בפכ״ה דין פובדא דריחייא יתמה עליו ה״ה ואיפשר דמסוס דכי שג״כ התיר ליגע בתנור סל בית החורף סהוחס בסבת ועוד אכתוב בזה בסימןש״י
^חכיהאביי וני עושין גיף סל רעי לכתחלה שתיק ליה אלמא קיכלהימיניה והא גבי כל דבר שאסור לטלטלו אסור ליתן תחתיו כלי וכו׳אכל מותר לכסותו ובלבד
לאמיאכיי תיתי לי דעכיי אדמר דברי אנינות בעלמא היו ולא משוס דדיכא הכי•
שלא יגע בו וגס כסי׳תקי״ג אכתוב בזה
•
כתב הרין בס״פ מפנץ
וכתנהרע* כס לפכ״ה ובפכ״ו סאפ״פ שאין עוסק גרף של רעי לכתחלה אס עבר דכל מידי דלא חזי לטלטול כסס שאץ מטלטלין כולו כך אץ מטלטלי׳
ו^ו חיתי להוציאו וכת׳ה״ה דדייק הכי מדאמרי׳אין פושיןגרף סל רעי ל כפסלס מקצתו כדמונחבפ' שואל דחק גבי מת ובלבד שלא יזיז אחד מאיבריו • כתב
יאסלאהיס מוחי־ להוציאו מה הפסד יס בעשייתו  :מכניס אדם מלא קופתו בתשו׳מהרי״ל לטלטל מוקצה ע״י נפיחה אע״ג דכמבמי לעיל דנחו נגיפי דמיש״ע
עהיוכי׳מימרא -
די־כ -
יהודה בפ׳במס .י
סומנץ (דףנ ) —
וסרס״י מכניס .
אדה מלא — ,.
קופתו אין ניאה לאסור שה דהכא תלי׳באורחי׳ לטלסלכס״ג וטלטול מן הצד וע״ישינוי
זזילנסופבו צואה ורוק ועערס העפר כביתו לארץ ונוטלו תמיר לכל צרכידומ״ש כלאחי יד שרי ואין לך כלאחר  tגדול מזה ע״סכ׳הר״מבס כפ׳כ״ו כליסצתרעעלא
ימ״הדלומקי׳ג״ז סס והוא שייחד לו קרן זוית ופרש״י דהוי כמוכן ועומד לכך אבל יתלוש ממנו חרס לכסות בו או לסמוך בו וכתב ה״פ דהיינו קדתנן בפיק כל הכלים
מזע באמצע ביתו למדרס רגלים הרי הוא בטל לגבי קרקעי׳הבית ומוקצה ואסור׳ :גבי מגופת חבית סככתתה לא יספות ממנה שבר לכסות בה את הכלי ולסמוךהב
״סין הסל לפני האפמחין וכו׳מסנס כפ׳מסנץ (דקכח ) ופרש״י דאשמועי׳דכלי כרעי סמטה ופירוש לא יספות לא יחתוך  :כתב באגור בשם שבלי הלקט שאסור
שאינוניטל• וכתב ה״ה במידה פי׳דאפרוחיס וסוס בהמה חיה ועוף לשחוק בשב' וי״ט ככרורי׳סאעס ראויי׳לצור ע״פ צלוחי' דמסאסי סמטנפי ע״י טיס
^’5טוסייס בטלטול לפי שאע׳ ראויי׳והיינו דחניא אין עוקרין בהמה חיה ועוף ועפר וכן כדור סל עץ אסור לטלטלו ולצחוק בו אכל הפוס' כפ״ק דביצה אהא דתק
ך| )י3סמוךובהויא אמרי' כפרק כירה דבפוד האפיוחיס מליו אסור לטלטלו כש״א אין מוציאץ את הקטן ולא את הלולב ולא את ס״ת לר״ה וב״ה מתירין כתבו
:,^5יו ,יי כל בין השמשות אסור לטלטלו אפי׳אחר שירדו מעליו ויתבאר זה פי׳דלאו דוק׳קסן למולו דה״ה שלא לטולו דסרי גס טיול דהא אסכחןדמשחקין בכדור
5
 PPינס"ד :תרנגילת שביחס רוחץ אות׳ מאחריה וכו׳משנה סס ממגילת סקיויין פילוט״א כיי׳ט בי״ה אלמ׳רליכא אלא טיול ע״כ משמ׳סמותר לטלטל הכדור
^5דוחיז איתה עו שתכנס ומדדין עגלים וסייחיס 'פרש״י דוסץ גידיס :מרדץ בי״ט וס״ס בסבת דבדביי' אלו י״ט ושבת סוים הס -ומיסו בימ׳פ״ב דפעניו' מצאתי
®מיאיו ובצדדין וגוררו ומסייעו ומנענע לו רגליו וכנחי׳ (שס ) דוחין אץ טור שמעץ למה חיב י״א מפני הזנו'וי״א
ך ,׳ ^ (ו )! ה;«( טהו׳לווף 5חאן דזרייז״יואסו ,
זל״תכיכ 15להא דתנו רבנן מדדין חיה ועוף בחצר אבל לא את התמגילת שהיו מסחקין בכדורז  :כחובבמשוכו׳
לשחוק זרי הכפלת ו  6פ' ׳נ ;ר« ליתלבק{
ע ^ת מ 15לא אמי אביי משוס דמקפא נפש' ופרש״י מדיין לא שלא יהא אוחזה
הרש״כא וששאלת אס מיתי לקנח בעפר
?rtrr
לחקי׳ללן ול)תי 3ו)תויי וג׳ש< cf
^" ".ייז מגעים לאין ומוליכה דקקפ׳נפסה מגכהת עצמה מן האיץ
ונמצא
גסב׳למי
שאין
לו
מיס
לתפלה
ודאו
מותי
10ם! ק נדרן®« גיא׳ יא 8ור אכל ביינו חותר
\
אווזיס
כשאוחזי' בגפיהם הן מהלכים ביגציסס והרמ״בס
כתב
בפ׳
לקנח
בעפר
תיחוח
מדאמרי׳ראסוי
לכבד
ל5לןןר,אעי׳בר״ה ונ" .
נר תיפ"רן!7כ’הג •־
/
עד
מ
1
תינגילת
חפ
;
י
שהיא
נשמטת מן היד ונמצאו אגפיה נתלשין וכ״כ הבית מסוס סמא ישוס גומות ולא נקט .
■
להיי pp'vו5ל 3י שלא יגביהס כמכין שיעקיו רגליהם סן הארץ בייתא סס אין טעמ׳ ססוס טלטול ע״כ ומיהו התוס׳והר׳יאע ז״ל כתבו יהמצניע דכיכוד אסו׳מפני
י
ועוף בחצר ופרש״י אין עיקרץ רגלי׳לגערי מן הארץ למוקצה שמזיז עפר ממקומו וא״כ אסו׳לטלטל עפר אא״כ ייחד לו קקזוי׳וכמו שאמרו מכני׳
אדם

ד״ם

שט

שם(א)כ" אדם מלא קופתו עפר וכו' (עסי'סי״א מרין עירות הסמוכים בסול ) כמוהבתשובו' מלאה פירו׳עסקי־כן ופרי׳ וכשד־נהו לפרי מסדי' לאבן ינקשעסיימשנימי«
נא' 1אם הרשב״א סאסוי לסאת מסס אציליו הדכר סממהוסממנו המשי משוס דאסור  ,המטגפיסופרס״י בפיי־ו׳המטגפי׳פימת מבושלים ורני מחד כגץתאיי׳תו מ
אדם הניח לנר
אסור עלשל יזנירו לטלטלו ועוד שבודאי מילד הוא בחומו ומלאכת מקשבת הוא ואסיר  :כתב ר״י ועכב־׳סאס ישליכס לאין יפכפו והדי פריך ולנעיינהו נעורי רשיש״יולנערון!
לא אחרי׳ ניה בחלק י״ג בסס ר' מאיר דמלבוש לס כלאים אסור לטלטלו בשבת וי״ט וראיס נעורי פד■שיסתלקו העירות מן האכן למיך הכלכל' לצייץ וישליך סאקלגו»
בנעירתה אלת א״ר לויי ביאשי ^
7נמש ' בסיס לדנר מספ ק דביצה וב כ סס המרדכי בשס
הכא
בכלכלה
סחותהפסקי׳וכו׳־' 1<1
ילע״זל^,
האסיר דאין אלם א״ז אבל כתב שרבותיו חלקו עליווהשיב
אדם
את
בנו
שיש
לו
נעיועין
עליו
עם
אכן
5
אוס׳עצםל תנילו רבי׳שמחה דשטענז אינו אסור לטלטל
סרי׳לטלפולי כלכלה עס א
שכירו
אבל
אם
אקלו
גיעגועיןעליו
או
אפי'
ת3ןסגמול5ןא
:.mwfito
דתירמיכלי עליו מידידהוס אסנדל
יש לו גיעגועקעליו ומטבע בידו לא יטלנו כלכלה שהיתה נקובת דוק כשהיא פחות וכי אבל אסהיאסל,מ;
המסומר דאסור לנוטלו ועותר לטלטלו:
וסתמה באבןמיתר לטלטלה שהרי נעשה האקרופנה וכן דלעת אע״פ שיש בתוכ׳פימת
המטכמי׳ססלסליו
כתוב בכלבו מותי לטלטל מניע' בשבת
אופה פס האבןסבתיכהוכ״נ
שתולקבה
אבןכדילהכבי׳למלא׳בהאם הוא קשור יפה שאינו
כדי להבריח הזבובי' דכליהוא ובלבד
נופל מותר למלאת בה שהו׳כמו הדלעת עצמה שהו׳ כטל אגבה הר״ן אבלהימב״ס כ' בס׳כי׳השאס יש 5/
סיסא זהיר סלא להרוג הזבובים ופשוט
פירוהססנפי׳מסלסליןאיתסעסהא3ן
הוא  :דין טלטול מטרה וטלטול נר ואם לאו אפו׳למלא׳בה
כלכלה
מלאה
פירות
ואבןבתוכו
אם
הם
פבתוכה דבמקיס הפסד לס גזתjpj, :
סהדליקו כי באותו חבת וכן מותי שמן פירות רטובים כגקתאניס וענבים יטול אותה כמות שהיא שאם ה״השעכ״לשאץ בגרסתו
וליכערינסו
בסס
סבני וקפרה שהדליקו בה באותה שבת ינער הפירות מתוכה יפפדו אפל אם הס פירות שאינן נפסדין נעורי ויבסייא בר אשי רני!® .י׳
נתבאר בסימן רע״ט  :דין מצא אמקי ינערם וינער גם האבןעמה׳ולא יטלנ׳עמה שכח אבץעל פי החני ,אוקמת׳אסריתי ושתיהן אמת
וה״גר׳חיי׳
בסבת כתבתי בס״ס רס״ו  :דק טלטול או מעות ע״פ חכר מטה החבי׳על צרה ומנער הכר והןנופלות ואם בד אשי ישם רב אמ׳וזהוסלאהז:יממין
אבני׳שכסה ב הס הכירה בע״ש בסימן הניחם עליהם מרעתו אסו׳להטות ולנער ופירוש מגיח כשהניחה דרב אלא עכ״ל ומדבריי נר׳סגס ßfa
רנ״ט • כתב הרמי׳ב׳ בפ׳כ״ו דמכבדות על דעת שישאדו שם בכניסת השב׳ ופיו־ויאם שכה שהיה דעתו היה גורש אלא ודברי רבי׳כדכריהרמ״5׳
סל תמרה וכיוצא בהס סמכבדין בהם
ליטלס מבע״י בשעהשהניחישם ושכח שם אבל כעל התרוסויב׳ והיי״ף השמיט כל זה וכ׳שססר״ןפלאידע
הקיק' היי הן ככלי שמלאכתו
להית׳מאח'
למס וגש הר״א׳השמיסו וני׳ליה
דא־פשר
אפייהניח ארעת׳שישאר שם בכניס' שבת לא מקרי מגיח
סמותי לכבד בסס קי־קע המיוצף ולדברי
דהוי גיסי tבגירסא דידן דאידחיאלס
האוסייס לכבד אפי׳קרק' המרוצף כמ״ס רגי׳בס־' של״ז פפיסא דסוי מלאכתי אוקמתא דר׳יוחנן וקמה לה אוקמתא דיב דאמר בכלכלה פחותה עסקינן ד5ןק
לאיסור  :כתב הישב״אכתשוב׳שמית' לסלסל האצטיו״לב בשכ׳ולהפכו ולהביט
עצמה נפשיא־ופן לכלכלה וזה לא הוצרכו לכותבו דמדין האבן
סכקירוי׳סמעי׳לה:
ודע שבפי׳המשנה כת׳הרמב״ס דבעען שיסו בכלכלה פימת המסנסינז
ישתהה
3ו וכ״כ האגור כשמו ומיהו לדעת הרעב״ם שכתבתי בסי׳ש״ז שאסור לקרות בשב'
בסוס ספי זולת ספיי הנבואות ופירושיהן איפשר דלטלטלן כמי אסור וס״ה בכלכלה פחותה והאבן בנקב לסתמו ולפ״ז כי׳סהיה מפיש דאוקמת׳ררכ עלמאי
לאצטרולב :כתוב בתשיבו׳מהרי״ל סלטיל השעו׳סמעתי כנרשנשא' ונתנו כדבר דאיקי כפירות המטנפים היא הא לאי הכי אס,־׳־ לטלטלה ואי א׳־פשי לועיp
לפני מה״י־ וויפ״ס ז״ל ולא מצאו איסור ברור ואפ״ס היתר כיור לא אמר בה לפי דמאסיי שהאבן סותמות הנקב היי היא נמפיסכלנלס ואפי׳אין בה פימתצלל
סנמפשט האיסור וי״ל דהוי כלי שמלאכתו לאיסור דלמרידה נמשה ואע״ג
מיתר לטלטלה כדין אבן שיקירויא וכבי חזי בו בחיבור וכ׳בפ׳כ״ס יכלכלם
שהימם
דלמצוה שיי מדירה מאן לימא לץ דהא חשי׳מדידה של מצוה דאי משיס שלומד על
נקובה
וסתם
נקב
שלה
באבן
מותי
לט
לטלה
שהיי
האבו
נע
זית
כדיפן :
ומשמע
ידו א״כ יתלה לימודו מסוס איסור ויהא שרי וחלילה ואע״ג דלאי מדידה גמור׳סיא בגמ׳דהא דבפינן שיהופירויהמיטנפי׳ואם הס פימת שאינם
מיטנפי׳אסורלסלשל
מדידת הזמן מ״מיש לדמותה ואחרי אשר גדול הדור גמגם בו ימ יבא אחיי המלך
הכלכלה דוק׳כשהוא צייך לעירית או לכלכלה דאזכשינעינכמקועס יוכלליטול
אשר כבר עשהו ומה ששמעתי על סל חול ואדויכ׳חוליו ואיני יודע אס ר״ל פמראו' הפירו׳או הכלכלה איל אס צי־יך למקום הכלכלה מטלטלה כמות שהיא ונדןאכן
ספ״ע החבי'שבסמוך ( עסי' רס״ה מדין כיעו׳ושלטול כלי׳אומשמ׳ילי
דאפי׳כמכי׳האכן
בצל ט״י החליות ומ״ע מנ״ל לחלק ואיעשר דגרע טפי דמודר הצל ממשטכ״לדר״ין
ביצה שנולדה בשבת וכירות הטשיק מן האילן בשבת כ׳ תינו בתימןשכ״ב  ■ :מדעת שרי לטלטלה מפני שנעשית בסיס לדבר האסו׳ולרבי המות׳וכמוסינ׳מי'
ס״י וכ״נמדביי התיס׳כס״פ כירה גבי מטלסלין כנונא אגב קיטמא
ואע״גדאינא
דין טלטול אוכלי בהמה ואס מ( תי לקוטמס ג״כשם  :דק נטילת קיסם לחצות
עליה שברי עט ס יכ"כ סס יש״יבהדיא  :שכח אבן ע״פ הסכית
אמזעונזע׳יג
בו שיניו שם  :דיןטלטול עצי כשמים והיפי קטימתס סם  :אם מיתר לטלטל
מטות ודברים המוקצים מפני השלטון או מפני הדליקה או מפני הלסטיס כתימן הכר וכו׳משנה בס' נוטל סס האבן שע״ע החבי׳עטה על צדה והיא נופלתמאליה
מעות שעל הכי נוער את הכי והס נועלי׳יכגמ' (סס ) ל״ס אלא בשוכח
אילכמנית
תל״ד  :גרסינן ב" ספ פירה א״ר יוחנן לי היתר רבי לטלטל מחמה באפיה וט׳אמ'
אביי קיטין בי רבי מי הסיבי וכ״ת חזו לעניים והתנן בגדי עניים לעניים וכו׳וכת'
נפש' בסיס לדבי כאסו' כלו׳אסור להטו׳החבי׳ולנער סכר סאף הס
מוקני׳רכס״פ
הר״ן ומהא שמעינן המוקצה לעשירים מוקנה ואפילו עניים אץמטלטלין אותו
■כמה טימנין ידנא ) גבי טמן בדבי הניטל וכיסה בדבר שאיני ניטל אס היה
מקצתו
סכברהנקצהמדפתושל בעלהבי׳הפשירולאכעי׳שיהאמוקצ׳לכל  :כוזב הא מגולה נוטל ומחזיר ואס לאו אינו• נוטל ומסזיר׳כ׳רש״י אס אין מקצת פיהמגולה
לא יטול דאין לו כסה יאחזנס וא״ת יפנה סביביס ה־יאיל ודכי הניט׳הוא
ויאחזנה
בפ׳המביא כדי יץדתנאי מסכי לכל מוקצ׳מחמת איסור לאחר שיעבור זמןאיסורו
וכ״כ בפכירה כטס סרמב״ן והביא ראי׳מסייושלמי וכ״כ ה׳ה בפכ״ה בשם הרמב״ן • ברומניה ויטנה על צדהויפיל! הכיסוי כדתנן האבן סע״פ חבית מטה טל צדהוהי'
והרשב״א ז״ל ור״י כתב שיש חולקים בדבר ושכךנ״ל עיקר וכבר כתבתי כל זה בסי׳' נופלת סא אוקימנא התם בשוכח אבל במניח נפשה כס־ס לרבי האסורוהעלי
דמגולס מקצתו אין זה סלטול שמצדדי והכיסוי נופל מאליו והקשו התוספות
מליו
רע"ט  :גרםי נן כספ״ק רביצה ירושלמי תכי מטלטלין את הסופי להשקות בו
את התינוק את הפנקס את הקרקע את המראה לכסות בסס את סכלים
וכס״ס
מדמנן
טיסני׳בגיזי
צער
ואי׳מטלטלין
אותן
כיצד
הוא
עושה
נוער
את
הכיסויוהן
במה מדליקין אמריכן דלר׳יסודס דאית ליה מוקצה מטלטלין את ספופי אכל לא טפלו׳וע״כ אומי ר" ת דלא חשיב כמניח כיון שדעתי ליטלו בשבת מסמעבהדיא
את החצוצרות ומשמע התם דטעמא מפום דשוסי חזי לגמע בו מים לתינוקמש״כ ' מוכרי רס״י דכל שהניח על דפת שיסארו סס בכניסת הסבת
אע״ססדעמוליהלי
בטצוצמח וכל זה ע״פ מס סקדס דכלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ( :וכ״כ בסבת מיקרי מני׳דהא סטסנ׳פל דעת ליטלה בשבח עכידילה ואפ״ה קרי להמניח
,בסג״א סוף במה מדליקיןובא״ז ) :
שטנוטל אדם את בנו סיס לו געגועץ ומה שהקשו עליו מרתק נוער את הכיסוי כ״ל שהוא ז״ל נזהר מזה סכ׳נוטלכיסי
מליו וכו׳ר״ע נוטל ארס את בנו והאבן בידו (דף קמא ) ופרש״י בחצר ולא אמיינן '"סלקדר׳שיס תורת כלי עליה יאע״ג שהן עליה לא איכפ׳לן דלא נפשית כסיסלהה
דמטלטל לאבן ואוקמיה בגמרא סס בתינוק שיש לו געגועי! עליו וסרס״י סאס לא סאין עשוי אלא לכסות קרי׳עכ״ל כלו' דגזין הללי לא להניח' על כיסויהקדה
%
יטלכו יחלה ולא העמידו טלטול טלא בידים במקו' סככת חולי ועריך אי הכי מאי
נתכוון אלא להטמין הקדר׳הילכך ליכ׳למימ׳בהו כעסה בסים לדבר האסיר צי
שי ז
איריא אבן אפי׳דינר כמי אלסא אמר רבא ל״ס אלא אבן אבל דינר אסו׳ומסכי אבן למימי במניח אבן ע"פ חבית ומעות על סיר ומ״מ דעת כמה״תכדברי ר ת ונ נ
אי נפל' לא אתי אבוס לאיתויי דינ׳אי נפיל אתא אבו׳לאיתויי ופרש״י אתי
לאתויי  .הגהית בפכ״ה כסס סה״ג  :וכתיב בכחכי מה״ר ישראל מי׳קב״ג דלא מיקרי
מגיח
וטטסא לאו מסוס טלטול הואדאפי׳לאוחזו כידו והתינוק מהלך ברגליו
אסר
ליה
אלא כסעני׳בע״ס אבל אם הניח קודם לכן סדי משוס דבפ״ס נטס׳סוכח ודקדקכן
רבא דילסא נפלה ואתי לאיתויי וכיון דלאו סכנת נפש היא לא שרו כה טלטול וכת'
מדברי הרע״בס שכת׳בפ״כה אבלהכיח ע ע רעל בכד בע״סאסו׳ואץ נלי'
מססראיה
הר״ן אבל הרמב״ן סולק בדבר דמי גזרי׳סלא יראה אדם תינוק מטלסל דינרושלא דאיכא למימי דכל קמא סבת' ע״ס קרי ליס אלא ססכיא עוד ראיהממאי ד5רח י
יעמוד בקרוב לו ד׳אמות הא ודאי לא והאוחז בידו נמי לאו מידי עכי׳ביס אלא הכי לא סאכו אלא בשוכח ששכח האבן עליו ביןהסמסו׳ולא מרמתו וזו ראיה טובהאנח
קאערינן דאי שרינן ליה טלטול אסור דהיינו כי כקיט ליס תינוק כמאן דנקיט ליס
סלפי זס אפי׳בהציח כע״ס כל שסכח כין השמסו׳ה״ללמישרי י וכתוב ע״ס
סהיהחי
אבוהבידי׳דמיאףהוא טתוךסהו׳חסעל אותודינ׳אמילמיעבד טלגיול כידי׳אכל פעלה על דעתו לסבי׳ראיה מדברי רס״י לימי דלא נעש׳סום דבר הסיס אאכמיח
כי לא שדי׳ליה מידי ליכ' למיגזר כלל עכ״ל :
כלכלה סהיתהנקוכ׳וסתמ׳באק
על דבר מוקצה בשביל שיהא מתיסב עליו בטיב אכל מה סתניחי ׳כד
יונמי
מותי לטלטלה וכו׳שס נוטל אדם אח בכו
והאבן
בידו
וכלכלם
והאבן
בתוכה
ו
3
גמ׳
סרגילי׳לסוס בתיכ׳חפצי׳חלו על אלו מסכי שאיןלו ריוס לא חשי׳מניחוהו זץמ
(דקמכ ) ואמאי תהוי כלכלה כסיס לדבר האסור ואוקמה רב חייא בך אשי אמי דבריו• וכתב הימב״ם כפכ״ס אמי' נטלו הממית והאבןאסירלטלטלז
,'5
רב בכלכלה פחותה דאבן גועה נעשית דופןלכלכלס ופרש״י סהות׳סנפחת דועכ׳ דמ גו דאתקצאי לבין השמשו׳אתקצאי לכולי יומא וכמי שיתבאר בסי שאח זה ה'נ
.או סולי'  :וכן דלעת סתולין כה אבן כדי להכביד וכו׳מסכה בפר׳ כל הכלים (דף
שאס לא היו שס כין השעשו׳אלאבשבת הונחו סס אס נטלו מססבסב׳קיי־.^'5׳
קכס ) האבן שבקימיא אס ממלאץ בה ואיכה נופלת ממלאים בה ואס לאו
אץ
כמו סיתכ׳כסי׳ס״י דאין מוקצה לחצי סכת וכ״כ הכלבי א  :יאםהחכייכיןהח^
ממלאין כה וערש״י קירויא דלעת יבשה אם ממלאי! בס ואיכה נופלת
שקסור׳יפה
וכי׳ג״ז סס במשנ׳דהאבן שע״ס החבי׳ידכר הסוס היא דהא נמי
כסן,כח .5? ,ץ
לסי הקירויא סויא כלי ואס לאו הרי הוא כשאר אבכי׳ואין מטלטל
סקירויא
דשויא
נעשהבסי׳לדב׳האסו׳ואפי׳להטות׳אסו׳כדבסמוך רכל זס בצי' ! החכ^ ^
בסיס לאבן ואמרי׳בגמ׳כיון דהדקא שויא דופן:
כלכלה מלא׳פירו׳ואבן כתוב׳
אכל אס צריך לסקו׳החבי׳ומיכול לטלטלה עם האבן סמליה לפגותמקומה
'אמתני׳דכוטלאדסאפמו והאבן בידו וכלכלה והאבן בתוכה שכתבתי בסמוך א״ר יוחנן ל״ס אלא לצורך גופו אכל לצורך מקומומטלטלז יעידו מליויכ[ח,נ ר
כי פריך 3גפ' (דקמ)3ואמאי מסוי כלכלה בסיס לדבר האסורמשני ר' יוסקבכלכל' חייא בר רב ופרש״י ל״ם סמנער׳ואינו מטלטל' בעוד׳עליה אלאפצרי/ייטום
לשכב

א״ח

הלכות

שבת

טש

יש

הסעו׳למקו׳צת לא צ סס דטתיה מיני׳כיון סהוצ עשוי להפמלק כסב׳והוא שימס כלי צו אוכל צוי
 5tפ ^?ילכךמיפוסגי אבל צריך למקומו סל כר סג׳לטלו פס ר וחס סכ׳כחי״ג מידי דחזילאסתמוסי כיה ולדידן כל כה״גאסו׳דמגו דאמקצצי לבין ששמשו׳
&נרסשוט דלה קצי אלא צסוכח ולא צמניח אלא שראיתילרכי׳ י
צתקצצילכול׳יומאצכלכלסאימוקצ׳מחמציסו׳ביןאסהואמשו׳דלאסזי למססי׳
פי׳ודוקא במניח דנעס׳בסיס
? J1רשrw
לטלטלה _  a.יי
הסמשו׳צסור_’- .1»,
בין _ ,
מלי׳מעויכל _
■״^ .־
ולמםה ׳*'
וסממו׳נופליס והצ דצמרי׳רצסו׳לטלטל׳דוקא הימ׳מצד עצמו צו מצד דכ׳שעליו בין צס הוצ מפני סאיןתור׳כלי עליו וצינו צובל
™*? 1אלל סונח ענפיי המטה
מודה ר״סדיזוו מוקצס וכן לטלטל כלי
ך״פו6גל לצורך מקומי מות׳פב״ל
אםשמלאכתו לציסו׳ מחמס לצל מוד׳דצסור
?ונדוולצורך מקומו צפי במניח שרי מניח אלא כשהניז על דעת שישארו שם כל אותה השב׳אבי!
הניחה במזיד כרי שיטלם בשבת מותרןל נער 5ל מח ׳ד; חבית והבר דאי לצ מיס׳הכיקסי׳סלכת׳צהלכת׳דק״ל
לסלס 1להד5ן וע וד דה יי פי ס "י ל״ש
?[

שמנעו

סמויגןפנעי
׳1
ןצ״לדצסינ׳ק . ■ .
מנעוצינו מסלסל להדיא רוק לצורך נופו
ןפגיליסמיפו׳צכללצור׳מקומודלצ ס גי
ליס כניעוסותרלסלסלה להדיצ  :כתב
ר״יכסי  /מפוח סעל הכר חס חוסם סמא
יגננו כמס המפרשים דצסו׳לסלטל הכר
עליו ונ׳ע״ם מעו׳נתוך הכיס וסכח
מעס מנויד ציפו ומניחו ליפילוצהד׳יש
לסגר׳סעוגויי כי כב0כ)9ו
^ממלג <פד״מסי׳רס״וצי #כ׳)  0זר
ההוטרוןשד ,
כמתג המסו׳ון
מויהשהשוכ׳פעות כמתג
מעות
דשיי
'■
לפלפלוולהניחי b
; ,r
נ"
■!5י־
ל,
■_  ,׳1ו^#׳•ח
יל,,י
^ ׳«-
עלפיקרהכליו^^•׳1!-ו׳-
יסללמודלשוכחמעו׳בכיססעושי׳כצידי

מע ^ה וכ ^ציסור כדפייסי׳וזהו סכת רבי׳צכלככל
כמושהיאעש ד״אבןלמקו׳אחר להטות׳שםכדי
זה מיידי בצריךלגוף החמיויספיק לו בהטיתישע״י זה תפול האבןסצר דבי קיימצ לן כי׳סמפוןכלוס׳דג^
אבל אםצריך למקו׳החמת ולא תספיק לו ההטיה יכול לטלטלהבמוקצ׳מחמ׳איסור קיימא לןכרסמפון
וכדפריפי'ומידידחוי-
חץ מכ׳שהדליקו בו
עם האבן שעליה לפניתמקומה :
חטי׳סזרפך
ל 1ץ שתולין בה בשר אח־גים מות׳לטלטלו אליגדמאוס לצכיל׳צע״ג דרסיי׳בק־י׳כנון
בידי^
* « דקי״ל במוקצה מחמתמיאוס כר׳ שמעון דשריאכל וביצי׳שמח׳התמגול׳אע״ג דדחינהו
*וזטקצהאלאבנרוגרו׳וצמיקי' שהעלם לגגליבשןו 1זןמסריחות« >9ולנו<  rinי «ד־ »■ ים"™,
י
קי דם

יכיויז ״״־ «

יי»  ,י® " י ;^ י מהם י « ן?־

יסגפ׳מתי סכב כיון
« ומכס מתי
לו־ב׳ני},
חדסיוסב
ספני
שחין !־וסי
ממיס־־י,

יניסי׳פסי׳מלק'
שדחה אותם בידים יהא מורי שאסורין אבל שאר כל דבר אפילי«םו׳למוש׳ניייסoft
ניין ־ד5וסו׳ל'׳׳*«
םל״׳'
־מי ׳־י!
השנ׳סני "׳
וסול־׳נל׳ ■— -י -
ועדין אל השרישו וביצים ישנתנו תחת התרנגול מיתי ■ »• ״• -
חטיןשחרק1 , ' 1
י־ , !,

כידיסהייסס עשויים להיות עומדי*
שחשוביןבעיניוומקפיד
לטלטלןומוקצמחמחטרוןכיסכגוןכלים
עליהם סס כל הסבת גסלר׳שמעוןסוו מוקצס־
אירס
מלבוש סבקיא פצלד״יקיר׳אם
וציפש׳דכיון שציין מוכני זה מי  1mלממו"
ספורה לסיכה כמלבוש צלצ פפיס לכד
כולה תלויה דשרי לטלטל המלבוש צך ללכשו נרצה סצסו' פשויי׳הס לינעל ע״י עבד צו תינוק ולצ מקצילהו מדעתי׳צבל נר גמלמצח׳הלמף
חפו׳בחוסבמלכוש והיא
המפרשים במפתח התלוי לו בהכירו כמו בו שמן רב כדי להדליק לכ השבת ורצי לא היה בדעתו שיכמ׳גוי ולא תינוק צלצ
ספאישכחוינצ בו לר״ה וכפין שכתבו
ספר חגורה כס קמצ דביצס בצריך למקומו סתדלוק ותלך הילכך צמיייצסוחי צסחיס לרעתי׳מיגיס והוי פוקצ׳דבתב המרד׳
«מי כסי׳ס״א מצצתי כסו׳בסס
לאדם שחנ׳כיסו עליו בע״ס והוצבכיתו בריש ביצה פסק כסה״מ דמוקצ׳מחמת נולד אסו׳וק במוקצ׳מממת איסורדדסיי•",
צנב זה מטלטלולכסו׳סכיצ׳מככזן שתירין
בידים כגק נר הדולק בצומו שכת כדצית׳כסוף מסכת שבת וצ״כ נישהדליקו
יסל לילך כתדו־ו כמקרם המוצנע וימימו סס עס^חגירו אכל אס היא כשוק צו
בסבת צסו׳לסלטלו ויש סמתייין מסו׳דהוי נגרף פל רמי וסין זס נכוןופמחמי׳לא:
ומו׳מצין®ס עירו לא יביצנו ככיתו אך ימיר חגורו במקום שנזכר שס וצם סם
לימי לנכרי לשמרם ופס יכיצס לצ יחוש  :הפסי׳טכ״ל וצני תמה על הממירי׳וגס על מה סכ׳וחין זה נכון יש לפמו׳שלצ דחם
בספתחלוקי יתיר־ ריניסנו ליפיל ויכול
דבריס׳צלא בפילי דחומרצ בעלמצ ' 01 :יש רבינו דלית ליה מוקצה צלא כגרוגמ!
כתובבתשבק אם יש לאד׳כיס כקוטא סלו מתוקן כמו סעוסיס בציעת הן מעור
ללבשה בשבת עכ״ל ואיפשר דכשוכח במוכ׳ וצמוקים וכו׳בפ׳כירה (דמה ) בעא מיניה ר״ל מר׳יוסנן מטין שזרען בקרקע וביציס
קזיגו או אפי מן הקוטא עצמ׳א״ור
שמחת ההרנגול׳מהו כי לית ליה לר׳סמעון מוקצה היכא רל  6דחייה בידיס היכ15
מפותהיאוכמרפכ׳תכתי בסמיך א״צ א־פשר דאסילו באץ בתוכ׳מעות מיידי ועל
שיתכצ׳יסי׳ס״י :דין ני ששכחו צו הניחו מל גב דדחייה בידים צית ליס מוקצ או דילמ׳ל״ס צ״ל צין מוקצ׳ליר׳סמעון צלס כעין סמן
פי דעת ר״פ במפה סיחרה לממית
סמי כסע׳ססוצ דולק ובמי הכי צ״ריהוד׳צמרסמוצל צץמוקצ׳לר׳סמעוןאלא
ס3לצ «ו3רס׳כס' ׳יע’ז והוא שוס לדק מעותשעלהיי ואק שפל עי החבית :
בגמ׳דר׳פכי? מי סביר׳ליה וכבר כתבו התוסדר'
עי עץ סחולקס נער או דגישמות' לטלטלו וכוי בעתולין (דקמ) א״ר סייא בר גרוגיו' וצמוק ים בלבד וצית׳נמי
שרי לטלטולי דכוורי אשי׳וכתבי הרי״ףוסר״אש יוחנן הכי נסי סביר׳ליה דמסתמ׳לצ פליג על רבי וכסמו אכתו׳ספי׳ סרמ״בס אין
צ .זי צמיג האי פלא דבשי׳
אסח דפתיה מיניה וס״ל מוקצה מחמס מיצוס ומ״ה אסור מוקצ׳בדבר סהו׳צוכל צלצ גרוגרו׳וצמוקי׳ונ״נ מדברי רס״י וכן מסמ׳בגמ׳וצמרי'
דניוןדסניריחי׳אסוחי
יהודה אבל לרסמעון מוקצה מחמת מיצוס בגמ׳דדוקא גרוגרות וצמוקיסאבל צפיסקין וחב וסין וכל שאר מיני סירו׳לית כהר
לסלסלה יב לסעפי׳דסבירא ליה כיבי
מוקצ׳לר׳סמעון וסרש״י גרוגרו׳מאני׳שמעל׳לגג ליגסן ומשנסתסו סס ממט צינס
לימליסוהלכתיגותיס ופי׳הרא״ס מלא דבשר׳מץ שפולין בו בש אבל הרמ״ב׳כמב
רצויים לצכילה פד שיתיגשו וכן צמוקי׳דפנבי׳והמוספות כתבו בירושלמי מערש•
נז׳ניועליס סייסס רע ומצוסיס ואין הבסמ׳אוכלתן צסור לטלטלן לפיכ׳תלי של
שמסייחץ בנמיס וכיון שממקלקלין כל כך צץ דעתו לקחת עד סיפקנו היט'וצימ15
וגיס אשור לטלטלו ופל בסי סומר חס כדברי רב וכ׳ה״ס ופירשו כסל׳תלא דבשי׳
תו בגמר' סס 3פצ מיניה ר שמעון כ״י מר'פצפילי תמרה לרבי שממון מהוופרש״י־
מן שחולץ בו סכסי מטלטלין ציפו דפור׳כלי מליו דרגילו׳הוא דכוורי לא אלא
נכין העצי׳פ״כ ונ׳עדכריו שנסתת סהל׳שכידו מוסלפ׳מנסס׳ סצטילי המר׳תמרי׳הלקוסי׳קודס ביסול׳וכונסין אות בסלי׳והןמפכשלו׳מצליסן
כלסנסמסש בו זורקי
מהו לצכול מהס קוד' ביסול׳מי מודה כהס דמוקכין  pכגרוגרות וצמוקיס צו ללן
סנימיור ^יפי׳תליא דכשר׳בסר מלי' התלוי ליבסו סדי מאכל חיבצומצ׳דכוורא
מחמת מיאוס כר׳שמטץ דשרי צכל במוקצה מחמי א״ל צין מ וקצה לר' סמעוןצלצ גרוגמ׳וצמוקי׳לבד ופרפ״י דציכ׳פרהי דחנהו בידי׳
<\fנצכצין חיין קי״ל במוקצה
בו באימה שבת לא קיימא לן כותיה וכי בסיף מסכת ולא חזו יכתבו זה הרי״ף והרא״ס וכ״כ סרמב״ס כפ׳כ״ו וז״ל סמן שיוצא מסס׳הקור'
צימורכגץ נישהדליקו
ראי׳ליה מוקצה צו כר׳שמעון דלי׳ליה וצמיי׳ סל בית הכד בסבת וכן פמרי׳וסקדי׳המוכני׳לסחויס סומר לצכלמבסבת ואפילו
סבתא־פליגו אמוראי אס הלכ׳כי׳׳י
ויבינא חד אסר בכל השבת בולה סלכ׳כר׳סמטין לבר צוצר של תכוצ׳או מכוא׳צבור׳סמחיל להסמפ׳ממנ׳כשכ׳סצץ סס אוכלשהו׳מגקצס
בזי הני עליגי כה יב אחא
נר ישן וחד אמר במוקכה מחמת מיאוס נמי בשבת כלל אלא הכל מוכן הוא חיץ מגרוגמיצמיקיס סבמוקצ׳כזמןשמי,כשץצומנ
י»יק 5ה  ttmמיאוס ומאי ניסו
מעוקצה מחמת ציסו׳ומאי ניהו נר שהדליקו כס באותה הואיל וססריסו׳בנתיס יאיכס ראויים לאכילה סרי כן צסוריןכסבת מסו׳מיקצ׳ומם
ה״כהס־ני׳סןעוןלבר
כיס אפי׳ר׳שמפץ מודה וכתבו הרי״ףוהר״צ׳וקיימ׳ שהתיר בשמן היוצא בבית הבדוכפירו׳המוכיי׳לססור׳בס״פק צמיי׳הכי לר׳סמעון
סלת אבלמקני :מסס' חסמן
הלכ׳כדכרי המיקל כלו׳דבנר ססדלי׳בו באומו ודין אוצר סל מבואה נמבצ׳בריש מפנין ומפורסם דאין סתחיליןהצוצ׳צלא' לדבר
קינ ךנא יפליג רב אחא ויבינא
לטלטלו כדתנן בפ׳כירס ומפיס כגמ׳דלא המיר מצוס ויתבאר בסי׳סל״ג בס״ד והא דאין סוקצ׳לר׳סמעון כדב׳מאכל צל 6כגחגרו'
®׳•ת מסר סנבה ממיר ר׳סעפין
עילויה מבעוד יוס סיכלה השמן וישתמש בו אבל וצמוקי׳לבד דוקצ בחלום צבל במידידממוב׳צפי׳לר' שמעון הוי מוקצ׳ וסרס״י כס'
מעון אלא בני זוטא דדעפיס
י^
לגרוגררוצמוקי׳דמדלא■
אין צדץ גבי גוי שהביא דורון לישרצ׳דטפמא מסוס דדמי
מסיק
דכיין דל א £
ר׳שממון דאשילטלטל' .
,
גחנה שאיצסעפויס ליככו׳כשב׳סודה
יק
י
ומפות לקטינהו מצתמל אקצינפו ולא מחלוק במחובר בקסלו כין פל גוי מ״ל דטעמ׳דכיון
ואבנים -
מוד׳ר׳שמעוןבצתרות*4י
ומדעתיס וגס - -׳ -׳״ -״ .״״* —י**
י״י —
צקצינס
היוס» ^*
׳מושינדה ייי
"׳עמי שיכנה
שע״י לקיטתו היו דמרי׳וצי לא לקיט להו אסו׳ליהנו׳מהס במסוכ׳ומאח׳סלצ לקסם
^בד ^פמיכד כלי י׳לא אוכל שאסור לטלטלו כיון דלא חזי לעידיובסדי׳צסרי׳כפר׳
סיש עליה מעי׳הא ציןעלי' הוה ליה כצלו דחנהו כידי׳ופי׳סצינו רוצה ליהנו׳מהס והילכ׳אסי׳לקסןגויאסורים-
ה גני מימי שלה וכו׳ואין גוררין אומה בסבת בזמן
השמשות ואוקסו׳כר׳סמעון דלית ליהמוקצ׳אלמא דהוה ליה מוקצ׳ומ״ה גזרו ככל המחוב׳צסי׳היכ׳סלא היה בידו ללקטן דלאהלוג:
אע׳ג דמו טלס בין
רבנןוהר״ןכ' סםססרו* סכ׳עלדברירס״יסלאהיהצרי׳לכךכיבחיסוא -דפודס S׳
ההיא״■ר״ש היא ומיהי סעו׳לא
קןן^ -
אשורלגוריה וכ״כ שס רש׳י w
^
סהמעותטליס ..
יn
צסו׳ועוד כ׳סס בסמוך צהא דצמרי׳אין מוקצה שמעון בכל מוקצ׳סחמת איסו׳שציןדעתו עליו כגון כוס וקערה ועששית ודבריר
"^ ח1.י(מידה ר"שדפודן עליו
I
ניצין לי פיקר אע״פ שחלק עליהם הרמ״בן ז״ל עכ״ל ונרצה דמהכי טעמי ציכא
^1ק [ג,ה ^ !וי כלו׳צבל בדב׳פציכו רצוי צית ליה מוקצ׳וחו אמרי׳שס בגמ׳דאע׳
לסלסולי אשי הואיל וחזיא לכסויי בס מנא מוקצה בדבר המחוסר צידה אפילו לרבי שטעון וכסו שיתבאר בס״י (מכ״ : 0
^ ןיצויאמ׳ס סיגא מפט׳סרי
ומכלה סבר רבישמגוון
עתכלצמרושבחצ׳מטלטליןהואילוסזולכסויי מנא א״ל סא איכ׳חור׳כלי*<׳ה שלידניי!גפי׳פי4״ח :
■׳
דמחחכין אותה לכלבים אע״ע סגמנבלה בסבת ובסימן שכ״י אבאר הטעם בס״ד%
כלי עליה׳וכ״כ המיד׳כריש ביצ׳דמיד׳ר״ס כמוקצה דאבניס וא״כ
, , ,3
מוקצה לחצי שבת בפ׳ציןצדין ( דף כו ) צינעיא לן צייס מוקצה לחצי סבי4
^ ’ד יש ליתליס מוקצה היינולו׳דמידי דמיחסר בין השמשות וצח״כ נסתלק
עישמלק ציפורו בשב׳דר״ש שרי ליה להא ולומיי׳ס״ד צי לצפזו בין ,השמפו׳ צקןן צי ללצ_ צחזו אל צסזו ל $נריכא דצשזו והל^־
י החיעיו והוא דבר שהוא עפוי

אורח

היום

הלכות

שבת

דטפמומשוס
רחב0ר )
אדחווהד׳אחזומר/יופרש״ידאחזו כיןהשמסו׳ואדחובסב׳סנפלועליה׳גשעי■ותפחו כר׳יהודס אמי רב מנפליג נץ יסדה ללא יחדה
אפי׳יסדיסכמי1י5
 1כי״ש
והדר אחזו ששזפמן השמש \  6pמבעי' לן הך ספמ׳דפפסו מי אסרס להו כולי יומא לסעמי׳דס״ל כר׳ימדה דאית ליה מוקצה אבל לדידן דקי/
או לא וכיסרא״ס וכמידי דאכיל׳קא מיכעי׳ליה אכל כמידי דסלטולעשיט'דאיןמוקצ' וכ״כ כרח״ס לדפת הרי״ף וכ׳עוד שר״ת סובר דמודה ר״ס כעט״ סיקין^ 1
ייעלי׳ומיP
לחצי שב׳מדתק כופיין את הסל לפני האפמחי׳כדי שיעלו וירה ופני׳בפ׳כיר׳סותר וגס הניח עליה מעותשאעי׳סל ?? מבעיד ייס 0סיר מסוס ד^יס ^
לס מקוס ומשמ׳שדינו כדיןכל,
עליוי
לטלטלו כשאינן עליו והוא סלא היו
^
ר׳שמעוןואקמוקצ׳לחצי שבת בין לאיפור סנתכארכסי׳ש״ת
עליה׳ומייחר להם מקום מורי
כל בין השמשות ועוד לקאמר התס אנני
אכיל׳ביןבאיסור טלטול הילכך כל דבר שהיה ראוי בין אולצויך מקומו מותר מחמהלצל ^
באיסור
רב מטס שיש עליה מעות אסור לטלטלם
י^כ ל613ס י י״ ת אלא לטלטלומק!מ
השמשות אם אירע כו דכר שנתקלקל בו כיום וחזר ונתקן שרי
יה יי*
מית י
 r *5ע 3יה
אכל כל רכר שהוקצה כיזהשמשו׳אפור כל היום כל דב ר ש ^ סו׳ לצל א3ל לצייד  .מפו ^לצייר
כיו עליה כל קה ^סי' י?י ? מ יי ליסנ’
נכהגהו׳
לטלטלו אסו׳ליתן תחתיו כלי כדי שיפול ל תוכו מפני שמכט  1,סרי והו שאין עליה טעותל'
^ פגחדלישנ חליס ® JFי ^ ייו ישנ

»!* טח״י״איםי־יליטלטילי

^™1שס!  ,*?K ,3־יין

הי•  1, ,ל ממה שהיה ואוי תחילה אכל מותר׳לכסותו עליו ובלב שלא
!לנךלצה ^ הס ,
ול'ע־ישב*6נפשי ^פב״י  ,״׳־< ,״ :בו דבר שמות׳לטלטלו והניח עליו מבע י דבר האסו םג התחתוןדסע פליס מ־־י׳נלביו'l actm
מישכנסיננינתיז
גרסינןפונס־אין צייןמיקנסשינשאסור מפני דבר האסור המונח עליו הלכך מטה שיש עליה מעות נסלו היינו וימינו
שלועילו
כלומר או אפי׳אין עליה עתה והיו עליה כין השמשו' אסו׳לטלט׳אקעלי' בסי׳רע״ט סדפת כל הפוסקים
ואין הבעלים מכירין בו מומר
לשלסלו
מחמת עתה ולא היו עליה כין השמשו׳מותר לטלטלה אפי' יחד' למעות לצורךגופו וצייר מקומו אסור
גרוגרותוצמוקים■שהיו מוקצים
שהמירו כלצוון
אשירי
אוס׳היכאודלא כהגהות
ר״ת
אכל
אלפס
לרב
זהו
פלקן
אם
מכע״י
עליה
והניחן
השמשות
סלא « ויבשו כל שיכסו כל בין
ר,תיייייתר מתי »  • ,י« \ ו=ו
_. . .. .. jr .ו׳  . ^ !, » « L « . . . ».ו.. . . . . •. . Lhhhh . ..
_
 6וו '' וז  Mnידד 1דר» ,דןת תרות תידרו ,
אפ'׳פ שלא ידע כאומה שעהשיבשו

^

ןמרי ,כיו1
סמדעל ,חמכ^ ?*5י ’

יגע ונ׳י 1יבחי״גפנ

שיחד׳והניחן עליהן מבע״י אע" פ שסלקן ואם יש־ עלין ף כר ה ^ סו׳ גופו וצורך מקומו :
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פעלפלין
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סביי כליופיש״י כנונ׳כלי
קטקטט.
ליס מרבד המותר«  .טל אצלו ו״סור
דחד ולא חזי דאיכא אינסי דאכלי
שיא  HDשמובל במקו שירא עליו מפני הדליקה רשי בו האור לסי הסריס  :אגד wrn
ואינא איכתי דלא אכלי ליה דפי א! מניס
דווקא צייכין לאפמ לכסוי! בו מק אוצו^ס
מתיר לטלטלו טלטול גמו ולרב אלפס
■
ונתב
נשק ליה מתודת מוקצס ןאי לא לא
הואודפמייהו עלה סאתמל יא״ת מהצו
סא ז״ל כל זה ואע״ג דבירוש׳ ריס ביצה טלטול מן הצד וא״א הר״אש ז״ל הפכים לדברי רש״י ואם
כגון איסור יש כאן היינו רבותאואעיגוסי:׳
ואין מוטל בחמה או במיון
קאמר בפשיעות למוקצה' סיכם
ספוס׳וסרא״פ
בעלים מכירין בו אסור נקטינן כתלמודא דידן • כחוב בא״ח דדכריס שאינם עליה שברי כלים דהוי ככלכלה של פירות והאבן בתוכה וכן פייסי
לעינקש
וכן פי׳ה״סבס׳כ״ו • וכת□ הרא״ש כתשובה דסעסא מסוס דלא איססר
ראויים והזמינם אין מועיל בהם הזמנה  :כ׳ הכלבו כסי׳נ״ח כל דבר שגמרו בידי
הייני
קיטמא לחודיה אפי׳אי שדי ליס מכנמא ומסמע דגיפסא מסוס דסביי פציס
אדם איני מוקצה וחית דבעי למימר שאלה התפרים פבופנין עליהם מיס כגיגית
מבלפדם׳ ונוע?
שברים או פחמץ קטנים שאי איפסר ליטול האפר
בע״ש או בעי״ט ונדחו על זה מיד אי חזו לסו בתי הכי בליל סבת או בליל יו׳ טוב
מדבריו סס דלאסרי׳לטלטולי ככובא אגב קיטמיה אלא בצריך לספי אולתקוס
סלקחו טפס היין מותר לשתותן ביום שגמרו בידי אדס אס שהו כפי סצויך ע״כ
הנגציסבמקומם
הככונא אבל אס אינו צריך אלא לגוף הכנונא ינער האפר וסגרי
ודבריו תמהים דהא אמריק בגמ׳פ׳כירה דשאר סירות בר מגמגמת וצמוקים לית
הפומ׳סשיי
ומ״ש רבי׳וכגון סדכר
בהו עוקצה וא״כ למס הוצרך ליפן טעס מפני שגמרו גידי אדם ועוד דהני ודאי לא ויטול הכנונא ולא יטלטלנה כמותשהיא •
מדבר האסור נר לי שלמד כן מדאמרי׳בגמיא סס מסיבי ושוין סאס יפכה-סכר
הוי גערו בידי אדסיבתב עוד הכלבו בסי׳נ״ח אין דין הכנה׳לגוי לסכין שאס היו
לותמרידעסקאאוגמגמוצמוקי׳ומז לחלבה הכל מותר וא״צ הכנהוכ״כהר״ן פתילה שאסור לטלטל אמי אביי בגלילא סכו ופרש״י כגלילא שחסוכי׳להסשגח
בס״פ כל כתבי אמשני׳דעסה כבש לירד בו ירד אחריו יסר' ותמרי דשיסק׳כדי נסבה פמילס שאין בגד פשתן מצויין להם הילכך לא בטלי וכעסה נר בס יס לכס ובחנו
התוספות דאין נראה לר״ת אלא ה״פ בגלילא שנו שהיה להס יוב ספןזלהכי
ויהא אפילו בשל ישראל לא הוו מוקצה כמו שנתבאר • כל דבר שאסור לטלטלו
אסור לירון פספיו כלי וכו׳בפ׳כירידמ ^ אמר רב חפדא אע" פ שאמרו אץנומכין בטלי שביי פתילה אגב סמן פכ״ל ודברי רבינו כפר״ת  :והר״ן כתב פי׳אחי־מס
היטמא
הרמב״ן שאפילובאפ׳שאיכו ראוי פרי והכי קאמר מטלטלין כנונא אגני
כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה אבל כיפה עליה כלי שלא מסבר ור ,יצחק פליג
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לטלטל
במוך
וכ״כ הרן בפרק מי שהחשיך לאפוקי מס״ש דקי״ל כר׳יצחק ובטעמ׳ דרב חסדא דהיינו שברי עצים אפ״ה כיון סהמתת׳מותרת לטלטלה מפני םהיארסו/חסמינ
#יפליגו יבא ורב יוסף וכתבו הפוסקים הנזכרים כדברי רב יוסף דאסר דטעמיה אין אוסרין איפס מפני אפר ושברי עצים'סבה משוס דסנסו מיליטפניס הסלבלי
מפום דסשנותן כלי לקבל ביצת׳פבסלו מהיבכו שהרי אוס׳לטלטל הכלי מפניהביצ ,ובטלו אגס ולא הויא מחמס לדידהו בסיס לדבר האסור וכתב עליוהר״ן ו 6נ״ל
שבתוכו אנל כשכופה עליה כלי אינו מבטלו שאס יחפוץ יטלנו וא״ת אם כן למה שיהא דשת סרי״ף כן דלדידן דלא קי״ל כר״ש במוקצה מחמת אישוך לא מסכמולה
בסנדלה
שיהא האפר דבר שאינו ניטל ותהיה סכנונא מותרת אלא כסהסיקו גוי
שניכו כופץ הסל לפני האפמסיס .כדי שיעלו וירדו בו כמושב רבעיו בסי׳ס״ח פהיי
אפרוחים דבר שאסור לטלטלן היא כפו שנתבאר סס כבר תירצו בגמר׳פיק כייס אתקצאי בין השמשות א״נ באפר שהוסק מע״ש אלא ס אינו ראוי לסלסנומפני
דכיון דכשיידו מפליו מומר לטלטלו לא חשיב מבטל סלי סהיכנו כלומר וצען שנפלו עליו מי׳וכיוצ׳בי וכל כיוצ׳בזה ה״יל להרי״ף לפרס עכ״ל :וט״מב״ס נחבפס י
שהאפמחים עשויס לירד שרי ולא דמי לביצה שאינהעשויה :לזוז ממקומה • ומיהו וז״ל -מטלטלין כנונ׳מפכי אפיו אע״פ סיס עליו שביי עצי׳מפכיסהוא כגיף סלועי
רמדמטלטלץ
אם היו סאפי־וחי׳פל הסל כל כין השמשות 6ע״פ שירדו אח״כ אסור לטלטלו ילעגו ונדחק הרב המגיד בפי׳הסלכס לדעתי • כת 1כ בהגהות פ' י"ו
כנונא אגב קיטמיה הביא הר״ס ראיהדתיבה שיש בס אוכלין ומטוה אסהסעימ
דאמקצאילבין השמשות אתקצאי לכולי יומא הכי אמרי׳ בפ כירה  :ומ״ש רבינו
להפתמסכה
אינם עיקר מותר לטלטל התיכה ותיבה שיש בה מעות בצד לן׳מומר
ובלבד שלא יגע בו ירושל׳כתכו סרא״ס בפ״ק דביצס ובלבד שלא יהא ככלי נוגע
בתסוב
עכ״ל ונ״ל דאוכלין לאו דוקא דס״ס לכל דבר המומר לטלטל ו״ול הרס׳בא
בביצה והראר״ד כ׳כן בהשגות פכ״ס וכ׳פליו ה״ה וז״ל ולא ידעתי טפס וכי המוקצה
ונו אבלהניחי
אגב
וסמלו אסור ליגע בהם כל שאינו מנעכען הא ודאי לא ואיססר שמא ינענע הביצה
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שפותר לטלטלו והניס עליו פבע״י דבר האסור גס התחתון אסור וכו׳זה מתבא'
דלסאי1
מות׳לטלטלו ע°כ ופשוט שזה ע״פ
סוס?
ר״ת דלסאר
ע״ס דברי ר׳ת
מפות מות לטלטלו
מדין אבן שפ״פ חבית ומפות שפל הכר סבסי׳ס״ט ומדיןמטס שיש עליה ממות וסלקו מייחוד מעות
סיופלי׳סרי
לא היו
כל שאין
למפו׳נמי כל
יחדה למפו׳נמי
דבסמוך ־ הילכך פטה שיש עלים מעות וכו׳בפ׳כירה (דמד^א״ר יהודה אערב אפי'
לסלסול׳יכמ ^* ,נ
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מטה שייחדה למעות הניח עליה מעות אסור לטלטלה לא ייחדה למעות יש עלים
דמו"
מפו' אסור לטלטלה לא הכיח עליה מפות מותר לטלטלם והוא שלא היו עלי׳כל בין לא שרי ר״ס בשרג׳מפט׳אלא משו׳ דחזי לכסויי כה מנא אבל מידיי™ ח! ' 1,ס1׳
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יחדו • לא ייסדו לספות אין עליה מפית בשבת מות׳לטלטלס אפ״ג דסניח עליה ליתן כלי מחת הדלף כמדרבינ יג״כ שס  :כ י
ספות בהול והוא שנסתלק מבפ״י ולא היו עליה כל בין השמשות אבל אס היו עליה היורד בסב׳ובי״ט אע״ג דמאתמל לא היו עכ י’מוח ילרחו ^ו "1םהות ?05יימסמיני
פכ״ל־
כל קין השמשות אתקצאי לכולי יומא * וכתבו התו׳יש עליה מעות אסור לטלטלם מייא בעביםמינד נייד ' יל ,3היי מו? צה הסמ ^ד5ןחימ להכי מי ? י nTt
ס*כ במניח איירי דכפכח תגן פרק נוטל מכער אח סכי והן' נופלות ובמניח בשבת ניידי ושרו מנ״ה נהרות המוסכין ומעיממהנו 3מיס היי הפ כיג יצ ץמג׳אי!
שיא מח שמוטל במקום שירא עליו מפני הדליקה רכוכפ׳כיףע ^ ^י
איירי דכהניח מבע״י והיו עליה כין השמשות אפילו אין פליס מפות אפו׳לטלסלס
כדקאפי כסיפא דמילתיה וקשה דאיך יכול להיות שמניח לדעת בשבפ י״ל כגון מצילץ את סתת מפני הדליקה א״י יהוד׳ קלקישצ
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בחמה וני׳ ומשמע התם דטלטיל מן הצד שמיה טלטיל ולרכיבי הכל אסור לטלטלו
מחמס לצל הילכךנר׳לפיש דפהיא דהמצניע דוקא מחו' דליכא הת־רו ולא כסירס״י

לי אלאמםה אחת אבל אם יש לו ב מטות הוסנו ממטה למטה ולא יטלטלנו להדיא
■׳■ :׳אס יש ככר או תינוק אינו מטלטלו על ידיהם וני מדבריהם
ן5מנ*םנמגכפכ* י
 1!,ס״־אדאישש-ר לטלטל הסת שלא
נק סיי נכו אי תיני׳אובנולסיל כנוןשהו׳מסריח אם יש לו ככר או תנוק מניחו עליו ומטלטלו על
איז מסלטלין אותר להדיא דלא ידו אפי׳מרשו־ת היחיד לכרמלי׳והר״ם במזי׳ל כת׳שמות׳ להוציאו
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שהיה מוטל כביזיון ועור הקשה לו סדאמרי׳בפ״ק די״ט מת .גי״ט ראשון יתעסקו בו קj
דננר
מדזנ uע'v 06j
עממין מאי איריא בי״ט אפי בשב נמי והשיב ר״אש0״כ ומשוידבעי׳ למימי בי״ט שני
או ת־כוק!7קא
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יתעסקו בו ישראל מ' ה נקט כי״ט ראשיןאי.ל • נ׳יtישרנצי
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סמוך שכת אמאי מעברינן מסן ;ן,קז׳ -ß»,ק צ7א ןנלינ '»צ

לכרמלי׳ כלא ככר ותנות מעל ירם כרי למעט ההוצא׳שלא אמרו
ע״י ככר ותנוק
בר״הימחמח לצל וכתכ עור עונרא׳ שמותר
להוציאו אפי׳לר״חר ע״י תנוק אכל לא ע״י ככר שאינו טפל למת
אלא שרי׳ח אסר אכל כל שאר דברי׳האסוריןלטלטל לא התירו
1
* !
,
,
< ,למ ם < עיל ררמו
ע״י ככר או תנוק הלכך אותם שמטלטליןמכורה שהדליקו
עליה
ל הניח דביי יש ' ול סמועי־ו סשפר דדו ק ש" -,ייי׳יי אפ1ר
כשני ע״י כפר או תנוק לא יפח הם עושי׳ ואס אין לו ככר
אותנו'
מפני הדליק׳התירו ומהשהקש ' מדאמיי ' שיא! ׳ לתנש
לא יטלסלנו כלל אפי׳להפכו
מעט׳למט׳שטלטולמןהצר
לצורך כפ׳כירה דטלטול מן הצד אסור תחס' לכל ללנריהס דהא
דבר האסור אסיר היה
מוטל
כחמה
ואין
לו
מקום
לפנותו
אינו
י״ל
דפאני
טלטול דכיון דאיעשר ע״י יינוארלנילןאן
רשאי לעשות לו אהל להציל אלא באים שני בני אדםויושבין תיט ?<: 0 )fי לא התייי P «3אח׳ יכמ״ם סאמו” נ“טלל"?
בצדו חס
להם למט׳מבי׳כל א מטה ויושבעלייחם להם מלמעלה המו כפ המצני ומה שהקשה ממת בי ט כיין10א ינע
נה :
מביא כל אחר מחצל' ופורס על נביו וזוקףבל אחד מטתו ונשמט ראשון יתעסקו בו תממין מאי אירי' י״ט
אפי׳שבת נטי י״ל דיחעסקובו עממין (ג ) אנל נהגהות
והולך לו בענין שתיעשה המחיצה מאיליה שנראה כאלו עשו
שם לן׳ קע׳ט «'«
לקברו קאמר ודוק׳בי״ט אבל
בשבת וי״ה מש" ע נ' ר* נ
לצורך החי שאין מחללין השבת לצורך מת אפי׳באיפור דרבנן
לא אבל להוציאו ממקום הביזיון אפילו לאסור להוין אבר
אכל

"ל -״ליה ככראו תינוק וגם איןלו מט
ל,לשלומןסצו :ראם
^סל נחמה או בביזיון ונו שסאיתמ
ן! ןמוסלנח מ׳א־רב יסודה אמ׳שמואל
סמכו מססס למסס רפ סנני׳ברשלפיא
משמיה לרב מניח עליו ככר או תינוק
 «,לסלוהינאדאיכא ככר או תינוקכ״ע
ל" !,לשרי כי פליגי דלית ליה מר סבר
^!ל מןצצדטמי׳טלטול ומס לא שנד׳
סלסולופסקו
הרוום׳וסרי״ףוסיא״שכמ״ד
סלפולמן הצד סמים סלסו' וכ״כ הימ״כס
®*!וגרפי׳ בהמצניע ההוא שכבא דהוס
מחקרתסרארב נחמן בר יצחקלאפוקי
לנומליתמהו' דגדול כבודהבייו׳שדוחס
 öjjjמעפה סרמויהכלומי לאו דלא
מנ!ו;ונ1רס’י לאפיקי לכרמלי׳סהיה מופל בכיזיקאו בדליק׳או כחיץ ואימפו׳טלטול
מניס עליו ככר אי מיניק וכרוב הר״ן שכן דפת הראשונים וטעמא דסוצא׳כיון דלא
איפשרכלאי הכי מטו׳כבוד הבריות שיי׳אכל טלטול כיון דאיפש׳לתקוני פתקנינן
^ויא אלא ע״י ככי אי תינוק אכל הימב״ן כ׳דכי ססקי׳ליה לביעלית ודאי

 181מיונלא תינוק עמקי ליס דכל מה שאתה משכיח בתיקון הטלטל אתהפיגס
מוצאת הנס־שלא לצורך וסיצא׳המת בלבד היא שמומי׳מפני כיור ה כריו׳והוא
ן״לסנייעכרכדיסיאשיכים וכ׳ה״ה בפכ״ו שכן דעת הרשב״א ורע סכתבסרמב״ן
בספר תורת סאדס שכדבייו נר׳שהוא דעת הרמ״ב׳ ומשמע שטעמו מיס תםדבריו
נדןזה פכ״ו ולא הזכיר ככר אי תינוק ואי סהא לא איריא ססרמב״ם העתיקלשון
הגמיצמנהגו ואין בו הכרע ומשמע מדברי רבי׳סאע״פסלא הסייח עדין טכיון
 wdלהסריח ע״י שמוטל בחמה שרי לאפוקי לכימליתכדי שלא יסריחויתבזה
(ניצמלניי רש״י וסר״ן ובבה״ג הוי מת המוטל בחמס דפ׳מר׳אלא דסתס כשיש
להם חקוס באותו רשות יכולין לפדותו שם אבל הימי״ס פ׳ג פכ״ו מת שהסריח
נניח ונמצא מתיזה יין הסייס והס מתבזים תמנו מותר להוציאו לכימלית גדול
סודסגריום וכו׳ואס היה להן מקום לצאת כו אי! מוציאין אומו אלאמכיחי׳אומו
כמקימוויוצאי' הסענ״ל ניסהואמפר׳דשכב׳דפ׳סמצני' כשככ׳סשייס ומפציכך
מימ להוציא לכימלי'5וכל אם לצז פסרי׳עדין אע״פ שמוטל בחט ' כזסור להוצינזו
י
י׳צסי׳וננס׳גסוצדאעליגירכוסעוסלכמ׳כיר׳כסמטלטלוכאותורשו׳־ממקו '
למקיסאי
כפעכי
או
תישאו
אס
מטלטלו
מן
הצד
בלא
ככר
ופינוק
 :וכתב
®וסנ׳סמותי להוציאו אפי׳לר״ה וכו׳בסער תורת האדם כ׳על ההוא עובר׳רההוא
ס:באדהוהבדיוקרל! איכא למידק אשמעתיןדאמי הוצאת מת אפי׳לר״ס איסור'
דמן היא דמלאכ׳שאיכ׳צייכס לגופה היא במוטל בחמ׳יהא מותי להוציאו לר״ס
דומי׳דכימלית לי׳יהורס וי״ל שהוא מותי פ״י תינוק ורב נחמן דשיא לכימלית
מונו ומעשה שהיה לכימלית סיה הא אלו היו צייכיז להיציאו לי״ה היו מתירין
כוכיי י*סורוקא מ^יי חנוק איל ע״יככר אשור דהאככי אינו טפל למת ואיצא
איסויא דאיייתא כככי ומדברי ר״ח נר׳שהוא אוסר והטעם שלא התי׳ככו׳סבייות
היש אלא על דבר ספיקיו מד״ס כגין כרמלי׳הא ר״ס לא עי״ל והר״ן בפיק המצניע
כנמשהי־מב״ן לדעת ד״חנכ׳סערר כע׳כירה כשם ס״ר אבגדור דמה סצי־־־יךככי או
ת'ט ?מ זא לעת עיוס אכל מת בכסותו מטלטלין אותו אגב כסיתו וראיה מפ״ב
דכיצה מטלסליכן לסו אגב כסא עכ״ל ומשמ׳ לי שאין כן דעת רס״י וספוסקי' דא״כ
הל לפיושי וראיתי יש לדחוי דשאיי התם דאין לו׳שהכוס יהא בטל לגבי פיויי׳אבל
מאהכתית בשל לגבי המת ואפ״פ פכ׳סרמב״ן בסע' תורת האדם יכול לימן עליו
כ'יאיתיכיקאי׳ את׳מהכלים שהוא לביש וכיוצ׳בסס י״ל דאע״פ שכלי שסוא נתין
מליואינו בטל לגביה כסותו ממש בטל הוא לגביהא כתכו הגסות בפיק כי־׳ו כסס

חוששץ שמא יתקש׳ואז לא יוכל לפשטו ואז יהיס ביזיון למת מניח עליו
1ימיטקעד שיפשיסואיבייו ענ״ל 3וכתבו עוד ההגהו׳ומק׳לצור׳הסת אבל
יזמני או דבי אתי א״ר אחא אין מטלטלין ע״י ככר או תינוקג כ׳ר״י כנכ״ח
יאשיי׳טלטול מן הצד דוקא כשצריך לטלטל המת מחמ׳לצל אבל אס אינו
^כ ואלאלמקומו או לדבר סהמ ' מונ ' עליו מותי לטלטלו מן הצד דהיינו
'® יפמססלעסה דכיון דלצורך דבר המותר סוא אע״ס שמטלטל דבר האסור
^ י־י כיוןשאיכי מטלטלי אלא מן הצד ודבריו נכוני׳כמו סיתבא־ כס״ס זה ולצור'
^ ® מן סרי טלטול מן הצד י כ׳המיד' בפכיר׳שמעש׳היס והב יאו מת כספינ׳
לבא אליו וגס סגויס היי מתאספים שסעד שהי׳המת מוטל כבזיון
^
אהל! הוציאו מן הספינה ע״יגוי ולהביאו בבית קרוביו ויאיה מההוא
^ ^סמצמדשרא רב נח מן להוציאו לכרמלי ' ע״י ישראל ואם המירו שכו׳דאירו
׳* ט׳פיעצעועושסק״ו באמיר׳לגוי סבות ודן לסניו יבי׳כרוך ממגיצא
מדמהי לעוכדא דסמצניע תדמהו להסוא דס׳כירס דאיתעי מת המוטל

צינ״ק־מ'ע' ;ע«מ’ « ע יני5ו' פדניי;
דספיר קאמי י כיו ולא קי ל כי אס אכל »ה -ת .אלואי ;,
בהגה״ע פ״ו כת׳סתס כדברי ר״אס וכ״ננלונק נטע׳«?א
לעדרמאחי שפרש״י דשכבא דהמצניעק״ל?נציניטגאן
היה מוסל בביזיון מי יסמע לרבעי ב ^ דצ?גר0א'נ! ני»צ

בשב׳סרי מ*ל וכ״כ בסבלי הלק׳שסתברא
דאס סיס המת מוטל בי״ה או במקום מפולת שמותי־ להוליכו ע״י גויס ואס היה
בכימלית אפי־׳עי׳י ישראל מפני כבו׳הכריות עכ״ל •י למ׳ש רבי׳אכל כל שאר דברי' ( 0
מת& וג׳
«הרי4ל אי׳
האסורי׳לטלשל לא התירו ע״י ככר או תינוק היי אסיק רב
אשי כפ נוטל לא אערו סש״ע קכתישרי
ככר או תינוק אלא למת בלבד וכבר כתבתי בסי׳ש״ס טעס למה המירו לטלטל ות*ש
ונתגמי
גרעיני תמר' אגב רישת' ולמה י״א דכלי שמלאכתו לאיסור מות׳לטלטלו מחט' לצל לנרי! ני״דסימן
ע״י ככר או תינוק  :וט ש הילכך אות׳סמטלטלי' טנור׳סהדליקןעל יה3ש  -ת וכן ׳ 5ע •/ו«פלוע6ם
כ״כ שם היא״ם בשם רכי׳ניסי׳וכבי נמכ' מספט' בסי׳רמ¥ט :ייידזמיט לבחמ יאיזצסצטצוי
לו מקום לפנותו אינו רשאי לע שות לו אהל להציל אלא באים שני כני
ארס ממנהגים:
ויוסגי׳בצדו חס להם מלמס׳מביא כל א׳מטס ויושב עלי׳וכו' בפ׳ כירה מת המוטל (ל ) נ׳גס3הומ
בחמה באי' שני בני אדם כצדו יכו' ופיש״י מת המוטל כחמה ויש
לסוס ימה ף4םשי* ,' BtyW
ע"'

ננו־

או

מינוק:

להסריח ומשיי! בצדו ע״ג הקרקע כדי שיצטערו מחוס הקרק'ויצטרכו להכי׳ מטותגגליסישי ^״המה
לישבעליס׳וסמטי' יהיולמסיצ׳כדמסייס ואזיל סס להס למט׳מן הקרק׳סרמחו חשה tfaiw *ns
פורסי׳פל יאשם לצל זה זוקף מסתו שתהא המחצלת מונח׳פליס וכן זה נסצא׳פחיצ׳ י0
יימpS״b
עשוי׳מאליה ולכשירצו כסמטין והולכין להם ודוק׳נקיט סס לסם מלמט' בריש׳שיכיאו ׳יוללילקת־*0ת
סמטות לישיבה כריפא יהיימחצל ת ^ ס י וס טל יהם ואוחזיס אומ כידי׳ נני ^ חי
פעה סיזקעוס וישמטו דס״ל כי ההוא דאמרי׳האי מדירתא מלמעל׳ל מט׳  |].רי
״״ ״■} ימי
ל/ 5ימויי מעיקי׳משו׳לצגרך ס £הל ל 15דס״ל מלמטה למעלה כדרך מין וק״ל
צ
1
ץ
איסור
נביעות
עושין 6הל עראיכתחלס בשכ׳עכ״ל יכתכו סתו׳מימיכלס שוס ח.י סמל! י5זיסו'כזיכ ' ® wpirאזא
סיביאו כל א' מסס ליסב עליה ותו נזפצזי מיימי כריש )3מסה והד' מחצלת
ימתינוויף 0’,
עד שיח׳לסס גס למעלה ויביאו ממ׳ומחצלאות נס יחד דב' דאסזררבנן ל מיטב י י » ס'0סחיטמ
היכרצו שהוא לצורך חי כל מ 6י דיזיפשר למיעבד עכ״ל  :ו הרמב״ס כ׳דץ זס בפכ״ו
עלל:
וז״ל היה מוטל בחמה וסין להס מקום לטלטלו לזו סלל! רצו להזיזו ממקומו ב 6יס כ׳
מי לודס ויושבים משני צדדיו חס לסס מלמטה זה מביגז מטתו ויושב עליה וזה מבי׳
מטתו ויושב עלי׳סס להס מלמעלה זה מבי 6מחצלת ופורס על גביו וזה מכי׳מחצל׳
ופורס על גביו זה זוקף מטפי ונשמט והולך לו וזה זיקףמטתו ונשמט והולך לו
ונמצאת מחיצה עשויה מאליה שהרי מחצלת זה ומחצלת זה גביהן סמוכות זו לזו
ושני קצותיהן על הקיקע משני צידי המת עכ״ל וני' מדבריו שאין סס אהל אלא
מהתחצלאו׳בלבד וזוקף מטתו דקאמ׳לא להיו׳עומד׳זקופה והמסצלת עלי ' כדפרש״י
אלא לומ ' סזוקפ׳ומסיר משסאסירצ׳לפי שאינה צייכ׳לו עוד ולס״ז מאידמציכי'
שישבו תחלה עד שיחס לסם ואז יביאו מטות וישבו עליהם אע״ס שאין לסטו׳צורך
לאהל היינו כד סיסא ני רפייסת מחצלאות לא כדי לעשות אהל בחיבור סחיהס
היפה אלא כרי לפיוס כל א׳על עצמו להגן מפני החמ׳ שהרי גס כססס להם מלמט'
הביא כל אחד מטתו ויסבו סליהם ואיפשי שאם יצס להניח מחצלת על המס' אינו
רשאי לרעת סדמ״כ׳ומ״ה אמיר שזוקף מטפי כלומר ולא יגיחכה סס כי היכי דתהוי

יקדק ( מה פסקו דבאי ב ב׳יא ויושבי' בצדו וכו סח בלאו סכי יכולץ לעשות כן
דסא כגמ׳אית׳למימיא זו אמאי דאמי י׳יצסק אין כלי ניטל אלא לצורך דב׳הניטל
ואמר להד רב סשא פוקי' ואמרו לי 'יצחק ככר מרגמא רב הונא לשמעתי ' בבבל
דאמר רב הוצא עושין מחיצה למת בשביל חי ואיןפושיןמחיצס למת בשביל מת מאי
היא דאמי רב שמואל כר יהודה יכן מני שילאמיי מת המוטל בחמה באים שני בני
אדםויושבי' בצדו סס להם מלמטה זה מביא מטס ויוש׳זכ ו׳מסמ׳דלמ״ד כלי ניטל אפי'
לצורך דבר שאינו ניטל פושין מחיצה למת בשביל מת וא״כ אין צריכין סכי כני אדם
ליסב כצדו אלא להדי׳מומי לעסו׳בסביל מת כדרךשמיח׳לעשו׳בשביל חי וכיקדק״ל
במ״ד כלי ניטל אפי׳לצור רכ׳פאינו ניטל כמי סנמב׳בסי׳ש״י תי לא הוה לן למיפסק
בהאי מימר ואיפש׳סמטע׳זה השמיטוהוהר׳יצחק אלפסי והרא״ס וא״כ יש לתמו׳על
הימ״כס ועל רכי׳סכתכוהו ואיפסי דס״ל דכהי דיב ששת סכי דטטמ׳דכעי׳סיכואו
שני׳ב״א וישבו בצדו הוא משו׳טלטול הכלים סיהי נטלי׳לצורך החי ולא לצורך המת
וכדר׳יצחק מיהו אנן דלא קי״ל כותיה חפרפינדדטעמא לאו מסוס כלים הו׳דלצווך
השת נמי נ 9ליןאלא סעמ׳כדי שתהא המחיצה נעשית מאליה ואץ עוסיןאהל עראי
כה
א1
ובשביל

ד״ם
^ ) ״1ג( כפנ ובשביל צער הרגי התירו לעשותה בשינוי כזה אבלי מפני המת לכד לא התירו וזה המטה משנס כס״פ פולין ופיפ״י דסתם  rpמוקצ׳להסקה כלומריש^ש?־י
 Vjאן* ״ » סכתב רבי׳באיססני מי אדסוכו׳בעכץ שתעשה המחיצה מאיליה סנרא כאלו עסה למאכל בהמה מות׳לטלטלו  :ומיש ואם הכיח עליו מיע״י הי או כסד!וכ !",
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הדכר3משנ ' :עירות הטפונין בתק או בקש המוקצה וכו׳בר״ס כל הכלים שסת״ר'
** *»לקן <ם°ל לצורך החי שפין מחלליןאת הסבת לכורך מת אפי׳באיסור דרבנן היי ספלה
*איןא׳יצענע " בעשיית המחיצה ולס בטלטול הכלי ואיפשר לרב הונא נמימשו׳עשיי׳משיצ׳קאמר סטמנה בתבן וסדרה סטמנה בגחלים אס מברלס מקצת׳מרכוילטלטלה
לישניס“ ולין לעכין טלטול כלים
ה #״ן .
אסורלטלסלה ראלעזר ק תיאילן\
ל
ן
ן
וכדדייקא “ “ l
בכוש או ־ ׳
פרצה לפיש .דבריו משוס »בל התירו לסוכר ולהדיחו ולשמטו מעל הכר ובלב שלא יזיז בר .תוסבין .
(! ) ע״צהיש״ת ויב ששת הרצו
בכרכ׳והןמנעיו׳מחניף,
דה׳ס
טלטול ונדר׳יצחק ולית׳ובסכי אחי ספיר לא ירו ולא תלו ולא שוס אפר ואם היה פיוהול׳ונפת׳קוש׳לחיו אמר רב נסמן ה לכהכי׳אלעזרכ! מ 1
עליו זנ״ב הר* ן מס סהברי׳הרי״ף כפ׳סי שהחשיך דלימא
העלקשלא יפתח יות׳אכל לא יורירגו לסוגרו שא״כ היה מזיז בו וכתבו סתוספ׳דמייריכשהניחסr"pw
 p"pגתהגזומנין:
לרר׳ינסק פדאמי רב הוצא היתס בהמתו
עיניו כדי שיסגרו דהו׳ ליה מזיז אבתפזלטול מן ליטלס אכל סס הכיס שס לכל השכןמ,
אפר ואיןמעמצק
טעונה כצי זכוכי׳וכו׳ודוקיכסליפי זוטרי
על הכר נוער בסיס לדבר האסו׳כדאמיי׳באבןשי1לןי
הר״ן שהקשה עליו הח״ה דהא רב הצר לצורך דבר המותר מותר הלכך מעות ששכח
החבית יכ״כ הי״אש בת שי׳ונתב עור h
וכשב
הונ׳אית ליה דרייצח׳וכדאמרי׳פוקו אמרו
אפי׳כמנ-ח ושאני הכא שלאנעעי׳הסוון
לי׳יצסקככר מיגמא רב הונא לשמעתיך
בטיס אלאלכור׳האפי׳ולסלק׳עי״ל\ p׳
וכיון שכן אפי׳תימא דלא קיימא לן סרבי האסור מותר הלכך קש שעל גכי המט׳והוא מוקצ׳מנענעו כגופו זו איפש'־דמסני׳גס לעגהססמגהבמכו
לצור1
בסיס לסבןאלא ,
יצח׳מ״מ ס״ל לאקשויימיג לרבסונ׳דס״ל ואם הניח עליומכע״י ,כר או כסת מנענע אפי׳ בידו שהרי הכינו שלא '־• ״׳
ונמשי׳ הפגה
עליו פירו׳הטמונן כתבן או בקשהמוקצ׳אפי׳כולן שתתי
01
הכי ובמה שכתבתי נתיישב דלא היה מצי מבע״י לשכוב
!יש׳בתקולסלק׳אח״כ ואיפפ׳שד(
מעיניה׳ויטלם:
החש
כדישינעור
מחט
כהז
לתחוב
לאקשויי ליה מדי׳יצסק כיון דלפו׳קושטא מכוסי? יכול
הפוסקי׳כן ופה שתעו דבריה׳ולאסלקו
:כהןüBnD־’w׳ !1 1vjץ.
ולב
לא ס״ל כותי׳ ולפ״ז מס ססשמיטו׳הרי״ף
ביןשוכ׳לממ׳ואע״פשאיפשרלון׳
שיש לו מקו' מיוחד לב״ה יכו׳להכניס עמו אבני׳ בדין זה
והר״אש לאו משו׳דלא סכר סכי אלא משו'
ומעיו!
שסמכו מל מ״ש נאק פ״פ חבית
לקנח מלא ידיו אין לו מקום קבוע מכניס עמו
דמשמ״לסו שדבר פשוט הוא שאין מותר
כעני׳וכ״ס
שעל הכי דדוק׳כשוכימות״ולא
ומ׳ש כשיעו׳ראשבוכנ׳קטנה ואם ניכר באבן שקנתו בל מות׳להבניסו
לעשו׳אסל עראיאלא לצורך החי:
סייןדעוקצה
גדול הרבה או אפי׳אם הם הרבה ומותר להעלותן לגנ לטלטל הן הצד דאסי׳במניס
סבל התירו לסינו ולהדיחו וכו׳עדדה״ל אפי׳הוא
לומ׳סהסוסקי׳סונריס
דרככן הוא ויש צד
מזיז אבי מסכ׳בפ׳שואל ( דףקגא ) טלטול לקנח בו ולא
אמו־ד׳כיון] שיש לו מקום מיוחד לבדו יעלה שם להקל הנ^ נקטינ׳וכ׳ה׳ה בפכ״השעיע׳י
שמא
חיישינן
ולא
בו
לקנח
מותר
עשבים
בו
שעלו
מן הצד לצורך דבי כמותי פומ׳בס׳כירס מע״שצרור
בסלא
כפ׳חלון וסו׳סככו עכשיוהגחלי׳הא
שאינה
וכיון
נפרכת
שהיא
מפני
באדמה
יקנח
ולא
(דמג ) אכא דאמייק גבי מת דטלטו׳סן יתלוש
כבו לא דמתיךסנהפכין מכבסהעלייט׳
בחרם
ראויה לקנח אסור לטלטלה אסור לקנח
ומבעיר התחתונו׳ וכ״כ סרשי׳כאענ׳ל
הצד שמי' טלטול הקשו התו׳והרי״ף ופרא׳
וכ׳דמ״ססשמי׳רכי׳דץחיר׳סטמנ'כגעלי׳
מכמ׳דוכתי דאשכסן דטלטול מן הצד לא
רצסלכמב׳
דכיון דככבו מוקמיקלס לית כס יבותטפי מבפייו׳הפמונץ כתבן ולא
המיה סלטיל ופיצו דתיי גווני סלסול סן הצד כינהו רכל פעיקר טלטולו משו׳דכר
המות׳ודגר המות׳הוא שמטלטל אלא שא״א לו לטלטל אותו דבי־ המות אא״כ יטלטל ולהאריך להחנות דדוק׳בככו גחלי היא כיון דלית בס רבותא והרעב״ס כתבחרון
עמו דבר האסור בכס״ג שרי אבל כשעיק׳סלטולו בסביל דבר האסו׳אע״פ שמטלטל סע״ג גחלים ולפי דבריו אפי׳בלא כבו נמי מיתוקמא שפירסמאס׳שאינ'טמומ)ינו
וכרית׳דקפני
חותה כגחלי׳ מטיל׳החררס אלא סמכענען דהוי טלטול מן הצד ושרי
אותו תן הצד כי הכא שהוא צרי׳לטלטל המת מחמ' עצמו שלא יסריח בחמס אסור
וכ״כ הרמ״בס בפכ״ה ונ״כ ה״ה בשס המפרשים וכתב הרא״ש סס״ר יינה הק־ש׳על זה שטמנה בגחלים לא טמנה קאסר אלא סכניח׳ע ,ג גחלי ' אלא דאיידימקטבפגס
מדין קס שמל המטה שמנטכעו כגופו והרי פס דלקש שהוא מוקצ׳הוא צייך לטלטל סטמגס נקט כמי בחרר׳ססמנה ולאו דוק׳א״נ איידי דבכבו שרי אפילו טמנהנקט
הלקט
טמנה אבל אס״נ דהיכא דלא כבו לא שרי אלא בהניח׳על גבי גחלי׳כתו׳בשכלי
ושרי ליה לטלטלה בגופו משום דהוי טלטול מן הצד כדאיפא בגמיוכתב כר״אס דל5ן
שמותר
כתב ס״ר ברמן מה שנהגו להצניע אתרוגים או פרישי׳בסול או בעפי נ״ל
קשי׳דהתס אף טלטול אין כאן שהרי אינו מטלטלו בידו אלא בגופו כלאס׳יד הילכך
דומי׳דגחליט
אע״ג דלקש שהוא מוקצה הוא צריך מדמה ליה לטלטול מן הצד שהוא צורך לדבר לגלות׳ולהוציא׳משם ואינו דומה לפגס שטמנה בתכן וכו׳דהמם תבן
קגמומי והר״ן תירץ דהתס נמי אינו מטלטל את הקש מפני סצריך לו אלא מפני שהם מוקצים כגון תבן סהכניסו לאוצר אבל האי חול או עפיאינומוקצ׳כדאמה׳
מכניס אדם מלא קופתו עפר ועושה בו צרכיו והוא שייחד לו קרןזויח :
שיב מי סיס לו מקום מייחד לבית הכסא יכול להכניס עתו אבנים לקנחונולו
« 1שרי ורביט כתב וטצטוצ בגופו חפי גצורך דבר האסור מוסר וכדברי הי״אש
ב  0״פ המוציא יין ( דפא )מ״ר בשב׳ג׳אכניס מקוחלו׳מותר להכניעאמי'
הילכו מעות ששכח על הכי נוער את הכר וסן נופלות סבר נחב׳בסי׳ש״ט * וכן
צנון שטמן בארץ וכו׳גפרק כמי טוסנין (דף נ־) אמר רב הונא האי סליקוסתא דצס לב״ה וסרש״י מותר להכניסם בתוך ד׳אמו׳או בחצר דלא מיתס׳לטלטולינהוועור
ובפר׳לולב
אכאר זה בס״ס בס״ד ומקורזלו׳סיינו כדי שיהו ראויי׳לקינוח ופרס״י סס
סלפה וסדר דצה סרי ואי לא אסור ופרש״י סליקוסתא עשב שהוא נאה לסיאם
וסתוספ׳פירעובעוק
ולהריח וסמלאין כד ספי לס ותוחבין אותו לתוכו ונותנו לפני סרי וכשהוא רוצה הגזול דהיינו פיקו״דס וכ״כ ה״ה בפכ״ו סמקוחלרת הן חדות
ואיפסרדהיינו
לולב הגזול דהיינו שהן רכות והר״ןכתב מקורזלות ראויות לקינוח
נוטלו ומריח בו ומחזירו למקומו ואי עבע״י רצה לפוך סעפי ושלפה והדר דצה
ולאותזא
לומר דלא שני לן בין חדות לסאינן חדות דכיאויו 'לקינוח תליא מילתא
ספיר דמי ליטלה למחר ולהחזיר׳ שהרי הורחב מקום מושכה והוחלק מבע״י
דמילתאנקט מקורזלות וטעמא דסרו טלטול אבנים לקנחבכ׳ס מסוסכבוד
ואינו מזיז עפר ואותבינן עליה מדתניא הטומן לפת וצנוכו׳תחת הגפן אם היו
מקצת עליו מגולים אינו חושש לא מסוס בלאיס וצו׳וניפליס כשבת ופיש״י הא הבריות כדלקמן ומסיים בבריתא וכמה שיעורן ר״מ אומר כאגוז רבי יסודהליומי
לנקט מקצת עליו מגולים מסוס סבת נקט לה ולא משו׳מידי אחיינא דאי אקמקצת כביצה וכבריתא אחריתי קודם זואסרינן נסכו וגערו מלא סידופרש  /פלאהיו
עליו סגולים אץ לו במה לאוחזה א 6״כ מזיז ספפר בידי' וכתב ה״ס בפ״כה דלא^ שרי בץ שלשתן ואפילו הן ד׳או סובין כולן מלא היד וכתר הכי א״ר יכאיאסים
ע״י שיתחוב בו כוס או כרכר כפו כפירו׳הטמוני׳בתבן דבסמוך מסו׳לכיון שהטמא מקום קבוע לב״ה מלא היד ואס לאו כהכיעו מדוכה קטנה של בשמים/י <ר3עהח
מכוס׳אס תוחב בהם כוש או כיכרי מחזי כעוס׳גומא אבל במק וקש אין בסס משוס אם יס עליה עד מותר ופרש" י אס יש מקו׳קבוע לבה פאס יסתיירולו כססעוני
כפיסמכזית
יקנח בהם שחיית מכניס ססמלא יד כהכרע כשיעור סמכרי׳כאגוז
גומא יגרסי׳בפ׳תולץ ( דקמא ) אמר רב נחמן האי פוגלא מלממל׳למט׳סרי מלמטה
למפלס אסור ופרש״י צנון ססוסנין כקרקע להתקיי׳כסבא לחלצו מלמעל׳למס׳שרי חוטר מכביצה מדוכה קטנה מלאכתה לאיסור ואסור לטלטלה ואער רב ששת אסיש
אס קיה ראשה מלמעלה ועוקצ׳מלמט׳וסולצ ' מראשה הפבס תחלה ומוקצה נמסך עליה פד כלומר קינוח המעיד שעשויה לכך מותי לטלטלה לקינוח וסי )נשל
פריאדסאנל
לא
עאיןפיס״י
.
נפי מ״ט -
ואחד מססדבלאועד -
טעמי י׳״״
מכסה « ׳*,.
מחוור ״  -״*
.
אחריה מותר לפי סהגועא רחבה מלמעלה ואין מזיז הקרקע כשהוא שימטס אבל
אס חולצה מלמטה לפעלם סתחחוצסנמון לפעלה וראש שהוא עב נתון לפטם כלי שמלאכתו לאיסור מומי לטלטלו לצורך גוסו ולצירךמקומו אלא וראימנס
והוא שומטה מסופה לראשה אסו׳לסי שהטמא קצרה מלמעלה וכשהוא חולצה מזיז לזדא מילמא היא וה״ק ואס לא בהכרע מדוכה קטנה סל בסמי ' כלומר סאסאין"
העפי ומטלטלו ואע״גדטלטול סןהצד הוא סמיה טלטול ואסור ודחיקסיטרא מקום קבוע לב״ה לא התירו לו מלא היד אלא אבן אחת כסייע מדוכה קטנה"
דרב נחמן ממונן כקש שעל סמטה לא ינענענו בידו אבל מנענעי בנופו ס״מ בשמים כלומר כמשקלה והסי מוכח האי פימשא כירושלמי ורב ששת אמי נחרהני
טלטול מן הצד לא שמיה טלטול ס״מ ובר״פ כל הכלי ' (דף קכג^ אמרי׳דהדר ביה רב דאפילו אבן גדולה כל שיש עליה פד סותר לטלטלה סמוכנת היא לכן ובןכחני
המו׳וז״ל ואס לא כסכרפ׳ניאס לרבינו תם כגירסת ר״ח ואס לאו כהכרעמחנם
נחמן מההיא וכתבו שם התוס׳ואס תאמר האי פוגלא ה״ד אי במניח מאי טעמא
מדוכה
קטנה סל בשמי׳והכרע סי׳רגל כמו כרעי המטה וכן מפיס בירו'כמ לא רגל
סיי מלמטה למעלה הא אפילו ',נעור אסור כל שכן טלטול מן הצד ואי בשכח מאי
ניטמא ימאן זאמראפי׳טלטול גמור סרי לצורך לטלטל אגב היתר כשעות שפל קטנה סל בשמים אמי רב ספת אס יש עלי ' עד מומר מילח׳כאסי ל פססהי "^,
W
פותי לקנח בה אסי׳גדולה יות׳מכביצ ^ו ^!ס יס היכה ממ ^ היי מימי״ ר ?
הכר בצייך למקומו וים לומר ימניח ע"מ ליטלס איירי אע״ג דכסכח דמי משוס
כילז סירסו היי 1
יאץ מני׳לכל הסבת מ" « לא היה לו להניח בענין מיצטר'טלטול מן הצד עד כאן דכיון דיש עליהן עד דהיינו סקינוח ניני בו הוכנו
ולמדנו מדבריה© דאפילו לדידן דקימ׳לן טלטול מן הצד לצורך דבר וכך ה© דברי רבעו והיע״כם בפ״כוכמב דכרירבסשחבפירשהריףוסר
היתר מותר היינו דוקא בסוכת או כמני׳ ע" מ ליטול בסכת אבל מניח ליטול אחר והיכא דאין עליהם עד כתב סמכניס סלסה *י מיס מ ז ויז ^ מ ״ 6Uחייל
^ ^ ימםי ? 7יריש׳,
הסכת מלמטה למעלה אסור במכ״ס דניעורה וכתבו התו׳והר״ןבפיק כירה דבשלא שיעורן כמלא היי ילא חיל ? כי? יס ^ ה ? וס ק כיפ
חילקו3ברי ח א 3י ןיש ^ מ ^ס ק 3וע ל 6ין לו הרינ?
השרישו• עסקי׳דאי הסרישו איכן ניטלץ בסבת דהוי עוקר דבר מגיד ולו ונר׳מדברי כרבי ינאי דכיון סלא
וסוחר ל הפ לי חם ^ גג ^נח ! 1חייימ
דסיעויא הוי מלא היד בכל מקום :
התי׳סס סאע״פ שנפוספו מחמת לתות הקרקע שר י סאנו רואים סומים ובצלי©
ע״כ3עא מיניה רכא בר יב שילא מיב חסדא מהו להעלותם אחריו לגג ופי
מתוספים בחלון ורוקא נקס הטומן אכל במתכוין לזרימה תוסס מסוס כולן
קיישיק לטרחא יתירה או לא והתוספות והר״ן פירשו מיאמרינן ביםי
זהלטול במש אפילו לצורך דבר האסור מותר ?יב נמבא׳בסמוך ודין קש פעל

אורח חיים

הלכות

שבת שיב שיג

קמו

אבלכסנפנה ואפ״ה התירו לסנט® אע״ג דמכניס מכימלית לרה״י ומדע דכא איסור טלטול
מ לסלטל אכניס0״מ כס פין לומקו׳לופנורו שא״אלסכטסמבע״י אכלסכ
מוקצה חמור מכיסוי כרמלי׳יכיון סהתייו טלטול אבטם מסוס כבו׳הבריוח כ״ס
להמיס׳מאממל
א״ל גדל ככור
מקתמג א״ל
מקו׳קבוע
דייסוכיון
אסו׳שהיה טלי טזעטס
J,
קבוע חפו שי; יי*
סיס נולו מקו
כיון סיס
ימר ו .יפו
םסרוירו ד׳אמות בכימלית ולהמיס מכרמלי' לרה״י וסי־ה״י לט־מלית ומיהו צדיק
וכן׳
חח שרוסהאפ לא תנישה שבתור ;צרורסעלו בו עשבים מותילקנת בו
ליפלנו בית הכסא קבוע .בבתינו אשור כדמוכח בסלסי סמוצי׳יין דפרי רג חסדא
ויודסעלוטיעפבי׳ממז׳לקכח בו וסתולש ממנו בשבתסייבסטא׳וסרפי
להטלומן אחריו לגג ואקסיליה רבינ׳וכו׳
1
2
קל & ראינו סתכוין לשלוש וסתוצש בחר׳אפי׳בחול משו׳סכנ׳היו לפניו בשב׳ צרור ואזני חרס־ חלקים וסני סבא איןאזס קובע מקוסלבי׳ ככסא
: ^ :וין סיי־כ רמקו׳גדולו הו צפ פ
מססע דסיכא דקבע אסו׳ואע״פ ספי׳פם
^רסהוא אינו ע פי אמר רבפפי
בקונדרי להאדבעי למיס׳בגג מפו׳טירס׳
^® דלהאי ערעיסאפרי לטלטולי
ימירה בהטלא׳לגגלאמסמעכןאלא לפי
0*%לה רה כהכ׳לזס אערו לטר׳יאמרו
:ש' היה צרי׳לנקפו ואיני סהיה יטל להעלותן לגג מפ״סהוא דבעי
הטבעת .לא ימשמש בכל ידי
^לטר׳ופרש״יסרפיס׳עטןכקו׳יפזיעו
לסיסר כיון דאיפפ׳להזמינן ומסיק דפרי
מ ^אייי עיפיסא הוי׳יל ואתאלש־ן כדרך שעושה בחול משו׳ השרת נימין .אלא .ימשמש כלאחר יד ססיס .דאין אדם קובע מקום והא דאמ׳ר׳
^ היהמילתי! היה מונח על גבי קיק' כשתי אצבעותיו ור״תפי׳שלא -ימשמ בצרור של הקנוח להחליק :ינאי אס יפ לו מקום קבוע לב״ה מלא היר
גני יתדו' סייב -עשויתולש היה
כירך שעושה כחול משום כתיש' אלא־כלאחר יד  -תשוכ׳להרב .הסס בסדות איירי מקום רחוקהו׳וטורח
^ kגגי יתדותוהדיור על גבי קיק׳
משמוש הכחא בפי הטבע׳אם] מותר להזמין טע״ס אבל לדידן דיס לן מקו׳קט׳
סייגמ זו׳נוסע וכת' רס״י חייבמשו׳תולש ר״מ מרוטככורקששאל׳על
רכא אסורלמשמש בצרור כשב' כדרך בביס אסו׳אא״ב הזמין ושמא כיון מפיפי
וצ<ו<הנס « ודמייחהךק׳ול* נ דסאי בשבת אמרי׳התם אמר
כלאחר יד־ מי הבית דס וו פקלי להו לא איפסר וסרי
^ווקא אלא אשוי משוסדימי שע־־שה בחול מתקיף ליה מרזוטדא ליפתכן ומשני
עכ״ל התו׳והגהו׳מימון בפכ״ו כתבו סתם
^ואישייכממש קאדלצורךהיכי אלמ׳ע״י שינוי שרי כגון שאוחז הצרו׳או הברז׳בשתי אצבעותיו־
דבבתי כסאו׳פלנו הקבועים גכמי־ אסוד
דשרי־
״  pאיסור כרת וסקילה מפי׳קינית וממשמש אכל כפל היד לא ואם תחוב :כולו בגוף היה נר׳
לטלטל אבט׳אא״כ ה זתינ׳מאתסל וכדברי
פ״כופתבהסמגיד ב  c' rמיא׳שלאהיה לצא' בי ךלא דמי להא רתק כפ' המצניע המוצי׳בפיו ובמרפקו מו׳הראסוני׳אכל הגהו׳אסירי בפ׳הסוציא
מסמסיארצמר ח׳יב הטא׳מלא חייב פט•ד וכל פטורי שבת פטור אבל אסור דהתם כשהוא פותח פיו־
יין כתבו כ דברי חוח האחר וני׳סאס יכול
נלגוענ׳לול״נ שידע שי שגויס בסהיא ופישק מרפקי המשוי נרא׳אבל הפא שהוא כלוע כולו בגוף היה
אדסאח׳ליכנם באומו ב״ה לא הסיב .קבע:
ולהוציא
כיון שמכניסו תדיר כרי לחזו׳
וצחיהתולסממנו חייב סס tוץס ספי' ני׳דשרי אמג׳איני מתירוי כיו?
דזמטן .סמוצא סס אדם והולך במקו׳אחר*
מקאקאי אס•ס פל גביקי־־ק־ג אעי׳ג דלא דמיא מששלהט איכא למימר דפטודאבלאסודכיי ולא היה איפסר להזמין מע״ש הילכ׳מותר*
,ומייעל נכי יתדות דא.ז איתאתזייב הבי *:הי-ז&יל ימצשד כטשטוש גריר ^ וע״ישינוי ובהכי פגי דלא
להכניס בסכ׳ומדברי ספוסקי׳שכת׳דיט׳
מנאלאיסוו פיו מש ׳' קינוח כיין דסשיק
שינוי לצא׳בו בשב' .אלו סתם מסמע דל״ס לן כין .זמנא לזמנאi
שדינן ^י' לחבגיסו־כולו »פי׳ע״י
ויפיס סילו אבלמת־־לש א־* 1ג רחיי תפשת
ן
:
^סק
דכי׳ היני דחזיק לפרי להעלותן לגג .
ע"כ■חפור לפנות בשדה ניר כשבת שפא יכא־ .לאשויי גומות:
שכשמקנת
14ןשי'לן צמאי סיו רמן■ :יין
אע" פ סהיה איפסר לו לטשוחן מפ״ס ה״ב:
החלון כגון לוח או שאר כל דכר
אינוסכוץ לפלוש סח קי״ל דרבר שצץ
לדידן  ,דאית לן במי כסאוחסרימסוס
אפי׳
 1 Jס* החלוןיכולים .לסותמן*
מחנוין מותי־ וכיון דלפו פסיקרישיס
כבוד הבייות: : .
ס^ שנרציפשי לקית נו ולא יתלשו
מזני׳שריוהיס״ב® לח קן  :יר דין ציור שעלו וב פשביס בעכ״י וכתביה״ה כפס שי■יג  ppBהחלון כגון לותאו שאי כל דבר פסותמין בו החלון יכולין לסותמו
’ וס• כפ׳כל הכלי < דקכה ) תכן ר׳אליעזר או פקק החלון בזמן שהוא קשור
סאיפשססוב׳פססי ^׳־ה ו א כשהציו׳מונחעל גבי יתדי׳וכסמעלמ״ש היה׳ לפניוצרור־
יתדות צ ין איסו׳מחמ׳עשכי' ותלוי פוקקין בו ואס לאו אין פוקקין כו וסכמי׳אושרים בין כך ובין כך סוקקין מ ׳
וכו׳ואע״פ שלא נזכ׳סס ספלו בועשבי׳כיון שמיכת .ע״ג
לא את ואסיקנ בגמ׳דאע״ג דסתם לן תנאבסוף ערוביןכר׳אליעז׳ לא קי״ל כוותיה משוס
טכי׳ל ; ולאל יקנח כאדמה מפט׳סהיא .צפיכת וכו׳סס חמר רב יהדס סבל
דבסיף סב׳סתם לן כרבנן לקתני ספשס בימי אביו סל ר׳צדוק וכו׳ומלבייהס למדכוי
^ייסופיש״י כמו שקל פיס רגב דסדאיל יתיפרכא לכן חזי־ לקינות ואסור׳לטלטל:
ספוקקי׳ומעס׳רב ובגפ׳שסמ 5יבין כך וביןכךא־׳ראב׳גרבהנ׳טן קסודגיךסאינו
אנארלקנסנחיס15פי'3סול מפני הסכנספפוטשםופרס״ימשו׳סכצםשלצזינתק
רב הובא לןמ׳מקנח קשור וסי׳סמתוקן א״ל ר׳יימיס וליפ׳מר ב ין תלוי כק שחינו מלוי והו׳פקסו' דאתי
מניני ננוכשא ססילז מלוי׳גהס  :היו לפניו כשבת צרור וחרס
פיו לפניו צרור וסיס .רכס רכ רב חנה כמחלוקת כאן כך מחלוקת בנגד הנגרר כלימ׳במלייה הוא דפליגי'
בציור ולא מז״סורב ססל־׳אמי מקנת בחרס ולא כניו׳מתיכי
ופרש״י באומי כלים שהןחלקי׳ ולאבקשירס דמדמיה לה לפלוגת ' מגר מגרר והחסלדברי סכל קסורבעי׳א״ל
מקנח בחיס ואין מקנס כציור סכ״ע באוגני כלים
סונאונן פסק סימ״ב׳כפכ״וג אנא דאמרי כי האי פנא דתני׳קכס שהתקינו ב״ה להיות פותח ונופל בו בזמןסקפו׳
(צינסמק״עיסאת הכשי ופסקי ה־י׳ף והי־״אש כיב
ופלוי בפתתפומת ונועל כו איןקסור ותלוי אין■ פומחומעל בו רסב״גאסחוקך
צרוד ועוכי' לחיה יקנחכעשבי© אבל ביבשי׳לא וכו׳ג״ז סס היו לפניו ציר׳ועשבי'
אמי מקנת אפ״פ שאינו קסור ופיש״י יכ הצי הנא דאפו׳קשייה לא בפי סדס״בג דאמימתוקן
יבחשדת ורב המניכא חד אמי מקנח בצרור ואין מקנח בעשבי® וחד
כהזמנ׳בעלמ׳ואע״פ שאינו קפי׳וכתבו סתי׳בין קפו'בין,סאינו קשו■ והואעמסוקן<
מזכיס ואין מקנח בצרוי מיתיי המקנח .בדב ' שהאור שולטת וב שיניו המחתונו'
נר׳לר״ת דלאו בתיקון של מעפה אלא במחשב׳ בעלמא כדמוכחלקמןדקאמכרש״ב ג
גושיותלא קשיאהא בלח ן סא בימין ופסק סרא״ש כמ״ד בעשבים ודוק׳לסי׳אכל
אין אור פולטתכהס> ס״ל דאסר מתוקן אע״פ שאינו קשור דהיינו במחשבה ומשמע דלגמרי ס יל כופים
יששמשייין אז סשיט׳וכ״י הרס״ב׳בפג״ו וכןפיש״י לסין
נסכ״בבסס־לרש״בא ואימא מו־נ גמ ' (דף .קכו  ),א״ר אסי א״ר יוחנן הלכס-
ס״ה .
tft״ 0V» Pשמצא בהל כהפך כנוסס׳דידן ליתיה ומסעעפדבריי&״י-שאפילו א® וכ״כ _
ומשו־י׳פמושבמחוב׳ליכ ' כרס" בג .וסי־א״ר יוחנן הכי והאתנן כל כיסויי הכלי סיס להס׳ בית אחיזה ניטלים
נעזב מסוכרים יטללקנח בהם בפורמסובדיס ולא יזיזם
וכ״ב רי בחי״ג  :היה :בשנת וא״ר אסי א״ר יוחנן והוא שיש מור׳ כליעליהסוכ״ת ה״נ דאיכא תזרח כלי
כדצמרי׳בפ״ג דערובין דלא אשיו אלא באילן אבל לא כירק
■ עליה׳ועי כעי• רפ״בג מוי׳כלי עליכם וההכיא סריו סל .דקל סגדרן לפס מצי׳ונמלך
צי,ו לקליי ואינו יכול ליפנות ונו ג״ז פס (דף פא)15מ׳רבא אסור למשמש בצרור
עליהם לישיבה צריך לקשד רשב״גא אק צריך לקחי רבי יוחנן סבר לה כותיס
סנציך
■ כלאתי יד ופרש״י
נ^ מנדיושממשמש כחול מתקיף לס מי זוטי׳ליסתכן
בחרא ופליג עליה בחדא ופרס״יוכ״ת ה״צ דאיכא .תורת־ כלי מליו
ניפכותואייו יסלליפנו׳צפיי׳לקמן בפיקין דממפמבצרוי בנקב והוא נפתח ג
סראוי להפך בו זתי׳או לפצוע כואגחי׳אבל המוסע כתבו דאין נראה לר״ה טלמס
נךחי יר האי כדרך דקאער רבא כדיך הממשמש בחול בלא שינוי משו׳ססר׳כימין•
כ׳בח״ט כלאחר יד סי לנו להצריך סלדבי אחר יהא ראוי טון סראוי לדב׳זה אלא נר׳לר״ת דה״פ דאיכ׳
"מ נלצחי ידכגוץ א־/חז ציוד בשתי אצבעיתיו שפיר דמי ור״י
כלו בנחת וממשמש בנחתוהר״אש כ׳סרע״י וכחד מורכליסלעליהס שתיקנו ועשה בו מעשה וסכינו לכך ססאס׳סהקנו וסבינו־ לכך יס
נמםטעל הציו׳בשתי אצבעותיו
סור׳כלי עליו אפילו אינו ראוי• לדבי אסר כתו חריו׳סל דקל סאינה ראויי׳לפוכו
ע?3שס יייי פי׳לזסשעש ציור פדי להחליקו שלאיפר׳בשרו ומשוסכמיש׳משובו"
ס® תפסיס אלאליסיכס אף■ טל סי כן יכול להכינס ולסלטלסבסבח וכןגיאה שהוא
יאיפסיא :אסור לפטת כפרה טר!:3כת וכי׳ג״ז בס״פהמוצי'יין(
®*9
דעת ה״ה נס׳כ״ס ולפסק הלכה כתב הרי״ף סלכה-כחכמי׳וכדפרי׳רכי אבא בי נהנא
-,
^׳־אדת סיכא ופי־ש״י שדה ניר חייפ' ראשונה ועומד לזריעהואמרי׳בגמ׳שא®
ופרש״ייספני׳־סדפאת נירו־ דבץ קשור בי ן שאינו קשור והוא סממוקן ונקנה סהמקינו להיוס פותח ונועל ט
ך מזדה חנייו אפילו בתול אסור משו® דוושא
סס אמ לאביי לרב יוסףירדו עליה"' פסקכד״יילאמר הלכת כרש"ב ג ודוקא בסיס מורס כלי סליודהן פסק סרס בם
■שא הזריעה גיס׳׳תובס״פ המוציא יין
'י'1־?׳
אמדוכה בפקק החלון כפכ״ב דכפתוקן לצך סגי אף• עליפי פאיגוקסור ובקנהסמוקיני■
"־
ופרש״י׳ —
מותר —״
יישומן -ניכר - -
זיסונסשטשו מהוא״ל א® סיס ־ -
;יסו*,זי ^,־׳י
דקאי מהו מי להיות פוחתונופל ט בפב״ך כרפ״בג ודוקא סיס מור׳כלי עליו וסר״אשממה פל
■ א® נטשטש אותד דע
קשמסל נשמיט דאע׳יב ספת א® יש עצי׳פד ww
■ דכיון דמאיס לא חזולבסעיס ולא הרי״ף -ספסקכרביאבאכרכהנאדלאבעי כפקק החלון קשו אלא מתוקןוהאי•
^מייקורדיריאולא א רשומיכיכד מופר
סיא״ש דקאי ארבששתאלאדלטפמיס מתוקן לא כתיקוןמעש'איירי אלא גמחפכה בעלמא כמו ססונית ר ת ובפיובין
משיללי
מנית הכסא וכיוצא בזסעירש
פסק כי״י בניר דכעי קשוי וכתברצי ל דלי׳ליה הא ן־ר״י דאמר כמחלוקת כאן כך
^לספירפדיב ספח לאו אמדובה קאיצלאאאבן גדולה אופה® יותר ממלא מחלוקת מגר הנגיד אלא -פבר דבנגיר סתוחכו בקרקע דמי קצתלבני׳הילנך
^וניכ י פקנתובה מותילטלטל מלן שכבי סיכנו והשתא מבעי א ליס א® ירדו
ניכרמומר■ בעי׳קשירה לאפוקי־ מאיפור כנין אבל פקק ססלוןלא סייך כיה בטן כלל וסגי
 fינפהנמי הלומי והעביר אס הקיני׳מה ו א״ל אס חשופי
במחסנהלאפוקי מאיסור טלטול וכן צדק לסלק פוד לדברי הרי״ףדהכססקכר"9־
פי׳כלוסדא® ירדו גשמי׳פל האמי׳ססקורזלות האלו ונטבעו בקרק/־והו
דפליבעליעדיס״בג כסדא?מצריך תורת כלי כקנה שהתקינו להיו׳סותת ונועל ט
כסית׳או כטוחן או לאא״ל אס היה רישומיטכחמותרוכדבייובתב;
ןר
ובפרק במס שומטן פסק סרס״בג בחייו סל דקל דסגי במחשב אלא היינו סעמא
 .מי נפכ ו נע לולב הנזיל מיימי כאי ברית׳דג׳אכני׳ מקורזלות מומי׳ לפכניסן־
לפי עקנס הואלצורך נפילת בית ודמי קצת־ לנגר הנגרר חמיו טפי וצריך תיקון
^ יי־ך ופילי ( ,וכ״ה במא״ו ני״ב חי* ו) מוסר להכניסן בתוך׳ד 1א ובית הכסא; כלי׳ והנה פחה חילוקי' סלש כפ «קהז לדברי הרי^ ף כפקק החלון סט בסססב©
ןי " נומיקף מחיצו׳יאין כאן אלא טלטול לרבנן ומשוס כבוהבריות אל גזור
במו בעדיות סלדקל ובנגר הנגרדצייך קשירהלאפוקי מאיסוידבניןוכקנה Jwo
ר־תהכעאמשמעבית
תמומד זאאלהמי© פשפע דאיכאמחיצו׳ולסון
עומס
כח-4A 3 2
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שסותמין

פותח ונועל בו צריך תיקון בלי עכ״ל אבלהיי  fכת׳דכי אמרי׳גבי פקק הסלון והוא וכו׳דמשפע דאף בים בראשו גלוססרא בעינ׳סיסא קשודצ״ל דפיקר5ן, ^ 1
סמתוקן לא כהזמנה בלחוד קאמ׳אלא צריך שיהא עליו תורת כלי או שנשתמש בו אלא אאי׳כראסו גלוסטיא כוללו דמשוס דכים כרכושו גלוסעיפ לאאיתמר3י ?
מבעוד יוס דכל סככרנשתמ׳בהס היינו תורת כלי עליהם ולפיכך לאהזכי׳האלפסי כגמ׳דלא בעי קשירה ואדרכ׳לכאורה משמע דקשירה כעימ״ה -נקט גיהfLjjp.
בפקק הקלון תורת כלי דססתמא נשתמש מבע״י שטרי צריך הוא לסיות מכוון אס״נ דבלא קשירה כמישיי י נימסי קבסנ 1ניסתי6ל’ 1ה? £העלזהשילית׳ע׳
למדסו של חלון אכל בקנה שהתקינוב״ה
בעא מיניה רכ יחומימאכיימשסלןב
ידפהוא״לבוכנאקאמרת
ועיםייששד
להיות פותח ומעל בו הוא שהזכיר
מורת אפי׳אס אינו קשו׳ולא אמריי דהוי ' כמוסי׳על הבנין ובלב׳שיחשב
כלי מסוס דלא משמע שנשתמש 3יעכ'׳ל ' עליו מע״ש לסותמו  3ו וכהכי מיהא סגי :וקנה שהתקינו ב! חיו' נועל לובית יד לנגר סאיט קשוי כלל i
ודברי רבי׳כדבייהרצו' ס  :וכתהרמב ס
בית יד באמצעית רייני׳למקבש mi
יי־י־־י
ייי׳ייי־יי* יי״1*'1־״י'‘ ״ בו נמי איןצריך שיקשרנו בדלת ומ״מ דמי לבנין טפי מפק׳החלון
ודאי מוכס דבלי היא מסו לנעולבו \
דקנס שהתקינו להיית פותח ונועל
בו ולא פני במחשב׳שיחש׳עליו מאתמו' וצריך שיתקננו לכךלרש״י
 01$יש עליו מורת כלי הריסוס ככלי
בוכנא קאממזה *אילא ,ס יי
בוככ׳סמדע
שמלאכתו להיתר כלומד ולנו דמי לקנה צריך שיתקננו
לשם
כלי
שיהא
ראוי
לשו׳תשמי׳ולרי׳ת
אין
צריך
וכומסין ביחטיןומכלץואס איתא
דביש.
ספוסקין בו זתיס ויש עליו תור׳כלי שכת׳ שיתקננו אלא
לנעול נתוננרשחו׳יתד שנועליןבו ותוחבין אותו בראשו גלוססיאאפי׳אעוקשוכללש"'
שהרי הוא ככלי שמלאכתו לאיסו' דטאני באסקופה
למטה
ורומה
טפי
לבנין לא פגי בהבי ואין נועלין בו מאי קא סיבעי׳ליס כפש׳לו ני' ?
ולוע״ג
"כ
יהא
קשור
וכיצד
יהא
קשור
אפישכראשוגלופטראפי'
הכא שהתקינו בידיס אי נמיקכ׳שמוסקין
דסםטליה -רשייאיכ׳לפיסר דשאגיהתע
בחמים הוי מלאכתו לאיסור ושכועלץ
שהוא
עב
באחי
מן
הראשי׳וראוי
לכתוש
בו
שדומ׳לכלי סגי אפי׳ מעשה הבי׳ידבידיס
מגל3ימ
בראשו
בו הוי מלאכתו להית'  :ונגרשסו'
יתד
גלוסטיא
דלא
אם
עקה
בו
קשו׳בחבל
מעשס
דק
ונדמפמע.
שאינו ראוי להיו׳נוטל בו ואפי׳אם אינו קשור
שטעלין בו וכו׳וכיצד יהאקשו' אס
ישבו
בדלת
עצמו
אלא
יבריח
הדלת
ואפי׳אם
החבל
ארוך ואינו תלוי סדקתני שיש בראשו גלוספיאול6קפני
גלוסטראוכו׳בסבמר׳דערובין ( יף ? ייC
כלל באוי׳אלא כולו מונח באר׳דאם אקבראשו גלוסטר׳אם הוא סעסה בו גלוסטר׳כל מאינו קשור
t,dp
מנן נגר שיש בראשו גלוסטיא ר״א אוסר קשור בדלת עצמי פני אפי׳בחבל רק שאינו ראוי לינטל בו ואפי' וי״ל דהו געיא קאי אנקמז דמי יק־!53׳
ור' יוסי ממיר ובגמ׳בניטל באגדוכ״ע לא
גמו׳כמ״ם רבי/־סמ-ץ וכסא פשיפאדכל
פליגיכי פליגי כשאינו ניטל באגדו כולו מונח בארץ ואס אינו קשור בדלת אלא בבריח
צריךשיחא ש אינו עושה ממעשהאםיר'אכי'
מסיש
ופיש״י בניטל באגדו כשהוא קשור ומלוי הקשר אמיץושיהא ראוי לינטל בויאפ״ה אין צריך שיהיה תלוי בראשו גלושטיא והא מיבעיא ליסבעסס
בחבל של קיימ' וראוי לטלטלו ע״י אותו א לא אפי׳כולו מונח באר׳שאיןאסויאלא כששומטו ומניחו בקרן בו מעשה בידי׳סעשה לו בית יד ופשעלו
קבל ואינו נפש׳כ״ע ל״ס דפיידכיוןדקשו' זוי׳ובל נגר שאמרנו מיירי שהאפקופ׳נבו׳וכשנועץ אותו במפתן דשרי דכיון דכלי הוא תו לא מסויכבונה
ומצוי יפה מוכח מילת דלנעיל קאי ולא אינו נוקב בארץ אבל אם נפחתה האסקופה בעני׳ שכשמכנים שאין דרך לשקע כלי במין לכסלו פסויש
מיחד כבוכ כשאין ניט׳כאגדו שהחבל דק הנגר בחור נוקב תחתיו בארץ הוי בנין ואסור לנעול בו  :רחבה הוכהאלזה סדאית׳להךבעיאבהוfa
ואס היה הנה ליטלו מסס וטלטלו ע״י
שאחורי הבתים שאין נכנסין ויוצאין בה תדיר אם עשה
דאמרי׳סלכה כד׳יהודס ככקמז וכןהרי'[»
דלת
אות׳סבל מיד נפסק ר״א סבר כיקדאינו
כתב על נקמו ואס טשה לו בית יד
ממור
ניטל באגדו הוי כמי שאינו קשורומשוס
והפוסקי׳שלא פסקו דין רעשה לו ביתיד
גלוסטיא לא שרי ליה ור׳יוסי סבר גלוסטר מהצי ליס דכיון לכלי הוא לא סוי כבנין נראה שהוא מפני שנראה לסם דבי פשוט כיון דכלי הוא וכדפ״ל בתמיסא סמה
ופסקי הפוסקי׳כר׳יופי וכתר סכי תנןנגר הנגר׳נועלץ בו במקדש אבל לא במדיג,
קאממז ובעכין נגר שאין בראשו גלוסטריכתב הרמכ״סבפה״ו ח*ל אס היה
קשור
והמוכח כאן וכאן אסור ר ייהודה אומר המונח מות׳כמקדש והנגררבמדינ׳ופרש״י ומלוי בדלתכועלין בו וכן אס היה ניטל» ואגודועמי אבלחטמיסאגדוקס׳בדלח
נגר סקשו׳בדלת אבל אינו תלוי שהחבל ארון ומתון שנגרר אינוכר׳כקשו׳ובסאין והיה הנגר נשמט כמו קור׳ומניסין אותו בזיו וחוזרין וכועלין בו כעת שמציןהא
בראשו קלוםטראקאמר  :נועלין בו במקדש דשכו׳כעלמא־הוא דאינו בונה ממש אסו' לנעול בו שאין עליו תורת כלי ואינו אגוד ואקבר אגר לסוכיימליו נימדמיו
הוא הואיל וקשור לכך :
שהוא מפידניטל באגדו היינו סעתי׳ראש החבלשבדלת .יהנגי מיטלטל מםהסבל
והמונח שאינו קשו׳כלל סוי כנין ממש ור׳יהידה סבר
לאו בנין ממש אלא דומה לבנין ובמקדש לא גזיו שבו׳־ובגמ׳מ״ר איזהו נגר הנגרר ואינו ניטל באגדו היינו שמתי׳ראש התבל םבכג׳שנמצ׳הנגימיטלסל כלא חבלונל
סנועלין בו במקדש אכל לא במדינה כל סקשו׳ותלוי וראשו מגיע לארץ רבי יהווה שהו' מיטלטל טס הסבל הקשור בו אפי׳אין ראש מובל השני קשור כשום מקוםופ י
צומי אף זה במדינה מומי אלא אי זהו נגר מגיר שנועלין בו במקדש אבל לא דהיינו ניטל באגדו ודאמרי׳כטובדא די טבלא דהוס תלי במביא ודשא לאווקלו
במדינ׳כל שאינו לא קשו׳ולא תלוי שומטו ומניחו בקרן זוית ואע״ג דבנוססא דידן אלא מעסה שהיה כך היה וכ״כ ה״ה בסס המוס׳ובסס הרסב״א לתלי בעביאלאו
בגמרא כתוב וראשו אחד מגיע לארץ ועלה קאמר ר' יסודה אף זס כמדינה מותר דוק :,ואסר שכתבתי זה מצאתי סכ׳הריטב״א בשם התוש׳וס״ר יספיה
דניט׳באגדו
דמשמע יע״כ לא שרי ייהודה אלא בסראפו אחד לכד מגיע לארץ אבל במונח היינו שפסו לו בראשו קשי אח׳סהיו נוטלין אומו בקטר ססוא וחונק אותובכית
לגמרי בארץ מוד׳דאסור לכיון שאין שום צד מפנו גביה מהארץ לא פיננר סהוא כשאר כלים ולפיכך מתיר בו דכלי גמור היא וכל שהוא כלי לא עיסוי כבונההילק
קשור אי איפשר לומר כן דסא פרס״י כמתנירוץ מגר הנגרר דת״ק היינושהחבל אע״ס שאינו קשור לא בדלת ולא כמירא דדפא כימלין בו והא דאמיי׳כמוכדדר
ארוך יסמוך שנגרר אינו נר׳כקשו׳ואס אין מגיע לארץ אלא ראשו האחד אין ספק טבלא דניטל באגדו הוס ולהכי לא אמר להו ולא מידי אע״ג דאעיייהתס להוסלי
פסוא צריכקשו׳ומאי ספמא אסר ליה כעדיג׳ לכך נ״ל שאץ לגרוס אלא וראשו מגי׳ בעיבור׳דדסא מעשמסהיה כ ךהיה י3לא? 1כי נמי סףו-p׳ yונכק לומר שכךהיה
לארץוכ״נ כס׳כ״ו שהוא גרסת ה״ה ולפ״ז ראשו דקאמר היינו סני ראשיו כלומר מפרש הרמכ״ס אלא דקי״ל הא לאשי רכא והוא סקשו׳בדלת ומשמע דווקאדלפ
סמלו■מונח בארץ ואפי בכה״ג שיי ר׳יסודה במדינה כיון שהוא קשורומשמ׳שאפי ,מדפייך ליה ספובד׳דתלי בעבר׳דדפא ! כיון דכי קשור בדלת אגודו מוכיח עניו
אס הסבל ארוך כמה אמויסרידקפורו מוכח עליו ולא אסר אלא כשאינו קשור כלל מאי איריא דלת הא כל כה״ג בכל דוכתא פרי כדמסיק ההואניטלבאגמהוהולנן
אלא שמדברי הרא״ס אהא דאסרייהלכה כר
יהודה נראה דסוס גייס וראשו אסד נ״ל שדעתו כמו שפירשתי פסלה וליישב קישי׳וו נר׳לומר ספרן היגר כונופלסני
ומי׳ס משמע ליה דאע״ג דת״ק לא שיי במקדם אצא כשראשו אחד מגיע לארץ ר' דרכים האח סיאם הסבלהקשו' בדלת אק/מתירץ אותו למוכס אכל ראסההנל
יהודה פרי במרינה אפי׳מינח כולו בארץ 601לא אסר אלא כשאינו לא קשור ולא
השני קיסיי׳אותו בנגר כעת שרוצים לנעול בו וכשפותחיס ממירין אוהו
ומטמין
מלוי ושומטו וכו׳אבל בקשור שאינו יכול לשומטו יקרן זויות סרי ופסקינן בגמרא הנגר לבדו ומניחין אותו בקין זוי' :השני פיאש הסבל הקסו׳בגגר אין סמיייא®
הלכה כר׳יה־דה כנגרר אמי רבא והוא סקשו׳בדלת והא ר' טבלא חוא לסהוא דתלי למולם אבל ראש החבל הקטיר בדלתקושרי! אותו בעת סמצין לנעולוכ&
פותסיס
בעב יא דדשא ולא אמי להו
ולא מידי ההוא כ יטל באגדו לוס ופיס״י הלכה כרכי  1מתירין אותו מהדלת ונוטלין מגי ואגדו עמו ומניסין6רר! ו 3קק ןומוונ)
יהודה ככגר׳דמותר אפי׳כמדיצ׳אבל במונח דשרי ליה ר׳יהודה כמקד׳לית הלכתא
איירי בנגר סהו׳בדרך הראשון דכיקסהנגי ניטל 3לא
אגךאפיי׳קסורוהלויט ^ק
כותיה דכיון שאינו קפיר סס בנין גמור הוא כשאר נגייסשגוטצי׳בכפליס• והוא
אחר אסו׳דהא כיון שהוא עשוי ליטלו מסס בלא אגד אץ אגד זה
עליו ‘M
סקטור בדלת עצמ׳דמוכח שפיר ולא סקשוי בסזיז׳ניטל באגד כלו׳קשוהיה•ובשכל דרבי טבלא קס״ד סהיס מגי העשוי בדרך זה ומ״ה פריך לרב'מיניה ושנילעקין
חזק עכ״ל ומשמע דכי שרי׳כשיש בראשו גלוסטרא אפי׳אינו ניטל באגדו בתלי
דר׳טבל׳לאו בנגר העשוי בדרך זה היא אלא בעשוי בדיך השנישהו׳ני ^ו)5ג ^
בעני דדס׳נמי שיי דאי בקשו׳כדלת אפי׳באין בראשו גלוסטר׳נמי שרי וכן
כתבו
ומסו׳הכי שרי בתלי כמביא דדסא והוא הדין למונח יקרן זוי׳כסוסנמכלוי^ 3׳,,
לתו׳ומיהו אש אינו קשור כלל נר׳לכאורה דאפילו יש בראשו גלוסטיא אסורדע״כ וכל נגרסאעינומיידי ש הא סקופ' גבוה וכי׳אכל אס נסחפההאסקופוכושס”
לא שרי ר׳יוסי אלא כאינו ניטל באגדו אבל קשור סיהא בעי וכך הס דברי רבינו
ר׳זיי׳נקמז מסו א״ר יוסף מאי היבעי לך לא שמיע הא
דמני׳נשסטמי5
בקצת נוסחאות אכל יס נסחאות דגרסי כדברי יבי׳גכי יש כראסו גליסטיאדה״ה
ר׳יהוד
'
אומר
גקמז
אע״ס
שאינו
נפמט
אסו״וא״ר
יהודה
אמי
ססוא
ה
ל
כ
בי
'
?י
'
ר
דסרי אפי׳אס אינו קשיי כלל וכץ התיר הרמב״ס בפכ״ו ביס בראשו קלוסטרא ולא כנקמז וטעמא תאי אמ׳אכיי משוס דמיסזי נבוכה ופרס״י נקע! שנכנסמגגיז׳
קילק כין קשו׳לסאינו קשוי ואע״פ שאין להכריע דטת רבי' מדברי הימ״בס
האסקוס׳ויוצא הנגי לצד הקרק׳ונועץ בקיק׳ופד הפח׳איירי כסהאסקופהגי־ו^
דהרמכ״ס לטעמיה דספמו ניטל כאגדו קשיר בנגי במו שיתבאר בס״ד מ״ס כן
ואין החו׳ניקב עד לארץ נשמט שנפסק החבלססו׳קשו׳כו וי״רי
מונסכקין^
מסמפו דאי דלא גרע מקנה שהתקינו להיות פותח ונועל בו דביש עליו תור׳
כלי
כפפופ׳א ותו יהריסב״א כ׳שי״מ נקמו כמונקמץכלו' פהו׳נ?מזכ’!<־ מ 0־  Fנ!ן
שיי ספי׳אינו קשו׳כלל יאע׳ט שהרא״ש מחלקואומ׳דנג׳דסחזו דרך בני?צרי׳קשיר' אצלנו היב׳שממיסי׳מנר בין הכריח הפחוב׳כילת.והדלת ימחבריf, 1
וכקנ׳סאיצו דיךמין כל כך סגי כתיקין כלי היינו דוקא בנגר שאין
בראשו גלוסטר׳ א׳קגין איכוכסימי׳ספח וסו׳הולךלכאי 11לגא!ופשמ,׳םעוס^
^ <!גו<'1
דההיא הוי דומיא דקנה יכיון דאין כראשי גלוסטר׳תוית כלי דידיה לאי תור׳כלי
וסעמי׳סעושין איתו למט׳בדל׳וכשפושיןאותו למיגלמסבכי והע! ^5לנפל
נעור הוא ומ״ה בעי קשייה אבל כיש ביאסי גלוסטיא אז הוי עליה תור׳כלי גמור
■ וסכג׳כופלוהדל׳כפת׳וכסזיקפקאיהו אל
הנג׳מול׳ונכנסה ׳ ' ?
׳והדל'
ואסי׳אינו קשוי כלל שרי והא דאמרי׳כי פליגי כשאינו ניטל כאגדו משוס ר״א
נקט
וכסמוסין אוחו למט׳ססיבקאחהעץלצ׳א׳והנג׳נוסלו 3מ׳כ יוה ,י ופ 5־חי1סל6וחי
הכי לאשמופינן דאע״ג דקסיו אסר אכל לר׳ייסי שרי בכל גווכא יאע״ע סממ״ס נטול וכשזוקפקאוחו אז הצג׳נטל והדל׳כפתת מסו׳דצדהזיכברכ׳כי
רבי דנגיאיןנועצין 3ואא״כ יסאקשור וכיצד יהא קסו׳אסיש כיאסוגלוסטרא מץ ועליי׳מג׳ע״י צוהוסבי׳דומ׳למקיע׳מסמ׳ע"כ ומ׳ככל סארץ נהגוהי

ולדביייהמץ״בסודאיסרי ואפי׳לדכדי יבי׳נר׳דשייידפ׳יכ" לאאסיי רכי׳אלאכשאין
! 1ןףו' מגיהזה דר׳דאפי׳לפי זה ודא• כיל סהנגר קכוע סס כמסמייפצעין
6 1חמ.םוס איסור ומנעול כעלה הוא ולא אסר ר' יהודה אלא כשהוא מהודק־ הדלת אלא מלוח א׳ב לכד אכל הנאשהפתח נעול בכמה קרשים חפיבי פולהו כדלת
למבשל! סיוכל לינטל והנשיזס הוא כל שאינו קשור ומהודק כלל עכ״ל וכבר א׳עתוי מקרשים יביס ושרי וכן נהנו העולם■ לסתי׳לפתוה ולנעול נדיכ׳ולא נשמע
פונה פה לאיסורנהם מותר לסלק תריסי חנויות יתכא 'בש־׳תקי״ט■ כס״ד :שירה
!^ 350יכעי׳לןעשה לו כית ירמהו ופשיטנא דסרי ופי׳הוי״ף• דכנקמזקאכנד:
תיבה ומגדל ספתחיהומן הצרוכי׳גי׳ז סס
! < הסאחורי הבתים וסו' מסיהשם
^שבמוקצה וסדקיןסכפי־פ' דלת לפותחה אושתולהי -בה מוזצלת של קנים׳ וכןפרצה שגדי׳(לקב) ת״ר ציי דלת שידה תיבסומגדל
והעליון:
^מ איןנועלץ כקאא״כ גכוסי׳מן בקוצי׳כעין דמז־אם יש להס ציר או אפיי׳אין לחםעת׳ציך א*5א ,כמקדש מחזירין כמדינה דוחקין
זיא׳יהרלתשכמוקצ-רסכישאסרי שחיה׳לה? צ ' רנישלמ כהן -אפילו הקננררין בארץ רק שקשקכאן וראן לא יחדי סמא יתקעוכ׳הר״אש
הכתיס ומשוס הבי כקס לין מסוס ^ ין ותלאז לנעול בהם וילא השיב כבונה שייכי בוז? שהוא דלת ניך ן ר׳ ת נסתפק אם ימותר לדחוק׳ הע' ניון
שהיה לחם ציר אין להם ציר ולאחיה ל הס ציר א » נוע 1,י ן בהם כמדינה מדקאמ כאן וכאן לא יחד משמע
 3היךיו3ןי^ 3 1י ^כ ' תחוס£
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קזני ניי^
30ל נגיוומ נועלין כו אפי לאהיה » רלעול והוא מרד דלו־ העשוי
»י*,
כמדינה דוחקים התחתון מכלל דבעליון
לדחוק אסור עכ״ל ורכי׳סתס סדב לאיסורי
וה״ה כתב כפ״כבסנר ' מדברי סימ״בס
,
,
. . . .^ .
JJ׳ ctw:.pמיסד כבונ׳ובגמיומרנסיהתחתון כולו ממקומו אסיר להחזירו שמאי יתקיאבליאש יצאשאסורלדחוק' העליון כמדינה ושכןהעלו
ן1מ? ^ ומתנלת הנגררת כזמןמקצתו דוחקו ער שמחזירו למקומו כיון שהעליוןנשאד במקומוז״ל וככר כתכאי בסי׳ש״ח׳דדלתיתהכלי׳
לדוחקומותר ליטלס מהם בשבת אכל לא דלתות
׳מזלויי׳טעליסבהסבטכופרש׳י בקל יכול' להחז י ,התח :תוןאבלכשיצ' העליון אפוי אפילו
מידי דמחב’ בארעא משו׳דסוי כוג ' ומשמע
^ ^ לי״זסואדקפי' איל
*
,
"
*
יי
.
.
.
ואם
אגבוהין ולהחזירו למקומו מסח של פרקים אסור להחזיר׳ולהרקה
לאסייש אמי אייי בשיש להם
דהוי חייב חסאת כין על נטילתן בין על
תקעחיי׳חטא׳ואמהיא רפויה מות:לכתחיל' וראיתי כתו' עלשם■
חזרתן :סטח של פריקים אסור להחזירה
צזועומ׳נולמא דדלתגמור׳ה־אוהרי
■
^
הר״םםרומ :כורק .דה״ה כוס שלפרקים אפור להחזירו אא״כ יה
ולהדקם וכולו כס״פ כירה ( דף מז ) אפרי
5א קשורה וחלוייה ולא מיחד כגונה־
 wnלהש ציר ואף ע״ג דה שתא ליכא רפוי ול רכוס אין ררך להרקו כל כך ושדי ככל עיין קור שנשכר'; ר'אבמ ורב היגא דעותיי להחזיר מסהשלי

מי51ןהו>דאיכ' וידועססלכ ' כרב׳וכ״פ
5ו,זכ״סכעפ״ו ודכייו ג׳׳כ כפרש״י אכל
נויט׳כאפיירה^-ו דא  :ד אכיי כשיש לכס
ציירינושיש להסציי כפתח מתוקן
לולתדמונחא מילר,א דפתח־ס קבועים
חסץאפותס ונועל אינו נר' ככונס
אפיאיןבגופם סל דלת שוס הי־ר ציר
סיי6כיי וא״צלרנא כשהיה ציר כפתח

מותר לסומכה כאתכו׳המטח שהןכלי כרי שלא תרד יותר אפל'
לאכדישתעלדא״כהוה ליה בונה והוא שיהורפוין שיכול
ליםלס כשירצה אכל אם מהדקם שם■ אפור חצר שנתקלקלו?■
במי גשמים יכוללזרות .בה תכן ולא חשיב כמוסיף על הבניןי
ובלכר שישנ׳שלא יזרה לא כסל ולא בקופה אלא כשולי הקיפ,
שיהפכנה ויביא התכןעלשוליה :
בנין וסתירה ככלים וה״מ שאינרבני; ממע^
וריבק
י־ כגון חנית שנשכרה

1:H״sשאין ט עכשיו וגס כדלת לא
היהמפולס׳ ומשמע לי דסא דאוקמ׳אכיי כשיש להם ציר ורכא כשהי ' להס ציר היינו
ונמחל נה אינו מחזיר הציר למקומו דאילו מחזיר הציר למקומו אמריכןבפ׳י׳ק
ודע דכקצת ספיי׳
וניצהדאפי׳כחריסי חטיות סהס כלים המטלטלים אסיר
וניממזובאץ נועלין בהס אא״כ הס גבוהים סן האין גיטפקי יסעית הוא שנפל
מזייונהריאאפרי ' בכריתא כגמ׳ דכגכוהין מן .,סארן מלא נימא סקי ובן מצאתי'
קצווספיירכי' שלא היה נתיב כסס אלא איןיטעלין כהס אאי׳כ הן גבוהים מן?
נאק ופתח סעשוי לכניסה ויציאה וכו׳הואתפ״ס סס הי״אש וז״ל כתג הרז"®
האותצן הדלת שבמוקצה וכולי וכן הא דתניאידלת הנגררת ומחצלת סנגרר׳כזמן
פקשוריס ופלוייכד נועלים בהס כולסו כר' אליעזר לפעי בפקק החלון קשור ׳ותלד
קאעדרב יימיס3ר אכא מאן תנא נגר הנגרר ר׳אליעזר היא .והשתא דק"ל סלכתא
ני׳ינווהדכקשוראע״פסאין מלוי סגי נקיטינן מיניה דלית הלכת כהני מחכיתא
דנעוקשוריס ותלויים ולא כתנ׳דמתני׳דבעי גכוסיס סן הארץ ולא כהירא לאיקומי
סתמאדמתכי' דלאכהלכתא ויותר נראין ככרי הרא״בדז״ל ח״ל אי קשי' לי כיון
דק״לכייהודה וכרש״כג דאז׳מוסיףאהל עראי מותי אה אמיי׳לעיל כמתני׳הדלת
שבמוקצה וחדקיןשכפיצ׳ומחצלת אין ניעלין כהש אא״כ היו גכוהי׳מן הארץ ואסרי
ליהעשוס כנין והלא תוס ' אהל עראי הוא שהרי הדלת עשוי הוא לפתות ולסגור
התסכיון שולח סל מוקצה הוא וש ל פרצה לאו סוס׳אהל עראי הוא אלא קבע סאיץ
פשי' ליפתח אלא לזמנים רחיקיס לפי שאין דרך כניסתו ויציאתו מליהס ואם היה
נפחתקכ-יע לימס ולצאת דרך שס אע״פ שאין גבוהין מן האיץ כועלין כהס עכ״ל
אבללאמשמע נן מדברי רש״י שכתב מקט דלת שבמוקצה מסוס דאין כעלי הכית
חושש לעשות לס דלת תלויה כראוי וכו׳משמ' דה״הלכל -דלת שעשוי כענין זה׳ אלא
מקט מקצה משוס דאורחא בסני :דלת העשוי מלותאחת או שאין לה אסקופה
ממתינה וכו׳ג״ז סס תני ר׳חייא דלת אלמנה הנגררת אין כועלין כה היכי דמי
ילתאלסכס איכא דאסרי דחר סיפא ואיכא דאמרי דלית לה גישתמא ונתבו סרי״ף
הי?) שחד סיפא לוס אחת וכן פרש״י וכתב דטעמא עפו׳ דמיחזי כבונה וטמן קרס
פסל שאין בה היצר דלת וניספעא פירשו הר״יףוהרא״ס אסקופה התחתונה .איין
וכן פי
אותה ובן
ין קרת !.
אות'וערקו
סומסיץ קות
ובעסומחין עומעין
 wuגבuw׳ ן
מירידיןwuw j
wJ5״״ >
׳ ־
פי׳
ועוקרין
האיץ וכססותחין
אופה על
ליז3סבעכ״ו-וכתב רכי׳אץ נועלין בה אפי׳יש לה ציר משוס דאי דוקא כשלא הים
^'י ^ 'היא מכמה לוחות ואית לס אסקופה כסי אלא ע״כ אפי' בפהיס לה ציד
טעלין בה וכיון והי' לס ציר לא פסכי לה גם כיש לה ציר אסו׳דהיה לס שום

’ ^ לינאדק״לכותיסיפסק רבייכשני הלשונות להחמיר  :ומ״ש איןנופלין
^ך יס לה ניר פירושו ואיט מכניס הציר כמקומו דאילו במכניסו למקומו מאי
כדאמרי׳ , . .
כבונה .. .
דמיחזי .
טפי . .
חעיר . .
למקומו . .. ..
שמכניסו ,.״... T
_
^יקאמי _
בפ״ק
אדיבה כל
^ גס מיים׳ חנויו׳אביל הימי בס פסק כשני'הלשונו׳להקל דלפולםנופלי־' כה עד־
ן י 3טתיפי לייעותא־דחד סיפא ולית ליס גישתמא וטעמו משום דכיון דלא
 (|,ןייאא מדרבנן משוס דמשזי כבונה נקיטינן לקולא ומיסו האדסריהימ״כם
^ נה ביינו כשאינו מכניס ציר למקומו דאילו מכניס ציר למקומו אפי׳במריסי
תריסי '%(t •Ji
גניי ־U
*sfיצ' ^•J
כדאעריכןן•’w
י*
■!
אתיר (*
מטלטלים !•vl/
WJUJ'wU
סהסי
«» ־׳פיגפיענדל י״^
חנויות
בפ״ק*ד3i
׳
י
שרי׳ד״י " - -
תיגסיוין והני חניות דידן סנועלקאיפס בקישיס ויש במקומם חקיקה
ךסכת3
׳  :ולמטה שהן נכנסות בו נר ' שאין לו דין ציר לאסרו משו' מחזירצייר למקומו

טיסייס כשכתפי' שהיא סלפרק־ס וכי'
אתו לקמי' לירב יסור׳אמר הא רכ ושמואל
דאמרי תרוייהו המסדר מסס סל ערסיי®
סי ב חטאת ואסיקנא דאינהו דאמורכי
האי תנא דמני׳מלכנו׳המטה וכרעי המט'

לא יחזיר ואס החזיר פטור ולא יתקע ואס
תקע חייב חטאת רש״בגא אס היה רפוי
מות׳ופרש״י אינכויר׳אבא ורב הוכ׳דאמורי
כיסאי תנא כרש״יכג דמתיר לכתחלס
ואיתא -כגע• תו כי ריב סמא סוה סטה גללניתא הוו מסדרי לה ביומא טבא ויסיכ
טעמא משוס דכרש״כג -ס״ל ופסקו הרי״ף והר״אש כרש״בג וכ״פ הרמ״כס בפכ״ב
ונר' מדבריו פס דהא דאמרייאס סישיפוי מיתר היינו לומר שהוא עשוי להיות רפד
וס״ה שרי אבל אס היא עשוי להיות מהודק אע״ס שעכשיו כסמחזירו מניחו רפוי
אסור וכ״כ ממה סאמי רבי; כסמ־ך פכי כוס של פיקיס שמיתר להחזירו לפי שאין
דרך להדקר דמ שמע הא אס היה דרך להדקו אסור להחזירו אפי ' מניחו יפוי וכ״כ
מדברי הגהת אסירי ססיוכ״ב ככלבו בסס היא’ כד דכריס שאין אדם מקפיד עליה®
אס יתנומע בתיך החור מותר להכניסן בחוק שאץ לגזור שמא יתקע אלא כדבר
שציין להיות מעמידו בדוחק :ו :כת ה״ה כפכ״ו גבי מנוי' סל תליות בפסהרש״בא
דיפוי ואינו רפוי נסי אסר ■:ראיתי כתוב על סס סי״מ דה״ה כייס סל פיקי׳וכולר
כ״כ הכלב ו בסוף/הילכות סכת אבל רבי' ימח -כתב כח״ד בשס־רכי׳פרן שמות לפרקי
ולהחזירו בשבת• וכדברי רבי ' :׳ קלרה שנשברה מותי לסומכה כאיוכיות המטה׳
וכו׳משנהס״פשואל  ( :דף קנא ) ומ׳ש והוא שיסיררפויים הוא כרי שלא יהא
חצר
מבטל כלי מסיכנווהכי אוקימנאלהכפרק כ־רה וכתבו הרמ״בס׳כפ״כס :
סנתקלקלה כימי׳ גסמיס יכול לזרות בס תק; וכו ' בסו,ף:ערובין (דקר ) דרשרבא"
חצי סנתקלקלהכמימי גסמיס מביא תכן ומדדה בה וכשהוא מדידס אינו מדדס לא־
בסל ולא 3קופ׳ אלא בשולי קופה וסרש״י לא בסל ולא כקופה כדרך חול שולי הקופה
שנשתברו ונשארויהשוליס וכתבו המוס איי כסי הופך' ה? ןופ ונומןעל שוליה דהיינו
ע״י ש׳נוי אבל ביד כיאה לר״י דאהוי כתוב בתרומת הדשן סי׳ע״א על ספסל איוך
שנשמט אס׳מיגלי־ו סיס אוסרי׳ לטלטלו ולהניחו באותו צד שנשמט היגל על ספסל
אחר וראיה מדאמיי׳כפ׳תולין הייה שנשמטה אחד מירמתיס אסור לטלטל גזיה
שמא יתקע אמנה היה נראה לסלק דשאכי הכא שאיפשר להניח על ספסל אסר לא
מריק שמא יתקע אך מדמחלק במחלה התם בין אחת לשתי׳פשמע נמי דאח אכתי
חזי ע״י סמיכה ואפ״ה מסקי׳לאיסור והמחמיר תע 3וכן ראוי להחמיר עכ״ל :ומ״מ
להחזיר הרגל למקומו משמע דפפיסא דאפור גזיה שמא יתקע שאע״פ שהוא רפוי
׳ .
״y
כיון דררך רגלי הספסלים להיות מקיעין » • .
נזרינן כיס שנצא יתקע ^  :כתב הדע״3ס •  D*1שיג (א) מי « כ׳ל אסףל
”מ  ,סמוק' פןב(1ן נין rs'tcwspnD
סמקע כעץ מצעו דע שנתאחד היי זה׳
תולדת בונה וחייב וכמר .ה״ה דהיינו׳דתניאבס״פ■ פייה ג 3י מלכנות העטה לא
 יתקע ואס תקע חייב חטאת וכן כתב בס״מג וסע ק :^יד אין בנין וסתירה בכלים וכו׳הכי אמייי׳נפ׳כל הכלים (דף קכב ) ובפיק
כצל עערגין (דף -לה ) וגדש וה״מ שאינו מין ממש ונו' כס ' בכל
מערכין (דף לס ) תנן נתנו במגדל ונעל בפניו ואבד המפתח סרי זה עירובי ובגמ'#
ואמאי הוא במקום א׳ופירוכו במקום אחי הוא רב ושמואל דאימרי סרוייסו היא
במין סצ מגדלגנסקי ' וכתכיפלפס סי״אש ח״לתשמע דס״ד מעיקיא דאיייי
במגדל סל ץע סהוס כלי ותינוא מאי קישיא ליה הוא כמקום א׳ועירובו במקום אתד
והלא מותי לסכר כלי בסבתי לאכול מה סצ׳תיכ״ו בדת־נן כפ׳חבית שובר אידס אתי
החבית לאכול ממנה גרוגרות וי״לדבפרק המניא כדי יין מ וקי להבמוסתקי׳
ופהס״ישברי כלים .המדובקיס יסד ע״י זפת דסחמת גייפומו לא חיישיגן שמא

פך ,ג *a 3

ייתנוין

שיד(.א)' ימכויךלפסו׳כלן־ואע״כדהמס לאמוקי לה כמוסמקי׳אלא לר׳אליטזרמי׳גס
לרבנן :נקב ישן אלאדוק5ו כחבית סל פיס שאיןהסתימה מהודקת יפה> 5בל
)jpN5p3
«׳•1י7
איכא לא וקומי הכי דרככן לאיפליגיעליה דר״א אלא מסים דאיסו ס־׳ל וכוסילכך׳ סמסדקיסמאד סדודי״לאש וסותכי׳ראשם על דעת סלל)נהיציא' ודאי ני-׳סן^ f
נא״ילייV7■!7ל בתיקון כלי דפייך כיה כנין מרדו ינק .דאסור לסבר התכיח לאכול ממנה גרוגרות חדש ואסור ונתב פור שאותן חכיו׳פנסתמו ביצגי הקיז אפוילנשו׳ הני־ו»r״5|l
’פכידן
אל לאו ואיירי כמוסמקי דכה ין גמור וסתירה גמורה שייכא שפיר ככליס כדאמיי׳ כיון דהוי סתימה גמורה והספס לפי סצאמשכו יין אחי הכפיפהמצאחי כ .
! 6גי איפח3י1ת כריס הכמה מאן דעייל
סיפתא
כקופינה
.Vsm«»* « 16־

כר <וע״פ «א*ן דחר׳הייכססוכונהולאכמוספרס״יכע׳
שנור ממחלה:

ררפק שכהה כזפת יכול לעוברוז לי׳קח מה שבתוכיובלבדיש« 5א
יכוין לנוהכה נקב יפה שיהא לה לפתח דא״כ חוה ליה מתקן■ מנא
אכל אכלהיא שלמה אסו׳ אפי׳לשוכרה ואפי׳ נקב בעלמא אסיר
לגקוביבה מחדשואפי׳יש בה יקב חדש ובאילהרחיבו אשור היה׳
וב נקב ונסתם אםיהואילספה סן השמרים אסור לפותחו דכיון
שהיא לממד .וכל כובד היק עליו יצריך סתימה מעליתא וחשיב
כפותח מחדש למעל' מןהשמרים מות' לפותחו:מותר להתיז־ראש
המנופה בסייף רלאו לפתח מבוקביון שמסיר ראשה כולו אבל
לנוקבה כעדה אפי' ברומה שעושה נקב גדול׳ואינו רומה לפתח־
אסו׳רודאי לפתח מכוקכיוןשאינו מסיר ראשה וה״ס בצדה אבל
למעלה מותרלנוקבה רלאו לפתח מפוין שאיןדרך׳לעשות פתח־
למעלה מפגי עפר וצרורות שיפלו־בהאבל בצרה אסוך דלפתח׳
מכוקכדפרישי׳חותמות שבכלי׳כגק שירה תיבה ומנדל שהכסוי
שלהם תשו׳בהם כחבל יכול להתירו או לחותכו יסכיןאו להתיר
קליעתו וכת׳ה״ר פדץאבלהיתו־יו׳שנועלין
בהן

£ :wrf

הסחף! ־ כח־יתו»־ 1ל)דס■יכול ( ן״.״,
סריצמןזו  :י 1א ir r.6ילי־כו  j ppי
הסניח לכתיזלס לטין ל;ו'ת, 1ז״זנ} ל

כלל גדול גכי מאן דפכידחכית׳ דפכורא
(« )!.לנריהראיש
דנסתון 7א!סר וחלתא דמשוסכונה לא מיחייב דאיןמין
.yi' Vcj׳מל ממנו' ככליםוהאידאערי' בכל דוכתא אין בנין
יייד״ד״מיי״ת״״ו־ז » ;
<לאה במרי בכלים היינו דוקא כעין החזר' מנורה סל
בסבפכלילנבשנלי־לק״ע ^ ;
הר״ן»
(נ״כ חליות דפר' כירה וע״ב די״ט־אכלכסעוסהל
מי® יי ? יןי * מ « ^ *
0מד7ניוהמ( ' פ'
כל הכלי אר כדקון גמור מיקרי ספיר בנין
חגיוה׳:
«ייאוזאמוסיק «»■ * » *,
טכ״ל וכ״נ ג׳ כבפ׳חבי' והוא מדכיי התו'
ולהוי
'
ל
'
לל
'
ינ
'
;
ר
שלל
,
!
'
ליל לנידמנד
כפ׳בכל מערכין ובפ׳חכית וכפ׳כלל גדול•־
ססמי -סיגס ליפן הקנה & »
והי״ן כפ׳חבי׳פירץ בעגין אחר דלא סריג
להוציא היק מותי ואמה סל6יס ־ נ,
שביית חנית אלא ככלי קטן כגון
חבית
מעולהוברז -כמי סקויין
איספז״יל) ^,׳
דלא טייך־ביס כניןוסתלר' אכל
בבלי
גדול
ל3ן היה בחבית סעולס צבר־הבינולכך
מאמננוסות׳פכ״ל,*:
לא ומ״ה פיני׳בערובץאגתנובמגד'היא-
במקום א׳ופירובו כמקום אחר הואמשוס
(וסן יתפאר נסמוך  *1יי״״ו
אנמונ
יי| !<( tפס הגת׳ ןין
בדכיי הטור ) :
דכמגד׳גדול פסקינידהוי כאהל ושייך ביה
מותר להימין לתחיה י 1ל1ז5:65דין
בנץ וסתיר' הא כמגדל קטן לא שייב כיה
פהנינילקיל!תזן)8לןי(י
בנין וספיר' וסרי וכן ערש״י בערובין וכך
ראש הממפ׳בסייף ד( : rfl 10}'»jj f0
וכו׳ברית׳בש' היית
מוכחת סוגיא דהפס עכ״לוגם תייק זה
הזכירו התום׳ כפי׳ככל מערכין אלא סכר׳סלא סמכו עליו משוס ההיאידעאן דטייל' (סס ) רסב״גא מכיא אדם חבית־סל יין ומתיז ראשה בסייף וגחבו׳ש׳׳י סס
שמרחיב
סופתאכקופינאדמרס חייב מ& וס■ בונה׳אע״ג דבלי קטן הוא ׳ ולהר״ן ססמך על סיס למעה סמגופת׳כדקתכי מתיז את רא '1שפת פיה וכ״נ מדבריהימ’בס כ:5״ג
סימן זה איכא לתיוצי דכי אמרי׳אץ בכין וסתירה בכלים ה״מ בכלי שנתפרקוא״צ
ולפ״ז לא ה״ל לרבי' לכתוב מותר להתיז ראש המגופה דמשסע דוקיא יאשהמגופה
אומן בחזרתו אבל עושה כלי מתחלתו א״נ כלי סצתערק וצריך' אומן בחזיתו צל אכל ראש החבית אסו׳ומצאתי פוסחא שכתוב נס מותי להתיזיאשהסבי'
ומשח^
סהסזירולא סיקרי בנין בכליס אלא-עוש׳כלי מיקרייומיחיי׳משו׳כונה וכ״כ הואז״ל' מתוקנת היא אלא שכתב יכי׳׳כסמוך וס״מ בצדה וכו' וההיא במגופה דוקאהא׳
ברי׳פ הבינה ובי״פ כל הכלי' וכ״ב ה״ה כפ״יואע״פיסכמכו התו' ומיהובירו׳קאמי־ כמו שיתבאר ואס רבי׳אינו מזכיר כאן מגופה משמע דבגופה שלחכי' עיילנקב
סדא דתיס במגדל של אבן אבל כמגדל סל עץ נעשה כשובר אתהחבי'לאכול סמנה למעלה וליתא לכנ״לדש פ יי גיסי
■׳ ראש המגיפה וה״פ״מותר להתיזראש
החכין•
גיוגיוח משמע דבלא מיססקי נמי שיי בכלי פץ לא סמך הר״אש עליו ורבי' סתס•
סהמגופה כי • וכתוב בתיו' הדשן סי' ס״ד בשם א״ז דה מ כחבית שאינה
מחזקי!
דבריו כסי״אש ובפ׳חבית (דף קמו ) אממני׳דסובר אדס את החבית לאכול ממנה׳ יותרמפ׳& אה אבל אס היא גדולה כ״כ נראה מדבריושאסיר משוסדהוי!:כקרקע
גיוגתכרש" ,משוס דאין במקלקל משוס איסור סבת וכתב עליו הי״ן יל״כדכהי' ושייך־ביה בנין וסתירה  :ו * 0ש אבל לנוקבס בצדה אפי׳כיממחונויטסכעועוב
דכל המקלקלים פטורים איסורא פיסא איכא אלא היינו ט־עמ׳ דכיוןדכעלמ׳מקלקל ססת מהו לתיברז חבית׳כבורטיא כשבתא לפיתסא־יקא מכויןואם־ור איו דלמאלמין
פטור אבל אסור הנא מסו׳צורףשבתשרי לכתחלה עסו דוקא־ככלי קטן איל כבלי
יפהיקא מכוין ושריס״ל לפיתחא קא מכוין ואסירופי־ש״ילס־כרז
בבויטיא־לחיחונ
גדול לא כיון דשייך ביה בנין וסתירה וכתוב כמיומתיסרסן סי׳ס״ה בסס א"!דהא'
ממחבדפנותיה לנקוב לעץ יפה להרחיב מוצא׳היין ואותיימא לרב ששת
מדתציא
דשובראת החבית לאנולסמנה גרוגרות איירי בחכית־שאינה מחזקת מ׳סאה דהויי
רס״כגא סכיא אדס חגימשל יין ופפיז ראשהמריף ומסכי המם ודאי
לעיןיסה
פלי ואץ סתירס בכליס ואיפסר דלהר״ן כמי לא מיקרי כלי גדול אא״כ היא מחזיק *.קא מכו ין ככ £אס איתא דלעין יפה קא מסדין ליפפוסי מיממה כלו׳יסולמנילסס
ס׳סאה^ :ומיש רני׳ובלבד סלא יפכוין לנוקבה נקב יסה וכרפ'חכי(/שס )כמסנה ובסמוך אכתיב בס ד דאפיימגיפה עצמה אסורילנקבסמצדה • וחי מ כצדהאכל
סוכר אדס את סחכית לאכול ממכס גרוגרות וכלכד׳ סלאייתכדן למשות לה כליי
למעלה מיתר לנוק־כה וט׳שס כמשנה אין נו^כין מגופה של הכית דברי רבי
יהודה
ועיש"י סלא יתכוין לעסות לה כלי לנוקכה יסס כפסכאהרומ״שאבל אסיסלימס־ ופכמיס ממירין ולא יקכנה מצרה וכגמ' א׳ר סונאמהלוקת למעלה אבלמןהצד
אסוראשי׳לשוברס כלו׳אצ״ל שאסור לנוקבה יפה בפה נאה דמתקן מנא אלא אפי׳ דברי הכל אסורוסייג ו דקתני לא יקמה מצדה ופייס״י למעלה בראשכמגופהחס
לשוברה בענון שאינו עושה כלי אסור וטעמו מסוס רכל סהפלי שלס סאינו מדובק י הוא דפרו רבנן דלאו אורתא למעני פתס־המם אלא נוטללכ • המגופה אבל
מיצדס׳
פמיססקי סייך ביה כנין .וסתירה כמוסכתבאר <.אפי׳ נקב בעלמא אפור לנקו׳בה־ זמנין דעבד לס משוס פתחא יאיכו רוצה לפפהה לממל׳סלא יעול מעי אופסולת
מחדש ואפי׳ יש בה נקב חיש ובא להרחיבו אפור ג״ז ססת״י אין כוקבין ־נקבחדש
ביין היינו דקיתני לא יקבנה מצדהואמניופ' קאי־ודבירי ככל ורב
חסר׳אמימחלוקוז
בסבת ואס בא להוסיף מוסיף וי״איאין מוסיפין דרשחצעמר׳משוס ר' יוחנן הלב
מן לצד׳ אבל פל גבהיד״ה מופר והא דקתכי לא יקכנה מצדהבגופהידחביתופסקו
כי״אנונסי המידכי ול״כ דהא מיירי כפמפכוין להוסיף אבל אס סיס סכיןתקוע" סיי״ף והר״אש כיב הונאוכי',פ הרמ״כסכפ״כג ולפ״ז צלדהא דבעומר׳סשתמהו
מע״ש בחבית מותר להוציאו ולהכניסו סלרי אינו ממכוין להוסיף כדאמיי' בס״ע למיברז ככורטיא בשבת ואסר ל־הו אפ^למיבידבמגופה היא ואפ״ה אפי
מסו׳דניין
במה טומנין בסדיסכינ׳י דכיני אורבי וכתב בתרומת הדסן סי׳ס״ד דנר׳דסאי ס :ץ
דמן כצד היאודאי׳לפיתח' מצוין דאי למין יפסליפת'מיפוז'וכ״כ
ר״יבח״הואע״פ
הפקוע בחנית איירי שהוציאוהו והכניסוהו כבר בסול דלאו פסיקרישי׳הו׳שיוסיף סהמו כחכו בי״פ כמה טומנין דסאדאסר למיביזחבייפא חבית נופה'
משמעוצוו
3גקכ מדמייתי פלה ראיה מסכינא•דייניאורבי* דצה ושלפוכ! לו וההיאע״כיאיירי
דכמגופס שיי דתנן אין מקבץ מניפה של חסת דברייר׳ יסודה ושכמיס
מסירין׳
דלאו פסיק רישיה הוא שירחיב הגומא ולפי מהשגת בתי ס״ס זס אפי׳לאהוציאוהו
צ״ל דאינסו ס״ל כרב חסדא ומיהכפבו דכמגייסה סריבצל גוונא
לחכמיםדקיי״ל
והכניסוהו בחול נמי שרי־ועייןסס־תניא בתוספת׳דביצס פ״ג קורע אדם את העור כונזיהו וא״ה פפ״ל דלא אסר ר' 3ססמ ל׳מיכרז־ אלא בגופא דתבית׳אכל למאןדפס)
ספ״פ חביתלש יץ וסל מורייס ובלבד סלא יתכוין לעפות זינוקיפכ״ל ונ״ל דזינוק כר׳הונ׳ודאי דאפי׳במגופ׳נמי
■ אסר למיבת לדביי הכל כירן־דמן הצד הוא דפ״כלא
היינו מיזב והיא מלשון קנק מן הבשן וטעמאמ־אסור מפום דהוי כפושה כלי וכמר פרוסכמיצז אלא מלמעלה
:־חותמותשבכלים כגוי שיירה תיבהומגדלוכו
פיתבאר כפיס זה שאסור ליפן פלה סל הדס בנקב כפקו׳מרזב אס איןלו אלא א׳ :־
בש׳סמכיא׳כדי יין (דלא לב ) אאר שמואל חותמות שבקרקע מצוייר יאבל
לאמפקיש
(אבל לדעת המתירים סם כמו סיתכאר נרדגס כאן שיי ) חיה בו נקב ונסתם• ולא חוסך שככלי׳סתיר ומפקיע וחותך אחד שכיתיוא׳י״םייפרש״ייחוממותסבקיקי1
אס כלא למטה מן הסמייס אסור וכו‘ ג״ובפחנ-ית (פס ) וס וין סכוקכין כקביסן כגון דלתות פתחי כויות ומעיה הסגורים בקשרי חבלים מתיר את הקשרדהא
לכת הלה א״ר יהודס אמי שמואל ל״ט אלא במקו׳העשיי לסמיאבל לחזק אסורה״ד לאו ק שר סל קיימא הוא סקרי להתיר תמיד הוא׳עשוי אבל לא מפקיע החבללם^'
לסמי ס״ד לחזק א״רחסדא למעלה'מן היין זהו לשמי למט' מן סיץ זהו לח זק יכה טכו גדילתו ולא חיתך דהא סתייהיהוא וי־ש סתירה בבכין סלקרקע :׳ ףל
ין
אמר למטה מן היין נמי זהו לשמר וה״ד ץ
לחזק כי .
,
סכיקבס למטה ,
מן השמריםוא״ל כליס )
כגין .פיכה הנפולה פ״ייקסר חבל מתיי __
ועפקיעיוחותך דאץסתירהבנאה־
אכיי לרבאתניא דמסייפ לך וכתבו היי״ף והי״אש דכיון דתני׳דמסייע ליס הלי
ביפי׳כנמ כפ׳סכית' (ףי קמס' פכיחדא היתלות סל תמרים ישל
ברוגזרוח'מלויי
״
־־’'*שפקיפ י
סוהר׳־' ־—
הלכתא ופרש״י ל״ס מוקבין אלא במקוסדסתימה זי לא נפשית אלא לסמור רית מפקיע וסופך
ופיש״י מתיי ־םא הניסוי קשור3חבל
שרשמתהצנל
היין שלא יצא ויתקלקל וכיון דלאי סתימה מפליתא פבד לה לאוכלו׳הוא ־ לחזק
מכ״ל וכתב הדמ״כס דין זסרז״ל הפלנו חותלות סל תערים מתיר הקשרים
ומפקיע
שיסזייק הכלי שלא יצא יינו הואיל וסתיסמעלימא היא כי הדר כקיב לסי הוי כפותח
בל
החבלים
יאסילי
בסכין
ואפי
'
גופן
סל
חותלות
לפי
שכל
זים
כמי
ססוכראגוזאז
לכתחלהילמטה מן היין נסי לסמי היא כיון דלאו כובד היץ כפפן טליו סגי ליס שקמה כשביל האוכל שבהםעכי׳ל■־ (ודיןיכחיתלוס מוזכר בנמיא פ׳סביחוציויו
בסמימא כל דהו למטה מןהשמרי׳אצל שוליו שכל כובד היין נשען סס-וכת׳סמרדכי הרמ״בס ) וכחב הר״פ אבל היתדו׳שנופלי׳בסםוכי׳אפי׳כיפרומ' שבכליםקאזיי
דבהקים הישן מקבץ להתחלה אפי' במקדח כגון סנסביס הביזא ול״ש נקב גדול דאסיי מסעם'ססו׳והר״אם שיבא בסמוך וכן המו' בכלבו כשגוס״ר פיןה י^3
ול״ש קטן .ואץ להחמיר כולי האי דאמר רבא כל פתח סאעו פסוי להכני' ולטיציא תקימו־ אוסר דמותי להסיר היתדותס!5חר י סת ^ה ^
■נ ,םול<ק עליו וה״ה
המרדני
איני פתח וינק הוא דגזורמשוסלולסל תרנגולים הינכך בישןפריפ״הכלו׳אפי׳ כס׳בגל מפרכץהרני יעקב קינון פירש שמדת להסירסמריגדישקורץמצ״וך^
אם בקב הישן היק גדול מומי לנקבו ומשמע דאפי׳להופיף לע ייסב הנקב שרי והא סאהורי' התיבה אס נאבד המפתח דהא סתירה גיועס,־יא כיץ ס־אין ציירך?
דיונן כקודח כל שהו חייב היינו מקב חדש דוקא וא״נ במחובר לקרקע לוקא אבל סוס דבר אבל ל״נ לרבי פי ) דסא אמרינן פיק כלהכלים ד 15םרר להחזיר זלחנ1ג
לא ככלים וכמו שנתב במיומת הדשןסי׳ס״ד • וכתוב בכלכושי״א דלא סרי לנקוב חיבה גזרה שמאי יתקע פירש שפא יהיר .הצירים להוא כנין סשוב עכ״ל כ:
וכאב
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אסו׳כדאית׳פ׳המביא כדי יין הרי דלרכנין נמיאיסורא אי״כא אלס דק" נ א״ב־הייכי (; ) ונןהוא
,1נ V-^ n-sוליקא בעין קשירת חבל וכיוצא בו וכוי בס' -בכל מעיבק אמפכי'
“>•1,נחגדל ונעל כפניו ואבד המפתה ה"; עירוב דאיקמוה רבה ורב ייסף כמגדל צסייק• לסימן סיפא דאשא סישו׳גזר׳שמא יקסו׳הא סיפא דאסארכיןנינהי י סי י פ״קי.ת א״ו
^ ו^סיימ מיתכי׳כמנטול וקשיר במיסנא היא וכפי סכינא למיפסקיה סחב ואפי׳אס היו קש׳׳אנתי ה״לגזי׳לגזרה• דהא לימן דק״ל הותיקן -י קעיס ? מי• ^.יאעי׳״ציגף״ל
1ל ^י ^מפמ ^א דכא' דאמאי׳סית־מו שכפליימתיר ומפקיע וחוסךהיינודוקא מיתתי אלא מרימן וצ״עיוסר״ן כתב סס וז״ל וכתוהיצי מסקי׳הנא דאי־כלי בהסס•;• ' ^ ^™ י{כ{
5י  ''.״ ^1״‘.
איל
כיון סהס-רכין
כלי ספת־ת
־י■
מון^יוס :סל יך־ממא
רחתנא וכיוצא
וכיוצא כס
כה איל
כיון
סהם־רכין
■ סין
אין בסס
בסס מסוס
משוס תיקון
תיקון כני
ספת־ת•<V
עייג;««י‘ז■
!1
!סלעזושל .ממכת אסורלהפקיע■ בהן אפור להסירם חזוי בננין גמורובת׳ »״ « הרא״ש ז״ל ודוקא ״ אפי פ שהוא מכוין לכך והאכפיר׳אסרינן■ (ל) י ז־ ^י¥ 1
סומחת
!1
ןלהניון3ו״ילמ^0ייך
כנין
גמיי ואתיי׳
כעין
קשירת חסל
וכיוצ׳בו אבל פותחת של
עץ ושל מתכת אסל למיס ן פ״פא דאסא
בחביתי^6יכ׳לשימ ' חהרי״״מ8וי'0י’
.
,
,
יו
!
,
.
ן
״־ , ^ *. ' «..יייז־חרי׳וריר המידכי
דהתס היינוטפעא
לפי שדה־ הוא
_«
דהתס הייני טעעא לפי
שיידהיאס י)פי
שאפי"' ,ל"
בי.צ
דנכותצ
^»^ ":׳ «* ובפסכיוב כהשידגי להפקיע ולשכר ובכלי נמי שייךב 3יןגמודופת* ח? גמורה ובכ׳עו
באוכלי בהמה מתקנ׳ין כלי העשויככרי
ןר-S
נ5׳.
ובספר מצות קטן כיייע
המצו׳קטןבת' ובשבירת פותחת־של תיבית נחלקו בה ה״ר אלעזר אכללאסיפסו מתמ -כלי לכתחלהעכ״ל י
ח3יו,.0׳ פותחת של
מיסת והלק׳ יר '
מתיר "
״
ן
’
'י
*
והר״י
אוסר
ומיהו
ע
'
י
גוי
יש
להקל
דע
כאן־ושבקרקע
כגון
ודבריו' אלה אליבא דמ״ד מסוס מחב׳
כתוב סג כסמ״גובהגכית
; «•• י
׳j .
)'J
יהיו של בוד שקשור בו -כיז כל יכו׳ להתירו דלאו קשר של קיימא דלח‘ ד גזרה שמא יקטוס ליכא איסויא
הוא
שהרי
עימד
להתייאנל
לא
מפקיע
וחותך
משו
)
פתירה
;
אסוד
דרבנן אלא מסוס שמא יקס-סו גקשין ׳
לא -י3ןה" י לחתו׳שפופר׳ וליתנ׳בנקכ -שבחבי׳כדי שיקלח• הייןהיתה -חתוכה וכדפרפ׳י ואפסי דסכרדגזר׳סמ-א יקסו'
עי»4
— -4
הפותח — .
למרךהט ’" 3י
ומשמע כבר מותר ליתנה -אפי׳לא נתנה שם מעולם וכ״ש שמות׳לחחזירה היינו סמא יקט־ס ריכין ליפן בפיכחבית׳•^ ^ר׳קאארדא!ו ע״י גוי איןלהחמי׳ אם היתה שס ונפלה  :עלה של הדס אם הוא ק ^ם ויש לו הרבה דכל כס״ג כיוןשדרכו'בכך• אסור :
■ דאיכ׳מאןד שדי אפי׳פ״יישרא'ג ; מחם קמומי׳מותר ליתנו בנקב במקו׳ מרזב פדי שיקלח -היין  :ואםי אסור ליפן סעוה או סמן ססוא עב ובו'
כ״נניון:
ןשנקו־סע נגין דלת סל כ!רשקשיר אין לו אלא אח׳אפי׳אט קפוט ועומר אסור ליתנושם אסור ליתן בס׳־פ מבית סס תכן לא יקכנה מכד'ואס '
מננלומככינתכאר כסעוך  - :ונמר שעוה וא שמן שהוא עב כנקב החבית מפני• שהוא ממרח חבית היתהניןוכה לאי ימן עליה סמוה מפני
ססוא ממרח־ופרש״י ויש כאןמסו׳מסחיק'
מרוטנפ׳מכי' רסאדלאיעפקי־צוחיתך
  .שניקב' והיין,יוצא ממנו■ אסור ליתןבו ברובגימ׳סס מישחא רב אסר וסמו׳סיי מאן-
לוקלו כשעשוי לקיים פ״משלא ;להסירן
דאסר גזיינן ססוסשעוה ומאן־ דפרי לא
^ fefjאט אינו עשוי לקיוס כללשרי
®®והסמיר כרף שמשימין לפי הסנור ושורקין אותו כעיט כע״שלהס׳־רי מן גזרי׳ומיס״י מישחא פמן פלסייכתבו היי״ף והר״אס והלכמא כיב ואע׳ג דאיתא
החנורבש^ס ישאיני מתוילקיוס;1כתוכ על זה־בתיומת הדשן סי ס״ה דאע״ג דסא בגמ׳א׳ל יבשמואל כי כר חנהלרב' יוסף בפירש אעיס לן משמיה דרב מישחשרי
ו ^לנ ^ יפולחתוך חותזו׳סבקרקעות בחותמות גייעי היא דאי בס־כור יפה ־ לא השוליה סיי״ף והר״אפמשוס דליסנא דסתס פלמודא דאמרדרב אסרעדיף־
^ ! * סלכליש נמי אס־ רכשו סכתכוהתופ׳ -וסר״אש וא״כ אע״-ג דלא ממין טפי ומשמע ססכאדלא אפרי׳אלא בשפו׳וכיוצא בו סהוא דבי המפפיח וכןבשמן
פתאלז׳יפתיק'ריסיה ה .א-לעני? סתירת בכין מי' כתב א״ז בשש רש״י דלא עי :אפ"פ סאין מירוחו כיכר נ כ מ״מ אמיר כיון דסייך ביס מייוח קצת
■ דאתי
לפיפבר
שייניסתירהלדיאוריתא אפי׳כקיק׳ע היכא דאיכו עושה אלא פיתחא בעלמא אלא לאיהלופי כשעוה אבל בשאר כל הדברים מותי לסתוס ההבית וההיא דשקלברא
™וצפיתי' מדרבנןומתי־ נך איתלמי׳דדוקאשתמו׳ שכקרקעיאע״גדגייע-י דתוחאומגחכביזאדדנא ססייא רבייכסמוך דמשמעדלא סדי אלא במידי דבר
צינון מ״מנעאדלחיבוי ולסהיאה זמן מה שהוא ולכך שייך בהו סתירהמדרבנן' מאכל הוא וע״י הערמה ודוקא לצורבא מדרבנן נראה מדברי רש״י דההיאכשהיין
למיסוינשות* אבל שייקת התצו׳דלא כעשה כלל לקייס רק לסמוי החים לפישטה' יוצא דיך לנקב דמיחזי כמתקן וההיא  .דשעוה ומישחא כשאין היין יוצא דרך הנקבי
זלססמילמח'רפ 'יאפי'לכתחלס ( וכבר נתבאר דיןסתירת פייהתכור״לעילסי׳רנ״ז) ומשוס הכי כשאידברים מ 1תי לסתוס חוץ מבדכר המתמיה וכן נראהסדכרירבי'
ומהסעיש״י דשיי להתיר חוסמות שבקרקע משו ' דלא הויקשר' של קיימאשעשוי' אכל סימ״באכפה״ג■ כתב ח״ל וכס׳שאפור לפתוח כל כקב כך אסור לסתום כלנקב■
להסיר מזיו נר שר״להקשי ס&וגרין בו מת״רין;6מו'כשבא' לפתוח וחוזרוקושר לפיכך אסורלפתוס נקל החבית ואפילו בדבר שאינו מתמיה ואינו בא לידי סחיטת
נמלו לנעול אכל הדלת לעול׳קבוע ששלסיוס זמןמכ״ל  :אסור לחתיך שפופרת כגון שיסתום בקיסם או כצרור קטן אבל אס הניא סוס אוכל כדי להצניעוונמצא־,
וכו׳כשלקיבסכיתישס ) גוכאארב אישר ושמואל סרי מחתך׳ להתשלס דכ״ע לא הנקב נסתס מותר ואה״כ כתב המסיח רטיסבסבת
חיי׳מסוסיסואקספ־העו׳לפיכך'
קליגידאס־ר אכדויי דכ״ע לא פליגי דשרי כי פליגי דחתיכאולא מתקנא מאן אין סותמין נקב כספיה וכיוצא בה שמא ימרח ואפי׳כסומן אין סותמין אתמקב
חסיגזרי׳ דלמא אתי למיחתך לכתחלהיומאןדפדילא גזרי׳ ופי' רת״י גוכמא ’-מרה משוס סעוה וכתב על זס ה״ס וא״ת וסלא כבר נתבאר למעלה שאסור לסתום
לתקוע קנה חלול בנקב החבי׳שיצא היין דרך הקנה מחתך לתקנה למדת הנקב לא כל כקב אפיבקיסס אי בציור וא״כ למה -סכו צייכין נממן • לגזרת סעוהובשפוס
מתקנה לא ניאנ׳מקב לידע אתל מדמו סי׳כתנאיאין חומכין שפופרת בי״טואצ״ל׳ עצמה לגזרת מימת תשובתה אין סתימה זו כסתימה סל מעלה שהסתימה של
נפת נפלה פסזירין אותה בשבת ואצ״ל בי״ט ור׳יאסיה מקלואסיקנאדסתיכ׳ולא■ מעלה היא סנמס׳תיך הנקב יכפובי הכלי וסתמי זו היא מל פני הכלי ומגבו ואמה
מחקנא איכא כינייהו מי סכי גזיי׳ומ״ס לאגזרי"' דרש רבשישא• כריס דרבאידי" אסורה מפני מצפה אלא ספני גזרת מירוח פכ״ל ואפשר דס״ל להרת״כס לסתימת
סשאיסדריוסנןהלכה כר׳יאשסזוכתב רני 'ירן׳כח״ח סנר׳מפרש״י שאסור לתקן נקב החבית אסור׳ככל דכי משוסדסוי■ כבונה ואס סתמובסמוהאסורמסו׳ממרח
כטףהשפ׳ופיתסרס דביואפי׳בידאבל ר״ח כתשאתקנס ביר א׳בל לא בסכין-כתב " ג״כ והא דבמשחא שרי שמואל היינו נו׳סאין כו משוה ממרס אבלאה״פדאסוי׳משר
הימ״כס כ'ך :״ג אין חותכין׳תפופרת סל קנה מפני שהוא כמתקן כלי' היפ׳סתוכה' דהויכבונה * חבית שניקב והיק יוצא ממנו אסו׳ליסן בו בל של סוס לסתמו ואת
צניעו  j** .ה ו5״
.ן . ..
שאיןנ1״הדוריםסלל! ,
אע״סשאינה מתוקנת מותי־ להכניסה בנקב החבית בסב׳ להוציא ממכס יין ואין הוא מערים ואומר סהותנו שסלה ,
ראז
אח!ד-סאלא
קוששיןשפא יתקן עכ״ל גר׳מרכריושהוא מפ׳דסתיכא ילא מתקנאכלו׳סהשפופר׳ יכז בע ״1לי! ניקל«) אןי 1לי־ ימןלבי ־®« ־ ״״׳, |.feרן(  im־« <6צ W
פצמהחהיה סיס תיקון ואפ״ה מיתיר להכניסה בנקב החבית  :עלה סל הדס אס‘ אפי חזי מי האיצורבא מדרבנן דפקל .כי4ץ 3מז שסואידרןלסיגיסrjftjftpccpj
■
מאקטיסוכויבס״ססבית (שס) אמרסיות־רישכ׳אמרסמו׳האי סיפאדאס' אסור' בדאדמומא ומנח בברזא דרגאואמי
שאיסיזנאמותר:
חיש׳ילתת יפלה של הדס בנקב הסבי' ססיעלהע&וי כ -מיוב' והיי |? 3דר!1־ פס מ״ט לאצנועי קא מכויגא ואזיל מאיס׳כמכיא ופבי להך' גיסא וסייר פירי ואמר אנא׳
יכיימי ארבתי אמי משוס מיזכ וכתכו המו׳ שניא ' הפיש״י סלא יתקן מרזב ליינו למינס קא מכויגא א״ל הערמה קאמרת -סעי־מ׳מדרמן היא כויבא מרבנן לא אתי
טיפול היין לתוכו וילך למרחוק דכשלוקח עלה הדס ומקפלו כעין טחב כי ' כעושה לכויעבד לכפסלס ופריס״י הך .העימ' לאו נאיסור׳דאורימא היא אלא באיסור' דרככן
סח" ולארעי לגוכתא דכיון שאינו עוש׳בו שוס מעשה לא גזרי׳רב אשי א׳כזי׳שמ' דא״נעבידיממשיבלא העימס אדרבנן הוא דפבר הילכךל כיין דצורבא מיבנן הוא׳
י ^ס ופיס״ישמא יקטום העלה מן הענף וכיון דקשה ה״ל מתקן כלי מאי־כנייהו לא -אחמויר עליה דהוא לא אתי למיטבד לכתחל׳להדיא בלא הערמה לעכו׳סס לפני
מעאבנייהידקטיס ומנח ומשמע"דה״פ-דקסיים ומנהמבע״י לרב יימר אסור׳מסות -הכל עכ״ל ומסמ׳דאפר׳דתומא דמנס־כבחאדחבית׳נמי קאמר דלא סרייאלא דוקא
מרזב לרב אשי םיי ולא אשי סמיאאלא כשאינו מוכןלכך• מבע״ידכיקדצרא לחזי לצורכא מיבניאבל סימ״־נס -בפכ״ג כ' סתם דמותי
■ להערים■ להניח סס איסל כדי־
^ ^ '' ^ ־־ '• '• ׳» ׳
■• ׳•! ׳•*׳ l׳»«l׳lk
v Ib'i''/ UW
לקסוס  1V Iן•
והיי״ף ׳•/
לא j' wß
פסק ־^ ^ ״•־יי
קסשאלאיסצאקטוסl Vויבא
הלכה«׳  I׳* I
כדברי ׳»Kמי להצניעו ונמצ׳הנקב כסתם ולא חילק בין צויבא מרבנן לשאר איצשי וכתב ס״ה
מיסב ';
נהנ״ג הסקכרב יימי וסר״אש פסק כיב אשי וכדבריו פסק רני׳אלא ׳
סכר׳ סאוליהואסוכרסלאא;ץרודוקא-צור 3אמרמןאלא׳למפכרלהך'גיסאדוקאאבל■
לאתמהי ברא דמומאבברוא לכ״פנמי סר־ כתוב כתרומהדסן סי׳סידסצסאל• על
מיץיוישסוא מאלע״כ לא שריירב אשי אלא כראיכא פליס הרבה קסומיםשאש
^-׳ץל ^חדיקתיאחיולא יצטיךלקטיו׳ס אבל אס אץ שס אלאעלהיאסד קט} ם סכין התחוב בכותל סל ע ) מבע" י או תקפו בספסל או בדף סאינס הסוברי׳אי פרי•
 :יי ^ ארתקלקל ויבוא לקטום עלה אס■"־ ולסניח במקוס הראשון ואפש׳שהביאי לסוצייא המכי ן בסבת או
■ לאו והסיב ייאה דהיכ׳דתקיע הוא בכוהל סהו׳מחוכר׳ יש
י^ קמישיכנוסחידירן בגע׳איכאביכייםי דקשיס ' ימנסי׳וכייון דקאמימנח^ לחוס לאשוי להוציאו משו׳ דאס הוא פקוע מפצו כחוזק ככועפיפסיק רישי׳הואשלאי
׳זו 1יכיס משמע ליה דעלי׳יביס קאמומ״מ מ״ש ויש  .לוהריב' מססיאינו מדוקדק; יוסיף בנקב וס״ל קודח כל שהו דסייבמשום כונה ואין להכיא ראיה להתירמדכתב־־ י
עניס נמ> סגי מדצתב אח״כ ואס אין לו אלא אחדיוכו' משמע הא פצים שיו ׳ העירני בפ׳הכית סאה היה סכין תקוע בח ^תמימ־׳להוציאו ולהכניסו סהיייאינר
^ |[ ,5דפיישית  ':׳וחיה תמה על סי־מ״בם ז״לילמס צא ססקיכיכ אשי׳דבמרא' מת 5וין להוסיףדכיון דסביא־כלי הוא ואין כניוסתיר׳ככלי׳להפי איךנוימשי׳קודח׳
הןי ^ •.ישע־'נמי משיסידהא דגזרשעאיקס־וס אתי דלאנהלכתא דפי קעוס מאי
אפי׳אי הוינאי אפשר שלא יוסיף בנקי :אמנה נרא׳דהא־ סכין התקוע כחביתאיירי
לה ^ס'קצאבפ ' סמ 3יא כדי יין דרב יסודה מפשח ויהיה לן אלותאיאלופא ורב שהוציאוהו והכניסוהו כ3ר כתל ולדר סם -קירישיהוא סידש-ף מקב סדמיימי פלס
ריגזי־ה■שמא יקטום לפיושיטעמא דשמואל אאת ולאי משום יס״ל הכי -ראיה מסשבעס טומני! מסכינא דייני אויבי פייס סכין הנועץ בין סורוילכרס
מיהדיביימר תילווקמאשפיר' מימרא דשמואל אליבא דסלנתא לא ׳שבכנין וההיא ע״כ איירי דלאו פסיקרישיה הוא שירחיב ה שמא' יכסו דבריו כעל׳
גזים ' שעאיקטוש לאי דכיון דבבי נהגו העילס לאסור להוציא סכין• התקוע בכותל ואשכחנא ביס סעמא
האס סקופעו להריח בו
ס־פרישי׳יש לנו לקיים המנהג אבל אם תקיפי הסדן כדיי תלוש בספסל וכה״ג'לא־
.
.
בנקבשבחכי׳הוי'כקיטש" ילפינן כלל טעש וסברא לאסור והמחמיר כדבר פעריז סוא על מדותיו פכ״ל 7וכת'
" ' *<£י ^
עור
ולבתושבו-אפהדלתידבקשיתלר״אתייבחטא' ולרבצן פטוראבל

אח

ד־מ

^ |יאממ עוד דכספינא דביני אירכי אין כ׳לסייכו מפום קודח אפי׳אי לא דהה ושלפה דהמס
דעי ופו־ס״י כיפי דאיבא אדלמו׳סעושץ כספינ׳פנועצץ פעיךמעגלץם! ןויץצול
•6י .מרי5*,ת־י<־ אינו אלא שמפרי אורבי מסדרישאינם גוף א׳ולא סייך ביהקודחוהאי סייצ׳דביכי ראשו א׳כדופן זה סל
אילס™י״* .
יעימדכפו!
אמסספינ׳וראשו פני ■ ,
בדופן .
זהמדא .
כפוף כמי  -־-
עלג״י 6כ׳ מיים אירני הכא איתא בגע׳אמ׳סמואל האי סבינא דביני אורבי רצהופלפ׳והד׳דצהשיי כיפס ומיסיכחצי
וניפץ פסי יק פל פני כולסועוישץבגדיסיפחנלו׳ ^ י
אלי < P :cת'~
 crwואי לא אפו' מר זוסיא ואימיס'רב אשי■ אמר בסרדימו' דתני שפיר דמי ופרפ״י פני׳ להגץ מפני הכנסוסגשש
מ« לח נהלי ?
י*
ומי שיש בהן טעח שרוחב של ממגל טפחדכציימ״זק^
,״  Pvnאש(
ר
הדקיניס
סיוצאין
הינס
בגד
!
פ
תכופים
הוי אסלכשרסב
טססס־יקיי
נמצוו
«שוםלווינ#ל«יוזש זה בוס ספיר דמי לנפוץ בתיכם סכין של שום
לסותמו ואם הוא מערי״ואו׳שנומנו שים להצניעו »סור סס אסל עליו סכגייומ״אידיםהעו
שמתקז׳ י! עח לשמרו ואין סוששין שמא יגיור היןליפס
עליו למח נכו אלאמרםיף ^כ
איןביחכו
לאיניש דעלמא ולצורבא מדרבנן שרי :
™* ,'™'p 33וחייב משוס מוחץ ולכאורה דבתלושין
טפס ואץ כין זה לזהג׳דאיכאלמילנוו•
 *11D ££לעשראפי׳אחלעיאיבשכתוי״טופרש״י
ת״_,נצוט׳ גט גתן מיירי אכנ התו כפס דבמחוברי נמישרי
שאין איסור עשיית אהל אלא בגג ולא ומ ש וכן מפצלת פךוסכדי טפחמומר־
«אץ לפקפין והוא שהה למטה מג׳דליכאאיסו׳משתת
במחיצו׳ור״ת פיידבמחיצה נמי אבז עושה איתח להיתר סוכה או לפורס׳כולה כשב׳וכו ג״ז
סססצהודיכרר
על־הן :
באסובי־ למסה סג׳א״ל רס מרדכי
לרבא
דהווליב סינ׳דכיממא 5מי
סולאובליל-",
להיתר סלסול אפור אבל אם■ אינו עושה אלא לצניעות בעלמא
מתיב רב קטינא הטומןלפתץצכונו תחת
כ ^ אוייא אסא לקמיה דרבא״לנ 1
פשץ כדעת תיז י' הגפן אם היו מקצ עליו מעלי אינו חומס מותר :עציםשתוקעיןראשןהאחרנרופןזזספינהובופפיןר »שן ניוייסי־י־ז סמי
ור׳ינא מכל  tiלא משוס כלאים ולא משוס שציפית ולא השני ברופןהשני של הספינה ופורסקמחצלת עליהילצל אם ישמוסיף על אשל עיאי וספירימיו 2־ר
אינו אסור א; א משו׳מעש׳וניטליס בשכת תיוכמ׳ופרס'
ברוחבן ספה או אפי' 1,אין ברוחבן ספח ואין בין זה לזהג׳טפחים —*״ —״״-
הרי״ףוסר״אש -־-
■׳•" 1-
כפ׳כלהכלים  :י"
יהי
ועקר
לי ’יה,דא א
־יל מתיברב קטינא תיובתא לסכך
יכין חשיבי כאהלומותר לפרוס בשבת מחצ^ ת עליהם דה״ל תופפת הרי״טבא שדקדקו יתיסלשון רס׳יאםא7
א 'ך׳פ'י ™ לאערי דאי לא דגה ושלס אסור וכןהעלו אהל עראי ושדי ואם לאוהי׳ל תחיליעשיית אהלואםו׳וקמוזצל' עוברא שלא יסרק המחצלת סיכה
ויפסם
שי
קלר־ז
זמללפא הרי ף וסי״אש דאפי׳לא דצס ושלפה שיי
פרושה
בשכ׳דה״ל תוספת אחל בענץסיהא ברחב העיגולססימאהל
כדי ספח
מותר
לפורשה כללה
!״ביתא רכל שיייא״כ מ״ש המרדני בפי חבית אטהיס'
עראי אכל אסור לפורשי בתחילה בשבת פוריא מלמעלה למטה והסכמנו דחייר בה ספח לא משמעio
אן מ!מ־1ל ל-זט' ־

א;להטור כי לאן
לר״ש  bו~ אשור
«כ' כנ* ידקד־גפ
«■ יין דזרמגיס;

נקטי דה& מימומב סנח ממיפת דסילת' ״ ׳  T׳ ” י ־!
"  7׳ V׳־J׳־*׳ ,״ rי ,ו־־ ; ׳״ ׳ " יין חפשי כהרס כפימס הזהעכ״ל •פוריא
ו« סי־י .אד 6פילא וצ  -יפלפס ™^ -
העול מהרין ליתןהשלחן על נכי הרגלי כשב וקמטח
עומעמיריןסלפמלה לפפז מיי«■tuלמפלס«™
רעייתי ולא חש לסיומי מילפא דמפויפ
אותה
ואח
כ
פורשץ
עליה
עור
דמי
לאהל
ואסור
להעמי
ולפרוש
סימ
א
דרב
יהודה
בפיק
המביאכדי r
בסדיצןדפ3:ו איתותיולא ק״לכותי ואט עליה ואם פיר׳אינו חייב חטאת אכל מסה כשן שלני אם היתד( ,דף לג )ואף ע״פ סי־ש״י נתב ססבסכין
כן בסכין התקוע בחבית אפילו לא דג ס קופה או מוטה על צדה מיתר להושיבה על רגליה ילאו
מידי דרב יהירה ס״ל כיבי יהודה דאסרד3ר-
ושלפה סרי אלא שמדברי כעל
מרימות עביר וכן כסא העשוי פרקים וכשרוצין לישב עליו פיתחיץ
אותןסאין מתצוין ואכן ק״ל כר״נו דאמרדד
הדסןכראה דכשמואל
נקטי׳דלאשיי והעור נפת׳וכשמסירין אותו סוגריןאותו והעור
נכפמות׳לפותחן סאין מתכוין מותי ככר כפס ססהפיס׳
דוקא בדצה ושלפה ואפסר ססואמ ־יל
לכתחילתוכן כשמסרריץ חביות זו עב גב וז אי ע" ג ^
והד אש מראה לודאפי ר ס מודהבהא
דלא ממ יב רג  l;pינ,א ^ ^ ה' כא
העלית' בידו ויסדר התחתונ׳תחתי' ^ כ ל ל ^ יסדר התחתינ׳ תה^ ח דכי א ר שמעוןדבי* שאין מתרץסומו

W
מיי־
■<
שרי*ואז לש אשירופרש יי * י
העליונה
׳וסיחיכת'
ב*
בעשותו? !
”
הכאהריי ' :
הוא׳י די
והדר דצס
עשב ויניח ״
/
עליה י
אמי אכני' ש<ל! כית הכסא מיתר ״1< ,
פכל
עושהתס
שהוא נאה למיאה ולהריח רכומלאיןכד הרשב א ב  DUהתו שלא אסרו אלא ב״ה ג שצרי לארי של מטה סמתכוץלעשו׳ואע׳׳פ סא־ן מחסיןלמין
עפ׳לסותוחביןאומי לתוכו דהטועזלפמ אבל אם אין צריך' לאויר של מטה שרי על  pמותר להניח ספר מ״מממנוץסואלפפותר
הדומ׳למץ
וצנונו׳ להאי דמיא טפלדבת רו ,י הו M
א מכאן וא מכאן וא לע גביהן משמרת שתולין אותה לחת
בה ואסי־והו חכמים גזיה משוס מין
ואליבא
למיח ס־מזיז עפר אבל סכיב׳דכיני
אורכי
שמרי׳לסננץומותחיןפיה
לכל צר חשי׳עשיית אהל ואסו' רנטות׳  :דהלכת׳היא מלסיס ךר 3יסודה ונןדעת
אינא למיסש ביס כמי משים מרחיב גומא כילת חתנים והיא נתונה על ב׳עצים זקופים ובולטין מהמטה
א׳הרי״ףשפסקה ו-:ן דעת
הרמ״בסמי״ד
דהוי כונס ועכ״ז איני יורד לסו׳דעת
בעל לראש המטה וא׳לרגליה וקבה נתון עליהן והכילה פרושהעליו סס׳י״ס :ופ* רשן החו׳שלא יתכן
לאסור
מ״הדה שכמסלה כתב דנר׳ דלא שרי סכיןויורדת לכאןולכאןמותר לנטות׳והוא שלא יהא בנגה רוחב מפח זה יכו כ״כ גס׳ כן הי״אש סס והר״ןכחב
התקועבסכי׳אלא בשתקעוהו וסוציאיסו ילא בפחו׳ימג׳טפחי׳סמוך לגגה טפח פי׳שאינו מתרחכח טפח
בר״פ חולין וז״ל והקסה הישנאדגודחי
ככר^ 60הכי ^וכש ^^תשיב׳ לאחר שירדה ג' טפחים ואין בשיפועה טפח פי
׳ צד ןצר עבדי ליס מסיכות יסבו גמויו והלאאין
מתפשטלמט׳^ התרחקטפחמכננראמצעיידהיינושאיןכרחבה

שרי דאי ביצה ושלפ׳אפי במידי
דמחוברלמט! »ש  0טפחים
שאינהמפני שאין
משתמ׳באוי׳סתסתיומהסאין
במי שיי ואס כן חסת דמלוש היא אמאי לא 5א״כ דצה ושלפה ושהא דוקא בסכית
כן כמטה שמשתמשים כאוירסמחמיה בנתינת סנדלין וכיוצ׳כהס
סנילוכיבס*ה
המחזקת מ׳פאהקאמר שדינה כקיקע אכל אין זס כהסמעלשונו ס:ת '3אפילו בסכ״ב ( וטעם זו הזכי׳הטורלמטה )וכמכועודכר״ןוה׳הסס 3
שסהרש״כאומנ1צ
בחנית גדולה שמחזקת יופי ממ סאה משמע דככל חביתמיידי :
תנורים שלנו כזמן שהיא מסויג' בחבלי׳אס יש כין חכל לחבל ג׳ספסי׳אמו׳לפרו׳ עליהסדן
 ,סטומנין כהס החמין וסוממין פיהם כדף ושורקים אופה כטיט
אס
מיתר
לסתייי
מסו
'
דקעויפוילא
ולסלק
מעליה
ככגד
התחתון
המי
אסו׳משוס
דקא
סמראוסלא
סתימת הדף כשבת נתבאר בסימן זה יכמכפיו כסוף סימןרנ״ט • ' אס מותי אכל אס איןכין חכל לסכל ג׳טפחי׳כלכוד דמי וחו ליכ׳משו׳אהל לנין כך וביען־אב
לחתוך כשבת קשרי השפוד סקוסריס כסם הטלה אכתיב כסוף סימן טי״ו
היה עלי׳כר או כסת או בנד פייס מע״ס בחיפו׳טפח למסי מותי לפרו׳על נלהזע
שט 1אסיר לפשות אפי׳אהל עראי בשבת וי״ע ופרש״י שאין איסור עשיית משו׳ דהר מוסיף על אהל עראי וסריעכ״לי* וזה פשוט מסדינים סנתבחיו
בסמוך:
אהל אלא כגג וכו׳בפ׳כלהכלים (דקנה ) חנן ר״א אומי פקקהסלץ  pl :פטה סמעמידין אומה ואח״ב פייסין עליה עור וכו׳בר״סחולין ( דף)wp
בזמן ססו׳קשו׳ומלוי פיקקין בי ואס לאו אין פוקקין כו וחכמים אומרי׳בין כך ובין מנקים אכיי חומרי מתניימא ומצי ינוד והמשמרת כילה וכסא גלייץ לא יעסואז
כך פוקקין בו ובגמ׳שסהכל מידי׳סאין מושין אסל עראי בפסלה בי״ס ואצ״ל בשבת
לא נחלקו אלא להוסיף שי״א אויאין מו&יפץ וחכ״א מוסיפין כפ,כת יאצ״ל כי״ט
ופרס״י שאין עוסין אהל עראי לפרוס מפצל על ד׳קונדסין להיו׳צל לאסל מןהסמה
ודוק גג אבל מחיצה לאו אהל הוא ושרי לפויסה לצניעות כראמ׳כעירוכין כעוכדא
דסמואל יפקץהחלוןדמתצי׳מישום דכנין קכיע ומיסזי כמוסי׳אככץ והר״ן האריך
בביאור דברי רש״י ובסו׳דבריו כ' מכלל דנריס אלו אתה למד דרש״י סובישאפילו
מחיצההמתר׳מות׳לעשות׳בסבת והתו׳הקשו מל דביי רש״י סם ובס׳פישהוציאוהו
וכ׳סל&י פר״א דשפיר שייך כדפנות אהל היכא דסחיצ׳ מועלת להמיר ולספי כדופן
סליפי דסוכה דסויא מחיצה ומכשר לעוכ׳פשיב עיפיי׳אהלבתחל׳ואסו׳אפילו לרבנן
ודופן רביעי׳אפו׳לר״א לעסומ׳בפחליולימן שרי כדאימא כפר מישהוציאוהו וכל
5ס כתבו הר״אש והר״ן וסמיד״בפ׳כל הכלים וכר״פ פולין נרסינן אמ״רב משוס רבי
חייא וילון מות׳לנטומו ומומי לפורקו וכמ׳סם הי״אש דאין אהל כמחיצה כלא גג
אלא סיכא דעשויה להתיר טלטול או להכשר סוכה כדפיישימ לפיל עכ״לנ׳מדכריו׳
יצי״מ ס״ל ועוד אכתוב בדין מ לקמן גכי וילון ספרוס׳לפני הפחח :פצי׳סתוקפין
יא חן האחד בדופן הספינ׳וכו׳כסוערובין ( דף קב ) וכתבו הרי״ף בר״פ כל הכלים
אמר רב אס ( הר כיפי דא  -כ׳בז זן סיס בהט טפתי אי נסי אין בהם טפח ואין כין זה
לזהג׳טפסי׳למחי מניא מחצלת וע ירס עליה׳מי״ט מוסיף על אסל עראי ס וא ספיר

עסה פטור אבל אפור אבל מטה וכסא טרסקל ואסלאעוה׳לנטוחן לרי1ס^ומיס ’
כסא גליץ כמו מטה גללניתא שעשויה פרקיס ואין מחזירין אותוסמאמזקפוכח
התו׳ו אין צר דכולה ספעתץ מיירי באיסור אהל אלא היינו מטה ספיוסין עף
עור ואסור מסוס אהל כסמושיב תחלה המפה ואח״ב פור׳העור דהוי ממט
למטלה
ואסיר מר״ל ובאבל מטה וכסא טיסקל וכו׳פרס״י אכל מטס התחוכרת
ועומו־אז
הייתה זקופה מוטה על צדה מומר לנטותה ליסכה פל רגליה ואפ״י דהסחאהלי
אסל סרי דלאו פירי פביד אלא לימובא בעלמא  :ומ׳יש וכן כסא מיסויעויויז
וינו׳הוא כמא׳טרסקל השנוי ככריתא זוופרס״יכסא ערסקל כך שסוועליונה
עור וסקפליןאומווכשמסלקין אומו סומכין אותו לכותל וכשרוצליסב עליונופי
ויושב על ארבע רגלים וכתב טרד אסלא עשוי כמין כסא טרסקל אכל עורספי'
עליו נקוב מיתר לנטוחן לכפחלה דהאיעכיד \קאי  .יד? כשמסמיןהגיחזוע)
גכי זר וכו׳אסוריא קאי שכתב בה דמלמטס למטלק אסיר דמימרא הכי
אימחנ®
המביא כדי יין אמיבר יהודה האי מדורתא מלמעלה למטה שייהלמטה ' /
אתור ולן היטמא וכן קדרא וכן פוריא וכין חבימא אבל אבנים סל בית הכסטי

לצדי! מימרא דיב נחמן שם ופרש״י אבנים גדולו׳פמציידין אותם כמי! מ^כ ”נ
ויוסכין עליהס כשדות במקום המיוחד לבית הכסאואיירעןכגמראדאףע׳•
ד3נין עראי הוא ולזל למיגזרביה מסוס בנין קנפ לא גזר' 5 ’3
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וילון מותר לנטומו ופותר לפורקו ופרס״י שאין כאהל אלא פי שעשוי כמין גג לכן״! מי
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טפח כזקיפ׳כלא שיפו־לאח׳עזכהה השיפו־אבל אםיש כגג־טפח .
או

כפחוימג׳טמו׳לגגה טפח או שיש בשיפוע טפח או

שיורדטפח

מקיפה אסור לנטותה ואם כרךעליהם מאתמול חוט או

לצגימהומוחי לנטות׳ דלאואהל יל^ tw 6
תלעלה
קייע הסס אנא ק דיכו לינתן ולהתחלק .פימגאר65״ p
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תורה
במקוישאין בני _
?*
מותר אפי׳אית ביה  lכל הני ומ״מ! l
לנטות׳כו
^
כפולה
טלית
לזלזל יבה
כמוכה1לאשריג??ו"י בריכת חוט שלא יבאו
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מר
בפי-־ס
למנדיתהיי ים
ילל
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ח ובמידיי .חמגל .
היא
לפי?,
לעי קה
בספיר מוחי געש!״ . .
לפיק כירה כתיב ת לבחדר ססי  0יםןמ "מיקגת ל< ןא5ל
עהר״ס היו בו ספרים ובכל לילה היה 8אי כיל,פצא
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עוסה מחיצה י׳טפסי׳גובה כפניהססר
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%יו ״״״״ . . . ,״ף ,לכתחלד .ופי רב אלפס אפי אין בגג טפח לא יעשנו לכתחל א ’ובגל״ע 'ש היה עסהמסי5ה מ3ע״יל5י
■ לא אמין אלא
*J5שאבריהדיבאיד
וראי אש אין בננו טפח ולא אחד פשא׳דברים שאוסרין סלפעמיס היהמשתין  .בלילה והים טי־ר*;'™ ’7i7T
 PÜDמג׳ ספח וכו׳ואיתא נמי כפ׳סמיצא ז״ל כתב
חוט או
יאיאית<יפ
ס3ס ” 3אסוי \  Pswס׳*'9w P*p <™9*,£
לפגיל ?9ה
« וגרי ישיובמג מכי היכי  mnעליו חוט מאתמול או משיחה מותר לכתחלה וילון הפרוש
מחיצה שאינ ׳ לצניעות אסור לעשותה
כל
;ן
אסורצעשותה «׳:ני !א! אי! א«
לנטותיולפורקי שאי? אהל עראי בלא עשיית נג כל מחיצהשמינ צמיעיר!
הפתח מותר
חיהשיכיוןסיא^ן כרחב למסה חני ע צחים
בסבת ייאיס מס ' מזיא דמירובץ הנהו
ייני׳ד־ז לחש א!
הנהו
ל״ירובץ
בסבתיידר!3
■ מיס :ומ ' ־שושיירי כמי שאינ׳יורד׳
להתיר בגד ששוטחיןל פי
ננילפ
בודיא ;מ ^
לזא
כרודלוז־יא
יכו׳א״ל זיל
./6wjל
יהמהרבר
ידזוכל!
שאינו בא
דיכרי
(היפא
זיל כרוך
ונא
דרב®
 1v1,1׳m1 -
דיכרי
« www1
י החבית
^פסשעס בזקיפה יכו' במימ -א דרב
קה־ :-עה«« יקמ
ושייר בה טפח ולמח׳
סישאכדי' ריב אידי ולא אמין אלא דלא
פל לסל עראי וספיר דמי וה״מ כמחיצה שאינה עשויה לכיו ךצנ ,עןמ ^  5לנך !*הו<ב!ן& ק
תת ® יא ס  nאכל כחית מפוריא טפח אפוי ופיש״י ההוא טפח הוי קיר לאהל
סע ושה פצניעית בעלמא מומי כגון מחיצה סעוסץ בספת דרשה גין אנסי לנסים יהרהג״ס;
והמטה כפשי׳לו גג וכת׳היי״ן כסם היש״בא והי׳י יונה אבל מטה דיין אע״ג דנחתי
סומר לעשותה בשמו כדקאמד בפר ' כל גגות סמיאל דעביד למיעיחא בעלמא (נ ) » '« « »$
סויניסמפוייא שפח כיין דבפייסת סדינים על המטה ליכא משיס אסל לית לן 3ס
הוא דעבד גם מותר בסבת לעסיס מחיצה להגן משני החמה או מפני סצנה0ב ^ ד«ש״עמ“גל'3צ׳
ונ* נג״כ ה״ה כפי"ב יכתכי 1״ביי ירוחם בס״ר והימ״כס כתב בפרק כ״כ כמיי׳ויא
מפול על האדם ופל האורלץכדמשמ׳בע כיידגבי מת ^ מ יבחזזןה דאס’' י’ לעסות *" ' « לפניעא?ר
דשעואל ומימי־א דיג שישא אלא שלא כתב דבעינן שיהא גשיפיננה טפח ואיפשר
מסיצס בשביל המת אבל בשביל חי מומי עכ״ל וצ״ל סה־ס היגי כי*  0דמסיצס הגי• '* נדי ניל6מ£
דלא הוס גייס לה פה׳המגיד וסי״ן כתרו מיעי׳א דרב שיפא ולא כתבו שצריך שלא
־אי;
בץהסהייס ipvp
העמית אסור לעשותה בשבת ומחיצה זו דנוהר״ם כיון סנטשי׳לספם־־ק
ני׳לחלק ני! »מ
יסא כשיפועה ספת יסיי״ף לא הביא מימי*א דיב שישא בריס דרב אידי וכתב הי״ן לאדה העושה ציכיו חשיבה מחיצה המתרת ואסור לנטות יבשכלן ג  .ומ״ס
סאינויורעלמה ה ממיטה ולי כיא׳ססמך על מ״ש גבי טלית כפולה ואין בגנה עפת
^ יה.
יאע״ע שלא כתב שם והוא דלא נסתא מפוריא מחיצה שאיכה לצניעות אסור לעשותה כשכש כלי׳כל מחיצה שאינה לנגיעות אלא
ולא כפתית מג' סמיך לגגה טפח
להתיר כי ההיא דההר״ס אשיר לעשותה בסבת אבל אס איכה עשייה להתיר אפילו לא *
פפפאיפשרשס-מך ןממילא משמע דכה״ג אפו ' שאותו טפח סוי קיר לאהל והמטה
לעשותה בסבת וזהו סכמי :בסיף דבריי גס מופר יאפ1ל ma 'i
לתת טעם להשמטתו * וההיא ז־אין אם אינה לצניעות ודאי שמימי
געשית לו גג וא ננ״פ שאין זה ביוי נדחקתי בו
לוול■
בסבת לעשות מחינה' לסגן מפני החשה או מפני הצנה סלח מפול על לאדם  .ןמ~ « מיגה מג*
מיפמהספ׳ז לאו השמטה היא דאיכא למימי דגיים כדגייס הימ״כס והר״ן
סהגיא ראיה מדביירב הונא ראמר ליס זיל כיח־ גודיא יסי 'י בה ספה אע״ג דהה ^? 04 -«-^ '5ג^
יבי׳ואס כרך עליה חיט אי משיחה וכו' .שם גבי הא דתני ימי רב
מיס  :שש
צעחיצה כ צ ■ /
־־ שעיר
מייתי
וס׳יה־— 1
בסהל פמאי * ״"*
י,ץח;  pנ'1ן.
שייu *>“’-
— דגפיור -טפס-יי '
מ״ס .
אהל “״
מחיצה והתס ^ -־1
—
יסזקאל טלית כפולה לא יעשה יכו׳דתבא׳ בסמיך בס״ד וגס סס אכתיב כילה שהיא
לצורך צניעית קאי אמאי דקאמר לפי ע'5יתיזחיניילפגי־
סעתית ומ"ש! וס״מ במחיצה שאינה עשייה
עשויה ככילת חתנים אס מיתי לנטותה ככילס חתכיס  :ומ״ש מ״מ כמקים׳שאינן
כהדיא הגר א! לעיי
שבשבת אסור לפשות מחיצהמ״ל לפיס דבריו ומתוך הדברים כסלו נראה
מימווסלאשיינן על ירי כייכת חוט וכו׳סס מבואר דשלח יב מנשיא לבכי בפכי
הספרים:
משנייה
קזינו על כל צירי כילה ולא מצינו לה צד היתר ופריך וליסלח לסוכדימי כר דפיכת שלפני ארון הקדש מותר להסירו בשבת ולפיוס צחי־ כשקימו דהיינו ממש (ל ) יק
וילון דשרי רב  ptכתיב בתיומ׳הדשן סיס ן ס'׳ח אלא סחזי להסתפק כדבר מדכאי ת 7גד♦ כייריגי־
יחזקאל ופרש״יכיך עליה סיט או משיחה ומשני לפי שאינם בני תורה  :טלית
וק הית
ופייס יש‘'י ויבין שלפני רפמח לצניפית דלעיל
וכי׳שח תני רמי בי יחזקאל טלית כפולה לא יעסה מימרא דוילון אימאבפ׳בתרא דעייוגץ
מיצסשקושרל בין שני סמלים
לכמתלס מומר לכטותי ילאו אהל קא פביד 1לא קביע הפס אלא דיס לינתן ולהסתלק גיל «• .3י7יא
ואס עשספשיר אכל אסיר היה כרוך עליה חוט או משיחה מיתי לנטיתו
כדלת בעלמא ע ' כ משמט דאיירי בוילון סנוט ין חומו לפיקיס כשייציס למס י ׳ ע ^.י ! ניניש1וזמגש!ז
ועיש״י טלית כפולה לא יעשה לשטיח טליתו על גבי ד׳ימידות לישן תחתיה וראשו
דצניעיתאבל אינו תלד מדיר סס ולפי זה הפיומו שמוצץ סס פדיי שייך מה •/ V0W
יממלץלצאן ולצאן לכי האיץ והויא ליה לסמלים להגן מן החמה דסיי אוסלא
ס״ (ה)! קהוא־.א״?י
מקופלת יכיך עשיית אהלמו " מ ני׳לחלק יפה דת־אי וילון ספליי תייר סס לפיני ספתח סייך• ב-
נין עליה מבע״י חוט אומשיחה ונתנה על הנס ספל סקיצוף כשהיא
עשיית אהל לפי שהוא כמו דלת בעלמא אכל הפיכת הלפני באמן שבלאו הכי• י© לגל ח 0ע65אי0
עדה חוט למשכה כי שפורסם לכאן ולכאןמותי למשכה בה בשבת דמוסיף על אסל
דלת לאמן והפיכת אינו תלוי פס אלא לצניעות אע״ג דחלוי סס3ק 3יעו מ יץין יאלי׳יתיר ת!תר
®^ ייאינו צעישס לכתחל® וסיי״ף כת פירוש כגון טלית הפילה שקושיה בין שני קפידא אפש העולם חועסין לאסי׳הדב' גס חזן הכנס׳אחד בגיד לי שא׳מן רג? וליס גתי״ה ^נת«• ^
נמלים והיאמשולשלת ומגעת לאיץ יגכנס כין שני קצ ותיס וישן תחתיה בצל ואין
לא רצה להתיר אני מושך ידי להתיר פכ״ל והאימא כמג כ״פ כ־תי בדב׳ולא יאי׳־י למלית .המיזס על
מצה טפח ולא בפחית מג׳סמיך לגגה טפח ולפיכך אינו אפל קבע אלא אסל פראי
מי פמיתס בכך י ומדברי רש״י דפ״ב דעירו? ץ משמידלא מייצן בוילון אלא בשאיגו הנמ 3י ומג?
מג' סמוך לגגה טפח לפיכך פסיראבל
ומעני שאץ בנגה טפח ולא בפחיתאותו סיום מות יכתב הר צאש וז לותמהני תלוי שס בקביעות אבל אס הוא תליי שס בקביעות אסוי לנטותו ולפויקד 303ח היותמ״פ<יהיומ
אסור ואס היה פליוחוט! מאתמול ונטה
וכי כרעפובר כעל חממת סרסו ולי נר׳יא״כ לאהיס שתיק מ־מ'3״ר ה מ ^ץ־צ מ׳^ שגט  -מה הגמ<#
על סיי״ףסכתp :הא אימ כשמעתי! סלתחתני© מותרלנטות' ומותר-לפויקס
:'/ i&ö• 611
סאע פ שתלוי סס בקביעות סריה שהיי כיון שכונו נע ונד ברוח מצויר• וגט סיג הסלן
יעיףהל מאין בגגה טפח ולא בפחית משלשה סמוך לגגה טפח 'מ״ש טליתכפולה
שיש בגג מעכב לסולכי׳ופיברי׳דרך שם מיקיי לח קכיט וזהי סכדלא קב־פ הסם אלא כן דרכו
פחיאייתרהניןעראי מכילת חתני׳ ואין דבריו ניאץ מס כלל אלא מיידי
השיפוע לס הטלית יורדממג' כסוה בלא שוסשיפוע לינתן ולהסתלק כדלת בעלמא אבל אס קמו מלמעלה ומלמסה ימן לצידין בטיין
מעחא״נכגץ שלאחי שבלס
סאין מוחץ אותו ממקומו סוה גציתסי משו׳בנץ ומסו׳דפתט וילון אץ קובעץ אומד
ברוחב ספתכדאמיינן גבי כילת חתני' אכל נחתא מפוריא טפח אסור והא דאמרי
כל כך דכיון דלא קביע המס סיי גיסי' בי" פ תולין ( סס ) מנקיט אגיי חומרי
פרוסה f
נין עליה חיטאו משיחה מותי איירי אפילו אל
מפניית ' ומני הגוד והמשמר׳צא יעשה ואס פסה פטור אכל אסור' ופיס״י הג -וד הוא
היתהטפח עכ ל ודעתרש י ני
חוט או משיחה חשיב כאלוהיתס© רוסס
נמצהדכייכת
עשהפטור א3צ אסור עור סל בהמה תפור ופיו רהב מאד ויש לוסנצי' ועוברי דיסס פמלאץ אימו יץ או
ההיא כדעת הראיס דאהא דפני אסי כילה לא יעשס ואס
חלב וכמקום שתוקעין  mאהליהס ללון פוטתין אומו ופיו מד־וס פ״גימח־־ו׳והח׳ת
םיי’ א ימלמלהי׳ ?’,והי• דופה לאכל לאחי־ שנמתח ובמיהני־
פיתכשיש בגגהטפס ולפי דבריסרי״ףבטלי׳ כפולה נראה דדוק5ז כ^י זבגגס ־ ״ _ "{1חיןמ
יי׳ז־ול : Wwj 4א דתניא גיד בכיסכיו עומ׳ילנטותס
f
מימי נ ״ “ 5יי 1 :ג
 Srי -1.י  -י ״■1׳
חתניהסי י״”
גיסי  Sricי
 !kfקנע
ספ ז
froeמגה
־ל יש
15בל™6
לנסוסהדצוסילו
יזנל
יי׳ו»*
יי
נכילל
עשייה
יילה
י־פויישי׳
ילס*דס-י
בסבת אמר רב ל״ס אלא בשני בני אדם אבל באד ' אחד אשור אמר אביי יכילה אס'
אהל עראי גסי לא הויא אבל לפי דביי הר^ יף כילת חתני׳דוקא הוא שמוסר לפיקה
ני־׳מי איס אסיר א״א ללא מיסתחה פורתא ופיסי׳ גור בכיסכיו יוד ביצוטופיו
בד ! י
^ ^סיחה '
לאאא"כ כרךעליה
ולא ומונח על מקום קבוע סלו מומר לנסותו בשבת יסא דאמר למיל פטוי אבל אסור
 .לפי שהיא סתייקנת לכךאבל-סאר
כילות ח״ל כל אסל משופע שאין בגגו טפח
הי״יף שכמב
ניעבסבפרקכ״בכדעת טפח הרי זה אסל עראיוהעוש ־ איפה לכתחלסכשבת סיכ׳דלא סיס מתוקן בכיסכין בשני כני ארס לס מימתח ליס ספיי באים א׳מימתש
גנחית מג׳סמוך לגגו סחב
חוטים שהי תלויה בהם מע״ס עותר לנטותהומותר ליס ספי' סמותחי לע ימד זו וקשרו בה וחת ומומחי על זו ולףשרו בסכך פי׳־יבותי
עסור טליתכפולה■שהיו עליה
ואיני יודע מהו מכ״ל ויבינו ידוצזס־כתב כמדיספמא דשיי ט־ד בביסכץמשום
יי^ץ ^ו שדיר התחיל מע״ס לעשותו אסל מומי לכטור1ו
יפיקהקו הפיכת כילת חתנים שאין בגנה טפס ולא בפחות גמ סמוךלגי•® ח}י  '*’ 3״
ר״וס־ס אהל עראי וגבי כילה כפר ו!?ל וכילה כשהיאאסויה
^  600י '?[
העסהואיל P'Wממיקניולכל «ימ י לנטותה :ימ' חי
^ יי׳ יני אדם אם1רשהרי א״א להביאה שחוסה סמו ססוא ולמלומהדסאפז־
סמה ?3תב
יני^שהל מפל המטה טפחעכ״ל  :ופכללדבייס אלוימכלזי־לר ,
ססא •
^ בי בטאבסאפויסטריססג .
לנטומסכומומראפי' אית
יי־׳גניכילתקתניס ואס כרך עליס חוט או משיחה

אורח חיים הלכות שבת שטו שיו
שהיא יחכה אינו יכול להיות פלא ימתחו אותי ותר בפעספנועין אותה פלסססה
והרע״כס כתב כפכ״ב וז״ל הטסה
וס פרכת וכיוצא כס צריך להזהר שלנו יעסה סהל
בשמס־פנופס לפיכך אס סימה פינת גדולה תולין אות׳ סט ס אבל נ/תד אסור וצום
סיתז כילה פיס לה גג צין מותתין צומס וצפייעסרה שא״א פלא פגב׳מעט פעל
הציץ ותעש צהל עראי וכתיהר״ןעפעע
לפיל דגוד בעין פיכתוהרא״בד
הפיגו
החנית
לכסותו
אל
.
יעוטחנועל
פני
כולו
משוםאה לא לא יגית
Tומ! תי :חצרני »
ליפוצס״י
ופי דלפו משוס צהל הוצ
צצצפצרי׳לכוין
קצת
ממנו
מגולה ;
וסי' משנ׳בפ׳ב׳ דפדיות הצד נחש
בשל2
הלולאות כנגד היתלו׳
סבכותל
ושני
בני
צפור למגדל שהוא ניצוד בו וצבי לביתאי מספסק פלא יפמו פעור
צדס יכולין לכוין בלצ
פינוי
כקפולסלו
ל ביכ שהוא מצוך בו חי י ׳ ןאס אינו מצןר בן קייב ובס ס י״א דצויג (דקו)צפ׳שען^
צכל צדם צתר לצ והוי כמתקן וס״ר יונה
פי׳דכצדס צחד הוי כעשיית צהל לפי פטור אבל אפור צד צבי ישן סומא חייב הנר ךזי^ה אן ז ק פטור :דססי ספוד פטור ומותר
סו׳ח״ל »־«®
כל דבר שבמינו ניצוד חיי׳עליו איזבמינן גיצוד פטור אב 1,אסןך <־ י  wהמזיקים כמן
כחסי׳ועקרכיס
סקושר וחוזר וקושר כדרך בנין שבונ מעט
הייכך
'
זבוביםאע״פ
שאין
כטינן
מעט צבל בשני בני צרס שפויפין
ניעוריאסור
■
לצוק
ילק
כת׳כעל
מיפניזמ ^לניד
התרומות
שאסור
לנעול
בשבת
התיבה
תסל׳וצח׳כ ניתנין ע״ג הקניפו׳ צץ
זה
שיש
בו
זבובים
אלא
P
סימכויןלהנצל
מנסיכחן
*?
סכין
או
שום
דבר־בין
הכיסוי
כבנין שצץ לרך המין לעפות כולו
בבת
לתיבה
בענק
שיוכלו
לצאת
משם
כלי
עליהם צו מקיף עליהם צו
הופרזר"
את וסייגו דאמרי׳ככיל׳דא״א לא מימתחצ
ונ״ל
שאקצריךלרקדק
בזה
שאיןהזבוכים
ניצודיןבתיב׳שאם
בא
פלצתיקופכ״ל :שטנדז
שרביהצמורי
פורתאכלו׳שצינ ' נפרסת נולה בבת אחת
עכ״ל ח״ל סרצב״ד בהפט׳וכילישסי׳גדול' לפתוח התיב׳וליטלייברחו ולא דמי לרמרי׳בכוור׳דקתני פורסיןבחורה סצדןוכי'י״ע (דקי )
סמנ׳סוצי]
מחצלת על גבי כוורת וכלבד שלא יכוין לצוד כי הכוורת קטנה לצמורי׳כמור הצדן והחובלבהס0יי3
בכיסכסי׳ צפי ' שני בני צדס אין י כולין
היא והדבורים ניצודיןבה ועוד דבכוורת גופת קתני ובלבךש ל א ושצ׳סקצי׳ורמתי׳סחוכל בפס
ששור?
צל!
בלח שינוי הקיפול שלו וייצה כנוס' צהל
יכוקלצו^י אלמא כי לא מכוק שרי :צבי שנכנס לתוך הבי תונע^ לצורך תיי׳פלצ לצייר
שעו׳:
וסשסצון
לכתתלס אי נמי כמעשט הקפסין לתקון
אחד בפניו חייב נעלו שנים פטוריןלאיבןלל א׳ל ^ ןונ ^ןשנים סתם פלא פיצס,ציי! לסם צס
לצוחיי׳
עכ״ל  :בגד ששוטיטן פ״פ
סביילכסותו
וכו ג׳ו בפ'תולין ( וקלט א יב ה אי פתנק' תייביז ישב הראשחעל הפת׳ ומלאו וישב הב׳בצ יו אע״ פ שעםד כן כתבו שס סתוסדמסו סכי תנן)103ר
צפלגיה דטב שרי אכולי כוב׳צסו׳ופיש״י
הראשון ת* »וזכיפטו'ימותיוהיאשו ^יב "* ינח ®  ™ ■®■bדנסאיסקצים
S 'SÄ
אפנג׳דכובא שיי דלצו צהל הוא
צכוליס חייב ואם בשביל שלא ישכנו מות י! כתחי הח,ש י צים האמייןז .״־« ־ין 5ס״ גייר י־ Xi ta
סבא אשי משו צהל וכן דעת
הי׳מב״ס
כתורה הצק סתסשלאפי אט צריך י!הם אם לאו חייב
והחובלקיימי אבלבח׳ פינים דיס
להסעוו!׳
בפכ״ב -וכתבו הר״ן וה״ה
כשס
הרסב״א
כהן אע״פ שלא יצא מהם דם אלא נצרר תחת העור חייב ושאר סממיהו ניצודין לצוין מוין והי״ןכפג
דלפי'ז יצטי־ך לפיש
דכשצץ
הכוב׳מלצס
שר צים אינו חייב החובל בהן אא״ב יצא מהם רם והצדן לצורךדת׳ סיציס צין דרכן להזיק וכלנימחן
עסקיכ׳שצ״כ צין
כצן
צהל
אלא
בשססר
חייב ושלא לצורך או סתם
לצורך הי׳צבל שצי שקצים וימעישדוק
טפת עפקי׳להוי
צהל
ופרצכ״ר
פי׳דמשוס
להדק
פעמים צדס צדן סלצ
לצדר׳והיינו
תשמר נגעו כה
ואכילה
מב
'
אסור
משוס
דמיחזי
כמשמיח
פכן
דרכו
כחול
וצפלגצ
כדי
שלא
יזיקו
והא
דתנןכשארסקציס
ורמשים סלצ לצורך פטורצוקשינצלן
דכוב׳שיי דלצו
היינו
צויחי׳וכ
'
ה״ה
פכן
הכייע
הרסנ״א סצין בכיסוי כלים משום
כנס כר׳סמעון דצמר מלצכה פצעה צריכה לגופה פטור עליה והימב״ס
פס׳בפ״צ
צהל ולא
מיתפר
צכוליה
כיב׳צלצ
מסו
דמיחזי
דמסמרת
וכדכרי
דלצ
הרצב״ל ובפרק
כר׳שמעון ולפיכך כ בפ״ידבצדן סלצ לצורך נמי חייב  .־ ומ״ש
רבי׳ומוונל
המביא כדי יין צסא דצ״י יהודה הצי מדורתא מלמעלה למטה שרי מלמט׳למעלס בהם צע״ע סלצ יצצ מהם דם צלצ נציר תחת העור תיי׳כרית׳סס צי זו היצסכור׳
אסיר וכן ביעמא יכו׳כתבו הפי׳דכל הנך צינס צפורין אלא היכא שמתקן האהל פצינס חוזרת נצרר הדס צע״ס 0לציצצ וכ׳הר״ן במסכת ססיציס והחובלכהם
במחיצותצכל אס טשה סצהל כלא מחיצות סדי ומ״ה שרי להחזיר קדרס ע״ג כיר חייב פי׳התובל כהס עד סנצרר הדס חייב דכיון פיס להס עור הפו׳מעבבצתהוס
בסבת
שפמסימת היו עשויו׳פתתלס אך תימא דצמרי׳כסבת הצי פמנק׳צכוליה מלצצת וצלמלצ העו׳מעככו סיה יוצא ולפיכך תיי׳מפוס נעילת נסמ׳שכצותומל!!'
נובא
אסיר
והתס
המחיצות
היו
עשויות
כבר
\
י״ל
רפאני
התס
סוציל
ורחב
הכובא
כי הדם הוא הנפש צבל פצר סקציס וימעיס כיון סצין לססעור שיעכב הדסצלו
ימי מדאי נעשה כאהל וכ״כ סר״ן כשמס בפרק תולין
היה נעקר ממקומו היה יוצא לחוץ ומיה כל פלא יצא לחוץ פטור ובכפ״ג 0וצוחנן
ש ? הצד צפור למגדל סהוצ ניצוד בו וצבי לבית צו■ ל 3יכ וכוי
מפנס
כפרק
ושצר
סקציס
וימסי׳החובל
בסס
פטור
צבל כסיצא לחוץ צף בשאר שקציםווססיס
ר״אדאורגידק ) והא דצשור אינו חייב אס• הכניסו לבית אוקימנא
חיי׳מסוס נפילת נסמה והכי צית׳בהדיא בס׳אלו טרפות עכ״ל וכך הס דכריונינו
בגע׳דסייכודוק׳כצפור למר
פדיכו לדור כבתיס ואינו ניצוד לפי סנשמע מזויות אבל סרמב״ס בפ״ח כ׳צבל פאר סקציס ויספיס אין להס עור לפיכך פחונלכהס
לזוית אבל בעוף צפי כיון
סהכניסו
לבית
וכעל
בפניו
חייב
דניצוד
הוא
:
צד
פטור וכ׳ה״ס פנר׳מדבריו סצפי׳סוציא מכס1ס פטור וכ׳סלקשו עליומדתכיא
צבי ישן סומא תיי׳חני*
חולה
וכו׳סם
ת״י
הצד
צבי
סומא
ויפן
חייב
תגר
תקן
וחול'
בפרק
אלו
טרסות ושאר סקציס וימסיס עדסיצאמהסדס יהו 6הפךבזכותו
הטור ומפרש סעמא משיס -להני עבידי
לרבויי
והני
לא
עבידי
לרכויי
ופרש
י
סומא
וכפוף
סנית
הדכי
גצ״ע
:
אסור
לצוד פיעוס ברימא סס הצד סיעוס נשכח ריצ
דשן שבידיילרבויי לישמם כשמרגיסין יד אדס ומקשה בגמרא והא תניא חול חייב
מחייב ור׳יהופע פוטר ואט״ג דהלכס כריהושע מ״מ איסור׳ שיהא איכא דנל
פישור
אמ׳רב ששת ליק סא כחילה מחמת איפתא הא בפולס מתמ׳אוכצג וננרס״י אובצנא
דסבת סטור אבל אסור כר סהנך מלת לאימא כס״ער״אדאורג  1 :מ* ש
ודיקא-
עייפות שאינו יבול לזוז ממקומו ניצוד ועומר
הוצ אבל מדברי הרמב״ם בפ״י נרצה מעל האיץ או ספל בגדיו ומכן כתבו סס התו׳וז״ל וצוער ר״י בסס
ס״רסור׳דאם
פמפיש שמחמת אובצנא חייב *'
כל
דבר
סבמינו
ניצוד
חייב
עליו
אין
בעינו
נוסך
אה סאדס מומי ליקחנו ולהשליכו מעליולמשו׳צער׳סרי אכל צס
הו׳בצותו
ניצוד פעור צבל צסור ג״ז
כריתא
פס
פלוגתא
דר
'
מציר
ופנמיס
ופסק
כחכמיס
ענין
על
האדס
סצינו
ירא
סינסכנו
כגון
פל סרבלו מבחוץ אסור ליעלו אכליטל
כו ' פ הימכ״פ מ״י וכתו׳בפסית סאסור לנעול בסבת התיבה שיש בה
זבובי 'וכו׳ להפילו מפליו וכיב הראיס בסס הר״פ וכ׳דאין בומסוס איסור טלטול מידדהוס ׳
קמידכי
כתבו כס׳ה כירה ! האגיר כתבו בסס התי׳וכן מסמע מיתניא בפרק כירה אקוץ כר״ה לסרי׳בפ׳כירס לטלטלו ולהוליכו פחית פתוה מד׳אמוח  :ולשוןהפוש
וב־־״פ
משילין
פורסין
מחצלת
על
גבי
כוורת
כשבת
בממס
מעני התמה וכגסמיס
סכתבתי צריך דקדוק דעריפא דליסנא משמע דלא שרי ליעלה צלא
בשע׳שנושכש
מפני
הגשמיס
ובלבד פלא יתכוון לצוד ואמרי׳בר״ע משילץ ומסברא דר״ס היא דוקא מסוס דהוי כמתעסק שלא יסכנו הא אס אינ׳על הכשר אט״פ שהיא על מ|י
והא
מודה
י״פ
כפסיק
ריפיס
ולא
ימות
לעולס
כולה
ר׳יהודס
והב״ע
דאית
ביס
כוי
מבפנים
אסור
ליטלס
וכן נראה מדברי סמ״ג וסמ״ק והגהות פרק י'סכתכווז
ר׳סמפון לפיוס מתצלת על הכוורת כפסיק ריסיה אלאבדבורי׳שכמיגן
.,
זבובי׳סאץ במינן ניצור כל ס אינו מתכוון סרי וצע״ג דפסיק ריסיה  Y . L״ 5׳
מסק מפיפיה דכניס״מ וכמכי המידט ילאחזינ ז I60להפליג עליהI
ראשו שלא לסוס לדבריהם* צבי סנכנס למוך הבית יכו׳פד הפניעצור
ימעייגגפי' י 60וחנן

ךי ^ף*

כל התלונות דלי יהודה אתו׳ולר״ס מותי וגס מעיקרא כי כעי לאיקוסי כר״ש
משמע ליהדבכל מכין עיירי צפי לעשותו כעץ מצורה לסתום כל המלונות ותימא
דסא מידה ר״ס בפסיק י יפיס ולא ימות ופי הר״עמאייברא דלריפ כמי מיידי שיס
קיר קטן בכווית אך אינו נראה וא״כ לא סוי פסיק ריסיה ולר״ש מותר ור׳יהודס
דאהי אפי דבי׳ שאין מתנין כעי חור גדול ש יה א נר׳לדכורים לצאת  pהכוורת
בע ל ; וגס ס ה כ כפה ס פי ונלכד פלא יתכוין לצוד ואינו הכרח פיהו ניצודין
פאל כ כבי מבוא כפ א שאע פ פאיכו מתכדן אפויאלא איפשרפיהו נצודין
ואיפשר שיברתו וכן כתבו ז ל עכ°ל וא״כ המ פיצה רכינו לדתותדברי בעה״ת
מדקחכי ובלבד שלא יכוץ לצוד אלמא כי לא מס וין שיי אין בדיחוי זסממפפכבר
ניובא ' ד 3עי נ נסי סלא יהו ניצודין בהכרת כי היכי דלא ליהוי פסיק ייסיסנ ומס
שחילק בץ כווית לתיבה מסוס דמוית קטנה היא א״כ אף אנו נחליק בין מיכה
קטנ׳לגריל׳יא״כ כתת דבריך לשיעורים רבכווית נעי איכ׳יברבי ואיכ׳זוטרי אלא
אי ציכא למידתי דכיי בעה״ת ספי הוא דאיבא למדחינסו פצני דבורידכווית סי׳
מקי© פסה נמרץ והוי כמכניס אריס לגרזקי פלו אבל זמבי׳דפיבה וכווית לא סוי
סקיס
צידת® אימתי ללאשמגי ניצולי׳ עלסימפסס בילואינמי וע״כ לא אסר

וצס

אעלפרכלומבתוץדליכאצמי
לאסור ליטלה אכל אס היא על בגדיו מבסניס כיון דציכאלמיסשסמאינסכנושיי
ליטלס וכ 'כ הר״ן בשס המו׳סאסיתיראסמא ינפמוסרי ליטלהוכ״סאתנוסכו
סיכול להפירוכו "כ ה״ס כפ״י בסס התו׳ובסס הרסב״א וכ״נ מדברי רס״י ספי5צי
פרעוס ממקוס פצינו ניצוד ועומד כגון מפ״ג קרקע או כנגדו מבחוץמס®5
מדבריו דכסהיא בבגדו מבפנים כויכניצו׳ועומדושרי  :ודברי רני בוטיןבמק
דאהי ליעלה אא״כ היא עוקצת וכתב המרדני בער' כל נתבי א "
י?
יהודאי גאון מצאתי ח זינן לרבנן קסיסי דעימכעי מלצוד פרעושאפי מע
בשיס עכ״ל וזו מדת חסידית הימה דמדינ׳סרי כמו סנמבא׳ :ומ״ש !צפולשיי
כפ״ח סיציס סס אמרי׳ דע ' כ לא פטר ריסושע כפרעוש אלא כצד משו ןהיינ
סאין במינו נצוד אכל בסויגס מודה דחייב ומשמע ליבי׳דאפי סיא.לע נש
כעי אסו׳ואע״ע דבפ״ס כל כתבי פרי׳לסחג שא׳כל המ;יקיןאסהיורצין6מויוגח
סכ׳רבי׳בסמוך איכא למימי דהנך מזיקין דרכן לנסוך נסיכה עוקצתמהסחיו י
כפרעופי׳אכל 3מידכי פ׳כ לכלן 3י כתו׳שו 15ר ^ המו,ק זןכל י ׳ס אין053ס»נ
אס היו רצץ אחריו מותי להורגן וב ר״ת דה״ס סרעוס וכיוכא כהס ™י® ר,
לפבר נר׳ סמפון לאמי מלאכה סצינהציינה לגופה פטורעליהץ,משו■ w

לכמחלה

י־

1

ד״מ
.ח1׳מ-י־ידהו& א׳מפיס מורס׳וכיבוי גחלת שלא יזדקר כה עכ״לינקטינןלחומר׳
^ .לי" נצה מותר להורגה בפ״ק (ד <) תניא רשב״גא אין הורגין אתהמאס־לת

כדברי רבי שפסק כי יהודה ופסק כאן כן ונר שדעתו ז״ל שפקוח נפש הו׳כהראותן
בלכד עכ״ל כלו׳סהרמב״ס יפיס דכי אמרי׳ברצו אתריו ודברי הכל היינו לו1£,־ןלכי_

שיו ()א
»תאי«
וי/ן>
ני) 55עזתיו

אשור
ר »ין
אסור פטור :אסור לצוד פרעוש ורוקא מעל הארץ או מעל בגדלו אב^ הלאו דוק׳דס״ה לכל חיה וימש שהס אלא סלה חיק׳:
ל  mוכו איל התפלא בגדיו
משכי׳וממיתי׳ודאי ןל פ״ז כ י}3מר ,׳ךס6׳ ( ) 3ג׳ה נלג!
אם הוא על בשרו ועוקצו מותילצור ואסו׳להורגו אבל כינ׳מותר
למוגגס נצה וכו׳ג״ז ׳שם ת״ר סמסליאת
להורג׳וה״מ בלוקח׳מעל בגדיו או מעל בשרו אבל המפלא נגרלו מזיקץ אס רצץ אסייו נהיגיןבסאינס מיםנשגפ 2
נליומוללירי;נלכ’& ^י,ה יו;
«כ״נא״י
^־חוו׳ונלכ׳םלסיסלו׳א׳י סוג מולל אסור להרוג גס כלנה שמא יבא להרוג פרעוש אלא מול?וו בירו ממיתי׳טדאי אלא ספק מסימן סע' אין?• דה
,ווו׳״הוכממיאפי׳כחולרבנז מקטלהו ורוק׳כמפלא בגדיו גזלר׳הריגיכיגה אטו הדיג׳ פרעו׳אבל במפלא סמיתין^ כיון שהם ספק ממיתין כרצין יגתגיאשורלגוי
ארןריןהו י סס קעקוחכעש ד ^״כ ^ הן׳ עס גלניםאתי׳
רנ סש׳מקט׳להו ופרש״י מולל רורק
בשב׳ ראשו מותר להרוג כינה ולא גזרינןאטו הריגיפרעו׳שאיקמצויו׳
סאינס ?'7
סרילר׳ יהודה דמחייג במלאכה
להתישכחןסלאיחזי-ד אליו ובלבדסללז
 %ולכדוסק ויסיג דס״ל הריגת כנה בראש וה״ר יוסף פי׳ שהשחור הוא כינה ולבן הוא פרעו׳ ור׳ית פי׳ צריכה לגיס ימי למאן דם ל :ר ש חיפשרהעושים *נ,
,
ו6ב5ו■שאול כי־״א דמחייב חטיזת איפפ׳ונהנו כר״ת חמש׳נהרגיץבכל ענקלפי שמלערין להזיק זבוב דאע״ג דלית בהו ספק פקוח נפס סרי י/אה גשמקת
הילידגזריעלינה שלאיהרוג  :מקטע שבמצרים וצרעה שבננוה עקרב שכריב ונחש שבארץ ישראל מסוס צערא וכ״כ המרדני ןז״ל }ש5ןר לויתן וגה3׳ה
וכשבת :
אשורליקא
והרא׳שכת׳וז״ל וכלב שוטה בכל מקו׳ושאר מזיקים אם רציןאחריו מותר להורגן סמזיקין כלומר שאיו בהם סכנה ^ היןאלעש•

תיוסמפלא בליר מולל חור וכו׳נ״ל דהני ואם לאו אסור להורגן נחש ועקרב דורסן לפי תומו הואיל והן
ממ )'1״פיוכ״השעתירי׳דנןיהוו פליגי מזיקין מות׳ובן ברוק שלפניו יבול לדרוס עליואע׳יג דממיל׳מרח
^ רההו י״ףמכי5ן דנייהס ^ לח מודו ומשוה גומות כיון שאינו מבוין לכך ואיכא מאיסותאוכתיהר׳ים

רצון אסייו מותר לסיגן וטעמי* מסוס
לסכרכר״שדאמ׳מלאכ׳שאינ׳צריכ׳לגופ'
פעור עליהומשו׳ צער׳סטורעליה ושרי
לכמסלה מידי דהץ׳)5שסי ׳מןרס׳ ןכיבי

!חייתששלאד©
גמ;ן גית! מ!!
גגיים שמג;{.
,נ;ית • /א3צ

מומר להרוג כצהב־שכפצזבל פרעוש
ןמרי פ ס שי״כיס היילכך הנוקח
סווכד5
6
KT
נחל׳שלא  BTU .:yPועקיב דורסן לפי ”
חומו בס סכל כתבי סס בעי מיניה מר׳ נהמות ותת{
 Mמל רשרונשב׳או מעל חלוקו מות׳
להיגסכב״סאבל במפל 6את כליו להפי׳
ינאי מהו לכיוג נסשיס ועקרביס בשכרן אסורליקתנש/ת
ת״ק
®פועושי׳ וכנים פליגיהני מנאי
הוא
א״ל צירעס אני הורג נחסועקר־' ^ ^ וגן
גתיסעת* :
סכר וגזור הריגה דמים אטו הריגה
 17׳ו  *73קשרהעומילהתקיי׳לעול׳חייביןחטא׳עלקשירתו דלמלפי תומו דא״ר יהוד׳רוק דורסו לפי
והתרתו בין אס היא של אומןאו של הדיו׳והעומד תומו רב ששת אמר נחש דורסו לפי מיסו
 153ßw®jשאול מחמיר לגזור אפי׳
ופרסי לפי תומו לא סיעמו׳עליו ויהרגנו
סליל׳דכני׳אטופרעוסי' ובספר הרשב״ס להתקיים שבעה ימים פטור אבל אסור ולצורך מצו׳כגון שקושר
למרור
נמוג המעלצ פלי׳בסכת מולל את הכני׳
להדיא אלא כשסו׳הולך למומו ונחש או
ווווקן וסותר להרוג כניס כשבת היינו כמו שפירשתי עכ״ל וגבי הא דאמרי' רבא או עקר׳כפכיו א״צ לישסט ממנו אלא דורסו והולך ואם מת בדריסמו ימות הואיל
מקטע להו ר׳סשת מקטע להו כ׳דקאי ארב הונא דאמר זהו כבודו אפי׳בחולורש״י ולא נתכוון דדב׳שאין מתכוין לר׳יהודה מדרבנן הו׳ולענין מזיקין לא גזור והר״ן
<ף' כשסרבותיו דכשבת מיירי על זה נהגו להרוג כנה אפילי במפלאכליו דלפי הקש׳ עליו וסי׳ דורסו ואסי׳כמתנוץ אלא שהו׳עוש׳לפי תומו שמראה עצמו כאלו
פרשי׳י דמקטע לסי כשבת ע״כ כימפלא סליו איירי דפשיגיא דמותי להרוג כנס אין מכוון וכר״ש דפטר כמלאכה שאינה צריכהלגופ׳ומיה׳להרגן להדיאאסו׳דכיון
מנמננ״ה דממירין מיסא מימא היאך סליג אהני תנאי דתרוייסואסרי הריגת סאי׳היזקן מצוי כחמשה השנויים בבריתאכלכמס דאיפסר לשנויי בהריגתן
מסנמפליאנליו ואיסשר דמיירי כממלא ראשו דהתם לא גזרי׳כני׳אטופרעושים
משנינן וכ״כ ה״ס בפי״א בשם היסב״ן וסרסכ״א וסכן ני־׳מדברי הרמב״ס  :וכן
ואסרו
סאין פרעושים מצויים כראש עכ״ל אכל הר״ןכירהני מנאי פליגי אכ״ה
ברוק שלפניו יכול לדרוס עליו וכ ו׳מימרא דר׳יהוד׳הז כרמיה כסמוך ופדש״י דויסו
תנאי
הני
לסמגכת -המאכלות ולא קי״ל כוומייהו ולפי דבייו מ״ש סרי״ף סכרת
לפי תומו שאין מהכוון לסר׳ולאסויי גו?ו' ואע״ג דממילא תוסר' הוא כי לא סכוץ
צינואלא משוס דעליהו א״ר הונא מולל חורק וזהו ככודו אפי׳כחול וכמכ הר״ןז״ל שרי משו׳מאיסותא וכך כס דברי רכי׳כנסחא הסדוייקת וכבר כתבתי בסמיך דעת
הלכפ׳תוללוזורק ומלאולמימר׳דר׳הונא סבר דאסור להרוג מאכולתבשב׳אלא המפרשי'דאפי׳כמתכוקאלא ססו׳עוסה לפי תומו שמראה עצמו כאלו אינו מכוץ
? :יס״רהונאדהני מיי תנאי דסליגי קי״ל כסאן דמיקל וטפי סוס יכלינןלמישרי
סרי ואע״פ שמדברי המפרשי׳נ׳דלא שאני לן בין דורסו לסי תומו דגבי יוק לדויסו
דהיינוהריגס אלא חכו כבודו אפי׳בחול הילכך אע״ג דהריגה שריא משוס ככודו לפי תומו דגבי נחש ועקר׳נ״ל דלא שרי גבי רוק אלא בממכייןלדחסו לבד אבל לא
אית ליה לאימכועי וכ״כ ס״ה בסי״א כסס הרמב״ן והרשב״א דססוס כבודו בלחוד במתכוין למוח ואע״ג דגבינסש ועקר׳התירו אסי׳כמתכוין להרג' הת® שאנימשו׳
ן
 15ד 6כל אס בא להרוג מותי אפי׳בשכת ושזהו דעת הרמכ״ס ורבי׳סתם דבריו דמזיקין נינהו ומו׳דהתס שיקר המפס׳הוא סריג' הנחש אבל הכא איןעיק׳המשש׳
נונתהרא״סז״ל  :וה״ר יוסף פי׳סססחיר הוא כנה ולבן הוא הפיעיש ( ר״ת פי׳ המירוחדכשידרו' עליו מבטלי מאיסותא ולא חששו המפרשים לכתוב כןלפי סהי׳
 Mכן כתבו שס התו׳והרא״ס והר״ן וכתב הרא״ס ועמא דבר כדברי ר״ת וגס דבר ברור בעיניהם :וכן כמ׳הרמב״ס בפכ׳א אבל טסחא דידו בספרהרמ״ב׳איכ׳
מתני נסתם נדע׳ ר״ת וכן דעת הרמב״ס שכ׳נפי״א רמשים שסם פריס ויבים
מכוונת עם נוסחת רבי׳דבנוסח׳דידן הכי אית׳לא ירוק בקרקע ייסוף ברגלו שמא
מוני ונקנה אי נסיין מן סעפי כסו הפרעושין הסורג אותו חייב כהורגבהמ׳וחיה ישוה גומות ומותר לדרוס הרוק סע״ג קרקע והולך לפי מומו ואיפשר שאין חלוף
בין הנוסחאות ומ״ש בספרי רבי׳דלא קאמיי אלא דורסו לאו מדברי הרעב״ס הם
ואח״כ כ׳ומותי להרוג את הכניס בסב׳מפני שהן מן הזיעה עכ״לושחור' הקופצת
אלא דברי רבי׳ הסשכ'ליחן טעם לדברי היסב״ם  :תנן כס״פ האורג ישב לו על
הנקיאתברג״ות בערבי הווה הן העפר וכנה ההווה מזיעה הוא הלבן וכדברי ר״ת:
סוברי׳שהשחור'
יכתנוסר״ן וסי׳ה כסי״א דלהימכ״ן והרשב״א דע׳אסתו בזה שהם'
הפתח ומלאהו ובא השני וישב לו כצדו אפ״ס שעמד הראשון והלך לוהראשקחייב
הקופצות הנקראת ברג״ות כיון דאינה פרה ורכה מומר לצידה ולהורגהופרעויש
והשני פטור הא למה זה דומה לנועל ביתו לשמרו ונמצ׳צכי שמור בתוכווכ׳סר״ן
שהונייו חכמים הוא סין רחש אחר שהוא פרס ורכס
וכתבהי״ן ולפי דעתי כפסהרשב"א דבירושלמי נר׳שהתירו לנעול בתחל׳לסמו׳כימו וצבי שבתוכו דכיון
הזי קולא יתיר ולעגין הלכה כיון סהרסב״ס והרא״ש מסכימים לדעת ר״ת הכי סהוא צריך לשמור ביפו אע״ע שע״י כך נצור הצבי ממילא מותר ובלבד שלא יחמץ
נקטינן וכן נהגו  :חמשה נהרגץ בכל ענ.ין לפי שהם מופדיס להזיק זבוב לסמור הצבי כלבד ותמה מליו הר״ן דאטו מעני שכו׳צריך לנעול את ביתו נתירול
שנמצייס כו׳ושאר מזיקין אם רצים אחריו מיתר להרגן וכו׳כס״פכל כתבי (דף לעשות מלאכ׳בשב׳ולא עוד אלא שאני אומיסאפי׳איט מתכוון לנעול במד הצבי כל
? ) fcא״רכי״ל כל המזיקין נהרגין בשבת מתיב רב יוסף חמשה נהיגין בשבת שהוא ידוע שהצבי בתוכו ושא״א לו שלא יהא הצבי בתוכו נצוד אסור דמודה ר״ס
ואלו הם זבוב שבמצייס וכו׳מני אליטא ייהודה האמר מלאכה סאינ׳צריכ׳ למפה בפסי׳רישיס ולא ימות וזו שאמרו בימש׳ענין אחר הוא לומ׳סאס נתכוון לנעול את
״״עליה אלא לאו ר׳פמפון וסניהוא דשרו אחייני לא ותירץ רב יוסף כרצואחריו ביתו ולא נתכוון לצבי כלל אע' פ סאת״כ מצא הצבי שעור בתוכו מות'כלו׳ שאינו
יוכרי מלופי־ס״יכלהמזיקין ההורגין כהרגין כשבת וקס״ד אפי׳אין רצין אחריו
מחויב שיפתח את ביתו וגס ה״ה כ׳בפ״י דברי הרסב״א וכ׳שאץ להקל כל כך:
ימשיס יס״ל כי סמפון דמלאכה שאינה צריכה לגופ׳סדרבכן היא דאסירא וסכא חנן בפ״ח סרציס חיה או פוף ס בישותו הצדן פטור וכל פטורי שבת פטי׳אבל אסו׳
״גזיי :נסיגץ בשבת ואפי׳אין ר־צין אתי־יו משום דס״ל דסתמן הויגץ הם :
נר מהנך תלת וכ״כ בהגהות פ״י וכת׳שס ה״ה דאיתא בירושלמי לא אמרן אלא
הא אמי חייהעליה וסיני שרי במלאכה גמורה כשאין רצץ אחריו דליכא פיקוח שברשותו הא אינן ברשותו חייב א״ר יוסי הדא אמר׳סור שמרד הצדי כשבח חייג
נפס־ביצין אחריו כי אמי ר״יב״ל כל המזיקין נהרגין ברצין אחריו קאמ׳דפקוחנפש וכתבו הרשב״א ז״ל עכ״ל  :וכתוב בהגהות ננ״י בסם יכי׳ברוך צריכיםישרא׳ליזהר
® ; ידביי הכל ואפי׳לר׳יהודה והא דחטש׳כהרגין כשאין רצץ אחריו ור׳סמעון שלא לתסוס בסבת סוס או פרה העורדיס העסויי׳לריבוי אסי׳בחצר אסהסצ׳גדול׳
 C’P,פל פי׳זה וכתבו שנראה לר״י לפרש דברימא כרציזאחריו ודברי הכל
שאס לא גדלו בין כני אדם היו צייכין מצודהב :
^ פי־י יהודה פודה דהא שרי להרוג ברצץ אחריו אכל סאר אסור להרגן אפילו שי? כלקשר העומד להפקייס לעולם סייביס חטאת מל קשיימו וסתרתווכו׳
 Pמחייו לייסורסוריב״ל כר״ש דשרי שאר אפי׳באץ רצין אחריו ורב הונ׳דאס׳ ר*ס (דקיא ) אלו קשרים שחייבים מליסס קסר הגמלים וקשר הספניץ וכסס סחיי׳
<1®,ח סבי כריב״ל וב' לר״י וכן פי׳ר״ח שאין להקל כייב״ל אלא כהכהו אמוראי על קפדן כך חייב על היתרן• ופרס״י אלו קשרים המנויים באבות מלאכות דקתינ
פכ״ל  :ודעת.הרי״ף והרא״ש
 hילא שיו אלא בדריסה לסי תומו
כפרש״י הקושר והממיר קשר סל קיימא שאינו מתירו לעולסדומיא דחוטי יריעו׳הנפסקו׳
^׳• כוס נהיגין בשבת ואלו הס זבוב סמנצרי'וכו׳וסאר כל המזיקין אס היו יגין
וכגמ׳איתמי הימר רצועות מנעל וסנדל תני חדא חייב חטאת ותני אידך פטור
עס .ף מות יי!הורגן לדברי הכל וכך הם דברי רבי'גפ ' חמשה נהרגץ בכל עפין וכן אבל אסור ותניא אידך מותי לכתחלה מנעל אמנעל לא קשיא הא דקתני חייב
חטאת כדאושכפי סטור אגל אסור בדרבנן מומר לכתחלהכדמי מחחא סנדל
ס כ פי״א וכ׳ה״ה וזה דעת הרעכ״ן והרשב״א בעיקרי סדץ אבל כתבו
L
אסנדל ל״ק הא דקתני חייג חטאת בדטייעי דקטרי אושכפי סטור אכל אסור
^ ׳ ^ סצננויין ב׳שאין יצין דוקא סוא כר״ש שפטר מלאכה סא < צריכה לגופה
י’הודה ל/שו׳הו׳שאץ זה פקוח נפש גמור כיון שאין רצין אחריו חס שלא בחומרת׳דקסרי אינהו מותר לכתסל׳בסנדל דנפקי ביה פי תרי וסיש״יבדאושכסי
בקשר

I

אדו הלכות שבת שיז

ד״מ

^
^
בקשר ססאוסכף עושה נסמוחכ סרצומ׳במנעל קושר קשי מתוכו סלא תוכל לצאת
!נהגה׳ והוא קיי׳לעולס בדרבנן כשקושרין סביב רגליס׳אין קושרין בדוחק ספעמי׳שחולצו
א!פסי ע ' אל! כשהוא קשור ונפלו כשהוא קשור ומיס׳קשר של קיימא לא הוי סכספ׳סטיט מתירין
לאלתנרר ? ^ אותו וקוסרין אותו בדוחק שלא ידבק בשיט וישמע מרגליו 3דבני מחחא שהס רסבי
האץ ה;א מ,ה ,לבב ומקפידים על לבושיהם ונפליסם
גראהייל׳ ול! פשי להיות מכוונים וקושרין אותו בדיסק

ה׳י
<ז׳™ שר*' £י),

וצריך להתירו פיכית בדטייעי דקטרי
אושנפי כסכדליס סל ישמעאלים סוחרים

דרכקואס אינו קשר של קיימ׳וקשרו אומן כי׳מדביי הרי״ף דהיינודחימרי!׳
אינהי יפטור אבל אסור וכן נראה מדברי סרמ״בס שכת׳ססח״לוכלקשי
קיימ׳אס קשרו קשר אומן ה''ז אסו'י* כתו' בשבלי הלקט תני פתוס '!©הכלל \'ש
סהו׳סל קיימ ויכול להתירו כא׳סידיו או קשר שאינו מל קיימא ואינייכולכלר?
חיידיר״1
עליו״דבזר ^ 1י"ה!,ייי
בא’ מידיו אין
'יז תייבין

למדוד שיעו׳אחד משיעורי התור׳מותר לכתחלה ושעומד להתיר לק״מושגמיוי ™ פ™ ומ0ו1ר®
ככר יום מותר לכתחלה וכתב בספר התרומה רצועות שקושרין !עולססי־פ סייצ׳אין משו
באכנ׳ואין מתירקאותן אלא כשמחליפיןהמכנסי׳אסור לקושרן
פימ׳יוט־ש״נ־־ילנח•
^ ^
בשפת רציעותשנכנר שעל הכתף שמהדקין בהן הבגד שיצאו לסויום’ פיי<) סינינ״נ 5נ «  ,י־
שבפ ( יקנו ) ימינייהם למי־
אסור להחזיר׳חיישינן שמא יקשור מתירין בית הצואר מקשר
■
™וייס יז״ךןנפנש וע,ש  ,י"
שקשרו כיבס שאינו קשר של קיימ׳אכל איןפותחי׳אותו מחרש
?פי ^' ניפלק' ימ615פ'
מל ״ל1,,
דמתקן מנא הוא קושרין דלי לבור אף כחבל ולא חיישינץ שמא
ולאפי■ ססו׳וני מגיס אל6
״״״
יבטלנו שם ויהיה של קיימא והוא שיהי׳חכל של נררי אכל
חבל
פל<
ךמצדסיידימןינומ ונוי "׳,
ופשו
ס
יס
:
וכתב בס 5י - -
סמיימי
דעלמ׳לא ועניבה מותר אףבחבל דעלמ׳רלאו קשיר׳הוא קושרין
יצועו׳
חכל בפני הפרה כשביל שלא תצא אפילו נב׳ראשי הפתח ולא

האוסל;1רשק(שרי} ססאוסכפיס קושרי בהן סיצועות בקשי
׳ג קמלים " ע"! קבוע  :ברחומרתא דקטיי אינסו אלו
6יויןתמיליןא<ת< סנדלים של שאר אנשים שאין רצועות
ג 6נמ «אגב ע
מההיאקשר י » ד קבועות בססע״י אומן אלא -הס עצמם
(, " 13 yJ5piש קושיים אותם בחומרתא3עלמ וקושרים
א־ג״פכ "  :ריס ומתירין ופעמים שמתקיים שבת או חרש
נק6ידאווגהי* רתי דנפקי כי' בי תי־י וצריך כל א׳לקשוי לפי
״<״״ ׳ייליףזיש י רגלו סלכן בכל יו ' קיסיו ומתירו וסרי׳ף
סקוסרין באמס 'אין ™  Pאימןוכוי
וממ׳מזכח,p
כת וז ל מכענ אמכעל ל ק הא דתני סייב חיישי׳שמא יתיר ראש האחדויוציאנה דרך שם ויניח ראש הב׳ על מה שכתבתי בסשוך דאיקימנאלסא
«?!ל7ל!עי׳ «
ין
«
■
כמנעל
דאוסכסי
דממש׳אוטן
הוא
וקש׳סל
קשורמטלטלין חבל גרדי לקושרו באבוס ובפרה ולא היישינן דתני פשרי אבל ארור בדימןמ 3מן׳
•"
יזי״קכל קיימא הוא והא
דתני
פטור
אבל
אסור
שמא
התת׳וסורי׳ספ׳מנעל של ת״חסק
ושויס
ל״ ” ' י כדרבנן דמעשה סדיוטהוא אלא ססו׳קשר
בחוזרמפות
מכעליהרלומרי׳רלילו׳ואינ׳
סל קיימא ולה־כך פטור אכל אסור והא דתני מותי לכתחלס כדכני מסוזא כגון חולצים מנעליה׳ולא סושסין לבושיהם כי אס משב׳לסכ׳וא״כ אפוילקשו׳סני
*״״ל~ת.ר הזא רציפות שיוצאות■מגופו של מנעל וקישרי׳אותו על הרגל ועל השוקאחר שנועל ין את
אבנטו ביצועו׳כשהאכנט מונח במכנסים שזהו מסב׳לשב״וכ״כ בהגהות פ״י3
שס
כ« ׳וז*מ
נראה המפעל דלאו מעשה אומן ולאו קשר של קיימא הוא וכן דעת המדכס שנתב כס״י
סס״ג וגס הר״אס הזכיר דין זה בפי אלו קשי־ייבשס כפל התריע וגס סמי־דכינחנו
™ J׳7,' 3
וז״ל הקושר קשר סל קיימ׳וסוא מעש׳אומן חייב כגון קשר סגמלץ וקשי הספנין סס וכתב שר״אס מתיר וקצת היה נר׳לדקדק מכאן שסובר רכי׳דכל ס־ןיןסק
שר
וקשיי רצועות מנעל וסנדל סקיפרין סרצענין בשעת עשייתן וכן כל כיוצא כזה עשוי להתקיים ז׳ימיס מותרמדתלי ספמא דאיסור׳בצץ ממייין אמונזאלא
>7י ^נעל<1
ל1ש«רמדרנגן* אבל הקוסי־ קשי סל קיימא ואינו מעש ' אימןפסו׳וקשר שאינו של קיימ׳ואינו מעשם
כסמחליפץ הא אס היו התירין אותם קור׳הוי ערי יזהו שכתבתי בשם
הגאוןמסר״י
«יי7י
7ה׳י ^קיר׳ אומן מומי־ לקשרו לכתתל׳כיצד נפסקה לו רצוע׳וקסר׳נפס׳החבל וקשרו או סקשר אבוהב לעיל מיהו יש לדחות דקוסטא דמילתאקאמידאין מתירין איתןאלא
«לוז הנחה דאיתא חבל בדלי או שקשר רסן בהמה ה׳ ז פטור וכן כל כיוצא באלי הקשרים שהן מעשס כסמחליפין דהיינו לז׳ימיס אבל אה״נ רבבציי מהכי כל סהואפפוילהפקיי׳יווןו
^ד ^ נ.
הדיוט וכל אדם קושר אותם לקיימא והר״אש כתב על דברי הרי״ף ולא נהיר׳דגקש ' מיום א׳אסור וכן ני׳מדברי הר״ס שכתב הכלבי וז״ל סליק ומכנשיםסנקסרויחד
*"« ק *לא *' !,סל קיימא אין היליק בין מפסה אומן למעשה הדיוט והא דמני פעור אבל אסור אין להתירן בשבת לפי סכל קשי* שאין מתירין ליומיה פטור אבל אסירחהרגיל
לני* ג כיי״ 6בדרבנן פיר׳רש״י שאין מקסידין להדקן על סוקיקויכולין לחלצן ולנעלן בלא התר '
אדם להניס אסי׳סבוע קשוייןעכ״ל וגס בהגה ' פ״י כתו׳שסר״ס איסילהפי׳בסנח
ס ״ידני
נלל הקשר ות״מ הנך קשי סל קיימ׳לא הוי דבשע הט־ט צייכין להתירן ולהדקן על השוק  .קשיים סקוסהת הכובסים מכנסים וחלוק יחד :
רצועות שבבגד סמלהכתף
^אהכן
סלא יפאר בטיט פכ״ל נמצינו למדין דקשי של קיימ׳מיקרי קשר דבר שדרך לקושרו סמהדקין כהן הבגד וכו׳בי״פ במה טומניןידף מח ) אסא דאמיי׳אין כותכיןמונין
נ״. 5
על דעת שיעמוד לעולם וקשר סאינו סל קיימא דסרי הוא סעסוי להתירו בכל  tvלתוך הכר בסדתי אבל בעתיקי סיי כתבו סתי׳אומ׳ר׳י סאס נמקו סוטיהסינל
m) 0׳  p !-3 tולדעת רס״י והר״אש קשר סעסוי להתקיים יעים רבים אע״פ שקשרו הדיוט חייב
אס הנקב רחב ויכול להכניסם בלא טורח שרי כיון ועתיקי ובלבד שיתנ׳כטנין
שלא
קץהע *ילי »יי חטא׳וקשר שאינו עשוי להתקיים ימים רבי׳אבל פסוי הוא להתקיי׳ימיס מספר כגון
יהא לחוס סמא יתקע דבעכין שהיא רגיל ו' לתקוע ולקשו׳כ׳דאסורין
להחזי׳כדאסרי'
^ר "י ^ ,7סנדלא דרבנן אינו חייב חטאת איל איסורא מיהא איכא וכ״כ רבי׳ובססער הימים
בר״ס כל הכלים החזר׳סידה תיב' ומגדל שמא יתקע וסרע״כם כת׳כפי׳י׳נסשטסלו
<  Bnא1ןוןשר,ס סצייךשיהא עשוי להתקיים לסיהיה אסור לקושרו נר׳מדברירבי׳דכל שהוא עשוי
רצועות מנעל וסנדל או סנשמט רוב היגל סותר להחזיר היצועות למקומןוגלנו
יאיסהלכה ו5״י 4להתקיי׳יומר מיום א׳אסו׳דהא לא התיר כסעימ׳להתיר בכל יום דוק׳אלא שאס כן שלא יקשור והמידכי כ׳במ׳אלו קשרים וז״ל בימ׳נסמסו רצועות מנפל וסנדלניטל
ל #זל הגיאו ג׳י־
יקשה שמס סכ׳וסעוסד להתקיי׳ז׳ימיס פטור אבל אסו׳דמסמ׳סא אס עומד להחקיי ' ומחזי׳ובלכד שלא קשור פרס״בס דה״ה לרצוע׳ של טלית אס
כסממ׳סמומ׳להחזירה
פחות מו׳ימיס מותר דאין לו׳דנקט ז׳ימיס לו׳דכל סעשוי להתקיים יומי מז׳ימינז בטלית בלא קשר ונר 'לי דהיינו ד,יקא בסיס נקב מתוקן להמס׳יצועס ואז טריולא
חסיב עימד להתקיים לעול® יחייב חטאת דהא פיש״י בגמ׳גבי יש קסייס שאץ
מיחס׳משוס מיקין סנא והר״אש כתב בר״פ במה טומנין ח״ל לולאו׳סלמלנוטיס
תייבץ עליהם כלו אבל איסור איכא קיסרא דקטיי בזממא שאסור לכפחל׳לקוסרם שעל הכת׳אס יכאו יש סמירין להחזירן בסבת אם הנקב רחב ויכול להחזירןבקל
סס מפני שספטיס סמניס שבוע אוסכופיי׳וגס כתב גבי כדסומיתא דקטרי אינהו כיון דנתקו ונרא׳דאסור להחזירן שרגילין לקשרן והוא קשר סל קיימאכדאמיינן
ופסמ י ס שמתקיים סבת אוחדס אלמא דאפ״ג דטומד להתקיים סבועיי׳אוחדס בר״פ כלסכלי׳דאסור להחזי׳פתח שידה תיב' ומגדל גזרה שמאיתקפ
עכ״לודבריי
סטור לכ״כל דכל שאינו עומד להתקיים ז ' ימים סיקרי עשוי להתירו בכל יום ושרי כדברי סתו׳ולאתיקסימסירו׳סכת׳כוטל ומחזיר ובלבד שלא יקשורדמאניהחס
ולמד כן רכי׳מדסרש״י שאסו׳לכתחל׳לקשר׳שס מפני ססעמי׳ישמכיח שבוע וגס ל
שאינו קשר של קיימא ולא גזיי׳אלא בעשרי לקשור קשר של קיימא  :סחדיןביח
ופעמים סמתקיי׳ סכת אלמא דעומד להתקיי׳סכת אח׳פטו׳אכל אסורובבצי׳ססכי
הצוא׳מקשרסקסרו כובסוכו׳אבל אין פוחסין איתי מחדש וכו׳בר״פ נמהטומנין
ליכא איסויא וכן נר׳מדכרי הפרד גבי אכל שאס מתקיים הקשר סכוע אחד אסור מתידין בית הצואר אבל לא פומחין ופיש"  ,מתירין בית הצואר סדרןהיוכסין
ולענין עד אימתי יהיה עומד להתקיים ולא יתחייב חטאת נר׳מדכרי רש״י שכתב לקסרן אבל לא פותחין לכתחלה דהשתא עביר ליה מנא ובתר הכי אמר רביהווה
אמ׳רבהפות׳ביתהצואר בשבת חייב חטאת ופרס"י הפותח כיתהצואיסלסלק
ופעמים שמתקיים סבת או חדש דכל שאינו עומד להתקיים יותר מחרש פטור וכל
סמומד להתקיים יומי מסוס חייב ורבי ' לא חשש להזכיר זה ממחי דאשסרפיכן לכפסלה חייב חטא׳דהסתא קא מסוי ליה מנא וחייב משוס מכה בפטיש והיינוגטי
דאפי׳בעומד להתקיים ז׳יסיס איכ׳איסור דהו׳ז״ל לא כחית לבאר בחבור זה משפטי מלאכה וא״ת ותיסוק לי דסייב מסוס קורט ונ״ל דלא מחייב מסוקוראלאנקור
חייבי חטא׳והגאון מסי״י אבוהב כ׳וז״ל מצאתי בא״חכסס הר״ס דכל קשר שעומד ע" מ לתפור והנא כיון שאינו ע״מ לתפור ליכא לחיובי מס וס קורעוכתב ריווחה
ד׳ימיס כלא התיה נקיא קסר סל קיימא ושאפשר דמ״ס כ' המחב׳דהע ומד להחקיי׳
כחי״ד דלאו דוקא לפתחו לכחחל' אלא אשי׳שיהיה פתוח וקושרו כחוטי
ואינוינול
ז' ימים פטור ילפי זה ז׳ימיס דנקט דרקא כינסו שאס עשוי להתקיים ס׳חייב ססאת
להתירו
אא״כ
חרתך החוטי׳אסור רכן אס הוא פתוח וחזיומפיו כמו שטוסין
האומנין
הרי וגס לס״ז י״ל דדוקא כעשוי להתירו ככל יום הוא דשרי לכתחל׳דמאי מקט ז׳ שחיסרין אותו עד סגמיר מלאכתן אסור לפתחו ולהתי׳ אומה וכ״כ המו מגלוג®
ימים היינו לו׳דלא מחייב חטאת כעשוי להמקיי׳ז׳אכל אה״נ דבעשוי להתקיי פחות בהגהת מידכי פי' במס טומנין כתוב כשם רי״בא שאס היה חפור ביתהצואי6םו
מכאן כמי איסור׳איכא מד סיסא עשוי להתירו בכל ירס והרב הנזכר ז״לכת׳דמדי ן ושרבי׳יואל מתי׳וכ״כ ראבי״ה משו׳רש״בס ע״כ  :קו׳שדיןרלי לכי אףלחכלול
רציפות שקוסרין באבנט שכת׳רבי׳בשס בעל התרוס׳משסע סכל שעומד להתקיים קייסי׳שמא יבטלנו סס וכי׳מסנה פ׳אלר קסריידקיג ) קושיין דלי בפיס ?
פחית מז׳ימיס מוהר לכתחלה ויש לדסו׳כמו שאכתוב כסמוך כס״ד ור״י בחי״דכתב בחבל ור׳מתיר יפ פסיקיא מסיח׳ופרס״י קוסרין דלי בטסיקי' ע״סה5ור
)
צדפת הי״אס שלא הזכיר עשיית ארמן וז״ל יס קשרים ספוסיס איחס לעמוד ימים לא מיכטיל החס אבל לא בסבל דמבט׳ליס החס והו ,קסר סלקיימ׳שהרי קסו ^J
הצי סנה או סנה וזהו קשר סל קיימא סחייכין עליו חטאת כגון סל בהמרת סערשין סם ממידובגמ׳חבל דמאי אלימא חבל דפלמא ור' יהודה מתיר קסדסלקיימאהו
דגרדי!׳למימרא
להם באפסר בצוארס וקוסרץסס טבעה והוא עשוי לעמוד סס ימים רכים ולפעמיvj « ,
אלא ״ע׳-
חבל ui
״ו־עי״‘ יי-
דרבנן סכריק Jי7
גזרי׳חכל ׳ 17־י׳
דנידיי,uu
אטו־׳  ,׳•
חכל׳־׳,דפלמ—1
וריהורםדא
אחי ימים רכים מתירו ריש אקר שאינו כ״כ לעמו׳ימיס רכים אלא או ג׳ימי׳או שבוע לאגזרי׳ורמיכהי תבל דלי סנסס׳לא יהא קפיו אלא עונבו ור״י או׳כורךע ליוטוצ
או סכיפיי׳והוא קשר אחר סעוסין בזו הטבעת ומ׳וטוסד סם ימים מעטים וכעבור או פסיקי׳קסיא דר׳יהודה אי' יהוד' קסיא דרבנן ארבנן דרככן אדימז rDp׳.
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דאפי׳עומדלהת_
ימ״מ משמע ליה דכל סעומד להתקיים פחות מג יפיס עשוי להתירו בכל יו׳מיקרי
ושרי ; ולדעת הרי״ף וסרמ״ב׳לא מחייב חטאת עד שיהא קשר סל קיימא ויקסמו
אומן והיינו דאוסכסי אפל אס סוא סל קיימא וקסמ הדיוט פטור אבל אסור

כורך עליו מחכ׳ב׳ראפי הפיסו׳זס על זה וכורך עליה׳פונדיי ^ יי ח* יל ל,י?טלא
פייסול' ובלבד שלא יעכבו לסכל דר׳יהור׳סבר גזרי׳עניכה אטן קשירה יי1
וסייגוגז יו

סנא

א־ח הלכות שבת שיז שיח

1למשרי בדעלמ׳ובתר הכי לא דמי מידי לקשי סל קיימא ומומי לכתהלה ושלסבכה קופיי' ושל פסיקייא אזו׳
כוגיייאתי
^ודפ׳טןמלזהזאישיי׳
רחב וחוטיןמלויץ בראשה לקשרן כהן  :מודות יין של טור שכופסין פיהםוקושרין
54,3ן״ר אכא א״ר חייא א׳ ר יוחנן מביא אדם סכל פוך ביתו וקושרו בפרס
:יה ר.׳אסא סבל שבאיבוס קושיי בפרס ושכפר׳קושרו באיבו' ובלבד וקדרה סל בפר פעמיס סקושיבגד לפיה תרי דשי ב׳פתחיס היינו אותןלסונות
??רי׳ חנ 1ספון כימו ויקשור כפיה ובאיברם המם סכל דעלמ׳הכא חבל דגררי והדין זו למעלה חולמט׳וזו לימין וזו לשמאל ואס אע׳מתרת אלא הא׳יכולהלפשט׳
וללובסה כדוחק  :דרויסה לא דסקפו
לימריק חבל דגידי אסו חבל
0
בראשה אלא קוסרמו בריוס
שמא יתיר ראש האחד ויניח השניקליםאכל חכל דלנלמא
אפי רבנן עודו דא
1fr

ךי־״יא"כ

^ילדפלמאלצופעיתפיכיה ק

שר

ד <מ׳כסקושיובתרה ו 3153ום ולספי
^מבל יגיייעכ״ לור3׳י ?י ששיסס

* 1* ,** i״
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לא:

פילי

סל

שיכול׳לחלצס

שיח

המבשלבשב׳חייבולעניןהמתבש׳פליגיר״מ

מראשה

מישלףסלפה
כשהוא קשורה מ״ד

סכר אס נעשה כשוגג מותר אפי יכולה מראשה הכי וה״ל קשי־ של קיימא‘ .י
לאז
כיום כי? לו כץלא חרי ׳ ןאם געש ׳ במןיד אסו׳ בו כיום א 3י ׳^ אחרים ודפסיקייאציכא לשנוי כה ג מ ד פחמא־

 KÄולמ״פי 4ת'!אפי'לו וליהודה סבר בשוגג מותר י! פ"ש אפי' לי ובי
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 ^ - f;1£לם ש ור יוחנן השנדלר סבר בשוגג אסו לו עממי ולאחרי מותרסלכא הי׳העריך כגון ידי
׳רו״יחוש־יןר:r;3 -,,
']:׳•:
כך וחימא מנמללקש' ספל פיה ומוציא מה
!׳ *® אינואנל לא נסכלי לצ "ילק לם״שובבזיד אסור לעולם נין * וביןלאחרי׳ופסקו הגאונים
׳> י
אלגורי לסבל דעלמא וכ״כ שה ה״ה יהודה רכמזיר אסור לו לעולם ולאחרים מותר למ״ש מיד וא״צ .שבתוכו דרך סלבא וכת׳הרמב״ס בפ
שאינו להמתין ככדי שיעשו ובשוגג אסור בו כיום גם לאחרים ולערב .שהטעם מפני שכל אלו הקשרים מעסה׳
(ו1כ;^ר'בגמ שיופי׳ סבל לגידי
קושיי־
סלקיימ' אלא פעם
דעלמ׳ולז cסת׳מותר גם לו ור״י פסק כר״ט דבשוגג מותר אפי׳לו בו כיום ובמזיד הדיוט סס ואינן
^ ^׳»י׳ אישסבל
חילוק ופעם ממיר ^ילפי ׳ מותר לקשור אומה
וני׳ענ״ל ואע״ג דר׳אבא א״ר י תקמתלק אשור כר ביום אף לאחרים ולערב מותר גם לו וירא' שאי?
ספני
וי'י בחי״ל .כתב דטעמא ,
במבש׳בשבת לכתחלס .
דוקא— — -
התרומות
כתב״יי  -ר
— ».
כיןחבלרגיי' ילן3מכלדע׳;מועש .זס ש  ,fככל
שכת אכל כעל ״,״
מעשה w
1
בשוגג מותר אפי  ^ £דמעי ק רא ךןןי  £כןס אכ 1,השןחט אל עןאר שעש וייס לקש וו־ ולהתיר מנזיד ו© ס
"׳ בתי; 7 ,מישז
המב״ס ל׳לדס
אע פ שיש במד פפיו הרב ולפענוידניה:
מלאכיו !
ליגנין קשירת דלי כבוי לקשירת ■
הפה הגדול קשור ימי׳הרבוסוצי׳ומכניס
פרש ואיכוס וינעולס כדבק נקטי׳ ודעת
וייגז״רכרעת סימלם ובעניבה פשק רבי׳כשכמי׳רסיו דבהא כיון דלא מסייעי יין בפה קטן סלו מומי לכמחלה ומסאיטענן' מומי לקשור לפני בהמה כדלטיל
^־אי הדייק לכלליןדיסי׳ויבי׳הל  :כרבי׳וכ״ס הרמכ״ם בפ״י וכןפסקי התו׳ ולפי דבריו הא דאערי׳ככל הני סכו דמימ' חדא מנייהו בפולי מבטיל קמ״ל ה״ק
נחןסזוצ׳תפליןגביפשלץ שאינן מקושח׳מדפר■ך סתמ׳יתלמוד׳ולענבי׳מיענב מ״ד סדימנייהו מבטיל לס לעולה קס״ל דאט״ג דמבטיל לה לקצת ימי׳לא מבטיל לס
נו'פ0ז1ו 5מפ< יןגבימפ
וכ*כהמי יבפ׳אלו ק•וריס■•*עניבהשרי א אלא ש  ':ובלבד לעולם וכמ״ם הרמב״ס דאינ׳סל קיימא אלא פפה קושר יפעס מתיי ומה סאגצרר־
גינפויג והתרופה
פלאיפפסקשי*■למעה מן העניבה כלל אלאיעשה ב' עניבות זו על זו כוא׳לעיל לא .גבי סבכא קמ״ל דאשה חסהעל שערהושריא לס ס״ס אפי׳אי לא הופ חס' טל שער
הוה פרי משוס דלא עכדא הכי לעולס אלא דעדיפא מינה קאמ׳דאפי׳חדא זימנ׳לא
י^קישרו אלא עונבו ג ובה' ציצית כתב
■ ודפסיקייאיכ׳לשנויי
המירכישר'׳מ פי׳הא דא״ר יסודה עיינכו ד*  ) j( 0זיא.״רכ'י<יעו 5פנ16ו5עןות עברה הכי משוידחייסס על שער׳ועל דיך זו יס לפי׳מ״ס רס״י
— ו1כינ^*״ג  4תעי :
</
כתב בכלבו מצאתי כלל א׳כל קשר שפעמיס נמלך ומבטלו לעולם
כה״ג וכי' ג
היינושמככיס דראשיסחת־כות בנקב
אע״פשכפחלתעשייתו לא הימה ט"מ לה ניס .סס אסור הלכך סקסרשעושיך
באמצעיתו ואס היה יוצש להתירו מוש׳ב׳ראשי החבל ואס סיס מעכיר.הראשים
כקרדלי״צש היכ׳דציגו יכול לפשוט את לבגד בלא המר הקשר מוה׳אכל אס יכול
■ מנ״ל דמיקריא
וון« :pסיה קשי גמוי אע״ג דליכא אלא דח קשרושהקש׳ר״צ
לש׳כע״א שק חיראשיי הרצועות יחד קשי גמור שהעבירו דרך לפשוט ס בג' בלא הימר הקשר צסו׳לקסו כי קשר סלקיי־מ' הוא וכן נהי הדייכחבלי
עניבהככ״ג  :ויש
סדוקי צוצל שקורץ קורד״ון וקס'רצועו׳ספכנסיי׳מימ׳לכמחל׳לפי שסוסו להמירר
מק־מבאן ומכאן ואח״כ קשישני® עבי׳קצת ממנו דרך הנקב ואס היה מעבידו
.ור לקשו׳דלי לבור כ׳ס״ס כשיכבסו המכנסי א בל אס החבל הו׳של פשתן המתכב׳עס המכנסי' ססו׳ספעמיק
לגמרי היה קשי גמור ב״פ כמו פאר קשרייעכ״ל והא דאס
הישכיא בשס התוסשו׳ דלא מיידי בדליי׳שלנו שאינ׳קבועיס בבוראלא .נמלך ומבטלו שם לעול׳ולא יתירנו עד סיהי׳נלוי פכ״ל וכלל זה שלא כדברי בע״החי
נצ׳ישצתה
אינו קשר של קיימא כיון סכ׳רבי׳לצסור ברצועו׳של אבנט שאין מתירין אימן אלא בסע׳סמחליפץ למכנסיי"
בילייס הקבועי׳אבלשלבי אsr־ תבל דעלמ׳דלאודגידי
וכן דענו כמה פוסקי׳כמ״ש למעלה כ׳הר״ן בפ׳כלל גדול גבי תוער ג׳תפירו׳דפרי׳'
^יט עשוי לעמוד פס זמן מיוכס וכתבו הר  fכפ׳אלו קשרים וי״יבחי״ד :
או׳ בגמ׳והא לא קיימי ימוקי לה בשקשרן שקשר ב׳ראשי החוט ומכאן לפד ר״אס דקשי׳
 j’Tlpחבל כפני הפיה כשביל שלא תצא וממשנה שםנדקיא )ר°א כן יעקב
לפניבהמ׳כשבי׳ישלא תצא ופרש״יקושרין בפני בהמ' סבל ברוחב א לא מחיי׳סאיט מתקיי׳דאימחיי׳כיוןדפופ׳ב׳תפיררלא משכחת לה בלא קשר אלא:
קושיין
וגגע׳פשיפא לאצייכידאית ליה תרתי איסיי מהו דתי חדאפנייסו כפולי מבטל וראי כדאטרן ופכ׳בסלא קשר אלא קמר א׳עסקינן וכ״כ סס״ג מדקדק רא״ם למה
קמ״ליפרש״יתיי איסייב׳חבלי׳קושרכרוחבהפת' זה למעלה הזהל״א תרי איסיי אין תופרכ׳תפימת חייב סג מטוס קושר שהרי אין מתחייב צא״כקשרן .ופוסק
שקושיוהיוס ככ׳נירי הפתח ולא הית׳תלויס בס מאממל חי עיניהו א׳מן הראשי׳חד מכאןשאין .נקרא קשר לת קיימא6א״כ טסה קשר ע״ג קסי צמכס יש קשרים
מעבטל ליסכשיופי' הבסמ׳לא יתיר אלא תחתון ויוציא:ה בדוחק  :ורכי׳כתב תמתקיימי׳בקס׳א׳כגוןשקוש' סבל א׳כיאש ואינו קושי כ׳ראשיו וכיוצא בזה ודאי
כל׳אחרון אבל ר״י כתי״ד כ׳כלשון ראשון וז״ל וכן מותר לכת פלס לקשור ולהתיר נחשב קפר של קיימ׳אף בקשר א׳עכ״ל וכתבו הגה׳בס״י וכ״ב כמרד׳בפ׳אלו קשרי'
5תח כבית בחיל כדי לשמור הבהמ׳ש כתוכו ואפי׳ שיש חסב׳הסרי׳א׳לסעלה ואחד בשם ה״ר פוהת דהרכס ענייני קשרים הן יש קשר שמתקיי׳כקסירה א׳כגון קפר סל
לשטסולפעעי'כשיוצ׳לסוציא הנהמה אינו מתיר אלא אותו שלמטה ומוציא׳בדוסק גו־דיים סקושרין קשר א' כסנ ? סק חוט וממקיי' וקשר שביאס פחוס כסיוצ׳לתפור
עלזמות׳לקשור ולהתיר שניס׳לכתסלס מאחי שעשוי לקשור ולהתיר תעיד בכל וחיי׳ויש קשר שאינו סיי׳אא״ב פוסה ב׳קסרי׳זס על זה כגון חבל דלי שנפסק ככל
י'ס •  *■&Dטלץ חבל של גרדי לקושרו באבוס וכפרס וכו׳מימרא דר׳יוסנן  .לפי מה סמתקיי׳פכ״ל  :בפ׳כלל גדול נסתפקו התו׳והרא״ס אי מחייב דוקא במתי׳
מניתי׳כסמ־ך ופרש״י וקו שיי כפי׳יאשו א׳וס שני באיבוס ולא חיישי׳סמאכשישי ׳ ע״מ לקשור או אף כמתיר לחודיה ואח״כ כ׳ סרא״ס בס׳מז׳ח״ל מה סנסחפק ר״י
מיה לא יתיר אלא סקש׳שביאשס ויבשל החבל באיבוס שיהא מוכן לכך או יתיר אי כעי׳מתי׳ע״מ לקשור או לא יראם דלא מחיי׳אלא דומי׳דהואי בססכן מתי׳קסי
סבאבוס ויכגילאושו שבפיה ונמצ׳ הא׳של קיימ׳יפרש״י בסמעתי׳דסתם סבל אסור סל קייס' ע 4מ לקשור סל קייפ׳כעין צרי חל 5ון עלל ונר׳דלא איירי אלא לענין חיו'
קשי סל קיימא אגל דגרדי כיון דצריך ליה לא מבטל תטא׳אבל מדרבנן אסור להתיר אפי׳סלא ע״ס לקסו׳כ הםרד׳בפ׳כסביא-כדי יין
« wדמכטל ליה המס והוי
ליהאבלמדביי סיפכ״ס שכ׳בפ״י ואס היס חבל גרדי שמותי לטלטלו ה״ז מביא וזיל כ׳רבי׳אבי העזלי סלכת׳כשמואל דא׳אין בנין ואין סתיר׳בכלי׳ ומטפס זס
מות'להפקיע קסרי השפוד שקיסרין בי הטלה ' ולפפמי׳מהדקץ אוחו בחוט וקרו׳
יקושר במיה וכאיכרס נר׳וטעמא דאסרי׳בתכל רעלמא הוא מפני שאסור לטלטלו
א ^ פליו ה״ה משוס דבגמ׳גבי קשירת דלי נר׳כדברי רש״י ודכרירבי׳נוטי׳לדכרי הדבר שאףכסבתעות׳ואפי׳למ״ריש בנין בכלי׳ שהרי אינו כלי שאינוקסו׳לחב׳
מוך דבחבל דעלמ׳ לא מיתסר אלא לקשיה כפר׳ובאבוס שברי׳זס בזה וסיי־מ ראה כבי׳י״מ שעל הסולחןלפעו היו נוהגין לחמו׳קשרי'סשפו׳
סי־מכ ס וכבר נתבאר גס
""ס היה קשורכפד׳קושרו באמ׳ואס היה קשור באבוס קושרובפר׳ולכאור׳כר׳ וכן היו נוהגין בבית חמי רכי׳יואל מפי״יש עכ״ל יכ'כ בסבלי הלק'סנוהגי׳לחתו׳
אינו
אסו׳אא״כ•
 ׳« ׳* ־"משו׳דססיק׳תלוש ־— -
! ’
תפייתן ״
«
גדיי׳ועופו׳המקולסי׳ותוטי ״״י
י״ן
י׳• ,׳ •*
א׳קשו׳בפי'
׳אגד >•*
בשב׳■ «*, t
טלטול #אתי
שראשו ׳*■ (*?y
שפיר שמאחר׳־«< ׳>* ׳««-
הימב ס ראשי
־
דעלמ׳סשוס־־ «- fc׳• ׳
בחבל ׳ ־ -י׳ ' #* #-יי • w
־•׳׳
[ ,/
מתקני למד׳או לעסו׳כלי ואפי׳גפסיק׳תלוס אץ סוס איסו׳בסב׳ואפי׳סכו׳דרמן
^עמיטס היי היא מיוח׳לכך ימות׳לטלסלו אבל לדברירש״ידכ1עמ' לאו משו׳איסו'
^סו ׳הוא צלא ׳משוס דילמא מבטל ליה סתס אדיבה כשקסור כבר בפרס ובאבות אלא היתי גמור הוא כדא׳ב מס׳י״ט חותמו׳סבכלי׳מתי׳פפקיע וסות׳ולפי׳לחתוך

ן/ ' ,.ץ׳"׳ י•׳׳« "■1ין גבד גני תרעת
סעהופח כ יתימה הלכך לא הוי קשר של קיימ׳ולא ידעתי למההסמי׳רכי׳סא
היהקשוי׳3פר קושיו באבוס^ תין בפ׳אלו קשריס (דקיא ) קושרמ אש׳מסתחי
ס
ק וחיטי סבכהיבשל פסיקיי׳ויצועות מנפל וסנדל ונורות יין וסמן וקדר׳של בשר
.ר^פי ,ו פשיסא ומפני לא צייכא מפתחי חל וק בדאי׳ליה מרי דשי מהו דתי,
P׳ניייהוכטילי מיכטילקמ״ל  :וחוטי סבכה אוקמוה כדרויסא לה מהו רמימא
^ה יףש ^ל יס קמ״ל דאשס חסה על סער׳ושריא לס ונורות יין וסמןאוקמו׳בדאי׳
מיולי מבטל להקע״ל  :וקורס של בשר אוקמוהדאי׳לה״שלאב'
T ,*ö
ימלט^ ?מ״ל ופיש״י מפתחי חלוק כמו שיש לגלחיס כעין לסוכו׳לכאן
י1 1שריז של ימין בכתף סמאל ושל סמאל בכסף ימין דכיון דכל יומסרויל®
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וראבי״ס מסס ישב״ס שהביא סס הערד׳סהוא מוסר הואיל ולא עבי׳להסקיי׳ע״ס;
ואין להקל כפני ע״ס בפ׳חבית הני׳חומלות סל מסרי' וסל גרוגרות מחיר מפקיע
וחותך ופרש״י מתי׳אס הכסוי קשור בחבל מפקיע סותרשרפרו׳מזבל וככ׳נהבאר^
דיןסז ^בפי׳סי״ד :כ׳כחשו׳אסכנזית ששאלת אס מות׳להכני׳אבנט במכוסיףבסבלן
פשיט׳דמומ׳ואמאי לא והא אמ׳רב ססד׳ ^״א לאהדורי אודראלכי סדיא בפר׳במה
 .סומנין ואע״ג דא׳הפסה״מ בעתיקי אבל בשדתלא הייני מסו׳דעבידכלי אבל ^
דלא מבטל ליה ועשוי להכניס ולהוצי׳חדיר פשיט׳דסריאפי׳כחדתי ט"כ :
שיח הסבשד בסבת חייב ספוט כס׳כלל גדול ססוא א׳מאכוחלמלאכות:
ולעני? המתבשל ר״מ סבי צסכ עס ה בשוגג מותר אפי׳בו כיוסוכו׳ור׳יסוו׳סב'
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בסוגג

הפוגג מומ׳למ״ש וכו׳ור׳יוחקהסנדלר סם* בשוגג אסו׳לו שולמית ומ׳כפ״ק דחולי,
(דף יג ) ובפ'הניזקין ( דף טו ) ובפ׳אצו נעמת (ד לד ) ובשיק מרובה (דעא )והביאו
דיס
כהו רב לתלמידי
דחונין דכי מורי להו
ק דחולץ
ואערי׳בפ״ק
יף כש כיר
הר״יף
u
וכי n־
כי״כו וכי
גמגשידי' מורי כר ס
בשכיר' וממריבש
הר
בפירקא דרים כר׳יהודהמשו' משישי עמי הארצו׳ופסק הרי״ף כר״י וכ״ש כרמ״בס
לא
יוייןל’שי 6אס’ Lmowtoe־
י
,,
,
,
דע״כ ״
בפ״ו וכתב הר״ן דטעמא מסוס ”
משוס
סורי לסו רב לתלמידיו כר״מ אלא
מוקצה U
מלאכו' דמעיקר׳לא חזי כלל כגון שהדלי נר אפי בשוגג אסורלן אסור ופרש״י דאסוי מסוס
הלכה
דס״ל דלא איתמר בדר״ס ור׳יהודה
מבשרגאסמ
> לקטן
כאותו שכת השוחט לחולה כשבת ליש חלה מאתמול ל׳יש חלהלי״ס מסוס דכלסלל
אקדקי״ל
בר׳יהודס אלא מטין איתמ׳אבל
לגרוגח׳וצמוקי׳^
היום מותר לבריא לאוכלו חי ובלא מליחה אבל המבשללן חולה דעתיה מיניהו וימו
דרב
דהלכה איתמר נקטי׳כר׳יהודה ושוד
אססדעפיה^ן
אסו׳ לברי׳שמאירבה בשבילו כשםשאסו׳לבשלבאורכךאסרו כיון מא שחטה מבשי׳
ימייח״ל
■יי
גופיה כי דריש גפירקא דרים כר״י משוס לבשל בתולדות האור כו.וןליתןביצה בצד הקדר׳בשבי׳שתצלהיל י?י1י Iלס,כמw 3על ”
ממי האיץ הא שכיחי עמי הארץ גבן וכתב
כ״ה בס״ו סכ״כ הגאונים וסכן הכריע ואפי׳בתולרו׳חמה נמי אסו׳כגוןסודר שנתחמםבחמה אסן׳ ^ כ^^חהש » ה׳יהצריךלכל)ה כיגמי
איסור
הואדסודהישבכלמוקצסמחמ׳
בחמהגגצמ׳כגוןליתנה
הרמ״בן ז״ל ולזה נוטקדברי הרא״ס בס״ק בו ביצה כדי שתצל גזירה אטו אור אבל
ושששי»
שאין דשתו עליו כגון כיסוקעי'
להטמינ׳בחול
דחולי׳אכל התו׳ כתבו בפ״ק דחולין סורי כחמה או ליתןמים בחמה כדי שיחמו מותר ואסור
חסו טשמו בבכור שאס שבי ובקר^
אפי׳
ובאבק דרכים כדי שתצלח
להוכר״מ משמע שכן הלכה וכן דרש רבא
בי״ט
מבוקרדכיוןדס״לאין י ואיןמימין
בפ׳כירה כר"מ וכ״פ סמ״ג וספר התריס'
מוקצה שא מחמ׳קדושתו ואיסורורצח,
דרש׳י
ניאץ לי עיקר אע״פ שחלק הרמ״בן ז״ל שליס׳פכ״ל הדבר ברור דבלא טעסא
אלא שסמ״ג כתב דכיון דכי דריס בעירקיה דריע כר׳יהודה משו׳עסי הארץ הילק־
כר״י נדרוש אכן ולעכיץ הלכה כיון שהרי״ף והרמ״בס וסר״אס מסכימי׳לדעת אחת ספיר קאמר דאיכא בבהמה שנסחט' לחולה שחלה סיום מסו׳מוקצה וסרש״כאכש3
בשומע
בה״ק דסוליןואיכא מ״ד דאפי׳ר״ש דלית ליה מוקצה מחמ׳איסור מורה הוא
וגס הגאונים והרמ״בס סוכרים כן הכי נקיטי׳ומ״ש רבי׳א״כ להשתין בכדי שיעשו
סאסוי ואעי׳סר בריה דרב יוסף דאית ליה חלוק ליס ר״ס בבעלי חיים שמתוהנא
כ״כ הרמ״בס בס״ו וכתב ה״ה פכן דעת ס״ר יונה וסעמא מסוס דלא מכיכינןבכדי
דמיתס
מורה דמודה בה ר״ס דשאני המס דאדס יושב ומצפה אימתי תמו׳ בהמתו
שיעשו אלא כדבר שאינו נעשה ע״י ישראל משוס דמתוך שקל בעיניו יבא לעשות
כשב׳ורכי׳
כן פעס אחית אבל דבר שמושה יסר' בידים וראי ליכא למיסש דאי שרית ליה מיד שכיסא אבל שוחט דבר רחוק הוא שיהא יושב ומצע' אימתי תשת׳כסמתו
נר׳כתב דר״ש ודאי כיון דלית ליס מוקצה מחמת איסור אלא כשדחאו בידיסמון
אתי לבשולי לסדיא וכ״כ׳הר״אש והר״ן לאפוקי מרס״י וס״ג והרמ״כן דה״נ מצרכי
ומצפיז
כוס וקערה ועששית דאיכא תרתי לגריעותא חדא דדחאו בידי׳ולזיכו יושב
כדישיעשו -וכפב הרש״כא בפי״ק דחולין ומי' לכ״ע במבס' לחולה בשבת או שקצץ
לו דלעת מותר לבריא במ״ס מיד דלא בעי׳ בכדי שיעשו אלא כסנתחלל סבת או לכבייתן מחמת גדלן כשוחט בסב׳ודאי שרי למיכל כדניה ביומיה מנ"ל -וא״פלדנוי
:יוף־קי״ל כי״ש דלי׳לי׳מוקצ׳אלא בני שהדליקו בו בלזותי סכפ״ננמגמ׳וצ
־אמרי׳בפ׳כירה ופרס״י גיוגריית י צמר ?יד^יכ ^ תיתי דחנהוכידילאח ■
מוקצה r
« האי בהמה לא דחאה הוא בידים היכיקאמר דאית בה משום
לה למחובר דאע״ג דלא דסייה בידים אסור כדאמרינן בפיק אין כדין גיישד f

בשוגג או במזיד אכל כאן סעשה ברשות שאינו אסור לבריא אלא מסוס מוקצה או הר״אש וס״ה ורבו של הרס״בא מ״ס בהמה ממחוגר דכי סיכי דבגיישהביאחרון
מוקצהס״נה״ל
אמרי׳דמדה״ל ללקטסמבע״י ולא לקטס אסח דעתיס מינייהו וס״ל
משום גזיה שמא ירבה בשבילו לא כעי׳בכדישיעשו ו  :״כ הר״ןוגס ה״ה כתב בפ״ב
והיהנ״ל
שכן הסכימוהמסרשיס:ומ״ש רבי׳ויראה שאין חילוק בכל מעשה סבת כלו' דלדברי למי׳בבהמה שנסחטה לצורך חולה שחלה היוס ואסור לב י יא ססו׳מוקצה
יפלס
דלדידסו לא הוי טעמא דגוי שהביא דורון מסוס מוקצה אלא משוס גזיה שמא
ר״י שפסק כר״מ דאמר בשוגג מותר בו כיוס לאו דוקא מבשל דה״ס לשוחט או
מושה שאר מלאכות בשוגג דמות׳בו כיוס אכל בעל התרו׳כתב בסימן רמ״ח דוקא ויתלוש וכמירוצא קמא דתוס׳דייס ביצה ואפייאת״ל דמשוס מוקצה מימסראלו
והמוב״ם
למי׳דססוא כר׳יהודס דאי׳ליה מוקצה וקי״ל כותיס לגבי י״ט לרע' הר״יף
במבשל בשבת בשוגג הוא דסרי ר״ס משו׳דמעיקרא חזי לכוס אבל השיסס או פאר
ויתלו׳אכל
אבל בסבת דקי״ל כר״ס לא סיתסי משו׳מוקצה אלא משום שמא יעלה
מלאכו׳רמעיקרא לא חזי כלל אסור בו כיו׳לכל ישר׳וכן דעת סמ״ג וסמ׳ק ואע״ע
מאתמל
סר' אש כתב גבי גוי שהביא דורון דספי׳לי״ש סוימוקצ׳כיון דלא לקשינהו
שכספיי רבי' כתוב אשור לו באותו סכת דמפמע דלאחריס פרי לאו דוקא דכיון
דטעמא משיס דמעיקי־א לא חזי כלל אפי׳לאחיי׳נמי אסו׳וכ״כ בהדיא בספ׳התרו׳:
לקטינהואקצמהולפיסכל
ואפשר לו׳דסר״אש ס״ל דבמסוכר דוקא שייך לו׳מדלא
השוחט לחולה בשבת מותי לכייא יכו' בפ״ק דסולין א״י יצחק בי אדא א״ר אדס יכול ללקוע גידיו מש״ב בבהמה שצריכה לישסט ע״י מומס׳ ובסכין בדוקוגס
השוחט לחילה בשבת אסור לבייא המבשל לחולהבשב׳מותר לבריא מ״ט האי ראוי יש טורחיכסחיססה ואיפפר סהיה בדעתו לשסט׳אלא שלא נזדמן לו מומס׳אוסכין
לכוס והאי אינו ראוי לכוס א״ר פפא סעמיס שהשוחט מותי כגון שהיה לו פולס
מוכיח
בדוק או שלא יכול ליפנות מעסקיו כדי לשסס׳וכיון שאין מניעתו מלשחוט
מכפ״י מבשל אשור כגון שקצץ לו דלעת א״ר ריסי מנהידעא הלכת' הסוחט לפולה
כמ״דכפ׳כיו'
שהקצה אותה לא אמרי׳כה מדלא סחטה אקצה־ועי״ל דס״ל דסלכה
בשב' מותי לברי׳באומצא מ״ס כיון דא״א לכזי׳בסי בלא שחיט׳כי קא סחיט אדעת' ובפ׳אין צדין תלוק היה ר״ש אף בבעלי חיים שמתו שמותי לטלטלם אלמאלצו
דסולה ק #סחיט המבשל לחולה בשב׳אסורלברי׳גזרה שמא ירבה בשבילו וסיש״י מוקצה נינהו וא״כ כשנשחטו בשמ/בהיתי לחולה אפי׳שחלה היוס שיו וצ״ללס״ז
השוקט לפולה שנחלה ביוס הסבת אסור לאכול בריא מאות׳ בהמה בו כיוס דאע״ג
סמ״ס
דכל שאינו מוקצה לעצין סלטול אינו מוקצ׳למכין אכילה ימי׳לא משמע הכי
דאיסוי שבת ליכא רפיקוח נפס דוחס שבת איסור מיקצ׳מיהא איכא דביןהשמשות
מליח'
הר״אש כפ׳אין צדין גבי איןמוקצה לחצי שכת ומ״ש רבי׳שמומ׳לאכלו חי רבלא
הר״ןאהא
מוקצה סואי ולא ס־תסראויה לישחט בשבת דהא עדיין לא היהסולס״ססבסל בפר כ"כ התו׳והר״אס בפ״ק דסולין גבי ונסבין חבריא למי׳ר״י היא וכ״כ סס
ססימה שחוסהמאתמל ובשלה היוס לתולה שנחלה היוס סות׳לבריא מ״ט האי בשר
בשב׳אסור
דהשוח׳לחולה כסבמ :כתוב.בא''ח הקוצץ פרי שלא נגוו' בישולו לחולה
הוה סזי בין הש משות להאי ברי' לכוס ח־־הילכך אין כאן איסור סיקצ׳ואיסוישבת
ססואגדול
לבריא מסוס מוקצה ואפי׳סלה מבע״י שאין הכנה בססוב' בכיוצא בזה
כשנילו
אין כאן דהא למילה בשלסיוהאי שוחט לא היה בין הסמסו׳ ראוי לכוס איכא איסור והולך כ"כ סר" אה ז״ל עכ״ליוהא דאערי׳דמכש׳לסולהבשכ׳אסו׳שמאירכ'
מוקנה אע״ג דאישור שבת ליכא -פעמיס ססשוחט לחולה מותר לבריא לכוס כגון כתב הרש״בא סי׳רבי׳הרב ז״ל גזרה שמא אחי שיניח הקדר׳על האש ירג׳סס סתל
לפר׳שעא
בשבילו ומ״ה גזרי׳שעא ישסה כך לפי שיב׳לידי איסו׳סקילה בכךאכל אין
סהיה לו פולה מכע״י דאין כאן לא איסיי מוקצה ולא איסור סבס -והמכשל לחולה
סנתלהסיוס אסיר לבריא כגון שקצץ דלעת מן המחובר ובשלה לו דיש כאן איסור ירבה חתיכות בקדרה קווס שיתן אותה על האש דאפי פבידהכי לית כאןאסויה
דאוריית׳אלא דרכנןבלבד בסי׳סל״א אכתוב דברי סר״ן בפ״ב דכיצ׳פלסמי־ג׳ממ
מוקצה דמסובי־ת היתה בין השמשות הלכתא השוחט לתולהכשב  Vלחולה מגפ״י
יותר מהשיעור הצריך אס אסור מדאורית׳או מדרבנן ככר כתבתי בפסלחהסי'
אדעתא דחולה קא סהיס וליכא למיגזי סמא ייב׳בשביל בייא דהא מפו׳ההיא זית
דחולה נעי למפחט כולה והרי״ף כפ׳כירה ובפ״ק דסולץכמב סא דא״ר דימי הלכתא דלכ״ע מבשל לחולה בסבת מותר לבריא במ״ס לאלתר ולא כעי׳ בכדסיס®■
לחולה
כ׳האגור בססתשוב׳הרסב״א שהמבשל בסבת לחולה שים בו סכנה אסור
השוחט לחילה בשבת מותי לבריאבאומצ׳וכו׳וסשמי' הא דא״ר יצחק לר אדא א״ר
השוחט לחולה בסבת אסור לבריא וכו׳וכפב הר״אש בפ״ק דחולקדטעמא משו׳דלאו אחר סאין בו סככה כיון סאיפסר ע״י גוי • ואני מצאתי המשוכ׳סהיאכסי׳תתי י
הלכת׳ היא דמיירי בתולה שחלה היוס יאסי ליה סשו׳מוקצה ואכן קי״ל כר״ס דלית וכתוב בה דטעמא מסוס דאיכא לתיחס דלפעמיס לא ימצא לעשות ע״י גויוחני
דשתדו?
ושפחה שאינן סל יסרא׳ויבוא זה לרבו׳בסבילו וכתבו התו׳בפ״ק וגטין
ליה עוקצה מחמת איסור אלא בכי שהדליקו בשב׳דדחייה כידיס וגמגרו׳וצמוקיס
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להרבות
לצורך מילה שרי
וכיוצא בהם ומיקצה מחמת חסיוןכיס כמו שפסק הרי״ף בפ״ק דשגת וגס הרמ״כס
בפ״ב כתב סתם] והסוחט לחולה כשבת מותר לאכול ממנו בסי חי וכו׳וכתב על?ס פ״י גויאסו׳להרבו׳וכ״נ מדברי הי״ן שאכתוב בסמוך כ׳הר״ן כע' אין מעמידן ני
היא״בד הוא שיהיה לו תולה סבע״י וכתב ה״ה ללדיקדקי״ל כר״ש אץמוקצ׳בשבת סא דכי אתא רבין אמי בכל סחיפאין חוץ ספ״ז ג״ע וש״ד שגוי סכמו׳לסולכשף
אלא מוקצה מחמת איסור שדסאו בירי© אבל אס לא דתאו בידים מיתר ואע״ע
מות׳לכרי׳במ״ס דליכא משוס בישולי גוי׳כלל דלא שייךהכ׳חתנו׳וכ׳ש^ יןלם ליו
שהבהמה היתס מוקצה מספת איסורסחיטה .לא דחאה הוא בידים אבל הר״ן כתג
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השוחט לחולה בשבת מותר לבריא באומצא מי׳דוקא בחולה שחלה מבע״י אבל חלה
ופיש ’
יפקיענה כסודרי׳ ור׳יוסי סתי׳לא יטמננה בסול וכאבק דריי׳בסביל סתצל
בסבת אסור לבריא משוס דההוא מידי דשחיט כשבת ה״ל מוקצס סע״ש והכי מוכס
בהאי שמעפא כפ״ק דחולין וסרי״ף סתם הדברים ולא פי׳כל ציכו עכ״ל • ׳ומשמע אין ניפין ביצ׳בצד המיח׳קומקומי׳סל כחש׳בסכיל שמתגלגל שתצל׳קצתעד
לי דהר״ן סבי דרב דימי לא פליג אדר' יצחק בר אדא ואדר' פפא אלא במאי דשיו מגולגלת ולא יפקיענ׳בסודרץ לא ישבמה על סודר סהוחס בסכ'כחמ
וכגמ׳איבפי׳לסוגלגגמ
מבשל לחילה שנחלה היוס בשי מסיתה שחוטה מאתמל דלדיריה אפ״ה אסור גזיס מחומו של סודר :בחול ובאבק דרכיס סהוסמו מכח חמה
סמא ירכה בשבילו אבל כסיח׳לדביי הכל אי חלה מבע״י שיי ואי סלה בו ביו׳אסור א״ר יוסף גלגל חייב חעאת :ואמאי דתנן ולא יסקיענ׳כסודרין אמרי׳וה״ ?!
משוס עוקצה וכן פרש״י ולדעת הרא״ס וה״ה נר׳דגס אסוחט פליג רב דימי ואמר נוסני׳תכשיל לתוך הכור וכו׳ואת הצונן בחמ׳בשביל סיחמו ל SVיוסי ר , ,
דבכל גמנא מומי ואסי׳סלס היוס ואם נפשך לומר דגס לדידסו לא פליג רב דימי
או׳נגנן
רבנן אי״נבתמהדנ״ע׳ל״פ דשרי בפולד׳האורדכ" ע ל״סדל>סי י כי'J?D
אלא במבש׳אכל בשיחם גס לרב דימי לא שרי אלא בסלה מבע״י דוק וכדברי ים
חסה מ״ס גזיי׳תולדת חסה אטו תולד׳האור ומיס לא גזיי ׳ופיש׳׳י כתו י5רחסז
איכא למי׳דס״ל דמשוס דסתמא קאמר הסוחט לחולה כסב׳מותי לבריא נקט׳הריף
למימייס כי היכידליסתח׳דאפי בחלה סיום שיי מסודקי״ל .כר״סדלית ליה מוקצס
אלא בשדתאו בידים וים לדקדק בדברי הרין היאך לא סרגיע בע״ס הרא״ש וס״ס

אס הוחס הסוד׳סזהבאו׳ממחל׳דאסי׳דהוי בישול תילד׳חסה בוסיססהם'די.י ^
משי ;ווו׳
ופס׳סיייף כת״ק וכןדפ׳הרמ״כ׳בפ״ס • אפ״׳תבשי׳סנתכסלכבייפ נ '
אס צטננן כבר וכו׳בפ׳ כיר׳אהא דמ״ר מבי׳ אדס קיתון סל מיסופני׳כנגד ^

א״ח הלכות
.י*►  /Wמ״ס
רכאדשרי׳להשי׳קיתון סל סיס אצל
הממיס בסביל שתפוג
ץך| יי
( | Cלי׳־ .
׳
/
jf
׳i
» .
\ ,1
t, ,
׳
v
ןאי
לאומפים
רמנשצ
בסב
הוס
סדי
אמי
יר
סוללת
בו
רלעע
5
!סיי לספי ע ג
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לליכל סבא בחמין מלפני ה שבת שורץ אופו בסמין בשב « וי״ל ריס לסלק בין
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לחטלב ומ ' מ לא סילקו בקתכשיל שיש כו מיק ליבש יגס3פכ*ב כ׳יה״ס בפההרש״ג
דלדביי הכל תכשיל שנתבס׳מע״ס ונצטנן מות׳לחממו מג המדור׳אפי׳כמקי׳שסיד
סולרת־גו והוא שלא יפן ע״ג המדורה או ע״ג כירה עליל ולא חילק כין יש בו מרק
לאין בו אלמא בכל גוונא שרי למתי כנגר המדור׳במקוס שהד הולדת וא״כ ממני'
דכל .שבא בחמיץ מלפני ה&בת אפילו ביש

אפי׳תכשי׳שגתבשל כיד יש בוי משו׳בשול אם נצטנן בבד .אב<* בה מיק נמי היא וכן נר׳רש סי" ןשכ כפי׳
כע :דו רותח לא ואם לא נתבשל כיל צרכו אפיי כתכש׳כמאב^ ק בירה גבי הא דאסיען להניס קיתוןשל
דרוסאי שייך כו בשול אפילו כעידו רותח וה״מ שיש כשול אחר מיס כנגר התמר׳ במקום ססידסולד' פי׳
בעוול בתבשיל שיש כו מרק אכל רכר יבש שנתכשל ככר מותר ה סבדב׳סלא נתבשל אכל צינן סנפב1ל
מותי להניחו אפי' בכל• ראשון או מגד
לשרותו בחמים כשנת רתנן כל שבא בחמים מלפני השנת פי
המדורה  .ואעי׳במקו׳שהיד סולדיבו שאין•
שנתבשל ככר שורין אותו כחמין ומיקי לה כתרנגולת רר׳אכא
שנתכשיכל צורכה וחית׳יבשה וכל שלא אב בחמי? לפני השבת דיך בישול בכך וראיה לדבר מדמק כל
סבא כחמין מלפני השבת שויין חיתו
כמבשל
אקשורין אותו כחמין כשבת רחשיג
בחמין בשבת כלו׳אפי ' בכלי ראשון אע״ס

^ המרורה שרי משו דדמילסומך
ן!1ספשלוי דבי מפסיק כיין שהצריכו
"נמ1׳ל.ירשימןהמזיורי 6יכ ככיר׳ולא אתי
ן^ יןלת אי דפריסית דלא■שייךבישול
מןנפילסנתבסלסלא מקשה הא דאמי׳י'
מ־טססוליקיןראיןסומניןידברסאינו
®סיס מל « רה שמא ירתיח דהתס לאו
ססוטכיסול אלא מסוס סמא יחתס ויס״י
5קעיל גויה■שמא ירתיח קדרה שנצסנכ׳
כשירצהלהסידכס וירמיחנ‘ כמחלה כאור
נמצא מכשל נשכ׳ופייך א״ה כץהסזשורו
נגזור
דהא
סבות
מפליא
היא
יהא
אייא
גורתאיסו׳לארייית׳וכן בפ״ק דעריך גבי יורה עקור׳והלא מגיש ופרש״י וכעבשיל
מי ניפול מדבריו למדני שאף בתבשיל סנתכסל ונצטנן שייך ביה נישול כיון סיס
נומשקה והא דאמרי׳כל שבא כחמין מלפני השבת סויין אותו כחמין בשבת היינו
דבייבש כגון תמגילת׳דר׳איא בע׳חכי׳ונ״ל להבי׳ראי׳לדכריו מדמני ' בפ'המבי15
כדיין א׳פביא האור וא׳מכיא העצים וכויכולס חייבים אע* פ שאותו שנתן לתוכה
מיס נתחייב משוס מבשל המגית כה נסי חייב משו׳מבשל אלמ׳יש בישול אח׳כישול
זאע״סשלא נצטמה ואיכ׳למירסי דפד שלא נתבשל כמאכל כן דרוסאי כל הסקי׳
נסואחייב ואש שנמבשל כמאכל בן דמסאי איפש׳דאין בישול אס בישול ומסתבר '
דעדשלאהגיע למאכל כן דמסאי כל המקרב בישולו חייב ואתר שהגיע למאכל בן
ליוסאי אס נצטנן והרתיחו חייב כדפיש״י גבי שמא ירתיח והא דפריך בפ״ק והלא
מגיס אפילו ביורה רומסת אינא לעי׳יסמנין לצבוע בסס צריך בישול לפול׳א״ב לאו
מפום בישול פייך אלא משו׳ציבע כסהי׳מגיס מכני׳ססממנין כצמר ונראה דלמאי
»שיקמק׳מצטנן והרתיחו חייב סא אס היה מתח לא כיון סכב׳הגיע למאכל בן
דיוסאי ולפ״ז ה״ללרגי׳לפסוכרמסייהר״א׳דמשהגיפ למאכל בן דרוטאי אס נצטנן
והותיחושייב יכמ״ס ביסזיס והוא כ׳כאןדאשי׳בעורו רותח שייך בו בישול ואיפשר
סאעיססכרפזי כ׳מסקנ׳הר״אש היינו לפי שבאותו סספי לא בא לכתוב סבר' עצמו
^לפדרדבריהי״אש כקצרה איל בסער זס שכא לפסוק הלכה למעשה לא רצה
אזון־עלסכמו הי־׳אש שאין לה ראי׳דבריתא דפיק המביא כלי יין סממא קתני
כולס חייכים ולא חילק׳כץ הגי׳למאכל בן דרוסאי ללא הגיע וגס מאי דשני אסאי
דפוי׳בש״ק דשכח והלא מגיס שינויי דחיקי כינהו ולכן לא סמך עליהם אלא לאפי"
כהגי׳למאכל כן דרוסאי שייך ביס בישול אפי׳רותח כפשט דברית׳רהסביא כיי יין
ופירכ׳דהלא מגיש וכיון דאפייבהגיע למאכל בן דרוסאי שייך ביה בישול אפילו
»ווו יומס א״נ כשכתברש" י גזרה שפא ירתיח קדרה סנצטנג׳ ונמצ׳מכמל בס' 5
נילדבגתבפלס כל צינה לגמרי היא וע״ה לא הוה סיפיי׳משוס מבשל אא״כ נצסנג'
דאסלא נתבשלה כל צינה לגמרי מאי איריא נצטכצ׳ אפילו עודה רותחת נמי חייב
 mמבשל וכלאו ה״נ משמע דבקדרס שנתבשלה כל צרכה לגמרי סיא רעת ?
קדיה נסמטמיגים אות' בדבר שאינו מוסיף סכל כבר נתבשלה כל צח:ה ואפ״ק
.ר
ijojfpv
מתייכיש״יצסנצסני׳ והרתיחה ואץ לומר
דרכינו פסק
כסברת סר״ אש דע°כ לא
^ז־הי׳אש סיס חלוק בין הגיע למאכל כן דדוסאי ללא הגיע אלא למנץסיוב
»יוק אבל איסוי׳מיסא איה אע׳ס שהגיע למאכל ק דרוסאי דאי אית ביה מסוס
נישול תיוב׳כמי איכ׳ואי לית ביה משוס בישול אפאי מיתסר ועוד שהי״אש כפב
בסביתדואתפהכיע למאכל כן דמשאי אס נצטנן והרתיחוחיי׳כדסיש״י גבי שמא
ימויחסיישלא סיל׳כין נפבשל כל ציכו ללא נתבשל כל שהגיע למאכל ק דיוסא י
מנ׳ללמי׳צחלביניהם הילנך כע״ש כתחל׳פיקיומשמע לי שכל שסיר סולדת בו
עיקרירוחח והא דאערי׳דפבשישנתכס׳כל צרכו ונצטנן יש בו משו׳ביס ול אס יש
מחסנכ׳סמ״ק ח״ל ומי׳בלבד לח וצלול לדביי הכל יש בישול אחי בישול לאחר
מצעק אס חוז׳וערתיחו כדאמרינן בפרק במס מדליקין שמא יימיחו וכדפירש שס
נקונדייתמ״ס־טסמדאשי׳מפכשל כלצי־כואסר דסמםקררו׳כסמטמינין אותם
בדבי שאינו מוסיף הבל כבי נתבשלו כל ניכן וכ״כ ר״י כח״ג וז״ל כי כל דב׳סנצטנן
אפיסבגשל כל צרכו ויש בו רוטב ומצטת' ויפה לו יש כו משו׳ביסול ולפי׳אץ ממחין
אותיכ׳כ סמיך למדור׳מעקו׳שהיד סולדת בו אלא ברחוק פלא תהא סיד סולדת בו
צע י ינ'כ עוד בסס ה״ר יונס וז״ל וכל זס שאממו סמחזירין דוקא שהגיע למאכל
Pדיוסאי ( אפי׳הגיע אס שהה בפוד׳בידו עד שנצטנן התבשיל אסו׳להחזיר׳אם ים
»יושג דכל דבי שיש בו רוטב ומצטמק ויפה לו והוא צונן כשהחזירו טל גבי כירס
ישצממק הוי מבשל גמור ע״ב ולמדנו מדבריו דאס מצטמק ורע לו אע״ס סיס בו
^׳ן ט משוס ניפול ושרי ליפט אצל המדורה אסי׳במקו שהיד סולדת בו וכתב
’ימ״עסוכס מסגמ׳פאס לא נצטנן אפי׳סינס מרתיחתו קצת מותר להחזיר
ע׳<אגלהימ" בסכתב כפ״ס המבשל על האור דבר פנמה מבושל כל צרכו או
דכישא צ כישרל כלל פטי׳עכ״ל וכ ה״ס סכ׳כן מדתנן כל סבא בחמץ מלפני הסכת
ממין בסבת .שאס סיס בו משוס בישול אפי׳בחמי האור סיס חיי׳אלא
ישיףצ גיס פטום בישול וע״ה סיי לשרותו בחמין ומי ' על האור ממש עיתסר
סדיןחזר׳ סצטעק ויעלו ומשמע מדבריהרמב׳דכסלאנתבשל כל
חע מסבגיע למאכל בן דרוסאי שייך כיה בישול וחיובי כמי מיחייב וס״ה כת'
קי^תיהי® כא וקצת מפישיס שנל ׳שנתבשל כמאכל בן דרוסאי שוב אין בו משוס
שישול דגי תייה ונ׳דלפי דכייהס כל שנתבשל כמאכ׳בן דמסאי מות׳לשרותו
^! מגמכיון סכסמכשלו מל האור ליכא חיובא אבל לדעת הרמכ״ס כל שלא
י* ^ צ יני אט .טורה אותו בחמין בשב׳סייב חטאיכמכסל נאור עצמה גמ״ש

סתולד׳האור כאור והמבשל בס סיי׳חטאת
כמבשל פ״ג האש ממש ומיס ' דוקא בכלי ראשון או כצגד הסדורה אבלע״גסאס
ממש אסור דהא אסיקנ׳לעיל דאפי׳תבשיל המצטמק ורע לו אסו׳להחזי׳ע״ג כירה
סאינה גי ופה וקטומ׳עכ״ל היי שהתם דבריו להתיר לתת כנגד המדורה במקום
סהיד סולדת צינן שנתב סל ולא סילק בץ ייס בו מיק ליבש אלסא דבכל גוונא ס״ל
לשרי ומיהו לתתו כנגד המדור ׳בסקו׳סאין היד סולדת פשיטא דלכ״ע סרי ואפי׳יש
בו מיק ונצטנן וכמו שיבא בדברי רבינו לקמן מותר ליתן קיתון של פיס וא סל
סמן כנגד האש ונו' ואס יש בו סומן והיא צימוח מחו ' האש ג״כ יבא משפטו כדברי
רבי׳בסוף סי׳זה :וכתב ס״ר אליעזר מסין אמ״ג שאין בישול אסר בישול ונו׳ ז״ל
סמ״ג פסק ה׳ר אליעזר ממיץ אע״ס שאץ בישול אח׳בישו׳כדתקבס׳חבית כל שבא
בחמין וכו׳פירו׳בסמין בכלי ראשון שנתבשל כל צרכו ס״מ יש בו בישיל אחר אפוי
וצלי דקי״ל כר״י דא׳יונאין בפסח כעצו׳רקיק שיר אבל לא במבושיאחר אפי׳אע״ג
שלא נימו׳פהביפול שאח״כ מבטל האפייה הילכ׳יזהר אדס שלא ימן פת אפויה אפי׳
ככלי שני בסב׳כמקו׳שהיד סולד׳בו גס מצלי יזה׳ אדם ובש׳או דג מבושל לא יתן אצל
האש בחוס גדול שהיד סילד׳בו ואס עסה חילל את השב' וחוששני לו מסקילה וחטא׳
עכ״ל ומכלי שני שכ׳הרב דוס' שתופס עיק׳לישנ׳דיש דברי׳רכי סמתבסלי׳אף בנלי
שני כדאמרי׳דמלח ככלי שני נמי בסלה ואין אנו בקיאין בדכרי׳הקלי׳להתבש׳וראוי
להחמיר בכולן עכ״ל ספ״ג ואפ״ס שלא הזכיר ר׳אסיבש ב יכש אלא סתס כמ׳פאין
בישול אחר נישול כתבו רבי׳להיו׳כן הדין לדעתו כמ״ש קיד' לכן בסמי׳דסא דאין
בישול אחר בישול מקא כדבר יבש אכל בתבשיל שיש בו מרק יש בישול אסר בישול
וגס צי סמ ' ק כ׳מל דברי ראיס דלדברי הכל יש ביפו׳אחר בישול בדב׳לח והלול כמ״ 6
בסמוך וסמ״ק כמ׳בדברי רא* ם סאשו׳לימן פת בתוך כלי ראשון בעודו רותח ורבי'
כ'לאפי' בכלי שני אסור כע״ש בס־מ״ג וכ"כ גס במרדכי פ' כירה ודברי רא״מ וסס״ג
כתובים ג״כ בהגהות פ״ט וסם מבואר שלא אסר רא״מ לימן■ מת למוך כלי פניןמ
הדין שכתבו דאיכ׳תרי ליסני במלח לחד ליסב׳ אפי׳בכלי ראשון לא בסלה ולאידך
לישנ׳אסי׳ב כלי סט בשלה וראשון עיקר והמחמיר הלא לתת בכלי סני כל זמן שהיד
סולד׳כו תע״ב מ״מ סזינן דיש דברים המתבשלים בכלי סכי ואין אנו בקיאין ברכין
וקשין לכך צריך ליזהר בפח מכ״ל ובזה נתבשל סס סחס׳רבי׳לסה אסיו בכלי פני
וגס מ״ס ואינו נראה לאסרו ככלי סט שטעמו הוא משוס זבסלס קי״ל כליסנא דסרי
ומתוך דברי ההגהות כלמוד דגס רא״מ מוד׳בכן ואפ״ס יליף מיכ׳שפיר דיס דברים
לכיס שמפבשליס אף ככלי שני וכיון שאין אנו בקיאין כנס צריך ליזהר והמרדני
בע כיר' כת׳דברי רא״ס וראייתו פדא״ר יוסי יוכאין ברקיק השרוי אכל לא כמבושל
וכ׳עליו מי ראבי״ס כתב ילאו מילת׳היא דפרק כיצד מברכין מייתי לה ומסיק
דע״כ לא קאער ר׳יוסי אלא לגבי מצה דכעי פפס מצה וליכא והתו׳ כ׳בפי׳כל שפס
אכל לא במבושל פיס״י לביסו׳מבסל ליס מסור׳לסס ולפירושו מיייי כבלילמו רכה
דבלילתו עבס לא צפיק מחור' לסם כדסרי לעיל הרי יאפי' במצ׳לימלהושבישול
יבטל את האפיס וההיא דאותכיה ראבי״ה ממסקנא דפ׳כיצד מברכין היא קושיא
חזק׳שהרי היא ממאי דאמרי׳גבי שלקות מאי מביכין עלייהו דשפואל אשיפברכין
טליהס סהכ״ב ורבי יוחנן אמר כפ״ה ואמרי׳דסליגי כסחלוק׳סטיה דסניא יוצאץ
ברקיק סרוי ובמבושל שנא נמוח דברי ר י מ ר׳יוסי או׳יוצאין ברקיק שרוי אבל לא
כמבושל אע׳פ ס לא נפוח ואסיקנא ולא היא דכ״ע שלקות הביב ין עליהם בפ״ס
וע״כ לא קאמרר יוסי סתס אלא מסוידבעי׳טעס פצה וליכא אכל הכא אפילו רבי
יוסי מודה וכן פסקו כל הפוסקים דמברכי׳עליהס כס״ס וגבי רקיק מבושל קי״ל
כרכי יוסי וא 'כ עכ לומר דסברי דלא דמו ליקיק המבושל ושאני כתם ינעי׳סמס
מצה וציכא וסמ׳ק כ׳ג״כ דברירא״ס והבי׳ראיהסיס בישול אחר צלייה מדאמרינן
בס״פ כל שפה צלאו לקיבן פסח ואח״כ בסלו חייג לפי שהבישול3כטל אס כצלייס
וכת׳אח״כ ומי׳בדבר לס וצלול לדברי הכל יש בישול אחר בישול לאחר סכצטנן אס
חוזר ומרחיח וסשתא יש ג׳סיליקי׳בדבר לס וצלול לדביי הכל יש ניפול אחר בישול
ובדבר יבש אס ראשון וחני הכל דרך אפיה וצלי׳לכאוי׳לדכרי ככל אץ אפיה אחר
אפיה ואין צליה אחר בליה סברא הוא דגם ס״ר אליעזר מודה בזה אבלכשהראשון
דרך אפיה או צליה והשני כבישול בפיך מים אוסר הרס אליעזר דיס כיסרלאחי•
אפיה וצליה דמייא רהסיא דרקיק מבושל ולפי׳ מ ותר להניח צלי סמוך לאפ כדי
לחמס אפי׳היד סולד' בו ויש רוצי׳לו׳דגס כזה אסר ה״ראיאמו נ׳דלפי סראי׳סהוא.
מביא מרקיק ופסח אינו כי אס דוקא סיכא שרחל בסוף במיס או כיין עכ״ל חסו
סכמברכינו כסמוך בשסהר״ס ודע דכי היכי דאומביה ראבי״ה ממסקנא דע רק
כיצ׳מכרכין לדסויי דאין בישול מבטל האפייה ופאט הפס דכעי׳טמס מצה וליכא
איכא לדחוי י נמי דטעמא דצלאר ואח״כ כשלו חייב לאו משוס דנישול מבטל את
הצלייה אלא משוס לאמי קרא ובסל מבושל מ״נו וכראמי התם מולא והא דתנן
כל שבא בחמין מלפני השבת שוריין אותו בסעין בשבת וכל שלא בא בחמין מלפני
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השבת

י ד״מ
שיח (א) הסבת מדיח ין סומו החמין כשכ׳חוץ מן המליח הישן וקוליי׳האיספנץסהדחתן היא סל חוליןוסלמרימה סנפלי לפוך עיס׳ינצטרפו וחמגייק ^ ל cfחה גייס' aW
ןנהגיזת גמר מלאכתןן פיש״י כל שפא בחמין כלו' סנמבפ׳סורץ אומו בחמיןכדי שיהא נימות לן זה ווה גורם גדול מזה דמסממ' נמלח מע״ס אלא שלא נמלח  $ y,ימ י  1,ז
מתני׳ זףפק
.״* וכל שלאבא בחמין כגון בסר יבפסאוכלץ אותו ע״י הדפק פדיחץ ולא אעיינן זהו שיש לו מתירין אינו נר' לאשיו שהרי כשנטל קורסי שנפשה אשורע״יבשולך ^'
ע  /ללנרr.p
״ םסבישולו אבל לא סורין״חוץמן המל י' הישן דג מליח של סנסעבר׳וקולייס סאיספנין מילחא ביחולא סבשראדמורא ומשפה שכמות כמבטל פ״כ Jוהחוב מגנוf^ r,
דג שאוכלין אותו׳ מאמת מלחופ״י
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אש!<1א 0נת<שצ דבנמכשל לפני הסבת דוקא הוא
דשרי במשקים ואסור ליתן פת אפי' לתוך כלי שני שהיד סולדת בו בו חשוב כיליראיפין׳יאפ״פסגסיכלי®
נ* 3ל« !אי; לשרותו בחמץ כשבח ולא נתבאר כדבריו
!5ןיקללהרמנ׳זס אי בעיי׳שיהיה׳ מבושל כל צרכו או במבושל ותימה למה אסרו בכלי שני ואפשר דמרמי ליה למלח דקאמר היד סולדת אץ לו דין כלי יאשוןjicö
בנמר׳לחד לישנא שמבשל אפי׳בכלי שני ואינו נר׳לאוסרו בסלי דש פכי כני ראשון סצתסמס באודיו
נ'ידנ י ,ליזל,דנ
לעילי .כמאכל1בן דרוסאי סגי והמו׳כמבו בפיק:
ינש זנם ש
וכמו שכתבו התובע כיר׳מינאד^
, /
כירה כל סבא בחמין שירו,סכתכש לגמריי .שני ולהר׳ירי פרץישבאפייה אחר אפיי׳וצלייה אח׳צלייה י׳יא שנם
מ״ע ,
וס״מ רכלי שני איני מכשל
דאפילואסיר
(! )נמ׳התר? ט כדפפרס בפי' חבית כגון תרנגולת דרבי זה אסור לדברי
הר׳אליעזר
ממיץ
והר
'
כ
'
שאפי׳
לדבריו
אידאפייה
מולדת בו אינו מבשל מפני
סאץדמותיו
פ׳כירהזהל׳רד} אבאוכ״כר׳כי' ייוחס בח״גוז״לכל שבא אח' אפייה ולא צלייה אחר צלייה• כילי שיש וב תבשיל דק אסור
חמין והולך ומתקיר-יוכתיו
סמ׳־׳סיש״מ
אוחי די!לח שלני כחמין מע״ס כלו' שנתבשל כל צרכו וכ״כ ליתנו לע גבי קדרה הטמוג׳כדי להתחמםשא■ הקדרה חמה כמכין
סובי דלאמיתס אלאליתןהתילין ‘^,
7
גי י
מת(ז3ינישיל י!י; בהגהות חדישות פ״ס אבל הרמ״כס כתב .שהעליון יכול להתבשל ואם אינו יכול להתבשל
פות׳אם־איןבו
סכלי ראשון אכל מות׳ליאן התבליןלתוף
לחזש
ב
:
ני
<
יא
בל
בפכ״ב
דכי
שנתבשל
קודם
הפב׳
או
נשיח דבר קרוש אבל אם יש בו דבר חם• יכול ליתנו כדי שישמ׳חומת הקער' ולערוד
» פלייה׳מנלי
ראשון« W
פנאיפמי; לפני בחמין מלפני הסכת אע״ס שהוא
דכלי ראשון אינו כפלי ראשון ור״י
אוסר
עכשיו כלי ראשון מבשל אפי' לאחר שהעבידו מעל האש הלכך אסור
השנת מ' «פ״ו«■
צונן מותי לשרותו בחמין כשב'
וכ׳מדכרייו
היזמע״::3
ליתן בואפי׳בשר שור אלפ שצדיךבשול רב ואינו מתבשל מ״מ דעימי ככלי ראשון והר״אש והייןנמט
דאפי׳לא נתבשל כמאכל בן דמסיאי נמי לחלוהי׳שבו מתבשל ומות׳ ליתץ בו מלח שאינו ממהר להתבשל סי״ת אוס׳ודכיי הי״ןטטי׳לדכרי ח1״ מ
ביון שנשרה בימים ממידה חשיב
מבושל מיהם של נחוש׳שהעכירו מעל האש ואין בו מים או שישבו מים ודברי הר״אש לדברי ר״ת וכן דעתה״ה
לעמן פלא יחשב כמבשל בשבתכששורה
חמין לאיתן בו מים צונניןמעםי׳מפגי שהןמהחממים  :אבל נותן שכת' בפכ״ב׳ ספרש״י דפימי ככליראנון
אותו בשב' בחמיןכ ונ-״ל דליישגא דמתני'
ושכןנר' מלשון הדמ״בס אכל קנעהמירו
בו
מים
רבים
להפשיר׳
אפיי
אם
מפעפעיןאותו
ומחזקקאותו
שרי
קשתיה דקתני שבא בחמין ולאקתני
וזה נר׳דמת סימ״כןומיסלאלהלכ׳אנל
שנתבשל ומפני כך פירח״י בשי' כירה כל פיוןשאינו מפוקלכךכוס שהדיק נו מי׳חמקמכלי ראשקלשתייה למעשה ראוי להחמיר כדברי רפ״יעב׳ל;■
שנא בחמץ כל מלוח סבא בחמין מע״ס מותר לערב עמהם צוננים בין שיתן חמים שכו לתוך הצוננין או
מיהם סל כחשת שהעכירו מעל האשונו,
חוזרים ושורץ אותו בחמין בשבת ואין בו
שיתן הצוננין לתוכו אבל ספל שיש בו מים חמיןלרחיצה
משכ' בפ'כיר <ד«א )ידאספ.ינ0ו לאיוון
אפילו
«שום תיקון שהרי נתקן כבר קצתעכ׳י׳ל
לתוכו צונן בשביל סיממו אבל
כיתןהוא
כלו׳דבא בחמיין דקתני קנוי בין לדב
מלית
כץ
לשלויכו
מליח
דבדב׳מליח
הו
^
בי
6
ק
לתוכו
לוו
למוך
הכוס כדי להפשירן ובגת'‘{ סס ) בעי מ3ויקילזמי ^׳מ ^ביי פי׳קהמית'
לבד ובידבו/שלזימ מליח הלק בישול
ולוטו
דבר
מליח
נקט
שכלו
וללו
נקט
שנתבשל
ספינהו
ויש
בו
מיס
חסין
ללו
ימן
לתוכו
מיס
מופטין
בשביל שיחמו לזבל מתןלפונו
והרמ״כם לא נר׳לו לידחק בכך ו־מ״ה סתס וכתב דבר סנמכסל או נשיה ולא סילק מיס מרובין כדי להפשירן ומיחס ספיכ׳ממנו מיס לא יתן לתיכו מיס כל מיקרעמי
בין מליחלשאינומליק־וכתב רבי׳ירוחס בתג דהא דתנן שורץ אותגבחמץ בשכנו שמצרף ורבי יהודה סיא דאמר31ר שאין מתצוין אסו׳ופרפ״י שפינהו לעצמומעל
אפי׳ככלי ראשון נסי שרי וכ״כ הי״ן בפ׳כירס וכסבתיו כסמוך וכ״כ התו׳ פס* והא :האור^ וצירוףפי׳דהיינו טעמא סבשבלימתכ׳הס ונותן לתוכו צונןמחזקי' אתמלי
דתכן כל שלא בא בחמץ מדיסין אותו׳ בחמין בשבת כתבו התו׳ בפ״ס לפרש״כס וזו היא גמי מלאכת הכורפי׳ובפר הכי אמרינן א״ר ל״פ אלא סימוילהעשיראנל
דעייוי כיכליסכי אמי ספיר הנא דאין שורץ אותו בכלי ראשון אבל מדיסין אומו שיעור לצרף אסור ושמואל אמי אפי' שיעור לציף מיתר ופיש״י ל״סלפינהועוי
מכלי ראשון דרך עירויי אבל לפר״ת דמס׳דעירוי הוי כאלי ראשון ע״כ מדמיןאמתר
לתת לתוכו צונן אלא סיפו׳להפשיר ולא לצרף כגון שלא מילאנו כולו ורב
משמע
מכלי שני קאמר וא״כמאי איריא מדיחץ אפי׳סורץ צמי ואוי״י' דאפי בכלי שני אין
ליה פינהו שפינה ממנומי® סעין־אפיסיעו׳' לצרף סמילאהו כולו
ואוקימנ׳לסמואל
סורין דהואיל והמיס סעץ מיחד כמבשלא״נ ה״ה סורי׳אותו כיון דאיייי בכלי
סני
כי״ש
דמתיר
בדב׳פאין
מפכוין
וכיון דקי״ל כר״ש קס לס הלכה כשמואל ובכלגווניו
והא דנקט מדיסץ לאשמועי ' דאפי ' הרחה הויא גמר מלאכה3
שרי
ליתן
לתוכו
מליחהיסןוקולייפ■
מים
מרובים
כדי
להפשיר׳וכתב
הר״ן
ואע״ג
דסודס
ר״ס
נפסיק
האספנין עכ״לנוקולייס האספכין פיס״י בפ׳כירה שהוא,דג סקורין טונינא־וכתוב ריסיה סכא לאו פפיק ריסי׳הוא לסי סכסמצרפין הכלי מחמעין אותו תמלהכיומי
בספר הפת שי״מ מליח סיסן וקולייס האספנין סניה יערית הס :ולאו הכיןהוא אלא
והנא איפשר שלא יגיע לצירוף מפני שהמיס שבתוכו מונפין אותו
מלסתחמסכ״כ
מליח הישן כסי מלוח הרבה ודייקא נפי סאוער ישן שלא יאבל כלל אס לא ידיחנו וה״ה כחב בפי״ב סנראס מדברי כרמ״בס שכל שאינו מצוין לצרף אץ ראוילומר
’בחמץ אכל נזרית אני אומי שמות׳לרחוץ במיס קרי' בשב כל דהו ואכיל ליה מידי בו פסיק רישיפולא ימות ולחייב מפני שכשהוא מתכוין הוא עיסה
מלאכ׳וכשאינו
דהוה ארחיצת כוסות וקפירות שמותי לעסות כי כשבת שהיו אומרי׳דאסור לאציל ממכוין אץ בו מלאצ׳כלל ססרי אינו רוצה לעסו׳ממנו כלי :כוס שהריקכונויס
ארית דהיינו טוני׳כ׳אם לא ייחצנו במ״ש והדאמ׳סל טרי׳לאי זה גמר
מלאכ שתהא חמין .מנלי ראסץ וצוי סם ;דמב ) מ״ר נותן אדס חמץ לתו׳צוצןולא צונן לחוןחמין
אסור הדחתה בסכ׳דנאכל מחמת מלחו וכדאסדי׳טרית פרופה אוכלין אותהססנץ דביי ב״ס וב״ה אומר כין חמין לתוף צונן ובין צונן למוך חמץ כד״אבכוסאכל
חי מחמ׳סלחווכל שהיא נאכל מחמ׳מילחו אץהדחתו גמי מלאכתו וקוליי׳האספנין
באמכטי חמץ לתוך הצונן ולא צינן למוך החמין ור״ס כן סנ&יא אופו (! 'ונחמן
דג מלוח היבס שאינו יכול לאכלו מספת מלחו אא״כ ידיחנו בחמין עכ״ל
ודבריו
הלכה
כר״סבן מצסיא סבר רב יוסף למימר ספל הרי הוא כאמבטי א״ל אבייתני
מגומגעי׳דא״צ אפי׳מדס חמץ מות 'להדיה הטונ״ינא ולמס לא סתי׳אלא
רבי
חייא
במי׳קריא
ספל
אינו
כאתבטי
ולפאי
דסליק
אדפפיןמעיקר׳דחפל הרימאכאממו
כל ,סיס בו פבסיל קר אסוי ליתנו עיג קדירה וכו׳אבל אסשי בו דבר חס יכול
וא״ר נחמן הלצ׳כר״ס כן מנסיא אלא כפב׳רחיצה בחמין ליכא מי סכית ר״ס
אספי)
ליתני וצי׳ככי נתבאר צל זה בסי ' רנ"ח :כלי ראפון מבשל אפל' לאחר שהעבירו קאי ארישא קאי וב״ה מתירץ בין חמין לתוך צונן ובין צינן לתוך חמיןרו סנן
מעל האש הילכך אסור ניתן בו אפי׳כשר פור וכו׳ימות ' ליתן בו מלס וכו׳בפ׳כירה מנשיא אוסר צונן לתוך חמין לימא ר״ם בן טצסיא דאמר כי׳־׳ש ס״ק לאיחלקי
(דמב ) תנן ?זאלפ׳וסקדר׳חהעבירן ממתחקלא יפן לתוכן תבלין אבל נותן הו׳לפוך ב״ש וב״ה בדברזהא״ר הונאבריה די׳יהושע חזינא לרכא דלאקפיד אפי'מרחל
הקער ' או לפוך התמחוי ופרפ״י שהעבירן מן האור מיופסין כין השמשות:
■ לא יתן רבי סייא מערה אדם קיתץ למוך ספל סל מיס בץ חמין לתוך צונן בין צונןצמיו
לתוכן תבלין דכלי' ראשון כל ומןסמתא מבשל • אבל נוחל הוא לתוך
הקערה
דכלי
חמין
ופרס״י
חמין
לתוך
צונן
דקסבר
תמאס
גבר
ואץ
החמץ
מרתיסץאחנמנן
שני אינו מכשלחבגמעשס )ס3ר רב יוסף למימ׳מלח היי הוא כתבלין דבכל י ראשון ■ אלא מפסירין ולא צונן לתוך חמץ סספחתוני ' מרמיחיס את סעליונץ דחסאצ גני
בסלה ובכלי שני לא בשלה א״ל א ביי פכי ר׳חייא מלס אינה כתבלין דבכלי שני נמי בכוס דלשתיה קא בעי להו ולא ניחא ליה סיסועו הרבה ועוד דנלי םנ.יהוא ל1יסי
בשלה ופיליגא די׳כחמן דאער צייכא מלחא בישולא נביסרא דתורא ואיכא דאמרי אפילו חמץ לתוך צונן  :ספל הרי הוא כאמבסי ואף על גב דכלי סכיהוא צ'אי
א״ל אביי תני ר׳סייא מלס אינה כתבליןדאפי׳בכלי ראסץנסי לא בשלה והיינו1ר" נ
ולאו לשתיה אלא לרחיצה אסירי ד ניחא לס חיסימו הרבה וגזיינן * מ 'ס5ו^
ויפסקו הרי״ף והרא״ס כליסנא בתיאצי " פ הרמ״בס בפכ״ב וכן פסקו סתום ' אלא
י־״ס
אסיפא
קאי
ללא
שרי
ת״ק
אלא
חמין
לתוך
צונן
ואמא
איהו יאסי
ססיימו וכתבו והמחמיר כלישנא קמא■שלא לישן מלח בקפר׳כל זמןשסיד סולדת לתוך צונן:אריטא קאי לשמי׳וצוק לפוך חמץ דקאשרו ב״ה קא אמי וכתב היי1
3ו אבא ע ' כ וכתבי סיא״ס משמע מהכא דבשרה דתורא לא בפלס ככלי' א ' ומותי ומסקנא דססמתין דסלכהא כב״ס דק אמרי א״ר התא כייס דוביהושע®ע
למת בפר סי לתוך כלי ראשון שהעבירוהו מעל האור ומי׳אי מליח ישן הוא איפשי לאבא דלא קפיר מותני רבי חייא וכו' ואפ״ס שיש חולקים על הרי ףושיהי! I
דאסוי דממס׳להתבשל כדאמ למיל ואפי' נמלח מחד׳פהי דכש׳אינו מתבש׳הלסלוחי ',כרבי שמעון בין מכסיא דפסק רב נסמן כותיה וסוברים דלא אמדיכן דרכיסעמ|1
והדס וסמלה' שבתוכו מתבשל ונבלע בבטי ואסור־ונת׳הר״ןדכא דמלח אפי׳בכלי בן סנסיא אייסא קאי אלא למאי דס״ד אבל ה סי1א א ס יפמ קאידכל*אב 0י5מ'
ראשון לא בשלה היינו לאחי שהעבירוהו מהאור דאי פ״ג האור אפי׳בסרא דתורא חמין לתוך צונן אסור וכמו סכמ 5ו סר ״ןזר,3׳,רןקם3 .ס״ נ ככר נחןהרא׳ס
בסלה ביה ופשוט הוא• וכתוב בסבלי׳ הלקט בסס רבי׳שמח׳ פל המלח שנתנו ביורם לסברת הרי״ף וכן הסכים רכי< ו ירוחם וגם סרמ״בס בפכ״א חס? גי5רי5יי J
רותחת במזיד בשב׳איני רוא׳בס טעם לאיסור אלא מטע׳דהוי דכי סיס לי מסירץ ז״ל  :וכאבו המו׳דסא דתני׳נותן ארס חמין לפיך הצונן אפי׳בכלי ר5ןש 0
ילאמטעס׳ שאור ותבלין דלטעץא פבידי סיכא דלא יהכי טעימא בטלי בשאר למוך צונן אינו מכש׳ולא צונן לפוך חמץ אפי׳בכלי' םני י גזי 'ב״ם כ ^סצי׳׳אכ 'ום
ראסון וב״ה דסליגי ופיו צונן לתוך חמץ היינו דוק 6ככלי אלכדי1תכ’כד,
מסמעובכלי ראשון מודו ב״ס וצ״ג מדברי רס״י דסמין
אפיכב ' ־
מרי ולכן כתב ר 3ימ דבלי ראסץ יצוא ל^ תיה
<( ול |י

קנג

א״ח הלכות שבת שיח

דז מ
(ז ) ולא « «( ע
ע •׳
כלונדיו

 !,ערות ממנו לתוך קמץ ואסור לערות צוננין לתוכו י ומ״ס עוד רבי׳וה״מ אלא כאוקמתא קמייתא דרב אדא לאוקי מחנית' דה״ק 5ףחס ספינה ממני מיס
כדי
*'מיגונג " 6כל פם סס מרובין ואץ יכולין להתנפל כסס אלא להפיג מפן מותר המין 'לא יתן לתוכו מיס מוסטין כדי שיסמו אכל נותן למוכו מיס סרוכין
ו ; ת'« '1גירהדן>
ם ; פנשר בסמוך פיסש ספכהו וים בו מיס חמין לא יחן לתוכו מים להספיק ואע״ג דמצרף ליס לן בה דמתט׳מני ר״ש היא דאסר דבר שאץ פסכוץ מ  /ע"א*6*7ע
 8ל 5ס
אליבא דהלכתא עדיף ספי סאוקמתא דאכיי דאוקמ׳כר׳  06ל<כלי  1א « ן
מותר דכיון ממקי מתני
* ?כפכיל שיסמו אבל טמן ,לתוכו מיס מרובין כדי להפשירן • ומ* ש רבינו
יהודה דלא ק" יל כותי' ומאי דאתקיף אבי י לריועע בנלעגין
,
לרחי»׳>״-«.-
מין  ».1״,
Jסישנו מים ס -
אסור ימ ' *5עון
מיסקסני
ססינ׳ממנו
סיס
מידי
אפי׳הוא כליב׳אסור ליתןבהן צונניןרכיקשהם־לרחיצה סתמהלרב אדא
נן « נשיאלס״יל
!Mמםציבבי© ומקשה בעיני
חמי׳הזהדב׳ומתבשלי׳הצוגני׳שמשיביזבקזאב^ לערו׳מהם לתו׳מיס׳ספנהו קמני איני כדי
לדהראוקמתי׳ ה ני אלינ'?« 0קג׳
וניוסן־הותדהוהסגרלמימר הכ
ל 5מעתא ( פימי׳
המי׳ *  0ואמ׳ג

■ ׳׳ .-זן ץיתוןשהמיםאושלשמן׳-נגו  .אשלהפ גצ נת ^בלו -י ומדקמ׳מיס' שפינהו ולא קחני מיחס
^ו״נאתיפיפבוהתיספיתד-אד "■»-
סטשיתנהרחוק מ? האיש כענק שאינו יכו? להתחמםכ ^יתו מ קיםספינה ממנו מיס אלמא כספינה ממנו
!יו וו שהוא כלי
לפתיס עי שתה דדר סולד׳בו דהיינו כל שכריסו של תינונכדת בו אכל מיס לעולס אסור ומ״ה איצסרי׳לאוקימי
,ü , fשיי כין כוס שהוא
ספני׳כר׳יהודסאע״ג דלאקי״ל סוחיה
wפי יפשפין סיבה ואינאלמיג; ,־ אסור לקרבו אל האש למקום שיכול להתחמ׳שתהא היד סולדת

להניח בו ישעה קטנה שת  5יג צינתו אסור כיון שיכול הילכךצאוקומי מסניתי׳דמאי טנהוספינ׳
^אותן ח:ז־ץ י״כ סכו ד  :לי יא שרן בי ואפי׳
שני ישיש מ מים חמים .מפנו כדאוקי רב אדא דהוי אליבא
מאוכסבודסז; ג־׳כסוא כלי שניו לעי להתבשל שם וקמותך ליתןד^ קיתוןככלי
דהלכמא עדיף ספי ועוד דכא רב יאמר
ליתן
יסם אבל בכלי ראשון אסור ליתנו ואסור
*רה/״ל  !:אע״פ שא מכסי ושפל& :
ל״ס אלא שיעור להפשיר אכל שיט ' לצרף
כלישני מ .האמנםי משמר חומו יותר
 bcומ״הא פיו ספל אינו כאמכשי ועי׳ע סי׳זה יש לי שב דברי רבי׳דאיפשר שהוא אסור פ״כ כיב איא משמע ליה וכדפרש״י ושמואל דאמר אפילו שיפור לצרף
מסתמא לא פליג אר 3באוקממא דמתני' יאע״ע שכפי׳ המשנה כתב הרמב״ס
^ דאזיסי הוא עזוייליחיצה ומפי cססוא כלי סני כדברי התוספו ' ואפ״ס
^ ע«;י שהרואה אותם הזין נ״כ יסבור שפוא כלי ראשון כדבתה׳אנא מפני כשוקמתא דאביי פכר מצי׳בהיבה מקומית כהיכור שהוי כרממ״ס כפייש הממנה
והשתא לפי דבריי בחיכ-־ר לא נצטרך לו׳דסאי ממבטי היי כלי שני ולא הוי כאידך
סביון שהסלרתיהה פקמן סמץ היבש רזזישלץ הצוננץ שמזפיבץ ע מהם וספל
5או ג׳י כצי שני העשוי ליסיצ אלאשא* נו משמ׳ח׳מו כ״כ כמו אמבט י ימיי׳ס אמרי אמפטי דאית' בהסוא פירקא דקאע' בקשתי להניח לו פך פל סמן באמו .גי מברי
התוסיוגס ל £יצטרך לחלק כין אפבטי שהיא כלי ראשון למאי כלי יאש ין כדברי
0איןדנו כאפנט־ ומזני שאץ ידוע לני תמונת כטס אלו יש לני לאשי גיל כלי
מ;יסןדליתיב  :ילבן כ׳רביילאש '* אפי׳בספלדאין לאמפלגינןבין אמיטי הר ין דאמכפי וראי כלי ראשון ודי' כל כלי ראשון שוה לו ו* לא שרי אלא המי 'לתוך
לסןלמוןרריהו.אסי־ינן .ועי״ל דש 'ל ליכיידביון דאמיטי דבייתסוי כלי שבי א״כ צוק ולא צונן למוך המין דטמניידמיסס שפעלו לא בקינהו מיירי כלומר ופדץ יש
יוסף הוס סכי למ גזי כלי שלישי אטו  :לי שני בו מיס חימץ דכל כס״ג אסור לתת למוכוטק כלצ דהיינו אסכפי אלא כספינה
ס!ל חיינגז׳סוי כלי שלישי ורב
מפנו מים מיירי ולאשמיפיק ראפ״ג דמציף לית לן בה ומ״ח הימב״ס אמבט* של
«אסוריםאביי מרתני ר׳חייא וייון שגיא* יהי' ובת׳אפי׳היא כלי■ מני תו ליכא
שיחן צ״ל לפ״ז ילאו דוקא של מיק אלא משוש דכיימא מני א״בגיי נקש אפכטי
למפמיכספל ינקה יהא פשיטא ילש אשי אלא בכלי ש ; י ולא בשלישי ומ״ס לא
בין מי׳פמץ אבל ס״ה לכל כלי ראשון וזהו סב׳צס״כ ומופר לצוק מיס הפין למוך מיס צונן או
דק ותני סז  :כזקום א מיפי אבל בימזים וזי׳ל ניתן אדם בני־ס
קק ילא צונן לתוך חמין וספל צונן לתוך החמין והוא פלא יהיו בכלי ראשון מכני שסוס מחסמן ערבה סרי דבכל
למיךצוק בין צוק לתוך חמין ובאמבפי חמין לזיו
דיטכאמכס■ עב״לושם איא לערש כמי שפירשתי  :אן דכי־מזים אינו מסדי לשון כלי ראשון אשי וחפילו אינו עשוי לרחיצה כאפכסי שהרי לפסיק כין דין דאמבסי
לדין זה במיס׳שפינה משנו מיס קמין  :ואין לוסר סמ״ס והוא שלא יהיו בכלי
מנשואירבר*הרא*ש.מץב? והולך וס1ל הצז׳ברב״י היא״ש pאמר דיינו
נצמיסיוסוא הפך ממ״ש בגז־א ועמ״ש הרא״ש ואיפ שי ספייך לסגיס שפ אינו ראשון בנותן צוקמדעטי לתוך המין מרובו ' דוקא אבל צוק מרובים אה״נ לסויי
איט לדנו • ודעת סי"ן שלא כדברי הפוסע ' בזה אלא אפי׳בכלי ראשון ולא הוצ׳־״ך סרעב״ס לכתבו מפום לדבר פשוט הוא רמ״מ ה״ל
כאמכשי כי הסופי ס מה בין
יא פון ואסור לימן בו צונן למוך חמין אפי׳לספשיי מילא לכתבו כדי לאשמועידלא גזיינן ביס .יעוד ביון דטתני׳אתיא׳לאשמופי׳הא מילת׳
אמיטיסייכי בלי
אליבא דאביי לא ה״ל להשמיטו ומי׳איפסר ששמך על מ״ס והוא פלס יהיו בכלי
מפלגינ׳בא-זבשי כימפלגיק 3מיחס דרוקא בבלי ראשון א׳סוא דאיכא •.לאיפלוגי
דככרישיחמו אשור ובכדי לספ פיק שיי אכל גא מבטי פתן שמקפידין הרבה על ראשון מפני שהוא מחממן הרכס דמשעע דכצונן שמגייס נדירי סק מתהממין
קימובבצעניןאסורוכ״כר״י כח״גובתי דגיעמא משוס דאמבשי סוא ליחיצ׳ושיש ,הי־בס אבל בטנן מיובים שרי ומר ברוד הוא שמ״ש והוא סלא יהיו בכלי ראשון
<ח5יו'דצקמיפש לתוך חמין מרובין הוא ואסיר אבל בהפך מותיושיאשץ כר׳ לא קאי אלא אצוק לפוך ח וין אבל הפי׳ליתיך צוין בכלי יאשון נכי הרי וה״ה& כ׳
עץ־• וכתב עוד הי״ן והכלי ש :־ בכילסו גווני ש  -י ואפי' טפי מהפשי דכיון דבלי מיחס שפינה ממנו מיששס איקמתא על המ& נה -ואיע״פ שנדחית ראיה זו סס סרץ
 .ממן ארס חמין לתוך צוק וערש״י דין אתת הוא מכ״ל נראה מדבריו שתופס לנרי רב אדא לדהויי וא״כ לתה לו
סביאיט מגזל למאי טחוליהץ־במא ' ד אמרי
הק  uעליו המיס׳דא״ב תיק שי למ״ר עילאה גירולמיי׳ד לומר שאע״־פ שגדתו דבריו הדין דין אמת הוא תיפוק לי משוס דלאכיי כמי דאמר
י 1זאמימוש דחתאס גב?־
דפפני׳אסיה הא אמר דהיינו לרייהודס אבל לר״ש דקי״ל כותיה מיסיא שיי ועוד
משאה גבי האעבשל כדי קליעה אלא נר׳כזו שאושר ר״׳ת דסמין לתוך נוכןמשכו'
המוע כממב׳ילכך אין סבשלין המועטקהלל צי ס״ל לסרמב״ם כאביי■ למה הסמיס דין מיחס ספינפו מעל האור סמימר לסת
סהבינטןשלמט  :מדמשק דיך ליישן
בצוננין סערובץ ומתבטל חעימותן ולא צונן לתוך חמין שהחמץ לתוכו מים אלא ודאי כמו שכתבתי עיקר עוד כ' ס״ה גבי אמבטי פל ערק ומטפס
לזיסזמעיבץ
סנט:המ יובץומסע״בץ בהם הצ-־גנים המועטים ומתבשלים וכ״כ ר״י כח״ג ( ול' נ שאסור לפת היכן למוך חמץ שבו מפני ססמיס שבו עומדים לרחיצה וארס
I
מי 1מ'מ )ח 'ל ו מס שאמרנו בא מבטי דח מין לתיך צינן מומי־ דוקא חמין מועט מחסיון סיכה תהו שכתב יבינו אמבסי ס ; מ^1ץ עכ׳יצ וצפי ל כריו בשאר כלי
»״ צאן שונה אבל בהפך אשור ורבי׳כת׳נדביי׳ רש״י דטעמא משוס דיומאה ראשון דלאו לרחיצה שתי־ ליתן צונן לפוך חמץ לסרצנב״ס וקפה סכמ׳חה״כ מיחס
גביימשמע ודאי דאפייבכלי רא שק דרחיצס כמי שיי ליתן חמין לתוך צוק ומ״ש ספינה ממנו מיס חמץ וט׳ומותר לצוק מיס ססי' לפוך קיס צונן אי צוק לתוך
ק היין בכלי ראשון וסו׳לשתי לאולמימיא דדוקא בכלי ראשון דשתיה' מותר חמין והוא שלא יהיו בכלי ראשון משמעדככ-ל כלי ראשון אסי אפ׳ג דלאודרחיצה
■ סימב״ס אא׳כטי סל מיהץ שהיא פליאה מיס המין נרא׳
לממס מעט לתוך צוננץ אבל כילי ראשון דרחיצס לא דהא טעמא דפשו׳דתתאה הילכך כמ״ש עיקר • ומ״ש
גניאפילו נפלי ראשון דיחיצה נמי שיי אלא לומר ראע״ג דלשתי׳סן שאין דרך דסילאהו דקאמר לאורחא דמילתא קאער ולאו דוקא דניון דטעסא מפני סהוא כלי
ראפון אפי׳אינס מליאה כמי  :סותרי לימן קיחון סל מיס או של סמן כנגדהאש
לחפמויכ״ב אפ׳ה אשור לעמ׳ציכטן לתיכו כיון רב ליראשון.הוא -דיאינ ימ5פר
ס׳־עתיכי׳דלא שרי׳סעין לתוך צונן אלא בכלי ראשון לשפי׳סאינס חמץ כ״כ וכסו וכו׳שםבפ׳כירה (ףד מ ) ת״ר מבי' אדם קיתון של מיס ומניחו כנגד החדורה לא
^׳סתאזגבר אכל בכלי ראשון דרתיצס שסם ספים ביותר אפי׳למוך צוק אשו" בשביל שיחמו אלא בשביל שתפוג מפן וכשמן איפליגי פנאי ואסיקניאפר רב יהוד׳
ס«י « רוב חומם הס סיתיחיס את סצינכץ אפ״ג דמתאי כינהו לפי שלא מצא תי אמר שמואל׳אחד׳ סמן« א׳מיס יד סולדת בו אסור אץ יד סולדת בו מומר ה״ד יד
מיטכתב ק וככר כתבתי לפיל שדעת הרמב״ס כרעת הרי״ף שכמ׳כפכ״ב אפבסי סולדת וב אמי יסבה כל חכייסו של תינוק נכוי׳סמטופרש"י לא כשביל סיסמי
"מ יק שהיא מלאם מיס קמין אין נומנץ לה מיש צוקשסר ,ססממן הרבה אכל לא שיניחם סם עד סיממו אלא כדי סתעוג צגמס בפקצפן וכשליו הי״ןנר׳מדכריו
מיוןטא מי׳לתיך אמבסי של צינן מיחס שפכה מחנו מיס חמין מותי ליפן לתוכו סאפי׳קיוב למדורה במקיס הראוי לבשל מותי כדי להפשיר דהיינו כל פלא שיסה
מיס צונן כדי להפשירן ומותילצי ק מיס חמ ן לתיך מיס צונן או צונן לפיך חמץ אות׳כ״צ כדי שיתבשלו ולדבריו הא לאער יב יהודה אמר שמואל יד סולדת• בו אסו׳
יהיא טלא יהיוככלי ראשון מפני שזחממן הרכה עכ״ד ולפי שס״ס לא ביאי יפס אין יד סולדת ס מותי לא במקום שיד סולדת ומקום שאין יד סולדת קאמר אלא
? ןישי לבאיס יס״ס מ״ש אמצפי של מיק אין טתנץ להס מיס צוק אבל נותן מי׳ כל שהניחן פד סמהא יד סולדת קאמר וכ״כ מדברי הימב״סבפכ״בניכיסר״ן דאפי׳
גמין אמכטי של צונן כלומר אכל כותי ממיס חמין פיזה סאמבסי לתוך אמכטי את לפי סביא זו ע״ג האס ממש אסור מפני פניאס כמבשל יהא אסי׳מכסילשנתבשל
 1'; ^ 0ניצי ,לס יס״ס פיחס שפנה ממנו סיס חמין וכו׳ה״ט מתכיתין שכתבתי כל ציכו אע״ס סמצסמל־ ורע לו אסרו להחזיר ביירה שאינה נתפס וקטומהוכ״ש

 «.דשת בין חמי׳לתוך צונן,בין צוק לתוך קיןין
•־ ,.י
כלי שני וישלתמוה היאך © תם וכ׳והואשלאיהיו ככלי רא<!ןן ד5$ן
!!5זסשי יאפי צינן לפוך חמין והוא שיסו הצונן מיוביס כדאוקי אביי מל/ט׳דה״ק׳
 ^ ^ ,טנהוויש בי מיס חמי׳לא יתן לתוכו מיס מועטץ בסכיל שיחמו אכל ט ^ ן
־^■®® ממבין כדי לוסשירן ולפיכך נ״ל דהרמב׳ס סבר דלא נקטינן כאביי

סהקפו על רס׳י מדמשמט בסמוך שלאי התירו להפשיר אלא במקיס שאינו ראו
לבשל והיינו כמי הך ריד סולדת לועי דכל שהוא קיוי מן כסדויהכלנך בכדי
סתסא היד סולדת סס מחמת חוס האס׳ אסור והכי א«רינן בירוסגכד וכן דעק
ר' י דככל מקים הראוי לביסול אעילו להפשיר אסור וכן כתבי ההוספי׳ בי פ למה
טומנץ דנר לרסכ״א 1לא שרי אנא כרחוק מן המדורה©לעונש לא יוכל נכא לידי
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בישול

רי״ן>
י.
לצלעמ
יהרא' 6יעסקו
 7לא נד ' « » עזן
»יי זעת העוד
מעת הפי' נר׳
6םעון יאו לגרי
ספוד תנוארי®
התם
רלמורק
גתו,
«לגרי
קר״ן
!הארין
גלנדישס ע״ן :

אורח חיים הלכות .שבת שיח שיט
 3יסול אכל כקרוב אסור אפי׳להפשיר דילסא מיסתליי ואמי להניסןסס מד שיתבשל
התמהה אסור ליאן קדיה שקרש סמנימת׳ככגד המדוי׳י״ל דכקדיה שלכשר
ולאבשביל שיחסו דקתני היינו כלו׳במקו׳ סיוכל לכא לירי שיחסו וכת ה״הבגיכ״ב
שאץ בה מרק אלא דבר מויטט היא ומיהו אפשר
דסאסוברדל3על
קק דעת הרש״בא וכן דעת הי״אש כפ כירה דהא לא״ר יהודה יד סולדת כו אסור פשטידא לאי דוקא דה״ה לקדרה ואע״ס סיס כה מי ? לא ימי לניסן ביד
ב״ק יד סולד בו הוי בישול הילכן אסור להניחו בסקוססאיפסר ס יקומו כדי סהיד
ייןדסרידסאניכמס טאין הברד ניכר כלל אכל סומן סכסנמחה צף
למפלה י
סולדת כו ומותר להניחו במקום סיממו
הוא ואסור לדמס כפל התממה
ולא תהא היד סולדת בו ואע״ע
המפשט יליתן אנפנדא אפיי ברחוק מקו׳מפני שהשומןשבה שנקרש
חוזרבעל התרומ׳סאס מע״ש פיר׳ וש סך "
דברי רבינו ירוסס ז״ל נרא׳ דמקוססהיד
ונימוח והו׳ ליה נולד ואסו׳ובפפר המצו׳התירו כיון שאינו
עושה הסיס והשומן שכתיכ׳מות ,למפס L3
וכןכת׳בפפר
סאפי׳ ליעפו
מומי
סולדת בו היינו לומר דכמקו׳שמניח אדם בידים וא״א הרא״ש ז״ל אפר וכןכת
בספר untזhu
התרופה uhü :.
מותר ! !71,
ית]ן ; ״
הפשגיידא  . .״ r
ונר׳מכאן ״״,
׳־דעתומותי
ידו כנגד המדורה ותהיה סולדת מחמתה
מים היפים במים צונניז הרעי ם כדיל ,צננן :
להסס בסבת חרויכ׳בשי שימן
ולופ״מי
הדבר ברור כדברי הר״אש דבמקוס סאס
שלט  T *YQnחייב וה״מ בכור׳בנפהןכברה אן בןףף
שמקצתו זבסאס ל כ אע״ס ששפך
המיס
יונח סס הקיתון סל מים יחמו כרי סתהא
לאוצ׳אפי׳ביד אבל 1בידו כדי ^ אכו׳ מיף השומ! ? אסור מפני חתיכותנמר
היד סולדת הוימקוס הראוי לבישול
ואסור וכן הס דברי התו׳ג״כ וכיון דכמס מותר vrrpirt
עם
שלה ז בירי T '4 1TO
Lו־ספ'
רבוותא פליגי אשריותא דסססע מדברי אותה אכילה ואם בירר יותר אפי לבו ביום נעשה כבורר
לאוצר הדבר הנספר לא חשיבושייוס
רש״י והרמ״כס נקטי׳הלכמא כרכי׳דאסרי וחייב בקנון ובתמחוי לא יברור ואם בירר פטור ואם
ביררבס״פ במה טומנין כת כדבריכעל ^
וכ״סדירוסלפי מסייע להווכתבהר״ן
בנפהואח״ב כת' ורכי׳יסיאל מפרי״ש היס
מניא
דהא דאסרינן לתת -דבר ,המתסמס כנגד
י •
י
י(1י 3להחיי נד6ימ ’' ס׳כ -י־סין^
המדורה במקום שהיד סולדת ס״מ
בדבר
שלא
נמכסל
אכל
צונן
סנמכסל
מותר
ילה
סמן
ומחממה
כנגד
המדורה
וסכה
לכנה
וסתם סמן זית סויקיוש
ואפ״המרי
להניחו אפי׳ככלי ראסון או כנגד המדורה ואפי׳במקוס שהיד סולדת בו שאין דרך ומ״ע סוב ליזהר שלא לשים כ״כ קרוב לאש אלא יסיק כדי שלא תהא הידסולד׳ס
ביסול בכך אכל מ״ג האס מסס אסו׳וכ״כ ה״ס בפכ״ב בסס הרס״בא מיהו ככר נתב׳ עכ״ל נראה מדבריו דלבעל המיומה לא אסיר אלא במקו׳ שהיד סולדתלליר ^ד05
לעיל ססרבה פוסקים סוכרים דס״מ כדבר יבס סאין בו מרק אבל תכסיל סיס בו טממ׳לאו ססו׳בישול הוא א*א משו׳נולד וא״כ אסי׳יד ס ולדת נמי סי־־י ועודדפשמ׳
סרק ונצטנן אפי׳נתכסל כל צרכו יס בו מסוס ביסול ואסור לירובר כנגד המדויס דלרכי׳יח -אלסרי לחמס סמן זית אפי׳ במקוס שהיד סולדת וכהריא 6תיקיאנסיר
במקום סהיד סולדת ואם לא נתבסל כל צרכו אפי׳נתבסל כמאכל בן דרוסאי סייך כירה דשמן יס בו מסו' ביסול וכסשירו זהו בישולו ובעיקר הדין כיון דמידידרע!
בו כיסול אפי' בעידו רותח ואסור ליתנו כנגד הסדורה כמקוס סהיד סולדת וכבר הוא נקטי׳כרס״י והרמ״בס והרע״כן דעליגי אבע״הת ומית׳ -כת׳הר״ן בע״קופלה
כתבתי כסימן זה דלהרמ״בס כל שלא נחבסל כל צרכו אע״פ סנתבסל כמאכל ק גבי נתינת סמן ליורה עבע״י דאוקימנ׳ביורה סקויה יטוס ' דמנאן לאלפסוקדוס
דרוסאי יס בו מסוס ביסול ואפור לשרותו בחמין כסב ' וא״כ ג״כ אסור ליתנו כנגד
סהעכיק מרותחין סע״ג האור סכל שלא כתבס׳כמאכל כן דיוסאי אין
מיציאץבכף
המדורה במקוס שהיד סולדת ואסי׳אס הוא דבר יכס ואפי׳לדכרי הרס״כא שכתבתי מהס ממצא מגיס ואיכא משו׳מבשל אבל כלי סכתבשל כמאכל קדמספיתולינא
לעיל שנראה מדבריו סאס נתבשל כמאכל כן דרוסאי מותר לשרותו כחמין כסכת
למיחש להכי וה״מ
בקדרהס
איפשר דל הניסי כנגד המדורה כמקום סהיד סולדת אסור מסוס דהוי כמבשל ע״ג אכל כצמ׳ליורה לעול׳אסורלכגי׳מסאף ד״מ (?)ppp31
< .יהרי׳יו תחתיו
ליס
האור שאע״פ שנתבשלכמאכל בן דרוסאי אסור מדבריה׳ואיססרדסרידלא אסרו ע״ס סקלטו הפין דרך הצכעץ לסגי׳
לזקסילאן3קלר־יכ!ע;ין:
אלא במניח על האור עצמה וכתבו התוספות והר״ן בר״פ כמה טומנין גבי עובדא תמי׳כדי סלא יחרכו והכי מוכח בירושל׳וה״ה כתב בס״ט סיס מי שכתבשאין ח«כ
דרכה ור׳זירא בכי ריס גלותא דעו .מיחס נסי אסור ליתן צונן אפי  ,להסשי' כל
משוס מכשל אצא בהגסה ראשונה טאיכו מתבשל סהי׳אלאמגס זו אכל
משהגיש
סהמיחס חס כ״כ סאילו היה מניחו' סס הרבה היה בא לידי בישול דהיינו סיהיה יד פעס א׳דבלא מגיס מתבשל אף המגיס עטוי דמא* טבד ולזה נוטה דעתהימ״כן
סולדת בו סדין מניס ע״ג מיחס כדין מניח כנגד המדורה ואס אינז סס כ״כ שרי והרש״בא וכפ״ג כתב הרס״בס אסור להכניס מגריפה לקדרה בסבת והיא פלהאם
ובסי' רנ״ח כתבתי דיש אומרים דהיכא דשרי להניח ע״ג מיחס היינו דוקא כשאין להוציא ממצה בשבת מפני סמ גיס בה הה מצרכי הבישול הוא ונ &׳כמבןצכשנח
התחתון על האס וי״אדאפי׳אס התחתון מל סאס סרי • כ׳סמרדכי בפ׳כירה בסס וכ׳ה״ה וז״ל ונ״ל שאין דברי רנייאמורי במבוס׳כל ציכו דהה’ודאי אפי'מס!יון|על
ראכי״ה דאין לסת סירות תוך הבוקלא״ש בכי׳הסורף כדי שיצולו דלא גריע ממים  :האס והבסלן פטו׳כמו שיתבאר ס״ס וכיון סבן אין לגזור בהכנס׳מגרפ אכלבאינו
רכן מותר ליבון הקיתון בכלי שניוכו׳בס'כירה (
שם) א״ר יצחק כר אבדימי פעם מבושל ודאי ים לחוס לרמתו שכתב פ״ט ובהשגות א״א הפריז על
מדותיושאסר
א׳ככנסת* אסר ר׳לכית המרסן ובקשתי להניח לו סך סל סמן כאמבטי ואמר לי עול להוצי׳מן הקדרס 3מגרפ'עכ״ל :ולפי דכרי ה״ה לדע׳הסוכרי׳&כל סנסבשלכמאכל
בכלי שני ותן וסיס״י טול סן סמים ב־כלי סני סיצטננו מעט דכלי שני אינו מכשל בן דרוסאי סוב אינו חייב משום מבשל כפו הכתבתי לעיל כיון מהגיסלמאכל3ן
ויאח״כ חן הפך לפוך אותו כלי סני וכתבו המוס ' דכלי פני אע״ע שסיד סולדת בו י דרוסאי סוב אין לגזו' בהמס׳המגריפ׳ :ומ״ש הרמ״ב׳והי׳על האש נ״ל דלאו
דוק׳אלא
מותי שאין דפניתיו חמין והולך ומתקרר ומקום דין זס מחולף דה״ל לרכי׳לכותבו כל שהעבירה סרותס׳מע״גהאור היא על סאס קרי לה וכ״כ רבי' בסי׳יניבססמגיס
קוד׳מותר לימן קיתון סל סיס דבהנך דינקדלמיל שייך  :ואסור לימן אינפנאדם בקדרה אפי׳אינה על האס חייב מסוס מבשל כלו׳בעודה רותחת וכ״כ יבי'יווחנז
אפי׳ברסיק מקים וכו׳כס״ס במה טופנין ( דף נא ) תניא אין סיסקין לא את השלג בח״ג -כת' הימ״בם בפכ״א שמוח׳לגמו׳סחיק׳הריפו׳בעץ הפרור בתוךכקדר׳נסנמ
ולא את הברד כשבת כשביל שחובו מימיו אבל נותן הוא לפוך הכוס או לתוך אסר שמורידין אומה מעל האס ויתבאר בסי׳סכ״א׳כתוב בכלבו סאסיר לסוסשמן
הקערה ואינו חוקש ופרש״י מרסקין משברין לחתימת דקות כדי שחובו מימיו
וסיס על הצלי בעודו מג׳המדור׳אפי׳נצלה הצלי סבפ״י דמ״מימבש' השוה
והשמן
משוס דקא מוליד בסבת ודמי למלאכה שבורא מיס הללו אבל נותן לתוך הכוס
עכ״ל־גרסי׳בפ״ח שרצים א"ר חסדא שריקא טויא שרי פעפועי ביעי אסור
ופרש״י
סל יץ ואע״ס שנימוח מאיליו ואינו חושש וכתב הרא״ס מל זה כתב רבינו ברוך לשחק ולטוח סמן וביצים פגולגלי ' על הצלי כשהוא חס משחסכ׳סרי ונלכדסלאיסא
בסער הפרועות ואסור להחס פשטיל״א בסבת אצל המדורה משום דש ומן הנקרש רותח כדי לבשל ולא אמרי׳דמי למתקן פעפועי ביעי לערוף ביציםמגולולי׳נקעה
נימוס וה״ל מוליד ודמי להך דאין מ״רסקיס לא את הברדוכו׳אבל הר״ן כ ' פרש״י אסור דמיתחזי כמא׳דבפילמשדינהוכקדר׳דין יורה מליא׳סבסי׳סנתכ׳סל
סענופוס
דטעמא דאין מיסקץ מסוס דדמקלמלאכה שבורא המים האלו ומשמע דסשוס מע״ס והאש תחתיה ולמסר מתקררת ועבדים
גויסעוסיסאס תחת יה
ימסמסין
אותה כתבתי בסי׳מ״ג אס מותר להושיב החמיןפל התנו׳שבכית החורףממרס
סרך מלאכה נגעו בה אי נסי גזירה סמא יסחוט פירוש העומדין למסקין וכן כי'
מדברי הרמנ״ס בפנ״א ורוקא היכא דעביד בידים הא אילו הניחם בסס' ונפשיו והגויה מבעית האס להמס בית החורף וע״י כך נרתחים החמא כחבתי ססנ׳צ)
שיט
הבורר חייב וה״מ בבורר בנפה ובכברה וכו' בפ׳כלל גדול (דמי) ח י
ואפי׳ כנגר המדורה מופרים הס דלאו נולד הוא ולא דמי למשקין מ זכו משוס
היו לפניו שני מיני אוכלים בורר ואוכל בורר ומניח ולאינחר
דהכי בעודם קדושים תורת משקין עליהם לכל דבר אבל בספר ההרומ׳כ׳דאסורץ
משו׳כולד ואסר לימן קדרה שקרש כנגד המדורה ולפי טעמו אף כחס׳אסו׳הסומן ואס בירר חייג חטא׳מאי קאמר ואסיק אביי דה״ק בורר ואוכל לאלתר סירומרמ
מולד הוא והקשה עליוהרסב״ן דסומן כיון דל עולם אוכל הוא אפי׳לרסק ולסחוט לאלתר ולבו ביום לא יברור ואם בירר נעס׳כבורר לאוצר וחייב חע ן^ ואעוינחי
מותר דהא בפימת דלאו כני סחיטה נינהו סוחסין אותן לכתחלה ואין זו קושיא הכי היו לפניו ב׳מיני אוכלין ובירר ואכל ובירר והני׳רב אשי מפני סטורוריירמי5
אצלי דסומן זה כיון דכל זמן שלא קרש זב וצלול הוא ודרכו בכך אף כסקיס מדסתי מסכי חיי׳ור׳אשי מחני סטו׳וסא מד חייב ל״ק הא בקנוןותמחויהל 1מפן
כפירות העומדין למסקין דמו ענ״ל סר״ן וסמ״ג כ׳פה שביא רבי׳ ברוך סההי' דאין
וכברה כלו׳הא דמני חייב בנפה וכביה דעיקר ברירה כך היא והא דמחני וכ6פי
מיסקין את® שלג וכו' לאסור ליתן פשטידא לסמוך לאס מפני השמנונית הנקרש פטור כקנון ותמחוי דהוי ברירה כלאחר יד וסרש״י דכי פריך והא מניהיינוכיח*
וממה נמחה על ידו יותר יש מכאן ראיה להיתי מלאיסור כלומר דלא אסר אלא דלעיל וכתבו סתו׳וק׳לר״י דלמאי דאוקמיג׳ לה בנפה וכבר׳משמע הקא לנוכיין
לרסק בידים אבל היכא שנמחה ממילא סדי ו כ"כ בסמ״ק וכת ' ה״ה בפכ״א שדעת אסור אבל לאלפ׳אפי׳כנפה וכברה שרי ובפ״ק דביצה משמעדננפ׳וכלריאסורכננ
היסב״א שהטעם שאין מרסקין משוס גזירות פירות העומדין למסקין וסכן נראם ענין ונרא׳ לר״י דבבריתא איירי בכורר ביד והכא דסוקמי׳לה כנפה וכברה ני'ת"
מדברי הימ״ב׳ ומדבריהם למדנו שאין כאן איסור נולד לפיכך מיתר ליחן מאכל או אחריתי היא ואפי׳לאלסר חייב חטא׳וכן משמט ממוך פר״ח דפי׳ סיס ג׳דנינליי
קדיס סקיס פסניניתה בחמה או כנגד המדורה ואין כאן נולד וכ״כ הימב״ן ז״ל לאלתר דביד מות׳ לכחחלה כקנון ובתמחוי פעור אבל אסו׳כנפ׳ובככר־חייב חץ
עכ״ל ודיי כס״ג הביא סמי הסברות וכ׳סנראה עיקר כדברי המתייין וכרא׳דלבפל וכ״כ היא״ס וסר״ן וכך הס דברי הרמב״ס בפ״ס שכתב כנפה וכככרר חייג נ?ני1
המיימות נמי לא אסיר אלא בפשטידא סהשומן מקיש הוא בעין לבדו ואין ובתמחוי פטור ואס בירר בידו לאכול לאלתי מומר• ועל כורר ומניח ^־ת י ^ו
מתערב עס שום דבר וניכר אכל קדרה סיס בה סומן קמש עס מיק סכססו׳נימיח לאכול לאלת׳סאיןזה דרך כוררי׳והתו׳כמכו בורר ומניח לצורךאסרי׳וסיפו ץ
מתעיב פס המרק ואינו ניכר סרי כי היכי דשרי בסיפא דכריתא לימן לתו׳ הכוס כתבו הי״אש והר״ן בסס ר״ח דהיינו שיעור פה סמ יס׳ע להם ^חןכ)5ות׳םפ  7תו
משוס דמאליו הוא נמסה וכסהו׳נמחה אז הוא מתעיב ומתבטל ביין שבכוס ואין
יכ״כ ה״ה בפ״ח וכ״כ רבי׳ירוחס בח״ק אלא ס״תכ קודס לכ ן ״״ל ואפי׳כיר
ßfiD
כיכר וכן נראה מוכייו ומדברי המידכי בק״ס כמה סומנין והר״ן שכתב דלבפל למומ׳דוקא לאלמ׳כלו׳לאומה סעור׳אבל לכו ביום כלו׳סמרר ומניח י !נויו םפ
אסרת
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שבורר גדול כסס ריחויליף לס מדאמי חזקים סכורר מורמוסין .מחוך פסולת סלק חיי3
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ומדקא׳סתמא משמע אפי׳לאלסי וטעמ׳משו׳דעיקרכירר הייכועסולח מתו '
מסרי״ל7א0
יוסאמיתשל אותויוס בעצמו סוי לאלתר ואס כשהוא בתוך הסעודה
וכתב ה״ס סכן כסכיס הרמ״בן וסכן ט־׳מן ההלכו׳ וכ״כ בסמ״ג וסמ"ק :ומ״מ למבין הקליפה הירוקה
^ vlיכול לכיור אלא לצורך אותה סעודה בלבד וכן אס בורר קודם סעודה
ססמע דבכל גוונא פרי בסבת לפישטס זו ואפי׳ פסולת שהיא הקליפה
לאוכל 0כ^ וך הסעודה ראשונה ואס השהה מהס פד אחר שעומד מסעודתו בורר אוכל מתוך פסולת
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ץבכ1ר שאפ״ה יש טורח יותר כברירת הפסול׳מקשהוא דק כדפרי׳אכל מימרא דחזקי ' וערס״י דסלתי ליה ז׳ זמט
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למחקו ואי לא סקליליה לאוכל מתוך.קנעי־ירקשלפין
לאלתר מותר :הבורר
ןרנ; ףו
הפסולתומי׳םלוזיםובטני׳ א שנשתברוועריןמעורביןכקליפתם הפסול׳מחוךשהוא רך ונימק ע״י שנשלק נ« נפןנ" ינ'לקמן
פס־לת בידו להניחו*אפי׳ל^
נ' ::
והלכך אוכל כמיכל זמן סי'שנ״אזמיתר
;.לעמו!
אע״פ שהמליפו׳מרובות על האוכל לא מיקרי פסולת
מרובה על הרבה מסיח
,
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 cmb»,כבורר לאוצר וחייבהיו לפניו
בו הוי כפסולת ומיהו אוכל הוא לתיןון» 3׳?מ8ו'
כמו שומר לפרי ותורמו קאמר סמעורב
לי3א
נ1רר
האוכל כיון דאורחיהו כהני והוו
; ! י אוכלץמעויביןכורר )5סד
לאחר כגמר׳דאפי׳א וכל מתיך פסולת אסו׳ויהיב טעמ׳משום דשלקי לי' ומסמירין פליס למיהוי ההיא דשקיל ני! ךא1נ5ין אייל
^)6כו ׳ מיל ואס בירר והניס
לאלתר1תיס«
מפרזזלכךחשיב אפיי ברירת כססול׳ההוך אוכל ול״נ הבורר מורמוסין
סחיית ז׳זמניןואי לא שקלי ליה לאוכל הוה
פי׳”לכו כיוס כגון שבורר
מתוך פסולת שלקמסשלקן פעסאסת יוהר להמון אופן
הערכים ק-יבומשספ דללישרי אוכל כבריר' פסולת ולפי זה תורמס שלנו שאין דרכן בכך מותר
לחתיכות נזולו*
גין
ממרקין ומער׳אות הסי׳ובורר המותלפות
זאן !ר
ק5ת
מתוךהפסול׳היו לפניו ב' מיני אוכלין אותו שרוצ׳לאכול
לבררו
ולכדור נד לאכול מיד אחי ברירתי
ואסור לבררו אין מוללין .סלק כמו סעושין לפולין וק בכל פעס לחת׳ ן הירק
המרדני י אפששצ ^סבי יי^צור ו עתה חשוב כאוכל והשני השוב פסולת
וספה וזה בורר האוכל וסני׳הפפילת ואי 7קזקכזלקיקשי׳
מלילות בשב' אלא מולל בשינוי מעט בראשי אצבעותיו היו לו
■ע״א ד
סעודה כל  Pםמיס " נא (,מה ס ^ ודה
לא סלקי ליה מסר' גרסי־׳הילכךמססלקףס
0יזנל ^ יכרכיי ן ’ rומ 15אם '־  7י מלילות מע״ש מנפח מיד ליד ואוכל אבל לא בקנון ותמחוי אין .פעמים וג' חשיב ליה פסולת הואיל ואי
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פסילי׳לכורר אוכל

שורין כרשינין פי׳ שמציף מים עליהן בכלי כרי להסיר הפסולת
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חוכצמתוך

111

א׳מאסדדבבויר

ממון פסולת סייג וכבורר אוכל אחד מאחד לא מיחייכאא״כ נייר שסי י׳ל אכול
כין הפיביס אלא שאיני יודע מנץ לו סולוק זה ואס לא נתכוון לכך קש ה אמאי

פלג־גהו כפיתי וסא דמפלגינן בין כוריבידו לבורי כקטן ותמחוי לבורר בנפה
וננוה נו׳מדביירש״י כפ כלל גדול שהבריר׳נעשי' כקצין ותמחוי ונפה וכבר׳שכך
נתישסכקכון כלי עץ שעישין כעץ ציור רחכעאחי־יו וקצי מלפניו וכפלימעכע
פושיןאיתו והמרד בו קטנית נותן קסדת במקוס הרחב ימנענעו והקסגי׳מפני
ספואסגלגל מתגלגל ויורד דרך פיו הקצר והפסולת נשאר ככלי פסי' אבל אסור
מותר לכתתלה לא הוי דדמי לברירה וחייב חטאת לא הוי דכלאח׳יד הוא דעיקר
גיירה בכפם וכנהיס אכל ביר לא דמי לבורר כלל עכ״ל ולפ״ז בל שהוא בירר בידו
 s'rfiשהוא פעיל האוכל נתיך כלי אחי־ ואפי' לתוך נפה וכברה מותר כיון שהוא
כוחי לאכול לאלתר וק׳לי על זס הא דתנן כפ״ק די״ט הבורר קטנית בי״ט בש״א
מיו אוכל ואוכל ובה״א בורר כדרכו בחיקו כקנון ובתמחוי יבחיקו משפע דהיינו
שנורו נירו מוחן לתוך חיקו ודומיה דסיקו הוי קנין לתמחוי ונפה יכבר' וא״כ לא
שיי׳אלא לבתי ולהניח כידו אכל לסכי' בקנון ותפחוי אהו׳אע״ע שאינו כורי אלא
כידולאטללאלתרוצ״ל דסא כדאיתא וסא כדאי׳דחיקי היינושבורר ונותן לתוך
יביצר *
הוא בורר
וכניה וקנון ותמחוי היינו שעושה הברייה בהם :
מקי ונפה -
אס שטירת מ־־יית האוכל יומי מכיירת הפסולת וכו ' בס ׳פק דיים סנן הבורר־
קסניתבי״ט3ש*א בורר אוכל ואוכל וכס״א בורר כדרכו וכגמ׳תכיא בד״א כשהאוכל
סיובהעלהפש־לת אבל פסולת מריב׳על האוכל דברי הכל נוטל את האוכל ומניח
אתהפשולת פחיל׳ממכהעל סאוכלמי אירא מאן דשיי לא צריכ׳דנפיס בטייחא
וווטיכשיעץר׳רערס״י בריא דשיו ביה ליטול פסולת ממש ולהשליך• מי איכא מאן
ושריואפי׳לסלטלו וסא בטיל ליס סיעוטא לגבי רוכא וה״ל ככוליה פסולת ילא
סוימפיש בט־רחא שישנו דק והיק כד״א בזמן שטורח האוכ׳מיוב׳על של פסולת
^חץאמייכ״ה נוטל פסולת למעוטי בטייס' עדיף אבל אס טורח פסולת מרובה
נ,ס" אובל דברי הכל וכי ' וכתב הרין ואחיי׳פירשו .דאאוכל קאי דנפיסכגון שהוא
ןן אצל אס היא מעט והפסילת מיו• ':והוא גס חוטי בטירח׳דמסי דתימא דמעוטי
מי ףא$י'\‘ קמל מיון רפסולת מיובס אסור ואפסר דתרוייהו איתנהו ניכ״ל
יוני פתנו דכייו כיש״י ואע״ג דהאי בייפא בייט מימניא ס״ל דאין חילקכיןסכת
נראה
סי״אש וז״ל
.
סס . ,
וכו׳כ״כ ״
שנשתברו _ _ ״
י'ע צייןזה•־ ' ומ״ש ומיס לחי׳וכפניס _
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אי״ל לא עיקרי סס פסולת עלייהו כיון דאורסיהי בהכי והוי סומ׳לערי ולא דמו
קלימין שכבר נפרדו לגמיי מן האוכל עכ״ל והי״אס כתב דברי רש״י במי
האמאן דשיידסיינולוער דאפי' לטלטלן אסוי אבל ס־־מ״בס כסב בפ״ג מה׳י״ט
' 1ליצן הצייר קטנית בייט בורר כדרכו כד״א כשהאוכל מרובה על הפסולת אבל
היתה הפסולת מיוב׳מל האוכל דברי הכל בורר את האוכל ומניח את הפסולת
^היהסויס כבייר ' הפסולת מן הא־כל ירד מטויח בברירת האוכל מןהפסולת¬
מדבריו שהוא
הפסולת נראה . .
ומניח את . .
.
׳ 1פשכאיכל ממכה בורר את האוכל
^דנ:י אפיי פסולת מרובה על האוכל מי איכא מאן דשי י לאו למימרא מי איכא
 1דשיי לטלטל כרערש״י אלא ס״ק מי איכא סאן דהוה ס*ד דשרי לכמר פסולת
פיו אורל דאצטיי׳רפ״בגלאשמועי׳ראסיר ומשני לא צריכא דנסיס בטירח ' חוטר
 1פייא מו סא ודאי כספסולת ממבה לא הוס צריך רשיבג לאסמ1טי' דפס־טא.
 ^.י',ה־־ אפיי לברור פסולה מתוך האוכל ומי׳לכמר אוכל מתוך פסולת ודאי
[ rf ,ד י 1כורי בכך וכי אצסייך לאשמופינן בנפיש בטי־חא יזושר גשיעורא
^  ,כייו פאוכל ממב׳שרי לבתי* כריכו ואפי׳פסול׳מתיךאוכל נמי קמ״ל דכיון
־\ ש ^י ייןאאסיר לברור כריכו :ומיהו דעתו ז-׳ל דה״מ כי״טאכל כשבפ .דוקא
י יכל מתוךפסול' אבל פסולת מחוך אוכל ככל גוונא חייב חטא׳חהו שכתב
פנת לטי־ד פסולת מתוך אוכל אפיי ניבו אחת חייב וכ״כ סר״ן 3ע' כלל.
׳

שביק להוהכי דלא הדר סליק להו מסיחי
וכסהוא נוסלן מחוך שאר מיניה גרופיס

אוכל ול ^
המעורכין כסס כפסולת מתוך אוכל דמי דסנהו שאר סידן לא מסיסידגמרלס
בישולייהו בפע׳ראשונ׳וסני׳ורכי׳הלוי גריס ואי שקלי ליה מסרס כשנוטלו נימוס בין
אצבעותיו ונמאס ההוא דשקיל הוי כהסולת והנשאר הוי אוכל עד שיסחר ונוסלד
והרמ״כס כתכ בפ״ח והבורר חורמוסין מתוך פסולת שלהן חייב מפני שפססולח
שלהן ממתקפאופן כשישלקו איסס עמהן ונמצ׳ככורר פסולת מתייך אוכל וחייב:
■ וסו כ' כ הי' אש בפ כלל גדול
דדו לפניו למיני אוכלין אותו שרוצה לאכול עתה
וטעמו מדמניא ככרימישכתבתי בסמוך היו לפניו 3מיני אוכלין בורר ואוכל וכל
אלמא דבורי אוכל מאוכל הוי כבורר אוכל מתוך פסולת ואין לזהטעסאא״ה
וכחוב
נאמר סא.יתו שרוצה לאכול עתה מיקרי אוכל ואידך .מיקרי הסולת :
בתיומת הדשן סי׳נ״ז דבמין אחד לא שייך ברירה ושרי ליטול קצתו לאכולולהניח
קצתו לסעודה אחרת או ליטול קצתו ולהצניעו לסעודה אחר’ ולהניח קצתו לפכיו
לאכול לאלפי־  :וכת׳לה״ה אס הס ב׳מיניס ובורר מסנרהס להצניעם לצורך סעודס
אחרת או לאכול לאלתר דסרי דסשיבי כמו מין׳ח  -ונסתפק בב׳מיני דגיס אישייך
בהו ברירה כיון שהן ניכרים כהערדתס חמיכוח גדולות ונטה להחמיר מסו׳ דספק
חיוב חטאת הואב אס מותי לקלוף סומים אכתוב בסיססכ"א :איןמוללין מלילו'
בשבת אלא מולל בשינוי וכו׳בפ״קדי״טהמולל מלילות ממ״ש למחר מנפח מיד ליד
ואוכל אב׳לא כקנון ולא בתמחוי ומפ׳בגמ דדיק׳מע״ס אבל בסב׳אץ מוללין מלילו׳
וכפ׳מפנין תניא חבילי פאה אזוב וקורני׳הכניסץ למצי׳אין מסתעמהן כסב׳למאכל
בהמה מסתפק בשבת מהן ומולל ואוכל וכו׳וכלבד שלא ימלול בכלי דברי ר׳יהודס
ותביא מולל בראשי אצבעותיו ואוכל ובלבד שלא ימלול בידו הרב׳ כדרך סהו׳טוסס
בחול ופרס״י כמלתי׳דר׳יסוד׳' גיסי׳סולל ואוכל ובלבד סלא ימלרל בכלי הרב׳וחכ״א
מולל כראשי אצבעותיו וכלב׳סלא יסלול הרכ׳דרך חול דרבנן מחמירץדבכולי׳ידיה
אסיר אלא בראשי אצבעותיו ומהו מולל כטן אס בא לאכול הזרע סולל ססרביסין
ססזרע בתוכן וגרסי׳כספ״ק די״ט כיצד מולל אביי משמיה דרב דרב יוסף אמי חדא
אחדא ויב אויא אמר חדא אפרתי וערס״י חדא אחד׳בין גודל לאצבע חדא אמיתי
בין גודללכ׳אצכעותיורבא אמר כיון דמסני אפי ' חדאאכולהונמי וכתבו לתוס׳
ניצר מולל כי״ט וכשבת אסור למלול יהר״ן כת' ואיכא למידק דהכא מסע ' דבשכת
לא שיי למלול כלל ואלו בפ׳מפניןאמרי׳דמול׳בראסי אצבעותיו תירץ היז״ס דהתס
כחביליסאהוכו׳ אבלכחבילי תבואה וקטנית לא שרי כלל ואחרים תירצודהת©
איני מולל אלא לרכך האוכל ומיה פרי ע׳י שנוי ימולל דהכא לער ק האוכל מתוך
הקסין דאסור לגמרי (ועיין בהר ) ע' מפני' דף קט״ו עוד חילוקי בדינים אלו)
וכ״כ המידכי ולפי דעת זו כי אמרי׳כיצד מולל בי״כי היא דבסב׳אסיר אפי׳ט״י סיכוי
ואין זה דעת הר״יף והר״אס שכתבו בפ׳מפכין דאסכ׳קאי ופסקו כרב׳דקיימירבנן
כותיה וכן דעת הרמ״כס בפכ״א וכן הסכים סם היה ויבי׳ירוח׳בס״ח דמלילה סריא
בסב אפי׳לפר׳הזרע מהנבעולין וגרסי׳תו כפ״ק די״ט כיצד מנפיא״ר אדא בר אהבה
מנפח מקשרי אצבעותיו ולמעלה כלו׳ולא כספו מחכו עלה במטרב׳ריוןדמשני אני׳
בכולא ידא נסי אלא אר״א מנפח כידו א׳ובכל כסו וכת סי־מיבס בפכ״א כשסו׳מנפח
מנפח כידו א׳ככל כחו אבל לא בקנון ובתמחוי מיר׳סמא ינפח מפובככר׳סהו חייב
וכ׳ה״ה וז״ל וכתבו המערסי׳דלאו דוק׳קנוןותמחוי אלא אפי 33ידיו א^סו כדאסיקנ׳
בידו א׳וככל כחו וזהו סכתב רכי׳בידו א׳וכן מבואי־ בהלכ פ מפנין פה ל וכ״כ הר״ן
בסיקלדביצ׳ולפ״ז הא דתני מכפ׳מיד ליד ם ק מיד לאותו יד עצמו ינפח ורבי סכתן
מנפח מיד ליד ולא עיר' יומר אפס׳דס״ל דמיד ליד היינו מיד לחכירת' והא דאר* א
מנפח בידו א׳אייד׳ דא״ר אדא מקשרי אצבעותיו אמ׳איהו בידו א כלו בכל ידואנל
אץ ה״נ דמיד לחכירת׳גמי טרי כלישנ דבריתירסי כס' ק דכיצה תנן הפסהמקלף
©עורי׳מקלף א׳א' ואוכלי ואס קלף ונתן לתוך ידז חייב אר' א וכן לשב איני׳והא ר 3
‘ מקלפא ליה דכיחהו כסי כסי ור׳חייא מקלפס ליה־דביתהי כסי כסי אלא אי אתמר
אסיפ׳אתע׳המולל מלילו׳סל חעי׳מנפס על יד על יד ואוכל ואס נפח ינחן ל ח יחיי?
 0ייכ

(ג )ינםמ '( .גתג

זאע׳מ8י 6נז חייב א^ר א לפז' וכן לשב׳וכפלו המו׳ואס קלף מחן לתוך ידו סיי' פיס״י ואס קלף

ומי׳אפיש׳דכלשהו,
כדפרי׳אלפא דלדידי׳כיס בוסמרי׳נמישרי כסודרין

קססין לקץ א״ה

פרי דיגב(\'b
?’« תי לעעיץ
לתן ן
מע״ש
למשמרת והיין מ
«מגז דפגת4

עוד הן כקליפתן החיצונולכך שרי ע״כ
אין סורין כיסינן יכו' משנה בפר׳תולין
(1קמ ) אק סורק את הכרסינן ולאשפין
צרתן תבל נותןהיל* למוך הכנר׳או לתוך
הכלכלה :מע 1מרת סמסננקבהשמריס
אפי׳מלויה סע״סוכו׳ר״פ ר"א (דף קלו)
ר״אאוער מולק .את המשפרת בי״ע
וניתנק לתלויה בשבת וחכ״א צין תולין
את המשפרת בי״ט ואין נומגין לתלויה
בסבלו וידוע דהלכהכחכמי׳וכגש׳ ( סס)
תלה מאי ואסיק' דלא מיתס׳אלא מדרבנ'
סלא יפסל כדרך סהוא פוש׳ בחול•שימר
מאיאסרייבכהנא שימר סייבחסאת
ופיר׳רמ״י פיער נתןשמרי׳למלוי׳וגישי'
מוכגמ'( דקלח )משוס מאימתיינןביס
רבהאמ׳משום בוררר׳זירא אמימשוש

ולא שפין אותו ביד בדי להסיר הפסולת דח״׳ל כבורר אבי! נותנן

מגמוכל זמן שהוא מוססעור»LL
ממייל מומןלפג! הסורק
דמשמימכיון דהצי אתיגסלידיס"
חטאתצפי׳מיסוייןצלול ץנע’ 0 ,

מיספאינןצטליןאכי׳נסנדרץ^

משום כורר אכל אם נתן כה שמרי׳מע״ש יכול ליתן עליהן מים
כדי שיחזרו צלולין ויין אומים שהןצלוליןנ יכול לסנקכמשמרת
ואיןכאןמשו׳בוררכיוןשהןצלוליןאכל עכוריןלא ובשע׳חגיתות
ונצציפסקו!
קסמיימפינה בסודיין
שררךלשתדהייןעכור קצת יכול ליתנו עם שמרי׳במסננת לסננו
דססעי׳
 .מפער׳וזעירי עתכייצת״לערוסי
ואיןבו משום כורר ומשוס ליכוןנמי ליכא דמשמרת עשויה
לכך בסודיק דקתכי סייכי דיקאכ־צלוליןולא
ואינו חושש לליכונו אכל כסודי שחושש לליבונו אפור משום
ידעתי למה המלים עיניו ה׳יהכמסירה
וךרש"
אסו משטרת ומשפרת דזעירי
אלאעות׳לנמו
לאומשפר׳סמש קאמיי

ל

היין
^ליו והו׳ ישקעמעצמו  :וקסותילסננו כמיפ׳ובלכ׳שלאיגכיה
הכפיפה־ משולי הכלי ספח משום אהל אכל אסו׳ליתןקסמיןע״פ
הכלי ולסננו עליהם דרמי למשמרת והרי׳ם במז״ל לא התיר אפי׳
בכפיפה וסודר אלא יין שאין בו שמרים ומים צלולים אכל לסננן
במשמרת אפי׳צלולים או ככפיפ' וסודר מים עכירין ויין שיש בו
שמרים אסור ואינו נראה קמדכרי א״א הרא״ש ז״ל אלא כרפרי'
מות׳לערות כנתת מכלי לחכירי ולא חשיב כבורר ובלבד שיכוון
שמיר שיפסוק הקילוח ומתחילק הניצוצו׳לטפטףשיפסיק שאם
לא יפסוק חשו׳ כבורר מה שבורר הניצוצו׳מתוך השמרי׳מסננת
שנתן כה חרדל לפנגו מותר ליתן כה ביצה אע״פשהחילט־ןיורד
למסה ע ס החרדל והחלבוןנשאר למעלה עם הפסולת לא השיב
כבורר שהחלכקוהחלמוןשניה׳אוכליןהם ואיןנותניןאותו לתוכו
אלא לתקןמרא׳החרר׳הלכךלאחשי׳ככורראוכל מתו׳ הפסולת:
שב זיתים

מרקר ומפ׳בגס׳טפמא דרכה מסוס דסס
בורר טשל אוכל ומני׳פסילת אף זה כן
וטעע' דר׳זייא משוס דמה מיקר פסילת
קלמפל׳זאוכ׳מלמס׳אף .זה  .כן ופי׳רש״י
דלרבה היא הדין דאי אתיו ביהמשוס
מיקד הי־א התיא׳אבל לי׳דרא א* אפיו
ביה משיה בורר לאו המיא' היא וסימ״כס
כתב בפ״ח הבורר שמרים מתוךסמשקין
.הרי זה מולדת בורר או תולדת מרקד
ושייב ונראה שלוא פיסק .כרב׳והיא מפ׳
כדברירש"' דלרבס בא•־ זה מהם שהמרו
3ו הויאהתיא׳ודבי׳כתב דאשוי מפום
בורר כלישנאדרבה ולא חשש לכתוב אי
■קייב משוס מרקד משוס דלא בא לבאי בספר זס דיני החיוב והפיטור אבל אם
נתן בס שמייס מפ״ש יבול ליפן עליהן מיס וכו׳משנהשס (דקלט ) נותנין מיס מ״ג
שסריס בסביל שיצלדוהמו״י נותנקמיסבשבת פ ג שמייםסנתוני׳כממסרימבע״י
כדיסיצלו -סיהו צלולין לזוב1 :י  fארסים שהן צלולק יכול לסננן במשמר ואין כאן
משו׳כורר וכי־׳סס אמי זמירי נותן אדם יין צלול ומיס צלולין למוך המשער׳בשבת
ואינו חושש אכל עכורי׳לא מיתיבי רשב״גא טורד אדם חגית של יין יינהושמריס׳
ונותן לתיך המסמרת בשבת ואינו חושש תרגס׳זעירי בין הגיתופ שאנו ופרס״י
טורד מערב בין הגתות שאיו שכל היינות פכורק ושותק"אותס בספריהםהלכך
אין כאן תיקון דכלאו הסי מסתתי והדמ״בם בפיח כתב שהטעם מסכי הכל זמן
שהוא תוסס פרק לא נפרשו השמרים מן היין יפה יפה וכל היין כגוף אחד הוא וב'
הרב יבינו נסי' שכך מסק דברי הדי״ף ושנינו שם במשנה ססננק את היקבסודרין
ובכפיפה מציית ובגמ׳שם מסננין את היין בסולדין אמר רב סיסי 3ר חייא ובלבד
סלאיעשס גומא ובכפיפה מציית אמר רב חטא .כראשי ובלבד סלא יגביה

ומ״שיבי׳ואימ גיא׳כןמלבייש
ביצ׳דכרץ
אלאיכדפרי׳אע ג סהי״אש לא
ה<1־
אל ^מב סתס 3לשרו המפנה וי »'

רני׳ליסיסנר׳מיט־יי דלאסילנהי ®י
פדלאהיר׳דמשמרז ח.עיריודיס״לג ^
משמית ממש היא אלא נפ -יס מורק
וכפיפה מקא :למש ומשיםליקס!
יכו׳דביפשזס
ליכא דפסמי־מ עשויס לכן
פי׳צלולין
דאשאידאמ׳בריסא דפסננק
15י
קאי דאי אנין הגתות וסמיךציה מ
איייח משמרת הא אפי׳בשודריןמיסוי
נדנסמין
הלא שייך ניכון אלא כמיס
משוס
ומש דאסדר לסכן מיס בסודי
ליכון הוא כדברי רש״בס שנסכושוסל
רכי׳כסי׳סליר
בפ׳כל כתבי וכהד מרד כן
כתבתי
גבי שלית פאסז בה סתוי וכבי
צפדינן
בסי׳ש״ב שיש חולקקואמזיי׳דלא
כנד שרייתו זהו כיכי־סו אלאכפיס ססט׳
יצסוע•
דוקא אבל אס אין בו סניף אין אסור לסמתו מסיה כיבוס אלא גזיסמא
וכתכו הגהות בפ׳ראשון בסס ספי מצות גדול דלא גזיינן מפא ישפוט אלאכפיס
שהבגד מתלבן ומתכבס בכך אבל עתיט' שאי משקץ אינו אפיי אלאמשו' דסולא
וכסוףסי'
חייפי׳שמא יססוטכי אין רגילו׳לסוחטולסיא מדברי ספו׳בס׳פס פיציס
ס״ך מכתוב סבר׳ההולקי׳על זס בס״ר :וס״ש אבל אסור ליפן קסמין על פיהכל
בפומיה
.זלסננו טליה׳דדמי למשסי׳וכו׳שם אמר רב פפא לא ליהדק איניש כיכייתא
ייןמחכית
דכזוני דחכיתא מסוס דמיחזי כמספרת ופרס״י כלי מיס קטן ספעיץ בו
הי־צרכינסים
לא ימן בפיו קשין וקספין בחזק׳סאק לך מסננת גדולה מזו ונתב
יטכופת
דאע״ג דלאו משמרת ממס סיא שהריעוכיי׳בה סמרי׳כיון דאיכא קשמק
חשיב
מותר לעמת בנחת ספלי לחברו ילא
דמעכב בהו ולא עברי דמי למספר':

ממנא
כבורר ובלבד סיכוין שמיד סיססקו וכו׳ג״ז סס דבי רכפפאספו סיכיא
פפאניצוצומלא
למנאא״לרבאחא מדפפי ליבינאהא איכא ניצוצות לבי רב
והלו
השיבי ופיס״י שפו סיכיא כל לשון שפוי מח׳הוא והסהולת נפא׳בשיליהכלי •
איכח ניצוצו' קטנות הנשופית באחרונה מתוך הפסולת והנהי מוכסן דבורוהתן
מקסיילניציצק
ניצוצות3י רב פפא לא חשיבי שהכוני ומטיל סכי היה הילכך אינו
יעאיוהעסול
כל כך וכשמגיע לניצוצות משליך הן ופסילתן לחוץ ותחילת ספיימן
דנ׳להיצא
ניכר לאו בורר הוא כתב הרוקח בהלכו׳י״ט להגביה חבית יין  bסוס
היין היטב מות׳ע״כ ודבר פשוס הוא לה״הבשב' :כסננחשנמן בה הרוללסננו
מותר ליתן בה ביצה אף עלפי סהחלמק יורד למטה עם החירל וכי משנהשס
נוהנין ביצה במסננת סל חרדל ובגמרא לפי שאין פישק אותה אלא לגווןימי'
פירסונענין
רכיכו בה כפירש רס״י יסרב רבינו כסיסוכרס״כס בפירוש המסכה
בס׳תוצעיס
כתב סר״אשבתשובה דמיס שיש
אחי וכך הס דבריו בפרקשמיני :
סופר לשתותן על ידי מפה בשבת ולא הוי כבורר ומשמע ללא שייך בוררמשמי
אלא במתקן המכין קודם אכילה או שמיס שיהיה ראוי לאכילה או לשתיהסזהוויו
מלאכה אבל אס בשעת סתיה סטכב את הפסולת שלא יכנס למון פיו אין זהסמי!
דלאהוימשוומ
מלאכה ומותר ונ״ל דלא איצטריך להאימפמא אלא בתולעים
דאסויאכלאסהיי
כלל בלא סינון מסוס דאיכא למיסשסהאיכלע אחד מהס
סטחאנמיפיי
קמין וקמחיס דבלא סימן נסי סוס מסתמי מל ידי סלסקבלאוהאי-

מקרקעיתו סל כלי טפח ופיש״י מסננק את היין מפני הקמחין  :סלא יעשה
גומא מן הסוד׳בפי הכלי כי עובדן דחולא״כ^ אתי לידי סחיטה  :סלאיגביס
כפיפה מקרקעית כלי התחתון טפח כפרת אהל והרב רבינו כסיס כסב בפס יבינו
יונה דמשוס שימי וסיכר קאמר שלא יגביה כפיפה ולא משוס אהל דאי משום אהל
קאמי אפילו במסנן כסודרין נימא הכי אלא ודאי משים סיכוי הוא והתם כיון
דאיכא שימיא אשייגא דלא עביד גומא שפיר דמי וכ״כ ה״ס בפכ׳בולכאור׳משמע
דהא דאער זמירי נותן אדם יין צלול וכולי לתוך המשמרת וכן הא דתניא טורד
אדס חבית סל יין וכויונומן למוך סמשמית בשבת למוך המסמרת ממס העשויה
לכך סרי וא״כ כי תנן מסנניןאת היק בסודרין וכו׳כשאמו צלול הי' שאס היה צלול
אפילו בסשמית היה סותר וכ״כ ה״ה בפ״ח כסס• סרפ״בא אלא שכתב שצריך לומי
ג״כ דבאקכושמריסכלל היא כלו׳דאס יש בו■ שסריס אפילו בסודרין וכפיפ׳סיס
אסור דהוי בורר ממס אלא בעבור מיתוקמא וכן דעת הרבל יבינו כסיס שכתב
מסננין את היין בסודרין וכולי ומיידי ביין עצור ומיהו מסתתי הכי דאי כייןצלול
אפילו במשמרת שרי כדאי׳בגמיא ואי כיקפנוי דלא מסתתי סכי אפילו בסודרין
וכפיפ׳מציית אשור רמ״ע בירר הוי אלא כדאמין וכתב פוד ונמצא פסקן סל
דברים דיין שהיא צלול דיוני הו דאינשי לא קפדי כיה כלל מותי לפת אות ו אפי׳
נטדלינאמש^
דלאו היינו בורר כמו שנתבאר בסמוך ומכל מקום איכא לעידק
יf
למוך המשמיכדי שיהי׳צלול בייתי אבל יק שהוא עכור קצתואסס׳דמשחתי הכי בורר הא מיחסי מסוס דמלבן המפה ואפילו אתל רהר״אססכ
ומיהו רובייהו דאינסי לא שפו ליס הכי בסודרקוכפיפ׳סרי דאיכ׳שינוי ובלבדשלא
סייימו זכו כיבוסו אלא דוקא כשישבו טמףמ״מהא איכא למיגזר סמח סש
וני*
אלא
וכמושכתבו ^מו׳בפפ״ח שרצים ושמא יש לומ׳דכיון שאינו נפרהכמים «
יפש׳גימ׳וסלא יגבי׳עקרקעיתו סל כלי ססח אבל לתו׳סמסמר׳דליכ׳פיכוי אסו׳ויין
שהי׳פכור לגמרי ולא מסתתי הכי כלל אסי׳בסידרץ יכסיפ׳אסו׳עכ״ל וכן כ מדברי מועט מהבגד כדי הנחת פיו לא אפי לידי סחיטה וגס ציאין זו סוייס פצועסח
רס״י שכ׳מסננק את היין בסודרקמפני הקסחין כלו׳דאיכצלול צפי׳לפוך המסמר
6י\!ים
: 1510
ש בהגעת סמים בבגדכסחיטועומי!
ומ״ס
נמי שיי ואי כים בו סמרי׳אפי׳בסוררין כמי לא הלכך ע״כ ביס לו קמחין היא
פתבהרס״כס המחק תולדת בורי הוא לפיכך אע״פסנומנין
חכי׳פס
אסי׳במשמי׳ומיית׳כסודרין וזהי דעת רבי׳להתיי יין צליל ומיס צלולין וכן
לםננו
המגייבמיספמ :/נ ?׳סנ ^ כ ^לו°
לדבש לא יחגיצס כידו וכתב הרב
שנר׳
אלא
שמריה בשפ׳הגתות לתיך מסמי' עצמה ובסוריין אפי׳איכן צלרלין שיי
ופסולמ
^ 3lD3ה^?ס כמ 3סיכייסעי? 5י
לעשות יינמולין בשבמ יכמיכ
מדבריו סאסי׳יש בהס סמרי׳נמישרי בסודריןוכפיפ׳סהרי כ׳והמו״ב׳לא התי׳וכולי מותר בשבת ואין בו משוס בורר סהדכש והבשמים מממוכטאינ
וטעמם
או ככפיפ׳וסוד׳מיס עכורק ושאין בו שמרים אסו׳ואינו נר׳כן מדברי הר״אש אלא
אלא אדרכ׳הוא ממכין ל ערב היי 1ב?ס כדי שיה ^ ‘1ויןט ייח /ינו

ר ...׳ -אלא צד שיהאדק וצלול ולא יהא עב מפעיובת סדבס והבשמים ע״כ דיך לסוחטו כיון דאססכיס ס״ל משקה ואסור וי"ל דלא פ״ל דטעע׳ררב חמד׳מסוס
?רכ ^י מצרין־ ליזהר בעשייתן בין בסימנן ,ספרי כמס מלאכות יש בוכגון■ דכיקדאחשביה ס״ל משקם אלא כראמ-ר רב ספ $דספמ׳מסו׳דהוי דבר שאין עוסץ
ד״ט( ) 7נ׳*5רי״לביא"!דהר! קץגי:סנהג' ממנו מקיילכתחל 'וכל דבי שאיןעו& ץ• ממנו מקנס לכמחלס פוסל את המקו׳בשינוי
־נרירסמניןו־שתיקםן סהם אי ®׳י  ,ג^’ י
לסקל כזה עכ״ל ד :
■
סר3י-נה;1
והמון פפוו הרוק שייג מש!ם « רה:
סרא׳ופרש״י רב פעא אמר טעמידמידין לאימשי׳חשיבוגו ' דפחטבינסו הוא ולעול׳
לאומסקנינהו והא דסיפסיל מסוס רכל
וענבי׳אסו׳לסוחטן ואס יצאו מעצמןאסורי׳ דבר סאין עושין ממנו מקוה וכו׳וכיון
^ יש»
שב זיתים ופנכי׳ ^ד לסיסק ו ^
יצלווסעצסן 15סוריןברפ
ואפי' עוםדיןלאכיג! ׳דלא הוה?!ן למיח׳שמא דלמאי דאמ׳רב פ פא לא צייכיצן לאפוקי
«W־ )&j5רמנאר כפתוך בס"?■ יר!ש יסחוטאפ״ה כיקשרוקילשתייה חיישי׳שמא ימלךעליה׳לשתייה ליסנא דסוחטין מפשטי׳הכי נקטי׳ונ״ל
דגם לרס״י ותוספו׳י״ל כן דמה דפיישו
עפ״ס סימל!
ואם נתרסקו יפה מלש מותרין המשקין היוצאן מחן כתב בעל
דסוחטי׳לאו להוציא מימיהן קאמר אלא
^סמססנתצק בסירככ  ji 0 -התרומו׳גינית נלאה ענבי׳שבועטי ןאותח במקלו׳איןזח נתרסקו
למתק הפרי היינו למאי דס״ל דטעמ׳דרב
^» ,ו
^ ׳סלצספנפי שכועטין
ני ^ומוס כ״כבספי מצות גדול ואפור היין היוצא מהם ואס יש מינית יין צלול שיוצא מלש
חסדאססו׳דכיוןדאסחבי׳ה״ל מפקאבל
K01״ pוב״ע ססידכי ספ ק .דפכת מותר שכל יין ויין שיוצא בשבת מן הענבים מתבטל ביין שיצא למאי דאסי׳רב פפא כיון דמצינן לפמשיי
«  Lיין היוצאכשב ע י שמתבטל ביין מע׳יש ומסעי זה נמי מות׳לשתו׳יין מןהחבי' שממלאיןאותו ענבים
סוחטץכפסטיה הכי נקטינן וא״ת אנתי
ולאישי לדבר תיש לי פתירין שלמים ונותק יין עליהם ולאחי זמן מתבקעין ויוצא מהם יין אף תיקשי מנשיא קמנחס הוי רובא דעלסא
וג בשבת שכל המ שיוצא מהם מתבטל ביין שיש בו ואיפס׳לו׳דשל בית מנפי׳לאו דוק דאינסי'
פייןלנמסין עדצאסר השבת ואפילו
4 .ל 6נסיצ דה״מ כשהאיסור בעין תותים ורמונייאפו
יצאו מעצמן אם עומדיןלאכילה טוב נמי הוי ססטי לסו בחול אלא דנק׳סד
מינייהו וחשיבופא דרבי׳סוי חשיבות׳אף׳
שמחלס ואת׳כ נתערב בהית אכל סכי ׳* א
ע״ג דלאו רובא דעלמ׳נינהו כדאמרי׳שס
נינומע ןל אלא שפט מעט שיוצ׳ומתעיב
בגמ׳גבי סכן בערבי' מקיימין קוצי׳מידי
ספ המסקיןפיצצזו מ5ו־ממל  :וכמכועור
ךענביסשדרכן והוציא היין וכיוני עליהם הפירו־מותר לסוחטןלכתחילה הא דאמר רב סוהט אדם אשבול איריא ערכייאתרא הכ׳ בטלה דעתו אצל
של
ענבים
לתוך
קררה
פירישיש
כה
אוכל
והוה
ליה
משקה
הבא
סיסלפםו' 6תד מות׳למשוך פהס ולשתות
כל ארס ומשמ׳לי דמומי׳ורמיני׳לאודולן׳
אלא ס״ה לכל פיי שדרך לסחטו למימיו
^פילו לא כתן מיס והיין מתעצסתה
^ליו&ונדגיון דרסקן מכע״י ויכי׳לא
סאסו׳לסוחטו בשב' וכן ני׳ממ״ס הרא״ש
זכירךין! 0לפישהו ' בכלל פה שנתבאר אבל לא לתוך הקערה פר״ח שאינו הלכה ופן הסוחט כבשין וז״ל וסשאל׳על סחיטת לימו״ניס נר׳סהס
5
נסי׳רנ״ב :תותי מורמינים אסור ושלקות מפני שצריך למימיהן כתב שחייב חטאת אפילו לתוך בכלל שאר פירו' סמות׳לסחטן שאין דיך
כלל לסחוט לימו״ניש לצורך משקה אלא
|ו»»ןמז׳כו״פ הבית ( rcp־ ) מנן אין
הקררה אכל רי״ף פסק שסוחטין אשכול וכבשין ושלקות
!י׳צמהפימת להיציא מסס משקץ
לצורך אייל ומופר לסחטן בסבתעכ״ל
ואס יצאו מעצמןאסורי׳ ר יסודה או אס
משמ׳סאס היה דיך לסוחטו לצורך עשק׳
סוגלץ־סיוב׳מהס מות' ואס למסקין היוצ׳מהים אסו׳ופרס״י אין סוסטין את העירו׳ היה אפו סמותותי׳ורמוני׳ופל כרחך צריך לומר כן שהרי בימי התלמו׳היו עושי ן
דס״למפר׳פולדהדרישה  :ואס יצאו מעצמן אסורין גזר׳שמא יססוט לכתסלה  :ר״י יין מתפוחי׳כדאיתא בס״ס אין מעמידין וא״ב ודאי חמירי מימוניס דלא היו עושק
אומר אס לאוכלן הה מכונסין אותם סירות היוצא מסס מומי דלא כיסא ליה כסס יין מסס מדכוו אמרי דמנשיא בן מנח׳בטלס דעתו אצל כל אדס ואפ״ה לא הזכירו
סוסוליכא למיגזי סין5ו יססוט .וכגמ ' ( סם ) א״ר יהודה אמי שמואל מודה היה ר
תפוחי אלא ודאיסדאמרן דתותים ורמוני׳לאו דוקא ולא עוד אלא אפי׳אס יובא
• 0*0לסמים ממיס וענכיס מ״ט כיון דלסתיסה כינסו יסיב דעתיה ופיש״י סודה דעלמ׳אין טסגין לסחוט אותו פרי למימיו אס נודע לנו שבשוס סקו׳סוחטין אותו
י׳יסודהדאע״ג דהכניסן לאוכלין היוצא סהס אסור דכיון דרוב לסחיטה קיימי כי למימיו אסו׳לסחשו כדאשכחן כיסוני' שלא היו נוהגי׳ לסחטן ואלס אסרו פשוס
אתילידי משקה יסיב דעתי׳למיהוי ניחא ליה בה כי ומולא א״ר חלוק היה ר׳יהודס
דביס סנסי׳ואפי׳מאן דאקסי ומנשיא הוי רובא דעלמא לא אקשי הכי אלא משוס
אףבזתיס וענבים ור׳יוחנן אמר הלכהכר׳יהור׳בשאר פירות ואקסלכה כר׳יהודס דכיון דיחידאה הוא בטלה דעתו אבל אס היה מנהג מקים אסר לסחטן הוה ניח׳ליס
נזתים ועננים אמר רכה איר יהודה אמר שמואל מודה היה ר יהודה
לחכמי׳בזתיס 1נחוש לסס וכדחייסיק למנהג עיביא גבי מקיים קוצי׳בכר׳מיהו ה״מ כשדרך בני
וענבים ומודיםחכמי׳לר' יהודה כשאר פירו׳א״ל ר׳ירמיס לי׳אכא אלא במאי סליגי המקום ההוא לסחטו לסתות מימיו להסי׳הצמ׳ או לתענוג אבל אס אין דרכ׳לסחטו
צימעמן בר יצחק מסתכיא כתותי׳ וימונים סליגי דתניא זתיס שמשך מסס סמן למימיו אלא לרפיא׳כר׳לי דלאמיתסר משוס הכי דאס לא כן סרישין דתני׳דסוססץ
וכו׳אסכחת י׳יסורס ימולה לרבנן מתים ופכבי׳רבנן דמודו לר'יהודה בשא׳פירות ופרש״י סהס קודוני״ש וכן לימוניש שהתיר סר״אש וכן רמוני׳לסאן דאקשי ומנשי'
 hותניא סוחטין בפגעין ובפרישין וכעוזרדץ אבל לא ברעוכי ' ושל בית מנשיא
ק מנחם הוי מבא דעלמא מילא סחטי להוסרופאי׳לפשו׳סמימיס׳משקי ' אלא ודאי
ק זמזם היו סוחטין כדמוניס וסיש״י סוססין בפגעין וכו׳ דלאו אורחייהו בהכי כל שאין סוחטין אותו אלא לרפוא׳אינו בכלל תותיס ורמוני׳דדוחק לו׳שבימיהס
ואין כאן משוסדס אבל לא ברינונים דאורסייהו בהכי ושל כיפ מנשיא היו רגיליץ
לאסיוסוחטץ אותס סרוסאי׳כלל ויש לתמו׳שבסצריס נוהגי׳לסחוט לימו׳כיש
לסחיט ימוניס בחול אלמא דאיכא דסחיט לסו הילכך בשב ' אסור א״ר נחמן
הלכה
לתוך
מיס
שנתנו בהם סוכר לשתות לתענוג ואין נמנעין מפני כך לסחטן בסבת
כשל בית שנשיא בן מנחם וכתב הרי״ף נמצא עכשיו הכלל הראוי מכל אלו הדבמס למוך אוחס מיס ולא ראינו מי שמיח׳ביד׳ולא ראינו מי ספקעבדכר ואיפשי דלא
•י ״
סומים ׳ ׳*״׳׳•
וענביםv v
אין ן  1; «v׳ uן
סוחטין -׳ ji
אופן בשבתv1>1
ואס -8/׳ וז
בין
יצאו מעצמן ן•' ijkifiו ן
אעורין י  -ן
כין ׳»*׳V ^ 8
לאכילה ׳  -ן
מיתסר אלא פסשותין מי סחיטת ספרי בלא תערובת משקה אחר א״נדלא
למשקין לדגי ,הפל והתותים והרמיניס אסור לסוחטן בשבת לדברי הכל ואס יצאו
מיתסי אלא כשסוחטין הדמע לבד ואח״כ שערבי׳אופס אבל אס המנהג לסחוט
מעצמן צס לאופלין היוצא מסס מות' ואס למשקין היוצ׳מסס אסו׳כר״י ושאר פירו׳ מימיו למוך משקה אחר שרי ולמחסן לתוך התבשיל בלאו הני טעמי סרי כדבפיכן
ננוןטגעין וסיישיןסותטץ אותם בשה' לדברי הכל פכעל וכ" כ סרא״ס וכ״כ הימ״בס למי׳לקמן סוחט אדם אשכול סל ענכיס לתוך הקדרה :לכתוב בסבלי הלקט כת5
מנ׳צונ״נבסמ״גאגל סמ׳ק כתב וז״ל זתיס וענבים אין סוחטין אומ׳ואם יצאו הרב ר׳יאשיה כל שדרכו בסחיטה כגון מפוחים שמוציאים מהסיץ וכל לימוני
מעצמם אעויין ופאי פייו׳סוסטין אותן להתחלה ותותי׳ורסוני׳אין סוחסין אותם סדסיס חסוה טין אותם למימיה ס אפויים ח־מו לרסוניס וס״ר יהור׳בר׳בנימי{ כתב
נר׳דמוסר לסחוט הלימוני דלא דמו לסוס בוסר ועלילות דמי דרכן בכך והוו
צע גדהמי' אינן סגוקאפ״ה אסור לכתחלס כ״ש סוחט פי׳דהמיס היוצאי׳ס גופם
הוא שאסור לסחשס להוציא מימסס וא״כ הא דשרי בפנים בשאר עירות חוץ מזפיס דוסיא דזתי׳וענביס שהיי רגילים לסחוט הבוסר לצורך הקיק וגס השוס דרכו בכך
וענניס וחוחים וימיניס דוקא למתק קאמר ואפ״ה זתיס וענבים תותים ורסוניס
כדאמיי׳סוס סרסקו מע״ש וכו' אבל הלימוני דומים לפגפין ופריסץ .דאין דרכן
מותי
",׳' • - , -׳•
לולמפקגזיה״״״,
אפו ל r |W
משקין ^»,
פכ״ל wl
וגס . • v.
רגי׳ירוחם כ׳פח״ח דשוס •
פרי ״
אין  «,,״•
בכך ומומי לסחטן כקערה אע׳׳פשאץ כה אוכל ועתיד לעיב סס׳ אוכל רכ״ע
צסחוטלדעתי־ש״י ולמדו כן סדאיפא בגמ׳אהאדא״ר נחמן הלכה כשל בית מנשיא ידעי דלמתק אוצלא מביד ולא לצויך משקה אכל אס סיס אוכל בקערה וסוחטן
קמנחס מנסה בן מנחם הוי רובא דמלמא ופרס״י דמשוס איסו לחודיה נשוי לרך עליו ליכא מאן דפליג דודאי שריפכ״ל ^ :לפי דברי הגהות שכתבי כפכ״א
יפוניס נשחיטה יאשיקנא דהיינו טעמא סררב חסדא דא״ר חסדא מירק שסחטן ,בשם רא״מ שאסור למוץ בפיו ענביס וכיוצא כסס דאלמא מוצץ בפס מיקרי סוחט
ינמקכמקו־ש פוסלין את המקוה בשינוי ,מראה והא לאו בני סחיט׳נינהו אלא מאי אסור למצוץ קנה הסוקר כשבת שהרי דרך לסוחטן למימיהס לעשות מהס הסוקר
ת לו • ־׳•
למימי ״׳ ״
כיון i J
דאחשבינהו ס׳למשקם V
ס״נ -׳ ין
דאחשכינהו יVה״ל
כיון נ /׳«' •1׳׳ • ׳*■WV
וגס כשמוצצים אותם סס נסחטים למוך כפה ולא גרמי מתותי ,וימוכיס מיהו
51?L
?־־ 5י אלא היינו סעמא דרכי נחמן דאמ׳הלכה אין סוחטיןכיב פסר׳דאע״ג לפי מה שאכתוב בסמוךבסס סבלי הלקט דססיט׳להוך הפה לאו פחיט׳סיאפשיט׳
"מא לא חשיב כיון דחשביה איהו הוי לדדי׳משקה והכי מפיש רב נחמןלכריהא דסרי  :הא דאמר רב סוחט אדם אשכול סל ענבים וכו׳ג״ז סס (ףד קמד )אמר ר3
® fwבענשי[ ובערישין למתק הפרי ולא לצורך המשקה אבל לא ברמוכים ואפי׳י יהודה אמר ספואל סוחט אדם אשכול של ענבים לסוך הקדרה אבל לא לתוך
ךת?! מ׳ כית מנשיא היו פושטק בחול לצורך משקה הילכו בשבת אסור אפילו הקערה אער רב חסדא מדברי רבינו כלמוד חולב אדם עז לתוך הקדרה אבל לא
יאיכא חד לשם משקה ולא משוס דמנשיא רובא דפלמא אלא סייפי׳
לפוך הקערה ופיש״י לתוך סקויה סל תבשיל לתקנו דמוכחא מילתא
שית ליסלמתקאתי למיעב׳לשס משק׳וכיון דאיהו מחש ליה הוי משק׳ומיחייב ללאו למסקה כפי לים אלא לאוכל ואין זה דרך .פריקתו אלא המפריד אוכל מאיכל
^® 3ןטכאלמישש דאין אדם עושה אותו משקה וכ"כ סתום׳ ח״ל ה״נ כיון אבל לאי לתוך הקערה חמנין דלמסקס קאי ואף פל גב דבקער׳לא סתי איניש לא
׳ ■מסקס תחלה ס״ד יפוחטין בפגפין וכו׳הייני סחיט׳ ממש אבל השתא
מוכחא מילתא ואיכא איסורכע "ל וכ״ס סרי״ף עי׳הקךרס יש בה אוכל הילכך הל
׳ יימדסא פשיסא דאסור דכיון דאסישכיה ה״ל משקה אלא מועטי׳דקתני סייפי משקה הבא לאופל וכאוכל דמי והקערה אין בס אוכל ולפי׳ה״ל משקה ואפוי וכת 3
3׳־*5זלחש? הפרי כדפייי׳כקונדרי׳ עכ״ל וא״ת ולדברי הפוס׳שכתבו מתם־ פור דאייכא מי׳ד דהאי מימיא דסוחט אדם אשכול יביים אית׳מי ולא בשבת דהא
^ ד׳’ ל&.י ^י לסחטן ימשמ׳דאפילו להוציא מימיהם כמי שיי היאך ימיצוסא
מנן אין סוחטין את ספירות להוציא מהס מ שקין וכו׳ואוקמינא בזתיס
' tw 5; 1דאסיי כדיב חשד דא"כ כל אדם שסוחט שו׳פיי למימיו אע״ע־שאין
 ,וענביס
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הלכות שבת שב

והנכים דכין לעסקיו כין לאוכלי! היוצ ' מהם אסו׳חה דעת כעל הלכות פסוקו׳
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בספר המרומה כתכ דאסוריס מסוס נולד ולפ״זי/חי׳י• " .

לכל דכי רוכל
_,
_
_׳ _
ונפשרו או שזכו מאליסס אסורי׳מסוס נולד והל! דשרי לימנו לחוך קכ ,ס, ,
כקערה שאני כמס שמתערכ ומסכסל כיין או מיס סכטס ואינונייר
כעצסתיומהכדןזה* '■>ימי
על כעל המיומה די־ מ,
הפובקיס חולקיס
כמבתי כס" ס שי״ח שרוב
חוצקיסענ
!

׳־יניחסלמיןן
ר י " י׳

ואיכ׳מ״ד דהאי מימר בסב׳איתמ׳ומוקי למתני׳כסוח׳לתוך הקער׳דהוי להרמסקץ
אבל למוך הקדיה סוחט כשמואל ומקיא דד׳ייק מיניה ר 3הבדא כלמוד הו׳דכויא
בי״ט וכן הדעת נופה וי״ח כך היה דעתו אלא שאמר שדכרי שמואל ורב חסדא
דרייק מיכייהו לאו הלכה סינון משו׳דס״ל
ממיייןלסוס פשטי׳ד' עלסומן
וכ׳ה״הכפכ״לובש׳
)
"
המדור
אצל
ולכתחליאפי׳כצרי׳למימיהןאבללתו׳הקש־׳פטו׳אבל
לתו׳הקדר
הסוסגי
דר׳יוחק פליגעלייהו מדאמי
יעני¬
3
לרסק,
'
לופי
המירו
שכמו
לאכילה
לתקנן
מכויןאלא
ואינו
למים
צריך
ולגוקשאיגו
אפור
זתיס
כסוסה
ככפים ושלקות למימיסן
'״rpp5T
וענבי 'וחייב חטאת ולא מפליג בין קדרס
אפי׳לתוךהקעוה מותר וחולב אדם עז לתוך הקדרה בי״ט קאמר וכ״כהי״ן כלומידכל שיסייין^
כקסי' אע״ס שהוא נפחה וז:P3״
לקער׳והרי״ףדסה דבריו והכיי׳דלא פליג ולכךמותר וכןהתיר הרב ר׳יוסף לסחוט כופר לתוך האוכל וא״א
ר יוחנן פלייהו בהא הילכ׳הכי כקטי'וכ°כ
®־ S
כיון סהוא מתערבp3D0pPD3
שהיא דעת הסי׳וכ״פ הימכ״ס כפ״ס וכ״נ הרא״ש ז״ל כתב בתשובת שאלה על סחיטת בוסר לתוךהקערה
שיש בה אוכל מי יכניס ראשו בין התרי׳ הגדולי׳והמהמיר תע״ב ניכר שיי • ומשמע דסא לאסיינןלוון׳
שהו' דעת הרא״ס שהעתיק כפסקיו דברי
קנוט׳נדנוס],
דוקא במרסקי לחתיכות
הרי״ף ולא סלק עליהס אלא שבתשוב׳כת׳ והתיר לסחוט לימוניש ואסור לסחוט רמוני׳אפי׳לצורך חולה אם
אב נ לשבי חתיכה ממנושרי ל5מ ^
לא שיהא בו סכנה ור״ת כתב דבוסר ודאי אסור דלא שרינןאלא
סלוגת׳ררכוות היא ומי יכניס ראשו כין באשכו׳של ענבלשראוי לאכיליאבל בוסר שאינו ראוי לאכילה רכינו כסמיך שסוחר לשכר הקוקנ.י
ההרי׳וס מחמיר חע״ב פכ״ל ולענין הלב׳
פכסמשכין
ליטול המיס סתספיו ו 6פ״פ
כיון דהרי״ף והרמכ״ס והמום׳ מסכימים ואפייהאוכלו בטל׳רעתו הוי כבורר אוכל מתוךפסול׳אקמרסקק ניתזו ממט חתיכית דקיעשרי ^
לדעת א׳הכי נקטי׳כ״ש במקו׳שגס הרא״ס השלג והברד אבל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו
מיחסי לולא כשהוא מרסקו מי סי),.,
סובר כן מסורת הדין וכת׳ הר״ן דטעמא חושש אע״פ שמתמחה כיון שאינו עושה בידים שרי על כן צריך מימיו נוכל יכא סצין מימיי !ניס עיינן
דכשבת מותר לסחוט אשכול ואסו׳לחלוב ליזהר בחורףכשטטליןהידים שלא יהא במים לא שלג ולא ברד ואסי׳אס יזו » מוטטיס הס ולח W
עז מסו׳דאסכול גיפיס ראוי לאכילה מס
והד״ם מרוטנבורק התיר להטיל מי רגלים בשלג שדימה לדריסת ועוד שאינו עתכוין לכךיעודסהססלנץ
וליפישרלוימימי
שאין כן בטודלאחזי׳בסכ׳כלו׳וס״ל בורר הרגלים שדורם אותו ברגליו ואינו חושש וא״אהראי׳שז״ל נזהר לאיבוד וכן נסנו להתיר
אוכל מתיך פסולת וכן כתבו הגהו׳כפ״ס
סערעיבדכר כתבתי וה -ומ״שע״3
בדבר שאיני רומה לדריסת הרגלים כיעל ידי השתן וראי נימוח
בשססמ״ק וכ׳הכלכווז״ל והראב״דנמי
החוסט'
צריךליזהר בסייף וכונן כתכו
ואבי העזרי כתב שמותר לשבר הקרח כדי ליטול המים
כ׳דהא דאסכול שיירי בין בשבת כץבי״ט
והרא״ס כס״ע כפס ג׳ופניןויי נחג
מתחתיו
בקי״ג כברד או כשלג או כמיספישכ;ס
מיסו דוקא באשכול העומד לאכילה אכל
ברד אסור ליטול 'יו וצם יטיל יוה׳שיין
למשקה אסור ובעל ההשלמה כתב דהא
ואביהעזרי כתכ שמותי לסכר הקילו וכו׳כ״כ ממרדכי כס״סכעס
לאשכול מיידי בין לאכילה כין למשקה עכ״ל  :ומ 7/ש רכי׳וכן הסוחט כבסיס ידחוק . :
ושלקו' יכו׳ג״ז סס (דף קמה ) כבשיים ססמסן אמי רב לגופן מותי לפימיהס פטור טוענין וכן כתוב כסכלי הלקט» הסוחט כגד יכו׳הלכך אסוי לסמםשודרp'p
אבל אסור ושלקות כין לגופן כין לסימיהס מותי ושמואל אמר אחד זה וא׳זה לגופן הכית וכו׳פסוס כר״פ כמס טומנין ( דמה) גבי פובדא דרכה וי׳זירא כי וישגלו^
מותי למימיהס פטור אכל אסיר ר׳יוחנן אמר א' כבשים וא׳סלקות לגופן מיתי וטעמא משוס דבגד העשוי לפרום על חכית אל קפיד עליה אס הוא שיוי פנוי
דכריהרמכ״סכסכ״כוי'
לכך עסויוסילכך לא אתי לידי סחיט' כך פרש״י וכך סיס
למימיהן חייב חטאת ופרש״י למפן אס לאכול סכישיס © וחקממשק׳הצףפליהס
והנבלע כהן מותר לכתסלה דלאו מסיק הוא הואיל ולאו למסקה הוא כייךזפסור כתב בחי״ז וז״ל כיסוי סמפימין על חבית של סיס אס הוא מבגד סלולים מון
שאץ זה מפיק שאין המשקה הזה יוצא מן הנכשיס שלא גדל כתוכן אכל אסור אטו חלוק או כיוצא בו אסור לכסות כו אכל כיסוי מנגד אסר שאץ לוכסין אותומוחו
זתיס וטנבי׳-שלקו׳אפי׳למיטיה׳לאו מסקס ניהו אלא איכ׳וכ׳הרי״ף שר״ח פסק כר׳ ונ״ל שאין דבריו מדוקדקים אלא כלביי הימב״ס ורס״י עיקר •יאע״סשעקר
יוחנן דאמר למימיהן ח ייב חטאת כץ לתוך הקטרה בין לתוך הקדרה אבל הוא ז״ל איסור סחיטת פירות הוא משוס דש ואיסור סחיטת כגד היא מסוס מנכס ויזו
פסק דהלכפא כר׳יוחק למבין חיוב חטאת דה׳־׳ל רב ושמואל בסדא .שיטתא וס׳ל שכתב הרמב״ס כע״ח וכפ״ט ובפכ״א וכפכ״ב כפיס יבינו כסימן אחדמשוז
ר' יוחנן יחיד ואץ דבריו של צ׳כמקום סכים ופיהו איסורא איכאכדאמר שמואל דסס סחיטה א 'היא • ואסור להדק מוכץ וכו' בס״פ תולץ (דקמא) אש׳ ונ 6א
אח׳יר׳מק
ליהדק איניש אודיא בפומא דשישא דלמא אתי לידי סחיטה וסי׳יס״י
לקאי ר' יוחנן מתיה לפדן איסור דהא ליכא בינייהו סלוגתא אלא לענץ חיוב
חטאיו וכ“כ הרמב״ם בפכ״א וכן נראה שהוא דעת הרא״ש שהעתיק דברי הרי״ף שסותמין כהן פי הסך • ספיגאין מקנחין בו וכו׳מסנה ס״פנוטל (דק0ג)ו!זו 'י
ולא חלק עליו ומסה שכתבתי בסמיך יתבאר לך דלת מיתסר לסחוט למיסיהן אלא אין מקנחין כו לפי סכסאוחזו נסחט כין אצבעותיו וכ' ס״ס בפ׳כ״ב ככשגות ק״לוני
אחיזה
בסיסט לתוך הקטרה כלו שאין בה אוכל אבל לסחוט לתיך האוכל מ ותר דמשקס יש לו אחיזה מאי הוי אספר לקינוח כלא סחיטה ואני אומר כיון שיש לו ניס
חבית שפקקו בפקק סלהשק
הבא לאוכל כאוכל דעי לדעת היי״ף וסיעתו  *.ומפמט בגמ׳דהסוסט גד לצירו דינו ס״ל כצלוחית מלאה מים שמריק ממנה ע :״ל •
כסוחס שלקית למימיה! וכיבה גהות סכ״א בסס ר״אסש־• זהר אדס שלא יסחו׳בשר לסתום הנקב ייו׳כסס״ח שיציס (דקיא )אמר רב שימי בר חייא משמיה דוגמוי
מבלע בו מרק לצורך משקה היוצא ממנו והנותן בסר במרק או הסיר׳ פתו ביין מסוכריא מזיתא״אסור להדוקה ביומא טנא ופי׳רש״י דהיינו בגד סכורכין גנח)
דב׳שאין
ומחדת לפיו ומוצץ המשקים אסור וחושפני לו מחטאת וכ״שסלאימון בפיו סל חבית אסור להדוקה מקכ ססיס סחיטה ואמרי' בגמ׳מוכד ר״ש דסכי
סענכיס וכיוצא בססדסכלי הלקט כתב על הז כסס הרב ר׳כנימן דאין במציצת מתכוין מותר מודה בהא דאסור מסוס דהוי פסיק ריסיה ולא יפוח וכ׳הי׳ןאכלי
כשר ופת ולא המוצץ בפיו משקה מפירות אומפנכיס דרך סחיטה כלל ואפי׳תימא נתן בטל הערוך כסב שא״א שתהא כך ססוכרייא בדפנה סל הכית דאי הכי6נ1נ
דהוי דרך סחיטה לא חעית מפייסץ ופגטין ואין אסור סחיטה סייכא אלא כדבר דהוי פסיק רישיה כיון סאינו נכנה ביין הנסחט ממנה ככס״ג לא עוד ר׳ס אלאוון'
סדרני להיות משקה כגון זתיס ועננים דחסיב אבל הכאסס חסי »' יש למסקה היכא דהוי פסיק ריסיה וניחא ליס ולפי׳פי׳דהאי מסוכרייא הייניסחימימקו מ
ושיסיו
מעלה דומיא דההיא דאמרי׳בפיק תולין לא ל יהדק אידס אודרא אפוסא
כתוך פיו ואפי׳אס יתכוין למצוץ המשקה ממנו כפיו אוכל הוא חסו׳וכסלה דעתו
הדצנויו
בסחיטתו אבל בחי
שהוא נכנס
אצל כל אדס וכ״כ בעל הדברות דאפי׳למצוז משקה מן כמנביס עותר למזחלה
•.אסור י׳ ^ו 1/
הכלי '«׳״**י •
שהמשקה נסחט לתוך r w
ומסכי ׳<tי^ ן׳* יק v
* •>* ׳«,
דאין דרך סחיטה כפיו אכל יניקה כפס לכמחלה אסוי וכל דבר שאין דרכו ככך לא שאינו נהנה בפחיסתן פרי להדוקינהו כלומר סאץ כלי תחתיה לקבל הייןמופל
גזרו ביה ואינה מולדה עכ״ל וע״פ זה יש להתיר מציצת קנה הסוקר בפיו במכת והוא הולך לאיבוד והביא כמה ראיות והר״ן דסאם וכסוף כתב ולפיכך רי1
וגלש רבי׳וכן התיר ס״ר יוסף לסחוט בוסר לתוך דדסינו ראיות הללו אפשר לפרש כך מסוכריא שהיא בחא בדופן החבית וכריספ׳
כמושכמבתי בסמוך *
האוכל כלו׳כי היכידסרי׳באסכול ענבים לסוחטן לתוך האוכל כן התיר הרב ר׳יוסף סרונה ( דקג ) ת״ר התולש פולסיס וכו׳אם לייפות הקרקע כל שהן אטוכל ממאי
בכוסי • והתיזה .דה״ר יוסף כתוב בסמ״ג וכתב סלא הורס לור״ת והביאוהו ליפות הקרקע כינהוכלו׳הרי הקרקע מתיסס מאיליו ואוקסס אכיי כגון ו"
הגהות בפ״ח והמרדני בפ׳סבית וסמ״ק לא הכיא אנא דברי ר״ת ? יאסי ויכינו מצוין ופייך והא מודה ר״ש כפסיק ריסיה ומשני לא צריכא דפבידנחוטס
וסמקוזיח
דחבייה כלו׳דלא איכפת ליה ליפות וכתבו שם התוס׳והרא״ש דממקו זה
הפסיק בין דברי ס״ר יוסף ודברי ר״ת כדברי היא״ש בבוסר ולימונ״יס ורימונים :
ליה מותר לכתחל׳ואפיאיסיי
ניחא _ _
ריסיה דלא _
יק _
סטרוך ד פס ,
למד כפל _
אחרים _
ומש היא״שעל הבוסר מי יכניס ראשו בין ההרים לא מסט שעלה בדמפיסים ־ -
חילוק כץ כוסי לענבים אלא משוס דלר״ח לא קי״ל בהא דסוחט אשכול סל ענבים דרכנן ליכא וע״ס זה התיר להסיר פקק החבית אע יס סא״א שלא יסתום והויפפיץ
לתוך הקורס מסרי כך הוא לשון התשובה הכה ידעת כי סלוגסא יה וא דרבוותא ריסיה  .כיון דאינו נהנה כסחיטה זו שהי '! מסל ל* יז מימי ™
י״ח פסק הלכה כייייסגן דשלקות לעימיהן חייב ואומ׳כי ר׳יוחק סליג אסא דסמוא' ראיותיו והעלו דאע״ג דלא מחייב חטאת איסורא מיהא איבא וטור הן.י6ורחוס^
וסרי״ף פסק בשמואל ימי יכניס ראשו כץ הסייס והמחמיר מע״ב מכ״ל :
ומח מחלוקת זה בייש כתובות וכפ׳אמי להס הטמונה והמרדניסכיאוכססוצןגיז•
סי
שהתיר לסחוט לימונים י״כ ג°כ יבי׳ירו׳כח״ח ובסמוך הארכתי בדין זס * .ומס סר״י אסר ככל ענץ אפי אס נופל לאיבוד מהי דאיסורא דרזרייסאל !
איסויא דרככן איכא • וסמ״ג והמרומה כתבו מחלוקת זה ודכייהס ני
שאסר לסחוט ימוניס נתבאר ג"כ כסמוך • ומ״ש ור״תכמב דבוסי ודאי אסור
ומ׳ת־א אסר כסבתי בסס סמ״ג שהרב ר׳יוסף המיר ולא הודה לו ר״לן מסעס זה לדברי האוסרים וה״ה כתב בפ״א ולא הכריע ורביגו ייוחס הניאוכפי יונ^ו
^י&מים
סכמב רני'* אי | מיסקץ השלג והניד אבל נותן הוא לתוך הכוס וכו׳ברימיכסוף הדברים כתב וז״ל ולפי דברי כעל העיון מס שנהגי סחניה
פ׳כמס טימיץ ( דף גא ) ופי׳יש״י ערמקין משכרי׳לחתיכות דקות כדי עחוכו מימיו בפשתן וססירין הפקק ליקח ממנו יץ ונוהגים בו הימי אפי ’ .JD^ ^ ,׳
מסוס דקא מוליד בסב׳ודמי למלאכה סכויא מיס הללו• אכל נוחןלתווה » ס של יץ בשעה סנוטלו או סמסזירו מאחר שאינו מתכוין נכון הס עושים ילפי ם " המ ני
!ורו !ול
ימפמ(
ואפ °פ שנימוח מאיליו ואינו חוסם וכת׳הר״ץ ומשמע דמסום סרך מלאכה נגעו בס אסור ובכל האינות סעכיתי בהם גוהגין בו היתר עג ^ '
אי נמי גזיה ססא יסחוט סירות הטומדין למסקין וכ״נ מדברי הרמכ״ם כפר׳כ״א
רציש
ככלבופאפי׳לדכיי האוסרים אס הברזא ארוכההו ^ 1נמ לי 6יןיימג׳ם
סנדיג!-
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ודוקא היכא דעכיד בידים הא אלו הניחם כססה
 00דלאו כולד הוא ולא דמי לשסקץ שזכו דה ני בעודם קיוסיס מורס מסקי׳עליה®
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או' שאר פימת הצוכעי׳סיזהר שלא יגע בידיו צנועות בבגדיו או במפה דה״ל
צובע ואס כן יצא דס מן המכה אסו׳למתעליס בגד אכל אס צולע פתו
נס׳ דא״ 0ו 7א; וד
במשק׳הפירותליתלן בה דאין זה צביעהבאוכלין עכ״ל א •:
r
_ _
_
 " . . w (. v ,;,DCr׳,.
כי/׳7אי}צח<0
הכילי פאה חבילי אזוב וכו' ברית׳בפ ' מפניןעדקכ) 0כת 3תי ' עס סירוס׳ צלגריס א'־ו 7כל
שבא
הרי עצינו איסור סחיט אע״ע שא״צ למשקין הנסחטץ דאמרי׳כע' אלו
עושין מי סלח הרב׳ביחד « אינו אצא 7רן
כסי׳שי״ס
..ץו׳לעכרזאניז דסתסוי־ן מאניה במיא
ליכלון < filme
עוסין
אין
)
קח
פרצי׳ידף
בפי׳ח
^לידסחיסס כגרשרתדפרי גוני מתחתיו כתב בעל התרומו׳שאסור לשפשף הידים במלח בשבתממשנה
ניהoisn
מיה
וחד תולדה לפי שהוא נימוח והוי נולד הסוחט בגד להוציא מים שבו חיי^ הילסיבסב' אבל מוס׳ הוא מי מלחוטובל
ני/ע ישיועמי
" ינמחד פ^ לד׳דמלכן
התבשיל א ריוסי מא'מ ש"ןששת ע
מפוהסואדסויתולד־רמצכן היינו דוקא הלכך אסור לפרוש סודר ע״פ החבית וליתןעל גביו הכלישךץ?*י< כ הס פתו וטתן לתוך
מרע ואלו ק ,מיייהרר אנלמם
המלכד׳ ואפשר בו שמא יבא לידי סחיטת אכל כגר העשוילפרר׳עלירמןת׳ שאינו והלא הילמי בין מרובה בין
^ ^לקובמשקין
סי נז לאשירליתן
ולא
נאכלה
ךאערינןהמם
טיןמ לכן נ
1ונגמ׳סספצי יין א 7יס לתוןיין
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0
פתיתים נלוליש
דאסרי׳אפי׳במועטין
וסוחט פירותסוי תולדה דמפיק בצריך כת׳חרב ר׳שמשוןשאיןלמלוח ביחד הרב'פו<!יןועדשי' שנתבשלו פשיא דפי מלח עזין
לחתון
מותר
ביח׳ אסיר דאי דוקא במרוכין מאיאיריא ממנו נהניןתילי
למשקין ואץ דשה אלא בגידולי קיקע בקליפתןמותרלרוךפלפליץבשב'בקתא של סכיןאפי׳הרבה
[להויאעת:
וספוחש נגד מולד׳צובע כדרך מלבן וה״ה ביה שחוא דרך שינוי אסור לחתוך הירק דק דק שדומה לטוחןמזין אפי׳אינן עזין נמי וכ״כ היין אסור
למלוח יחיניס צטן וני-פסוס סס בגפי׳
' ערומה
ואסור לרחת דבש מהכוורת
גמי ככלשמ3:ס בין בפיס בין ביין והוא
שאסור ג מלוח צנון וסי רס י ג או ארבע
«נססנגדככך מועט ושנינו כמוס'
חתיכית יחד סרמלח מעברן ונפסץ קשין והוי תיקון והרמ״גס כתב בפ׳כ״ג שאשור
ממסוהסיסס מלאכהא׳ר׳ישמעאל בנר של ר׳יוחכן כן במקא או׳צכעי׳שבירוסלם
קכעו סחיטס מלאכה בפני עצמה עכ״ל וכן דעת רנינו עכ״ל ה״ס ובאמת שאיני למלח צנון וכיוצא בו מפני■שנר׳ככובס כבשין בשבת והכובש אסו׳מפני סהו׳כמבשל
הטבצנ׳ופרסייסימלת
טבולי׳:
■לא מימלח
ירו לעומק יעפ סרע״קבעאי דמיכיב סוס׳כגדאתרי רכסי אצובע ואמלביומ״מ וס׳שאלא מטבל כל א׳וא׳ יכו׳ססמימלח
לא מימלסנא שפים יחד טבולי בספת אכילה מטבלנא ואכילנא׳ומ״ס אבל ביצים׳
תיש סנן דעת הימ״בס לענין דסוסס הוי משוס מלבן פשוט הוא ממה שכת בפיק
מותר לפולחןפלוגתא דאימוראי סס ופסקו הרי״ף והר״אס כמאן דערי וכן פסק;
מונרססוח׳את הבגד שד שיוציא את סמים ה״ז מכבס וחייב אבל לפנין מ״ש דכיין
הרמ״בס בפכ״ב וכתוב בתרופת הדשן יראה דשיי לטבול כמס חתיכו׳צנון אחת׳
סי שיין כיבית לכאויס יש לדקדק מליסצא דהרע״בס איפכא דבמיס דוקא קאמר
וסייג הסוחט אבל לא כשא׳משקין אלא שבע כ״ב כ׳ הסוחט כסות חייב מפני שהוא א' לכדה ולהניח׳יחד לפניו כ? ־י לאוכלם מיד זו אח׳זו והכי משמע לשון רס״י ולשון
מגבש לפי׳אשור לדסיק מסלי׳או מוך וכיוצא בהם בפי האשיס׳וכיוצא בה לסותמם ספר התרומה ספיקי־ הקפידא סנמלס ב' וג׳ביסד והא דקאמר יס״י אכל ססבלין
בשעת אכילה דמשמע דלא שרי להטבילו אלא בשעה שבא לאכול כחתיכה י״ל
סאינא לידיסחיססעכ״ל ומדלא פיר ' יבאש ישא מליאה מיס דוקא קא .עיירי
טשמעדכסאי משקין כעי מיסייב הסוחט את הבגד משום מכבס • דין חישנשרו דר״ל בפעלו אפילה לאפיקי סא היה רוצה לשהות זמן ארוך כמן מתחלת הסעודה
כליו במים ואס מומר לסטחן בחמס כתיבי בסי׳ס״א -אס מסתסג אדס באלינתית
לאחי גער הסעודה דהיינו כפין כשורי כסורי דכני פערבא כואי יהמס אבל כדי
ואס מותי להביא בידו ג״זסס כתב רביכו ירוסס בסי״ג שאסור לנגב כוס שהיה לאבלן מיד זו אחר וו אין קפידא וכ״כ בא״ז מותי לשביל הצנון■ במ< ק למיס פפס
קטנה בשבת ואינו ר״ל רוקא חתיכה א׳דהא כתבו סמ״ג וסמ״ק צנון אסו׳למלוח
נמוגויין א' מיס כמעה שמא יססוס וכבר כתבתי כס״ס ש"ב שכן דעת מה״רס •
כדי למהותו במלח יומר מחתיכה אח' אבל לטבול פעס א שרי כיב נחמן משמע
נסב מלכו שאסיר לנעי־ בגד השיוי בפיס מפגי פכשמנערין אותו סמים נססטין
ממני ודוקא ככלים חדשים לפי שמקפיד עליהם יופי לסי סמתקצרי׳וככי כתבתי דבסתיכה א׳אין קפידא כלל אפי׳לסהיתטובאעכ״ל • ומ״ס בסס א״ז כתבוה1
uכסימןש א• כתב המידכי בפיק חבית בסס רא״מ דכל דבר השרוי בעיס אסור ההגסו׳בפכ״ב וכתבו שהביא ראיס מהירוש '  :כתב כ״ר סמפון סאץ לפלו ביחד
הרבה פולין וכו׳כ״כ בהגהו׳פכ״ב  :כתוב בסבלי הלקט מות׳לתלוח כסר מבושל.
ת׳סלו גזיה שמא יססוט והוא שאיפודכר השרד דבי שאין מקפיד על■ מימיו •
או ביצה מבושלת לאכלס לאלת' אבל למלחה ולהניחה אסור וכן מצאתי כמסרבת
כתבסימ כם בפכ״בסתי עטסיות זי פ״ג זו נוטל אתהסקקמבנתיס ומשיקן
*™ י ^ הפקק למקימי מפני שאינו בא לירי סחיטה שהרי דעתו שיצאו סמים הגאוכי׳משוס דמליחה אב מלאכה היא כדתנן הצד את הצבי וכו' כמולסו ואש״ג
■ וחחממלך
דההי אינה מליח׳בסר ועוד שיוכל לו׳אמלח התיכה זיואוכלנ׳טכסייר
 j’ppwאת סכיב בסודיין ובכל דבר המיטלטל כדי שלא יצועו המיס על האוכלים
ואינו אוכלה וכדרכא דטערי׳וסלס גרע' גרמ׳אס״פב אין מצה לעסו כן במבושל
מנסכציסאכלאין סוקקץ אלו סביב כדי שירדו המיס לבור שמא יסחוט בעת
שדוחק שהיי הפקק עתי בעיס עכ״ל וכת' ה״ה שהיא פוספת׳כעירובין פ״א -ואיכא הואיל ואין הכשר נפסד בלא מלח עכ״ל וכתב עוד בסר סי או דג חי אסורלמולחו
לא סייס ברישא שמא יסחיס כיון שהפקק שרוי במים • ומי דמציטתא בשב' כדי שלא יסריח דכסכת לא שייך לאיעממי כמו בי״ט דהא לא ניתן לצלות,
לא חייסינן שמא יסחוט כדחיישיכן בסיפא ונ״ל דכרישא שכונתו להפיק סתי ולבשל בפנ׳ור״ת פסק בשר חי בין תפל בין מליח מות׳לטלטלו אבל דג תפל אסר׳
גיגיות אלוכסמחזיר הפקק למקומו אין לחוש שידחוק הפקק בנקב דאדרבה לטלטלו ומליס מומ׳ססרי נאכל מחמ׳מלסו כמו בסר מליח  :סותר לדוך פלפלין׳
חזייופפצין שלא ימלא כל הנקב דא״כ תפסיק השקתן והיינו דקמני שהרי דעתו בשב׳בקתא סל סכין וכו׳גפ׳תולין ( דקמאקאמר רב יסודה הכי פלפלי מידק סדא
חי כמי ובמציעתא אינו פיקק אלא מפני שחושש שמא יצאו מים רבי׳דצופו על חדא כקפא דסכיכ׳שרי מיי הרי אסיר יבא אמי כיין דקא מסכי אפי טובא כמי■
^ יס ועל הכלים אבל אס יצאו פיס מעטים אינו חושש ולפי' אינו דוחק את וכתבו היי״ף והרא״ש דאיכ׳דמוקי לה כשב׳ואיכא דסוקי לה בי״ט ומסתבר' כמאן׳
ךדוהיי-ה סיצכך לצחיישינן סיסחטנו אבל בסיס' שפוקקכדישירדו סחים לבור דסוקי לה בשב׳וכן דעת התו׳וגס הרא״ם וסי״ן כתבו בס״ק די״ט דמשס מסיב' על
וי  jdwמעט סיס ס לא ילכו חוץ לכור ולפיכך הוא מתק הפקק וחיישי׳ שמא רש״י ור״ח והשאלתות סכתכודהא ורב יהולן׳ורבא בי״ט הוא וליה' אלא בשב׳קאי׳
• דיני כיבוס תמצא בסי׳ש״ב ותשלום דיני סחיטה כסי׳ס״א• וכן דעת הרמב״ס שכת׳דין זה כסכ״א מה שבת וכ׳ס״ס שכן כפבוהרמב״ןוהרשב״א.
ח; 'וכסהי^ ייחקי
 ,גיק חכית חלית דבש שרסקן פע״ש יצאו מעצמן אסור ין וי״א מתיר וטרס״י ז״ל וכ״כ סמ״ק אלא סכ׳סנכון להחמיר ספני מיאי׳סעץ ומשמש דהלכ׳כרב׳דבתר
■  0מאחר שסמסקץ הדבש זב מאליו מתוך השעוה ואין דרך לסוסטו הלכך הוא וכ״נ מדברי הרמב״ס בפכ״א וכ°כ רבי׳ירו׳כח״ח וכך סם דברי רבי׳• והא דשרי
^ • יי וסכסיס איסריס נ! רס אטו שאינן מיוסקין דלמא מרוסק להו ו3גמ׳ כי למידק פלפלי בקמא דסניכ׳דוקא בקעריאבל לא כמכתסת כ״כ סרסב״ס בפכ״א ג
כתב האגור יש מי שעתיר לדוך מלח בסבת יקחא דסכיכא_ או בשולי הקערס
^עיא אייתי מפניתא בידיה זתיס וענבים פרסקןמע״ש יצאו מעצמן
"
יור ס מתירין וכתו׳היי״ף והר״אס ספסק כעל הלכו׳הלכס כותייהו וכן וה״ס לסלפלין-והכלבו כתב׳דסלח כיקסדיכו להדק אותו כך כחול טל גבי השולסך
כסבט  :א דזתיס וענבים או חלות דבנז סיסקן סע״ס משקץ היוצאין הלכך כעי סינוי א וס״ה כתב בסכ״א שכתוב בתוספתאיץ כותסין את המלח במדוך
^ ימיין ומה נקיא ריסוק לגבי זתיס וענבים כתבתי כסי׳רנ״ב  :כסו׳בסכלי סל עץ אבל מיס ' הוא ביד סל סכין ובעץ העיור ואינו סוסס וכתב כשכלי הלקט
מ על סכיכוס אס יס לחוס עליו משום צובע ולפי דברי כטל היראי דאמר כשס סרב רבי יאשיה אי איכא דקסיא ליה כיון דכדרכו חייב מסוס פוסן ע״י סיכוי׳
,
ן טעסגאוכליס מותי מ״ל בעל היראים ראוי לכל בר יפראל שאוכל תוסיס ציפוי עטור אבל־ אסור תשובה; קתא לסכינא סיכוי גע«■־ ־הוא דבין מדון
«כנגא״ז

סל פץ למדוךשל אכן הוי שינויכדאיתא בער׳ קפא וביצי׳ וקתא דסכינא הוי שינוי וכן מורט לשון רבי'ס אינו נאסר כשאינו
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ק־י י^*
“ ל־א
יטרוף לערכו ככח אלא מערכו מעט
למחר טתךןוחומץולא יטרו אלא מעט  abm :שדכן מליעו קלי קמת סל מבואה שנתייבש כצק
הליו׳
י-
כפ׳כלל• 1
גדול האי מאן לפריס ־
מערב • וקשום שדכו מע ש
סילק-חייב
בתנו' ושיפץ סמכו סמיפמסמן ומי
ומלס
למחר
נותן
לתוכו
פול
ונריסין
משום
ולא
טוחן
דסתס
יטרוף
מיידי
אלא
בשעושה
מעיב
סתיכו'
ובעל סמערבין בו ר׳יוסי ב״ר יסודההיאד^ין׳
דקות מאד והכא מיידי בשעושס חתיכות התרומות כתב כל מה דשרי לערב משקה בחרדל דווקא שנתנו
לא מסכי ליה פינוי דמכתינ׳מי־
עיתייכ
גדולות והגהות מימון כפרק כ״א כתבי מבע״י אבל בשבת אסור
לתת משקה בחרדד או בשו' שכתשו ואפי׳בפידירלאוכיגיכול כדאעוןגט
דבריהפיספות ואח״כ כתבו וה״ר יוסף מבע״י וא״א הרי אש ז״ל
כת׳
'
כסברא ראשוג׳ :מות׳לעשו׳אטמלין מורס! אכללי׳יומי ב״ר יסודה דאמידע
פי׳כשס ישב״ס
זלחס מיתר לפיד מאסר שהו׳יין לשןורבש
ופלפלןןמפני
שחו׳לשתיי׳ואין עושלן אלונתית שיגבל הכא גוכלין כלאחר
ידכדמס׳ואזיל
שנטחן כבר
יצא
מציגו
פיתן
אחרעוחן שהוא יין ישן ומים צלולים ושמן אפרסמון שהוא לרפואה אין
סבוחפין בתרווד דהיינו גוכלין
כעב׳אין
ור״אמ
כתבדאסו
'
לפיר
היתתלפימרץ
שורין החלתית לא בפושרין ולא׳בצונניןשרר׳לשרותו ולשתותו גוב לין ברכ׳כוסשיןשאין5ו ליפהומליו
דקץ
עכ״ל
משמע
דס״ל
דסילק׳לאו
דוקא
לרפואי אבלגותגו לתויהחומץ ומטב' בו פתו הלה שרוי מאתמול על יד פיר׳היי״ף מפס נמנע ופסקוהרי""
(וכ״כ
כא
'
ז
)
וסאי
סברא
דיש
"
כס
כ׳סמ״ג
וסר״אפהלכה כר׳יופיבי ימד׳
ומשמע
מותר
וגס היין וסמי כפ׳כלל גדולריבסר״ן דף
מגייס הגמרא ומדברי דע״׳י דזסושמית
קל״א ע׳א דת״ה מיתר לערר עיור לחה לתמגול)%והר״אש כ׳וז״ל פר״ח עצי דקלי' זהו קלי ולמי זהעלידעל יד שיי לגבל לגמרי אפי׳בפב' וברכה סיי אמי׳טובאוהא
סעימוי׳שיבי סיבי כעין נימין שכשעפר׳סנימין הללו יוצ׳מביניה׳כמו קמח דק לפי'
פיהן השתית מסלהואח״כ יתן את החומץ וכ״כ סר״ן וכך הס
דברירכינווכ״כסה
המנפצ■ 1חייב מסי׳טיחן ופי׳הגון דומיא דסלית סילתי דכסמוך ופרש״י תמוה
הוא
במי״א
בסס
הרמ״בן והרש״בא אלא סחיד׳ילומר דליני יוסי ב״י יהודה
כמכהנעי
דכי שהוא אוכל ומחתך אותו דק דק אי שייך כיה טחינ׳פכ״ל וסרמ״כס
כת׳כפכ׳יא
מותי אפילו עובא והוא פיתן השתית תחלה ואח״כ ימן את החומץ דכי
מקשי׳
המחתך את הירק דק דק כדי לכפלו ה״ז תולד׳ טוחן וחייב לפיכך אין
מרסקין
לא
והאמר׳אין גובלין הייני דקתני רישא אין גובלין דרבי והכא קתניסוץ
פבוחפין
את השת׳ולא את סחרוכין לפני הכהמ׳מפני סנר׳כטוחן יבפ״חכייומחתך את הייק
וקפיא דרבי אדר׳ושני קלי רייסא מנכס שתית דסיפא ביכה וללכרי הכל
פותר
מעט לבשלו ה״ז חייב שזו המלאכ מולדיטחינ נר׳שהוא ז״ל שפר׳דדוק׳נקט סילקא
לבחוש מן הרכה כל צרכו על ידי שינוי מתינ׳החומץ באתיונה ולדברי
ר׳יוסיכ״ר
שחותכץ אות׳דק דק לבישול וה״ה לשא׳ירקו׳סחותכיןאוהן דקדק לבישול ואיפפר י הודה אפילו כפכה אכל הרמ״ב׳כתב בפכ״א וז״ל מגבל סייכ מסוססל לפיכךאן
יאפייסן נאכלו׳כמו שהן חיות אס חמן אותן לק דק לבשל נמי מיתיי׳אבל אסרוצה מגכלץ קמח קלי כ-רכס שמא יבא ללוש קמס שאינו קלי ומות לנבלי אח הקלימפע
לאוכלן סיי׳אפי׳חמכן יק דק לימבהומסו׳טוחן ואיפפ׳דאפי׳איסור דרבנן ליס בהו מעט אכל תבואה שלא סגיאה שליש שקלו אותה ואפ״כ טחנו אומההתיכה׳'גסה
דאין דיך טחינה בכך והיינו דכדי לוע דמיתס לרסקן מדרבנן משוס דמיסזי כטוחן שהרי הוא כחול והיא הנקראת שתית פות' לגכל ממכה כחומץ וכיוצ׳כו הרכהכגת
אהדר א שחת ופרובין לעני סכסמה ומיסו יש לדחות דלישנ׳דמתני׳דפ׳מיסהחסיך אחת והוא שיהיה רך אכל קשה אסור פפני סנר׳כלס וצריך לשנות כיצד נותןאח
נקט ובפמפנין גכי הא דתכיחבילי פא׳ואזוב ומ׳וקוט׳ביד ואוכל וכלב׳סלא יקטום השתית ואח״כ נותןאת החומץ עכ״ל הרי שפידפפית לאו היינו קלי ונתכסהסג'
בכלי פיש״י שלא יקטום בכלי כדיך חול כדאמרי׳מאן דפרי׳סילקא דמילטוחןפשע' שאינו גורס והא אמרת אין גוכלין אלא והא תניא אין גובליןש״כ
וד״יכמככסע
מדבריו דלא מיפיי׳אלא כדפריס בכלידוק׳אכל פריס כיד לא ומיסואיפש׳דאיסורא כעין דברי הימכ״ס דמסליג בין שתית לקלי אלא שנראה מדבריוחמים
לרבנן מיסא
יכתיב בת״ס סי׳כ״ז דבשר מבושל או צלי מולו כ״ע דשרי לחתכו המצריהיינו שתית ואינו כמשמע לישנא דגמ'ב :חרדל שלשו בעש וכולווטחן
דק דק
כסכין
ולא
ךמ
.
לעצי
'
ופירו׳ולסס
דאיכהו
כולהו
גידולי קרק׳ויש בעיני טסיג' לתוכו דבש ולא יטרוף וכו׳סחלייס שדכן
(נ ) כת׳המרדני ד«צל 4זי5מויןו
כגון מכיא׳וקטני׳דעיק׳טחיכ׳שייך בה אכל בשר דאין גידולו מן הארץ י״לדבאוכל וכו׳וכן שוס סדכו יכו׳עד אלא מערב הכל
להתצק
«אנלןעוזין
נזה לכ״ע לא שייך ביה טחיכ׳ואפיילמי שאינו יכול ללעוס אא״כ יחתוך שיידאזלי' מסקנא דגמרא כפ'
תולץידקמ) וכתבוהו תתעוחי® דלאהוי«»חלן הואילtoikfiHm
בתי רוכא ד ^למ׳אמנס אין נר להתיר השעס זה לתיווך בשר חי דק דקלצור׳עופומ הרי״ף והר״א׳סס
וסרמ״בס
כפ׳כ״כ
וס״ס
ז 1והגז«נע' נ(נ״כ ה4זי ; תדן קפ׳געיד•
להאכילן דסואיל ואין הכשר כך ראוי לאכילה אלא לכוס אומו דלאוכאורחי׳איכא רבינובסס בעל התרומה כ״כ סמרד׳בפ'
לסי׳דסא דהתירו התי׳לטחון אוכלץ היינו מסוס דא״צ טחינה דאי בעי אכיל ליה הנזכר וכן דעת סמ״ג וסמ״ק וטעסא מדאמיי׳כירושלמי הא*־ מ6ן
דסחיקתומא
כמו שהוא שלם וסיס לרעמי בין שיניו אבל אי לאו האי טעמא לא ותו משו׳דיש לנו וכו׳כד יהיב מסקס משוס לס והביאוהו ההגהות כפ׳כ״ב וז״ל כתב ר6״מ דאיןיויע
ליגע ביס משוס שוויה אוכל לבסמ׳ומשו׳מסרס באוכלין לכהפ׳כההי׳דפ׳מי ססחסי' חילוק כץ סוס וחרדל ושחליס וכירוס׳פליג אתלמורא דידן אמנה
כספ׳המצותכת
עכ״ל וסרש״בא כת׳כתשונ׳דהא דערי׳סילק/״וקא כמחתך כדי לאכלולמחר או אף
דלא פליג וההוא דחרדל ושסליס איירי שנתן המפקיס סכע״י אכל כסב
אסוולתח
_ לבו ביום ולאחי־ שעה לפי שורך עלק׳לחתכו דק דק בשפת בישולו וכל שדרכו בכך גמלהו יין או מיס משו׳לש עכ״ל ונס ר״י בחח הזכיר סבי־׳זו וכתוב כת״הסיפןניג
ומניחו לאחשפה הא לאכלי מיד שרי שלא אסרו טל האד׳לאכול מאצלו
סתיכו׳גדולו' סטפמס מסוס דקי״ל כרבי לגבי ר׳יוסי בייהודס דסבר נתינת מי׳או
פארמשקז
או קטמוכדאמרי׳כפ׳נלל גדול היו לפניי שני מינקבורר ואוכל
לאלת׳בורר
ומניח
והו גיבולן ולכך כי יהיב משקה ממג״י נכי מגוכל הוא בסול ומאי דשונמו1»m
לאלפי ולבו ביום לא יברור ואס בירר נעשה כבורר לאוצר וחייב
חטאת
דאלמא
כל
אץ קפידא רק שלא יטרוף אבל אי יסיב משקה בשכת אנתינח משקה הוא
דמיחייב
שאוכל סיר כדיך שיני אוס
אוכליןאע״ע שים באותו צד בעצמו חיובחטא׳כשמנית ולא מהני מידי יא ממחו אס כ דרך שינוי אבל הרי״ף ואסירי פסקו כפכתיא
דסכיו
לאחי זמן
ואףצבוביו׳מותרעכ״ל
וכתב
'
הי
ין
בפ׳כלל
גדול
וככ׳כיארתיכסי׳סי״ס
כי
"
י
כרבי
יהודה
מפינת
משקה
לא חשיב ניבול ושרי לתת משקה בתסלהכסנח
סיעיר לאלתר סאמי׳גבי בירר ואוכל לאלפי נמצינו למדיןדמית' לחתוךבסב׳קיבוץ ולערכי אתר כך בדרך שינוי כגון באצבעו או בכלי עצמו לכעדו וכהגכתב
ירקות סקורי׳אכסלא״דה והוא שיאכל לאלתר לדברי סרש״בא ואפי אסא׳מחת׳לצור' בהדיא כא״ו דפוס ושלסן וחרוסת שכתשו סכע״י ולא נתן בהה יין נותן כסססיס)
כל כצי הסעיר' שיי שהרי סתי׳עירשו כורי ומניח דהיינו בורר לכור׳אסריס ומשמע
או יין בסבת ומערבין כאצכעו וגפרקהמצניעאמרינן קיטמא שריופירשהויןן
דליכא מאן דפליגעלי׳דפיש״כא בהא דהא ספיר מייתי ראי׳מהסי דכור׳ובלאו הכי ורש״יוהרס״כס דאער מות׳לגוכלומסוס דלאו כר גי בול הואאכל מ!וספקוהכ
לדברי התו׳פיייס׳דכל שאר ירקי בר מסילק׳סרו ולפר״חוהד״א׳אפי׳סילק׳נמי שרי הוכיחו בהוכחה גמורה דאדי־בה מידי דלאו בר גיבול הוא שייך,ביס
טפינחינח
ולדברי סרמ״כם סל
היכא שאינו מחתך כדי לבשל פטור ואיפסר דמישיא נפישרי מיס זהו גיבולו והשתא נראה דכל מיג י טיבולי'וסלסן סרבילין לפסוח ע י
לכתחל׳ולדכרי
רס״בס
ורא״מ
ילא
חילקו
בכך
איכ׳למי׳דלא
מיתס׳אלא כמחתך כדי משקץ אפי׳הס דכרי׳שאינס בניגיכול לפי ספר .התרומה והמצותבססר יונמו
לאכיל אסר
שעה
אבל
מחתך
כיי
לאכול
מיד
שרי
כדאשכח׳בכורר
ועוד
דפרי׳סילק' שהוכיחו פתו׳אי לא יהיב מסק׳מבע״י אסור לתת בסס כסכונדאפי אסנמןיי^
מ?!
מ׳שמחתכו
לחתיכות
דקות
ביות
וכדדייק
ליסנידרש״י
ולישכ׳דהרמ״בס
ימפור׳
מעט משקה כמו סרגילץ לתת מעט טיפין דלא סהני מידי דנחינת משקהמנע
בדברי
התו׳ואינש״אלאד׳אין
דרך
לחתכה
לתתיכו׳כ״כ
דקות
הילכך
נרא׳דלכ״ע
שרי
סהכימסוסדחשיב מגוכל בחיל והדב׳ידוט דבפסט טיסיןלאחסינ V. 3,?P.
ופ״מ נכון
הדבר להזהיר שיסתכוס לחתיכו׳גדולו׳קצת ושיאכלו לאלתר וכל כה״ג'נ למצוא היתרלכ״עאפי׳אילאיהיבכלל מסקמבע״י כגוןסימסההבליב יכ5׳°
דלית כיה
בית
מיחוש
לדברי
הכל
כ׳סרש״בא
בתשו׳שמות׳לססקו׳את
החלוש
בסבת
בפ׳כחרא דשבת גבי סתיתא וקאמרנמי המסדצריראליב^ יי6 ^ ?" ,ט״ג
כדי שלא יכמוש דכיון דייקו׳הללו ראויות לאכילה ביומן
מותי להשקותן כדיך סימן המאכל תחלה בכלי ואח״בהמשקה י זה היהסינוי לדדהי וני
 ,ו!5ס
שמותילטלטלן ס היי״כש בתשוכ׳שאסור לגת' הגבינה
כשבת
שהוא
מויג
חרוץ
ובחול אץ לנו מנהג קבוע אי זה מהס ליחן תסלס מ״מ סגילן
סיני  Ü׳ן
כעל פיפיות :ואסירלרדו׳דבם מהכווית וכו׳בס״פ סמצניעידף צה )ת״ר החולב דכלילה עבה הואיל וחשיבה לישה גמורה ' אין חילוק ביוכות וסמס?ה ? ?
ויה
וכו׳והמלה חלת דבש שגג בסבת חייב חטאת הזיד בי״ט לוקהמ׳ד״ר .אליעזר וסכמי׳ אסייו למ״ד דנתיכת מסק׳זהו גיבילו ועוד דנראפי׳בכלילס רכס צי'} ?”
אומרים אסד זי ואחזה אינו אלא משוס שבוס ופסק היס״כס בפכ״א כסמי׳וכתה בכלי עצמו או באצב פו דאליבא דמ׳ ד ממימן מיס לא חשיב גימל Jכ® w
ה״הכסס סיס״בא כר״א בזמן סמוקות ככיורנו וצייך לידו׳לפי שנראה כמוק׳דבר דעביד שינוי בנתינת המאכל בחחלה דאכתי לא פכיד מלאכ׳עדשיג״ו5עי
מגידולו אגל נתלשו מן הכוורת וכן דבש סצף בכוור׳מותי וכן דעת התו׳בפ׳כירס
בגיכול עכ״ל ומדבריו למדנו דלסרי״ף וסר״אש והרמ״בס בפרק כ״ב
שכמ
־1

דסוול

W
ויש 4ה וסוס דפ׳פדלץ סמס מס ספתירו ביין ביד כין כילילכןו למימר5ן
דבריהם
ן3ןגנף סר
סריי״״
אלא חקא■ ״ ■-
לנערו —
בכלי ™
עצמו  -״■ ״■
הואידסרי ־, .,
ואין *.
זה ״ .״״״,
במשמע* ״״ w
?5רנ' 0נמי פדילערבוהוא שלא יערוף ככח• ומ״ס המרדני׳ שס ואימר ר״י
"  fiLuויון :דפסי׳ממחו בין ביר כיןבכלי היינו בשנתן' מים׳ מע׳ש ואס לא נתן.
 11׳ ׳י מ —
עיב ׳"**•
־י -י
באצבעי י
^
ננלינג;- ' ^ 8
כ״לק־שםדטוןדס״לצסו
רביב מותר לשרותו בשב׳ו&ם שתה
ץכףיענ" לק
^
^
מר
כדיהיב
מסק
כשם' מות׳שכךהוא לרךרפואתו לשתותו ג׳יסי׳זה אחר זה הילק־־סבורה המקפידים זה_ על זהעובריין
מסוסלשאס צא נתן משקין סבמייי ונתן מות׳לשרותו פצוקיליתנובחמיימפגי שיש בו פכנ׳ אם לא ישתה משוס מדס ומשוס משקל ומשוס מנין
ממנוטזוומ דריוחד ירודיילירו •יוריחה?חייו'' מו התמחות
מ]ש0נ0ה
ומשוס לוין ופורפין בייט אי הכי בטו
אעגדאיסוראואפינו לערב ממגוזשום ובוסר ומלאות שרסקמעייש אפמחוסריןדיכח
אפור ומי ביתו נמי בניו ובני ביתו היינו
׳׳ל ^סיןצ״מוזי״לשיליסצקטכירבי׳
לגמור דיכתן
בשבת ואס אין מחופרקאלא שחיקה מותר לגמור טעמא כדיב יסודה אמר רג דאמר רב
^י,ן«ן׳פוס ושסצייס הממו בריסוק
זהמ *ליתן
■ לתוכויין או חומץ בשבת ונתב הר״ם כמלל לפי׳מותר לגמור שחיקת הדיפות נעץ יהודה אמר רב מיתר להלוות בניו ומי
' ^ '1יחרדללאסג -יליס
ייסות
פרור
בקערה
בשב׳
אחרשמורידיןאותה
מעל
האש:
:
,
,
ביתו כיבית כדי להטפימן טעם רבית :
&כמי; חילוסהומבער׳ סלישמי
שכב
ביצת שנו ^
׳בשב׳אמו׳לאוכלהואפי׳לט ^ ון אי הכי תנה גדולה כמי אין ס״צ וססויי'
^ לי מן בחרדל
המרוסק אסו׳ואפי׳נתערב באלף
כורןאסורו׳ויכול מיססיא וה״קיספיס' טסמיוועס בני
מ^ אוחומןכשבם ובפס ׳פ כתב חרדל לכיף עליה׳ כלישלא תשברי ובלבד שלא יגע בה ושבת שלאחר ביתואפי׳מנה גדולה כנגד קטנה ש" נו
שלפמשייס פישקו שעומרלערב
היינוי״ט או לפניו נולד' כזה אסור׳בזה ופן שידיי פתילה שכבו בשבת כדרב יסוד׳אמ׳רב עם בניי' אין מס אסי
צשנתןהמסקה מ״מ״י אבל כס במאמר -אסורלחדלי׳בהם בי״ט שלאחדיוימשו׳הבצה אם לאשכיב׳אותם■ לא פ״טכדרב יהודהאמרשעואל אנס'
ק! ונונלאיתאבייוסלמיה חדסחי? בחול קידם שהדליק בחם רוזשתא הופכו בהול וכןלפידיישנותרו גדולה כנגד קטנה אסור לאפר אף בסול
:יןחייב
ישההו ^דיהי מהרח כשבת וכבו אסו׳ להרליסם בי״טי שלאחריו כי הכיבוי הוא הבנה משוס קוכיא ופי׳רש״י לסלורס מסלובכיו'
ובכי ביתו הממוני' פל שלחנו לכיון דהכל
משלו אין כאן יבית להספיק טפס רבית
סידפו כמה קשה אלמא כיון דמשלו הוא
ויכו׳סשנהבפ׳פוליןירקיח^
אין כאן איסור רבית וסילנך גבי מסקל
נחנמי6פמומר לפיק את
סייכמליןואס בו שיניו אביג קיסם שאינו אוכלי בהמה ^פייליטלו פרי לחצו׳בו ומד׳ וסנקכמי לא קפיד׳כוא אלאלהשוות'
!dליזהר־ מעשייתיינסלין • ואיןפושין שיניו אסור מותר לטלטל עצי בשמים להריח כהן ולהניף כהן כלא קנאה אי הכי מנה גלולה כנגד מכם
^מיחוט׳בריתא סס • אין פורין את
לחולה ומוללו להריח• כו וקוטמו להריח כו אח׳קשין ואחד
קטגדמוקמיכן טפמא לקמן משוסקוביה!
ימיתונו' משנה סס אין סורין
את׳
ואפיבחול אסור וכיון דסכל מסלו אמאי
יכין
הסלפו׳כפושרין ונגמ׳בפי מיניה ר׳
יוחנן
ז
אסור להטטיסן טעמא דקוביא בעלמא :
מי'ינאי מסו לשרת את החלתית בצונן א״ל איתור א״ל והא אצן תנן אין שורץ את' מ״ט מותר ולא חייש לקוכיא כדר׳יסודה אמר רב דלהטעימן בעלמא הוא  :פס אסר
קחלתית כפישדין האבצונן' מות־ א״ל מתט׳יחידאס היא דתניא אין שורץ את לא נדיב יהודה אמר שמואל דכיון דמקפירין עוכרין משוס מדס ומשקל ומנין
החלתית לא החמין ולא בצוקר'
יוסי אומר בחמין אסור' בצונן מותר ופרס״י מתני' מסוס קוביא דגזל הוא דאסמכתא לא קכיא  :ומפשטא דשמפמא משמע מקטמן
ו״יסייא איל לרבנן צופי׳כצוכן
אסור
:
אש
שתה
יוס
ה׳דוס
ו׳וכו׳פשוטישסיבגס׳ז
דפיס
בניו ובני ביתו מפיס אפילי מכה גדולה מגד קטנה דכיון דסכל שלוליכ׳משו׳
שום ובסי ומלילית
סיסקן
מע״ש
'
וכו׳כבר
נתבאר׳
בסי׳רצ״ב
■
־
לכתב
מדיה
הרמ״ב'
וכו׳ולא
משוס
קוביא
וזו
היא
דפת
הרמכיי׳ס
סכ׳בפכ״ג
ומפיס
פס
בניו ועס
ל״ימומולגמור.
שחיק׳הריסו׳ובו
'
ביפכ״א
וכ״כ
כתשו׳הרמב״ס
שנשאל
פל
קדר׳של
כיני
ביתו
פל
מכה
'
גדולה
בנגד
קטינה
מפני
שאין
מקפידין ואע״ס סהרי״ף והרא״ם
דיסאספשהיןאוחס ע״ג כירה בשבת־ למחר כשמורירין אותה מעלסכיר׳מככיסין' השמיטו כל זס ולא כתבו' אלא עם כניו ועם בני ביתו אין פס אסר לא מאי טממא
נהקהפיויומגיסין כה הרכה ומערבץ אות׳ומס־ן אות׳כעץ הפרור פס צדדי
כידאמררב יהודה אמי שמואל מי הבורה המקפידים זס על זה פוכרים משוס
הקריה אי נתיך הקערה עד מ
מתפ&ב סבשי וסריפות והמיס ופס מךומפש׳כולס מדס ומשקל ומנין י״ל דככלל דבי ים אלו הס כל דברי הגמרא למאסר דיסבינן
טףא׳ופעמייםמשי יין מיס
מפל
פניה
ואס״ב
מערכון
אות׳ופפפים
מוסיפין
לסי'
טפמא
דפס
.
אחרים
לא
משוס
וסתמן
מקפירין
הז
פל
זה ממילא משמע דבכניו
מיניחמץ לפי מס שהיא צייצה כל אלו
המעשים
אפוי
או
מיתי
והשיב
וראי
שכל
ובני
ביתו
שרי
דהא
כיון
שהכל
של
בעל
סבית
אחד
לא
קפדי
אסירי
ומטפס זס
והספר הוא שהרי בפי׳תצינא השוס וסכוסי והמלילות סיסקן מבפ״י וצו' יק״ו בלמוד דלית בהו משים קוביא ביון שהצל סל בעל הבית אסר וא״כ בבניו ובני
להייפותשכבי־
דכו אותס במרוצה כל ציכן ונתבשלו כל צינן ואיכן מחו& יין אלא ביתו אפילו מנס גדולה כנגד קטנה שרי ומתני׳דקתני ובלבד שלא יהכוין לעסות
ששש שחקה
ועירוב
ונתינת
מיס
סמץ
למוך
הקדרה
מותי׳
ואפי׳לפי
מה
שכתבתי
מנה גדולה מגד קטנה משוס קוכיא פל כרסךצרי ! לצוקומא בגוונאדלא פיקשי'
נחי׳שי״ח
הפל
!
והקדרה
היא
רותחת
אשור
משוס
דמגיס
הוי
כמבשל
סכא
מיד
אחי'
לסתי פיסקא וכרמוקי לה בגע׳דחסורי מייחשיא וה״ק וכו׳וסע״ס שזה דחוקלאומרו
שמויידן
אופ
'
מפל
האש
מיס׳להגיס
בה
כיון
שככ׳נמבשלכל
ציס
'
(
וע״ל
סי
'
מ״ב)
על
לשון
הרי
"
ף
והיא״ס
מ״מ
כך צריך לישב ליפת הר״ן שסובר דהרי״ף נמי פוסק
נמי׳גירו׳פ׳כלל גדול
האי
מאן
דשחיק
'
מומא
כימפרך
ריסיה
משוס
לש
דמכס'
כרמשמע
מפשטא׳
דשמעתא
סכת״עס
בכיו
ופס
כני
ביתו
אין
מפרשים
.
בגס' דה" ק
כקליפי׳ח״ב משוס בורר וכתבו ס מ״ג וסמ״קוהפרומ׳דאפ״ה .אץ לאסור לקלוף פס בניו ומס בני ביתי אין אפי מנה גדולה כנגד מנה קטנה דדסי לקוב יא שיי לפי
שוימ׳ס ובצלי׳לאסול לאלי מר דססיא דירו׳לא מיירי כקולף לאכול לאלתי אלא בקולף שסכל של במל הכית אבל פס אחי אפי' ביהמנית שוות אסור כיון שמקפידין זה'
להניס כמו סער״ח וכ״כ הגהת בפצ״ב ור״י כ׳כח״ח סמהסאשי כירו׳להסיר קליפתו פס זה כלרב יסודה אמר שמואל וסתניתין הסירי מיחסרא וה״ק מפיס אדס פס -
לקאגד לשחקו אבל אס מסיר לו סקליפה כדי לאבלו כך מותר וכן הדייןבבצלים׳ בניו ופס כט ביתו על השלחן ואפי׳מנה גדולה מגד -קטנה פס בניו לבני ביתו אין
קטנים ונ״הגפה״ת כדי לאכלו מיד מות׳ וי״פ כ׳דוקא מפס מעט אבל לקלוףקיבוץ פס אאר לא ואפי' מנות שפת וה״ס בי״ט אבל בסול כל שהמנות שוות אפילו עת
גלול יחד נ׳״אה כבורר ואסור ע;"ל רצינו ירוחם :
אחר מותר אבל מנס גדולה כנגד קטנה לאחר אפי׳כחול אסיר מאי טפמ׳משו׳קובי'
הכי
אמרינן
הגמרא
שכב ביצה סכולה בשבת וכו׳פד סן כרסין לידלק בפעס אחרת יתבארכה׳י״ס׳
ולא נתפרש יפה בהלכות פכ״ל אבל רבי' משמע ליס ראם
בס״ד • פיר 1ת פנשיי מן סא׳־לן בשבת וכו׳פשוט בייש מס׳י״ט
אימא
ה״ל
לפרושי כהדיא דמתנימין ססורי מיחסרי והכי קמני שאין זה דב'שראוי
(יג) דפייויו הנוסיין אשייין גזיה שמא יפלה ויתלוש וכתבו הימב״ס ג פג"א
*
לקצר
בו
ועוד
שמאחר
שסיא״ס
סבא
אחייולא הוסיף פל דבריו כלל משסע ודאי
דסכירא
ליה
דאפי׳בבניו
ובני
ביתו
אסור
סנה
יזץ־פיבמותוין מיד סשיט הוא שהרי כיון שלא נפישה׳ בהם מלאכה בשנת
לא
גדולה
כנגד קטנה משוס קוביא
 Pלמיגזיי
מירי• אוכלי בהמה אין
בה׳מ שוס תיקון כלי מימרא דרביהודה3פ' כפשטא דממני׳וצכר הזכיר הרב המגיד בפ׳כ״ג סברא זו וטעמא וז״ל ויש סוברים
המביא כיי
יץ
(
דלג
)
ומה
תסתיר
לקטום
אפי׳בסצין
בפ׳הת׳אפלוגת׳רר״א ורבנן שכיון שאץ הלכה ניב דאמ׳פותר להלוות את בניו ואת כני ביפו ברביתכדאי׳בס'
ע^
קישס
לחצות
בו שיניו כ׳הרא״ש דאעייג דכתוספתא משמע־ דלא שיי לקטום איזהו כסך ולא ס יא דילמא אתי למיסר׳אף ההפסס אסור כמנה גדולה מגד קטנה
׳
^
ידאכ
^
לא
בכלי
בגמ׳דיק
משמעדאף
בצלי
שיו
וגמיא
לידן
עיקר
:אבר
וכתבי
עוד
ואט
אומר
דעל
כרסך לא נדחית ההיא דרב אלא גבירבית שסוששץ מן
איכלי
בספה
וסו׳
שם
ר
*
א
אומי
כושל
אדם
קיסם
לחצוץ
בו
שיניו
המורה
וסוששיןדילמא
אתילסמכי
אבל
קוביא שאינה אסורה אלא מדבריהם
'
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׳״ '^ J
ד; ' ^ יטיל אלא מאבוס של בהמה ועי׳רפ״י לא יעל אלא מן האבוסשל כבניו ובני ביתו לא גזיו ומדע לן־ שכן הוא דכא פתניתץ לית לה פתרי לחלק
/ג?1דיט’היא‘ ,לאכילה מוכן לכל צורך אבל פצים הואיל ודרכן לדבר האסור׳ בהפסה כין כניו וכני ביתו לאקי אלא בכך ואץ נדחה משנתנו מסלכס עכ״ל ולי
בין מפה נליסלא התירו לטלטלן אלא להסקה כלומר בי"ס איל בשבת אסור נראה דאסי׳אמ״ל דמימיא ורב אידס־א לה גס למטן קוביא מסוס דילמא אתי
^ ג^^ יייפ להלכהכפפמים • מותר לטלטל עצי כ שמיס וכו׳גס זה כריתא לם־מכי משכחת לה למתניתין פתרי דכבניו ומי ביפו לא שרי להפיס אלא כנוגות
^־’  uק יקיעמי להייח בו ונו׳גס זה שם דאליבא דחכמיס אפי׳קשיס כמישרי; שוות דוקא ופס אחריס אפי׳כשוות לאו משוס לשמואל דאמר בני חבור׳המקפידי׳
^ץילהייח דלא שגא מהא דת:ן שובי־ ארם את החבית לאכול עמנ׳גרוגרות הז פל זה עוברים משים מדיה ומשקל ומרן ואע״ג דאטעסא דיהביכן משוס בני
'® 3יין לפשות לה טלי ואמי* כמי רבה כרי רב אדא אמי יכ הויק בי רב חבויה המקפידים זה מל זה אקשינן אי הכי כניו ובני ביתו היינו מסוס דהוה ס״ד
מפשס וישיג לן אלוומא אליותא ואע״ג דחזייץ לקתתא תגרי  -והצי ני דמקש ס דבמיו ובני ביתו צמי אייכא למיחש לבני סבורה המקפידים זס פל זה
^’ ׳׳ויאא מקלות
גמלים  :ואע״ג דחזיין לקתתאדנגיי שהיה קשה
וראוי ואהדר ליס לכמיו וכני ביתו ליכא קפירא כיון שסכל שלו וכדרב יהודה
עיחיו
לקירוס
רלפס־ל
שקורץ
דולדיר״ס
והוא
היה
שוברן
להריח
•
אמר
רב
מותר
להלוות
כניו
ובצי
ביתובדבית אלפא דכיון  .דהב׳ שלו ליכא
(Q
,מ א
משוס
׳  /!,ץ למי ביתו ענות בשבת וכו׳בפרק פואלרדקמח ) ת;ן מפיס אדס עם
מיו ופס מי ביתו על השולחן ובלבל שלא יתכוון לפסו׳מנה גדולה' מג׳קסנס
%מ
קוביא ופי׳רש״י מפית לסין סייס משיל פייס לסלק מי מגיע כל סנס ומנהובלבד'
שלא יתכוין ומ׳שיהו המנות שוותוצא תסא סחת גדול׳ ואחת קטנה לזכות בגדול׳
הזוכה על פי הגורל והמתחייב ע״פ כגורל לקטנה יטלנס וכגמרא ( דקמס ) פס מיו
אבללא ופס בני ביתו אין עס אחי לא ס״ט כדרב
ממנו יוס ה׳ מום ו׳וצרין־־לשתו׳גםיהווה דאמר יב יהודה אמי שמואל מי

אח הלמות שבת שכב שבג

דם.
^ ^ 20
ג נתנ
«הי ;
יצל *י! ^ י
שצ 8
רצות
,istיזפי׳ע*'גוי
6" ^ 3-3ע״,ם
הקמיםב;3זז 5קין
«פי «ןל <תפגי1
’* ׳ה7/ 0J ?!73
התדדל יהת&כי

סשורביוה״כלילמשו מקפיד יןזהעלזהכיוןמהכשלווכךססדברי׳רש״יואע״ג
דהא דאס׳רב מות׳להלוו׳מיו וכני ביתו כי־כי׳אידחי׳לס בדוכתא כיון ולא נדחית
אלא משו׳דלמא אמי לסרוכי אלמא דמדיניליכא איסור מפגי שהכל שלו וא״כשעיר
עייפי
ראי׳דכיון
שהכל שלו ליכא
משו׳מיסבור׳סמקפידי׳זה עלהז וכי פריך בתר־
"
_ .
 - - .־•
הכי אי הכי מנה גדול כנגד קטנה סייט
משו דס״דדס״ל דההיאדרבדאמ' מותר רטן המחלפ לכגי ביתו מכות כשבת יכול להטיל גורל לומר למי
להלוות בניו ובני ביתו ברכי׳כיזן
דתייתי שיצא גודל פלו׳יהיה חלק פלו' שלו והו׳ שיהיו החלקים שוקואינו
מיכה וסוס מצי לאהדוריליה דאע״ג דלא

סימ״בםפסקכר״יכךבבפסקיסד״שאכלל׳סמו״ב׳לאמצאנואומו, ■. ^ 03
כר י שהרי הוא כ׳או׳לחכוני מלא לי כלי זה ואפי׳כלי הפיוס למדה פזועיאחד3
רבא אכל בה־׳מכת פכ״ג כת כסס שאסור לתקול כך אשור למני׳ולתדו׳בין, 13
כיד בין כסבל ואס נפר׳שבכל פדס ר
"ל שלא יוכל לו׳לסכרו מלא לי כלי1ה ׳
)ש נ|’

/w׳ . 7״״״.
׳
עושה אלא פדי להשוותם שלא להטיל קנאת ביניהם אכל עם
^3אגמ
,
ס״ל
מתי׳משו׳דסייפי׳דלעא
אמי
לסיי
כ
;
אחרים
אסור
כיוזשמקפידיןהז על זה יבואו לידי הלואה שאסור
ויייאסי׳ מ״מ
ליכא סעיי
משוסמייתי
רכית ראיה
מיני׳כיין י™'5
דליכא' בשבת ולידי מרה ומשקל אבל ליתןמגה גדולה כנגד מנה קטנה
לע
"יי,*6מ""יני'ט*
כשהבל סלו סס
^ משוס מקפידים זה על זס ונדפריסי׳אלא ולהטיל גורל עליהן אפי׳בבני ביתו ובחול אסור משום קוכיא :
יפיר׳ז!
 *,י,
, ,,
,
*IHID
לומ׳לחבדומלאליכליזהאפי׳הואמיות‘
ס ^ןנ,ם לד! קא שהשי לו לפי מה סעל על דעתו שהמתי
למדה אבל אסור להזכי' לו שום מרה כגון
3תנ!נייפר «</נל היה סוב׳דק״לכדר 3יסוד׳דאפ״סמייהב'
תןלימדה
לאגי;ךגי
פלונית
או
פלוני׳כת׳הר״ם
במז״ל
אסור
לשקול
מתטידחסורי מיחסרא והכי קתניופו׳י״ל
כלל
או

 -״1׳ו! ;ןyאס־ לא
שנאמ׳שיש הפרשביניהס
מלשבת
אסרומיוח׳למד׳ובי״ט התיר
א״א שיסכחס שהרי מקוםסדי!iJ D
הרמבס זה סדקהיא מאימ:
אדםלר)5מי
שכר! בה י ע ופז הצד אמר
שעס׳כר",ן׳ !.
כפי הכר׳מהמסבי אין סתיר׳כין זהלזס
שהרי כתב מי £( 1יפתימעלהיי׳ססי׳
סכלי העופ׳למדי^ לאימלאנו

היא כמו שכתבתי והשיגעלזהמי©• »
הטה״ע כססלוקס נוע׳מדס סלמוכ;
׳א
דודא ,מתני׳ידע דמייתב׳פפי׳לדידןדכל
ומוציכה לביתו אבל למדוד בכלי
המיוחד
ה/
היג
?ק
ז
:
היכאיהכלשלוליכא
מסו׳קפידא
א״עג
למו־סילספיך למוך כליהלוקח צ
שוף
(ג
)
«
מש
<
«
מלי
דלאק״לכרב
וכדפירשי׳צעיל
ולא
אקשי
ובלבד
שלא
חכי׳
לו
שם
דמי׳
ב
ולא
סכום
פדה
ולא סבו׳מנין לומ׳
ואמי מנן ניאץ מיי סימב״ס
הריק
פ׳איןמץ
ליה
א״ה
אט
מנה
גדולה כנגד קטנה
בפד מהלכות יוס טובוגס כןהזחני
נמי כךוכך יש לך בירי תןלי כך וכך ויחיה ךל בירי כך וכךהמביא כרי
יאס 'י ;’ ' ית!5י אלא לאותכי לר״י עממני׳סא״פפשהכל
יי? וכרי שמן לא
נראה שהביא סימ״בס לאסורזן
יביאום
מ״ע oeשצי חייש משו קובי ואהד ליה דצרב יהוד
שהרי מאסר שאמי שמותרלופילקנה
לכה•« /י במל צ״ל ממני׳קסורי מיקסר'וס״ק מפיס עס בניו וכני כיתו אפי׳סנה גדול׳כנגד קטנה מלא לי כלי זה אמי כתב הרע״כס אסוי למדוד שהכוונה היא סאסוי למדודיורן
סייק"יל׳יג ט -י וכו׳אכל לדידן דלא ק״ל כופיה פתכי׳מננוה שוות דוק היא דכיון דסכל סלו ליכא
שאמרנו ולפ״ז אין סילוק בץ י״ט לשבת סאפי׳בשכח שיי לדמם סרמ״כס
מלאכלי
ילא «יזיי «יי *,קפיד׳לכ״ע כרפרי׳אבל גדולה כנגד קטנה לאו מ& ו׳קוביא פא״עפ שהכל שלו אשו' זס ובי״ט ג״כ אסור ליקח כצי הפרה ולשפוך אומו בכלי אסר אפ״פ שהימ״בסנת3
ל ,נכ ^
משוס דלתא אמי לסרוכי<סע אחיי' מנית שוות נמי לא מסוס דמקפידין זה על האיסור לשבת ה״ה לי״ט עכ״ל הגאון הנזכר ז״ל ותמהני דלפ״ז כשכתב היי׳ףול$3
נילי חמי J03זה ועי״ל דאה״ג דבהאיסקלא וטריא סי׳ל לתלמודא כררב דאמר מותר להלוו׳בניו
כלי העומד למדה לא ימלאנו היינו כששיפך לתוך כליו של לוקס מקא
ופלוגת׳ורנ
ידלל!  /נ׳ראג׳ן רבני ביתו
בדוכתה ע״כ
,
ביכית מיהו
מיהו כיון
כיון רחזינן
רסזינן^*.־אידסיא
דאידחיא לס כדוכתה
ע״כצריכינן
כריכינן לאיקומי
לאיקומי יהוד ורבאבאיקממ׳דמתני׳דהייכו כשנוטל מדה סל מוכמוליכ׳לכימו אי שוינגלי
זלושירלי״יתז5׳,
_
ממכי׳כמנו
'
"
.
.
שוות
1
דוק
'
וכדםרי
'
וס
"
דוק׳וכדסיי׳ופ״פסי
פחי
זה
מדרכי
אלי
פה
שהשמיטו
הרי״ריוהר״אש
היי״ףוהר״אש
העומד
למדה
דוקא
אואפי
בכלי
המיוסד
למדה
לא
נזכר
בדברי
היי״ף כלל
ואת״ל
למאחר שכתוב ובלבד שנא יזכיר לו סם מדה ממילא עסמפדאסילו כלי
סמיומי
בבונה וכדמ׳נכונה הססימיהו ולא שלא כממכדןכדםברהרין א אס מופר לשחוק
דאגייה נ י־מרי בשבת
בתפוחי© או־כאגחיס או בכדורי׳אכתוב בסישל״חבס״ד ס א דאמ׳יביהודה למדה שרי ליטול ולהוליכה לתוך ביתו הדבר כרוי שאין הלשוןסובלודאהpהוס
«צא תיקרי סכום אמי־
שמואל
ב
ני
סבורה
ליה למימי הכי אכל לא ימלאנו אפילו עומד למדה כלוס׳יסא דשיי אפילו
המקפידים
זה
כמיוחד
סל
הז
עוביין
משוס
מדה
ומשו׳משקלומשו'
ח" ,
׳מ׳י'א
סכין
ומשוס
לוין
ופורעי
ן
בי״ט
אי׳נמי
בס״ע
איזהו
נסך
וכיס
"
י
המקפירי׳זס
על
זה
למדה
והוא
סלא
יזכור
לו
סס
מדס
דוקא
בנוטל המדה ומוליכה לתוך ביפואכלל
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”* ״י
שאץ מוסלין סל דכי מועט ומקפידים להלוות זה את זה במרס ובמשקל וכמנין:
ימלא וישפוך נתיך כליו סל לוקת אפילו אס הוא כלי העומד לפדה אכל מס
שכתב
 )f)1, % Cßאנ ,עובריה בשכמות ובי״ס משוס לוץ ופורעץ דתנן במס׳מבת ובלבד שלא יאסי לו
אכל כלי כעומד למד' לא ימלאנו לא משמע הכי כלל הלכך נ״ל דטויאי זה
שכתב
מייג צך ה״»  pסלויני והתם מפ׳פעסא פמא יכתוב ודברי הפו׳בזס אכתוב בסימן תקי״ז בס״ד:
סר״ן ונ״ל דכי ערי׳הכי ס״מ כס הלוקח נוטל מדה סל מוכי ונו' מלתא באנפי
נפשה
י^ !5
היא
שכג מותר לו «ר לחבייד מלא לי כלי זה וכו׳מסנה כפ״ע אין כדין ( דף כט)
ואינ׳מנין לתמיהתו סל הרי״ף וכמי שכתבתי לעיל ועו׳יש לדקד׳כדכיי
הגאון
אומ׳אדס לחבירו מלא לי כלי זה אבל לא כמדה ר׳יהודס אומר אם
ז״ל שכתב שלדברי כמחבר יש לייסב דברי סרס״בס ע״פ דברי הי״ן שמה
שאסר
7מי
30״נז היה כלי שלמדה לא ימלאנו וידוע דהלכהכת״קובגמר׳מאי אבל לא במרה אמר למדור בשבת היינו בסופך ; לתוך כלי הלוקח^ ושה סהפיי לו׳כי״ט מלא לינלי!0
גלצר
סאק
.
רב
יהודה
אמר
שמואל
אבל
לא
בכלי
המיוסד
למדה
אבל
כלי
העומד
למדה
ימלאנו
הוא במוליך המדה למוך כיפו שהרי רבי׳כפב כסי׳סקי״ז וז״ל מותי•
לו׳לסכירגפלא
ילוע אנצ נמר רכאאמר מאי אבל לא כמדס שלא יזכור לו סס מרה אכל כלי המיוחד למד׳ימלאנו לי כלי זה אפילו הוא מיוחד למדה ובלבד סלא יזכיר שום מיה לומי תן לימרה
ופיש״י המיוסד למדה שמודד ומוכר בו מומי למדה ס כסישבי זה בא זה מסתיו פלונית וסרמ״בס אוסר בכלי המיוחד למדה ולא נסייא לא״א סר״אש זילהוי
,בנרי
ע! אכל עדין לא מדד וב והרמ״בס כתב כפי׳המסנה דכלי העומד למדה היינושהוא דבמלאליכלי זהסמשממו שמוליך המרה ומוליכה לפיך ביפו כדכתנהר״ןכפג
״א ? 5מופללי«ר מוכן למד׳וסדיין לא נעשה בדיוק ולא שמוהו מדה עכ״ל ולעי זה אס כבר נמסה
דאפר הרמ״בס כי״ט וכ״ס בסבת ועל מ״ס ולפי זה אין חילוק ביןי״צ! לסבת
שאפי'

^ גיי!

י wj vj

juju

 jpג (  .בר עקרי ף

«*9יןD»v׳לו«ר' אבל כלי העומד לסדימלאנו פ״כ ולפי דבריו כלי המיוסד למדה לרבאלא ימלאנו
ייזלי׳  « Pז י#י« ובגמ׳האי היא סברא דיב יסודה אבל לרבאכלי המיוסד למדה כמי ימלאנו ונמצ'
יגדז *8ח* יי* פתלס סכית רב יהוד' בסס רבא והרמב״ס כפ״ד מס׳י״ט פסק כיבאיצדעסר״אש
«!אצרין "[ ^ שאפי׳אס היה כלי מיוח׳למד׳ימלחנו והוא שלא יזכיר לו סס עדה וכ״ה הי״ןבשמו
« 0*3צעניקמי® אבל רבי׳כתבבסי׳תקי״זסהרסב״ס אסר ככלי סמיוס׳למדס וגס ר״י כתב בנ״ד ס״ג
<«* 8יי מה  /פסרי״ף והרמ״בס פסקו כרב יהודיונ״ל סכוסחא משובש׳נזדסנה להםבספ׳הרמ״ב׳
שהיה אוסר בכלי המיוחד למד׳או שיש להגיה בדבריהם הרמ״כן בנ״ון ונתכוונו
^ c
 ;pyBלמה שכתב הר״אש והדס״כן פסק כרב יהודה אבל אין לו׳שכתבו כן בפס המו״בס
לי !» ^ vr3משוסזבפי׳המסנה כתב כאיקממא דרב יסודה דכיון דבחיכו׳הדר ביה ופס׳כרב׳
 u»moמ«עקר דברי הסיבו׳סהס אחרוני׳יש לתפוס עיקר והרי״ן כתב על דברי סרי״ף וז״ל מוכח
"ייי״י י״״גי' בגמ׳ללישנ׳קעא לת״ק דק״ל כותיס אפילו כלי המיוחד למדה ימלאנו וכ״כ הרמב״ם
^” ייו
ותמהני על היי״ף שכתב אבל כלי העומד למד׳לא ימלאנו וכי״ל דכי שרינן הכי ס״מ
ן7נרירר^  ;9כשהלוקתלוקסונד׳שלמוכרימוליכ׳לכיתו והיינו נמי לישנא לאו׳אדס לחברו מלא
לי בליהז והיינו נמידאמיי׳כגמ׳דעבידי אינשי דמקרבי סמר׳במאכידכיילא וסתו
אכל למדוד בכלי המיוח׳למלה ולשפוך לפוך כליו של לוקס אסור וכן טאיס דברי
לרמ״בס מ״ד מסלכ׳י״ס פכ״ל ונר׳סיש ספות סופי בדבריו שכתב דלליסנא קפא
אפי כלי המיוחד למדה ימלאנו ואייו להגיה דללישגאגתרא כמקוס דללישנ׳קסא
דהא ללישנאכפרא הוא דסייבמיוחד למדה ולא לליסנא קפא גס מ״ס ותמהני על
הרי״ף סכת' אבל כלי העומד למד׳לא ימלאנו צריך לשתו׳לא שהרי הרי״ף כת׳אבל
גלי העומד למדה ימלאנו ומיהו אפשר סמססא משובשת נזדמנה לו בספריהרי״ף
שהיה כתוב הכ לא ימלאנו ומדברי הכלכו בה' י״ס נראה דליסול כלי העדה סל
מוכי ולהוליכם לתוך ביתו נמי אסו׳ולא פרי אלא כשסלוקח מביא הכלי מתו ביתו
ואו׳מלא לי כלי זה \ ,.מ״ש הר״ן וניל דכי שרינן הכי ה״מ כשהליקח כוסל שדה סל
..מוכר ובו משמע לי דמילפ׳באנפי נפשה היא ואינה ערן לתמיהתו שתמה סל
הרי״ף וכתבתי ק לפי שמצאתי כתוב בביאו׳הגאון מהריי אבוהב ז״ל וז״ל אכל

הקיטי
נקט איסורא דלספוך המד׳לתיך כלי אח׳בי״ס ה״א דכ״ס  mmאבל
השתל)וכמנ
איסורא דפופך המרה לתוך כלי אסר בפבת וסריוסא דעלא לי כלי זהכי׳ם5
וימ$ו
בסריומא דנוטל סמד ומוליכה לפיך כיתר הכתב גבי י״ט דוק׳כי״ט הואקד 6סי'
ולא בסבת דחמיר ולגכי איסור׳דסופך המרה לפיך כלי אחר סי׳בשכת נהידכי ס
כמי אסיר מיהו לאו מפום דילפי׳לה מדכתב ק לערן שכת דאי מהא לאאויא
דאיעא דוקא בשבת דחסי׳הוא דאסור ולא בי״ס אלא «סוס דליסנ׳דמלא לימיזם
האמור כי״ם לייקינן הכיוכמ״ש סר״ןופל ה״ש שהמחברהביא .האדכ׳הרמי סאשו
לסקול כלל או למנו׳ולמדור וכו׳לו׳דפליג על מ״ס דנוותר לו׳לסברו מלא לי כניזה
ייס לרקד 'ד א״כ אבל הימב״ס כפ׳עבעי ליה וממקכ׳הרמ״ב' נרא׳דדכר כפניעצק
הוא ואינו טניןלמה שסזכי׳למעלס לכנ״ל כ מ״סבתחל׳הדיכו׳שנוסח׳מסוכסנזוק
לרבי׳כדב הרעב׳צו שיש להגי׳כסי׳מק י״ז היעבןבעקו׳הית״ב'ולערן יעפ5י®,3
כ׳דבגוונ׳דסרי בי״ס שרי נשי בסכימה שלא כ׳ההית׳אלא כייס היינו
מסו׳דמתנית
דאו׳אד׳לחטני מלא לי כלי זה בי״ט מימני׳יע״ס בסכ״ב
מה׳שכ׳סאסו׳לממני^ ק
מדה בין ביד איכ׳לאוקוע׳כסד׳קרק׳או בגדי' דוקא וכדמשש׳ מדקסני כיןכח.ו • r
מד׳הלח איןה״כ לשרי כי סיכי דסרי בי״ט ואסי׳צות״ל דבמד׳הלק מיידי
איכ׳לאץמ׳
כעזכי׳לו סס מדה או בסופך המד׳לתוך כלי אח׳דבי״ט נמיאסו׳ואע״סס6עשי".1
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מסמ׳דבהאי
ליסנ׳דאסו׳לשקול
ולמדו׳וכו׳נחכוון
לי)סי
מלא לי כלי זה דא״כ ס״לל אבל הרמ״כ׳כ׳אסו׳לשקול כלל וכו׳וכמו סכחכחי כס^
ולענין הלכ כיון שהרמ״בס והר״אס ססכימי׳לפסוקהלכה ס־בא לאמו
כציצמיי^
למדה ימלאנו הכי נקטינן ומיהו היינו דוקא ליטול הלוקח מוס סל
^
צכיתו ואצ״ל אס הלוקח מביא כלי מתוך ביתו שהוא מייחד ל»
הד
 ,י"נמו
כלי זה אכל למדוד בכלי המיוסד למדה ולשפוך לתוך כליופ ללו
^
שדקדקהי״ןמליסנאדממבי׳ומלישגאדהרת״בס  :כתבה״סכפימה 1V
בירו׳ר׳אלעזר אער לר׳סעא כרסנינא מלא הדין מנאלמסר צנן מכילןל’ 5י
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מותר להטביל כלי' חדשים נ( )'.
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וז מה סייר טבילת כלים האימא ועוד לפי הטעמים הס
 5,פ׳^ין צ־יין אערדכא ונלכד שלכן יוכיר לו סס המדה אבל כלי המיוסד
ר׳ יהודה למימי וכו׳וסלכתא כיכק ואפי׳לר יהווה םא סיני בי״ט הלכך נראס דטעמא דרכה עיקרדהלכמאכותי׳לג כי רב יוסף וק מ ציבו זה
!!5־י ,לאכר
סטעסי׳אסו׳לכטבי'
 $הוסיף עליושרי ואין כאן גזל סירוס לכעליס שככל מילין בסך גי״נו הטעם גבי סוערולול 3ומגילה וכן רבאבמראה הו45וסאלו סני
 Jולמדור בהרה ולהטיל בה טבעת ע״ב וכך כתבו׳ הנכות אסירי סס כתב בליס חדשים בי״ה־מכ״ל וסיימב״נזבע״ד סס׳' י״ט כיטעמא דר 3כיני וה״ה נתןטעס
למס כ׳טעס זה והניחהאחריס וכתב סוד
י ,
,,
, .
,
,
״ ,נללי־ג פ»־ג ; מק״ו
';,ו ״״£
חיל אלא ימאוילפניואו על כתפורכיוע בסס הרסב״אשאץ סטבילץביוס סיב סלי
־^ ;,ן״נמיכית־יןפס׳מפליני יביאום כפל וקוב כירך
תסמיס הנקסין מן הגויס הצריכי׳טבילס
מיהכן וכך סעמוופלו כךוכך ולמחר בזה שישנה מררךהופ אפייאיןבשינוי קלות במש׳ואם אי אפשר
והוא דל כתב דאע״ס סיס מקום לומי
נסמורוין היין לוקס בעל היין מסע
דלהרסב״ס סרי עכ״זאסשר שגס הו׳שוד'
ופושסצקביסבמניןהתלותפהיליך דע
כה׳י״טכלי׳הלקוחי־ת
ככך  :והכל בו כסב
נימנהג רעהלצו ורצווי לבעסו וסמיס
כלי
אסו׳להטביל
אבל
לשתייה
ראוי
היום
שכל
היום
כל
מריחין
מן הגויס כיוןססן צריכיםטבילה .טאש
ה » הס מחין ח־א המריד' כדמנן צומי
 6ליכליזה סבל לסבסד׳ חדש או להטביל מטומאתו ומותר לשפשףהכלים בכל רבד כדי ליסר סאסור לה טבילן 3י״ט רפמתירין־
דםלנוכירזמל
6
מ 6י6ב<ל לא במוס אכל לרן לצחצחן דכיון שאינו מכוין אלא לצחצחן מותר חוץ מכלי כס^ ע״כ ולערן,הלכה כיון דלהרי״ף ולכמכ״ס"
גמ
3
ומפרס
וגי רתקו שאסוילשפשפו בחןוהו׳מיןעפרהמתקש׳בהבי׳של עץ מסמע דסרי להטביל כליס חדסיס בי״נר
כילי המיוחד למרה ועוד דאסו׳ להסתכל
לוחוכ,ז'ה;חוכ נו סטה המעי סדמנן משמרי הייןמפני שהויעקר ותקרבירהר׳גררד אותווחיי׳משו׳ממהק :הכי נקטינן מיהו כיון דאפש ' בתיקון סכ,
המרדכי סאמזוב בסמוך נכון לחוס׳
«ונס 6וס אח אורחיו ואת פיפתתיו
 “ljt /7אק כובריןאתהתבןגכברי כרישיפולהמוץלארץ לדברי האום׳ ושלא להתי׳כי אס ע״י אותו׳
י ולא ימתנו נמקו׳ גבוה כדי שירד הפוץ אבל
 btfvDBלא מן הכתב ומפרס כגמ׳מ״ט
תיקון היכא דאפסר •  Jכחב ה״ה בפ״ד
ונ ביני אמר שמא ימסוק אב ,י אש ' שמא נוטל בכברה ונותןלתוך האבוס אע״פ שהמוץ נופל מאליושרי"
מה׳י״ט כסם כרסכ״א סבלי תסמי׳מקחיך
לא
קוצנסטוי הדיוטות ע״כ י וע״ל כסמוך
כהן שאינו מכוין
מן ה גויס הצייכיס טבילה אס הוא כלי
אמרלהקל להזכיר סס סדה ) " וסותד
■ או למלאות בו מיס  pהמעין ממלא3ו ולוא טהור כעין סאמיו"
לומר לסבירו מן לי גיציס ואגיזי׳במנץ משנס בפ׳אין צ דין • ואומר לקטני תן הפשר לדלות בו
ליו׳גיצינווס׳ומוניס וכלכוסלא יזכיר לו סס דמיס וכו׳בריתא שס וגייסת רשי 3פ* 3די״ט מדלין כדלי טמא והוא טהור וכ״כ3כ גהות פכ״ג הה׳סבת מר׳סדבריה*
! 1313סלא יזכיר לו סכום מקח ופיש״י סנוש עדה קב או קביס  :סכוס מקח דמים דהא דקתני דלי לאו דוקא אלא ה״ה לכל כלי כל סמפלא אותו דלא מיחזי אלא
וכמכ הרא״ס ח״ל ור״ח גירש סכום מנין במילתי ה דת״ק והכי אימא גמוספ׳יפירס כמאן דכעי למיסקל מיא והכי אימא כהדיא כירופ״ב ו ביצה לגי־סי' כתס תני רבי
גה״ג שלא יאמר נטלת כך וכך אגיזיס עול מדין כך כדי ׳שיהא לך מאה או מאתים הושעיא ממלא• ארס כלי המאמן הכור ומערים עליו ומטבילו סר נפל דליו־
וו״שק אליעזר מתיר אע׳' פ שמזכיר סכוס מנין מאחר שאינו מזכיר סכוס סקס לתוך הבור מפריס פליהס וססבילץ  :כתב המרדני 3פ" ברביצה מיססכת
סלא יאפר לו טול כך וכך להשלים דינר והרי״ף גורם במילתי׳דת״ק חקח ובמילתיס ולא הטביל כלי מע״ס או מערב י" ט יתן הכלי לגוי במסג׳וימו׳וישאלגו ממנווה״ל־
וסותר לספסף הכליס בכל לבר וכוחו ) מכלי
וו'ש מנץ ולכך יש ליזהי־ בשניהם וכ״כ הרמר״ס כפ״דמה׳י״טשלא יזכיר סס רמי' כסואלי מן הגוי דת״צ טבילה •
בסף וכו׳כרית׳בע׳כמה טוטנין ( 7ף נא ודייק המס הא בנמר וחול מומ׳ואוקיסע'
ולאס:סו מכין ענ״ל וז״ל היי״ף סס ובלבד שלא יזכיר לו סכוס מקח רשכ׳יא אומי
ונלנוטלא יזכיר לו סכום מנין סי׳סנוס טקח כגון שיש עליו כסף לא יאמר לו תן •כר״ס דאער דבר האין ממכדן עותר ופרע׳ידאע״ג ממר וקול זמניןדגריד כיוך
בכסף ויש עלי כסף אחר סיי יש לך בידי סכי כספים וסכום מנין לא יאער לו דלא מתכוין סרי אבל גרתקון ודאי גדיד לכלי כס ף סהוא רך וה׳יל ממחק וניוך׳
סויפישלךבידסמשיסאגודס תן לי המסיס אווריס והרי יס לך בירי ק' וכתב  .דפסיק ריסיה היא פודה ביה ר״ס־ ומשמע דס 6ר כליס חוספין אותם בגל דבד
עליו הר״ן ופמסצי אש א עי לו תן לי בכסף אע"פ סלא עסה חסיון לומר הרי יס לך וכ"כ בסמ״ג  :וכיר״י בחי״ג דסאלסיי בנמר וסול לחוף 3סייח ד מקום מנע״ילגמד־׳
ניוישתיכספים מיפסר ועוד דפשיטא דהיינו מקח וממני וצ*ל דתן לי ככסף וחול היא סאל״ג אסור לטלטלם ודבר פשוט הוא • וכ ׳ במרדכי כסס ספר המצות.
מיאס שאסיר לחוף סלי כסף במלחגב■ בת לפי עהמלח נפח׳ כססוסף כחזקה מכ״ל
 fipnuilאלא סן לי בכדי סיסיו לך בידי סתי כספים וסד״א כיון שאינו פוסק
נפי׳עלמס ססו׳ לוקח מכשיו׳סרי קמ״ל עכ״ל ובהגהו׳אשרי בפ׳הנז׳כתו׳ולא חייעי׳ רג״ל דכלי כסף לאו דוקא דשאר כליס נמי אסור לסוף אמס במלח דככוללו סייך:
סמא יזכיר לו סכממקס שיאמר לו תן לי בפשוט או בשני פסיסיס דהיינו לא הוי האי טעסא ומיהו בחוע׳דביצה ספ״ר מני אין פליחין את הכלים• בנמר בי׳גו־ אבל
סכוםמקת אלא כגוו התחלה סיס חייב לו פשוט היי לך בידי סניס וזהו סכו׳מקת מדיחין אותס במלח ובמירסן בטבת ואצ״ל בו״ט ע״כ וסמא י״ל דמדיס לחוד וחיפף
ואשו׳וסא דאפייגן לעיל אין פוסקין דמים כי״ס היינו דוק׳כדכר סאיףדוע סיפור להוד דחופף הוי כמיסקיסלג וביד ן אסור ומדיח הוי כמתן פלגוברד לתוך הכוס
ממכרועכ״לונר' סססתופסים דיבורם במאי דקתניהתס הולך אדה אצל חנוני" דסרי  :ומאי דקתני אין סדיחין כלים מתר אמיא כי׳יהודה ראמרדבר סאין
מגילאצלוואואלו פן לי עסריס בצים או נ׳אגוזיס וכי׳לימר דאשמפי׳דלא חיישי ' מתכוין אסור דאלו לר״ש מותי לקוף הגלי ם בנתר כמו המגייס באנמה טומנץ כ
סשאיזכיר לוסכוס מקח ונו׳ורבריס׳כסשט דבריסרי״ף אע״פ ססש ממוסים כמר כ׳ר״י בח״ח כוס ססת׳כו הגוי כ׳הרא־ם במשו׳דמות׳להדיחו ולא ימי לטבילה דכמם
סספהעליהס הר״ן וסתו׳כפבו שם דיראס לסם כפשט גייסת ר״ה וכפי׳כה״ג ולכך האיסור בגוף הכלי מיחזי כמתקן והכא גוף הכלי המר והיין אוסרו וצשמדיח אינו
מתקנו אלא כמסיר ממט נדף סל יפי עכ״ל :
ח ליזסרשלא להזכיר אפי׳סכום מנין לפי שדומה לעקה וממכר עכ״לוכךהס
שכד אחכוכרין את התבן בכברה וכו׳משנה כפ׳תולין (רך קש ) לא ימדוד
וניי יבי׳ובס״פ איזהו נסך כתבו התו׳דברי כס״ג וכתבו עליו מי׳הטע׳דכיוןסבא
סעוריס דמן לפני בהמתו וכו׳ כס״פ אין כדין אדבריה רב חסד׳ לרב
לדקדק בצמכיס החסכון אסור שאין זס כדרך כ״ה כי אין רגיל לדקדק בצמצום
הסשבומת נפין זה וסומיא גדולה סיא וצר׳דדוקא כסנוסנין ק׳אגיזינז בפרוטה אז פוקכא ודרתלא ימדוד שעורים וימן לגני בהמתו אבל קודד יהרש׳י קודד סמק 3
#י דאי מטן סל ק׳לא שייך לצמצום דמים אץ נראה שיהא אסור עכ״ל וכן׳ נ  :רי במדה והיא מתמלאת מאליה אבל לתת בידיו למוףהעד' לא אבלהרי״ף פי
בפ״*.« 1-״׳״׳־״
כרמב״ס < -
״״"כ —״־׳׳ -■ עוד סתו׳בס׳סיאל וז״ל ונלכד שלאיזכירלו
מס׳י״ס
ננטשה הגהת אסירי וכתבו
סכום־קידד מסער באומד דעתו וכ
אין גוכלץ־סמורסן לפני הבהמה אבל נוחנין בו מיס וכו׳בפ׳מי סהחסיך ( דקנה)
« npשאה היו נותוץ פאה אגוזים בדינר ולקח כבי צ׳לא יאמר לו תן לי כ׳אגוזיס
’ חנן נותנין מיס ע״ג מורק אבל לא גובלין ואוקימנא להבגמי ' כר׳יושי
סאתסייבלך י׳אגזיס שני שעושה להשלים המכר איל יכול לוע׳ לו תן לי כ׳אגיזים
ב״ר יהודה דאלו לר׳אסור ליתן מיס פ״גמויסן וכתבו הרי״ף והיא״ס דהלכה כי" י
נמסע״נ  :דין בני חבויה הקפידין זס על זס אם יכולין לומר מלא לי כלי בכלי
סעייסי לעדה וכן אפ יכילין צומי תן לי בציס ואגוזים במכין אכתוב בסי' תקי״ז ב״ר יהודה כיון דסתס לן תנא כוומיה וב״פ הרמב״ס כסכ״א וכתב ה״ה גספ״נו
נס ן״  K’XH *.כרי יין וכדי סמן לא יביאם כסל וקופה וכו׳ר״ס רביעי שהטעם מפגי סהמורסן אינו בר טבול ולכך אפי׳יגובל לא יהא בו חיו׳אלא איסור
דמס י ט שם וסובר רבי׳דה״ה לשכת אבל סתו׳כתכו דס״מ כי״ט שהוא מוציא לחוץ מדבריהם ומתוך כך הרמי נתינת מיס מדבריהם עכ״ל ההפ׳פדעת הרי״ףורש״י
והיואס אי^ר לצורך סול מביא אותם אבל בסבת שאינו מסלסל אלא מזוית לווית ספיר' כפ׳המביא כרי יין דהא דאמרי וקיטמא שרי היינו לומ׳ססאער אינו בר גיבדל
טעוסי בהילוכה עדיף ויותר טוב להפיא׳כסל ובקופה בפעם א' מלהביאן כל אסר ולפיכך מותר לגובלי כי״ס וכ״כ כימב״ס בסש״ת ת״ל ואין ניבול באפר ולא בחול
הגס ולא במור סן ולא ככיוצא בהם אבל כרוו׳כהגו בס"ק דמ 3מ ובפרק המביא כדק
 :ומיסו מדברי סי״ן כלקצת ששוכר כרעת רבי' דשבת וי״ס סוץ לעכין
זהסכלא יביאם בסל ובקופה לתת ג׳וד׳בתוך ק-יפס אחת מפני שנרא׳כמפסס חול יין דאדרכא מידי דלאו כר גיבול הוא חייב ספי וכן דעת הראב״ד סהסיג על הרמב^
מסיאות אבל יביאסיעל כתפו אחת או כ׳רסוכח דלצורך י״ם היא או לפניו נספ״ח וז״ל כמדומ׳אניסטעה כזה סהו׳סבור סאם נתן בהן מיס וגבלן שאינו חייב׳
^'1יי^ע צ ימסקי׳בס׳מפנין דאפושי כמשוי עדיף מאפושי בהילוכה שאני הכא משוס לישה וזה ו סיכוס גדול שלא אמרו אפי לאו בר גיבול הוא אלא שאינו מחוסר
גינל ובנתינת סיס לכדה חייב פג* ל וב' ה״ה עליו וכדעתו דגת האחרונים ואע״פ
מדיחי ן כלים בשבת לצורך היום וכו׳כריתא כפרק כל
יחיל :
ח )  :וי £״ש אבל אסור להטביל כלי חדש וכו׳כפ״ב די״ס ( דף  frתנן שלא הזכירו התוספת וכראכ״ד אלא אפר נר'דס״ס למורסן דהא בכדיא אמרו 3פ
היות אחי הסכת לש אימי ומטכילין את סכל מלפני השבת וכה״א כלים ימ שהחשיך דמורסן לאי כר גיבל הוא .כלרךישאסרו כאפ׳יכיון דלפי דבריכם ניבול
מיהשנתואדם בסבת ובגמ׳דנ״ע מיסת כלים בשבת לא מ״ט אס׳ רבה גזרס מורסן סימסר מדאוייתא סעמא דר״י כ״ר יהודה דסרי ליתן מיס ע״ 3מורס? לאי
\w'VJ 6\JJ\i
בי״ט W
תינח בשכת W
״vj is kv v
מולנו ןבידו ׳״״י '״יי
°מל) ,
לסימר מטפפא שכתב הרב המגיד הוא אלא מסו׳ זכייןדכנד 3,,ח מיס ^ מס,יי ^ 3י׳>י ב״י
מאי איצ
ויעבירנו ד׳אמות בר״ה סא
ש אהו סס* ייוסף אמי גזרה מ־שוס ססיסס אמי ליס אכיי תינה כלים דבני יהודה אע״פ שחכמים גזי־ו עליו כדמפמע מדקתני בפי׳מי שהחשיך ר״י 3״ריהולס
ק
אוער אינו חייב עד סיגבל דאלמא חיובא ליכא אבל איסור׳מיהאאיכא ל'מ בקהת
^^ נינהיכליס דלאו בני פחיסה כינהו מאי איכא למימר א״ל גזרה הצי
^ 3ייג ביביאער גזיה שמא ישסס ופרש״י אי שרית ליה לאטבולינהו בי״ס שאץ בו צורך ליום אכל במורסן סיס בו צורך סיום להאכיל לחיה ועוף לא גזי ופי
תירמס בעיקר דינ׳פליג סמ״ג שהו׳פזסק הלכה כר ' ר 06י ליתן מיס למורסז מסוס זסהמי
צהספמס בהןתירמס
מקנה להשתמש
גידי מקלה
כך לידי
וחתי בהי במוך כך
"יש פנוי ואתי
ט־׳1שהוא
מ, /,י־!ישיי "
תי ספני סניא׳כמתקן כלי וכת׳ הרא״ש וז״ל והביא הרי״ף סממא דיב יוסף סמכי׳בפ״ק כותיה והא דסרי בפרק מי סהחסיך להוליך המקל סתי וערב דוק15
ימ 3יביושכיק טעמא דרבס וטעמ׳ דרבא ותמהני למיהאריךלפר' מפנס כשנתן מיס מע״ע וב״ב בסמ״ק יכ״כ בעל הפרומס והזכירו וביציבסמוך •
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ב2

*c

ולפניו

$שיר < יי
לינריהאתרוגים
ו! לא״ש וכרתג׳א
וה» רדבי"»01.וי
ליזין לפר« יעא
«דייגיה לאס י
גגי להעמידו
גהלניג׳ויוין<ו5י'
הזגר ממשמיגמ
לגהות זגייסן
ולכן  .אסוילמג^ל
גליס »: «'' (&{£

שכד ()א
ולטנין הלכה כיון שהרי״ף והרמ״בס והרא״ש מסכימים לדעת אחת הכי נקטינן א
ו' 5נמאח'
)כתנת־ לעיל סי'  D1ש רבי׳ומעביר בו במקל וכי׳בפ׳ימיססחשיך (דף קנו ) לוי אסכהיס לגבלא דכי
*נ' אפי 5ק מהראי כסיה דגביל וספי כטס ביה אתא אכוה אסכחי׳א״ל הכי אמ׳אכוה דאמך משפי׳דרב
נדנרי געית' גובלין וה״מ הוא דסשני היכי מסגי אמ׳רב י-ימר בר שלמי ' מסמי׳דאביי סתי וערב
גיעניין זים׳חרדל ־־ ^
והא לא מערב ספיר - -
אמ׳רב יהודה- -
מנערו-
 9״ה דקי״ל נ* נ
לכלי
אחר
ופרש״י
סתי
וערב
פע׳א׳מוליך
׳לא
ימדוד
שעורים ויתן לפני בהמתו אבל נוקב הוא בכרי כקב
!ל*ףיי
־׳
כדנרי
נע׳כת
7ח 7טעעא הוא המקל סמי ופעס אחד עיב נראה מדבריו עצמו וממלא הכלי שלאכררךהמדיר׳לרש״י ולפי׳ ר״י דוק׳משער קטנות כיון דבלא התרהכלל ס!ו
מעת רמתירים סאינו רסאי להוליך המקל יומר מפעם לפי אומד דעתו אבל לא ימדוד כלל אין נובלים המורסן לפני גמורה אסור להתירם ממיס
דהויטירקא
זכלמיעדלאונר אסת סתי ופעס אח׳ערב אבל הרי״ף פי׳ הבהמ׳אבל נותנקכו מים ומעביר בו במקל פעם אחת שתי ופעם סלא לצורך כלל ולפיזסטעמאדיגחסו׳
נינו  :לא אתריגן
ניה גמיכת יו 0כלו׳מוליך התרוד סתי וערב ואינו חושש א׳ערב ומערו מכלי אל כלי כדי שיתער׳ואפי׳כור או כורים יכול לאקאיאזרין ורב יהודה סכידעק,עץ
כיקסאיכו
ממרס
כידו
ולא
מסבב
התיווד
וזיין תימייהו אלומו׳גדולי׳אלא
דפקימי
זהו'
וות׳ו!י׳ויחלו נהיש וכ)כ הרמ״בס בפיק כ״א נראה מדבריהם ליתן לפני בהמה אחת ובעל חתרומו׳אסור ליתןבו מים דנתינתו
_
קשויין כסני ראסיסחייזק-
שוריןכסלסס
הא ,4ס אתדמ! דאפילו כתה פעמים מוליך התרווד סתי הוא גיבולו ולא שרי אלא להולי׳בו המקל שתי וערב אחר שנתן
וכיפיןהן אלומות קטטת כמכפי
סאיל«
זהוי גיניו!*ה!א וערב ואינו חושש כיון פאינו ממיס בידו המים מע״ש וא״א הרא״ש ז״ל כ׳כםבר׳ראשונ'  :קשים של שבולים
_
ז
_
.
.
ך
ף
סססרכין והייט דקאמי כיפין
דארן^
אף! יבת •המ'מ וצא מסבב אותו* ומ״ס ואפי׳כוריס יכולין שקושריןבב׳או נ׳מקומו׳מות׳להתיח 3כדי שתאכל מהןהבהמה וה״ק ממירין שקיעי עסיי שקא 2
פ’ ת; !?c
עת
ציתן לפני בהמה אח ' סם אמר רב
מנשיא אבל אסור לשפשף בהן הירים כדרך שעושיןכאוכלי בהמה כדי
גדולו׳הקסויי׳ מ 1ני יאשין אכל
פסכוסי
האחרוג• ייאמר
י
, ,
פפשלעיל .
חד קמי חד תיי קמי תרי ספי דמי תלת שיהו נוחין לאוכלןדשוויי אוכל בדבר שאינו אוכל שרי לעשותו לאמסוס דכיון דבלאו סכיחזול5
)טלה

אלומות גדולו׳נינהו אלא דפקיעין קסורין כשני ראסין וכיפין5ג׳ראשיס "ף
אלומות קטנו׳סדומות למגפי האילן הרכים וסייגו דקאמר זייןדל> ח׳והכיר6
מתירין פקיעי עמיר ומפספסין וס״ה לכיפין ואע״ג דבלא סתרה יפספס לא
15י
לאכילה גמורה כיון לחזו לאכילה ? צח םהירדמי למיט יח בהידלאמיתסלמיט'1
6ל* במידי דלא חזילאכילה

יסיי’5
)ינל0

יר׳דגהנאןנר &,י׳ קמי תר י אסור רב יוסף

אמראפי׳קבייס

אוכל אכל מטרח באוכלא ברבר שהוא ראוי להאכיל׳ לא

״ח Up

טרחימיטרח טירסא יתירא כאוכל׳לא
סרסינן

| (5kP
הקזרש 5קייח הא מותי לתת לפניה בשבת וכן מיתי קמי
צא׳האשו־ :
תיתי האוכלות באבוס אחת אבל תלתא
קמי תיתי הואיל ובחול לא יהיב להו כי
האי הוי טירחא דלא צייך וכ״ס תרתי קמי הנמל פי׳שמאכילו בידר ותוחב המאכל הרבה עד שנרא׳כאבוס
דאין מפספסין למידק מינה אכלפתירין
סדא אבלהר״ן פי דלענין מנערי מכלי
במשו ולא דורסקשרורס לו המאכל
בגרונו
ואע״ג דטירחא גדולה היא ססס
קשורים
לכלי קאמר דמדה א׳סיגילין לתת לפני
ג׳קסריסמסוסדכיון דאס איממתיוס
בהמה מיתר לפרוק ולנעי בשב׳וכן תרתי קמי תרמי האוכלו׳כאכוס א׳אבל תלמא לא חזו לאכילה מיטרח טירחא יתירא כדי לשוויי אוכלא טרחינן וקי״ל כרביסודה
קמי תיתי הואיל ובחול לא יהיב לסו כה״גלאואסיקנ׳אפי׳כור ואפי׳כוריס עכ״ל ולפיכך סתם וכתכדאלומופקטנו׳מפספסין דהיינו כיפין אבל אלומו׳גדולותבין
וסרמכ״ס כ׳כפכ׳׳א יז״ל ומות׳לערב המורסן בדרך זו בכלי א׳ומסל׳אותו בכלי׳הרב׳
פקיעין בין זרין סתירין ואיז ספספסין מחתבין את הדלועים וכו׳משנסבסוף
ונותן לפני כל בהמה ובהמה ומערב ככלי א׳אפי׳כור ואפי׳כורי© מכ״ל וזה על דרך
סבמ ( דקנו ) מחתכין את הדלועים לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים ר״יאו'
פי׳הר״ן אלא שהרע׳כם איני מתיר לגבל יותר מהצריך לבהמות סיס לו
ומדברי
אם
לא
היתה
נבלה מע״ס אסורה לפי סאינס מן המוכן ובפ׳איןצדין (דס )אמיי׳
&  pנר׳שהוא מתיר לגבל יותר ססס שהן צריכות ואין ספק סדביי הרמ״ב׳נראין ת״ק דממניתין רבי שמעון דלית ליה מוקצ׳והעלו הרי״ף וסר״אש כסוףסכ׳דסלכ'
מפני סאע״פ שאינו מגבל אלא בסיכוי מ״מ טירס דלא צריך אמאי נסרי ליה אלא כר״ס וכן פסק סרע״כס כפכ״א  :ומחפכין את הדלועין פי׳רש״יהתלושיןוסיהו
סלפי זס קשה הא לק^ ער תלתא קמי תיי אסור ואחא רב יוסף ואיפליג ושרי אפי׳
סממן לאו למאכל בהמה [קיימי אלא לארס וכ״כ סר״אש דכנתלסו סאתמלסיירי
קביים.ועול א שרי אפילו כורים ואם איתא דעולא גמי לא שרי לגבל יותר מהצריך
מתנימין ואסמועינן דלית בסו מסוס סורי אוכלא למרומשוס מטרח באוכליןלמר
לבהמותיו הא רב שנשיא לא אסר אל ^ תלת׳קמי חיי אבל סלת׳קסי תלתאששיר טכ״לכלומר דאס נתלשו בו ביוס אפילו לרבי סמפון אסור לטלטלםדאע״גדליו!
דמי ואפשר דאפי׳מריס נמי שרי כל שהוא צריך לבהמותיו ומאי אתא לאסמופי׳ ליס מוקצה אלא בגרוגרות וצמוקים דוסנהו בידי׳ כמחובר כיון דלאלקטוסגמיי
עולא ואפשססיה גורסהרמ״בסתלת׳קסיתלמאאסור והשתא אתיספידאיפליג אקצ ינסו מדעתיה ודמי לגרוגרות וצמיקיס וכמו ס פרס״י בפרק אין צדן וכ׳כןפט
עליה עולא ושרי לגב׳יחד כור או כורים :כתב הר״ןבפ׳מי שהחשיך שנראה מדברי הר״אס ומאי לשרי רבי סמעון לחתך הנבלה לפני הכלכיס פירש רס״י בסוףשנש
הימ״בן דהא דשרינן לגבל סורסן ע״י שינוי דוקא לתורי אבל לתרנגולי׳בכל גוונא
ובפרק אין צדין דאסי׳כנתכבלס היום שרי מדפליגעליה ר°י ואסר אס לאהיתש
אסור והוא ז״ל כתב על זה ולא ידעתי מני} לו אי מסו׳דתנן כממני׳אבל לא גוכלין נבלה מע״ס שאסורס ובפרק כירס אמרי׳דמרבראמימר משמיה דרכאאמ׳מווס
ההיא בגיכול גמור עסקי׳וסכיוןשמצי׳בגמ׳דלסווריס שרי ע״י שינוי למה לא נלסוד היה ר״ס בבעלי חיים שממו שאסורים ומר בריס דרב יוסף אמר משמיה דרנא
ממנה לתרנגולין דא ודא אחת הוא וכן דעת הרמ״כס גפכ״א • קשים סל סבליס
חלוק סיס ר״ש בבעלי חיים שמתו שכס מומרים ופירש רש״ימודס היה
ר׳סמעין
שקושרים כשנים או ג׳מקומות מומר להתירן וכו׳כסרק מישהחשיך ( דף קנה ) סכן דאף על גב דאסר סחתכין את® נבלה לפני הכלבים ה״סבמסוכנמץדעפיהפלה
מאתסל לכלבים אבל מודה הוא בכפלי חיים כלומר בכריאים סמאושאסורים:
מתירין פקיעי עמיר לפני בהמה ומפספסין את הכיפץ אכל לא את הזרין ופרש״י
עקיעי עמיר קשין של שיליס סאגדן מתירין אומן שיהוכוחיס לבהמה לאוכלן ומשמע יל דכיון דאיסור מוקצה מדרבנן הוא אזלינן לקולא וכסו שפסק סראש
מפספסין שכן דרך סמפזיין לבהמה העשכי׳ויסיס לה לאוכלם סכסהןדחוקין
בסרק אין צדין גבי אין מוקצה לחצי סבת וסילכך אפילו בריאה סנתנכלה
היו®
מתחמשין ואיכה עריסה הריס כל כך וקצה כהס ובגסראעסס ) אסר רב סונא הן הן
שריא ואף לע גב דבפרק אין הדין תנן בהמה שמפה לאיזיזנה מקמימה
ואמרינן
פקיעין הן הן כ־יפין פקיעין מייכיפין תלתא זיין דארזא וה״ק מתיריןפקיפי פמיר בגמרא לימא תכן סתמא דלא כרבי שמעון דשרי לחתך נבלה לכלבים אפילוחימא
ומפספשין וה״ה לכיפין אבל לא את הזיקלא לפספס ולא להמיר אמ׳רב חסד׳מ״ט רבי שמעון מודה ר״ש בבעלי חיים שמפו הניחא למר בר אמיסר אלא למיבררי
דיב סונא קסכ׳למיפי׳באוכל׳טרחינן לשוויי אוכל׳לא מסוינןופרס״י ,הן סןפקיעין יוסף מאי איכא למימר תרגוסא זעירי בבהמת קדשים כלו׳שאסורה במא ופיו
הן סן כיפין כול׳קשיס של סבלי׳הם פיהו פקיעין סאינ׳קשורי׳אלא בב׳ראשיןכימין אלא טעמא דקדישא הא דחולין שריא הניחא למר בריה דיב יוסף אלאלמר יר
קש׳־ין ג׳זיין דאיזא ענסי׳לחים של ארז סמזרדין אות׳ובפודס לחים ראויי׳לבהמיה א מימי מאי איכא למימר ומשני הב״ע במסוכנת ודברי הכל וכתבו סס היף
ורוב מי אדס מניחי׳אותה לעצים רב יהודה אמר סן הןאקיעץ הן הן זייןפקיעיס
והר״אסתיגמא זעירי כבהס ' קדשים ופיתה מסוכנתמעי״טוטעסאלנהממ
מיי זרץ תלסא כיפין דארזא וס״ק מתירין פקיפי עמיר לפני בהמה אבל סספוסי קדשים דאין מאכילין אותם לכלבים הא דחוליןסרי לסלטולי כיון רמסוסגסי
מע״יש דפתיה עילוי ' מאחמל להאכילה לכלבים הלכ׳שרי לטלטלה לדבריהכלע
לא וכינדן פספ׳יסי נמימסספסי׳אכל לא את הזרין לפספוסי אלא להתיר אמ׳רבא
מ״ט דרב יסוד׳קסכ׳סוויי אוכלא משוינן מטיח באוכלא לא טרחינן ופרש״י הן הן שאני החס די״ט הוא ובי״ט קי״ל כרבי יהודה דאית ליה מוקצה כמו^סכמבהריJ
פקיעין הן סן זרין שניהם כקשין סל שבלים ומס סהתי ' כזה התיר בזה ודקתני אכל בסוף ביצה וסרע״בס בסרק אסד מהלכות י״ט אבל כשנת דקי״ל כר ס אפיהי
לא את הזיין אפספוס קאי וה״ק ספירין פקיע עמיר דכל זמן שהוא קשור לאו בריאה מבע״י שריא ולכן כתבו הרי״ף והר״אש בסוף שבת ממניתיןדמסתנין ^
אוכלא ומסירו לסויי אוכלא ומשום צער בהמ׳שרי אכל פספוס לא דם גי ליס הנבלה לפני הכלבים סתס ולא העמידוה במסוכנת דוקא ןגססז־מגסמ
בהתיה יאיתעביד אוכלי׳יפספוס לתענוג בעלמא ה & ועיסיח באוכל בדבר שסו׳
מהלכות סכת ורבינו כאן כמכין סבת ורבינו ירוחם מתיבי״כס׳יסמי*
ככר אוכל כלא תיקון זה ל א טרח יכן ומפספהין את הכיפין דאחא דבלאו פספוס הנבלה לפני הכלבים ולא סילקו בין בריאה למסוכנתיבסלכרח " * i
לא הוי אוכלא אכל לא את הזרין לפספס אלא להתי׳אגדיסן כפקיפיןדהמר׳אגדיהן ביניהם ומיהו רבעו כתב בהלכות י״ט סימן פקי״ח שאס הימה בריאה ומת -
שוויי אוכלא הוא ואימותב רב הוצא וסליק כקשיא וקס לה הלכת׳ כרב יהוד׳וכקכ ׳ לרבי שמעון אסור לטלטלה מסמע דס״ל דהלכסכמ יב י 6מיסי י ״ מי 1
חרננ״י
נוסחי הלכות הרי״ף כתוב כסבר׳ רב יהודה אבל לא את הזרין לא לפססס ולא בב״ח שמתו שאסורין ואס כן ה״ל לפרס כאן דלא סיי אלאכםה’ מ ?חי 1
מ&
להתיר וכתב הר״ן דטעמא מפני שכיון שקשור כ ג ' מקומות הוי טימזא יתיר ' ואסור אבל לא בבריאה ופ״כ צ״ל שסמך על מ״ס בהלכות י״ט ומ״מצריךלימז "!5ינו
אכל רש״י גורס כמו שכתבתי כמחלה וכןנויס הר״אס וסרמ״בס כ׳בפכ״א וסמירין
פסק להחמיר כפלוגתא דמי3ר אמימר ימי  3י רכייס1
5£
!שהונחא’
אלומות סל עמיר לפני בהמה ומפספס כידו אלומות קטנות אבל לא אלימו׳גדולו׳ אלא מדרבנן ולפנין הלכס נקטינן להקל כמו סכתבתי תחלה לוכמו
מפני הטורח שבהם וכ׳ה״ה שא״א לישב דבריו לא כאוקממ׳דרב הוכ׳ולא כאיקממא
שהוא דעת הרי״ף והרמ״בס והר״אש ורכיכוירומם ז
ודע
ררב יהודה ולי נ׳דאיפש׳לומר סהרמ״כס מסרס דליב סונא פקיעין וכיפין ממיהו
את הזריןססןאל

»!y״
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^ ^ חיךמויזכי׳לרכיהודסמדפנן ממתכין אפ סדלועין לפני ס־המ'
^ ^ לצודליעין דומיא דכבלה 0ס יכלה לרכיכא אף דלועץ דרכיכי אלפא
ןנ '?נז3א\ ילא ותיוכתאלרב יסורס אמר לך רב יהודה לא נכלה דומיא דדלומיין
^מ יס ראשוני אף ככלה דא זץ נא והיכי ממכסת בבשר פילי א״כ בגוראייתא
™י׳ רס״יא־ נ כלבים ד ? אמי

ד״מ

ג״כ סרמכ״ס כעכ״א. . ,-
מסלקפץ לתמגולין י6ןי )
.
טפנין מיס לפני ;־ ימיי ולפני יודס (ג)כ'
תדר־׳ל א•}
שבשובך חיל מתנין לפני אווזץ ופרנס־לץתפר יוניס ןרדפיאות מפכה
סםי)י’0־')ת־מול:ס
ובגמרא מתיב לרב יה ידה דא' דה מי/אה ־י
נמי-ביד היא ואפ׳ס אסיר מדמר׳מהלקשין א׳אי !■ם נשגיג
לתרנגולין ואצ״ל שמלקיטין ואין מלקיסץ לי וני שוכך וליוני פ 11,יס ^  yyס .£ץ יהיינל שרונים
מהלקסין
מאי מהלקסין ,־'*» 5-י 5זס המאכל
יר
3מ

כאס
ימה ^ להס ^כ,־ה

מתיכס

כדפרישית עד מקום שיכול לחחזירר משם

תייונלשם שאינן

ומהלקטי׳לתרניר ק ם

קמיהו כמי לא הכי מזונומן עליך והני אין

נס 1:יןוק 'לכיכ יהודה דאמי מ יטיח ארם בהמתו bpגבי עשבים מחוברים ולא חיישי' שמא יתלוש . .
דיקא אץ מתנין מיס _
לפני דבורים ולפני
לא סרסינן ונתבאר זה יותר מחם ולא ע״ג מוקצימפני שאיסורו קל וחיישי׳שמא יתן לה ממנו יונים סמוכךיאבלנוסניןלפני "אוחיס
מנ ויסרא״םסנמכ נבימסמנין את בידים ורוק א להעמיד׳שש ג• ריס אסור אבל לעמיר בפניה בענק וממגוליס וט׳מ״ט לאו משוס להני
הולופיןואשמופיק דלית בכו משו׳סוזיי שלא תוכל לחמות אלא דרך שם מותר נוטלין המאכל מלפני מזימשיו עליך וכני אין סזונותן על־ך
למר ומשוס מיסרח כאיכלא למ י חמור וגותנין לפני שור שאינו נמאס לפני חמו׳וראוי עדיין ל»ןןף וליסעמיך מאי איייא מיא אפילו חיטי
:
■;!'ללרב רנא לית כסו תשו שיי אקלא ואין כיטלק לפני השוד ליתנו לחמור שנמאס לפני השור
לספרי נפי לא אלא שאני פיא דסכיחי
מלאסימיך נסי חזולאכילס קני* ו׳* יב ראוי עוד לחמוינאשור לנדוף האבוס לפ ; יש<
ךפטם
בסגמא  :וכת ^הר ן מראמריבגנו
ורטעמיך וכויספרקיק שאני סיא
ץ‘'’* 1®!03י ? '**],? ?.,נ ^ כיץן באנוש של כלי גזירה אמו של קרקע דאתי לאשורי ביה גומות
רכלאסיתזל^
סזולאכיל  ^ ,על ידי
דטכיחי משמע לי דמזונו׳דלא סב יחי כגון
חחודוסח ^ ייחר« מ1,חויו .
™™
ידהדדלאסריאלאטזשי׳תצת
_ _ _ _ _ א״ורגשכן ? ס ;קהו .?.ן מלפניו .
חפי וספרי מ ׳ת׳לימןלפני יוני שוכ׳אע״פ
הדחקהרי בסדי דלא שרי אלא י .עןשי קצת
סנ1ינןכאנלי צסדי׳אבל אש יאנלי לסדיא
״•1״ ^ j I
״י■ JL 5 Lשק אע פ  VCט אסור ומותר סאין מזונותן עליך תיקתר ואין מלרדטין
כלאחיתוךלר׳* ידק״ל סתי׳מיפר׳באוכלא
ליתן לו כמינו בחצר ואם נטלן ויצא אין ליוני שוכך ויוני עלייה כמזונות מכיסי
 kומסיר ואע״ע שלא כתב הימב״ס
מקקין  Vורוקא
שהגוי
קאמר ולפיכך תמהני׳ מהרמכ״ס שכתב
מדיסדמיסיח כאוכלא אסו כיון דכעס
בפכ״א מה׳שכת אכל מי שאין מזונותיו
סנמנאנל לא אלומות גדולות
מפניהסויח
סבהם
נייך
לפיס
דטממא
מפום
עליו
כגון
חזיר
ויוני
סוכך
ויוני
עלייה
ודכורי׳לא
יתן לפניהם לא מזין ולח מיס
למיסמח נצוכלא לא סמזינן ממילא משמע דבנבלה נמי לא שדי לחתך אלא כשאינם ולא הילק בין שכיח ללא שכיח וכן הרי״ף לא הזכיר מזה כלויולא ידעתי למה עכ״ל
ואייליאכלאלא ע״י הדחק :
כתיב בת׳ייה תי׳נ״ו דאפי/לדעת התו׳שכתבו ומתוך דבריו ניכר שהוא גירש סאני מיא דשביחי בא גמא כלא אלא ומעיי כך עלס
דנשאר איכלין בי פסילקא לא שייך בהו טחינה אין ?ראה להתיר לחתוך בשי סי על דעתי שהם דברי רב אשי שגא לפיץ מ״ט לא פני ממני' דאין נותנין לפניהס
ון דק לצורך עופות להאכילן כיון דאין הבשר ראוי כך לאכילה אלא לכיס אומו סטים ושעורים כיון דאין מזוניתן עליך ושני דלא אשיר לפני מי שאין מזונותיו
דליאו כאורתיס וכיד כתבתי זהבסי׳שכ׳־׳א  :ואין מחתכין השחת והחמבין לפניה אלא מיס משום רסכ׳יחי אבל סטי ושעיי מיתר ולכוז בייית׳דצין מלקיטין ליוני
ורימשכס בפ׳מי שהחשיך ידף קנה ) אין מיסקין לא את השחת ולא את החיוכץ סוכך וכן ברית׳דאין כותנין מזונות לפני חזיר במים דוק ' היא אבל שאי דבר ים שרי
לסניבהמה נץ דקס בין גסה ופפר׳סעמא בגמ׳לרב יהודה דק״ל כותיה מסוס ואין זה במשעע דמזומ׳קתר ימים לא זייני כדמימא כר״פ בכל מערכין הלכךודאי
מישתז באוכלא הוא כלועי רב לא חיתי ! נמי חזו לאכילה ומשמע שאס לא היו
גירסא דירן עיקר דגיסינן אלא שאני מיא דשכיחי והכל הוא לכיי סאווליטענדך
ראויים לאכילה בלא חיתוך גגון שהיו יבשים או ש״יתס הבהמה עיי קטן שאף
כלו׳לא
תידוק
מממניי דבשאין מזונותיו עליך אין נותנץלפניכס מזומ׳דא״כ אמאי
נקט
מיא
ולא
סשח׳קפס לו וצריכ׳סיתרך שוויי איכל׳הוא ושרי וכר׳שהרי״ף וסרא״ס ורבי׳לא כתבו
נקט
מזוני׳הלכך
איכא
למי׳דלא
אסר
אנא
מיא
דשכייחי
כאגמא
אכל
זהמפני פסמכו על מה שפסקו בסמוך דשויי אוכלא פשוינן  :והימי״ס כ׳כפכ״א חיטי ופערי אפשידאע״ג דאין מזונותיו עליך שדי כיון דלא הכיחי ומיהו לעניןהלב'
חיל המסמך את הירק דק דק כדי לבשלו ה״ז תולדת טוחן וחייכ-לפיכ׳אין מיסקין נקטינן כספם ברימא דקתכי אין נימנין מזינות לפני חזיר מפני סאץ מזונותיו
לאאת סססת ולא את החיוגץ לפני בהמה בין דקה בין גסס מפני סניאס כטוחן עליך יכל סזומת במשמע וכרב אחי דס״ל הכי ואפ״גדאידחילה דיוקא דמפני׳לא
6נל מסתרי את סדלועין לפר הבהמה ואת סנבלס לפני הכלבים שאין טחינה אידחי די נ' מסו׳הכי הלכך סוס מזון אץ משנין לפני מי מאין מזונותיו עליך וכדכרי
בעירותוכת׳ס״ס שבמקצת טסחאות כתו׳סאץ טחינה אלא כפירות וב 'שלא הבץ הרי״ף והרסב״ם ז״ל  :מצאתי כתוב כתסו׳בסס רבי׳מותר להאכיל בשב׳תולשת
א׳מהןאבל זו שגויסין אלא נראית יותי ונ״ל שטעמו ספני סהמסתא שאין כתיב המשי ססיי מזינופיו עליך ולא אעשר .בה-שטס ע״כ וכן מצאתי עוד בתשובו׳ה״ר
כהאלאא״א להעהנידה כללדהיכיקאער שאץ טס״נה בע־ירו׳וסא שחת וסיובין צמח כר׳סלמה ביר׳פמעץז״ל להתיר דהר תולעי לא גריעי מאווזיס ומרנגולי׳ויוני
פימת כינהו וקאסי לחתכס משוס דנר׳כטיסן ואין לימי דה״ק מ׳ט סחת וחיובין
הרדסיאות סמזונתן עליך כיון ס אינם יוצאים מן הבית חוצה כדבורים ויוני שובך
איני אסיי לחתכס אלא מפני שנראה כטוחן אבל אינו חייב מפני שאין  .טחינה ואין לאלו התולעים אלא מה שנותן להם האדם ולפיכך דבר פשו׳הוא סנומן
מיימיא״כ לא סיס לו להפסיק ביניהם כאבל סחתכץאת הדולפין לפני הבסש'
לפניהן עשבים לאכיל ילפזי* לפניהם פלי סתומים יזולתס שלא אסיואלא סזירין
וני לס צך נראה לו סעיקר הניסחא שאץ טחינה אלא בפירות כלומר ומ״ה אסור וכיוצא בו שיש לו ג׳אגדין ויש כי סורח הרב אבל מתירין פקיעי עמיר ואיני רואה
לוסקשחתותרובין לסירות יינהו אבל דלועין ונבלה מותי לסתנם דלאו פירות
כזה סוס חשש איסיר אא״כ היא מקום סכהגו בי איסור להחמיר עלעצמן עכ״ל :
נינהיסילכך לא מיסוי כטוחן אלא שקשה לי דדלועין נמי פרי כינסו ולא גרעי
מעמידאלם בהמתי ע״ג עשבים מחוברים וכו׳עד מופר בס״פ כלכתביידקכב ) •
מיו] ' מפני כך כתב שלא הבי' אחד מהכסחאית ולי ניאס דיימי נכון לגרוש  .גוטלץ המאכל מלפני החעור ונומנין לפגי סור 3ס״פ פולין ( דףקע )
סאץ טתיכס כפירות וטעמא הוא דיהיב לפיטורא דמרסק שחת וחדובין כדפרי'
ימפיס בגמ׳יטעמא דנמאס המאכל לפני הטור משוס 1איפ ליה רירי מה שאץ כן
אי ! פ שהפסיק כיניסס במחסכין את הדליעין איכא למימי דבמי דסייס כל סכי בחמי' :וכתיב בסער הפרית' ובפמ״ג דצייך לדקדק אס מופר לתת מספא שנשאר
ייר אהיי למיהב טעמא לפיטורא דמית ? סחת וסמבין וכתב בתשובת הרשב״א לזו לפני זו שאע׳ סינה ( וכ״כ המרד פ׳מילין )  ^ :סור לגרוף האבוס לעני סור סל
^ לי מל הרפב״ס דבגמיא תשמע דטעמא דאין מיס קין סחת וחיוכין הוי פטם וכו׳משנה סס גויפין מלפני׳ ספעס ומסלקין לצדיין מפני סרעי דברי ר׳דוסא
משוס דעיטית כאיכלא היא והימל״ס כפץ פעם לפי שכיאה כטוחן ולי כר׳דמשוס
וחכמי׳אוסרץ ופיש״י סור שמפטמים אימי גורפים אבוס שלפניו בשבי לפת לתוכו
דסע מא למיסרס כאוכלא לא סגי אלא לשחת וחרונין שהן רכים אבל
הפכן
לקשי׳דלי׳בסו
והשעורים
ולא
יתערב בסס עפרורית ויקי ] במאכלו ויסלק הפק שלפניו
משוס מיטיח נאוכלא מססע דפדי לפיכך כפן הימבי׳ס טעם מפיס טוחן דהאי
לצדדןסהיא רבכדיסלאידיסכו כרעי ומפרש כגסי־חכמי׳אפרוייהו פליגי וידוע
שיי ו אף גקשץ ואע״ג דבגסאשיקנא לרב היכלו בקשיא מדאמי' מפרפין דהלכה כחכמים ואיתא פו בגמ׳אמר רב חסיא מחלוקת באבוס סל כלי אבל כאבו׳
שי ?ש],מ יחיוכין דיניכי אלמא לא טרחינן באונלא ולא סר דטעמא מסוס טוחן סל קרקע דביי הכל אסיר ומאחי־ דק״ל כסכפיס אעי׳באסם סל כלי אשור :
זפיס דששסע ליס לתלמיד דבההוא עירקא לאו בדיני טוחן עסיק תנ׳אלא
עכה מותר לזמן גוי בשנת וכי׳בפ״ב די״טאיכא ) סגרי הכי אמוראי טונא
ואע״ג דיב אחא אמד הפס דאפי׳בפבת אסור ה״ל יחיד לגבי
נלנימיטיח כאיבלא או שוויי איכלא וכדקתר רישא מתירין פקיעיעמיי ונו׳ :
יין איבסיןל> ת הגעל ולא לורסין אכל מלעיטין מפנהסא ובגמיאסס מאץ רבים וכן פסקו שם סיי״ף והרא״ס וכן פסק היהב״ס בפ’ו מהלכות סכת ;
ומ׳ש ומותי ליתן לו סזונות בחצי יכו׳כיימא בפ״ק דסבת ( דיס ) וכמ׳כרגוג״ם
י^ אובסין אץ מושין לה אבוס בתוך מעיה כלומר שמאכילה כ״כ ער שמרח יבין כני
מעיהכאבום • ולא מאמרין העגל איל מלעיטץ גש זה שם בעשנה
ואיפליגו בפ״ו ונומנץ מזונות לפרו לאכלן ואם נטלן ויצא אין נזקקין לי וכ׳ה״ספ־כ׳לאיכלן
ש' י״י שימשה והלכה כיב יהודה דאמי המראה למקום שאינה יכולה להחזיר לפי שבמפרש להוציא אסור וכן אשיו בימסלמי וכן פייסו ז״ל וכ 'כ הגהות דק
עססנמקית■שיכולה להחזיר משו׳דתניא כותי׳אי זו היא סלעט מאכילה מעינו ׳ מיכח לישנא דבייתא וכתב עוד בפס המפרשים שהספר כדי לאכלן הוא  -.מפני
שאנו חוסבין אופו כמזונופיו עלינו כ יון סאר מצווים לפיכשו מפר דרכי סלים
^קהיפתומד ינותנץ כרשיק בפני עצמן ועי׳בפכי עצמן ופרש״י מאכילה מעימ'
ן סןשאיכו מיביצה אינו יכול לתחוב כל כך ויכולה להחזיר וטמן כרפינן בפני ואינו דומה לחזיר שאסור ליפן לי מזוגות כמבואר בסד סכ״ד יכן כתבו כתוספו'
,שזיש' ס 3פרעצמן דכסמאכילה בבת א׳המים מבליע ין אתהכרשירן לתיךכית וסר״ן כפ׳ק דשבת וכתב הר״ן עוד והראב׳יד החמיר בדבר לאסי׳כל היכא דעצי
יעאסעצ כיחס ורבי׳קיצר כזה שלא כתבו וסרי״ף וסרא״ש העתיקו הכרית׳ונ״ב
לאישפמוטי והא דקי״ל פזמנין את הגוי בסבת לאו דספינן ליהאנן אלא זמחויכן
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בחצר אבל אס עומד בסון ופשט ידו לפנים וכו׳כ״ב המו׳וסרא״ס והר״ן בריש שברן ראוי לטס אין החטים והקמת רצויים לאכול באותז ענין שנעשולכסו"
דאסוי משוס מר' כנ « ן לו ע״מ להוציא  :ומ״ש צו ליתן לושא׳ספציס וכו׳כ״ב
סנעשס בו איסוראדאוייתא שנמשה פת וצי נו דומה לחזי למכזשלמרסלקי
התוס׳והרא״ס יסר  fוהמרדכי סס אהא דנותנין עוונות לפני הגוי בחצר לדוקא
•
ודגים
וכ׳הלסס
מומר
דהא
פסקינן
שלהי סכת כי״ס דשרי מיקצ׳סי מניסדד?שי
מזונו' אבל שאר מיצים אסו׳כלו׳דמזומת
בה בצומה מבת
דרסייהב^
" W

כנייגתן'
יניקונשמן

הגוישהרוא׳שנותןלו אינו יידע שוזחפצי* .
,י
בדסמריק בע י
פין ׳1
צדן "׳גוי "׳
סקכיצ״מן
לישראל
ןל6אס
ס יש
יח במ
אסו׳׳»•3
של הכוי פתשל גוי שנאפיכשב׳ריית אסר אותו דשטינטחןהיוםליםר5
דמייי
ינו3י"" ”
מחול' י
ונמצא שהוימוקצה דביןהשמשו׳לא היה ראוי ובספר התרומות סיעישו ופיס״י דאפי׳ר״ש מח־סכהנ) ו5ן,
כתיפכי׳לאיסור ולהיתר ואי׳א ז״ל כת׳ול״גלהתירדאפי׳היה קמח כגת גרות וצמיקים לאמריפ׳טי׳ומווס
ר׳שמעון עכ״ל והשתא ישלפר׳דנויר3ינן
או עיסה ביןהשמשו׳לא הוי מוקצ׳כיון־גסרו בידי אדם והטחינה
דס״קר״מאשרנמוס מוקנה ו^עלנ3
והאפייה אינה אוסרו׳כיון דבשבייגוים היא נוי שצד דגי׳או לקפז
דק״לכר״ס דלית ליס מוקגססצגי^
פירות או אפה פת או בשל לעצמו כת' ספר המצו׳יש מתיריןכמו
.
דציכאלמיחשסמא .
כעסן .
היוס ןהןי
שאר מלאכות שעושה לצורכו ויש אוסרין כמו פירות הנושרין
כמוקצה דגיוגרת וצמוקיס והו
שנת3
שנאסרו אפילו נשרו מאיליהן דבדיר מאבל החמירו טפי והפי ונמצא שהוא שוקציכלומראפיי’
לר׳שעעןן

המע!ת א «.י»כי 1החפצים של הגוי ומבייש שבת (דף ב)
אסרםףיי־ץדאל אמתני׳דפשע העני את ידו להניס ונתן
^ %לתוך ידו לש בעל הבית או שנמלמתוכה
•תש! נ "מהן
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והוציא העני

חייבבע״ה פטור

ואמריצן

שית׳ !!"! נתעיגי כגפ׳דכע״ה מעור ומומי והקשו הפוסע'
י" 1תר לי;שצ'?> והרא״ש והרן דאפי׳אס העני גוי איסור'
דרבנן מיהא איכאכיקמיא׳ כטפןלו
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• ל מקט טחינה דאהויא
מטעמא

לאו אסורקבו ביום ולערב כתב בספר המצות
שמותריןמידאפי׳כי״ט מה שאין כןבאתי' אבלIh
,
,
_
_,
שהוא
ספק ודבר
שאין בו חשש צי־ד׳ומחובר אלא חושש שהובא דלעניןשב'
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«חטים והיינו דקאמידטעמא ראיסויא טסוס שנלא נטקהיוםונמצ׳שכיןהשססו' ישראל מנ״ל וכתוב בהגהות אשיריס״פ אין צדן כסס א״ז דלדבריהכלצסניעל
פיו שטיס סאיגם ראויי׳לכוס אבל כשנפחן סבע״י לא הוי מוקצה כין הסמשו׳סהרי אי אפה עבד ישראל כשבת אפי׳לצורך עצמו ואפי' בסבת ראשונה וכפעם
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ודווקא
בידוע
שהביאן
מחיץ
לתחום
אפל
סתמי
שאינו
ידוע
m
ומ״ש ואש ליקט והאכיל לבה זת
ישיאל
כיקעי ט וכעשכסנגיך3
שסי "יציק^
א'צ למסו בידו כ״כ סיא״סוהמרדני בס' הביאם בשבת אם לאו שרילרש״יולרי׳יף ם :תמ' גמי אסור אא״ה ד< £איתעבירבהו
איסורלא׳ייית׳עו®»
כל כתבי וה״ה בפי ספי בשם המוס וכתב.
ידוע שחיו בתיך התתייוכ״כ הרמ״בם ז״ל יאפי' פתמא ;:מי אפור 'ליסיא אס־־ מיד לדכיי סכל
חסנרימיקף
אלא יאצמי  ppדה־ה ליה לרבי׳
לפ״ושי
סבן ני מדבריהי־מ״כס :ומ׳ש אבל אס ואפי' בידוע שהביאן בתיך חת
■זו׳צרי' להמתין בבדי שיבאר מפני
רגיל בכך צריך למתי' ומ׳כב שם
הר׳י׳יאש שהביאן כאיסור שהעבירן ארבע אמות כר״ה אפי' הביאן פתש
ללדכייהסוכר' ,די־אקפי׳שי־ביא
ביקננין
וה״ס וגס כן נרא׳מדבריסמי־דכיפס :
ואם אמר לו ישראל להביאן לו אפ! ירק לי לעולי ולאחדים בכרי בו נמו שיתבא* בסימן dpידהאציי[
ואם עשה ארון או קבר לעצמו וכוי
למיחשפי,עפ'כהיכאת׳איסי’ת'י'
וצסוחס
עויכיאוס ממקום שהביאן וא״א זיל הסבים לפרש' ,י :
אף לישראל אחר בנוי שיעשווי׳לסס«
בם״פ שואל ידף קנא ) מנן עסו לו ארון
לרחוץ כל גופו בחמין .בששת וי״ט אפיי כל
וספרו לו קיר יקבר בוישרת' ואסבשביל
אבי ,ואבר לבר אפי׳ במים שהוחניו מערב על ע״שבסנרך לדעווהימ״בס
דלאשדיש
ייסיאל לא יקיר בו עולמי' ופיש״י עסו
לו
אסויים ער כרי שיבואו שחקיםקוו: :
ארון בסביל גוי או למנוי ובגמ׳אמאיה״כ שנת וי״ט בין סא הס בבלי או בקרקע ואפי׳לשפיך המי׳ על גופו
ולוקא בידוע שהביאן מחין לתשושונ1׳
ישתין בכרי שיעשו אער עולא בעומד ולחשתמף אסור איל מותר לרחוץ בהט פניו ידיו ורגליווחיים סס על המשנה דקתני לאיספוד
בסיטיא וארון בפועל על קכרווערש״י בחמי האור אבל בחמיטבריאאובצונבין מותר לרחוץ כל גופו יסיאל מא״כ כתו ממקום קייב כעיכנין׳
דצריש׳קאי דקתכי יקב׳בו ישראללמשמע ובספר המצות לא התיר בחמי טברי' אא״כ הם בקרקע אבל לא מאי ממקו׳קיוב יי :חש מעקו׳קיוכיזןן
מיד ופריך ימתין ככדי שיעשו דכהי דלא בכלי וא״א הר״אעו ז״ל התירה בכל עמן  :אמת המים שהיא המת ו שפיסל אמי סיישייסמא;  frלחומהלגו
מוכסאמילתא מיהו י״ל בשביל ישראל
זי לו
ופס קו ספים קיס כשמואל מסיט
דאעוי׳
אסור להמשיך לתוכה
בגמרא דממניתין דייסא מתיהופראי
נעשה ומפרקיכן בעומר הקדר כאסיטיא
סאין דיך יסראל ליקב׳שס דודאי לא כעש בסביל יסיא׳ וארון במוט׳על קביו רגוי פמקוס קרוב בתיךהת״,־ס:חיישי׳סמא ח וץ לסתה לנו אבי' הניא; משיןלחחאו
נאסי־סי׳דמוכס דלסס אותו קכי נעשה סארון וכ׳הי״ן אילכגאוני׳פיישו דאסישא תולק להתיר ואומייס שמא בתוך התחוס לנו ע׳ס וסוסדין בסס למשמיד6-כל
דקתני לא יקבר בו עולמי׳פייך אמאי ליסגי בידי סיעסיימפרקי׳דבעוס באסיסי׳ הרי״ף פי׳אע״גדחזי' נהו דעיילי בכפיא ל א אמרי׳אי לאו דעיילו מאחי קדנ 6א
עסקינן שהוא מקוס סיהסיא וגנאי הוא לישראל שיקבר בקני מסורס' סנתתלל כר
הוו עיילי כצפייאלא אמיי׳הכי מאתי רס־קא אמו והאי דאתו בצערא כליליא
אזלי
סבת וכן דעת קרמ״בס כע״ו אלא שביאר דבריו לומר דכא דאואימנא בעומד עדדמטו לשומה ובסו סתסוקא עיילי השתא וכ״כהימ״בסכפיו
דיאפי׳סתמאנמי
באסרטיא היינו לומרססי׳מפורס׳לכל שעוסין אותו בסבילישראל ס מהוא ומשמע
אסור עד כדי שיביאו ממקוס קרוב ונתב עוד ואס ידע בודאי שממקיס
פלו׳סביאיש
דאפ״ג מעשה באסמדא כל שאין העוברים ושביס מכיריס ססוא לישראל ואפילו בסבת ימתין בכדי שיבואו מאותו מקים אחר השבת והוא שלאיהא*
סרברבס״נויא
מכירים שהוא ליפראל סא אינם מכירים לאי זה ישראל הוא אינו אסור עילסי׳וכתב
גמלה כמו שאמרנו עכ״ל וכתב ה״ה כך דעת קצתמפי־שי׳סאפי׳דבר המצוי
ממקום
עוד סרמ״כסדכשהואבפרהסיא אינו אסו׳אלא לאותו ישראלשנעשה ב& בילו אבל
קחב אס כא מיסוקצייך להמתין בכדי שיכא ממק ים סבא ויש עי שהקל
בהמתנת
סיפור
חוץ
לתפוס
מכ״ל
*
ידעת
סרש״בא
לישר' אחר מותי והוא שיסמין בכדי שיעשו והרא״בר ז׳יל כת׳עליו לא הכל מודים
לו סיהא ישראל אסר צריך להמחיזבכרי סיעפו ולפי הטס' שהוא מערסלפני׳כהמתצ' בתשובה כספרא ראשונה1רבעי'שיבואן .ד* מ (!) «ז^ ,זרנ׳ ,a
שינולי
w?vpi
ממקו׳שבאו והי״אש הסכי׳לערס״י
משיישי'
י
וו דומה שאין ישראל אסר ציין להמתין עכ״ל כלומר שהימ״בס ז״ל כסב סס דטעמא
שצריך סיפתין ככדי שיעשו שאס מאמר יהא מותר מיד סמא יאמר לגוי לעפות לו שמא תיץ לסוסה לנו וכתבו רבעו כסמוך
1ישצא הדבי מוכן מיד וטיפן הרא״בד דהכ׳כיון דאסי לאיסו יפראל שכעש׳־סבילו
ומז ש ואפי ,בידוע שהביאן כתוך התפוס צריך להמתין ונו׳ לוע״ס סאץ
זסלשץ
מו ליכא למיגזר שדי וה״ה כתב ח"ל ומ״ס רבי׳בטפס ההמתנה מוס נס הוא ממג
הרמ״בס מ״מדעתו  pהיא כמו שכתבתי בסמיך וכתבו רבי' כאן לאפמופינן
דבהא
במפ׳־סים ואע״סכ ציי ! אפילו לישראל אפר להמתין פלא סילקו בדבי סנפסית בו פליג אר״י לשרי לאסייס סיד כדבפמיך  -והיכא דהביאס מחיץ לתסוס סלאבר°ה
מלאכה גמורה כשביל יסראל ופז דעת רש״י וכ״כ הר״עכן בססי הורת האדס סלו ־ ואסב העכיר' כי״ה נ״ל דבכוי שיביאו תתחל׳ר״ה סגי.
 £ Vש ואם אמר לו
יסראל
יאפ3'1סגעסה בצנעא כתב ה״ה דליעראל אסר מך צריך להמתין בכדי שיעשו וכויאסורין לו לעולם לא ידע 5א מסיסא נפקצ ליס ליבינו לקיסס בכך דאיןלימי
ודמה דברי החולקים עלהז ולזה נוטים לגרי פר״ן בפ׳כל כתבי ובע׳פואל והרא״ס דעדסי ליה למבשל בשבת במזיד אליבא דר׳ יהודה דשצני הרוס שהילל פנחנידו
אבל הכא שלא פכי אלא על אמירה לסי שאינה אלא שבות למה יאחר
עולמית •
נתב המפנ׳לבד ולא כתב פאי ואיתמר עלה בגמ ׳וזהו שכתב יבי׳וא״א ז׳ל לא סילק
בהא דלא יקבר בו עולמית בין צנעא לפיססיא אבל הרמ״כס סילק וקמססע בגמ׳י ואיפשר דנפקא ליה מדכתבו סמוס׳בגוי שהביא סלילין לא יספוד נקם
יסיצללז)
כלוידפשסה דפמפמא משמע כעי׳הרמ״בס והגאונים אלא סיש״יסי׳אומו על עשה כפי׳הקונדריס דלא יספוד3י2ס עולמי' קאיןד אלא לא יספיד
בהסיפראלהיימעו
קבר וארון לעצמו כלו׳ולפי זה שפי׳טבד הר״סש פלא חילק כלא יקרר בועולמי' כין
כדי שיבואו דטנוססלילי! אין סביאץ אות' לסם אדס אחד אלא לפס כמי־
ננילוויז
צנעא לפיכסי כנ״ל לפיש דבקי רכימ״מעדין יס לדקדק למסהשמי' היאק סוגית טכ״ל משמע סדבריסס סחס היו פביאיס אותס לסם יסיאל זה מדדו דלאיסכן
הגמ׳דאפי׳תימא דס״ל נפיס״י ה״ל לכתבה כדי לאפמועי׳דיקב' בו ישראל דקפני
בסס עולמי'אלא דא״כ קשה דמאי איייא אמי לו יסיאל להביאן לו
אפי׳לאאןונן
פמגי׳סם בצנעא יקב׳מיד ואס כפיהסי׳ימתין ככלי מעשו לכך כ״ל דהר״אש מערס
ישראל נמי מון שהביאן בשביל ישראל זה אסור־ואיפפר דס״ל דכל שאמר
סיפיקל
דמ ' הגאוני׳ אלאשהוא פ בור עוד דני פריק בעומד באכדמי לאו אוקמת׳היא אלא לגוי לעסות לו מלאכה בשבת אסורה לו אותה מלאכה לעולם משוס קנס fוט1
לומי יסתס ק3ר עומד באפיטיא מז״ה לא יקבר בו עולמית וכיון דשתם קבי הכי במסרבי׳ירוח' בסי׳ס״ז וככר כמבפי סס סאין כן דעתסימ״בס ז"ל:ססלוס דירגוי
הואאל הוצרך לכתבו ובדרך זק ישב קר״ן לסיי״ףשהשפיע ג"כ סוניאוז כפי מה
שהביא דורון לישראל ושיעור בצדי שיעשו יתבארובה׳י״ס •:ס״ר  .דין
ילרהמליאז
סהעיד עליו הין ז״ל ואע״פ סבספיי הרי״ף דידן כתי׳פוגית סגפ׳צ״ל דתו׳סיפריס מבשיל שהיא נתינה על הפטפוט וסעבדי׳ממממין אס מחמיס כפגת כחנמינסי
הוא ולא מדברי הרב ז״ל וכן ישלהוכי׳מדחוי״לסרא״ש שלא כתב׳ומ ^ידיע דיסתמא רנ׳טדין מפסה שהיציאה החמין מהתנו' ונפנו פל ממי שבכיתהסורף-
מכפניואו
פטת הרי״ף נקיט ואזיל ד ואם הביאהלילי' לצורך ישראל וכו ג״זסס במסכה גוי מבער׳האש חיך התנור כדי לחמס בית החורף וע״י כך נרמסי׳ססמין סע ג מ!נ'י
פהביא סלילק לא יספוד בהס ישראל אא" כ באו ממקוס קרוב ועיס״י גוי שהביא כתבתי שס ג"כ  :דין גבינ ות סהגייות עע! ופ בשבת נתבאר בסימן פ״ססו וווי!
תלילין בשבת בסביל יסר׳לא יספוד כהס פולמי׳וההו׳סקשו עליוועייסו דלא יספוד
דבייס הכעסינ \ע״י אמירה לנוי בסימןע״ו :
,
בהס פד כדי שיבואו וקאמי וכן דעה היי״ף ובי״אס וכ״כ הימ״בס בפ״ו ופן דעת <& כו אסוף לרחוץ כל גופו 1בחמין בשית וי״טוכו׳כפ׳כירה (
ד׳ף׳לס)תריז"
הרס״בא בתשובה ,וכמ׳הר״אס בפ׳אין צדין אהא דא״ר ספא גדסהבי׳דורקליסראל
ישחטף אדס כל גיפו בין בחמץ בין כצונן דר"מ ר״ס ממיר
ריסורה
ואין כאותו מין במחובר אס הובא מחוץ להסו׳אסו׳דא״צ להמתין לערב בכדי שיעשו אומר בסמץ אסיר ב מנן מותי אר ססדא מחלוקת כקרקע אבלבכלי יג יה:
ו־לא ההמיריחבמיס אלא בדברשכעסה ס אי -סויא דאוריח׳ ואין לחוש שמא הביאו אסיר ופרס״י בכלי דהרואס אימי כייס סותמו ומוכחאמילמא דמולד'סאוימנ5
הגד דרך ר״ה סרסיא ופלטיא 1לא סכיח האידנא ר״ה דס׳רכוא בוקעייבו וה א מוגן ואתי להח׳בסבת יפסקוסרי״ף
■ והר״אס כי׳יכודה וכ״פ סמז״בס נסכ״בוגוסי ^
גוי שהביא סלילין לא יספוד כסס יסיאל במ״ס טד כדי שיבואו ממקום קרוב סאני בגמ׳רדנז ] איחפי חמיןסהיסמו מע״ש רד אמר למסר רוחץ כהס נלגופיאני"
מילת א דשת דאווסא טפי והכל יודעין סבשבי' מת הביאו ואחמו׳עפיי כדחנן ? פס ושמואל אמי לא המירו אלא לרחוץ פייו ידיי ורגליו תניא כותיט ד!!:מ ׳^
אס עסה גוי ק 3ר בסבת בשביל ישראל לא יקבר בו עולמית ולא סרי בכיריסיפשו:
סהוחמו מע״ס למהר רוחץ בה ס פרו יךיו ירנ1,וי ^ ^ ^ גופו 6כיאסי:ופיס^
ומש רבי׳ולאסרי׳מומרי׳מיד כבר כמבמי בסעוךשי״א  pושרובהפוסקי׳עולקיס בארק עבית למפמגיף היינו ששוסך לע גופן ללאו לרך רחיצה«6גלומי ,0׳1
רחיצה

אורח חיים

הלכות

שבת

שכ1

דם.
)א
מפני  pכתי שבו־ (

בדכ׳המוסיף סכל ואפי׳מכע״י לאלו לפו־ש״ימות׳להמסיכו מע״ס וגס
ן גופו או אבריו בתיך סמי׳ולרסוץ סס וכן כת׳סמ״גג והתרומה
ף<״!5לסי ^
ואפי׳מבע״י
הגל
המוסיף
'
כדב
דאסו׳להטמץ
מע׳ש
לס
שנמסו
אפי׳המיס
סאסורין
מסן
כל<שאינו
לשרי מ
לשא׳איבייס דסרי
דוקדס״ה צסא־איבייס
לאו דוק־דסיה
ורגליו נסו
זרלידפניו/יו ורעיו
דפ 5יו vr
וקז־?,
ג׳ נע׳התלאשור
ורו<*ד ודלדד ידיריו ה
(^ 015־ <  ., »" .י/י * יתיו אדרו
^!נ/דתיו רמו מיחס אדם אלנוטית וכולו ובלבד שלא יניאקומקומו׳סל
סא עבר והטמין דץ הוא שיהא אסור וכדא״ר חסדא ממעשה שעשואנשי ט3ריס :ללחוץ סין י' נמלנן
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נ*  nוס״מ בחמי האו׳אבל בחמי אנל ההולךבמטיומטר יור עליו ועל לבושושרי :אדם מות לטבול אפי' נכנסו מע״ש נסי אסורין הס אלא
שנר׳כממך  :מותר לרחוץפניו ידיו ורגליו לפלוגי כץ שבת לי״ט הוא לתני הכי והכי•׳
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קאמר אס כענ/רשייך לסבת אירסמעש©־
"
רוחצים ר.חמ
נמחלס היו
התסילו הבלכין להסעכפכ׳ואומרי׳מע״ש עם הדס ועם עשבשקוריןוי״אולש ולא חיישי׳שישירהשע׳ובלב׳ זה אפי׳אותן שנמסו מע״ש הרי הןכחמיך
« « וצסיו את החמין והתירו את הזיע שלא יהא רובה אהלא :מרחץשסתמונקביר עמ ׳'ש ל פ״ שרןחץ בר סהוחמו כסכת וססורץכיקיצהוגסתייס-
ו !ס כעכיץלשיץ יש יר היילןכחמין
י!1וין הי׳ רוסצין כחמין ואומרים מזיעין מיד אבל בשבת וי״טאסור אפי׳לה^ עוה״מ באמכטי הטנה
סהוחמו בי״ט ואפי אימן שנכנסו עמרכ־
אנחנו ואסיו להם את הזיעה והתירו חמי
סניי׳ופוין היורוחצץכתמי האי׳ואושרי' באמנטי גדולה של כרכי׳שאץ בה זיעה הרבה מותר לעבור כה י״נוואסורץ ברחיצה ומוחריןבשתייה
 wענרי׳ רחצנו אפרו לסס חמי טבריה אע״פ שכדרך הילוכו הוא מזיע עיר שישראל וגויס דרין בהויש
לא ישתסף אדם כצונן ויתחמם מיד וכו^־
והמירו להס את הציק ראו שאין הדבר בה מרחץרוחצת בשבת אס רוב גויס מותר לרהוץבה במ״ש ואם אח"כ כנגד האש שסולף מ )ת״ר מתחסס
פומדסתירו להם חמי טבי-י׳חיע׳במקומ' רוב ישראל וא אפי׳מחצה על מחצה אסור במ״ש עד בדי שיחמו א1ס כנגד המדורה ויוצאומשתטף בצונן.
ובאמבטי
ובלבד שלאישחטף בצונן ויתחמם ננגח
פופר׳וכתו׳כסער התרמה דבחמי טבריה
המדורה מפני שמפשיר מיסשעליו ג
התירוליחוץ אפי׳כל גופו יסד וכן משמע
ומ״ש לכך צריך סלאיחמס ידיו אצל האש אתר מסילה וכו׳כן נתבו ססהר״אמ־
פדנקטלשון רחיצה דקתני היו מחצין בתמי האור ואומיי׳כחמי טברי׳רחצנווסתס
רחיצה היארחיצת כל הגוף ומשמע כמי שהוא נכנס למוך המיס שזה נקרארחיצה והמרדני רכ״ב מדבריהסו׳וכן משמע מפרש״י שס גבי הא דתנו רבנן מיחס ארסי
אלונטית ומניסה על גבי בני ממיס בסבת וכולו אבל הימ״כס ז״ל כתב בפכ״באכלי'
כופרשיתכסמוך ונ״ל דס״ה נמי כצונן סרי להכניס כל גופו לתוך המיס במכ״ס
מסמישבריה ואע״כ דהא דתני׳יבי יהודה או׳בסמץ אסור בצונן מיתר קאי אמאי א ינו משתטף כל גופו נ צונן ומתתמ׳ננגד המדורהמפנישמפשי' מיס סעליוונמצא;
כמק גופו בחמץ ונתב ס״ה שכמ 3ק מסכי שאין ההפשרה אסורה בעצמה אלא*.
דתנילא ישתטף אדס משוס דר״מ אסר אפילו לסשתטף נקט לא ישתטף אבל
לרכייהודסאס״כ דלרסוץ כמי שרי אלא סהמרדני כת׳על דברי ר׳יסור׳וסיי כצונן מפני רחיצת הגוף וכן הפלס רמכ״ן נבכ״ל וכפ״ז אע״פ שיחמ׳ידיו בעוד המי עליהס'־
מיתריי■
להשתטף פי׳לספוך טל איבריו אבל רחיצה לא שרי אפי׳בצוק ובסמ״ג לא התיר אין בכך כלוס  -ולדברי היב•רבי׳אשר י״ל דאע״ג דלהפשיר מיס לצורף שחיה
בממיטבריה אלא א״כ הס בק ־קע יוכן כתוב בספי המיומה וטעמא דמסתבר הוא  .שאני סכאשדומה ׳ :רוחץ במיס חמין רבא להסס חמין לרחוץ גופו א' נ דלאמיתסר
דנלשהוא ככלי לא מינכ׳בץ חמי האיר לחמי טבריה רמ״ס רבי׳וא״א ז״ל המירם אלא גמתחמסכנבד האור במקוס שסיד סולדת וכן העמידוה בירושלמי אכירה •
מותר לחמסבגדוכר' אבל כלי שיש בו מיס חמין אץלהני׳עליו ברית׳מסומשיי©'■
בכלענץלא כתב הראש בהדיא דבכליכמי סרי אלא דמדסתס רחמי טבריה סרו
הרוחץ
ולאחילקכיןקרקפ לכלי משמע ליה דבכל גוונאשרי  :תנן בפ׳סבית ( דףקמן) בה דדבר זה אף בתול אפור ספניהסמה כלו שפעמיס שסה רותחי'
וכת׳הר״אשי־
מהר צריך שינגב גופו יפה וכו׳מימרא דרב יהוד׳בס״פ תילץ (דקמא )
המחץ כמי מערה או במי טבריה ובנמיא קתכי מי מערסממיא דמי
על  01לעי סהעולה ןמ היחיצ׳יש ריבוי מיס על גופו ולא דקדקוכמהלך כי״ה ומטר-
נניס מס מי שבריה חמין אף מי מעיה חמין הרוחץ דיעבד אין לכת חלה לא־וכתב
הייי׳ףעל זהואיקשיא לך רגרשיכן כפר׳כירה־ראו שאין הדבר עומד והתירו להס סוסף על ראשו ומל לבושו פכ״ל ונר׳דלפי ססס מימטי' לא ג זיו עליהם אפי' כר״ס
שמיטבייה דשעע מינה מותי לרחוץ בתמי טכייה לכתסלס לא קשיא דהאדאמרי' ונסי׳של״ט יתבאר דין הספה כמיס  :אדם מוחי לטבול מטומאתו בשבתוכו׳בפ״ב:׳;'
דיעכד אין לכתתלה לא לא איתמאלא כמימער׳מ־שו׳דמפר׳היא מטללא כלו׳ססיא דגיצה (דף ין) פנןתל י״ס להיות אחי השבת בש״א מסבילין את הכל מלפני הסבת
מקורה הילכונפיש ס בלא דידה ואתי לידי דעה ומ״ה לא שרי לכמחל׳וכ״כהרמ״ב' ובס״א כלים מלפני השבת וארס בסבת ויגמד׳אמרינן דכ״ע מיסת כליס בשבת לא
מ :כונתכיהר׳המגיד שכן דעת הגאונים דדעה אפילו בחמי טבריה אסור'אבל מ״ס אמר רבא מענישגר' כמתקן כלי א״ה אדס נמי אדס נר׳כמיקר תינס מיס יפיס
הין כסי דלא נהייא דסא משמע בפ׳כירה דלא אסרו זיעה אפי׳בסמי האור אלא מים רעים מאי איכא למימי א״ר נחמן כר יצחק פעמי' סאדס בא בסרב ורוחץ אעי׳
משוסליתאדמזיצה ובס מי טבייס דרחיצה סייא היאך נאסו׳הזיע׳יכן דעת ס׳ר בסי מסרס פינת בימות החמס ביפות הגשמי׳ מאי איכא למימי א״י נחמן בריצחק.
ימה ו״ימ״קוכ״כ׳ס״ה כשמם וכשם הרש״בא וכן דעת סתו׳והר״א׳בפ׳תבי׳דמי פעמים שאדם בא מן השוס מלוכלך כשיט ובצואה ורוק אפי' בימית הגשמי©
מעיה וקני בסמי האור היא ומ״ס לכתחלה אשור אבל בחמי טבריה לכתתלס כמי ע״כ ורבי׳קיצר בדבר ובך ה״ל לכתוב מפני סנ׳ כמיקי ואסי׳אס טובל גסיםסרוחים-
שו' ילא חילקו בין מקורה לסאינו מקורס  :ולענין הלכה סיה נר׳דכיוןדהרי״ף לפעמים אדס מיקי עצמיכמיס סרוחיוביסות הנסמיס דליכאלמי׳דמיחזי כמיקר-
יהי־מ בס משכימים לדעת אחת הכי נקיטין יכ״ש שגס סגאוני׳נלוו עמס אבלהר״ן נר׳כיורד לרחוץ עצמו מטיט וצואה שבמפי-ואינא לסימן אהא דא״ר נחמןכי יצחק;
נחה כמשי דכיון דבשל סופרי׳הוא וקלים איסורי דגזירות טיובא הוו כראיתא בע' פעמים שאדם בא מלוכלך סן השדה וכו׳תינח מיס יפיס מיס יפיס מאי איכא למי׳
טיההדכוי האחרונים ז״ל ראוי להקל ולהורות הלכה למפש'כע "ל :כתוב כהגה׳ ונ״ל דאפי׳מיסהרעי׳יורד אדס לרחוץ בהס כדי להפבי׳סיט וצואה סמל בשרוואע״ע;
מיוני כ ג שטוב להמנע עלרחוץ כתמי טבריה מדאמרייבגמרסלא סמירוס אלא שנשאר בו ריס רע מהמים הרמי׳כשהואססתפג עובר מסכתובסמיך נתבאר שצריך
לנגב גופו יפה כשעולה מן המיס כדי שלא יטלסלס ד אמות בכימלית  -מוהר־
פפניסיארשאץ הדבר עומד ע״כ ואין טעס ביבר זה דכיון סעיק׳הדב׳אינואלא־
גזירה 3עלמ מאח׳שהתירו מאי זה טפס סיהי׳ס־ר הותר ולא שייך לסחמי בי :אמת לרחוץ פניו ידיו ורגליו כעער לבינה וכו׳כלהז מימיו' בס״פ בסהטומכין ( דף נ)
כמיססהיא ממס אסור להמשיך למוכס סילון קל צונן רכו׳משכספב 'כירה (ףד לס) ויכוח א קמשמע לן דכלסיכאידליב' רובא־אהלא אינו סושש שישיר סיפר לפי שאינר
חכמי© מתמין אכל כי איכא רובא אהלא אפור לפי שודאי משיר הסער ומודה ר״ש בססיין.
^שסמשי אנסי טבריה הביאי סילון סל צונן לפוך אמס סל חמין אמ׳להס
ברחיצה ובסתיה ואס כי״טכחעץשהוסמו ריסיה ופסק רבי׳כרב נחמיא דאמר החס כל היכא דליכא רונא אהלא ספיי יאמד
^נפתנחמין סהוחמו בשבת ואסורין
גיססויין ברחיצה ומותרים בשתיה ופרש״י והביאו סילון חבע״י של צונן כדי וכ״נ שהוא דעת הרי״ף והר״אס וכ״כה״ה בפכ״כ סהמפחא האמיתי׳בדבריהרס״בס־
נמסכיס וכאיס כל הסבת לתוך אמה של חמי טבריה אסכשב׳אוחס היא סא היה הדוב מדבי המשיר וראי אפוי לחוף ואס לאו תותר  :״מ ש וכמיזתי©
סילון לש צונןמבע״י הביאוהו סע בפו מרב ששת מהי לפצוע זתיס כשנת א״ל׳ ובחול ימ התירו כלומר משו הפסד
י ?בפל!מיז סהיסמו בסכ׳וכמבו התו' והביאו
או נלין וכתבו הרי״ף וסר״אש לפצוע זתיס פירוש למסעי ידיה ומשמע ליבינו דמון:
יש׳י ואין סוס איסו׳כלל בהבא׳ כדקתני כפ״ק פותקיןמי׳לגנ׳ומתמלא׳והולב׳
יב< -ילהואסיוברחיצ׳גזר’שמא יערבס בשבת ולעיבס בסבת אסורמשום דאהדר ליס סכי דכל היכא דליכא הפסד אוכליןלא סיתפר ססו׳סנת וא״כ בסי זמיס
®ויאך בגמ׳מדמי ליה לסטמינ׳סכעי״י ויליף מינה לאסורלהטמיןמבעו׳יוס דליכא הפסד אוכלין שייכתב סמרדכי סס נר שמות' לרחוץ ידיובמורסן או באפי
כירה מגוב לין מעש או יקחס בידו יבסיס וישפוך הסיס על ידו דגיבול כלאתי יד
^ ^סיף הבל ולר״י נרא׳רמהשהיוחתערבץ צונן בחמין לא הוה דמי להטמנס
מרחיץ שסתמו נקביו מע״ס וכו׳ברית׳בפ׳כירסידף מאוכמב הר״ן דהיכא.
לא היה מתער׳בחמץ כי היס מוקף מחיצו׳מכל צדיהיומתתממי׳סמי׳ סרי
{
פס 'ץ מחמת חמיסברי׳והספ׳דמי להטמכ׳שמים צונניןסיו נטמנץבחוך שלא סתמו נקביו אע״פ שמאליו היסס בסבת צריך להמתין לערב בכדי סיעסילפי
התחמ וסיים בה הר״ן דסילון זה היס פוב' כתוך האמה ופיו יוצ׳לחוץוסיר שאסור למסית כןגזרה שמא יחפה ב גחליםיס״ש א כל כשבת וי״ט אסור אפילי־זיע:
מימרא סס כמבתיהבסי׳זה • ומ״ש וה״מ באסבטי קטנה וכו׳גס זה סס אמבטיית
^ פכי לעוקא סכקרק׳ורבי׳חופססי׳המו׳עיק׳ומפני בך כ׳סאסירלהמשיך
י״ 1של צונן ואפילוpg״ Dלמאחר לדמי להסענס הרי אפרולהטמין פלכרכין מטייל בהס ואינו סושס אמר רבא דוןא כרכין אבל דכפריס לא.
ולסאגיר
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יי
?׳ז" 3' 1( 5מאין ספיעור סבין כרכים לכפיים ברור כלו׳והילכך אין צד סימי בדב ואיפפר סזס מן הספה ולשני בעי רבי אלעזי בכי וסיני פאי ולאאיפשיפאוכי ^
היי״ ^ ז ^
היה
דעת
הימ״בס
סכתיבפנ״ב
סלא
יכנס
נפסו׳להקל ואע״ג לבעיילמממטס^
’ לא״״  ,אדם למרחץ בסבת אפי' לסזיע ולא חילק ובאמבטי קטגה ושלטון בשר ויש לו עבדי׳שאפש,
לומוישחממיהחישש  ^ vrv3ינמע3סס ^*ס 1
1
י ?גייס בין של כיכי׳ לסל כפיי׳אלא סניסדבייואותו לצרכובבת אחת תולין בו ומותר מיד במוצאושכת :
קוססהיא דלא הא
כייבליה
*5
ישאינו אסו׳ליכנס למיסץ אס נכנס סלא חש
במתניו לא יסוך שמן וחומץ אבל
סךדסי ודחי
דילמ׳תנאהיכ'
דכיי:3
ליהס!נ׳
3^,- 8ת wj $,
ינרזןש * נ! (?,י
( «!< r.wn
!ומיצה יי״ולי׳כי'

לכחט וסלא כרמפפת^ י3ר יס ,
ער סישיאל וגוי׳דייס בה וכו׳ מסנה
במס׳מכסירין ומייתי לס כס״פ כל כתבי
ובס שואל ומסיי׳כהר׳יהוד׳אומ׳כאסבטי

^־! קמ}
י5י•
" ^,תליוי

קטיסאם יש שם רשות רוחן׳ מיד ומפרש
בפיק שואל פאי רשות אדם חסוב סיס
לועשר ^ סמ ^סץלו'י׳קומקומוס ^
בכלי העשוי לפך שהו׳ כעובדא דחול אבל אם היו ידיו או
סל מיס בבת אחת יפמדי באמבעי
קסנה מטונפו׳בטיט וצואה יוכל לגרר כדרכו שהוא ניכר שאינו

בפו לא כתב אצא דברי ת״ק מסמ׳רס״ל
דפליג אר' יהודה וכקעי כת״ק יכ״כ סהוא
דעת הר״יף שפי' חיישי' סמסון לחומה
לנו דאמר שמוחייסי׳לחופר' קאס' ובגמ'
מסייעי׳ליה מהאי כרית׳ופי׳סר״ן מנת״ק
דפליג אר' יהודה ואסי אפי' יש סם רפות
וכו' מסייעי' ליה דאע״ג דאיכא למיתלי
לקולא אסי׳לת״ק דקי"ל כותי' ולש״ז צ׳ל
להא דמפר׳בגמ׳מאי רשות אדם חסיב וכו'

הוא

רגליי ט״כ ותיסאסס׳שפואק ^יון ^ ח!!!
עושהאיתמ׳ספק נפשית הואילקילאוא'ס0ף

v
_
_ _  1..יהא בשמץהנישוףמגו_
לעו׳שיעור כדי לעבדו אץ הוא מות׳ אפי׳יש בו כדי ,לצחצחו כי^
אחר בסיניס ללאו צערינא היא
לאילי
שאינו מבוי? לצחצחו אבל אם יש יןכד
«אמ״ פ  wגן בצפיינ לא הוה מיבעיא ליה דהא קי׳
מפדן לעברו ולא לצחצחו אסור :
 ^ 5 5יי
^ בפיו
מסילין
שכח כל רפואה אסורה^עשויבשב' מיוהמעווישחיקת י»יקי«5ולס « ™׳
Sw
סטנקאכל כל דבר שיש כו סכנה מותר היכך נכני « י׳י־נינמי * »<־ ■rate fa
כל מכה של חלל דהיינו באברים הפנימיים מןהשעיים
ולפנים למיפש׳כעין מדי׳יותנן חש
כצפרינ׳ועג׳
מהלליןעליה השבייבקותם אפייאיןשם בקי וחול׳אינו אומן כלום רפואה כסב־ודסי שאני צפיינא
דממסיצ
אבל כשיורעיןכאותויחולי שאקצרי׳החלל עליו איןמחלליןור:״ש
בפה וגו׳בבני מעי משמע כהדיא
דבסולי
_

y.
שבז חחף^ ש בממניו ^ ’^ LT',D
 ,וח קחי1שנהב ^ ח

שמןלבדוואווי׳בשסן ייי כמ ? ום

™ש

^י? ? X

כיו

זאיעיס*

שהוא מצוי שדרך כני אדם לפוךבו אפי׳בלארפוא׳אבל במקום סיצי׳פל 'mimפמידי 1״נמ־י
שאינו מצוי אפור סכין וממשמשיבכ ^? Tלהנ ^י '« ישיגי; לאיגמע בהםאתה
חימז ג ?י
כגון שסך וממשט ביחאבל לאיסוךואח כ
ימשטימעומ מעמידין דאפי׳כיבליה
I1
ואח״ב יפוךולא ימשמיאלא ברפיון ירי אבל לא גכח ולא מגרדין לסי סיביזה אינו תולי אלא
מיסו׳יסלL

_

דלאו צפרינא הוא דאיבעיא לן
וכיו׳הר״ן

_ __

_ _ _ _

_

_ י או בפ״ח שרצים גסס ה״ר יונה
וסרש״נ׳דמנז

רופא שצריךא מי שבלע עלוקה מחממיללן ך)מים מי שנעןכן
סל חללשמסלל*ן עליס את ספש ןק
שוט׳או א׳מזוחלי עפר הממיתי? אפי׳ אם ספ ק אם םמית אם  1,אך נסנתקלקל אחד תן האיבריםהפניודן
עושק 'לו כל צרכי רפואה להצילו החועוש בשיניו מטילל< y
מחמת סכה חו ^ ועא וכיוצאגזהאנל

לעשית שום י־פואס3שכ ׳כנןו
בשו ׳ שהוא ספק נפ ^ ות ומחממין לו חמין בין להשקותו בין
להברותו עליסס את ה 30מ עכ״ל וכתבו ס״הנס'נ
סאי־רהן  :ן ס״ ש ; -צפ,׳ 3שמן
ןרד
3
מקוס
ולא
ספק
שבת
זו
^
?
לא
BD
P
שכת
אחרת ?  mמ י? (  WOרבי׳סמללין טליה הסב׳גשת׳^
שהוא מצוי וכי׳סס במסג ספקבכי
מלכיס שאמרוהו שצריךלעשו לו רפוא? 1ח׳ימים והיום שבת לא
יאמרו אץ סס בקי וחולה אינו אומי כלוםאבל
סמן ויד פ״ג מכותיהם בשכמ סכן
דרכו נמתין עד הלילה אלא יעשו מיד אע״פ שצריך לחלל עליו
שתי כשיודטין באומו חולי סא״צ להללאין
לסוך בחול רש״א כל יסיאל מי
מלכים שבתות ואין עושין הדבר ע׳יי קטנים וכותיים ונשים אלא על
ידימחלליןז״להרמ״בןבספ׳מורהאד׳פירש
הס ופיסי אבל לא סמן ורד לפי
סדמיו גדולי ישר' וכל הזריז הרי ? ה משובח ומפקחין פיקוח נפש
בשכת מכה סל חלל דאמיינן בגע׳אינסצוינה
יקרי׳ ואינו מצוי ומוכח׳מילתא
דלרפואם וא״צ ליטול רשו׳מבי׳ר וכל המקדים להציל הנפש הרי זה משובח אומד לו׳סאפילו אין שם בקיצין יסולק
עבידפכן דרכן לסץ כפו׳בלא מכה ובגמ
׳1
אפילו אינו או׳כלוס מוסין לו כל
סרגיליןלעשו'
אר סלכס בר ס ולא מסעמיס ומס' כגמ,
לו בסול סמאכלי׳ורפואו׳סהסיסיסלחול'
דה״ק הלכה כי״ס דשייולא ׳מטעמיה לאלו ר״ס סכר אש״ג דלא סכיס סרי ורב מכר ומחללין סכת ואין נסאלין כלל אכל כסיודעין ומכירין באותו חולה ססואומזמין
אי סכיח אין אי לא סכ׳־ס לא ובאתרים לרב פנית מיסח׳דוורד' ופרס״י רב במקומו
וא״צ חילול ודאי אסו׳לעסות לו וכ״ס בחולה או רופא אומר שאיןכייך דאין
מחללין
הוא דשרא וסכין סמן ויי ולא מוכסס עילת' ופסקו הרי״ף וסר" אס הלכה כרב וכ? פ
אע״פסהיא מכה סל חלל הא במכ׳שאינ׳סל חלל נס אלץ בבקי או
בחול׳ואי׳מסללס
הימ״ב בפכ״א וא״כ לא קי״ל כר״ס וסי״ן כפ׳שי״ס ובה״ג פסקו כר״ס ולעדן הלכה עליו פד סיאמר א׳מהס צריך הוא לחילול או סיעס׳אצל אח׳מהס ססק נפשוחסנ״ל
כיון ססרי״ף והרמ״בס וסיא״ס זיל מסכימים דהלכס כרב הכי נקטי׳ואיכא למידק וכ 'כ בססוהר״ן פ״ח פרצי׳זה״ה בפ*ב ומ״ש רבי׳וכן מכס סעל גבי היד וגבהיגל
היכי שרי נסוך סמן ע״ג מפה וסא בפיק ר׳צליעזי־ דסילס אער רב אין מונעין מחללים בפ״ח סרציס (סס ) וכפ״ב דע°ז (ףד קט )א״ר אדא כר מתנה אמר רבגבריי
חמין סמן מע־ג מכה בסבת ושמואל אמר נותן חון למכה ושותת ויורד למכה וגב הרגל הרי הס כמכה סל חלל ומתללי׳טליסס את הפכה
וסדכרירס״ימסמ׳וליז
ותניא כתתי׳דסמואל י״ל דסאצי סיכה ססוא דבר מועט וסתו׳כמבו סס דסלוגתא פרי לחלל סבת בסביל חולה סיס בי סככ׳אלא דוקא כדביסאם לאיעשוסו M
דרב וסמואל דמננירביס יחד דאי כל סד באפי נעשי׳מותר כדתק אכל סך הוא אנו
מסוכן למות בסבילו אבל דבר סאף אס לא יעפו׳לו איד מסוכןלמו׳נסכילי \f
השמן והיינו אפילו ע״ג מכס וכתוב בהגהות פכ״א דאי׳סכין בשומן וחלב לפי עוסין אותו ע״י יסי׳סכס״פ מסכין אהא דאמרי׳חול׳סאץ בו סכנ׳אומר לנויפיס י
סנמס׳יה״ל נולד כעי׳וכתבו יבינו בסימן סאחד זה צ״ל כיון דבזמן הזה אץ אנו צרכי חולה סאס לא יעסו לו רסוא׳זו אין מסוכן למות ומ״מ צריך הוא להאבלה ז
רגילים לסוך כשום שמן כשאנו בריאי׳אסור לסוך סוס סמן ע״ג המכס בשכ׳דודאי
כ׳בס״ב גבי אין עוסין מדור׳לחיל דלחולה פיס בו סכני משמע דלכל
צרכיומחלליז
מוכח׳מילתא דלרפואס עביד  :סב ין וממסמסין וכו׳בס״ס חבית ( קמז ) פנן סכץ ואע״פ שאין במניעת הדבר ספוסין לו סכנה וכעודסס דמדאערי׳בפ׳מפניןוק
וממפמשין אגל לא עתעעלין ולא מתגרדץ ופרס״י סכין סמן' Dj;Dßrj1׳  T3טל
פבי אין סמן ע"י סינוי למד סרמב״ן דכל צרכי חולה אע״פ פיס בו סכני
היכ׳ואיס
כל הגו׳לסנאה אבל לא מתעמלין לשפשף בכת ולא מסנרדי בשגרד דהוי עוביים
לסיעב׳למלאכ׳בסינוי סלא יתחלל כה סכ׳ססנץ ואין מחללין
והו׳סלאיחאס׳צוכי(
יחול ובגמ׳ (שם ) ת״י סכין וממשמשים בפני מפיס בסבת ובלבד סלא יעפ' כדרך פל חולה כלל בשינוי זס וסו׳ז״ל כ׳סאין נר׳כן סלסוןסימ״ב׳דביולדדונן'הסמיךלו
סהוא עושה בחיל היכי פביד ר׳סמארב חניכאמי פך ואס״כ ממסמס רבי יוחקאמר
כל דאיס׳לשנויי ססכינן ולא החסירו בחולי׳כ׳ר״י בס״ס ו!ל״ סי ימ סב׳ שהל
רכ׳סלוז
נ!ך וממשמ׳בבת אחת ופסקו הפוסקים כר׳יוחנן 1מ״ש אבל אס היו ידיו או רגליו בו סכנה עתה אף פ״פ סייכל לבא לידי סכנה אץ מחללין אלא מכוה יי מ י 7
מטונפות וכו׳ברימא סס בשם רשב״ג ופסקו הפוסקים כמותו  :לאיסוך רגלו לא איסור דאוריתא  :פי שבלע עלוקה מחסמין לו תמיםמימר׳דרכיחמלונ& ז
בסמן והוא בתוך המנעל וכו׳עי סוף הסימן 3ס״פ פולין ידף קמא ) ופת'סרמב* ם דע״ז וכתב הרמ״בס בפ״ב ספוסין לו כל צרכי רפוא׳מפכי שהיא סכנת
נפשו׳ופשומ
3פכ °ג והכל בחדשי אבל בישנים מותי •
הוא דמחמין לו חמין דקפני היינו מפני סוו יסואה הפיוחדפ לו אבל אהנפאסהו
<  r0Uכל רפואה אסור לפשות בשנת מתבא׳מתוך סדינין סיבואו כסי׳וס וגס צריך לרפואות אחרות סעוסין לו  :מי סנסכו כלב פוטה וכו׳כסוף יוסא ( ף ?]
עמה סכתוב בסימן הקוד׳לוס החוסם במתניו לא יסוך סמן וחומץ והא אמרו דנכית ליה כלב סוטה מיית ואמרינן נמי סתם דמי שנסכו נחספסללי!® ;
יאסריצ׳לעשות כל רפואה כשבת פשיסא דלאו בחול׳סיס בו סכנ׳היא שהיי מסללץ את השבס  :ומ״ס יבינו אפילו ספק  £ס ממית סא לאו סוא משום דספקנבסוחי'"
עליו תא הסכת וגס אין לו׳דבחולה סיס נו סכנת אבי קאמיסהיי אסי׳מלאכוח שגת וכמו שיתבאר  :החושש בשיניו מטילין לו סס וכו׳מסצהשם (דפג)ה
חוש
דימן עושץ לו פ״י ישראל וכמו שיתבאר וחול׳סאין בו סכנ׳כלל פ״י גוי מיס׳עוסץ בפיו מטילין לתוכו סס כשבח מפני שהוא ספק נפסורן ומפרס בגמראשזהו יו?
לו ציציו הילכך פכ״ל דכיס בו מיחוש כעלמ׳והוא מתחז׳והולך כס־י׳סיא דכלכס״ג
בעץ חולי השיני׳סנקיא צסרינ׳סמתשילבפה וגו׳בבכי מפיס וככרכחכמ'3ם 1
אין מהירין אפי פבו׳דדכריה׳ואפי׳ט״י גוי ולא עו׳ אלא אעי׳סבו׳דדבריס׳סאץ בהם דבפ״ב דפ״ז איבפיא ככי וסיני כחולי דלאו צפיינא הוא אי סויכמכה שיחל ^ו6-
משו׳פלאכ׳ נזיו מסו׳סחיק׳סמנץ כך סס דברי ה״ס בפ״ב וסר״ן בפ״ס סיצי׳וכך סם ולא איססיפא וכתב הרא״ס מקסינן לקולא וסם כתבתי יסחסר״ז ?יז ז! 5מ
מיי היש״גאבתפובן;אבל ד3ר שיש בו מכנס מומר לאו דוקאשופר
מ$סו
ומסמעי׳לו
סמי׳נרימא ס® «
נןעמי©
לן בין ישקוהו כין
להגיו®
״״׳״׳

־ ״י■ "

■

שירזע

,׳! ס5י ;כתוב נא״ח ( וכ״כבאו״ה ) החושש בשינו ומצטער עליו להוציא׳אומר
■
ילהוציאה ..וטעמו מסוס דכל דבר שאין כו סכנ׳ אומר־ לגוי
שאמדוהו ועוסהי כמר סיפכאי
^ו׳וזי׳הסס סכת אחר׳דוח׳כנוז
רפוא׳
('. \,
31מ זו אלא אפי׳ספק סכת אחי׳דוח׳כגון שאמדוהו שצריךלעשו׳לו
שצרירלטםו׳לו רפוא
!ס׳יסים וכו׳גסזס סס  .ואין עושין הדבר ע״י קטנים וכותים ונשים כריתא סם
ולוי!מהי! דנייס הללו לא ע״י גויס ולא
"‘
יםםני'6צ 6פ״י• גדולי יסר ואין אוסרי
אפי׳אם
מתקןעמו
דבר
אחר
מוןשצריך להעלות תינוק מןהמים
מעלץ אונקלי בסבת מימרא דרי״כל «נא !,ל נהייא
ונרי׳סללוע״י נסים ולא ע י כוסי וצד עמו דגים וכיוצא בזה היה החולה צריךקבשר שוהטקלו ולא כפ״ב דפ״זידף כס ) והכיאה ס,־״,״ p3״ ßכ?< י'הע(1ר.ר,ו
^
^ יןלדעת אחייסהכיגריס
יתנו5ו בשר נבלי כרי שלא יצטרכו bhrhשבת בשחיט׳כי השב׳ שרצי ופרש י דופני כשר שתח ללב וסי0> 5י 6ראו ינו ל
ררי״סוכמכוהסום' דאפי׳סיכא דאיפשר הוא אצלו בהול לכל מה שצריך עי׳ב אין להאכילו בשר נבלה• טרפשיל״את; וךסננג' הלכופעמי׳שנכפף3־ג,ז(ת ע־**0'£
נגוימצי׳ כיסיאל םמ 15יתעצל הגוי ויכא
מעלקאונקלי בשבת פי' רב אלפס פסאר אלמעדי״הפרעתא פי׳ לצד פנים ומעככ את הנשימה חס עיקר  :גלי לי« ׳י עי עה י
והאדשרי כשכתלאו משוס דאית כיס(•pWm (j
^ליס:נה כ והוא״ס כתב דטעמ׳דלא ע״י
^׳  06יסנן סס דסייסי׳ זיפני! מבת חרבענבת׳פי׳מורש׳וסימט׳ואישת׳צמירת׳על כולן
מחללין
סכנה
אלא
משו
'
דאין
בהעלאה זו מלאכה אזס
לאהדורי בתריהוובעאי עליה׳ את השבת מחלליןעל חולי העין כגון מאי אמר רב יהודה
וכמ״ס לקמן בס'הרס״בס -פדעת' וטנכתא »קלה״״גסיל
מןניפפני פמצטרפין לדע׳ אסרתפירש דמא ודיצא וריר׳ודמע' עיגא וקדחא ותחלת אוכלא לאפוקי
סוף
וסימטא גס זה סס יהכיא׳ג״כהרי״ףכפ״ש י8ראל איל לא
 0%שיבערו איכס חוששיםשכעסה אופלאדלא וזה לשון הר״ם במז״ל החושש בשתי עיניו או
שהיה
שרצים ופירש הר״ן ענבת' שחין הבא
גפיגסתם*°’u
1ןנוה מותו לידסכנה כ לוס׳ שהנשיםאו בא׳מהןציראו שהיושותתו' מהןרמעות מחמת הכאב
או
שהיה
הטבע' סיסט' פלוו־ו׳נקאבל ע״ז ועדעתא 2־ת «לזני״ת'
^" ׳יעלה כדעת׳שלא ניתןשב ' לידסומ דם שותת או שהיה בהם קידחא ודיצא וכיוצא
בהןהרי
זה
בבלל
ערש״י
פצע
מכת
חרב וני ,מדברי הגרות «פנין ? ן ק׳«
פיקוח נפש ומפני כך נמנעים חולי שיש בו סכנה והחום שמסמר הבשר מחללין עליו השבת פ״ב דחר ׳לאו דוק דס״ה לכל סכהשנפשי' ע״נ ?אסהלני
מלעשו׳סלאכס זי ומיסריןאומם לכותי או ובן כל חולי שהרופאים אומרים שהוא סכנה אע״פשהוא על מחמת כרזל • ( וכ״מ בערדכירי ס 5ןץ ני» ן«7ק7ידו
לאסהלפשותס ומפרך כך יבואו להתעצל
מעסידין ) ואיסתא צעירת' כפ' כל
שטס: 3 5
נעלאכסואפי לידי סכנה וסרע״כס כתב הבש׳מכחוץ מחללין עליה את השבת על פיהם וכן אס רופא א׳
ופרס״י צמירתא חס וא״כ יהי' פי׳איסתא
כפ״כסהטעס כדיסלא תהא שכת קלס אום׳ צריך וא׳אומר אינו צריך מחללין וכ׳ר״י שא״צ מומחה,דבל
צמירתא קדח׳חס כיותר והרמ״בסכ׳בפ״ב
בני אדם חשובין מומחין קצת וספק נפשו' להקל ואסור לאחר
כעיניהס  :וצדכיי סר״אש הא דפלגינהו הדבר כרי לשאול אם הוא מותר דגרסי׳בירושל׳הנשאל הרי זה סחוס סעצס׳הכשר ולס׳ז יהי' כסי בסמ״ך
נתויכבי מסוס דכל כבא אית לה טעמא
מל׳תססר ספרת בשרי יכ״ב רמנוירוסס
כאפינפשס דגויס וקטני' הוי טעמ׳מסוס מגונה והשואל הרי
זח
שופך
דמים
והרי
הכתוב
אומר
וחי
בהם.
אישתא צמירתאפי׳קדח׳טסקרירו׳סלסון
מנין דליפנהו ואתי לאה דורי בתייהו ולא שימות נהם אמרוהו הרופאים שצריך לגרוגרת אחת ורצו
תסמ׳סער3סרי :כתובכא״ס מישאחזו
ונסי׳וכות -י׳הוי טעמא משו׳ שמא
יתפצלו עשר׳והביאו לו כל א׳וא' גרוגר׳ כולן פטורין אפי׳הברי׳ בראשונה דם פקיזין לו דם ספני הסכנה וכ״פ ה״ד
ודנו
דקתכי 1ספני
שסצטיפי׳לרע
אסית אמדוהו לשתיגדרגר' ולא מצאו אלא שתי גרוגרו׳בשתי עוקצין שם טוב אפילו הולך על רגליו ואפי' כיום
ולדעתהרפ״בס מפני שמצסרפיסלדטת
ושלשה בעוקץ ׳א ׳בדרתין העיקץ שיש בו ׳ג אע״פ שאין צריכין ראשוןעכ״ל :מחללין פל חולי העין יכו'
אסר׳'היינו פלא תהא שנת קלס כעיכיהס
אלא לב׳ כדי שלא להרבות בבציר׳ לכרות שתי עוקצי׳כל צורכי בפיכדט״ז (דף כח ) וסמך רבי' כפי' דפא
וסאיטעעאסייך בנשים וכותיי׳ולא
כגוי'
חולה בדבר שאין בו סכנה הוא לא יעש׳ אבל אומר לגוי ועושה ודיצה וכו׳על דברי הרס״כ׳פמכיא בסמוך
וקטר' דקסגי׳כסיגדלר ילמדו וירעו חומי
תהא כיון שאין בי סכנת הגוף אפי׳ישבו סכנת אבר אין מחללין עליו והסבפ״ב  .מה' סבת :
וכןאס
שבח ואיסורו וכ״כ ס״ס דטעס שלא
רופא א׳אוסר צייך וכו׳ הכי אמרי׳ בפ״ב
שכח קלה בעיניהם לאקאיאלאלכשיס באיסור דאורייתא אבלמחלליץ באיסור דרבנן
אע״גדעביד
דיופאק/דפד ) לענץ להאכילו בי״ה ימסס
ומכרי' אכל ראיתי להר״ןשכתב ביומא מעשה אבל בחולי שאין בו סכנת אבר נסתפק א״א נלסו' לחילול שבת־בההיא ברימא לאימא
הראי׳ש
דלהר״מכס מ״ס אין עיסין ע* י נסים ולא
בסוף יומא סכתכתי לעיל רש״י גורס ואץ
פ״יקטנים ולא ע״י עבדים כדי שלא תהא
אומייס יעשו דברי׳הללי על פי נסי׳וע״פ
סננו קלה בעיניהם הרי שנתן טעם זס גס לקטני׳וא״ב יקס׳ עלהר״מב׳אמאי נקט
כותים אכל מצסרפין לדעת אחרת וסיש״י שאס אפרו נשים או כוסים אין מחללין
קסני׳בסדי גוי׳ככרית׳וסר״ןפייהכי־ימ׳שאץ עוסין ע״י גוי׳ולא ע״י קטני
קטני' סמ׳יאערו על פיהם אכל מצסרסין לדעת אחרת כגון שנים אומרים צריך ושלשה אומיי׳איכו
המאיס בקושי התירו פקוח נפש ואין סתירין אותו לכתחלה ע״י
הסחוייבי
'
כמצות
צריך ואשה או כותי אועריס צריך מצטיפין למי הוי פלגא ופלגא וספק נפשות
ההא יכא הדבר שכשלא ימצא גויס או קטנים לא ירצו לחלל
סכת
ע״י
גדולי
ישראל
להקל וכתבו סרא״ם והר״ן שהקשו עליו על פי נסיס אמאי לא דהא גבי יולדת סרי
יהדי תט דע״י נשים או כותייס עושים אס נזדמן הדבר
שהרי
הן
מסוייביס
בשנת
בגס׳לסלל
על
פי
גפים
וכ׳הר״ן
ואין
זו קושיא אצלי דשאני פקוח נפש דחיה שהוא
והוחזקו בה ואפ״ה אין אנו מייחדים להם מלאכה לאער תתעסק פלונית
איממת המסור לנשים אלא מיסו הדב׳ מוכרע שאס אמיה אמה צריך וכל האחרי׳
אי מליט כותי בפיקוח זה שמא יכואו להרס׳ולומר הס אינם רוצי׳לחלל
את השכת אומרים אין אנו יודעין שאף זה ככלל ספק נפשות להקל הוא עכ״לוגמה ססוכי
ימנמילץ איחנגויש גורסים אכל מצטרפים אל דעת אחרת וכתב סר״ן דה״פ אין רש°י דכאוממ׳דספק נפשו' הולכין אחר רו 3דעות יש סן הפוסקים חולקים בדבר
עיסיין לנשים ולטתיס לבדם
והפיקוח .הזה
,
העסק - , -
שמא
.
שיעשה מל ידס .
..
יפעצלו ויתבארבסי׳תרי״סכס״דג •
הנשאלה״זמגונהפי׳ס״רישראלככתביו סיפן
*  dwאכל מצטיפין
מס
ישר
ומוסרין
הדבר
לישי׳והאש׳או הכותי מתעפקין
קא פסטע׳ספני שהיה לו להודיע דין זה לבני עירו קודם שיצטרכו לו וכ״כ בת" ה
מ ’’ שמול מיון דיסראל
עוסק
כו
אף
הס
פזדחין
בו
וכתי
יבי׳
ייוחס
בח״ם
שאם
סי׳כ״ח
:
אמדוהו
הרופאי׳סצייך
לגרוגרת
א׳וכו׳אמדוהו לב׳גחגרת ולא מצאו
סנשיחוהנימיי׳יעפו
וכריס
אלו
מעצמן
אין
מוחין
בידם
וכן
אס
אין
אחרי
'
שיעשו
אלא
ב
גרוגרת
כשמי
עוקצין
וכוי
הכל
כמנסות
פ׳ר
'
ישסעאל
(
דסד
)
וכתבו סרמ״ב׳
הצחהס ופשוט טא-
ויביה
^
מיט
גלים
מסוס
דבטפסא
דקטניס
שייך
כדפיישי׳לעיל
בס״ב
וכ׳הר״ן
בפ״ב
דביצה
דע״כ
לא
איבעיא
לן
אלא
כה׳ג
דכסתיס
כסניעוקצץ
ךדקמר אלא ע״י
גדולי
ישראל
לאו
גדולי׳בחכעס
קאפי
כמממע
לנאור׳ממ״ס
איכא
ריבוי
בצייה
אבל
משמע
דפשיטא
לן
דשתי
'
בעוקץא׳
וג׳בעוקץ א׳ב׳מייתי׳ג,
ומבסחמזע״י גדולי ישראל וחכמיהם דא״כ מאי איייא כשיס וכופים אפי׳ שאר לא מייתי׳דליבויי כשיפורא אסור וכ״כ הרסב״א כס״ק דחולין וכ°כ סר״א׳כתפוכ׳
נשיי5מי ^  7יואי גמלי׳לאפוקי קטנים ישראל לאפיקי גויס והוסיף הרמ״כס כלל כ״ז 7כל צרכי חולה כדבר שאין בו סכנה הוא לא יעסס אבל אומר לגוי ועושה
^מיהס נצו שנס מי דעת לאפיקי נשים ועבדים שדעתן קלס -ויש גייסא אחרת מימרא בס״ס מסנין ; דקכט ) ומ״ש אפי׳יש בו סכנת אבר אין מחללין עליו וכו׳כ״כ
ך זווצכתבנסכסמוך3ש״ד :והזרת היי זה עשוב׳אפי אס מתקן עמו דבר הר״א׳ כפ״ב דע״ז והר״ן בפ״ח שיניס ולמדו כן מלאמיי׳הפס עין שמידהמותר
^ .יפ*יס 3פ כפיא דיומא ( :דפד ) היה סתולה צריך לכפר סוחטין לו וכולו לכוסלס בסב׳סכור מינה ה״מ דשסיקי סמנין מאתמול אבל מיסחק יאתויי לא א״ל

דברים הללו ע״י גיסולא ננ״י קטנים אלא ע״י גדולי יסר צל והימ׳׳כס פסקm »pj 0 ) 1V3
מהלכו׳ביאת פס
קרס כמ״ד טומאה דסוי היא כצמר וא״כיגס בשב
יסבו׳כן.ונסךי5ן " « ,וי סי/ל*
רפ״ב
מסלכו׳
סבת
דחויה
היא חדת ארל
אצלחרל׳רמחוח
סכנ׳נפפות ״ ״׳״ » ׳
> וגס "
הר׳ /קל•"«• ע״א אנל
במב
במב רפ״ב
מהלכו
'
שבת
דחויה
היא
סכת
וכלמ׳הרש״בא
«לנרייאני״מלא
כתב כפ״ב דביצס גני ממלא׳אשה קדרס של בשר א*" פ שאינה צייכ אלא לחתיכה « *««8נ! נפי
א׳שסשב׳דחוי׳ היא אצל חולה ולא הותרה ואגתוג ל«פה

״ ״״״•־
קב? י ג שסיסור שבת כבי ניתן צידחות מ
^׳י ׳ \'Wאבל אס היה שחולה צייך לאכילה לאלתר והנבלה סוכנת לו מיד
^לי ודאי מאכילין אותו הנבלה ואין ממתיכין לשתיס׳הסשט וכיסול
^
ןכתבשססאץ איסור נכלה קל מא״סו׳סכת משוס דסאוכל נכלה עובי
^^
חית שבה אבל לענין שכ׳לא עכר אלא כמע׳ססיט׳וגלה לאוץ הרבה
^ ^ מייךאיסור קל ל גני סד לאו דסבת ואע״ג דהרי איסור סקילה :והר״א׳
״. ,
לתבכמשובהממסי שמא יהיה החולה קץ באכילת איפור ויפרוס ויסתכן• והיש״בא
סם נבלה להאכילו
די סכנ' שימנע
שסכל מלוי במסלוק׳אס נאמי שכת דחויה היא אצל חולה
מרה ^יהשוסטין לו פלא אסיה מורה מלאכה בתכם אבל
B
שב כדיר סשוסקין אנו לעצמנו בי״ם אבל למ״ד דשוי׳סיא ונאכילין
גוקה
ן אגיעובר־ין לשחוט לוסכמקום שישלו בשר לאכול לא נעבו׳אס־ ולא
ן , ' ,ייא® לי שהיא© לכה דחויה הוא ולא סוסי־׳מ״מ כל שאץ שם נבלה
ן
»י נססרט כיון שהיא דשויה אצלו ותדע לך שהרי סכינו אין עושי!
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כעין סמררה סכנת נפשות הוס שרי לכוחלס כי שחיקי סמנין סיהא ואע״ג דרככן
אסיו לעשות שוס רפוא' משוס שחיקת סמנין ונסתמ׳שס הרא״ש כחול׳סאיןבו סכל
ואפי' סכנת אבר אס התירו לו רפוא׳ע״י יפראל דהוי שבו' כשם שהתירו לו אמירם
לגוי דפכו׳היא או דילמא לא התירו לו אלא אמירה לגוי שהו׳סכות דלית כי׳ מעסס
אכל לעשות לו היפראל רפוא׳בידיו לא התירו דכיוןשסיפרא׳עוש מעפ׳בידי׳ממי'
ספי איסו׳דידיה והרשב״א’ פסק ספק זס לקולא סכ׳בתסו׳סול׳סאין בו סכנ׳או סי®
בו סכנת אבר דברי' שאין בהם אלא איסו׳דרבנן נעשי׳אפי׳פ״י יסיאל  :והר״ןכפ׳ס
סרצי׳סשט ספק זס לסומרא שכ׳ופיכו כי ערי אפי׳פכי׳ע״י יפראל ס״מ היכ׳דאיכא
סכנת אבר אכל חולה סאיןיכו סכנת נפש ולא סכנת אבי נהי דשיי ביס מלאכה
גמורה ע״י גוי וכדאסרי׳גפ׳מפנין אין סתירין ע״י ישראל אפי׳סכות של דבריהם
והביא ראיה לדבר  :אכל הימכ״ס כ׳כפ״ב חול׳סאין כו סכנה עופין לו כל ציכיי
ע״י גוי וכו׳כיצד אומר לגוי לעשות והוא פושה לבשל לו ולאפות ובו׳וק כדקל פיגור
מן הגוי כשית אע״פ שאין שס סננה לאס היו ציכיס האין כהס מלאכ׳עושין אומן
אפי׳ישראל וסובר שני׳שפשס ספיקו סל הי׳ ^שלקולא שהרי
התיר

(ה ) ! צ'] ל 3ריו
פה ממי 6דפספלני׳יהילכך' דוקלו מע״ס יוכל כשלת לוסו׳למייחיעל
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*
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אכל
קילור צלול חףכשכ׳מומלסייקיע״י1
עצי 7ןעי' הת״יז■
 3" 31רעמהטזר כ׳סכוחל מיניוץכ כגוי כשבת ימאי איריא מן הגויאפי׳מישר׳גמי ה"ל למיסרי כיון
כדאמיי׳בפ״ת פרצי׳סורץ קילורין ומניסיןפל גצי העין
כשכ׳דייוןש ^י׳ ^ ^ ז
5פבט ספיק(*
לנר" דכיחל לא מיתמר אלא מדרבנןכדרזיתל! בס״פ המצניע וה״ס כתכח״לוצב׳נתכאר אלא כיוחץ עיניו וליכסלמיצו׳משו׳שחיקת סמנץ פלל מכלהתוסלצתבו ד!'»,׳
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רבי׳סבל
שני
'
מות׳
כחולי
שאין
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סרכי׳מיירי בארס
בדימוי
1
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י׳,י
נרטמחבינין• .
הריגג״ם צ/״ב
לעע; נ 7פ' הח״מ סכצ כיון סהו׳הולי מלל כל הגיף כץשבי' הדא״ש ז״ל אס מות׳לחלל עליו כשבו׳ראלת מה כמנש׳דעומא לא ליפוא׳אלא
תסמדןלמע־מג
יליכ׳לסיח׳
לסחיסהחמיי?
'״
להקל ( כב׳י וכן לאמירה לגוי כין שבות הגעש׳ע״י יפימל
התירו אלא אמיר' לגוי אכל לא שבויידאי׳ביה מעש׳אלא כסכנת־■ לשחיקת
ספני
וכפ קיסלמניח' »0
לי״פואס ולא ס
/ 7ת הרשני א אכל כאבי אניוןשאין מ סמ׳לאהית י'
אכד אכל הר״ם במז״ל כת׳ חולת שאקט פמ׳עושקלו כל צרכיו
מלסוסלג .0
\' f>s ')>m 1כ״ש
לכס ס פיציס איירי' כסמן ע״ג ;
«יפר לישראל ליפרלולפש ססת גי 5י "הי פל^ הת’ מ ע״י גוי ואם היו צריכי ןלדכרי׳שאין כהן מלאכה עושק אותןאפי'
ל 1-מר  8נן׳? דנק לפסו׳אחומןסבריתע״חש^ין
ליי ישראל
אוניקליבשב׳ומחזירקהשבר וכפקלסבמיירי  5מפןמי^ 1זממ
לפי׳מעלמאזניםומעלי !
וסלי! ׳
"* ופל כיוצא מה והרמ״ין חילק 5.כדכ׳דכחולי שאין כ 1סכנה אפי ',ודברי רבי כדברי הי״מש ''
ומהלי,׳
ןל&ן סזר׳ן  p'sמשו סכות אבלמלאכה
שרניס
שת׳לממייי
ואפיק כגמ׳דאיפמץופ ^ סויל
ז( ;
!לגן נ׳לדנקיעיגן
םמ
'
»
נר
pk
״
s
שהוגירו
אפיישנף
ראיה
בי׳מעשה
צרי׳שיעשנו
קילויין ע' ג העין ולא הוכיחרמןלפי.
לקויא »איזר זה דסא דסרי " סבות סנעס׳ע״י ישדין * בשינוי אכל כלא שינוי אפו אכל אם יש בו סכנ אכר מותר אפי
סספן־׳על מ״ס בסמו׳מוחן״ןש״גהע"
ינפיקא 7מ.נן
היאנ״ש שיראה פ״פשאץ 3וס? נסיימדיוק’ בחוליהמלל
שנות דאית  .ביה מעשה כלא שינוי־ ' אין נותגין יין לתוך
(ולסבמ״מכפלאוכסלאע״א L
0רגן■ המינירין נגוף והאדלא סריכן לסכסל אלאחנוי העין או אפולו
עלגכיואם פותח ופול העק י כרי שירד לתוכו
מעסרןנלליהמכ׳וכ ^ מכמ^
זל׳& נסנניו אגר ע״ס סיש בו סכית אכיעסו יאיני חולי דמוכחא
מילתא
רלרפוא׳עכיד
אכל
אם
נתן
על
גניו
ואינו
כהמ(דג ^ 0ו ופפיבזלאדסל)^ 5
למלל עלי!
מיופלרננןגמ״ 6הכילל צל הגיף ולפ״זצ״ל דהפלצתאוב ; וסוגר פותר ודוק' תפל ' אפי* על גביו אסור דמוכחא דילרפואה לכהפומעד׳ בגמ׳מגפ' ממ ^
ומשוס׳
ואבקלי
והחזית סבר הס סלאי׳מללי׳צל
עכיחשורה ארס קילורין מערב שבת ונותן ע״ג העין כשב׳שאינו' תענוג ימ״ס אפו׳לכהל ומלהסויל5ןד׳
הג1ור  3ת<וא' וכ״כ
ה לאיש פ׳נ  7ע' ז הגוףשאם ל 6כן לא היו פתירי׳לפשותס
נהיאלא כרוחץ ולא חיי שי משום שחיק׳ סממן דמון שלא התירו ופי רש״י מפרפין גלדי סכה ולסר מו
והר ן
פיא על ידי יסיאל :ואקדכייו במריסאצלי
אבל לא כשלב מפח סהוא נימוח
כלימר
שהרי מ״ס הירמ״כם שמחל עיניו פן המי׳ לי לשרותן א לא מע׳יש איכא חיכירא מעבירין גלדי המכה וסכין
שרניא :
והוי
דוסי׳דייסוק שלגובת־■
סכתלבסי׳
אותה כשמן,אכל לא בחלב מפני שהוא נימוח ואפי' בנסר מכת
(! ) !גתר׳ןפ׳ דמשמאיל לאמישראל' וגס מ״ס ז סס
ס״כ והואמדכי-י ספי״י'שמ ולב5
סל,י.
ח3י( ינ vקש״ג
דליבא אלא־צערא שרי אבל אין גותנק עליה שמןוחפין ולאע״ג
ע"אי*שי!גי 7יותר היו ציצים שאין בהס מלאכ׳עוסץ צותס
^ *.,*»*%1
ובהגסו׳מימץ פלאואנל לןטתניןלי'
w
ע;
י
קיל שג! פהכפשה אפי' על ידי ישראל אסול׳פאץ בו סצנה
 1נותן הוא חוץ למג ושותת ויורד לתיש ונותנק
סק וחמין בפ׳ר אליפור דעילהאמדד3
■
חתיכת
שבבגדים
וספוג
יבשים
והדשים
שאינן
■
לרפואה
אלא׳
ע״י ישראל גשינוי דקתני כריס׳קאי ולא כימז כלשונו
חילוק
אין ממעין חמין ושפן מעלגבי *׳נזנ׳
וכלאיו׳יד תא <!,ר בין סכנ׳צבר לחולי הכולל כל
הגו׳ולפיכך
כרי
שלא
יסרטדהבגדים
את
המפה
אכל
ישכים
שהןמרפאין
ושמואל
אמי כפן חוק למכס וסוסת
וימיר
לעויוכ׳היו׳ת פ׳נ
והני
מילי
ישנים
כר׳לי דככלל סילה שאין כו סכנה הוי בין
שלא נתנו מעולם על המכה אכל היו ככר על
למכה ופני׳ממיהדספוצל :ולש
ולמעל
לכרי הרטנ״ן וגי
 7כ׳כ
גיי מוך שעליה גס זס כיית' סס
ומערי,
סושנ׳א שהוא סולי כולל כל הגיף כין שאינו כולל גבי מכה אפי׳ישניטשדי ואין ניותנין עליו גמי שהל מרפא רטייוז
אכל אינו כראי נן כין שיש בו סכנת איי בץ סאיז ישנפלח מעל נכי המפה על גבי הקרקע לא יחזידנה נפלה לג כר סי בביי
15א אץ כיתצין
סמיוסמיךמלגבי־
מדנרי הסלנוא בו בכל גמנא לא המירו סבות
פוך ליתןעל גבי■מכה בשים
ובפסהתו׳
או כפת יחזירנה ומגלה קצת הרטיה׳
ומקנח
יהרמנ׳ם:
הנעש׳ע״י ישיאל כניהו ה״ע בשבות שיס
דפלוגתדיב ושמואל במפותץיחד !
מיי
(ז ) «5׳נאי fא6
ג« נ׳ גל^לה אינ׳ע בו עיקר מלאכה שהוא נסמך לה כגוןכוחל שאחו׳מיפניססואככוחב אז לעשו׳סוס
כל חד באפי' נפשיה־ ודאי מותי כדתק כפ״ס פרצים צובלסך הוא את השען
והיינו
פלא ישן לג«רי רפוא׳בסס דאיכ׳למיח׳מפוס שחיקת סמכץ אבל שבות שאין לו עיקר מלצכ׳סהוא
אפילו ע״ג -מכס וכתבו ר״י בס ם :ונותנין סתיכי׳של בגדי' וספוג יכסיה
וחוסינו
אס לא אצללאש׳
שני״!5־התרזימ' נסמך׳ עליה מומר אפי׳ע״י ישראיוסטע׳זה סתירולהעלו׳אזניס ואנקליולהסזי׳את ומבפ׳ר״א דמיל' (דקל)1מ״ר משנץ ע״גהמכ׳מוך יבש וספו׳יבס אהללאגסייבס
הפבר־ סדכריס אלו לא
נאסרו
מעני
ס
הס
דומי׳למלאכס
וגס
ליכא
למיגרבהומסוס
ולא כתיפיין יבסי׳קפיא כשימין אכמיתץכלו׳דבריש׳סיי' מוך יבש דהיינו
כמיתין
< 3יגיוי ר! ק תעל
מאס אי אכל ססיקת סמנץ שאץ דברים הללו נעשין בסמניןוזהו שכ׳כאן ואם היו צימסשאין; וסיפ׳אס׳כתימין ל״ק הא בחדשי הא בעתיקי ופרש״י חדתי שלא היו על גבימנתו
שחריתאפי'ישן כסס מלאכ׳פושין אותע״י יחיאל ובפכ״א
כת׳ימופ׳לכעו' מל הטבורכשב׳ולהפלו׳ מעול׳מפו מפיקי לא ססקאכל הי״י־ף פי׳בהע׳דפתיקי מסו חדתי לא עסו
וצ׳הר״א'
גל מלילס לאהר אזנים בין סד בין בצליולהפלו׳אנקלי שכל אלו ופיוצ׳בהס אין עושין אות בסמני ן
ואיפש׳שגסיס״י מוד׳דעמיקי מעלי לרעזא׳טפי אלא ספציידצומ׳עסיקי לאנתנו
ל!ק פעל (
אס כדי לחוש לסחיק׳רס לו צער מהן ומעת׳לא נ פשט ספיקו של סי׳א' מדבריהירמ״בס מל גפי מנהפפסאחר׳ורבי׳כ׳סימס כדביי הר״א׳אליב׳דרש״י כ׳כספ״ג
אערי׳ניוו'
עגד עלי( חצי
הל״להכשינ׳יניער לקולא אלא להומרא ולא סוד אלא דמאי דפשיטא להי״אש יהיר״ן דביש גוסכנ׳אבר
ס׳במה אשה נותגין עלה על גבי עכה בשב׳סאיני אלא צפסמר׳א״ר
פנחו׳חוץמעלי
אשנת« ( לא אגל הומר שבות הנעשה ס״י ישראל להימ״ב׳כל שהוא דכי הדומ׳לפלאכ׳או מידי דאיב׳ גפני׳סהסלרפו׳וכתבוסו פגהי׳בפה״אנרטיחשפיר& ׳סעל גני
מוכ׳וכו׳בפ׳יתוא
אס לת 7אח״ג למימי ביס מסוס סחיקת סמכין אסוי לעשו׳ע״י ישיאל ולא סותר אלא דברשאינו
דערו5ין (דקכ ) פ״ר רסי׳פפירש׳ממ״גמצה ' מחדרין אומ׳בסבש ר״י
אד׳הוסלק׳לסם'
הלנה %לא(5י
דומ׳למלאצ׳ואיכו נעס׳פ״י סענין ה :ומ' ש רבי׳והרמק חילק והו׳כתבו ס״ה כפ״ב דוחקה למעל׳לעעלידוחקה למטה אמר רב יהוי׳אמי סמיאל הלכ׳כר״י אמ׳רבחסד'
ריק תפל:
צסבש׳ה-ישיב״ז״לכ׳סאץנר׳צןמדברי ההלכו׳והרמ״כםדל ודע דהאדאפרי׳דצרכי ל״ס אלא ספירס׳על גבי כלי אבל פייש׳ע׳ג קרק׳דכריהכל אסו׳אער מרכריב
חולה שאין
בוסצלאסו׳בשבו׳הגעפ׳ע״י יסר׳אפי׳החולה עצעואסור לשיםבידיו‘ אשי הוי קאימנא קמי אבא נפל׳ליה אבי סדי׳וקא מסדר ליה אמל לס לא סכרלס'
הרפואה או לעשות לרפואתו דבי שהוא
מסוס
סבות
אבל
אס
הגוי
עושה
לו
רפואה
מר
להא
ראמי רב חסדא מחלוק׳כספירש׳ע״ג כלי אבלפירש' פ״גקיק׳דגריה:ל
רשאי היפר' לסייעו סיוע קל והצי איהא בפ״ב לי״סאמימ׳מזג פיכא מגויבשבתאי אסור ואמר ר״י הלכה כר׳י אער לי לא שמייע לי כלו׳גא ס״ל ודעתה׳
■ אב״ד
דאפילי
א״ל רב אשי מאי דעתיך דנר סאץ בו סכנ׳או׳לגוי ה״מ היכ׳דלא קא מסייעבהרי׳ סירסה מ״ג קיקע מחזירין ונשב הי״ן כפ׳ר׳אליעזר ד מילה שטעמו מפניסהומס
מי קא מסייע בהדיה דקא פמ׳ץ וכמס א״ל מסייע אין בו ממש ופיס״י פי סאינו
דסא דאער ליס לא סמיע לי כלוסי לא ס״ל דלא ס״ל דנעירפה ככלי אלא
הפירחה
עושה מלאכה מפס אלא מסייע ממס כי האי ובלאו ה וא מתפבויא אין בוממש :
כתב סר״ן בפ״ח סרצי׳דפישי״י״ע״יגוי ה״מבחולה סהו*/ופל מחמ׳סליו למסכב
 V t׳• ’ ׳■» ״׳*־־ i fr
* V U 'j WIV
י ־י*
׳״»‘ ׳-״• ׳
י׳ ־־
אבלכמיחיוס-
סאד׳מסחזק בו והולך כבריא לא ולא עוד אלא אסי׳דלרי׳סהס מותרי' כספירס׳פ״ג קיקעמסלוק׳וסלכ׳כת״ק וכפל זה הר״אש ותמיהא לי כוניללהיי[
לבריאים אסורי׳לו כל סיפא שמעשיו
פוכיחיןי
שלרפוא׳הוא
'
פתנוין
וזו
היא
ששנינו
לאקולי כולי האיהישר'לגבי קרק׳וסלא עובדדרב אשי פירפ׳ע״ג כלי קהומצץ
הסיפש בשיניו לא יגמע בהס את הסומקוגס ה״ס כ׳כפ״ב חולה שאין בו מכנ׳פושץ לפיושי לא שמיע לי סא דרב יהוד׳אבל סמיע לי הא דרב חסדא דכקרק׳דכריהכל
אסו׳וסלכמא כתיק דסרי׳ מ״ג כלי6״נ לא סמיע לי הא דיב חשדא דאינודנקיקס
} -
י״י « « ׳י ־• «) ־״״ 1K׳•» • «  , r׳«ו #
ז J׳״• ׳*״י ׳־•’ **י * *  *,׳* ׳׳* '■״׳״» דכיי׳ הכל אסו׳אלא ס״ל דכקרקיע פליגי אבל בצלי דכרי הכל מוח׳דכהוסלקדמא
דמי וכן
כתבתי
לעיל
פמצטפר
בסיניומומר
לומ׳לגוי
להוציאו
)
אבל
ממחז׳והולן
לר
*
י
וכן
מיש
"
י
ודרב
יהודה
סמיע
ליה
דסלב׳צר״י
בפירפס
עיג
קרקעי עבלוני'!
כבריא והוא חוסש אץ מתירקלו אהי׳סבות ו־דבריה
ואפיע״י
גוי
ולא
עוד
אלא
ספק
סנו
&
סא
פסובא
נזדמכ׳להרא״ס
שהיה כמו׳בסוף ד3יר סרי״ף כי גס
כספירס?
דבריסאיןבהסמלאצ׳ולא
כלו׳בפול' מיומסו׳סחיקס סמנין ע״ככת׳הרפ״באז״ל ע״ג קרקס מחלוקת דבנססי׳ היייף דידן אין כתו׳כן וה״ג וקי״ל הלכת כת קו^ג

6

פותח

דאמר רב יהודה סלכ׳כר״י לא קי״ל כומי׳דסא רב אשי להוא בתיר׳עהד עונדכסP
דא׳ער כר רב אשי זצו׳א׳ל לאי סמיע ליכלו׳לא ס*ל ע״כ ולפי גירס׳זו מצען
לפויסן
סרצים (דקח ) חד אמר יין בתוך העין אסוי ע״ג העץ סומר וחד אמר יוק׳ תפל על ספיר דסבי היי״ףימאידאמר לא ס"ל לא קאי אלא אמאידפס׳פלכהכי ' *־
גבי הפץ אמי׳ופרס״י* יין בפוך העיןלעסי׳ן יפתח
אסודמוכיסא מילמפל גבי הפץ צרב חשוס ס’ל דע״כ לא ערי מ״ק אלא בפירשה פ״ג■ צלי אבלפירשה Jג קע
מיתי דאמרי ליתיצ׳בעלמ׳פבד יוק הפל
חפי׳ע״ג
העיןאסו׳דלויצ׳מילת
יליפואה
מודה
דאסוי
להחזירה
רס״ם
הרי״ףטצמו
בהדיא
בפ״ר
אליפז׳דעילה ח"(גרסיק
דאילו לרחיצה מאיס וכתב רבי׳סאס
פיתח
וסוגי
אפי׳מ״ג
סעיןאסור
דהכי
אמרי׳
בסוף מרובין!5״ר רטיה שפירשה פע״ג פצה ומאמר רבסמרא כחפירסה מגני
בנמ׳גכי קיל ויין דבססוך וכן
.מסמ
מדפרס״י
ילן
.
בפוך
העץ דעמיץ ופתח אסור וכו׳אפי רב יסודה הלצהצר״י ולית רל כתא כוותיה דסא רב אשידהוכיסי^ Jי
אלפא דצל היכא דפינין
ופסחמיך
העץ
מיקרי
גרסייבגמשירה
אדם
פתו
ביץ
עוכדא מימייה דמ״ק עכ״ל • כתוב כשכלי הלקט  3םמ  {mהו ל ^ יו
מותג ו על גבי הפין בשבת |? :צ  1רח
אדם
קילורין
סע״ש
וכי
'
גס
זס
W
ופרס״י
דפירסס סלא מדעה אבל םא פירש׳פאחמול או אס הזידוחילק'  5־בד׳? ,;.ור׳
דלדידיה כיון דאצרצוה לסרות׳ ממ״ס אוצא
היכירא וליה א לעיגזר ומאן דחוי פכי פב״ל ואיני יודע מנץ לו לחלק בין שיד ללא הזיר צמצ׳דגס להרי״ףפייש ה ג?יו
דרתיצה בעלפ׳היא כסבור סהוא יין :ובפ״ק דסבה
אצא רם ׳ $מניחיןקילור על גבי אסורלהחזיר׳פירשה ע' ג בלי מופרלההזיירוכ׳׳כ סם הר ן
יתהיסכ^ 03
אכל
העין בשבת ועתיפ והולךכל השב כולו כתבו הר״אס והר״ן ז״ל ופיירי בקולור ססוא וסעמא ואסור להחזיר רשיי׳פירס רש״י גזיה סמא ימרחוכפכוהחוסאוה

א״ח הלכות שבת שכח

די מ

<ל״<
. :למ״ש אניגרון ואפ י׳להשהותו לוו בולעו כעיניה בלא שיהוי וסיס״כס כתב בסי״א החיש® (ח )
; יימסןג יןליבא למיחש כיון דמאתעל סוס עילויה וכתבו ר״יבח״ע
בגרונו לא יערעכו כסמן אבל בולע הוא סמן ואס נתרפ׳נתרפא נר׳מדכייו סהוא7 .קו» 5ימו 6י"
ץ מגלהקצת הדמיה ומקנח פי סמכה וכו׳שס כבייתא והא דאסייק חזרדנדס
ימיי "  6rדכחולס שאין מסכנה היא ראם ישבו סככה להניח לכתחלה כמי ספי דני קמני אבל מתן שפן סרב׳לתיך אניגרון ובולע לתו ך אניגרון לאו מק׳אל ^  c!bלעיקר
פ 'יגר מ"להני" לניוסל־ ונל י ר שאין בו סכנ׳אוע' לגוי אורמא דמילפ׳כקע ועיקיאדמילתא הוא לומר שיבלה שען סיבה ולא יסלטנח^ א3
נאסעלגי׳ל
עימ1«6הל»1
<,
, , 1
 , ,זע׳
•
1
ישהני בגמנו דתו ליב הובס דלי־פוא ? א ל« אחרשיש * j״
^וכשונכסש גגיסינן בירושפיק
ממין  -:גונח מכאב לב וכולו כפר׳אפ״פ אגד<1ע'1להקויד׳
מתנין ומקנח פי המב׳ וחוזר ומגלה קצת השני ומקנח' ורטייה עצמ  9א
" .אש א׳ר י *,סי מכה שנמישא
(דס ) תניא רבי מרימם אומר גונח יונק ילהתיי ל־׳גייי
?ר וציה6£ינו ^ קכזשעי׳ וסבבוהו יקנח מפני שהוא ממרתפי׳ משוה אותה והממרח חייב חטאת
ולקקאמ׳
י״ף 3פ׳ס 3י׳ וכת8 3עליר
בסבת
3 3%קגיז
נשערפ
והביאוהר *
,
חלב .
.
 *Wומזוהניראף ע״גדגיכא אםפלנית שפירשה מן האגד מחזיריןאות׳תחת האגד ע״פ המכה
כללהחזיר‘שס
המפיס מורסא בשכת אס לעשות ^ ה פה ח« יב חטאת ואם אינו על זה ואי קסיא לך דגרסינן בפרק -סיס1<6
 cltr Jססיקת סממן כיון שכני
אכאסאול אומר מהגי׳סייט שיונקים נלא התרת האג־ל
מי
:
לכתחילה
מותר
הליחה
להוציא
אלא
פה
לה
 wלמוזיס לעיגז׳שעא יסיח ואיפש' חושש לעשות
אנל אם
מבהמה סהורה בי״ט ואמרי־׳היכי דמי אי *די ־
מרשה לגמרי7א״א
fD״™ לשרת אלאנרי שתשע rהרפיא' שנגפה ירו אי רגלו צומת׳ביין כרי להעמיד הרם אבל לא כחומץ
דאיכאסככס וכו׳דשממת מינסדגונת
גלא
להחזירה
מלסעכה
וכשבמייפ^ה רצי ליכא למיחש מפני שהוא חזק ויש כי משום רפואה ואם הוא מעונג אף היין לו
כאגל
אף עלגב דאית ליה צערא אסו׳ליה ליינק התדע
לא
6
>ינו
5
ככךם
ןיזמח וסק לי צויך
מבהמה בסבת ההיא לא קשיא מידי דההי׳ אכיר לרתי האגד
כמו החומץ ואסור מי שנשמטה פר' ידו או רגלו ממקומו לא
" » יססלאים־סו בגדיו את סמכס •
מימר׳אליב ' דאבא שאול הוא ולי׳סלכתא זלהקזירד \«4א״כ
אספלנית שנירש־ וכי׳בתוספת׳פ״ו ישפשפנה הרבץ בצונן שזהו רפואתו אלא רוחץ כדרכו ואם
גגי רמי ה שאין
מתיה דהא סס רב יוסף הלב כר׳מריכוס
^תסעירש׳מן האגד מחזיר וכתב' נתרפא נתרפא :ציפורן שפירשה רובה וכן ציצץ שפירשו רובן
אגדולנן
עליז
דאפי׳בשבת כשקוס צערא לאגזרוכיה מותר להחיעה
,־י? נספמהא1ה ופי' הר״ןאספ< נ' כלפי מעלהשמצערו׳איתו ביד מות׳להסיקבנלי פטו׳אבל אפו׳
ריבן ביד אסו׳ ככלי חייב חטאת .כך פרש״י רכל כלפי־ רבנן וכר״אס ארד סכחב דביי הרי״ף כ ' נשלאגפלה ע/
סש!יתשל3גד ישמו שסין צותוכעשיחה■ לא פירשו
וי״מ דהסיס דפר׳חרש בצער סל רעב סיא קיקיג ה! נ״ל:
ןששימין לוותר על ג<.י סמי״  juונר לי מעלה מצעמיאותו על הא דאמירבת בר בר הנה א״ר יוחנן והוא כלומר !  0Vלא שרי אלא3י"ס ולא 3D3׳ (טאוכ״נהל׳יS׳
 Mcrrtrpהיוו יכה בייתי דלששי־ך בס שפירשו כלפי מעל׳ימצערו׳אותו אבל מדברי הרמי״ם ז״ל משט'
פיחפדצל״כסיה חסו'15ס פ־רש׳על גבי שהש כ׳ענינים כרפי מעלה ונם מצערו׳ שכת׳ אם פי׳ כלפי מעלה י ^ אדפ׳ 6ףט״פ מעד ס לחולי ם6י! מ קי׳חינת׳לס^אנל
בסבתי -לערער אמ-׳ע״י
סכנה היא ומ״כשרי אפילו
קוקיעדשתיילס סתימיפשמע דיופילו ומצערי׳אותו מית׳ביד ואם איןמצערו׳אותו אכו׳ופי׳כלפי מעלה וכ״ב התוספות בפרק חרש בסס ר" ת ,אנגרי! אסור
ןןיו/עצ גבי קיק היס יתו ב/י דפירשס
שפי' כלפי הגוףוי״מ כלפי ראש אצבעו׳ וצרי׳לחוש לכל הפירושי׳ וכן כ' סמ״גוכךסס דברי רבינו והיא״נג מכשחיזיומולע*
.ע׳גנלידוק  /סי  /למה ה וציני הפוסקים
כחוב יי6* , ™ 56
לתנה מחיטי' הוא נלמד ומיקרולשון החושש ב שיטו לא יגמע בהן החומץ ויפלוט אבלמגמע ובולע בתשובה הסנילדברי הרי״ף ז״ל:
תמריזהדלאו בפיישה משש היא פלא או מטכיבו כדרכו החוש׳ בגרונו לא יערענו כשמן אבל נותןשמן בסבלי הלקה הוסנת׳לא תקיל אסה חלבי
ניחס מהל גני סן :ה ובתיקה לצר  'itהרב' לתוך אגיגרק וכילע גונח מכאב לב שרפואתו לינק הלב מן מדדיה לתוך הכוס או למוך לקדר׳וחניק
אתמה כתב ה״ר מימין מה שנוהגות
ונרקת-דיכי יסודה סוסלקילעטה דוחקס הבהמי מותר ליק כשב׳ ממנה ואס הוא מצטע׳ מחמירעכון אפור
סמקלחות מהחלב כדי סיאסח ה 7ד וינק
למעלה /כל קשה דכיוזדאסיקנא ר/פילו בשב' ומיתר כי״ט אין לועסין מסטכי ולא שפין בוהשיני׳לרפוא'
מותר אבל מה הנוהגות להתיז מהחל׳על
סיריממשעלגכיכלי מות־להחזיר׳מכ״ש ואם מבוין לריח הפה מותר בל אוכלין ומשקין שהן מאכ׳בריאי׳
סככהk
נשיפת רוח רעה אסור שאין בו
ממלקםדפרי לדסקהולו"• :למה הוצ-־כו
מות׳לאוכלן ולשתותן לרפואה אעי׳פשהן קשים לקצת בריאים
וצערא יתייא נמי ליכא עכ״ל ובסוף סי׳
סדהךהלכתיב תוסעת'ז־ת :המפיס ומיכחא מילתאדלרפואח עכיד אפ״ה שרי כיון שדרך בריאים
ש״ל אכתוב דברי המרר׳כזה  :אי | לועסין
מורס/כשכת וכולו בע״ב דעדויו׳תגן לס
לאוכלן ולשתותן וכל שאינו מאכל ומשק׳בריאין אפור לאוכלו
מסשכיוכו׳מוספח׳כתבוה סרי״ף וסר״את
ונס׳פו׳/ליעז לאויבדקז it fשמואל
כל פטורי דשכיו פעו' /יל אש־' ב י מתלת ולשתותו לרפוא׳אכל אם אוכל ושרת׳ אותולרעכו ולצמאו ואין
בספח שרצים והימ״כס בפכ״א • כל",
ונהדומתי וסדא מינייהו האדתכן לו חולי שרי אין עושק אפיקטויזין פי׳גרמת הקי׳אפי' כחול משום אוכלים ומשקים שהם מאכל בריאי׳וכי׳וכל)
הפשראוכלין ואם מצטער מרוב המאכל בחול מותר אפי׳כסם שאינו מאכל ומשקה נריאי׳וכו אנלאמי
510יסמירסל 31ש 5:ואס לעזות לס פה
ובשבת
אוכל וסות׳אחחו צי עבו ולצמאו
יצצמתר וכיימסה
סיי״ואסלהיצי ' ממני לי סס פסו׳ועי׳רש"׳
וגמ׳כפ״ח שרציס (רכע ) וככר כפכפי לעיל סכל הדינים כאלו כארס סחוסס ואיל
מזשמנקעמליסא אס לעזות להפס כתו׳פניהכא לוס לקולפה ולעשות לס
לס פתח;חייב עפוס בונה או משו׳מסקןכלי נופל למשכב ולא חולה אלא שחושש וס־יאמפחז׳והולך ככיי׳אכל אס היה חוליפאין
מין שיח/יןשל ע :פ1ו עישין דמתקן
בו סכנ׳הרי אמרו שצרכיו ניע־שי׳על ידי גוי ומשמע׳ דא־־כל הוא אוכלץ המרפאים
מהיל לתקן מנס סם יל לתקן -כ לי ואם להוצי׳ליסה של עכשיו ואינו חושש אם תחזו
אותו ולא חיישינן שמא יסחוק סממן כיון של bהפייו למשו ׳ מעסה סיפוא׳על ידי
ותשזיםמידססור ומותי דאין כאן תיקץ ויכהן כמי לא גזו׳בה שבו׳משוס צערא
ושלמנ׳נפי׳יכלשון הזה המפיס שחין כזב׳כרי להרחיב פיהמכ׳כדי׳שהרופאי׳ ישראל ואפי 'על ידי החולה עצמו ומשמע ד כל שאינו ס לה כלל מותר לו לאכול
פושיסשהןמתכוונים כ-־פואה לסיחיב פי המנה היי זה חייכ משוס מכה כפטיש ולשתות אוכלים ומשקי ' סאינס מאכל בייאיס דכיון שאינו חונה ליכא למיגז׳מידי
®יסי/מל/כפסייפא יאה הפיסה להוציא ממצה הליחה שבה ה.׳• ' זה מותי • ס* הילכך אפי׳אינו לא רעב ולא צמא מות' לאכלן ולשתותן והא מקט לרעבו ולצפאו
®גזהירי  /ויגלו■ צומת׳ביין יכו׳ואס הוא מעונג אף היין לו כמו החושן ואסוי לאו דוק׳אלא אויחא ימילת׳נקע וכן נימדביי סמידכי שכח בס״ס סרציס פמומר
לאכול שרפים סמוקים ולגמוע ביצה חיה כדי להנעים הקול ואין בו מסו׳יפוא׳כייון
פשוט בפ״תשיצי׳ (דקט ) ונת  ':שס כגמ׳שאס נגף בגב היד או בגב הרגל שות׳דהוי
בחל דאין לו מכה בגמני .:אין עוסין אפיקטחין ( מ/מ 0נהבס'ל; בית ( דףקפז )אין פוסין
באה מחמס  -י'
פי״י כגון
שלא ־׳
— ־ ,,
פ״ב־־ ־־״
וכתוב כסגהית ' -
שקים
כמכה ^
nlrס ״^ וכעי־ -
ומול/־ מחמת כחל אזילו שלא .ע׳ג היד וסיגל מסללין עליו כראמרי׳כגערא אפיקטויזין כשבת יבגמ׳שס א״ר יוחנן ל״ש אלא בסם אבל פי ד מוס׳מניאר' נחמיא
האיפדעתאמתללין על ה את,השב ' והוא מדברי התו׳בפ״ב דע"ז :דב שנשמט׳פרק או ,אף בחול אשור מפני הפסד אוכלץ ופיש״י מפני הפסד אוכלי׳סבמתיי וסתין
יייאויגלייכי׳מתכסס״ת חבית ( יףקמז ) י צנגירן שפירשה יובא וכולו בס׳׳ס כך הוא רעביחח׳ואוכל וכ״כ כר״ס כל הכלים אפיקטויזין סופה ומקיא ולא ליפוא׳
15צניע (יצו ) תניא ר"ש בן אלעזר אמר צפירן שפי' רוכס וציצין שפירשו רוכןכיד אלא להריק את מעיו שיוכל לאכול ולשתו׳הדכס יכתבו הרי״ף וסר״א׳דה״ת היכא
סייב חטאת דליכא  .צער אבל היבא דאי׳ליס צער ובשמקיא אוכלין שבמעיו מתרפא מוסר ונ״ל
ך רב :לי סטור א־ל אסור לא פירשו רובן כיד פטור אבל אם־י בכלי
דהיינו לומ׳דבסצטע־ ליכא מסוס הפסד אוכלין ומ״מ בסב כסס מסי' אפי במצטער
מירכה כי בי חנה אעי י׳יוחנן והואשפירש׳' כלפי מעל׳ומצעיו׳אותיופיש״י
 rיקית הכחשות מעיר האצבע סביב הצפורן כלפי מעלה מצד הצפורן דסא איפפר כיד  :החייט ש במיעיו מותר לימן עליהם כוס וכו׳בס׳׳ס במה אשה
מיזיציע
(דף סו ) ססופי כסא אטבורא בשכתא שפיר דמי  :מי שכששכר וצו׳גס זה שססהי־ו׳
^ילו לפיוט דק  /מצעיו ליס ספי והיע״בם כת׳בפרקט׳אס פירשו כלפי מפלס
' ^ייח אישי מותר ליטול אותן בידו אבל לא בכלי ואם אינם מצעיו׳אותו אפי' עושים כן למקש׳ חכמים כשהיו משתכייס ומשמע דלהפיר לעסופ כן בסבת מייתי
■ חיי׳ .לה התם  :כתב הרמ״כס אין סתעמלין בשבת וכו׳כ״ב כפ״כא וכא לאין מתעמלין
יח!סי ואס לא פייטו מקאפי׳מצערו׳איתו אשו׳לנטלן בידו ואם נטלן ככלי
שסתיגלסימעלה פירו׳סקינדריס כנגד ראשי אצבעותיו שהןלמעל׳כשמגביה הוא משנה בפיק חבית ( דף קטז^ וסי״סבס מפיסה דהיינו׳פדויסץ פל גיסו בכת־
וכו׳ורש״י פי׳אין מתעסלין לשפשף בכח ואשכין ומססמסין דקמצי רישא קאי וכבר
י ייי ת פירש שכלפי הגוף קיי כלפי מעלה :ח חוש ש בשיניו וכו׳משנס כס״ח
'^?7; 0יא ) החושש בשיניו לא יגמע בהם את החושק אבל מסבל כדרכו ואס הזכיר כן רבי׳כסי׳סקודם זה ומ״ש ואסר' לדחו׳כריסו סל תינוק ג ז מדברי כרמב׳ס
׳ח מזיפא ובגמיא שם לא יגמע בסס את כחומץ והתני׳ לא יגמע ופולט אבל שם וכ׳ס״ה סאיפשי שזהו ס י 'לא ס ובי ינוקא סנסלקו בו רב נחמן ורב ססת בפר׳כל
אשי אביי כי תכן סתכימין מגמע יכילה הוכן וכבר כתבתי בסי׳שאם הכלים ותמה עליודהוה ליה לסיפסק כיב ססת דשרי והאדאסיבי ינוקא כפב
^ יי־י״ג
ן משיט אומי לטי להוציאה  :הח :״שי ש כגרונו וכולו ביימא בפיק כיצד רכינו בסוף סי׳ס״ל ונת ' בו שני פירושים אחרים וס״ס נמופי לכפו׳כוס על הטיבוי
כדי להעלותו היינו סחופי כסא איסכור׳סכתכתי כסמוך ואגב סיטפא דמילי
^ ׳ <A׳  0כתבה הרי״ף בס״מח חיציס ומפורש בגמ' דאכיגמן מיאדסילק׳ופי'
דהרמלס חזררבי׳ושנאו כאן ומ״ס ולסעלית אזציס מימרא דרבי חנינא כפ״ב דע״ז
כשמן דעשסי ליס מוך גרונו יאיצו בולעו וכיון דלא בלע ליס
קיי ׳
ד  ' .ץ דליפואסהוא וגירסת הכריתא לא יעימנו בסמן מסלה ופיר' רש״י (דף כט ) גרסי׳כגמ׳מני רב שמואל כי יהודה ביד אבל לא בסס איכא דאמרי בסס
אלא\ לשס בליעה ואס בא לשהותו אכל לא כיד מ״ט מיזרף זריף ופרש״ימעלין אזכיס גידי האמן ^ שפעמים יורדים
כפיו לשם ערעור י w
השמן ^•
יתן ״״׳!!
כתח'י^ה לא ;*!
^נ .,כתן' ו,ה?גי יא' ת אס ק ליפלוג ולימני כריד׳תאי אריא על ידי אניגרון אפי ' למטה וממפרקיס הלחיים ויש סכנה בדבר אבל הרסב״סכ' כפ״בסאין סככ׳כדבר
.׳ 3למי לאלתר .דהאאינו אסור אלא לערער דהיינו להשהותו פל ק ובך הס דבריו עוד בפכ״א .ופרס״י אבללא כפס הואיל ואיפשר ביד מחרף זייף
^ י ’ ״ יעמנגי אפילי• בבליעה בלא שהייה מסוס דמוכח׳מילתא דלרסוא׳קא עושה חבורה ויש חילול סכת יית אבל קשירת סס אין סס חילול דאוריחא ור״י
נמייש ליסב פיר׳רש״י לא יערענו בסמן להשהותו אבל נותן הוא לתוך בח״ט פסק כליסנא בפיא דבסס ולא ביד והרמב״ס כתב בפ״כא סות׳להעלו׳אזני©
בין ׳
תdD
כח א

ד״מ

א־ח הלכות שבת שכח שבט

!ולין 3ץ ביר לין בכלי ולהעלות דזגקלי סכל אלו וכיוצא בסס 6ין עוסין אותן בסמני ן
סהר״מכסמתיר בישולי גויס לחולס שאין בוסמהוהישיבא עשהליו!
«  » «to״ * *! ' כדי "לחוש לשחיקה ויש לו צער מסס וכתב ה״ס סנראס מדבריו סהוא פוס׳כליסוא וסמלה בידו דאיסו׳ביסולי גויס שהוא איסור קלמשיס שמשיעל! לאכו^^ 0
אותימיצס*
בסבת עכ״ל ומ״ס בסס הרמ״בס
: 0por/נס'?, 3י
י״ל קפא דבסס אסור וכ״כ ג"כ הר"ן וקשה לי מנא ליה להימ״בס למישרי בכלי ועוד בסולס שאין בו סכנה בשבת
הימ״בס 7יא
הואpממה
מילהגזטןא .נ ג
־ א(ר  ,י קשה היאך כתב סכל אלו וכיוצא בהן אין עוסין אומס בסמנין דסססע שאין לרך שאין בו סכנה עוסין לו כל צרכיו על ידי גוי כיצד אימייס לסי למ,זוח יג5.
 >$׳נ תטיגסע ״ 5לעסומן בסמנין ובגמרא משמע שדרך
־' 1ש 0לנ 0לל ייל ^ ' ״ינילי-^ 1ן’ מג"
» rP
לומר ובשב׳אסו’ בסם ומותר ביד החושש במעיו מותר ליתן עליה כוס בפ׳אין מעמידן אהאדכילןי
הח',ל• העילס להעלותם בסס שדאיצעריך
בכלמתיפאי
יאכ-
לי
»
׳
י
«
״א
<
אבל
לא
בסס
ומיד
למס
לא
כתב
הימ״בסשעירו ממנו חמקאע״פ שעדיין יש בו הבל מי שנשתצשרפואתו ’6®■®« ” 5ו " ,יז ממ׳ו ג־ן״• I
ד ^.ס ״’ יבהדיא אבל לא בסס לפיכך נ״לסה ימב׳ לסוך כפות יריו ורגליו בשמןמותר לסוכו בשבת כת׳הרמ״בםז״ל  ’” ”,יי״י ^
ל״ילי־סזמ^
י?א « «י •«:.לגו ןס ככ ץבמ? וס בסס והכי גיסינ זסצי אין מתעמלין בשבת ואיזהו עימול שדורסין על גופו בכח כדי "ל ’ י’ נ י :מ' :חי» ע* עס־תנ^ 1
גף »!״ ™׳ jרב שמואל בר יסודה  3 pיי  Pבנ לי שיגע ויזיע שאסו׳לחול׳ ליגע עצמו בשב' כדי שיזיע מפני שהוא 5וסיי מפיניפול’ טיס iorüctW
ראיה מכיפת דאי מראמיי
י« •
דנר• יי ״»«« י
איכדאמייבידאכל ^ בכ ימ ^ י
רפואה ואסו׳לרחוק כריסו של תינוק כדי להוצי׳הרעי שלו שמא
צי־’ ״יל« געפיןמ׳ימי
נמגויו
«דגריר^גי׳הדנל יין״א  , ^ J J״ .י  Mלמ,ג! יז יבא להשקותו סמנקהמשלשלי  :מוט לכפו מם לע הטיגיר כדי סיפסי לאיקומי נונייסשס*ן מס ®
ביסמשי־־0״י?ת ס *ין :ומ׳ש,ל ^ל,׳ להעלותו ולהעיד אזנים כקביד כיןככלי ולהעלו אונקלי שכל א ביסיל גויס5יל® וכיין י «ז״<6 6״״

ילא ™.יי״־ח אנקליוכו׳כבר נתבאי לעילומ״ססכל
מאלואיןעושיןבסמניןכדילחר׳לשחיקוישלוצערמהם :רוחצ< ן סירושוניס שמסיט ק  0י,6ל״לונ;
לי־כל יע׳י «; אחת מאלו אץ עושיןאותן בסמני׳ ונו׳ג״ז
במי
גרר
ובמי
חמתן
ובמי
טכריא
ובמי
'
היפים
שבים
הגדול
אע״פ
סהדב סותר בעצמו לא יצו
לסשסי׳טימו׳
מדברי הרס״בס ופירושו שמאחר שאינם
שמלוחים
קצת
שכן
דרך
לרחוץ
בהם
וליכא
הוכחא
רלרפואה מסכי סהוא בישולי גויסממעסקשנת,
 i0m״ rר׳ל מושיס בסמנין ליכ׳למיסי־ מסוס שחיקת עביר אבל לא במים הרעי׳שבים הגדו׳ובמי משרה שהם מאוסים והרא״ס כפב דאיעשר יטעמא משוסוגוי
*ח<
■» ל״ן י״׳ו סמנין וכת אפייהכיליפסר ס סוס דאיב ואין דרך לרחוץ בהם אלא לרפואה וררק׳ששוהה בהם אבל אם המבשל לחולה בסבת שהיאששהסאין0נו
אינו שוהה בחם מותר שאינו כר׳ אלא כמיקר לוחשים לחישות יכולקלבס בישולי גוי׳כיהאי לא
מיתסרי
י ' ’ *" 1ל׳ טורח והוי כעובדין דייילכח,ב רס לו
מסים חמנות ולפיכך כת' שמותו
לבריא
ריש
יע׳ליי
ש סי«
סימן ,צננר מסס כ ^ ? י ,י3פ יזיצעי^ 6
גזוי נחשים ועקרבי' ונותנים כלי ע״ג העקלהקר והוא שיהא כלי ניטל
חלין רבנן כיון דליכא למיחש לשחיקת סמנין
ש״ל
במוצאי סבת דליכא עסי' ביסוליגועלל
בשבת ועצם שיצא ממקומו מחזיריץ אותו:
חילולוזימלחזלה :ר וחצץ במי גרר וכו בפיק ח'םרצי <דף
כיון דליכא מסוס תכונות יאין לסבראזו
(א )
פיקוח
ונאו״ה קש ) ת״ר רוסצין כמי  .גיר וכסי חמת'
נפש רוח שבת והזריז הרי זה משובח ראיה שאפי׳כאער דנכלל ציכיחלה
י«וי 1דלע6תי ל«
אפי׳נפלה
דליקה
לחצר
אחרת
וירא
שתעבו'
בפי
עסיא
ובמי
טברי׳אבל
לא
כיס
הגדול
נעסין על ידי גוי בסבת היי דכרסי&כו
רטייה עיי  mjעל
ופרש"
«חתן או פאר ולא _
במי משרה ולא כימה סל סדו' _
לחצר זו ויבא לירי סכנה יכול לכבות׳כדי שלא תעבו׳ואיןזזולכץ מסו׳ביסולי גויי וכמו ספסט
סמנס׳אכתי
ח< ורת ג׳המרדכי תחכין במי גרר ו 6ע״פ שהן פלוחין
קצת בו אחר הרוב כגון תשע גויס וישראל אהד לא מבעיא באותה איפסר דהיינו דוקא לחולה מפגי
שהתירו
ח'
שפיג*6יא6י'
דרךלרח
׳
•חין בהס בחול ולא מוכחא מילתאחצר דפשיטא שאם נפל שם עליה' שמפקחיץ דהו׳ ליה קבוע וכל בו כל דבר הנפשה על ידיטיסאיןאיסווו
ג
״ו
"
?
י״ת
5
"
דלרפואה
סניפו אבל להמייי לבריא אץ
לגומנ״ל
אה היא אבל לא כים הגדול
ע ג«0נ׳ נ8גת •
לקמן קבוע כמחצה על מחצה דפי אלא אפי׳ פירש אחד מהם לחצר
שנשא׳קכיעו׳הראשון במקומו כתבהגהי׳פרק כ״אלא יתן על גבימכס
מפיס סעמיילא במי מס רה ™יזב י
אחר׳ ונפל עליו שם מפקחין כיון
פשתן ^ זייו יחי ףבהס ^ ליפו5וס חשביגן ליה במחצ׳על מחצי אבל אם נעקרו כולן וכשל עקירתן דבר המוסך ליחה ידם דהוימפיק  :נחג
המרדכיכפרק קמאדסבת שלשמשנן
יכ זב’מ יסד ידמליח ^(צ)י1רוחציז פירש אח׳מהם לחצר אחרת ונפל עליו אין מפקחין כיון שנעקר
הת/י לכרוךצלצול בסב׳ למי
שלק׳כאצמו
״י
״' ״' י™ ’5קביעות הראשון ממקומו אמריי  bדפייש מרופא קא פרי® מי שהרי לא אסרו אלא גמיעשוסדמסי•
» « .י־יב־מעלסי״ ^ יסמ״ל שנפלה עליו מפולת ספק חי ספק טת ספק שם וספק אינו שם
כתו בסבלי הלקט כסס סער
יריאי׳אסור
 v6סג ,לו 6s
^
 , DCDÄ7דלא ואפי אם תמצא לומר שהוא שם ספק גוי וספק ישראל מפקהין להניח בגד על מכה סיוצא ממנ׳דסמכני
אשתהי וערש״י הא דאשתהי בגוייהו אס'ו אע״פ שיש בו כמה ספקו׳ואפי׳מצאוחו מרוצ' שאינו יכול לחיות שהדס יצבע אופו ואסור לסוציא דםמן
דמוכחא מילתא דלרעיאה קא מכרן הא
אלא לפי שעה מפקחין ובורקין ער חוטמו
ואם
המכה כדאמרינן ואס להוציא דסכאן
דלא אשתהי אלא דחן ויצ׳מי־מ וערי
במאי
וכאן אסוהילכך יש לרחוץסתכהמי׳סו
יזוקימנא לבתרייתא דלא אשתהי אי הכי אפי׳במי מסרס נמי דהתני׳יוסצין במי ביין תחלה כדי סלא יהא סד שעל פי המכה צובע את הבגד ע״כ וגס ככלבוכתוב
טכריס ובמי משר׳ ובימה של סייס ואע״ע סיס לו חטטין בראשו בד״א שלא כשתהא סאסו׳להכיח כסב׳על חתוך יד שיוצא ממנודס סוס בגד משוס ציבע כיצדיעש5
אכל כשתהיאסו אלא היסהגדיל איססגדול לא קסי׳הא כיפין שבו הא ברעי׳סכו מי
כורך עליו קורי עכביש וסכס׳בהכל הדס וכל החבורה ואח״כ כורךעליו
הסמרטוט
משרה אמי משר׳לא קשיא סא דאשתהי הא דלא אסתהי ופרס״י שלא נשתהו בתוך עכ״ל וכיוצ׳בזה כ הרוקח ואני סוכך בהנחת קויי עכביש מסי׳דססוכ׳הסיומ'
המידנר׳כמיקר בעלמא ביפין שכן רוחצין בהס כחול לרחיצה שאינה ליפואס:
שמנה שיציסדמי שיש לו חטטיס בראשו סך כריכי בשנת כדאמוי ביומא
ושעמא
נרעיס אין תחצץ דעוכחא מ
 %לתא דלרפואס ותיוייהו בדאשפהי מי המשרה
אמי
משוס דסיכס לא מוכס׳סתהא ליפוא׳סכן דיכו לסוך בחול בלא מכס ע״כונראם
המסר׳לא קשיא סך דקתכי מחצין במי המשר׳אהנך תיתי דלעיל דקתני אבל לא דלרידן דאין דרך לסיך בחול שלא לרפוא׳אסו׳מהא דאסרי׳בסוף פ׳הפוצי׳ייןאסו'
במי המשרה הא דאשמסי הא דלא אשתסי הרי כהדיא דגמי׳יפי׳שבי׳הגדול אפילו למסמס בצריר בסבת כדרך ססססס׳בחול משו׳הסרת נימין ונתב
כסי׳סי״בוניאה
לשהות מות׳וסי מפרס אם לא נסיוסא מות׳אפי׳אס יש לו סטטי׳בראשו ומשמ׳דסיס
סאסו׳לסיפתילה בפי הטבע׳ בשב׳אלא כלאח׳יד דהיינושאוחז׳כב'אצכעומיוומניח
הרעים שביס הגמל רוחצי׳כהס והיא שלא ישסה והא דמניא אין מחציןבהס דוקא כנח׳ (והוא כדברי תסו׳מה״רס בעכיןמשמ הכחסכ׳ד״ססי׳שי״כ ) דן
את׳ססצטער
בדאשתסי וכפרש״י וכ״ב סר״ן וכן פסק הימ״כס בפכ״א וכ׳ה״ה שכן דעת סימ׳בן
מרוב סלב אס יכולה להיציא הסיב בידה כתבו ר־ביני בסימן ס״ל:
וכן עיקר דלא גריסי מיס הרשי׳ סכים הגדול ממי מסר׳ושלא כדברי הרש״ב
שאוסר
שכט
כל
פקוח
נפש
דוחס
סבת
והזריז
הרי
זה
משוכח
כפרק
בחרא
דיומ
'
(דף
במים יעים שכיס הגדול אפי׳לא נשתהא
לוחשים לחישות נחשים ועקרבים
פד ) ימ יים אפילו נפלה דליקה לחצר אסרת וכולו גס זה בהימאשני
ונותנין כליעל גב העין להקי וכו׳כריתא כל סלק ( דף קא ) ופרש״י לוחשים על מככץ ומפסיקין מפני הדליקה ואוקיחנא דאפילו לחצר אחר׳ופי׳רס״י דליקכחצי
נחשים׳ ועקיביס בשבת כשביל שלא יזיקו ואין בכך משוס צידה כלי על העין סק זו ונססו׳כחצר אמית והס חולים או קשני׳כלו׳ואין שהות להבריחס קודםסיגיע
דרך ליחץ כלי מתכות על הפין כדי לקרר העין אי נמי כגוןשפוסי׳לאד׳שסס בעינו להס האש  :ואין הולכין בו אחר הרוב וכו' גס זה סס אמר ו 3יוסף אמר רביהווה
מקיפץ עינו כטבעת כלי סניטל כגון מפחח סכין וטבעת  :יעצס שיצא ממקומו אמר שמואל לא הלכו בפקוח נסס אחר הרוב ה״ד לזלימא לאירא ט׳ישראל וחוגי
מחזירין אופי בם״סחכי׳תנן אין סמוירין את השכר ובגע׳אמ׳סמיאל הלכ׳מחזירץ הא יובא ישראל נינהוצי כמי מחצה טל מחצה ספק נפסוחלהמלאלאדאינץ
את השכר ופרס״י דס״ל סחזירין תנן ומשמע בגערא דסלכה כשמואל וכן פסקו
גוי׳וסד ישר׳כא כמי ססיט׳דס״ל קבוע וכלקבו׳כמחצ׳על מחצ׳דמי לא צריכאופייט
הרי״ף והרא״ש ז״ל• אסמות׳לעשית מדור ׳לחולה בשבת כ׳רבי׳כסי׳ש״ל כתב הר״ן •קד מיניהו ואזל לחצר אחרת ונפלה מהודמימ׳כל דפרי׳מרוכא פריס ולאמפקח'!
כסוף פ׳מפנין אהא דאהדי׳ דבר שאון בו סכנה אומי לגוי ועוש׳דדוק׳או׳לגוי אבל קמשמע
לןאיניוהאמררכיאסיאמררבי יוחנן משפה גויסגא׳יסראלבאומרצי
מל יד עבד ואעי׳ערללא דאדס מצווה על שביתת טבדו וכבר כתבתי בסימן ש״ד
פפקחין
כחצר אחרת אין מפקחין לא קסיא הא דעריסכולהוהא לפריס
מקצחיה
דברי האומרי׳כן ודברי החולקי׳עליסס • כתוב בהגהות אחרונות דסידכי כתב וכתב הרא״ס פירש הא דסריס כולסו .מאותהחצר ססין סם
עקירתן נמס
ראבי״ס אס היה חולה צריך לחמס יין ימלא ישר׳וייחס סגוי ומ1נ!כ סיתנסך היין
משיפחלל סב׳ע־״ל ' וייס׳הגוי דקא׳ע״כ כמיתיחו היא ואי נמי כצר/לו הידסא״לכ
ידחנו ישראל במקו׳סאין היד סולדת ונ׳דבחולה סיס בו סכנה סיש דאילו חולה
סאץ בו סכנה למה נתיר לו יין שנתנסו וקשה אי כיס בו סמם למה כתב דמוטב
סנתצסך היין מסיתחלל הסבת דא״כ לא נסחוטלו וגאמי לטי לנחור לו ולא כחלל
סבת לסחוס לו ובהדיא אמרי׳ביועא דציכי חולה שאין בו סצנה אינם נעסיס ע״י

אחד מהס לחצי אחרת ונפלה שליי מפולת
מפקחין עליודניןןספקרונו^
אין כאן ישראל קבוע וכל יפריש מרובאפייש והא דערישמקצלנייסיססיס
אחד מהס לחצר אחרת ונפלה עליי מפילה מפקחין דכיון דנסארוץאח ריסקנוע
במקומם כמחצה על מחצ׳דמי וספק נפשות להקל טכ״ל
וכן סירס ה״ה דבריהרמ״בס יאף מ״פסנוסחתו כהרמב״סאינהמכוונמכג®! ,
פירושו מכוון יעילה כפי יסח׳ספרי הרמ״כס שבידינו סה ^ כדכיי הי'^ 6

גויס ולא על ידי קטני׳אלא פ״י גדולי יסר׳ואיפש דבחיל׳יאין בו סכני היא דציכיו
נמשי׳ מ״י גוי ונשיתן ישר׳לגוי כלי מלא יין ויטלנו הגוי ויחממניחערא מישי׳פרי
כל שלא נגע בו ומאי מוסב סייונסך היין דקאמר שהויקיוד להתנסך אע״פ שישר׳
«ומד על גביו איפס׳רנגע ביס כל דסו ולאו אדעמיס דישר׳נכתב ר״י 3ת״ט

והר״ן ייס לרס״י ז״ל גייסא אחרת וסי׳ אחר כשמועה זו וגסהרכ  W־? >J
מפרשי׳שגויסי׳כן והאריבפי׳הסמוע׳לדעת׳ולא י^ ימי ^ 15ייו!3ס מי ^
נהל®
מר״צנווסרמ״כס קיימי בסד סיטס הא ודאי נופיה נקטינן  :ם
כי״בפליי

שבת

ד״מ

ןץ מע לפ ומ׳מסנה סס ומ״ס ואפילו מצאוהו מיוצץ וכו׳ג״ז סס בגמראעדפג ) דשיפורי לא תלו בהדדי ואית משי דלא יתבא פל משכר כלל שהולד מין הי לניזי* שכס ( א)
5״ dובודקין פד חיטמו וכו׳סס (דעה ) ת״ר עד היכן הוא בודק עד טבורו וי״א עד אלא מסעה שישבה על המשבר או ססותת הדס ויורד או שחברותיה טסאו׳אותס
׳ליעיל
? 46 <Jרב פסא מסלוק׳ססטה למפלס כלו׳סמצאו דרך מרגלותיו ובוד וסולן־ באגפיה הרי היא בחזקת מסוכנתועישץ לס ע:״לוהכ ,נקעונן ,
ג׳ימ ^ ,מיהן5כ(^לעי
 0־־מעלה סבל מתפלה למטה כיון דבדיק ליה ח וטמו שוב אינו צרי׳ דכתי׳כל אשר הראשונים אפי׳אמי־ה איני צריב ס מחללין עלים כל סבעת ימיסהראשוני' פיר מג' 6Sתקרנלטת
^רוסחייס ׳
־״־
באפיו ופס׳׳ הרמבבפ״ב
פד ז׳וכולו מכאן ואילך עד ל יום וכו׳בס״פישראל« ( 4קל®
מ ין עד חוטמו וניא׳ססעעו מש י דס פק ואם לא הרגישו בחוטמו חיו׳אז ודאי מת ל״ש פגעו בראשו תחיל,
ממין סס ומ״ס רבינו בפס הרמ״בן כתב׳ דחלסע«? •!ניע'
לסקל רדלא כר׳ירוח׳ בח״ט שפסק או ברגליו תחילה ואפי' מצא עליונים מתים לא יאמר כבר מתו ג״כ הר״ן סס וס״ס בע״ב נתבאר פוד זס א׳־«ע! 7זאעילה
נחיק  :ום׳ש ואפי׳סצאפליוכיס מפיס התחתוני
*'• «,
'n/ 'n
שרועי®i
.
י
בדברי׳סכ׳סרס״בן ו
דדוקאכשאי»! ססחכ 5׳ן!® ,
מגיס
ן 4מ6שס  :גויםשצרועלעיימ׳של עיירוו
ורופא אבצאס יס סס חכמה ומפא וסיע ל «א
תחללי!עלין
ישרא׳אסבאו פל עסקי סמק וכו' באו פל
״ ־ , wsנוי,־ ™ ־סמינ׳לספ׳יני■ באו על עסקי כפשרת או אפי׳סת-ש
יוצאיןעיליה׳בכ ^ןייןומח ^ין אינה צייכס לס ולהן שומעין סרב
שבחול שה
אינן פושות סדורס וסמ ין3כל י וס ודלא
של(f>)i
מ):
יןכפ׳מישה 'ציאוהו (דמה ) ואע 'פ עליה׳את השבי ובעיר הסמוכה לספר אפיי לא באו אלא על עסקי
נ4
כרב אחא שכתב דכל ג׳אסי׳סיא י מפ^ יס ת״ש ” **1'4ע
סלאנוכ׳כה דין באו סתס כתכו׳הרסב״ם ממון מחללין
עליה׳את
השנת
ובןעל
הספינ׳המטורפתבים
ונהר
אומרים לא צריכא מחללין ועבדיןלס מע<י 4׳ !ל «*ו
דינוס״א משוס דספק נעשות להקל• השוטף מצות על כל אדם להצילם ולחלל עליהם וכן יחיר הגררף מדורה ומחמין לה חמץ י* כתי :הרש״בא אגל נתשוב׳
^מה׳דרישרמתכיוסי׳קנ״ודכזמן מפני גייס מצות להצילו והמצילץ החרק בכלי זיינם למקומם:
סנסאלעל יולדת דורך שלשה שאוכלותהישל׳יז ■להג׳י
מאכל
מי
אדס
מסצפי׳פל*™W
ואומרתס א,י נה נריכס משמ-ג גלגרי רג
 Vמתללי ןעל יסי׳
של
היא כחולה שיש כו סכנה ומחלליןעליה
ו !
 .אחא ח צ כמג
דןןעהו 6שאס צא יניחה ישראל
לפליל השנת לכל מה שצריכה קורין לה חכמה שיבשלו צס כשבת והשינ כשסומת אני «■
שג״א »
שאל
ממקו' לםקו׳ומילדיןאות׳ ומדליקיזלה הנר אפייהיא סומא ומ״מ חושבים ליולדת מפנישאיברי' מפפרקי' על•
■ .-יוצרת מין«•
ויחונו יהיגמ והוי פסקי נפשוס•
ומרוסקתהיא אלא סאינהמרגשלסעתס של!ונל׳0אכ3נכי
ואס תאכל צונן או דבריסש איןהעסיכנ׳ אלם (ונו׳עיין
אוחס יביאוה לידי סכנה ולפי1^,ו פ« '
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יהודה אמר שמואל פושין מדורה לחיה 0תאסעעסלאין
ישיאלמימי להוציאה מכלליסי^ ל6ס הולד לאחר הליו עושק לו כל צרכו מרחיצין אותו ומולחיזאותו בסבת בימות הגשמים מכור מיכה לחיה אסנקיאי׳ נ*כ
י! 0לדרך פעמיו בשבת פן יפסידום וטומטן השליא כדי שיחם הולד וקושרין הטיבור וא״א ז״ל פסק אין לחולה לא בימות הגשמים אין3ימו׳
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להשי אי דחינן מספ׳זי את השב׳כדדחינן שאיןחותפיןאותו אא״ב תאומי׳וטבורם דבקים זה בזהוהרמב״ם
י לחיות
זשעא
נספקנפשותכתכתי בסימן ס״ווגס שם
ז״ל
אמר שמואל הקיז דם ונצטנן עושק לו מ״5מת מיא
כתבתי סברת התוספות בזה
מדורה אפי' בתקופת תמוז וכתבי היי״ף
ענ״ל
על יולדתסיא כחולה סיס בו סכנה ומחללין פליה את השבת לכל מה שהיא וסרא״ש ואסיקכא ל״ש חיס ל״ס חולה ל״ס בימות פחמה ל״ס נימות
הגשמי'
מדצמיר
צייכס וכי׳משנה בס״פמפכין (דקכח ) ימ״ש ומדליקיןלס הנר אפילו רבי תייא בר אבין הקיז דס ונצטנן פוסין לו מדורה ואפילו בתקופת רומח וכך
פיאסומא ברית׳שס אס סיתה צריכה לנ ?5זמרתה מדלקת לס את הכי וסרי׳בגמ' הס דברי רש״י אבל הימ״בס כתב בפרק שני עושין מדור לחיה ואפי׳בימות החמס
מישאלא נייכא בסומא מהו דתימא כיון דלא חרא אסור קמ״ל איתוכי מיתבא
מפני סהצנה קשה לחיה הרבה במקומות הקריס אבל אץ עוסין מדורה לחולם
תעז שכיס אי איכאמידיחזיא חבירת׳ועבדא לי ומ״ש ופ״מ בכל מס
עיכולין
לסתחמס
בה
הקיז
דס
ונצטנן
עוסין לו מדורה אפילו בתקופת תמוז וכן כתוב
(שטמשכיןגס זס סםבברית׳א ם סית׳צריכה לשמן חבירתה מביאה לס
את
השמן
בסמ״ג
וכתב
ה״ס
שהרמ״בם
מערס
דהא
דאייתי׳הא
להקיז
דס
ונצטנן
לא מיימי׳
ביד ואס אין ספק ביי מביאה בשערה ואסאץסעקבשערס מביא׳לס בכלי ובגת'  -לס אלא לדחות מאי דה וו סברי דבימות החמס לא מפני שהחיה הריהואכהקיז
מאסנסער׳ומיפוקלימשו׳סחיסס רבה ורב יוסף דאמרי תמייהו אין סלדסה דס אבל מהי שאמרו לחולה לא כדקאי קאיוכןכתב הי״ן גט כן לדעת הרמ״בס
ממירבאשי אמר אפילו תיפא יש סחיטה בשער מביאה לס בכלי דרך סערה כמה והוסיף עוד לומר דסא דסבור נמי למימר לחיה אין אבל לשום חולה לאאירחיא
דאפשי לסמיי משנינן ופיש״י דרך שעיס כורפת סכלי כראשה כשעיס ופסק לה מדאמר רבי סייא הקיז דס ונצטנן עוסין לו מדורה אלמא יס אילה סטוסין לו
היס בס כס״ס דאיןסחיסס בפער ונר׳סהו׳ ז״ל סובי דרב אשי לאו לאיפלוגי סיב' ממרס ומיהו לחולה זה דוקא הוא סעוסיןלו מדורה אבל לא לחולה אחר וכתב הרב
ייבימך בסחיטת שער אפא אלא לו׳דאפי׳אי הוה סחיטה כסער שפי׳תני מביאה המגיד שהיה סבור לפרס דברי הרמ״בס דאפי' בחולה שיש בו מכנה קאמר דאין
נששיה וכפ״ב כתב מביאה לס כלי תלוי בשערה וטעמו משוס דאע״גדאין סחיטה בצג ה סכנה לו מסוס דאיפשר בבגדים אלא סמדביי הרא״בד נראה שהוא מפרסם
נשער איסיי־א מיסא איכא וכמו שכתב ה״ה גפ״ט וא״כ מוטב לעשות הוצאה על ידי
בסאין בו סככהכלימ׳סצרכיו כפסי׳על ידי גוי ואין אימריס לגוי לעפות לו מדירה
מיניי מכלי איסור אחר מלהוסיף עליו איסור סחיט' ־אבל נכרי׳ פ״א אין
מילדין
וכתב שהוא מבטל דעתו מפני דעת הרא״כד לפי מאס יש בו סכנה משמע דלכל
מיתה בשבת וכו׳כפ״ב דפ״ז (דף כו) ת״ר בת ישראל לא תיילד את
הנכרית
מפני
צרכיו
מחללין
עליו
את
השב׳ואפ*ס שאין בסניע׳סדכר שעופין לו סכנה ע״כ וגסי׳
ץלית ק לע״ז ורמינהי יסודית מיילדת אימאית אבל לא נחנס
אמר
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סכ״ח
כתבתי
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מדברי
רס״י
דכל
שאיןכמניע׳איתו
דבר סמ׳איןמחללין עליו
ערשיימשיס איבה סכר רב יוסף למי׳אילודי גויה כסבתא בסכ׳סיי משו׳ציבה אתסש'3ואיפסרסהרעיבס סבור כן זמיירי בחולה שיש כוסמ׳וכמו שסי׳סבורה״ם
" "ביי יכלה למימר לס דדידן דמנטיי שבתא מסללינן עליהו דידכו דלא מנטיי וכתב הרב המגיד סס שנראה מדברי הרא״בד דלחיה כל שלשים עושין לה מדויס
נתלולחמחללינן וכתבו סתוס׳תיעא לרב יוסף דס״ד דשרי ולאביי דמשני דליכא דכל שלשים לענק מדורה יס בה סכנה • הולד לאחר הלידה עושין לו כל צרכיו
'נע משמע הא אינ׳איבה פרי היקי פיינן משוס איבה מילתא דאית כה איסורא
וכולו בסיף פיק עפנין סס אמר רב נחמן כל האמור בפרשת פונקה פוסין בס^ונ
לסא דאמרינן בפ°ח שרצים הושיט ידו למעי בהמה ודלדל עובר
שבמעי׳סייב
שנאמר
ומולדותיך
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הלמו
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סרך
וכמים
לא
רחצת
וכולו ובמסנס
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אמר רב
^ .י דות ^׳נ כיין יכלו לו חדסיו־פסקו גידוליו עכ״ל וזהו
שכתב
רבינו
אפילי
כחמן
אמר
רבה
בר
אבוה
אמי רב מודיסחכמיס לרבי יוסי בטבור של פני תינוקו׳
ישחידי חילול שכת
ונקראת יולדת סשסשב על המשבר וכו׳כס״פ מפנין סחותכץססוס דענתחי אהדדי ופי׳רש״י דמנתחי אהדדי זה אילך וזה אילך ונמצאו
^ ) מחיעסי פתיחת הקבר אבייאמר משתשב על
משפסהמשבר ורב סונא בריס מסוכני׳וכ׳רבי׳טסר״א׳פס' שאין חופכיןאותו אלא א״כ הסתאומי׳וסבורס דבקי׳זס
יסושע אמי משעה ססדס שותת ויורד ואמרי לה
שתבירותיס משאות בזה ולא ראיתי להר״א׳סכ׳כן ואולי ופת רבי׳דמדכ׳מפני׳ססמ׳ולאהש׳כלכ׳כדברי
(הבאגפיה ללוע
(] ״
בזמעותי׳סאינה יכולה להלך וכתב הרי״ף דרבהונאקודס מי אלעא כתנא קמא ס״ל ואי מהא לא איריא שסמך על מה סכ׳ אסר רב נחמן כל
■ך
ה
מש
2
י
קאמר
וכאביי
עבדינן
ולא
סחללינן
עליה
שבתא
עד
שיהא
הדס
האמור
בפרסת
תוכחה
שפין בשבת וכו׳לא כרת שרך וכולו מכאן שחושכין את
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ינוכששהרע״בן בספר מור האדם פמה על פסק סרי״ף והעלה דמסמברא אלמא כסכמים פ״לדעל כרחך מבר כר־כי יוסי מלאמ׳עכאן ססוסכץ את הטכוד
. ,
כח
בdi 2
והא
1

(א ) וס ^ ד 6מימודים ססימיס לרביייוסיצ^ י לפרושי' דכריחכ׳מיסתק ^לזלקלפ׳דכר־י
< rr־h
ב׳גנמיי! נשי׳ניז ר מסי רכי אפי סויפכץ את הטבור אפי׳ביסידי אער׳דאילו בטכיו׳ סל<0י תמוקו '
דספק .כן ז ' ספק כן ת׳אץ עחללין פיליו את השכ׳ילא כתבי הא דרב^ ^ ^ $76
 !« 7מד'5י
אפי׳ילירבנן pומכין וסרי״ף כתב ביסדיא אמ׳רב נחמן הלכסכייוסי וכ״נמי ההיא
למוהלין אותי ממס כפשונתב הי ץ שנפרע?! סרי״ףסאץמוהלץ׳ ספיימז
"
,
"
י
דמודי
חכמיה
 3מס6
ני
במו
לר׳מפיוע״כלומד
שלא
כמבאלאלפר׳דבדירייוסי
וכמו
ש־כמבת׳י
ולפיכך
הביא
כדמא
זיו
בהלכי
פתש
שאילו -היה רעתי
דמהיליניסי״ד׳ י!ג
ק ספיקות
$0
־.
והי״אש סלא כת׳הלכס כרכי יוסי לרפסר
ה ל להכיאלדרב6ר 6כי צהכ׳בה־לס
;יחיו
(נ ) יאייי ״ r 3פללזיהיה מסתת הרי״ף שבידו 1מ" ממה"? '15ל
התירלחתוין ^ףבזאד 1דוה״מ בנולי לתשעהאולעזכעה׳אג׳ל וס׳יללהשמייכייתא זודכי»דלניניfri
<גייי}'5
לאמי־1,ר 3נסמן"מכ5
וןנ» זומכיו) 5מ
«»
טגו{ ^
זגס
L.
י ,
,
הטהור נולד לח׳או ^פי׳ספת -נולר ^׳אוילח ^ין מת ^ קעג
*ידא »״כ גמרו  3י  6ה ;, °ץ
ג?5ר ׳ 5מהJ3Ä
הוס
■
נלמד
וספי
6
.ת
■
ל
ססיסכתו
קכנסח
שערו
וצפרניו
מילס
ואסללטלטלו ^
ור־לינת יי » ימי י»נן!.«6י1
■ פל אמושוח' עליו ומניקתו י׳פני
יראה r,'7לסמם סרי״ף שבידו 6יפש סלאי׳ ^ש לכמ׳ספני
 1כ י אלייעזי לא ס׳ל להיי״ף לכיתבהא־4
הס־יייז ירי »״ 6ססמ על זה וכ״כהימ״ב׳כפ׳שנישח־ותכין צעד החלב וכן הי ^ יעצמ׳יכולח להוצייכידה החל׳הםצעד ra
גס ת
אסופי ינוקא שרי פי' שמיישרין איבריו שנתפרקו מחמת צער משט׳ מיל דלא אמיי׳ממנפח׳ושיחורן׳
פי ,ח!ס35הגת "י אתסגיכו׳ו!5פמ' דרזפילו ביחידי שרי יכן
ביימאכפשפס ילא צי'ך
לאיקימ׳א ^א
פעל} דבר • וו ?' מכנולד לט׳נזדלי״חכל הלירה ודוקא ביום הלידה אכל אח״כ אפוד אנל לפרפר ככגדיו
יי 6ל ' « ־־ (לינ־יצ 6״ 5מ י .י; ;‘
נולד לס׳וכו׳כפ׳ר׳לןיליפזר רמילה (דקלס^ שלא יתעקמו איבריו שרי לעולםור״הפיי׳כשנופלת ערלתהיריון
סכתב כסוי י״ד שיק יסי״וח״ל'0 'rc
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למקומה
זיל ספק כן ז׳סעיכן ח חין מחלליןvb
אבל& מי סופ׳עליו ומרקמו מעני הסכנה
ומותראע״& שפעמים שמקןא התינוק:
סכת ואיני מכין דבריודיל^י מלין
אול/ו
ואמי־י׳תו כסהיא ברייתא
■ ׳דספק ק ז
■ ספ'
WfflW
כל
צרכי
מילה
בשנת
מוהלין
ופורעין
ססהנס -שךוהאדקתיניאין
מחלליןפליו
כן ח ' אי ן מסלליןעליו
אתססכת
ומשמע
*
י ומוצצין ונותנין עליו כמוןומדחיצין
הפיכת מיקי לסבצמ׳כעכ« ייין
ואליכ׳דר*
לרכי׳עדיכו כין
סמכ׳ממש
ואסורילטלסלו
וסר״אש וכל זה איירי■ פלא הקטן אחר המילה אפי׳ביום ג׳ שהל להיות בשנתואפי׳ישראל
צליפזי רםייי מכשירין
כמא׳מילהומ׳אן
וכתבו התו '
גמרו פערו וצפיניו דאי גמרו שערו מבעיר האשיומחמם חמים ופל זמןשלא סילק ידו מןהמילף חתר כעקזת׳לפסק הלכהיאפי׳בזד0י קן<
אפי׳עלציצין שאינן מעבבקסילק ידיו אינו חחר אלא על ציצק קי׳יל דאין פכשירץדופין שבת עכ״לונחל
וצפיניו אפי׳ידוע ססוא בן ח׳כגין ספיר'
ממכה אחר סכעל מותר לפלטלי ולמולו חמעכביןואלו חן הסיעכבין בשר החיפ׳יוב גובה של עטרהואפי׳ עוד דאפילו לא גמרו® מיו וצפיממלן
בסבת דאשתהויי אישתסי ופדס״י מסגי ספק אס נולד לשבעה או לשמונ׳ ולא גמרו שערו וצפרניו מלין א ,תו משה נפשך' כל שהו ספק ק
ן׳סן־גן
ח׳ורלא כדמשע מרבדי הרס״כס
דמסמע
הסכנ׳הפני שפלג תכה כדדי' ומביא לידי אותו בשבת ראי חייהוא שפיר מהיל ואי מת הוא מחתך בכשר
שמצריך גערו סעי *.וצפמיו
וממהנישל
חולי וכתפו■ התו׳והר״אס דלאו' דוק׳סננה בעלמ׳הוא אבל אם הוא ודאי גולי לשמנה אקמליןאותו
בשבת סי״ן שפי׳דלסיי״ף לא מהלמןספקווז
אלא כמכיל צערא כעלמאמומי ולא עוד אא!'כ גמיו שערו וצפרניו ודוקא מילה ממנה אבל שלא בזמנה
כסכת ומעשים ככל יוס ®מוהלים
אומנו
אלאאפי'לסלו 5סיא בעצמה
ולסוצי׳החלב מון שהיה ^ונלח והמתינו לו דע שהבריא אינו דוחה שכת וגס כימי סכמי התלמוד משמעססיו
סייי מיידי דהו׳אפפ-י׳מורסא
■ דשדי׳תלאכס
אנדרוגינוס
מוהגי׳חות׳סדאמיי׳טיפהל היני
ססליגן
סאינה צריכיס מסוס צייעיא וכ״כ ר״י כס׳״ע
וכן יס לתמוה על מה ספיר׳רבמו
כדברי
והרמ״כסאע״פ שפוסק
למלאכה שאינה ציינה לגופה חייב עליה פסקה לסהיא הר" אשלכנ״ל דוראיכל סגפיו ספרווצפי־ניומחלליןעליואפהשבפלהוי)
דמפיס מויסא ב&כ '
כפ״י
ופען
ס״ה
דכר״י
המי
אתיא
לדעת
סימ
'
כס
וא״כ
גס
כזו
והר״איש
ואפי׳הוא
קח
ודאי
ומיסברינוא
דקתניכןז׳ספללין פליואיסמסמק
•’סבור דיה ולה לחלוב ה
יא
בעצמה
מידי
דהוה
אמפיס
גמרסא
כשכש
דשרי
•
וכתב
ח׳אין פחללץ עליו את ססב׳ספק גן ז׳ספק בן ס אין מסללין מליו 06
סשכמקח'
המח־סי
בפ׳סעופיא יין בסם רב נסים גאון שלמד מהתוספתא שאסור לאש׳לחלוג סרי הוא כאכן ואסו ,לטלטלו סמכו על מ"ס כפ׳העיל דאוקמוס לסצ 31רי»
אלמם־
אד דיס
כיד
כשבת
להקל
דלאסרי
אלא
ביניקת
הפינוק
בלבד
כגטר׳מולא
מיהו
י״ע
מדיי
דוקא
שערו
פסלי
וצפיניו ולפי זה צ״ל דרג אדא לא סוס מפליג כיןגמח
אסור
דהוי
נוסירק
והוי
תולדה
לידס
אכל
בקרקס
מותי
לפלוב
וכסי׳סצ״ח
כפכפי
סערו
וצפמיו ללא גמרו וכדהוס0״ד כפרק סעיל כיאקשיג'וכן ס'מי קא חייוכוי
דברי
שבלי
'
הלקט
:
אסובי
ינוקא
פליגמא
דרבי
נחמן
ורב
ששת
בפ׳כל
ס
:
לים
(
.
דף־
ליפב
מנהגא
דעלמא
דקא
מסלי
ספיקות איצשיי׳לשנויי דמסלינן לסו ממה
נפשך
קכג ) ופסקו הרי״ף והר״אש הלכה כיב שסת דסרי ופיר' ראשון שכתב יבינו הוא אבל לפאי ראסיקנכפ׳הפייל דסיאדמניא דאין מחללין כשלא גמדי6כל אםגמרו
פרס״י ופי ' ר״ק ככובד הד״אס והר״ן ז״ל ובסיס} סכ״ח כתבתי סי' אפי פכתב ר י*יכ
עחללץ ממילא נתישב מנהג העולם דבגערו הוא דמהצי וכדין פנו* ולא
מטפ׳מס
המגיד לדעת סרמ״בס ומ״ס ודוקא גיוס.הליד׳יכ״כ פסיסר״אס על סיש״י בפלוגת׳
כספך
כדאמ׳רב איא בר אסכאהשת׳אתיא כרית׳כפשגי׳ולא
צריכיןלרחוק'ול6
וגןופ'
דפנ-
סמוראי ז& ריך' לוסידמיירי כיוס פני דאילו כיוס הצידס רב נחמן גופי׳סיי כר׳אליעןרכדאוקסס רבא1א ואע׳״ג דלצאתלגמרימתויתנפל לאסגינגמרו
ליה 3ס" פ עפנין וכס״פ חבית תנן א  fמפצכין את' הקטן ומוקי להכגמ׳כחומירי■
שערו ויצשמיימיד שיטהא ל׳יוססייס׳ מאחד® פערו וצפרניומוכיסין עליו
דכןקייח'
סדרה
מעו׳דררתיזי כ-כונה ופיש״י חומרי סדרה׳חלימן שדרה שנתפרקה אחת מהס הוא מחזקיג ליה כרוה הנולדים שהס כני קיימא ומהלינן ליה כמו סאכוסיממם
ולאחר
זמן
איירי
דאי
ביוס
לידה
כבר
אמי
כל
האמור בפיסת פמוחהעוישין לחיה
ככעה דברים על הריב וכי נא גמיו כיקידלית ליס שום הוכיסא אתרע ליס
רוכא
בשבת ומש אבל לכרכו כביגדי׳יכו׳כס פ חבי ' ( דקמז ) א״ר קחנן צפופי ינוקא כשב' ולא מסליק ליה ואע״ג־דאי' נפל הוא אין כאן איסור פורה שהרי מחתך כסר3
פלמ'
פסי׳דמי ופרש״ילפוסי אינמלוטיי׳כמו סעופין לקטן פימיימבו איבריו ולא יפפק*/׳ הוא לאריצו ח נע
■ים להתיר סלסולכייקו׳שקרו :.לודאי שאינו כן קיימא ויס
לסמים
שלא־ שושין כל צרכ-י מילה וכו׳עשלבפיק ר׳אליעזר דמילה ( דקצג׳יכלה<2י' טל הר״ן שנר׳סלא נזכר למה סכר,כ היי״ף כפ׳הערל ולכן כתב סתםרלהרי״ף6ין
הזה הוא פס  :ומרחיצין את הקטן אחי המילה משנ' עס ( דקלף )■ מוסלין ספיקות בעב' דטפע׳דאפי׳גטיו פערו וצפמיו נפי איןמוסליןסאילונל
מרחיצ׳יןתא הקטן כין לפני המילה בין לסקר הפילה ר׳אליעויכן טזייסאומר
למס כפ׳הפרל ס״ל לכתי׳דבלא גמא סערו וצפיכיו סי |! לאמי הרי׳ףדלא
מהלינן
מחזיצן את
הקטן ביום כג -למילס סחללהיו׳בשבת שנ׳ויהיביוס לג׳כהיותס ספיקות אכל אס גמיו מוסלין ויותר יש לתמוה על יכי׳סלא פקח עיניונדנוי
כואבי׳ואיעסיקא סלכתא כגמ׳שס כר׳אליעזירכן עזריה וכתב ס' המגיד כפ״במה'
הר״אש דכפ׳ר׳אליעזר דסילה נופיה כתב אחר כרירוא זו וכל !ס איירי שלאננ1מ
סבתשכיא׳פל־כרי היפ׳׳כס פביוס עני אין מחממין וכן דעת קצת מפייסים אפל
פטיו וצפמיו אילגמרו שפרוזצפרניו אפילו שהוא ידוע שהוא קח ינון
שפייס
דעת קצתם דכ״ש יוס ב׳ויוס ג׳ לרבותא נקטיס וזה דעת הימ״בא וכן נר׳יעת
ממנה
אחי
שנפל
מותר
לטלטלו
ולמולו
כסכת
דפסק
הנכס
כפרק רעיל נרואחי
&יס״כן ז״ל וכתב הר״ן כערכי;אליעזר דמילה שדבריי הרי״ף מעין כדכיי הרמ״נס אסחהויי אשמהי סכ״ל ופו' יש לתטו׳עליושסת׳הדביי י כאן לרמ׳פצשוודלאנמאן
דדוקא כסליסי שיי ולאכסני' ^ ומ״סרכי־נו ואפי׳ישיאל מבעיר האס וכו׳כ״כסע
ססרי׳ כן ס' יספק כן ז ספק בן סמנה שלא גמרו סימניהם לה פ אין פוסליאוחם
הר״אס וצ״ב התו' כה פדר' ודבי' פשוט הוא כיון דסככה שא לו סא לא
ירסץכדאת'
במכת והוא כלוע כאן ואפילו ספק אס כולד לז׳או לס׳ולא גערו סערווצפמיוחאן
בגמ׳מיסו סני פילי לדידסו אכל לדידן דכי ידוע דאינו מסוכן
ככך
הילכך
דינו
אותו
נשכת
ולא
הכיאשוס ה! לקפל זה ואע״ע שיש לוטי ששמן עלמ״ש3םל
מי׳־ם
בדין רחיצת גדול ^׳  1•:כל פ לא סילק יידו סן המילה' סחיר
וכו׳כריתא
ססלדקלג
;
)
סברת
הרמ״כס
וסכית
*
מר״אס
מ״מ
גס
כצאן
הוס
ליס
להביאם
ולאץלסחוש
ופיש״י ציצין סיודין וכתתיני׳מפוד-׳דציצין ססעככיןסיינו
בש׳החופ׳את
רוב
העטד'
דבריו
לדע
עצמו
:
וצמצא
פסקן
של
דברי׳סאס
גמרו
ספרו
וצפמיו
אפילו
אסנוא
ופיש״י העטר׳אינו ראש הגז אלא עפה גבוהה
המקסת
את
הגיד סכיב וטמנה כן שמנה ודאי מוסלין אומו לדעת סכל ואס לא גערו אם הוא ספק בןשכמה^0׳
אספעי ויורד וכגמ׳מפרדבסי הסופ׳את חב
העטר׳היינוסחופ׳רוב
גוכס׳של
עטר׳
.קסמכס אין מוסלין אותו לדעת הר׳י״ן» והר״אש ואיןצייךלופר אםהואP
פענא ודאי ואס הוא כןסכעה ודאי להרי״ף והר״אס מוסליןוכךמייאקמנמם
מחללין מליו את השכתואוקימנא להאיכריתא בפרק הערל כסל^
■אבאי
טעמו ונס סס אכמו׳עיד מס נקר ' עטרה :וא  9יקו סיפק נולד לזי׳אי לס יכול' וצפיכיו ואעי״ס שמדברי סירמ״כס בפיק ראשון מהלכות מילה רראהסאע פסלי
 0סךדקלה ) את' סר ולא ספק דוחה סכ׳לאיתויי מאי לאימויי הא ל־ת״ר כן ז׳פחללין כן « כפס כל סלא גמרו ספרו וצפמיו אין מוסלין אותו כשית כילייקר!
כמילמיי
עליו את השכ׳כן ח׳אין פסללין מליו את ססב׳ספק3ן ז׳ספק כן ס אין מחללין עליו ספיר משכח דלדידיהנמי תוהלין אומו ויפכאי התר יפה בעוד יורה דעהסימן
 :את הסבת ובתר הכי תני׳רסב״ג אומ׳ כל מפהס ל׳יוס כאוס
אינו נפל תייקייהא יס״ו דדוהא מילה כזמנה כלומר הא לאמיינן דמילס דחיא סכמווקאמחן
לא פסה ספיקא הוימימהל היכי מהליגן ליס אמר
רב
אדא
ביאהבס
אכל הלא כזמניה לא וכדאימא בפיק רכי אליעןרדמיגס (דקלכ ) חמרכקמ^
מלין אותו ממה נפשך אי חי הוא ספיד קא מהיל ואי לאו
מחתך
כפר
כעלמא
הוא
דוחס
ציפת
כין
כזמנס
בין
סלא
כ
5
מנ
'
יום
סוה
אמס
דומם
אלא
כזמנםכעמיינ
ואלא הא דתניא ספק בן ׳ז ספק בין ס׳אין מסללין עליו את הסכת אמאי נמסליה
דאינה דוחה טבת אלא כזמנה ופיפ״י פלא בזפנ׳כגון קטין פולהוהמתיני
ממה נפשך ומשני ה״ג דמהלינן גא נצרכא אלא למכשירי מילה ואליבא דר׳אליעז׳
סיכייא וגס משכמת לה כשנולד כפי׳סכס כין סשמשיתדאין אלין אופונש:
דאמ׳טכעירי מילה דוחיס את הסכת כלומר׳ דע״כ לא קאמי ר׳אליעזרכמכשירי כרמנן כסהוא פירקא וכתבו רכיבספוך  :אגררזגינ׳ים וכילדכין ס1ßc
פילה דחו שכנו אלא גרקיס לן שכלו סליסיו כגון שבעל ופירש צסלספקאס
ונולד כפהוא מהול פס (דלה ) מנו רבנן פרלמו וראי דומה אמ
סשביו
כלו לו תדשיו אץ מחיל לין מכת למכשירי מילה־

'Dfr
דידה והיי״ףוסר"

אדו הלכות שבת שלא שלב

קסח

" ^ אכררוגיכוש ולא כולד כשהוא משול ולא נולד כץ ססמשוגו ואע״ג לא דרך ישות סרכיס משוס דאי׳דיך מלבוש בכך והכי משמע מדקתכי אפי׳ מחצר
®6י ,מי! יד באנדרוגינוס הלכ׳כת״ק וכן פסק סימ״בס בפ׳ראשון מהלכ׳מילס אחרת ולא מני אפי׳ דיך ישות הרביס ומ״ש הר״ן בשמועה זו והיכא דאשמסוך
ל ^ שרבינוכרן׳הםי׳רס״ו שיש פוסקים כר״י נקטי׳כסרע״בס נרסיכן בפי יוצא חמימי וכו׳ועוד דכורךעל אצבעו ומביא דרך רשומהרבי׳ואפי׳טחצר אסר׳ כשלא
נשמתפו איסורא דרבנן מיסא איכא ע״סאיפער דמביא דרךרשו׳הרביס דקאמר
־לשה ) ההוא ואתא לקמים דיכא א ׳ל מסולפעהל בשבת אמ׳ליה אימא יל
י «(
לא ו רשות הרבים ממס היא אלא היינו
שממיתי
ועוכר" סיני סוס א״ל
ונולדכשהוא מהול וסי שאין לומי דכי היכי דברסו׳הרבי׳ איכא איסור׳
 ^ ,ץאפני׳דמעלי שבת' ולא אתיליר א נדרוגינוס ונולד כין; השמשות
עלשבח׳*6ל האי הוני׳ראשוחוץלפדחרו' אשו טמאה לידה בנון יוצא דופן ונכרית שילדה ואחייב נתגיירה בכורךעל אצבעו ה״נ איכא אסורא אפי׳
■ מילה עצמה דוחהש5ת מעןום מחצר אסרת שלאנשתמעו  :אסור
יחללי 1אין מחללין עליהן השכתודוקא
^ והר מילהשלא ט*ל'5? ,6
שאי אפשר לעשות׳ מערב שבת אכל מכשירי׳ שאפש׳  £געוותה לומר לגוי לפני המילה לחמס המי׳וכו כן
מעתי ^את
דצויץ ש ".
השנת ופרש״י ^
מיע״ישלמ״ש
5ולד צופק כתוך המעיכו
■ העלו בס ר אליעזר דסילה הרי ף והרא ת
פפיןמע״ש יכיא בשבי
מלש איןדוחיןשכת הלכדאם לא הכי׳
וצ׳סמי׳ג דסעמ׳דצוי לאו•משוידסוצי' ראשו
>5S־י׳
iXX
 Wrro־
™* f
לאהוס צדן דכמה שהוא במעי אמו פיו
אפי׳דרך גגות וחצרות וקרפיפות א  f £ששבת בה ז
™ 6מלאנס נמיי־ והסנל 1מ
בעמיו אם לא עירבביני
כסמ״גשהשי׳ כפין שחוקעט ש לא ישחקט אלא לועס
ס^ ׳ועטרו פתוח :בת ' ב
אייא דניבי 50וילו משהו■ס י 6ל לירו ביה M
מאתמול יין ושטןליתן עליה לא יערכם היום אלא יתן כל
ר״ישאם לאלתר • שסוצי׳סולד ראשו חון
לידו ובי״ט מע :־ב כדרכו ואין עושין לה חלוק אלא כורך עליה איסורא דרבנן דוקא הואדסיי׳ אמירה
!*יחוור נראו ג׳נוככי׳ בינוני" יש לסמיך
ומביא דרך לפני מילה אבל ברב׳ סיס בו איסור מורס
סמרטוט ואם אק לו כורך על .אצבעותיו דרך מלכוש
8לי « פהו׳ לילה אעי׳סוא למשי שב אכל
חצי אחרת אפל׳ לא עירבו יחד אמו' לוט׳ לגוי לפני המילה לחמם לא הות׳לו׳לגוי שיעשנו וכןדעת־הרמ״ב׳
אה שהי הכוכבים צה  rfאח״כאס לפי
אמירה בפ׳שני מהלכו׳ פילמודין זה בין בהבאת
^ ד לסם שהיה יוסבסוצא' היאש השים לצורךהשילירכיו ןשיש בו איסו׳דאורייתילא התירו
מים חמין בין בהבאת סכיןוסמני׳ודכריס•
איןלהס אלא מס ספירה  tרואות ויהא לגוי אבל באיסור דרמןכנון להביא; דרך מבוי שלא נשתתפו או
הצריכיס למילה ופשוס הוא  :ומ״ש וכן
ניעוללסוא 5ילי אם יארע כ־שבתעכ״ל
כחצר שלא שרבו מותר לומר לגוי להביאם וקאם היה לגוי מים
אס היה לגוי מיס שחימם כשבת לצורך
מסל׳מיליוכת'
זייוייסוהגסות בפ׳יא זן
שחיש׳בשב' לצורך עצמו או שעבר ישרי וחימם אות׳מות׳לרוחצו פצמו וכו׳מדברי הרא״ס סס סכמב לפרש
בתפיל׳כלל
תלוי
עודסם בסגהיכו וא-ן
בהם אלפ שאצרו רחיצה בכל הנוף אפי׳במים שנתחממו בע״ש
דברי הרי״ף־גרסינן בפיק הדר ( דף סס)
ססןנלוסנ׳מכע״ילא להק ולא להחמי'
התירו:
ההוא ינוקא דאסתפוך המימיה אמר רבא
אלארקביכיא 'הכובכי 'וכ׳'כ הר׳אש עכל
,־*: %
פסעדיןאות׳לאחוז נשיילוה לאימי׳אי צריכא נחיס לה אגב
חמ׳בשביאבל
.,
ונ׳ננסגהו׳צשיונו רמיד  :וימי שאיןאעו
בולד שלא יפול ילאר׳ונופח לו בחוטמו ונותן אימיה וכסב הר״ן כפרק סני דביצה אהא
סשאילידםבגין ייצ׳וופן ונכרית שילדם
ונותןלתוךרחמ׳שלטהור' שריחקה דמניא כתס ממלת אשה קדר' בשר אע״פ
/דל <דקלה)אמ'
דרלפיוומבי׳מלאאגרוףמלח
זס _ w _ ,״
w1ונוגס_v
שאינה צריכה אלא לחתיכה אסד דמהא
נמול ולרה כדי שתקרכנו ומזלפק מי של״א על הולד■ כרי שתרה׳עליו
אינו
מא׳ליל
ט
סאץאמו
ו׳אשיכל
מסהע דלרבו׳ בסיפורא כי' «1מותר אבל
לח׳ופיש״יבגין ייצא דופ; נכרית שילדם אבל לא בטמאת שלאחר שריחקתו לא הקרבנו עוד :איןמפרמן
בסבת אסור ולא סיקסי<ך ההיא דפ׳הדר
איתמ׳יוצ׳די־פן לבהמת נלרי המכה ולא סכין אותה כשק והני מילי
למתגייר׳ איני והא
בנמר מכה ליאצמא אפי׳בסבת הרי לרבויי כסיפירא
ומשום
ומישיש לו שתי עילי 'רב הוצארר! יי אכ י
שכבי פרש״י פס וכןכהו׳מיחיס ליס ע״י
ובחדאממחללין עליו אש השב׳וחר אמ׳
אץמסללי׳ע״כ לא פליגי אלא לחלל שליו את סשבת אבל לסמונ׳ודאי מסלינן ליס גוי קאמר וסרס״כא מוסיף שוד ואומר דאפי׳למאן דמפי׳התס דע״י ישראל קאמי■י
לאקשיאדכיקדלאמימסר אלא מדרבנן כיין דבי"« סריהתס גבי מילה מפום
)59נסאת ואיקימצא לרריאסי כתנאי וקס ליה י׳אס  ,כיחידא׳וכתיוהרא״ש
אותו לסוערא ונמול לח׳ואי! מצוס התירו לגמיי אפי׳ע״י יסיאל מכלל דס״ל ז״ל דובויי כסימור׳בסכ׳לא סיתסר
וסו׳ןשנסתפקי העוסקים בששק סלפ׳ולפי׳עשילין
מסלליןעליואתהשנת ו  :״כ סי־מ״בם כפי׳א מס׳מילה ומי סיס לוב׳פילו׳פרש״יי אלא מדרבנן ותמהני עליהם דא״כ מאי קא מיבעי׳לן התה במנחות וכו' לפיכך
נ״ל ברור דודאי רבו" בשבת מדאוריתא מיתסי ואפי' סכי לא דמי רבויי במימורא
סניעוימתזסעלזסואמייליה שניגירין ורבי׳לא כתב פה דין מי שיש לו סתי
בי״ס לרבויי שיעייא בסבת שהסבת דחויה היא אצל חולה ולא הותרה ולפ״ז האי
עלית לשי ששמ׳על פ״ס ב'0מילה :ורוקא מילה עצמ׳דוס׳שכת וכו׳אבלמכשיריה
^׳צז׳ומ׳שסידקל ) בייש פירקא פלוגתא דד׳אלעזר ור׳עקיבא ואיפסיק׳הלכת' דעיובין דוקא ע״י גוי היאעכ״ל  :ובנוסחא דיל! כ׳בגמ׳בהדיא לחיס ליס גיי אגב
הי״ן כריש פיק ר׳אליעזר דמילה והיכא דאסחפוך
כתב
ני׳עןכ׳דאמיהכי  1:מ* ש לא יביא בשבת אפי׳דרך גגות וכו׳סם פעם א׳שכסו אימיס :
בשבת שלא כינון ר׳אלימזר מתקיף לס רב יוסף חמימי אי נמי אברור סמני לאחי מילה פשיטא דמחפין וסוחקין מפני הסכנה
ונצסגיאואזמלסע״ש והביאו
אדמה ר׳אליפזר׳ הוא דש״י וכתב שלא כרצון י׳אליעזר דשרי אפילו בר״ס אלא ומיה׳ כל סיכא דאיפשר לשנויי משנינן וכרתנן לא שתק כמון מבערב סבת לופס
מין ימן ראשיו דרך ר״ס ושדו דר׳גגית חציו׳קיסיפו׳ומי שרי וסתני׳כשס סאין לשיניו וכו׳מיהו היכא דאיכא חמימי לי־חי׳ן קולס תילס ואשתפוך מך דלאח׳ מילס
בכה״ג הוא דאיכא למידק אי אמיינן תדחה מילה כיון שאס נמול נצטרך אחר כך
סנאי; אותי דיך י״ס כך אין מכיאין איתי דיך גגות חצרות וקיפיפות אלא אמי
כו ^י« לאכיצון ר׳אליפזי ומחלוקתו אלא כמין י״ס דתקרש"א א׳גגות ואסר לחלל את השבת במכשירין או דילמא השתא מיהת בדין מהלינן ובתר הכיפקוס
כתוכן אבל לא לכליס סשבתובתוך הכית נפש הוא שדוחה את הסכת והרמב״ן כ׳דסרי לממהליה שאין למצוה אלא שפתה
«יקיאחוקיפיפות לכלים ששבתו
מתישלאניצקיביאליעזי דאיסואפי׳ביי׳ס ש־י ושלא כרצון החולקים עליו ואין דוח ין את המילה מפני שנצטרך אח״כ לדחות את הסבת לכתר הכי פקוח
חכמי׳דבייהס אף במקום כית אלאכי׳צון ר׳שמעון נפש הוא דרתי ליה ולא מכשירי מילה ואינו כן דעת הח״ס סהואז״ל אמרכל
ד יךחצייתדסנגמידו
וכפ׳כל גגות איפשיקא הלכתא כר״ס וכן הכריע הרי״ף היכא דאשתפיך חמימי דבתר מילה מקמי מילה תדחה מילה וכן דעת הרסב״אז״ל
ימיו׳יאף לוביי הישות
ניעואליפז׳מדלה לאפיקי מיבוותא שפסק 1.דלא  :ר׳פמעי־ן ודין זס כמכר רבי׳ ומה שהתירו בלא התקין חלוק או סמיסוע מע״ש לכריך על אצבעו ולהוציאו ולא
כיאי משפט קיפף זה תמותי לסלסל בו ופיש קיפףשאסו׳לטלטל דחו המילה מפני כך כפו שדחו אותה מסכי הבאת אזמל איכא למימי דאי אמידיע
ימןפע ב ושה
»-3
מילתא מקמי אין הכי נמי ומתניתין בדלא ידפיגן עד לאחי מילה ואפ״ה כל מאי
ית־^ י לו דהא דשרי להביא ס  :ץ דין גגות חצמת וקיפ פו׳ כשפבת
או שיש כס דיורין ועמי דאיפשר לשנויי משנינן ומדברי הרי״ף והיס״בס ורבי׳בהל׳ מילה נראה שסוגרים
^! זייט כשהתינוק עומד בבית חצר סאין בס דויין
כדעת הר״זהוהרש״כא; בחב רביט כטור יורה דעה סימן יס״ו ח״ל כ׳הרב רבי
^אה עימד כבית חני שיש בה דיורץ ולא עירבו לא הועילו כלום בסבא׳הסכי!
אליעזר הלוי אס סאב יורע למול אין לו למול בשבת אס יש 6סי ס יודע לפול דהא
0״ייא ^ילהכניסו לתןסב־־' 5כן אסור להוציא התינוק לחצי זי • לא היה לו
^׳! ^קמע ש תו׳משנשש ידקלג ) אס לא סחק מע״ש לועס בשיניו אס לא טרף מילה הוא פסיק ריסיה גבי דיריה דהוא מסין לתקן את כנו אבל לגבי אחר לא
!חמןמע ש נותן זה לפצמו וזה לעצמו ובגס׳ררייק מכריתדמי־ת׳לטרוף ייןושסן מיקרי תיקון ושרי ומיהו אס אין אסר שיורע למול ימול וסמידכי כתב בסוף פרק
כיסוי הדס ששאל רבינו משולס את ובינו סמחה אס יכול לסול בשב׳אדס שלא מל
מ ^יהתס לאבפי ליב הס כעי לינ׳ומרש״י ליל לשימו ולערבו יפס יפס ופרי׳ס״כ
'׳סיש" ,לא " ערכנו כל כך ומשני היינו דקיוני צרתן זס לעצמו וזה מפיל׳מי סיישי׳שמא יקלקל ונמצא ממלל סבת או לאוהסי׳דודאי לא ימול כדאמרי׳
!ע ' 1י ״*
במסכת ביצה מפני שצריך לבודקו ובת״ה כמו׳סנהגו העולם סלא ליזם' בהא דהר׳
אהא
סי״ן
וכ״כ
לילך
ואינו
שמערב
לעצמו
זה
נותן
דקתני
היינו
י
יפייש
^1
ר׳אליעזר ה לוי כ׳שהאב מל את בנו אפי׳הינא דאיכ׳אחר וכ׳עפס הר׳רבי אליעזר
י יכןיס שאין עושץ לשילה כשכ׳פושין לס בי״ס שוסקין לה כמון וטורפי! לה
'  Pכ׳־ומ אפי לפיו׳ולפיב יפה יפה אנל ב ןי' לשמ' בלבד הוא שמותי והיינו הלוי וגם נתן טעם למנהג העולם סחולקיס עליו וכתב פוד ששמט סא׳מסגדוליס
ו׳ ׳ימתן זה לעצמו וזה לעצמו יסכי אמרי׳בגמ׳פכ״ל ולא נזכ׳זה בדברי הפוסקי' הזהיר לאבי הבן שחל כבר פעמים שלא ימול בסבת אס יש שיס מוהל אחר ופל אד׳
משוס דלא איתמי הכי בגמ‘ אלא אליבא דר״ס לפתיר לערוף יין שלא מל רק פעם אתת הסיב שהוא ססיפק אס יכול למול בסבת הואיל וצא אתחזק
נשבח אבל לתי׳ק דאסר אפילו בלא לינא אסור לשימו לצורך ססילה -בתלת זמני והואז״ל כתב דלא בעי׳אתחזק תלת זמנידסכיעשפ׳לשון כמרדכי
;1
דכפעסאחת סגי שכתב אדם סלא מל מעולם הא אס מל פעם אחת לא מכטיא
יכי « מערי כריכו בריתאסס הזניפיה כסמוך ואס תאמי למה לא
ליה והעלה לאב כמי שרי למול בסבת אף טל גב דלא מל רק פעם אחת ואף על גב
^ ניט יפוחקין לה כמון ביים פי־ב כראימא בבייתא ויס לומר שסמך על מ״ת
דאיכא אחר דמל זמני טוגא :
• ו ^' | פוסץ לס חלוק יכו' מסנה סם ואין עוסין לסחלוק
"י־ל טיךעליה ס מיפיס אס לא התקיןמע״ש כורך על אצבעו ומביא אפי' שלב אי| סיילדין את הבהמה בסבת וכו׳משנה כסוף פרקמפכין(1קכח)אץ
מיילדין את הבהמה כיוס טוב אכל מסעדין אותה ומפרש בגסיא שס
7עער ^ 0יעיש״י חלוק כעץ כיס דחוק היו מיסין ומכסין את ראש הגיד עד
דהיינו שאוחז כולד פלא יפול לאיץ וכ׳הרא״ס ר״י נסתפק אס הא דקתני מספדין
^ !ושי סס כיי סללו יחזור העור לכסות את הגיד • כורך על אצבעו דרך
אי״ט דוקא קאי או דילמא אפי׳בשבת שרי והא דקחכי בי״ס מסו׳רבות׳דאין מילדי!
^  ^ .׳מימדיו הוצאה בסול ומשמע ליבינו סאפ״פ שמוציאו בשינוי אינו
דין חצי אתית שלאערכו יחד כלומר שלא נסמתפו יסרצבל חניא ויש לחמוס על רבינו היאך כתבה לפנין סבת מאסר לר״י סספקא ליה :
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י ״ £ 5״״ ״ J,נשכיל סתצסנן וכתבי
סרי״סוהר״אס ומשו׳תענוג אבל בתחל׳מכדז ואיכ׳צערא שרי ואם אכל׳כרשינין בת״ה סי׳ע״ב דסכות דסיימסוסמצו"
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 :דכיוןדקי״ל הלכת׳כר יאסי׳דמיקל
נאכלה הרכה ומצטערת יכול להריצה בחצר כדי שתיגע ותתרפא ואם שרי נמי משוס כבודאורחי׳סיהועימיל,
באורחים שבאו לביתו כד>5ג*ריכןב0די»
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המדרש והתם נמיאשבודסלקל/י ^ס
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י מ ;,י!,״אי ! המיומה וסמ״ג וסמ״ק כתבו דדוקא לא יפנה שמא יבא להשוות גומות וכשמפנה אלו ד' או ה׳קופות סשיסא דסשודת הרסוה היא יאיןבסמצו׳
״פניו אלא ל״י הליכה בחצר שרי ר׳יאשיה שאינו ניכר כל לא יחלקם כקופו׳קטנו׳להוליכםבהרב׳פעטים כדי להקל המשוי כלל אלא באורח"! פנתאמזו אצל5
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למקזם !1ה,ה7ל איכא הוכחה ספי משוס רפואהו5ןס יי היינו לאורח אחד ואם באו לו הרכה מפנה כשיעו הזה לכל אורח
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*ע׳ש «לא הספיקי דבסמס שאחזה דס אס הוא ספק שאס לא
כל אחד יפנה לעצמו:
באותו הגג אבל מגג לגג לא ואיבעיאלן
להיייד ימי״לה יקיזו לה דם ממו׳מותי־ לוש׳ לגוי להקיזס
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מקיסלהכניס׳יכו׳ר״פמפנין לאדם והראוי; לבהמה לבהמה ובשחריימזון
ב׳סעודות ובמנחה
להם הי״לן אי
גבי עשילין פירות כי מ לא
יסלסלסבחכל
תייייו יזיין אי (דק :ו )וי
:סמפניןאפי׳איבע יה׳ קיפו׳פל תק
מזון סעודה א׳ודוקא בבית שהדלק׳כו אותם לא יצילויות׳מכדי דרך חלונות ולא ׳
■ורידה
בסולמו׳יאינעי׳
תג״ יכ
קינאית י .oici
הסיסי® bושליתבוא׳מפכי האורסי׳ומפניבי סו ׳כ י ת
צורךשבת שאם יצילו יותר איכא
למיח׳מתוךשהו׳טרוד בהצלה לן מיאמרי׳דהכאמשו׳כיטול ביפבמור׳
 ,ישכח השבת ויכבה אבי! בתים הקרובים לדי!קה ויראים שתניע אפי׳כה״ג שרי או דילמ׳ל״ש ולאאפשיל
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י העזליל ^ י והי״אש ודוק ' מפני האורסי׳ומפני ג יעיל אליה׳הדליק׳לא רחיל כולי האי ויכוליןלהציל וכת׳בעל התרומו׳ וכ׳הר״ן שלפי דרך סיז״המסתבר'
דילפי׳
סבת מי״ט ולא נזכר דבר מזה בדברי
שאר
יי; י׳ ילאל״י בית המדי׳ דמצות כינסו אבל סלא במקו׳דאפי׳מעות ודברים המוקצים יכוליןלהציל רבמקום פסירא אין
צ סצוה לא וכ״כ סרמ״ב׳ כמנ״ו ובגס׳השמא לחוש לאיסור מוקצה כי היכא דשרי למי שהחשיך לו בררך סוסקין0שמ ' דס״ל דכיון דמידירימהו׳
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חמשה
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כיסוי
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או מפני האורחים שרי ככל גווכאדאה
קוםפסילא :
איכא דאמרי״׳ד׳מאוצ' קטן וה׳מאוצר גדול
ומאי אבל לא תת האוצר סלא יתחיל באוצר תחלה ומכי ר׳ יהודה היא דאית ליס
לא כן ס״ל לפרס ולא לסתום •
מוקצ׳וסרש״י ד׳מה׳אס לא היה סס אלא כסישו׳ה׳קופו׳לא יפנה אלא ד׳מהס
שאסור
שלד
נפלה דליק׳ נשב׳אס הוא בליל׳וכו׳עד ובמנחה מזון
סעחןי׳אסחמשנן
לגמור את האוצר דילמא חזי גומות בקרקעיתו ומסוילהו -מאוצר גדול
ואס
יש
בפ׳כל
כתביידקיז
)
ודוקא בכית שהדליקה בו אוסס לא יצילויות׳
לרבה אין ספנין אלא ס׳דחיישי׳לטירחא ושמואל אפר ד׳ וה׳כדאמרי איכסי ואי כעי מכדי צורך שבת וכי' :אבד כתיס הקרוכי׳לדליקס וכו׳כ״ב סס
המו׳וסראיסוהרין
אפי׳טובא נמי מסנקומאי אבל לא את האוצר שלא יגמור כולו דילמא אתי לאסוויי בסס י״ת דלכל ההו׳פידקא באותו בית או כאות׳סצר דכיון שהאש סס ודאיגמל
נימות אבל אתחולי אתחיל -ומני ר״ש היא דלית ליה מוקצה ופרס״י שלא יגמור הוא ואי שיית ליס אתי לכבויי כדמסיש בגמרא אבל נפלה דלי קה בביס אסרמותי
משוס אשוויי גומות והיי״ף כתבדאיכא מאן דפסק כרב ססדא ואיכא מאן דססק להציל הכל וכ״כ סמ״ג והתרומ׳ וה״ה כתב בפכ״ג סהרע״כן כ׳סזו סבראכלארציה
כשמואל ולא הכריע כיניה׳והי״אש כת׳בשסהח״ס דקי״ל כרבחשדא משו׳דסוגיא
ושהרש״כא הסכי׳לדברי המו׳ושכן נר׳מדביי הרע״ב׳וכחב בעל
סתיומר׳דאפילו
דשמעתין כותיה -וכפי׳אבל לא את האוצר קי״ל כשמואל סלא יגמור את סאוצ׳ולא
ממות ודברים המוקצים יכולים להציל וכו׳ז״ל במל החרימה
כסימ׳רכ״וונרציה
חיקפי לך חדא כרב חסדא וחדא כשמיאל משוס דלא הא בהא תליא והסכי ' הר״אש
הדכרי׳אס רואה באים סוסליס כסב׳ליקח משות שבתוך תיבתו יכול
ליטל׳ולהצגיע'
לדבייו וכן דעת הרע״בס בפכ״ו וכ׳ס״ה שכן כתבו הרמ״בן וסרש״בא ח״ל הרשיבס במקום אחר אש״ס שמוקצים הנז וגדולה פזו אמרו להוליך פחו׳פסותמד׳אמושלצי
בפ׳הנז׳אוצי של תבואה או של כדי יין אע״פ שמותר להסתפק ממנו אס ו׳להתסיל שהחשיך לו בדרך סיס מוקצה גסאיכא למיחש פן יעבירנו ד׳אמוס בלאהנח׳מתי'
בו לפנותו אלא לדבר מצוה כגון שפינהו להמס׳אורחי׳או לקבוע בו בית המדרס ומה ששנינו מכילין תיק הספר פסהספי אע״פ סיס בתוכו מעות ספניהילייף
אבל בלא ספר אסור להציל המעות לבדס היינולהציל לחצי שאיכה
מעררב׳ואע׳ג
וכיצד מפנין וכו׳אלא נכנס ויוצא כו ומושה סביל כרגליו בכניסתו וביציאתו ואין
לפיס סמ״ם אסו׳להתסיל בו לפנותו הוא ממאי דפרי׳רב חסד' אבל לא את האוצר דככרות נ מי לא יציל יותר ממזון ג׳סעודות היינו לחצר מעויב׳אבל לכיסווגחצס
סלא יתחיל באוצר תחלה דסא בר חסדא אליב׳דר'ייהודה דאי׳ליה מוקצה אסר׳ואנן שלא הוצרכו תיקון כל סס שירצה יציל ועוד דפי׳רכי׳יעקב דהתס מיידי
כתהרליקה
קי״ל כר״ש דלי׳ליס מוקצה ותו דלרב חסרא אליבא דר׳יהורה אפי׳לצירך דבר מצוה
באותו הבית מתוך שאדם בסול אי שרית ליהטפיאתילכבוייאבלאסהדטקז
בבית אשר יכול להציל כל מס סירצ׳בחצר מפורכ׳וה״ה מעותיו סיכול להצילונמקי
לא יתחיל את האוצר אלא טעמו מדת״ר אין מתחילץ באוצר אבל עושה ט שכיל
ברגלו בכניסתו וביציאתו ותסר׳סוא ז״ל דלדכר הרשו׳ היא אבל לדבר מכו'
סישרא
פסידאלאיניס
בסביל
מוקצה
ואפילו כייהיהנמי אסור מפגי הדליקהלהצל
סרי וכן פירס׳סס ס״ה בסס רבותיו סל סרמ״בן ז״ל ובהכי ניח׳מס שתמה סר״אש של
מעותיו כלא סוס דבר קדושה שמהס בתיק מסוס דילמ׳אתי לכבדי אבלמפר
הרי״ף שכתב בריתא זו דאתיא כר׳יסודה דאי' ליה מוקה ' והרע״כס נזהר סלא יעלה מושלי׳ופחד סוללי ממון מות׳דליכ׳למיח׳כולי האי לאיסורא דאוייס׳והאדאמיינן
פל דעתנודמסוס מיקצס הוא דאסרי' להתחיל באוצר ולפיכך כסב אע״פ סמומר שלהי דש׳נוסל פצח ארנקי כקיטי׳או בסצ׳מניס שלי׳תינוק ומטלטלהו׳ יכ ™
להסתפק סמנו אסור להתחיל בו לפצותו אלא לדבר מצוה כלו׳דנהי דלי׳לן מוקצה לא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד משמע דככר ותינוק כמי 6סו שאניהמס
היינו כשרוצה להסתפק פמכו אבל אס אינו רוצה להסתפק ממנו אלא להתחיל בו
דפושש בשכחה טפי מכהתשיך לו כדרך ועוד יכול לישי סס כעידו ולסמרואולית!
לבד לפנותו אסור להתחיל בו לפנו׳מסנו אס לא לדבי מצו ' ובהכי ניח׳לי ס״ס עוד שס סומ גוי אבל כפחד תפיסה מותר לטלטלן ולהצנישן במקוםהמסתמרע-צ
היי״ף ת״ר תבואה צבורה כל זמןסמתחילין בה בש״ס מותר לטלטלה כשכ׳דברי ר׳ נראה מדבריו דלהציל מפני הדליקה לאפשיט׳ ליה כולי האי להעיר סלסולדמי
אחא ור״ס מתיר תנא כמה שיעור תכוא׳צכורה לתך ותמס עליו פרא״ס למה כתבם
מוקצ׳וכןדשת סמ״ג להתיר טלטול מוקצה מפני יראת מושל ומיהו פסיסא יה
ונ״ל רלפנותס לדבר הרשות עסקי׳ולר׳ אחא אפי׳מבואס כל דהו מאסר סהי' צבורה
דאסור לטלטל דבר המוקצה מסכי הדליקה שכתב ח״ל וכראין הדביים דאהירחP
הויא לה אוצי ואסור להתחיל בה בשבת לפנותה ור״ע סכר סאע״פ ססיא
צבורה
יבואו שבדי המושל ליקח המעו׳סבמיבתו בסבת או כספו חסכו סאימז כליםמוח
כל שהיא פחות מלתך אין לה דין אוצר ומותר לטלטלה אסי׳לדכר
הרסו׳ולפ״ז
צ״ל
להצניפן כמקים סייצ׳בר״הי אף מ״פ סהס מוקצים וגדולה מזיהתי יומש יפס 7
סכל שהתחיל באוצ׳מכע״י מותי" לפנותו אפי׳לדכ׳הרשו׳והר״ן
העמי׳האי
דמבואה
להוליך פחות פחו׳מד' אמות דרך ר״ה שיש לחוס לאיסור ׳ד^ורימ וכ . °1יויד
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שיעור׳
אלא
בתבואה
בדליקה
אל
סתייו
להציל
משות
אס פיס ספיפמהסר '^ ^ חי *Wu
סבקיפו׳אבל כתבואה שבאוצר לא שמענו ומ״ה כעי כמה
מפניןומהדרינ׳לתך
ולס
וס״ה
כתב
בפ״ו
גבי
מי
שהחסיר
לי
3
יי
!
י
כו׳
י כמיםפומ כחכ׳ו מכ 11ים * מסם
סחמיד׳דוזיזליחסיחויזריויהחלטוזחהיא מימ׳ לטלטל המעו כרי להחביאןיי י
דברי הירוש ' היינונמיכשיעורד׳וס׳קוסות -וכסמפכה
אלוד׳
והקופות
לא
יחלקם
סמתיר׳מןהליסטים
^
מן
הש
ל
פ
י
1
סהי
^
מימ׳
הח
|;
ו
>
כדי
^
5
חכיחרש״נ5ו
בקופות קטנות וכו׳סס איכשיאלהוהכיד׳וה׳דקאמר בד׳וה׳קופו׳איןטסילאאלמא
הפסדהמימלו לטלטלן ונחלקומליהס סרמ״ק וה יס׳ 63/ף ח 1פי,?1סיע5יו
למשוטי בהילוכא עדיף או דילמא למשוטי מסוי עדיף ולא איפסיטא וכתב הרא״ס לאיסור
ואמ׳סבכאןהתירי לי י 3ימשים הפסי ממיני 1
 1Tי
טלסיל
ישבדינן כפשטא דמתכי׳ד׳וה׳קופות אין טפי לא :לאלו ד׳וס׳קופות שמפנה
סיינו על דב׳חמו יאכל כמתיר׳מן סליססי׳איןמתיייזלי פ^טי ל כיי 6 0יכא לייי
לםלםל
לאורח א׳ובו׳סס ( דקיז ) איבעיא להו הני ד׳וה׳קוסו׳דקאמרי׳אש״ג דאי׳ליס אורחין * עכ״ל וגס הר״ן בר״פ מי סהחפין כ׳כשס המו׳וכסם בע לסתל ,ימס
מלוי®
«ובא או דילמ׳סכל לפי האורחין ואפ״ל הכל לפי סאוי־חיןחד גברא מפנילצולסו או
המפות מפני הליסטים וספלטון,או מפני הדליקה וכ׳שהרמ״כ ןוהיש
כ1

אורח חיים הלכות שבת שלד

קסו

המוקצה מפני הלסעיס והסלסון או מסכי הדליקה ססמזון נכלים מסולסיס ולא פתיח אלא נכליס מל^יס ומעין נמוך ה סליי ואח״ה
^וסריס לסלסל רנד
פמסס» ונ׳הרסב״א בתשוב׳דאפי׳לומר לגוי לא המירו אלא הוציא העלית מליאה אוכלים וכ"נ מדברי רכי׳ועיקר עכ״ל וב״נ מדברי רס״י־וכח׳
יי5ירו5ן !״ל הסכים
נכרי מתן כיסו לנכרי כדי סלא יבא לידי איסורא הר״ן שמדברי התו׳נר' שאפי קיפל והניח כלים הרבה $מוך בלי א' כבא להציל דנד
סהססיך לו והיה עמו
שאינו עושה אינו אומר לגוי ועושה מסמ' מדבריו ואץ  pדעת רש״י ע״סמנן נס׳כל כתבי ולפס הוא מוציא תא כל כלי תשמישו כל1
 ^ 7האכעלמ 6לא דסל
למקום שהתירו לו להציל מזון ג׳ספודורו
"י«• » פליס גשמים והיא
מוציא כל כלי פסמיסו ופרש״י כלי
וס״ווה סיירוגגל
tbijJהודם » « ילסלסלז 16פחות פחות מד׳אמות וכןאם רואה אונסי’ באיןלמתו יכול לוקח
תסמיסו הכריכים לי לאותו היום כגון
כלמילסלפלס ונכי נסנתיברי) כלמה שבביתו ולהצניעשאיןלחוש לאיסורמוקצ׳כמקו׳פסידא
כוסלוקיתוכיות  :ולובעכל מה סיכול
פחות
ס״&ס״ז :ונ׳ל שהוא אסור פלא ונ״ל שהוא אסור שלא התירו למישהחשיךלטלטלו פחות
ללבוש ומוציא וכו' משנס סס לובש כל
1ר( ויו׳ כלו׳דפ״כ לא התירולמי מד׳אמו׳אלא כדי שלא יבא לידי איסור דאורית׳לטלטלו בהדיא
מה שהוא יכול ללכיש ועוטף כל מהשהוי
^זי׳לונדרך ואיןעמו נכרי ולא חמו׳ אבל הכאדליכ׳למיהש שיבוא לידי איסור גדולמזה שודאי ירא
יכול לעטוף ר״י אומ׳י״ח כלי׳וסווד ולוב®
למלין כיסו פחות פחות סד׳ אפוה אלא להוציאו מפניה׳אסור ועוד אפי׳אם מוציאו אין איסור ראוריתא ומוציא ואומר לאסריס בואו והצילו׳ עמי
^סלאינאלטלסלוד׳אמות כר״סדהיי לדיקשאין לנו רשות הרבים ונם נדלקה נמי; ליבא למיחש שמא ופסקו הפוסקי׳ כת״ק יכת' סר״ן דאפשד
6
יסוד׳ד> 5וריכן׳ אכל הכא גבי אנסי׳ליכא יכבה כל זמן שלא הניע אצלו הלכך ודאי אסור,להציל דברים דלא 5לימ רבנן עליה דר׳יוסי אלא משו,
לטלטולי
^ד5ןילא פרית ליס
הפסר ממונו :הציל פת נקייה לא יציל פת הדראה דכי־ון דאינומציל אלא ברה״י לא סייפי׳
^עס המלך הכית יוצאי׳מר״הילר״ס המוקצי׳מפני
מיום הכיפורים לשבת אבל לא משבת דלמ׳נפיק בהו לר״ה אבל היב דנפיק לסו
מצילין
.
שרי
»ף סיפור מורה שהיי היא ירא להוציא׳ אבל איפכא
לר״סמודו דאסו׳מסוס מסויאכל ממ״ש
««ל האנסים סכא־ס לביתו ועור אפילו לי״הכ וי״ט ולא לשבת הבאה והא דאין מצילין מזון אלא של נ'
רבי׳דץ זס בס׳ס ש״א דבמוציא מרס״י
ןינ5וד 6יפשר להוציאם קודם שיבואו סעודות היינו דוקא בב׳כלים אבל ככלי א׳מצילין אפי' כל הכלי
לר״ה מסיק נר׳ דאפ י' למיפק בהו לי״ס
האנסי'סא יוציאם לינא איסור ' דאורית' מלא אפי׳אם הוא מחזי׳הרב׳ואפי׳פי׳טליתו וקיפל והביא לתוכו
שרי כיון פדרך לכיסה הוא מוציאם אלא
«וי אץ לנו י״ה וכיון דאינו יכוללכא וחזר וקיפל והביא לתוכו שרי כיוןשמוציא הבל בפעם א׳(לןבש סבסי׳זה אחר שכתב לובש כל מסשיכול
לדיאיסרר פורה למה גתיי לו את האטו' כל מה שיכול ללבוש ומוציא ופושט וחוזר ולובש ופושט ואמר
ומוציא וכו' כהב ואין מצילין אלא לחצי
וקוסיא זו היא מ״ס ס" ס שהקש' הישב״א לאחרים בואו והצילו לכם בל אחד מזון נ׳פעודות ויכולקללבוש המעורבת אגל לשאינס מעורבת אין
«איןזה  « :והגאין מסי״י יצחק אבוהב
כל מה שיוכלו ללבוש ואם רדצקזוכין בו מן ההפקר כיון שאמר סצילץ כלל ומשמע דלא שרי להוציא.
ז״לכיעל דכי״י רבי ואיני מביןזאת הקושי'
בו טלטול ויש הצילו לכם ואם איקרוציןלזכו׳אלא רוצין להדירו ולקבל שכר לב וסי' שאינם צריכי׳לו אלא ברה״י דוקאי
לסי שבהוצאהלכרמלי ת יס
על הצלתם הרשות מדם ולא הוי שכר שבת ואין מצילקאלא אם לא נאמד דצא קאי האי אין מצילים
אסי׳יומ׳מצשאין
הולכת ד' אמות וזס
נו
אלא אאוכלי׳וכליס ולאאמלבוסי׳ובהגה'
בכאןאלא סלסול לכדו עב״ל וכלשכפכתי לחצרהמעירב׳אגל לשאינה מעורבת אין מצילין כלל כת׳ כעל
מיד כי כתוב לובש ומוציא ופוסט וחתר
מיידי
התרומות רכל הצלח דהפא
נסישבזה דכיון דלאאשכחןדשיו רבנן
ולובש ומציל הרבה אפילו לחצר שאינה
ווישו׳דדבריססאלא כי היכי דלא ליעבר
שרינן ליס אישורא מעורכת  -ופושט וסתר ולובש ומוציא מסנה הזכרתיה כסמוך ובגמ' ( סס ) ת״ר
איסור תירס א״כ היכא דליכא למיחש דליפבד איסור תירס לא
לובש מוכיא ופושטי וחוזי ולובש ומוציא ופושט ואפי׳כל היויס כולו דברי ר°מ ר׳
וימן בירכי דלא ליעכד איסורא דרבנן ואפי׳היכא דאיכא למיחש דליעבי כמסי
יוסי אומר י״ק כלים ומשמע בהדיא דהא יחנן וחוזר ולובש ומוציא לא דברי ר׳יוסי
א־פויי דרככן לא סיינן ליה  :וסיייש עוד רבי׳וגס בדליקה כסי ליכא לפיסש שמא
בלבד היא אלא דכיי הכל וכ״כ בספר החממה ובסמ״ג וכ״ס ה״ה כפכ״ג וכתב שזה׳
יככהייוכו' כלו׳גס בדליקה כמי לא שרינן לטלטל ולהציל דכרים המיקציס כדישלא
לא נזכר בדברי המנכ״ם ז״ל בביאור ואני אומר שלא בביאור ולא ברמז לא נזכר
הליכות הדליקה דכל זמן שלא הגיע אצלו ליבא למיסט דאי לא פיית ליס אמי
דברים בדבריוהז ואדרבה משמ׳ממוך דבריו שאינו פושט וחוזר ולובש ומוציא שהרי כתב:
לכנויי ומטעם זה כבתים שלא נגעה בהם הדליקה אין מתירין לו לטלטל
בו הדליקה דבההוא סשיטא ליס שלא הפלס דליקה בחציוכיו' לפיכך נזרו שלא יציל אלא מזון שהזא צייך לו לאותו שבת
קמוקצי׳ולא הוצרך רבי׳לדבר כבית שנפלה
דברים וכלים שצריך להשתמש בסס בסבת ובגדים שיכול ללבוש שנמצא מתיאס מן הכל
«ויי לו לטלטל שוס דבר מוקנ׳דאי שיי׳לי׳את־ לכבויי כדאמ׳כגמ׳כסצלת
ואינו בא לידי כיבוי נרא׳עדבריו שאינו מציל אלא בגדים סכי׳יכול ללבוש בלבד
סאינס מוקצי׳ככ״ל אכל ה׳הגדול מס״י יצחק אכוהב ז״ל דקדק מדכיי סר״ן בפ׳מי
ואינו פושט וחוזר ולובש ומוציא כסס שאינו יכול להציל אלא פזון ג' סעודות לבד
סהיושיך דכע״התאפי׳ככית עצמו שנפלה בו דליקה התיר ושרביט לאהקש׳עליו
הקש׳דשסיר ואינו מציל וחתי ומציל ואפשר שטעמו מפנישהו' סובי דכי חנן במתכי׳פוש׳וחחר
 Uלענק שאר בפיס שאץ הדליק׳בהס אבל על הבית שהדליק׳כו לא
ולובש ומוציא דכרי ר"י הס וס״ק פליג עליה דאל״כ הכי ה״ל למימני לובש כל מה
ח׳ להתיי לו טלטול מוקצה כי סיבי דלא לימי לכבויי ע״כ ותמהני רכיון דבגע
אפי׳דכריס סמותיי׳לטלטל משוס דאי שרית ליה אתי לכבדי ובבית שהוא יכול ללבוש וחוזר ולובש ומוציא כדקתני ר״מ כבר׳ת׳וס״ל דר ’מ לאו היינו
 1המלהציל
(
עסקי׳כדבסמיך היכי נימא דשת לטלטל באותו בית דברים ת״ק דממני׳והלכה כיז״קדמפני׳הילכך איט פושט חוזר ולובשומוציא  :ואימר
סמלה נוס דליקה
העותרים אינםשטובי' לאחרים בואו והצילו לכס וכו׳עד ולא הוי סכר סבת משנה סס ואומר לאחרי׳בואו
?עוקצי' כי היני־ דלא ליש׳־ לכבדי ושמא י״ל דס״ל דרכייס
ואי שרית ליה׳ מתיך והצילו לכס ואס הס פקחים עושים עמי לאחי השבת ומפרש בגמר' דה״ק ואס היו
ואילא שיית ליס לא אפי לכבדי להצילם שהיי איין סשוכיס
פקסי׳דידעי דכה" ג לאו פכר סכת הו׳עוסיןפמו חשבון לאח׳הסב׳וטעמ׳דסרי ליטול
ן!וצ היוובסצלסישכיז שהוא שבת ואתי לכבויי אבל מעות וכיוצא כו אי שיית
שכר פרש״י מסו׳דבכה״ג לאו סכר סכת הוא דמעיקר׳לאו אדעתדסכר פעול' נחות
ליה להציל אפשר שישכח ויכבה ואפשר שלא יכבה ואי לא שרי׳ליה ממוךשאץאדס
וסרמ״ב׳כ׳כפכ״ג שהטעם לפי סאין ספ מלאכה ולא איסו' סלא הוציאו אלא במקו'
,
,,
,
פפמידעצמו על ממונו אתי לככויי כמזי׳
המעורב :והא דאמרי׳דמומרי׳לקבלשכרפל הצלתם מוכח בנמ׳דחסידיס לא שקלי
זי?  .וי כיל פת נקייס יכו עיולא
י'
האי אגרא וממני׳ביראי סמי׳היא ופרס״י דאע״ג דלאושכרסכת גמו׳סוא שהרי לא
ס 3פ הבא ציית : DDלס פי׳ן מדאערינן הצי לנ 5רגמס יכול אח' כ להגיל עיסמינוצלומר
התנה עסוומהפקיר׳זכו אפ״ה חסידי׳יס להם לוותר משלהם בכל מקונדנוד מכיר׳
_
נדגים אגי ppייכ׳ל ריאיז:
קבל לא משב לי״ה משמ׳דמי״ה לפוצאי י״ה
®ילין מזץ סע!7ה אשת וסכי איתא כירושלמי וכ״כ ה״ה בפכ״ג בססהרס״בא וכתב הר״ן דמפמע מדברי רס״י סזוכיןמן ההפקר בדכרי׳סמצילי׳אס רצולעכבן
מפר שאמ׳להס הצילו לכסכלומ׳לעצמכס והוא ז״ל כת׳ דאין צורך לכך דאסילו לא
י לוג עוד שם ה״ה דאימא בירו׳דמצילין לחילה ולזקן ולרעבתן כבינוני • והא
שס (דקכ ) מצילי ן אמר להו הבי כיון שהוא אינו רשאי להציל יותר ממזון ג׳סעודו׳הרי הוא מופקר לכל
יאץ מצילין אלא מזון ג׳סעודות היינו דוקא בב׳כליס וכו׳משכה
מידי דהוה אמציל סזוטו סל יס ומשלוליתו של נהר  :והרב הגדול מהר״ר יצחרן
ס׳מ׳-א ככרות אע״ס שיש בו ק׳סעורות ועגול של דכילש וחבית של יין ו3גמ׳ סס
רב הונא ל״ק כאן בבא להציל כאן בבא אכוהב ז״ל תירץ דלא דאסי דסאני הכא דיכול להציל הוא אלא דאריא יביע עלים *
יהא הנא ריסא ג׳סעודות ותו לא אמר
י ^ל ופיש״י להציל בבת אח׳מציל כל מס שבסל דהא חדא זמכא הוא מה לי סוית׳ ול״נ דאין זו טענה דכל שאינו יכול להציל מאיזה טעס שיהיה ה״ל כזוטו סלים ־
וכתב הר״ן בשם ה״י ישעיס מטראני ז״ל דהנך אחרים רשאים להציל אסי כמם
ס3<,א •* לקפל סלים הרבה? 0עס זה לסיום ולחזור ולהוציא מזון ג׳ספידות
מז־י ,
ואסי׳בכליס הרבה דליכא למיחש בהו דילמא אתי לכנויי דאדרכה דליקס גורמת־
ך דיניל להציל בסלים סיבה ותו ל 6סכל א' טורח כעצמו הוא וריאבא שני בגווג׳
יפסקו הףי״ף והר״אס כרב הונא וכ״פ הימכ״ס כפכ״גיומסמע מדבייסס להם סיסולין לזכות מן ההפקר ואפשר.דאפ״ג דכ׳רס״י בר״ס חבים ואימי לאחרים
זיינא
בואו והצילו לכס כל א׳מזון ג׳סעודו׳דמשמע דנם הבאי׳להציל אינם יכולין להציל
^פי בסיצי׳בכת א׳נל שהוא בכלים הרבה אסור אם הוא יותר מג׳ספודות וכ״כ
להסס תא טרי להציל יות' מג׳סעודות אלא ככליא׳ובבת א׳דכפ״הת פירש דכא יומי ממזון ג׳סעודות שאני המס דחייסי׳סמא יביא כלים דרך ר״ה וההיא חששא
סייכא באחרי׳כמו בבעל הבית אבל הרמב״ס כ׳גסכ״גשגס אחרים הנאים להציל
 ^ .ץ' ינו שמקבץ ממקומות סי־־בה וכוחן למקום א׳וכמציא והולך הרבהדרכים
ג׳סעודו׳ואפי׳באותו חציעכ״למשמע מדכייו שיכול להציל כל אינם ייכולין להציל יותר ממזון ג׳ספורית כדין הבעל הבית וכך הס דברי רבינו<-
יוצית בדיך רק
אות׳לחצ׳המפויבת
ין סיש לי כל סאינו מציל מתי ממזון ג׳סעודו׳בכל דרך ופ״כ כהגה׳מיד׳סמציל ואיןמצילין אלא לחצר המעורבת וכו׳ספכ׳סס להיכן סצילץ
אכל סר״ן כ׳אמתני׳רשריא בהצלתמלבושין  pכתירא אומי אף לשאינה מעורבת ופסק הרמב״ס בפכ״ג כמ״ק והכי נקטינן
לכל אח׳ככל דיך שילך
כתב בפה״ת דכלהצי־ ס רהב א
משוס דהתסכיון ולא כסמ״ג סכ׳סרבי׳ברוך פסק כבן כתירא :
^ ' יממילסוציאהא דלא שרינן הכי גבי אוכלי ן ומשקין
מיציא מתוך שאום בהול על ממונו אי שרית ליה אמי לכבדי אבל הכא לחצי ומבוי הסמוכים לר״ה יכו׳ כ*כ סס״ג וסמ׳״ק והמרדני יהר״ן נסכל כתביוכי,
 1י אתס מתירו אלא דרך לבישה רמיאנפשיס ימדכי וכ״כ ה״ה כפכ״ג כסס הר״ן סהקשס הרמב״ן דכיון דטעס׳ססוס חפש כיבוי מה לי לחצר מה לי לבית הבת
וקיסל וכמי סהקפ׳רבי׳ ועוד הק׳פליידסא אפי'לסמא יוצא לר״האיכא׳למיגזר נסי בבית
^ ימשמש דבסיס גוונ $לא המירו לויור 1׳מדרך א' :ואפי׳פי׳סליתו
וכתב עוד בעל בתיומוח
דכבא להציל דמי וכספיי הרי״ף שבידנו לאיש ס*ש פי׳ חברו כדגזריקגכי נפביפלוחבית בראש גגו :
י ^שס ואיפסיסא
כלי הרבה וקיפל טלית ו עליהם דסא דאינו מכיל אלא מזון ג׳סעודות וכלי תשמישו הצייכיס יל לאותו יום לבד
י" ה כ כסכ״ג וז״ל ופירשו כהלכות שהביא
היינו כמציל לחציחבירו סיס עירוב אבל למצר סלו שאינה צריצס עירוב מציללכ
ה ^ ימ?יסל על הבלים הנמצאי׳המלאי׳אבל סימב״ןפי׳סזם אסו ' הואכיון
בהגהנו
,
חפציו סן מזונות הן בגלים לכ המ שיס ל 1וכ״ב
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*ףממ־מומסשק ^על ^ דץמזכר כסמוךקשה כמי על דין זה ומפני כך לא
0י' י 1הי"ע"3
מסמעא הזכירו רבי׳  :כתב הר״ןו $י
 £Äspfכתבי אסא דת״י שכס מת במנוי וקדש פליו סיום
יגמ
”
«
להתיר
«כ’ת מצילץ מזון ג׳סעידות וכו׳כי אסרי׳רמציליןמזון גסעודו׳ דוקא כשאין לו מס יאכל

זמ״ני®

הס

..
אפ״פפיש להם מה יאכלו

יש פו ללקט פ״ס יומיות סצילץ פיובמא דרב סרכ 15תרגמא ר 3קסך^ן׳ ! ,
הוכא במינות ופרש״י תיובתא דרב סונא דמדקתני ללקט מכלל יד*"» ! די3
בפיבו׳הא דקמני ללקט דמשמע דמפוזרו׳לא ללקט אות ואיתלבד׳ל ^^ 5ניג?ן

_  .. . . . .ן ילר״רז וצם אינן

, ,
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מצילץ ?•;
3גי*'ז
פניי הילכ׳אין מתירין להצי׳אלא מזון ׳ג סעודות וכלים הצריכי׳ אכל
,׳
ויי5ו« ד 0סדליק׳ואפש דהי״ן נמי סבר הכי
בדליקה
לעייו׳־
ומ״ש וכן הא דפמיי׳ואומר לאחרי' בואו בבית אחר שעירב עמו יכול להוציא כל מד .שירצהואינו נ ״ל סתס וכת׳ פיס כי ללק׳פ״סאומיו׳^
והצילו' לכס בסאץ לכן מס יאכלו ובו׳ דכיון דטעמא הוא משו׳ שמא יהא טרור ויכב׳ א״ב מה לי
כחצר ססמע דמהי תימי לן
לפלוני:מעילי.
אשכח פת בתמי קאי  :כל כתביהקדם ומה ליבבי׳ :כל כתבי הקדש מצילין האירנ׳ מפניהדליה'וקורין  £ £הספ ננסהספ י
ומ׳משנ'
ססס־קיו]
מצילץ האידנא מפני הדליקה וכויר״פ כל בהן אפייכתובים ככל לשון בפם ובסיקר׳ןבכ ל דברןכן ןזנרכןת מצי^ץפיק הספי טס הספימיק
המסלין
כתפי ( דף קטו ) כל כתני הקדפמצילץ וקמיעיןפציליןאותןוטעוגיןגניזהשי! איניחוםמב ?ים הפ קיבעלס״ייפ״מ
^' ™ '®,
אותו מפני הדליק׳יב'ו.מ׳ ( סס ) דהיו כתוכי' ותרגום טובתנו עברי ועברי שכתבו תרגוםםו 3ר תורה שיש כינו*נכסמ*ק :כתב
נשל
(ו־־־גוס או ככל ל׳רב הונא אמר איןמצילין
מקטפ״האותיות מתוך תיבות שלמות או שיש בואזכר׳מציליןהניס מפלין בארנקי מלא מעורויכו׳"
רבחסדאאער מצילין ופסקו הפוסקים אותה :מצילין תיק הספר עם הספר אפיי יש בו מעות וכת׳בע״התבסמ״ג וגמיד׳ כפ׳כל כתפי אלאשס*
כרב הוצא דאמי אין מצילין וטעמיה דרב אם הניח תפילין בארנקי מלא מעות יכול להצילו כרין
תפיליןוהמידכי לא הזנית היתר זה אלא
VDW
הונא משום דלא ניתנו לקיות בהס כלו' אפי׳לחצר שאינה מעורבת אכל אם הניח בו טבע׳ או כלי
אחרתפלין בסו׳האמקי מש״ס
ססמ׳עדנריס׳
רר״גאסי כפ״קדמגלס לכמי׳ספרי׳אלא
שמותר לטלטלו אין הארנקי מטלטל אגביו שהכלי אינו חשובסאס
הניס' בסבבחיו האמקי אין
מצילין
בנסון הקדש אויוני׳וכת׳הרמ״בס בפכ״ג
דאפי' היס סס עירוב אין מצילין אופס ובטל גבי הארנקי כתב בספר המצותרבירוש׳ ש רי
?ג״ י ככר אן פלידיהםאך כ!סןף לשונם סכמט
מיסו
וסרי״ף והו־מ״בס כתכו סמס דאין מצילץ תנוק להציל דסקיא מלאה מעות מפני הדלקה וכתבדה״ה ךשרי בירו יש
דסק;א מציאה פימת ניתן
עלים
ככר ומסלטל׳מפני הדליקה
מסס׳יתפלץ
אותם ולא חילקו בין זמן לזמן אנל התו' מפני יראת אונס ודוקא לרה״י אכל אל לחצר שאינה מעורבת
אפי׳לא היו סס מבפ״י אלא שנסב׳ סייחס
והר״אס והמירכי כתכידהסתא ספייס אע״ג דבגמר׳ריךן לא התירו ככר או תינוק אלא למת כלב'שמא
סס שרי וגס לסון רבי׳מוטח בן פכת׳06
שלנו מצילין מיתנו לקחת בכס משו' פת נדליק׳ מורי דשרי ואין להקל; םצילין הספרים
אפי׳לחצרשאינה הניח תפלין בארנקי מפות ולא כפבאס
לעשו׳ליי/הפיו מורתךכדאמרי׳בהציזקין מעורב' ולמכוי ובלבד שיהא לו גי מחיצות
ולחי
אבל אם אין לו הניח מע״ם ולפ״ז איפסרלוס'ש דרךפנס
וזהו סכתי
רבי׳כלכמבי הקדשמצילין לחי לא :אפיקורוסים Jשכתבו להם ספרי הקדש אין מצילין טוכס קאמרי שיכיס׳שס מע״יס פאסתכול
אותם
סאידנא
מפני
הדליקה
וקויין
בהם
אותן
ואף
בחול
שורפן
עם
האזכרוישבה׳ :תיבה שאחז כה האור דליקה יוכל לס נ יל מיר סאסלאיניחס
אפי׳כתופיס בכל
לפון
ונו
'
וגס
ס״ס
כתי:
יכול
לפרוש עור שלגדיפצר׳האחר שלאתשרף :ועושין
מחיצהפע״ס אולי לא ימצאי תסליןכשעס
שממול
סהחע״בן והרס״בא הסכימו שבזמן הזה
בכל הבלים להפסיק כין הדלקה אפייחדשים מלאים מים שודאי דליק׳ ויפסיד מעותיו אלא
פהמידכיבפ׳
מצילין תרגום של אקלום הגי וסל יונתן
יתבקעו כשתגיע
אליהםימ סהחסיך כתב בסס י״מ ולהניחסוס
י
בן פוזיאל וכן תורה סבע״פ לפי שהומר
לכתוב בזמננו משוס עת לפשות ליי׳הפרו תורתך והר״ן כתב בר״פ כל כתבי כשס
לדא״בר דכיון דרב הונא משוס דלא נתנו לקרות בסס קאער דאין סצילין פ״כ לעז
יוני אינו בכלל זה דהא .קי״ל לפז יוני לכל כשר הלכך היו כתובים כלפז יוני מצילץ
וכן נמי ציון דקי״ל שהמירו כמגלה גפטי -׳לגפגיייס עילמית לעילמיי׳וכיון דבמגלה
התירו כ׳ש בשאר ספרים הילכך כה׳ג כתבי הקדש' לפי שנמנו לקרות בהן סצילין
אותם במקומה מפני הדליקה ומי׳כי סרי גפטית לגפטיים ואינךססמברא דדוקא
לשאינס בקיאים בלשון הקדש אכל לבקיאים לא וכתב עוד הח״ה דהאידנא דבציר
לכא ותיגוס וסלכו׳נתני לקמ׳בהן הלכך מציל•ן א ות׳מפכי הדליקה ואף הרמ״בן
הורס לו והביא ראיס ממפ׳סופרים וזה שנתב
סרי״ף דפרגוט אץמצילקאוהו
לא תיגו׳דילן כ& סוא דאנקלוס ויונתן נמכוקאלא ל׳תיגום בעלמא שאע״פ שהפרו
מורות לצתוב סכל לא הסירו לכתוב ספי ההדס אלא בל' הקדש אבל לא בלעגי
מפה ובלשון אחי ומעההיי  fעל הרמ״כן וסענ סוא ז״ל דה״ה אס היו כסובי׳בלשון
שאותו העס בקיאייבו אי זהלסוןשיסי׳ניתן לינת׳הוא ומצילין אותם ( (ו עוד האריך

הזו )  :ומ״מרכי׳בסס ובסקראובכל דבר בעיא שס ופשטו מברייתאדמצילין :
כתב המידכי דה״ע בשאר ספרי׳מפני האזכרות שבהם אבל מגלת אסתר הואיל
ואץ כה אזניות אם אינה כתובה כמשפטה אשורית טל הספר וכדיו אץ בס קדושה
להצילה מפניהדליקה  pl :הברכות וסקפיפין וכו׳ג"ו כש׳כל כתבי (שם ) מ״י
הביצות והקעיעין אפ׳ע שיש בהם אותיות של סס וסענינות הרכס של מורה אין
סצילין אותם מפני הדליקה ופרש״י הברכות מטבע ברכו׳שטבעו חצמיס -וממנינות
הרבה מפרשיות שהיו כותבין בקעיטין פסוקי לאש כגון כל המחלה וכו׳וכת׳הר״אש
 1סאידצא דנהיגי לכתוב סדר הברכות ויס בהןמענינו׳של מורס הואיל וניתן ליכמב
מסו׳ מת לפשות ליי׳וניתנו לקרו׳בהן גס מצילץ אוממפל הדליקה וכ״ב המרדכי
 1הר״ן כת' שסרמ״ק אוס לכתוב פסוקי דרסמי ולפי׳אץ מצילין אומ׳מפני הדליקה
בסלוהוא ז״ל תעה עליו וכת׳סאינו רואהמקו׳לחלוק בץפסוקי דיסמי לאפטיתא
1סדי בפ הניזקץ משוס עת לעשות ליי׳ הפרו מורתךפצ״ל • וע״מ הקמיעין דלית'
3סו מסוס עת לעסות לייי כר׳דסאימא נמי אין מצילין אות׳וכ״כ היס״בא במשוב׳
ורכי׳סכתב קמיטין בהדי כרכות אפשר שנמשך אחר לשון הגמ' דקתני1להו צסדא
ולאו דוקא או אפשר דס״ל דכיין דאתיהיב רשותא לסיכתב ברכות ס״ס לקסיעיןj
ומ״ש עיר רבי׳וטעונין גניזס סלא יניחום במקום הפקר בר״פ צל כתבי אמרי׳סאס
היו כתני הקדש כפוכי׳מרגוס או כשאר לפונו׳מניחץ צמקו' המורסה וסן מרקיבין
מאליהן ובודאי דהיינו לדידסר מפום דלא ניתנו ליכחב אבל לדיין כיין דניתנו
ליכתב הא אמרן ד־פצילין אותה ספני הדליקה וכ״ס שאין מניחים אותם כמקום
בתורפה  :ומ׳ש ותרגיס שכתבו עירית וטכייתא סס פיש״י מינוס סל מורס
יגר שהדומ׳או סמביאי׳כגון צדנא תיעמן לסוז :ומ׳שוס״ח סיס בו פ״ס אותיות
וכויינ״ז סס בעא מיטה רב הונא מרב נחמן ס״ת שאין בו ללקט פ״ה אותיות כגון
מרשת ייסי מסיע הארון צלו׳ססוא ספי בפני עצמו מצילקאומו ספני הדליק׳ או
לא ח״ל יייי^ עי לך $יפפ ויהי מסיע הארון גופא פימת ויהי בנסוע הארוןאל
קא מיכעיא לי ציון דאית5ה הזכיות אע״ג דליתבם ס״ה אותיות מציליןכי תיבטי
לי ס* ת שאין בו ללקט מאי א״ל אין מצילין א־יכעיא להו הצי פ״ס אותיו׳מכונסות או
ספוזרומ ו 3הוצא אער מכונסות רב חסדאאמרמעחמת מימיני ס״מסבלהאס

מכללה מצילין וכ״כ הרמ״בס: P3״Jjg

השבת כדי לט לטל ביוסהסב' אס׳' י
ואפי׳
מפני הדליקה מפני הגנבים אומן סמוסליומ״ש עוד יבי׳אבל סס מיס בוטבעת
או כלי אסר וכו׳ג״ז מדברי סמ״ג והתרומות שכתבו אכל טבעת למוך אינקיאינו
נר׳שיהאמוסר לטלטלו דשמא הטבעת בטל למעות ססרןיול!ר ובסיס ס״י נתן
רבי' חילוק זה דסוין ייתמומ״ס בשם סמ״ג דשרי בירו׳ע״י ככד או תינוקונגע
דידץ אסר כ״ב ג"כ המרדכי בפ״כל כתבי וכ״כ כספ׳התרומ׳וספוס דכסנז״גמסיים
שמא בהדלקה מודה רסרי ובסס׳התיו׳לא פסייס 03הכי כתבו
דבי׳בסססע״גולא
בסס בפל המיומה והמרדכי בפ׳כל כתבי כתב כדברי סמ״ג לנ״כ בהגהתסיימון
בפ״ג וכ״כ בספ״ק וכך הס דברי הכלבו שכתב בסס הר פ מפס מיס ספים פתאו
אוכלים בכיס מליאה מפות סותר לטלטלה כסכת מפני הדליקה או מפני
האויבים
משוס דהוי בסיס לדבר האסור ולדב צמותסוהרש״בא כתב בתשובה לא אמרואלא
מצילין תיק הספ עם הספ׳ומיק התפלין מס התפלץ אע״פ סיס במוכן
ממו׳מעכי
שהתיק משמיש הספ׳והפפלין כדי שלא יתעכב בהצלמיעד שיוציאהשפ'
והתפילין
וינפראתהתיק וכןהדין בכלכלס שים בהפירו׳וסאכן במוכס סצס הס פיחס
דלאמיטנפי אסור להוציאה פד שינער סאק ממיכהכדאיתאבפ׳נוטל ותיבהסיס
בתוכה מעות כיוצא בה טכ״ל *3מצילין ספרים לחצי שאינם מעורבת משנסנס׳
כל כתבי גבי הצלת ספרי׳להיקמצילין אותן למבוי שאינו מפולס בן כמיראאומ
אף למפולש ופסק הרמ״כס כסכ״ג כת״ק וכן פסקו סמ״ג ופתמודלא
נהגסו׳מרדני
שכתב שמצילין אותם למבוי המפולש כבן בתייא ואסיקצא
כגלזדג׳טחיצותומי
אסד וסו שאינו מפולש ופי׳הר״ן דלא עקלינן מידי אלא סאפ״ס סל6
כ־שמתפוכי
מצילין לתוכו וכן משמע בגמ׳וכך הס דברי סרמ״בס בפכ״ג וצת׳ בסבלי הלקט
בנוני
ה״ר ישעיה מדלא קתני גבי כתבי הקדש מבוי המעורב נדקתכי גגי
אוכלי׳ומשקן
ס״מ דאפי׳לא עירבו ולא שיתפו שרי משוס כתבי הקדש ובלבד שלא יהאכפוטי
וגאון אחי נתב שאס נפלה דליקה בסבת מותר לומר לגוי להוציא ספיי יי!י?,
להצילםדאמרי׳בפ׳במרא דעמבין אין דגר משו׳שכות עומד בפני כתבי הקו פנ
ואט״ג דההיא דפי' בתרא דערובין ר״ש קאע' לס וליה סלכחא טיזיס
איכאלמימי
דסכות דאמירה לגוי קיל משבות דעכיד ישראל מעפה בידיס  :אפיקוחסם
שכתבו לסן ספרי הקדש ונו כרית מם ופרש״י אפיקורוסיןוכמכו להס מור
נביאי
וכתובים צתב אשורי ולשוןהקדש:אי 3עיא לן כס׳ כל כתבי שס גליוניס אסמצי^ן
אומס מפני הדליקה ופי׳הימ״בס בפכ״ג גליוןשלמעלהושלסט'ישב״יןפרס ^פי !ס
ושבין דף לדףושכתחל׳הספ׳וסבסוף הספ׳ ולא איפסיס וכתבו סרייףוסר׳אש י1'6
מצילץ אות׳וכ״פ הרס״ךס בפכ״ג וכפי הר  fדטפמא משו׳ דפסטא דבויהאמסמע
דאין מצילין ואפ״ג דרתינן לס בגמ׳לאסמכינן אדחוייא א״נ ציח ילא ? » " ז
מצילץ דשב ואל חפשה שאני :
תיבהסאסז בה האור וכו׳מסנה סס יש כ 1ור
אומי פורסין עור של גלי פ״ג שידסתיב׳ ומגדל שאחז בסס י־או׳מפגי שהואמחיו•
ועושין ממינם בצל הכלים5ץ מלאים בין ריקנץ
בפנילמפ !3י הי  fוהז
יוסי
אוסר בכלי חרם חדשים מלאים מיס מפני
סאינס
יכולץ
לקכל
^
f
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ומשמע
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כי״ם
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מזהייז
גורס כיבוי אסור דהא ארב*־הורס אשי י ב0ל ,״ iD^üכס ה^' י יכי ^ חוומו
לאמי כבן ננס וכן פסקו הפומתי׳ופרש״י « ור של גדי רך ולחמפנישהי ? ״ *J
באויואינונשרף וממון ןכ פניןעלח& ידר • לי•
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;  vjרב יהודה אמדיצ טלית שאשז בה האיר מצד אימתני ן עליה פיה מצד
לאפלקאלא כץ יש בו דעתלהבחין לאין ט דעת ' להבחין ד־ל סיס בודע׳לקמץ
י  '4נכחהככתיימיסיבי טלית סאחז בס
פושטו האוד מציד איז׳פושטס ומתכסה בה ואה אפי׳לא יראה מאביו דניחא לייה אפור הבל 3פ• סיס סההתק -הוא אכיד׳מפממומ
 86׳ ! nw ,ס״ת סאחזכו האור
ומורא
בו
ואס
'
כבה
כבה
כלו׳דדוקכה״ג
■
שהוא
דבי
שאינו נראה לעיכיסכמב בעושה על יפת אביו סהפינוק צי-פס באביו
פרי אכל נותן עלייה מיס•צא הוא דששי־ מ* ש בן ננס דא גויס' כיבוי פרי  :ונראה
סנוח לו בכך כלו׳לא דעיא דליקה לאבידת מפתחות דהפס בדליק■“ מאמ י סיפ בו
*נו־יובידרוקא כשאינו מתכוין לכמת
דעת
לסבסץ ודאי גון הסתם ציפה ויודע'
יזיין סאס הוא צריך־ להתכסות
אליהם
הדלקה
תירם
כ
שמה
לאביו
בכך
וכיון
שאביו
ספ
ואינו
נספי מתנסה וקור'
ואינו
מיחס
כידו
הוי כמצוסו לעסות וזה! ־שכ׳
ומתכסח נח ואינו חושש אם תכנה כיו] שאינו מפרין לכך וכן
׳ ^ שיפיכךתנב מתג! בה
דרג
יפיל ליתן עלי׳ מצרת האחרת
■ משקי] כנו] יי] שאינו דרך כינוס יאליי מומי עלייכ6־לו מאמצי0י ל עסית ־*™ hVvoi ,
סאיממתכוין סוא ומומר אבל
אס
הוא
אך
מיס משום כיבוס  :נכרי שבא לכנות אין צריך למחות אבל מפתחות סכאכדו כיון סלא הודיעוהתיר« <
זל־יןה
 ri 8לכמת ע׳י כך ודאי
צסי׳
ואע׳יפ
סנאבדו לא היי פיסה פ״ 1אביו ואע״פ  ;$סל לגיי צמ!מ
בידו אכל קתן שבא לכבות צריך למחית בידו ויבול לומר בפני
 | -pCßw #על הסלית מתכויין לככויו הנוי כל המכבה אינו מפסי' או אס אינוכל!ומן כאז יכול לקרותו' סכםמ•צא ,מגיא־׳לאביומ״מ ל5ן קןי י^לן משלה פפיזאv
^  mהחס שאני דלא' הוי אלא גרם
צרהי אכיו להביאה מאחר שלא הודיעו
 4ס0ריאימ עושה מעשה
במף■
קורס לכן וגס מכסיו כשמביצסלו לא■
 6:iל ^יגיע ס אש למקו׳ סמים
הכיר בדעתו שנוח לו סהכיא׳ב׳שבת כנ״ל
לשלוט שם ויכבה מאיליו אכל שוודאי
יתקננה כשיבא  :גחלת המונחת במקו' שרבים נזרקים בה ומשמע דהכי ק״ל דכשאיכו עושה על דע'
מאכשמת־סס בטלית ופותח הס״ת יכול לכבותה בין אם היא של עץ או של מתכת מותר לכפות אביו מותי להניחו לכבוד« וכ״כהרמב״ם
סןנפנפפאשעצפ׳ופיי כך סי א נכבית
קערה על הנר כדי שלא יאחה בקורה :
כפי״ב קסן סבא לבבות אקסומעץ לו
6םהיססנוכוין לכך סיהאסו׳כנ״ל
לדמי
שלח
והוא
סיהיה
עושה
על
דעת אביו אבל
וכי׳אבלמדכייטארפוסקים אין
כראכן
מדעת עצמו צץ׳ ב״ד מכווין להפרישו
6
לאא!-י'אס אינו צייך לטלית ולס פ•" אלא שמית
כוין לכבות האש ע״י פממנענע וכ״פ סמ ^ולד!כ ד״י כנתיב נ"א ומסמע מדבריו דבעושה על דעת גדול אף מל פי
מגדנסייונטליע
ואחיזתו
בספר
•
שרי
ללא הוי אלא גיס כיבוי סהרי כתבודיכיס סאינו אביואסדר • וכתבו התו׳יסר׳כל כתבי דהא דאין ב״ד מצווץ להפרישו דוקא
אלוס״,ס ומשמע מפשט הלשון שהוא מתכסה כטלית
וקורא כספי כדי שלא ירא' כשלא הגיע לשיכוך פבל אס הגיע לקי^ וך כיון פחייב לחנכו כ°ש ׳פצריךלהפרישו
נמתכויןלבבות' אבל הוא ודאי מכרן לכבות ואפ״ה
שרי
וכן
משמע כירושלמי פ' פלא יעסה עבירה והייי׳ף והיא״ס השמיטו הא דאקשי ש°מ קטן אוכל נבלות ב״ד
נלכתסוכמו׳פי״דוני׳דטעמא פשוס .דלאו פסיק
רישיה
הוא
•
שהיי
אינו
כודאי
מגורן
להפרישו ומאי דאוקי י׳יוחנן בעושה על דעת אביו ואעסר סהס מערסים
נינת עינך ועוד דהוי כיבוי כלאחר יד הלכך לא גזרו ביה רבנן
כמקים פסיד׳ד י דכפושה על דפת אביו היינו לועי דכל קטן המכבס את סדליק׳ודאי עוש׳על דשת
'וסיי*ףהשפיפ הא מותנין עליה מיס ולא כיאלא ההיא דשושטה ומתכסה בה :
אביו היודע שאביו כוס לו בכיבוי זה יא״כ כל קטן הבא לכבות אין סומפין לו
זממהעליו הלן וגס ה״ה בפי״ב ות־״צו כשס הראלד וסרסכ״ן
חסיני־הרי״ף ולפיכך כתבו המשנה סמס דקסן הבא לכבות אין פימפין לו ולא חילקו  :וכסימן
דהאדרביסודה אינה הלכה לפי שהוא מדמה מחיצת חיס ממש
למחיצת
כלי׳חדשי׳
פמ״ג בסייעת׳רסמיא נבאר דעות הפוסקים בדין קטן אוכל נבלות אי ב״דמצווין
מלאיש מיס ואינו כן אלא אפי׳ר״ס בן־בבש אוס׳מסיצ׳מיס מעש כדאסיק רבאשי להסיישו  :ומיען רבי׳ויכוללוצי־בפני הגויוכו׳מימראדר׳אעיבפר׳כל כתבי
גפ׳כירס דסא דמנן נותכץ כלי תחת הנ׳לקבל בו ניצוצות ולא יתן לתוכו מי׳מפכי
(דקנא ) :ום  Vאו אס איצו מזומן כאן יכול לקרותו וכו׳פד אע״פ סודאי יפקנכה
ננאמננהיאפי׳כרמן דפליגי אי' יוס־ ושכרי גורס כיבוי מרי אתיידשאכי סכא
כסיכאכ״כ סס הרא״סד׳ל וכיאה דהא מקט היזק הכא פתאום לאודוקאאלא
עמאי!  ,Wfכלו׳לפי שטמן מיס להדיא ונמצאו רב יהודה ורב אשי
חולקין אורחא דמילסא נקט דאס מרגיסיס כהיזק מכע״י רגילים לתקנו קודם שיכנס
וקי״ל־רב אשי שהוא כתיא וים לזה הוכסא מן הירושלמי ע״כ
והיא״ש
העתיק
שבת
ואס אירע שלא תקנוהו .מבע״י אע״פ שאסר שנכנס סכת כבי ידע שהתחיל
ה
דנוידי״ף כלא תוספות וגיעץ ומשמע דכותיס^ס״ל דאין
הלכס
כרב
יהודה
•
נזק
ואינו׳
סיזק
הנא פתאום לא מסתבי לאסור לומ׳כל המתקן אינו מפסיד וכ'
צנלדעח הי*ן לפסיק כרב יהודה דסיי ליחן מיס מצד
אחי
וכתב
שק
הסכמת
הרב
המובהק
מס״ררי
אבוהב ז״ל מר׳דסרי לקרות לגוי ולו׳לפניוכל המכבס אינו
בימב״ן וכן פסק הימכ״סכפיי׳ב וכתב סס ס״ס
שקרעת הישב״א וחילק בין ססיא מפסיד  :גחלת שמונחת כמקיס סרבים בודקים בה וכו׳בפ׳כמס טומניןעדף מבא
דפרקפייסלהא ורב יהודה דהתס אין לכר
מפסיק
בין
הניצוצות והמיס אלא אמי שמואל מכבין גחלת של מתכת בר״ה בשביל סלא יזוקו בה רבי׳אבל לא גחלת
נצוי׳המיסתחיו הניצוצות ממש אבל
בטלית
אין
המיס
מסת
כאש
נרי לכבותו
סלעץ ופרש״י משוס דבסלמתכת לא שייך כיבוי מדאורית' ולאאסו׳אלא מדרבנן
כסיסול פלאןמ הצד ואי׳האש נופלת
לתוך
המיס
לסדיא
עכ״ל
וגס
הי
,
!
בסיף מ׳ ובחקוסינזקא דרבים לא גזת אבל לא סל ען דאיסורא דאוריתא הוא וסייב&קיל'
דיה נ׳לפלק כידה׳דטלית שאחז
בה
האיר
היינו
סעפא
לפי
שאין
המיס
מכבין
את
ואוקימנא
ליה
כר׳יהודה
דאמר
מלאכה
שאינה צריכה לגופה חייב עליה דאלולר״ם
הדולק אלאמונעי© שלא יתפשט האור אבל
ההיא דסדק כירה טפי מגורם הוי וגס דפטר כמלאכה שאינה צייכס לגופה סל עץ נמי שרי דכל כיבוי איני צריך לגופו
בהגהות מרדכי־ ערק במה טופנין חילקו
ביניהם
בענין אחי  :ומ״ש רבי' אבל לא חוק מעושה פחמין או מהבהב פתילה וככר כתבתי בסי' רע״ח שדעת רבינוצדע©
סיס סמוס׳כמבוסס סרשכ״ם נותן פיס מצד
זה לאי דוקאעל הטלית דה א דק״ל הפוסקים כר״ש ולכן כתב שאפי ׳של עץסרי אבל דעת הרמב״ם לפסוק כרבייהוד©
סייישו זהו מיסו ולעיל כספ׳ח ץ־ציס פירשתי כלומר שכתבו שס דלא א עי יכן
ולמלא התיר לכבות בעי״ב אלא של מתכת • מיתר לנפות קערה על הנר וכו׳
סייימו זהו מוסדאלא בשיש ספת דס אי טינוף דוקא ורבי' ®ופס עיקר כרעת
משנה
בפ״כל
כתבי
(
דף
קכא )  :כתב ר״י בח״ג בסס המפרשים דכל מאידשרי
וסב סוכבי כתבתי טעמו בס׳ס ש״ב ולפי׳כת׳אך לא מיס משום כבוס וכן
כתבו
להציל
מפני
הדליקה
סרי
להציל
ממיס
ומפאר
דבריס המאבדים :
לנהותבפיק י*ב  :נפר  ,סבא לכבות וכו'  :אכל קטן שבא לכבותוכו׳משנה
כתב הרמב״ס בפי״י דליקה שנפצה בשבת המכבה אומה מפני איבוד ממון חייב
וכת׳ס״ה
זה
כערקכנכתבי (דףקכא ) נכדי שבא לכבות אין אומיין לו כבה ואל תכבה מפני
כר
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יהודה
דאי לר״ס פטור אבל אסור כלו׳משוס דהויא מלאכהשאיגס
פצץ שביתתו עלינו אבל קשן שבא לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו
עלינו
צריכה לגופה ־ והי״ן כת׳בפ׳חביתלזהא דאמיינן צנור שעלו בו קשקשיס פמעק
יננס׳נפעתמינה קטן אוכל נבלות סצווין ג״ד להפיישו א״ר יוחנן
בעושה
פל
בישלו וכו׳ובמקוס פסירא לא גזור רבנןוא״ת א״כ למה אסרו לכבות דליקה בסבת
דעת קביו דכויתס גבי נכרי דקפכיר
איעתא דישראל מי שרי נכרי לדעת׳וכפשיס והא מלאכה שאינה צריכה לגיפה היא סלאלפחסין הוא צריך אצא להצלת ביתו
ךיתיש״י נכיי לדעתא דנפשיס קא עביד
ואפי' יודע שנוח לו לישראל הוא ולא מימסר אלא מדרבנן דודאי כיבוי דליקה מיתסר אסי׳צר״ם ואפי׳ע״י גוי מונן
עצמו מצוין פיולע שגא יפסיד :
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כינוי
דכיון
דאס
היה
צריך
לגופו
היה
אסור
מן
התורם
יעבד טי או טפחה המושכריםלזמן■
הב
אדעתא
מפשייסי
שכדי
ואצ״ל
להס
אל
מכב
.
ואין הכל בקיאין לחלוק בץ מלאכה סצייכה לגופה לסאינס צריכה מ״ס אסר
'  wדאוקמינאפתני׳דקטן
בפיסה
על
דעת
אביו
פי׳רס״י
בקטן־שיודע
להבחין
רבנן
אעי׳כמקוס
פסידא ואפי׳פ״י גוי כמי אסרו לפי שמתוך שאדם בהול על
שני3י' זס נוס לאביו ועושה
בשבילו
ובפרק
חרס
גבי
הא
דאימא
ממונו
התס
אי
רב
שרית
יצחק
ליה
ע״י
גוי
אתי
לכבויי
איהו
גופיה
א״נ
שאני הכא שהוא שבות
נוכיסצאיכסיליספפתחי דבי
מדרשא
בי״ס
א
■
ל
רבגמדת
זיל
דבר
טלי
וטליא
כלאחר יד שממעכן ברגלי וסמיר טפי סבותןה  3ת הנפשה כדרכו דהיינו ע״י טי:
י יימו המם יאי
מסכתי לסי מייחי להר אלמא קטן אוכל נבילות אין ב״ד מצווין וה״ה כ׳בפכ״ג וז״ל וכתב סר״ש אמיו בירושלמי דלר״ס דאמרמלאכ׳שאיכ׳צריכס
ר׳יפיישו מפיב
ערמנן
קטן
טכא
לכבו׳אין פונופין לי מפני ססכיתפי עליי ומשני
לגופ׳פטור עליה אס אינו יכול להציל כתבי סקדפ אלא בכיבוי מכבה לפי מאין דבר
ייחק מ!ושהלע
דעת
אביו
ופיס״י
שהתינוק
צופה
באביו
סכום
לו
בכך
ואביו
שעומד בפני כתבי הקדש ע״כ ומתוך שזה לא נזכר בעשנה ולא בגמיתינו אני
עליי כאלוהוא פ צופו לפשות אבל הנך מפתחות דרב יצחק לא הודיעו
אימי סיס סה כפין סיוע לרבי׳שהוא פוסק ככמה מקומות דלא כר״ש ולפישאין
 :עדיילא הכירו בדעתסנוס לו ולכאורה
פס סע שדעת דס״י לומר שכל שאין כו הלכה כמותו סממו כמשנה ולא הזכירו כיבוי בשוס צל ומ״מ אפסי שדעת
 pלהלחין אש מח לאבידבכיבוי זה אע״פ שאביו עומד פליו ומראה לו שנוח
לו
משנתינו שלא לכ השבותין נדחין מפני כתבי הקדש ספרי לא התירו הצלמן למבוי
!שיידניוןדאץ בו ומת להבחין אס נוח לאביו בכיבוי זה אע״ס סאכיו עומד
המפולש אע"פ סא׳סורו מדבריהם וזה כ״ל עיקר לדעתהפוסקי׳כר׳יהודה טכ״ל:
_ומיל)הלישמח לו בכך פי־ידכיון דאין בו דעת להבסקאינו
כמציהוחהו ע״ס והר״ןכמ׳כס״ס כל כתבי ומומכן מצילץ מפניהדליקה משקע דדוק׳לסציל מקניה
אבל
לכבות
^,נתלי  :וסיבי עודשאס אין אביו מראה שנוח לו בכך וגס אינו עומד עליו
אס הדליק׳אסור אבל ביחשל׳אמיץ שאס אינו יכול להציל אלאבכיבוי
פיםלוזעת להבחין שיי דשוב אינו כמצוסו וזהו מ ש כפרק חרש ויופי
מציל לר״ש דאמימלאכ׳שאינ'צריכה לגופה סטיר עליה ואע״ג דלסאישור׳זירמן
?י ןגד ליקפסתסא מרגיש הקטן שעושה נחת רוח
לאכיו בכיכויסהלכך מיהא איכ׳אין לך דבר של סבות עומד בפני כתני סקדס עכ״ל וטיצ בזסכ׳הסרדכי
אביו לניתא ליה בכיבוי מסתמא לעשות כחנן ריח לאביו הוא
סס
וכ׳עוד
ימיהן
אף
לדברי
הירושלמי
דוקא מסוס כתבי הקדש אבל מסוס ממון
■שחומ גילי א_א'כ אין בקטן דעת להבחין אי ניחא ליה בהכי
אבל דעלמא אין מכבין לעולת ואפי׳לר״ש ואע״ם סמכביץ גחלת של פחכת כלי שלא
’Iהיזקו -בייר אס לא הרגיש הקטן כסיזק אע״פשאססיה יודע
בהיזק
יזרקו בס רכי׳מסוס דליכא אלא סבות דימן סתם משוס5זשס נזקי גופו אבלששו'
^ ^ ץיתין דניחא לאבוס בתיקונו
כמי
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השתא דלא סיגי ס בה זק הוי שאין הפסד ממון לא שרי ועכשיו נהגו ברוב הארצות לכטת דליקה בסב׳ואין לסם פל׳
"' 3ח' 1ישרי ולכן בפ׳כל כתבי
דמיירי
בדליקה
שהולזהיזק,סנראס
לפינים
המ
שיסמוכו
אלא
שאומרי׳סחוששי' שכעבור הוליק׳ישרפו בה תינוקית פלא יוכלו
לברוח
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לברוח וסוד שיש חסש ספק נפשות מאימת המלכות והגוי' סא יראו סמניחין
הדליק
'
להיות
דולקת והולכת ולפיכך מכבין אליבא דר״ש דק״ל מתיה ואין היתר
א ” ברור בדבר זה אלא שזה כאורוי שאמרו חכמים הנח להם לישראל עועב שיהו
 !6א«3ש' 5׳לפע׳ סוגגין ואל יה ו מזידקעכ״ל ובפ״ב דכיצ׳כ׳יסמיבותי׳סאשרו דהאדמשמהכ׳דבשב'
אחרת \ :־ אסו׳לכבו׳ססו׳איכוד ממון וכן בכמ׳דוכפי
ונשפי סי ! ,לאר ז 5יימיל ^ ננ^
 ) 0יכ'עודג0׳י סכל כתבי משמע לאיסור היינו אליבא
שנשכר׳מציליןממנה
מזון
ג׳סעורו׳אפי׳ שירצה ביוכוקטניס ובתוך
עףיט
דר׳יסודס דסתייב אמלאכה סי^יג׳ צריכם
. ..
בכלי׳הרבה _ .
ובלבד _שלא יספוג _
_
פי׳שלא דכס״גדלאו עובדא ישולבו ^ ש'
פרי «הזיוולאגה לגופה ואנן קי״ל כר״סדפטור כל מלאכס
ישאב היין כספוג להחזירו לכלי אפיייש ^ בי ת אחיןה
דכיוןשנסה' לאיזלגמריכמה.
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לעשות גריכ׳נגזע׳ח׳ ןמגיבוי הכלי ואם נשבר׳בראשגגו מביא כלי ומניח תחתיה ובלבד שלא
יעי
מניס
פחמין הלכך
שרי
«« ןניוהע
זש
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דילמא כסו נסדקה הוא יקזה ליוילו3ו
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נפרה * המע״ת צפי כשבת משים איבוד ממון והוי כמו יביא כלי אחר ויקלוט לקבל מןהקילוח כאויר לאח׳שירר מן הגג
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צער' ולאו ולא יביא כלי אחר ויצרף אותו• לראש הגג נזדמנו לו אורחי׳ מכיא נשברה לו חבית ביאש גגווהה׳(
החוסעו׳
לאיצייזים
מילפא היא דמסיס מורסאצער׳דגופיה
ויצרף ויזמין אח״כ אסאי לא פי
כלי
אחר
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ולא
יקלוט
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מדשנן חבית
שנשכויויו׳
הוא
ועוד
הוכיח
רבי׳
יואל
לאיסור
דסא
האורחים אלא׳יזמיןתחילה ואח״כ יקלוט
ויצרף ולא יערים לזמן וי״י תירץ דכתס מיייי בסנשפןמןr5
ר״יסלבר״ס לדבח ר׳ יוחנן היק במס
מלקט
מעט
מעט
לארק דחייסינן סמת יספיג רפמא
יפיש
וגסיהן גדי!־ .נל מדליקין ור׳יוסי פוטר ככולן וא״ס קאמר
,
עשה כדרך מה״ר ישראל דהיינו
לרפ׳דהרסמצילעדחי
הי « חלל 8נת ר׳יוסיפ׳נל כתבי דגרס כינוי אסור רבי׳
!
שהוא
עושה
בתול:
דהססמיירי כשנשפך מןהי׳ןללוין" L
מעו יחטאת אבי״ה עכ״ל ובהגהות אשירי פיק מי
אקעוליןבאילןביןלחכקיבשוה״מבימו'הגשמים דחיישינן שמא יספיג אכללעוס'p
üod
מהר»ס ןהזאמ" ,שהוציאו כבשם א ז שמותי צכבית את ^\ (/
י שאין ניכר בין לח בין יבש אבל בימות החמה דסינתא כשנשפך לאין שיי כיוןדלינ5ן
פפיטי׳יאס ימה הדליקה בזמן הזה מפני שאנו דריס בין
למיסש למירי  :ועיסועשט דברי
המוס׳
ל פ’ :יצתבי <יתו הטיס -ושולליס וסורגים ולא גדע מעיר שניכר שהוא יבש מותר והוא שאין בו לא פירו׳ולא ענפיי שיוכל
להסירם
לא משמע סכי ואדרבה בנשפךללוון
ססמוכה לספי והביאו כת״הסינ״חן*.
סשוגי לאיסור יומי מה שלא כספןועו}
 ^ ,Vw ^ nוכתב עור ובא"! בהסבת כתב ואפי׳
בספק
סכנה
גדולי
ישראל
מככין את הדליקה דא״כ ס״ל לס״ר ישראל להביא דברי ר״י ולפרשם כן ימדלא הכיאס ישלחוס
גגתייי סי' לה ואפ״ פ סאעשר לכבות ע״י גויס וכ׳
שא׳סהגדוליסדיס
ביגיס
שמותר
לכבות
את
שנעלמו ממנו לכך נ״ל שאין לסמוך על תשובה זו אלא בין נשפך נין לא
נשפךאסו׳
יהא* יןזסג »ג הדליקה בזמן הזה ואמר שדרס כן כרבים מפני שלא יהא נקרא פוסע כנפשות להציל יומר סמוק ג׳ספודות יכפשט דברי ר״י •  ZTOככלבו כסייס שאסחוס
 ^ 1כדאמרינן בכה״ג הנשאל ה״ז מגונה לפי שהיה לו להודיע ככר ברבים  :ושמעתי
תירוש מן הגיגית סל סנכיס שעדין לא נדרכו שנמצא אותו הדלף דלף
שאינו
 8יתנאריקחפ)
מגמגמים להחמיר מסכרת לבס ולומר דוקא כשנפלה הדליק׳בבימו סלישרא׳איכ' ראוי שהרי סמשקץ שזכו אשויין ואינו רשאי להני׳כלי תחתיו שלא יבטלנופסענו
תעי5«/י'«סימ! סכנה כי משפט לגייס להשליך אופי שיצא דליקה מתוך ביתו למיך האס וא״כ
אלא כיצד יעשה יניס שס מטחו או שלחנו ואז יסיס איתו הדלף לפניוגיףשלמ1י
ק־נ
זיייז »איני ע״י כךיס סכנל לשאר ישראל אבל אס יצא תחלה בביתו סל גוי ליכא למיח' אמנם ויוכל להניס סס כלי לקבל הדלף כדי שלא יעשה פס טיט ' וכשיתמלא הצלי לי),
נר׳דלשון
סגה׳אשירי
לא
משמע
לחלק
הכי
מדתלי
הטעם
מפני
סהס
סוללי׳ולורגי׳
יזרקנו
ככלי
אשי
שלא
יבטלנו מהיככו אלא מייקו במוך הגיני׳סזבו
BDfpcro
ולא
גיע מעיר ססוכ׳צספר משס ע ע״י חטיפת הממון יבא לידי סריגה והא נמי שהיא מבוטלת מהיכנה ע״י משקין שכה משוס משקין סזכוויש
שהורוצהמ׳לכתחל'
ר.יא:
ציכא למיחש אף אס יצא מחלה הדליקה בביתו סל גוי סלעול׳רגילי׳לסלול ולחטוף
כלי שיש בו מים פסת הדלף שנוטף מן הגיגית אע״פססוא דלף שאינו ראוי
משוח
כאשר הדליקה מתגברת אפי׳אי חזינן עיירות סלא כשמע בהס שום יראה בכס״ג
דאערי׳דאותו דלף קמא קמא כטיל כמיס שבכלי ויש לפקפק כהוראה זו לפי
שאין
אין לסמוך על זה כיון דלפעמיס מיעטי׳ציכא למיסש דק״ל אין הולכין כפקוח נפש זה הדלף אסור אלא משיס י״ט והוא דג־ שיש לו עתירין שאפי מזלף לאכטילי*:
אחר סחב אמכם נרא' דיש לתת לב לפי סטנין לפי ראות סכמי העיר כגץ אס יש
ואס אסכל י היין נסדק או ניקב והיין זב ממנו כיון מאותו יין הזב ראוי מעןר
לחון
סופטים ושלטוניס כעיר מבטיחים להציל את ישר׳וכה״ג אס נד׳שאין סכנה כלל לא בלי תחתיו שאין סס ביטול כלי מהיכנו כלל עכ״ל ומי סיתת חבית סל צנעטלו
יסללו את השבת עכ״לן וכיוצא כזה כת בכתביו סי׳קנ״ו לפשיטא ליס דאפילו כפל והיה הצבע יוצא ונשפך לארן נתב׳כסי׳ס״ת מה תיקון יעשה וגס סס
נתבא׳באיזה
לבית הגוי תחלה מפללין אסכם הכל לפי ראות עיני' והזמן לפי מה סיתקר׳לביתו מקוס מועיל הנחת סטתו או סלחנו אצל הדלף לשיפסה כגרף שלרעי  :נחפזח
סל ישראלזתשלוס דיני כיבוי והדלקה תמצא בסי׳רע״ז  :דין טלטול המת מפני לו פימת מלקט מעט מעט וכו׳כר״ס חבית (דף קמג ) תנו רמן נתפזרו לופיתון
הדליקה ע״י ככר או תינוק כ׳רבי׳כסי׳שי״א -
בחצר מלקט על יד עליו ואוכל אבל לא לתוך הסל ולא למוך הקופהסללו
שלח
חמת סנשברס מצילין ממנה מזון ג׳סעודות וכו׳ר״פ חבית ( דקמג) יעשה כדרך שהוא עושה בחול  :וכתבו התו׳והרא״ש כיאה דל״ג ואוכל
מדקווני
חבית שנשביס סצילין סמנ׳ סזון ג׳סעודות ואומר לאחרי׳ בואו
סיפא אכל לא לתוך הסל ולא לתיך הקופ׳משמע הנך דוקא הוא
דאסיריסשו׳עוכדין
והצילו לכס ובלבד פלא יספוג ובגס' (שס ) תנא ובלבד שלא יספיג ביין ולא יטפח דחול אבל ללקט וליתן למוך חיקו או למוך כסותו סרי  :וכתב הו״ן וא״תומנוי
כשמן שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול ופרס״ימצילין מזון ג׳סעודו׳ואפי׳בכלי׳ עוכרין דחול איכא הכא והא סיכינן כס׳נוטל גבי הא דפנן כלכלה והצקבתוכה
הרבה דאלו כחד מנא אמיי׳כס׳כל כתבי דכמ' דבעי מציל והצילו לכם כל א׳מזון ג' לישדינהו לפירי וליסדי׳ לאבן ולינקסינהו תירק ה״ר יוצקכגוןסנתפזרונחצה
סעודות  :ובלבד שלא יספוג שלא יטיס הספוג בכלי במקום היין לחזור ולהטיפו אחת הנס ואחת הנה אבל כמקוס א׳מלקט ונותן לתוך הסל  :וכהסיא דפוקנוטל
גויס שמא יסחוט והתוס׳כמכו דאפי׳אס יש לו פוד בית אחיזה דליכא חשש סחיטה והרמכ״ן פי׳דסכ״ע כגון שנפלו בחצרו נתיך צרורות וספיוריס שבחצר ומהקט
אשוי כדאער בגמי׳סלא יעשה כדרך שהוא עושה בפול וכ״ב הרסב״ם כפכ״ב ובלבד חציו שהבית עשוי להתכבד ככל יוס ויס לזה קצת פוכחא בתוס׳עכ׳׳ל וכל זהנחג
סלא יספוג ביין או יטפח כסמן שאס יעסה כדרך שהוא עושה בחול שמא יבא לידי ס״ה גפכ״א וצתב שלכן כתב הרשב״א בססי( כך נתפזרו לו פיחת בחצי אחתמה
סחיטה  :ויכינו לא כתב כאן סאומי לאחרים בואו והצילו לכס לפי שסמך על מ״ס ואחת הנה מלקט על יד על יד ואוכל ולא יתן לא למוך הסל ולא למון הקופהוהווי
כסיסקודס זה כעכין הדליקה  :וכ׳הר״ן בפ׳כל כתבי אמתני׳דמצילין סל מלא  .רבותי שאס נפלו למקום א׳נומן אפי׳לתוך ססל ונתפזרו לו בין צרורות
ועפמויס
ככרות בפס ה״ייסעיס משיאנידהכך אחרים שאומר להם בואו והצילו לכםמצילי’ סבתצר מלקט אחד וא' ואוכל ולא ימן לא לפיך הסל ולא לתיך הקיפהע״כ ו
הה אפי׳בכליס הרבה דבבעל הכית הוא לתיישי׳דממוך שהוא בהול על
ממונו אי והרמכ״ם• כתב בפכ״א המדכק פימת פד שיעשו גוף א' קייב משוס הממד נפץ
סיית ליה אפי לאיתויי דרך ר״ה אבל בעי שזוכה מן ההפקר שאיני ממונו ליכא מי שנתפזרו לו פיחת כחצרו מלקט על יד על יד ואוכל אבל לא ייתן לא לחוןהסל
למיחסלהכי וכבי־ כתבתי בזס כסי'של״ר •
ואםכסביס בראש גגו מביא כלי ולא למוך הקופה כדרך ססוא עושה בחיל שאט יעשה כדרך שיץא עושה כקולספה
ומניח תחתיה ובלבד שלא יביא כלי אחר
ויקלוט
ובו
'
בריה׳בפ׳כל
כתבי
(
רף
קיז)
יכבס בידו לתוך הקופה ויביא לידי עיתוי  :וכתב ה״ס על זה והוא חססוח'ןי
ימפ׳סעעא בגמר׳גזיה שמא יביא כלי
דרך
ר״ה
ואמרי
תו
כההיא
פירק׳גמ׳מצילץ
וטעמו
צ״ע
ובסמ״ג
כתוב
יזהר
סלא
לאסוף
פיחת ולקכצס יחד דהוי כמפמימיסי
סל פלא כברית אטעייה בר סזבי
לרב חסליא ודרס ובלבד שלא יביא כלישהוא כפ׳המכיא מוכיח שאין עיעור אלא כסלוקסן ממקום גידולין ימקכצןיסדנמז
 9קזיק יומי סג׳סעודות א״ל רב נחמן כדיצחע לרכא מאיטפיתא א״ל דקחני
קפה קציה סמנבב השבלים ענ״ל וכתבוס הגהותבפכ״א •*
ובלבד הלא יביא כלי א ' ויקלוט כלי אח ויצרף כלי אתר הוא דלא אבל בההוא מנא
שלל אץ עולין באילן ופו'  :בסוף טירוכין (ד? ) מ׳יסי ^ו
כמס דכעי מצילוכ׳בסמ״ג והתרומה דכספציל בחד מנא מציל בצי זה פנץ סירצס
הארץ ג'טפחים וכי׳ס״ז לא יטב עליהם לעי שאין טוליןכאיל! ונ.
כלו׳אסי׳קולט או מצרף וטעמא דכיון דלא פרית ליה להציל אלא בכלי אח׳תו ליכא הכי מני חדא א׳אילן לח וא' אילן יבש וחכייזאיר רכד״א נלסאב ‘
כיכש ? ?יל!
למיסס לפידי :
נזדמנוול אורחים וכו׳גס זה בכרינוא סבס׳כל כתבי שס ומ״ס
כאן בימות החמס כאן כימותהגשמים ינ 1יס״י כיי! וי|  5חפה יכס מי" יאסיר
ולא יקלוט ויצרף ויזמין6ח״כ האורחים ג״זשס ולא יקלוט ואח״כ יזמין אלא יזמין ססו׳מראית העין שהרי ניכר לכל שהיא יבש שאינו מוציא עלץ והאדקהגי
ו 6ח״כ יקלוט ואין מעריפין כנךמשום ר יוסי ב״ר יסודה אפיומערימין בכך וסיר1
ביעו׳הגסמי שאין נייר בין לח ליבש
ואיכאהפי^ יפי'~ ^ T5
ומטני
ר«*י ואץ עעיימץ ךמ לזמן אורחים סאינס צריכים לאכול ויותירו וניאס מדברי
סא
קא
נמרי
פירי
כלומ
'
שנ
£5
א
יי
בו
עםנה
סעביס
ואמי
למישי6 ^ ,יחוו'
רכינו מהוא מפרש הבריפא כפשטא דלא איירי כלל בעבר והערים אלא באי
בדליכא פירי והדר פריך והא אק נפרי קינסיומשני כגיייאלפ?ש״י ^
סמיט!
פרי להערי׳לכחחלה או לא ופסק כת״ק אבל מדביי סרמכ״ס וס״ס כסר׳ כ״ב כיאה שנשרו ענפיו מלס והרא״מ כתב כל זה אבל היי״ף
השפ,סץ Dסל*מנא
פמפרפיסדאץ מערימין בכך היינו לומר שאס הערים וקלט קוד ' שיזמין האורח,׳ מסו׳דבתר הכיאמרי׳תני חו־א טות׳לילך על גבי עשבים ומניחדא ^ d5i
מותר ופסק
כר׳יוסי ב״ר יסודה לסקל כסל דבריסם • כמכו הפוס׳בסכל כתביבשם בימות הסמ׳כאן כימית הגשמים ואיבעית אימאהלי<,הא  7מוחפגס^' ם1ב׳0א'|
דסייס ססאכי והא דלא סייס מסאני ואסיקכא והשתא לק״לרנ סדאסיד
י״ת דדוקאנשבר© לו חבית אכל נסדקה ועושה טיף טיף מותר להביא כלי' לקלוט
פמכוין
ולצרף דאינו בהול כל כך להכיא כלים דרך ר״ה• כמו נשנרס וכתבוהו הגסות בע'.
כ״ב* כ׳ה״ר ישיאל סי׳קצ״ו דהא דאשרי׳בסבית שנעליהלה5יל< הנסל׳לי׳ ו
דוקא מסצי לחצר אבל בביס אחר שעירב עמו שרי וכמו סב כעל השרוסי?ו5ז
דליקה וכבר הזכירורכי׳דביי כעל המיומה בסי׳ שקורס זה ו :תכש0י! ט ^ ^
וכתבתי סס שגס הרמב״ן חלוק בדבר כרו׳ עוד ה״ר ישראל ססשאש »ביס. m

איח הלכות שבת שלו

קסת

״ ממןר לולסו פרו וסוכר היי״ף דאין לחלק בין אילן לעשבים וסולן ז״ל כתב מודד וסדי כבוס ג' ומכס איסורא אתו  -ולן בקי־ן ווימ אילן ספילס• במקצוע סכי
.5מ'.ןניס מ קא קאמי דשרי ר״ש אבל באילן אין להוכיח מכאן סוס הימר דבאילן כותליס סל חצר וג׳צדדימכנסי׳בתוך המקצוע סבבותלי׳ואיןנר׳אלאצדו ס מבחוץ
?. 7מי! 6yfלמימי משוס דסינכר טפי וכן כתבי התו׳דבאילן סהוא גבוה שייך׳ והולך ועולה עד למעלה לבית פחותמג׳לרבס כל סחוח מללאו אילן הואדמעולס
 ™aטפי מסו׳דמינכרא מילמא • ותמהני סל דברי הר״אש דהיאך אפשר לומר לא גבה ג׳ולרב ססת מאיע׳משסינן ומכס איסורא אתו ודוק׳קרןזוית אבל אצל כותל
בעלמא מידה רבה דפואיל יסלס צדדיו
׳
לזל
ל
"«^ מוי״ףססו׳דלא מפליג ביןאילן ,
גבוהי׳והרכיעי סוס לארץ או לכוס׳דאסור
ןהנלמותי דא״כ לא ה״ל לכתוב להסיר' ׳עלה מבע״י כדי לירד וחשכ׳לו או שעלה בשוגנמשחשב
(, 3W׳
אבל כור שיח ומער׳ מטפס ויורד מטפסועולה אפילו צדו דסוה לכותל ופסקו הפוסקים־
^ר6ין פולין באילן וההיא דאס עלה ירר במזי׳ לא ירד
נרבה  :היו גבוהין ג׳וסלל תחתיהם וצו׳
^ווןע יד דכי היכידכתב תכיחיא אפיי ^פמן מאה אפה ולא חיישינן שמא יעקור מןהקרקע
ג״ז סס תנו רבנן סרסי אילן שגבוהים מן
אסו׳להשתמש
מ;יחוצלגניע£כ'״י®" עלמ פ|5ש י במתכוין שרשי אילן הגבוהים מן הארץ ג׳טפחים
ה ! רץ ג׳טפח יס או סיס תחתיהם חלל ג׳
כאין
ואם
השיבי
ירנ' ילל כי Dמ״[י סרי  'rfכהן פחות מכן מותר להשתמש כהן דכקרקע
pוהא
טפחים אע״פסצדו אח׳סוה לארץ ה״ז לא
מלמעלהויורדין י^מטה כמקום שגבוהין נ־אסורין ובמקוםשאין יסב עליהם פי' סיס חלל פחתיהס ונחצאו
™ " .דלג?
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צע׳סססצדלוח'
נמסיס מןWj .pfo

 ™•:wZנפל™D.TO״ ,שוה לארץ מוןשההרקע גבוה אצלם מצד אחדאסורין ביון שג אין חלל תחתיכ׳והרי הס סויס לאיץ אסו'
su׳ Dלאפי דכי שאין מתמיןמוש ׳ צריהן גראין  :מותי לילך על גני עשבים בין לחים כין יכשיס כיון ליסב אפי׳ על צד סשוס לארץ וכרח״בס
1
«
 <j y’vQ׳״• ׳ 'יי׳*
שאסור שאינו מכוין לתלוש אכל האוכלים כגנות אסור להם ליטול כתב בפכ״א היו גכוהין ג׳אע״ס סצדן־א'
כאילן ׳
^ימוי אבל לפלות ׳ '
על העשבים שמשקין אותן אע״פ שאינן מכונין פסיק סוה לארץ או סיס חלל תחתיהם ג' אסור
(ןסו׳ופייפי׳סמא יעלה ויתלוש כדאמרי׳ ידיהם
שארמשקין לישב עליהם פכ״ל  :וסיעור הלשון כך הוא
ממשילין איני פרן לדבר סאין סתכוין רישיה הוא אנל מותרין להטיל כהס מי רגלים או
היו גב-יהין ג׳או סיס חלל תחתיה׳ ג׳אע״פ:
י^0ין לד״ס נסי אסור וכינס כמי אסור שאינןמצמיחין :עשבים שעלו על אוזן הכלי מלהו׳הכליחשובין
שנדן א סוה לארץ אסור ליסב פליהס ;
מקצתן
דגוייק אטולח וכ״כ הר״מבס ,בפכ׳א .אין כמחוכרין וחתולשן חייבצעשבים ששתלןכטיט לחה אם
מותר לילך ע״ג עשבים בין לחים בין׳
בחול
®ילז ^ בין לח בין יבס 1כתליז מגולי? יכול להוציאן בשכת אע״פ שלא הוציאן תחילה
יבשים וכו׳ססקנא דגמר ' והאידנא דקי״ל
כר״ס יאמר דבר שאקסתכייןמותר כולהי•
י וא־ור לתלויש א־יימע־־יץ שאינו נקובי
ÄSÄS
שיי :אבל האוכלי ' בגנו׳ וכו׳כ״כ כסמ״גג
צנלל*
אמויידיכש סדי נגלול' והוא ז״ל לא סילק
וסמ* ק והתיומס וכ״כ הסידכי בפ; במס
ננןננרכסבה״הסטעמו משוסדאשרי׳
לאפטסיא ואסר בגדודס ומשני יב בקעה מצא וגדי• בס טומנין וכ״כ בהגהו׳ מיימון ס״ח בסס הגאונים  :וז״ל בעל ספר התרומ בסיימן דל״ם
כנמ׳איניוהלו רב איקלע
גוו ונמנוסמפרשיס סעל אותו גדר אנו סומכים לאסיר בכל א ילן וזה דעת יבי' וטוב לשמור עצמו כשבת מלאכול במקוס עשכיס מחוברי מפני שבקושי יכו ליזהר
שלא יפלו מיס עליהם בשפת שתיה או כשעת נטילת ידים • וכתבו סס״ג והגהות
עכ״ל ונכון לומר שזה ג״כ דעת הרי* ף דסתומכי אין פולין באילן ולא חילק בין לח
לימווכי׳סחש דבריו כדכיי סר״אש ז״ל וכיון שהוכחתי שסיי״ף והרמ״ב׳מסכימיס ומיהו כגנת סכירו שאינו נהנה בגידול העשכיס לדברי העריך דסב ' דפסיק יישים
 :כתבי הגסות אשירי בפיק בכל מערכין כשסא״זקניס דלא ניחא ליה שרי ה״כ שיי אבל לדברי הסולקי׳עליו ודאי פסיר ומחלוק׳זה נתבאר׳
לועו!'6הכינקטינן
בהן אננ* פ שהן מסובי־י׳לק־קע דבירק לא הזכירו בס״ס ס״ך  :אבל מומר להטיל בהם מי רגלי׳וכו׳כ״כ סמ״ג וסמ״ק וספי החי־ומס
סרכי׳דהווכירק מותי להשתמש
וכתבו כן מדגרסי׳התס א״ל רב נחמן פוקו כנושו ככשי באגמא דיין או סי רגלים אין לסוס לפי ששויפיס העשבים ואדיבה מונעים אוחס מנצמוח
חנמיססבותע״כ
ו־כ״כהמרדכיבפ׳כמהטומרן וכ״כ בהגהות תיימוןפ״ח ודלא כי״אמדאסר • כתב־
ולמתרכזיל ונתיב עליה פי׳כאו וכפו הק3:ס זה מל זה היבס כמץכסאו׳לישב עליהן
נמנו לעירוב בראש הקנה כל זמן שהוא תלוש ונעוץ אפי' גבוה ק' בהגהו' מרדכי ס״ו יזהי אדס שלא ישליך זרעים בסבה במקום ירידת גסמי שסיסן
ז)5וסמה מדיונן
לא ושני סתס ׳במוזידיןוסרש״י להצמיח וכ״כ בהגהות מיימון פ״ח וסייס בס ואם ישליך לתמגוגיס לא ישליך אנא'׳
אמהה״ז עירוב תלות וכעץ אין לא תלוש ונעוץ
®וילין שהוקשו ככר הרי הן כאילן וכי פריק בשאיק עחרדיןבעוד הקנים רכי׳רהוו כשיעור שיאכלו בו כייס או ליומיס ואס הוא כמקום דריסת רגלי אדס שאין סופן
כירק ובירק לא הזכירו חכמים שבית וספוסקי ' שלא הזכירו זה אפ שר שסמכו לע סס לצמוח מומר ואין בו סשחורע ע״כ ( וכ״כ הכלבו ) עשבים ספנו על אוזן הכלי
מוזגו אסור לסשממס כאילן דמסמע דוקא א׳לןאבל בייק מית׳דא״ל  :ה״ל לכתוב וכו׳בר״פח סרציס (דף קז קח ) אמי אכיי האי מאן דתלס פיטיא מאיכא דחצבא
מחייבימפוס עוקר דבר מגידולי עשב  □ ,ששתלן :טיט לחה יכו׳כפ׳כמה טימכץ
אסוילהשתמש כמחובר לקרקע  :עלה מבע״י ונו׳ג״ז בפ׳בתרא דעירוכין פני
( דף נ ) אמר רב הונאהאי סליקוסחא דצה ושלפה יהדר דצה פרי ואי לא אס^ ר
קרא אס עלס מותר לירד ותגיח״א אסיר לירך ל״ק פאן סבע״י כאן מסחשכ׳ואב״סא
ופרתי סליקוסמא עשב סהו׳נאה למרא׳ולהייח כי וממלאי כד עסי לס ימוקכין
הא והא סשססכס ול״ק הא בשוגג הא במזיד ולפ״ז עלה מבע״י אפי במזיד ירד מלה
נשוגג אפי׳עלס משחשכה כמי ייד ולא מיתסר אלא בעלה משחשכה ובמזיד ואפ״ג אומו לתיכו וכשהוא ריצה נוטלו ומריח בו ומחזירו למקומו ואיימות׳רב הובא
מדתניא הטומן לפת וצמנר׳תחת הגפן אם היו מקנ׳עליו מגולין אינו חושש מסים
ראמיי' תו בגמ' ואב״עא הא והא בשוגג ובקנסו סוגג אשי מזיר קא מיפלגי לא
ממכום־י״ף והר״אש משמע דסביר׳ להו דאין סברא לקנוס סוגג אשי מזיר והא כלאים וכויוניטלין בשבת ופי׳רס״י וניטציץ בשבת סאוחזס במקצת עליה המגולים
דאמיי׳עלהמפע* ' אפי׳במזיד ירד כתב ס״ה כפכ״א דהיינו סהיה דעתו לישב סס ולא חייש אס העפר נזוז מאליו וס״ה לסליקוסמא וכת׳התו׳והר״ץ דכסלא השרישו
טסקינן דאי השרישו הרי עוקר רני מגידולו וכתבו מיד כמו׳ודוקא ? קט הטומן
נעת וכתב עוד שלזה כמ׳סיפ״בס עלס באילן כ שב׳בשוגג מותי לירד במזיד אשור
סאיט רוצ׳כהשרסתן אנל במתכוין לזריעה לא ונר׳מדנרי התי דא׳עפ שנימופפל
ליידלו׳תאם הימה העליה מבע״י בכל צד היה מות׳לו לירד ע״כ ונר׳עובריו שאפי׳
מסמתלחות הקרקע שרי כיון שלא נמכוין לזריעה וגס לא השרישו וכבי כתבתי
עלסמכע״יעל דעת לירדכשב׳כמ* ירד והטעס מפני שבשעת עלייתו לא עשה סוס
^יי אנלרכי׳מפ׳דרוקא כשהיה דעתו לייר מבע״י הוא דשרי לירד אבל כל שלא זה בסישי״א ^ ואסרי לפלוש מעציץ סאיט נקוב בס״פ המצייע ( רף צה ) סנן המילש
מ דעתו לירד מבע ' יכיוןשהיהדפתולישבסס באיסור לא ירד־ כתב ס״ה כפכ״א מעציץ נקוב חייב משאינו נקוב פט יי וכל פיטורי דשכתפעוי אכל אסור בי ממך
וסיש"  ,התלו׳מעציץ נקוב חייב דהוי כמחוב׳דיוכ מן כהרפ
בשם המפישיםשלא התירו באלו הצדדים אלא באד' עצמו מפני שהוא עוש ' איסור תלת דאי׳בס״ס האורג
לעמידתו סס אנל אם הניח חפץ באילן אפי׳מבפ״י אשיר להורידו בשית  :אבל ע״י הנקב שמריח לסלוחי׳הקרק׳ואפי׳מקב בדופנו יכהב היס״באימסוודוקא.
בוי ושיח וסערה וכו׳כריתא 3פ' בתרח דפיובין ( סם ) ופי׳רכי' דקמ״ל דלא חייסי' כשהנקב כנגד מה שטמון מהגזע בעפריהעצ״ץ אכל למעלה ממס שטמון לא ד .א״כ
סמאיעקור מן הקיק׳במתכוין כלו ואתי לאשורי גומו׳ויש״י סי׳דאשמיעינןדטעשא אפילו שאינו בקוב כנקוב דמי ימשמע בגמ׳שאם ניקב ככדי סורס קטן חשיב עציץ
l’J1עילין כ^ ילן לאו משום סיפא דא״כ היה אסור לטפס בבור אלא טעמא משוס נקוב ליחשב מחובי לקרקע כתב רש״י כפ״ק דגיטיי דעציץ של עץ בעי נקיב׳ליקשב
°לא יתלוס סןהמחיכר  :שרשי אילן הגבוהים מן הארץ וכו׳סשנה שם (דף צט ) כמחובר ושל סיס לא בעי נקיבה אס הוא מינס ע״ג קרקע והתימפית כתבי להפך
ימ ש ואס כאיסמלממלס ויורדין למסה וכו׳ג״ז שם (דף ק ) אתמר שישי אילן הבאים לבשל חים כעי נקיב׳ובפלעץלא בעי נקיב׳שהיא מתלחלח יותר מהחמז והזכירו
0למטלה מג לתוך ג׳רבה אמי מותר להשתמש בהם יבש שת אפי אסוי להשתמש ססלוק׳זס התו׳בס״פ המצניע והגה׳תיימיפ״ח אלא סכת דלי״ת של חיס סהגי ביס
מסיגה אמי סומר להשתמש בהם דכל פחות מג' דאדעאארעא היארבמשת נקיב׳אבל סל פץ אסי׳נקוב כאינו נקוב דמו והתו׳בס כל כיקרככי כת.סר'7מ היירגיל
לפרש יבשל סיס בעי נקיבה וסל טץ לא בעי נקיבה ואח״כ פירבסל סיס ממיא■
:זיו)סור להשתמש בהם דכיון דמכח איסור קא אתו אסורי׳דדמו כמשוני׳דסלקין
אשךן ממתין לפתא פיו לצידין פלוגת׳דרב' ורב ששת וכן אנגר׳וכן כקרן נקיבה והר״אש בה׳ערלה כ כדברי רש״י בסס הירחיכ״כ יבי בטוייורה דעה סי׳רצ״ד
ופרש י מלמעלה סג׳לתוך ג׳רלאחי שהגביהו ג׳סזרו וכפפו דדמו כמשוניתא גרםי 'בס״פ המוציא יין (דף פא )פרפיס׳סיה מונח ע״ג קיק׳והניחו ע״ג יתדו׳מסייב"
י'מ :
מןס׳-ע בהר זהשמשופע לצדדין כך יוצאץ שישיו קטנים מחוך סגדוליס לצדדין מסוס תולש היה מונח ע״ג ימחת והניחו ע״ג קיק׳חייב משמוסע ופיש״יערפיסא
^ 1יסל ^יז מכאן ומכאן והגדולים הולכים ומגכיהין באלכסון יותר מג' דסלקי מציץ נקוב שזרעו בו חייב משוס תלוש דאינו נהנה עוד שוב מריח הקיק׳ול״נ דסאי
עי ק הגדילים משהגביה למעלה סג׳אסורין לדברי סכל  :דנחתי למתא הגדילים חייב לאו דוקא אלא אמור משוס דדסי לתולס וביאור דכיי יש״י כתבתי בסי׳סי׳״ם
צד האילן כל שלא גבה ג  :וכן קטכיס היוצאים מן הגדוליס בשיעולו סרי בדין צרור שעלו בו עשבים אכל סרמ״בם כ׳בפ״ח גבשוסי׳של עפר שעלו בה עשבים
הגביה מעל הארץ והניסה ע״ג יתדות חייב משוס פולש היתס ע״ג יתדות והניסה
1׳•יי ^גליאכתי לאו לכלל איסור אתי :לצודין הסיסיס הקטנים היוצאים מתוך
גדולי' ומטין לארץ לתוך ג' לרב סשת אסירי דמכח איסור ! אתו לרבה שיו על הארץ חייב משוס זורע וכתב ה״ה סזסי פיפיסא הנזכר בגמרא ונ״ל דלהימ״בס־
( Iגיא אילן היוצא מתוך חריץ קצר העשוי להוליך הסי' לשדות ושני צירי האילן דין עציץ נקוב סוה לדין גבשושית דמ״ש וכתב בהגהת אסירי ס״פ השצי׳יץשטעחי־
ךיו׳ יהחייץ נכנסים בגידודיו ואס בא למדוד סצדדי׳סבתוך כנגר הרי הוא לפ יס״י מפני שאפ״פ שמוכח על גבי יתדו׳יונק מן הקרקע קצת הילכך מדאויימא;
 Vג 'י',ת י יאם גא למדוד מצדדיו הסניי׳שלס מגידודי החריץ ולספלה אין גבוס  .חייב משוס פולשומסים נוטע ז א״כ משמע סאס הפסיקו י נחרי בעצים או בבגד
 53ימיוד עידולין שרו דבל פתוח מג' לארעא כאדעא לרב WQמעומקו ופסיקיניקתו לגמרי אין שייךבו מציפה ונטיעה מדאורימא עג״ל•
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כסא וספסל יין גדולים בקקטנים ובלבד שלא לו 15מ " פפי יומקימו ינסמסס״ג
ננ
<פ־י' ׳זנ
יראה אלא מלאב מאסר יד דהויא דרבנן
נסמכנדמני « יכ״מנומגנן׳ע
”
"
"
י
^
י
י
ולא
גזיו
רכק
לאסו׳בחררי
חדריס
וקיוב
ינסינבספי 5תממ 5וליג ז״י;'6
7לנר.-ה קליסהם לוס כתב הר״ן בפיק חב ת וכתב עוד
בבית שאינו ממצף ולכבדאסור ^
הבית
כיקשאינו
מכויןלחשרו׳גומו׳אלא
שלא
יעלה
א ק נ^ 1יו יק ואפסי דלאידוקא בצנעא דאי לא
האבק
אפשר
ובהיג
בבית מרוצף-ויש׳ י כתככפי׳כלמליש
3צ׳-ק " '"*‘י 1בצנעא אפי' בפרהסיא נמי שיי
מיהו
כל
התיר ג״כ לכבד הבית בכל כיקו׳והר״ם במזייל התי' במקו׳המרוצף דאסוי לכבד אהסכי׳מסו'את-־וייגי ^ת
י63,5
צאשיד*,׳,״■*
הי כ 6דמצילמיעבד בצנעא טפי
מעלי
:
ואסר בשאינו מרוצף וחילק בסיכה שכת' אין סכין הקרקע ואין דמודהר״ש כפסי ? יישיה
ילצימוחולע,
« 'cpift,pj.Jנ1־ חרס סמתוכי וכו' אתתג ומפיס ונו'
מדיחיןאותו אפי׳אם הוא מרוצףמירה אטו שאינו מרוצף דאתו דכייואיפסרדאיןאסורלככ׳אלצכס5ןיט
הז :רק כינג * '׳ז מימיס דרבא כפיילולב  ,הגזול (דלו ) וכן
לאשוויי גימויור״י אסר נס הכיביד בכל מקויוא״א הרא״ש ז״ל כת' מרוצף אכל בשריצף סרי לדברי ככלכין.
אוסיים ל ננד היא גייס ' סרי" ףוהרא" סוכ״כ הרמכ״ת בתשובה שאלה על כיבוד נוהגין איסור באשכנז ובאךץ הזאת דלית כיה מסוסאש-יייי -גוממווכוווןין ')
כפכ״אוהי״ז כתכפי׳אין צדין סהגאוני'
ק 1מי המננלות
י
 ,י י
פומכי' על דברי רב אלפס ולא מלאני לבי לאומרו לחכי לא היו דאסיס׳סרא זילחאבמחי!,ול 6גזי ממ05
גירסיס כספך דהדס אסור משוס דכיון
יפ;,יק
אטי סאיגומיוצ׳וזס־דפתהימילסכתכ
«שעיים « rי  -יפ 'דלריסא קאי ליכא היכיס ואתי למקצייה שימעין ליימאחרשנתלין באילן גדול למה אעשה אותה מהדין
בפרקכ״צואסוילכבדצמהקרקעסמא
(־« ( )p-mננז ומאס׳שהי״יףוהרמ״ב׳והר״אש מסס מיס אסו׳לצרד חב״ת על הארץרביוןשהי׳כבדה יבא להשוות גומות:
יסוה גומות אא״כ היה יצוף נאכניינחל
גמכי -יית •
זאייו לדעת א ודאי הכי נקטינן כתב הרמ״כם  *73 rV ? ^ /השמע׳ קול אמור לר״ה אפי׳איסי מכוין
לשיר
נ.זז .רנם מטום
ה״ה סכן דמת רס״י והתוספ׳ פאיןהכ0ד
ווים לח;רל' 1יל כפ״חהשירהחט״ס ומעורים יכיוצאככס
ולפי זה אסו' להקיש על הדלת ואפי׳ באגרופו ככלל היתר האדר״ס 'ססמ׳סדבהידע;
כמיסה׳ז תולדת זורע וחייב ככל סהו:
העדים
ואפי׳לפי
זה
כ׳הר״סמרוטנבוריאילא
בעילקלא
שרי
כגוןטבעת
לא אסיו אלא כשאינו מרוצף צגל
מרנלו׳רלקש וכתב פור סס תאנים שיבשו באיכיהן וכן חלולה שיש בה אבןהמשמי' קיל מ
■ תילהגיח׳סוןדלא בעי לראי בסרוצףסרי אבל מינו כתב סר״יאסר
פנשנרו ־קםיו ס
כיזםיקריש׳עי״ל :אילן שיבשו סירותיו בו התולש מהןרסבת קלא ורב אלפס התיר כיון שאינו מכוקלשיר הלכךמותר להטיף הכיכיד בכל מקום וני' מדבריו סנןושת
־«  /נ ׳: ,ר״ .ע ׳ חייבאע״פ שסןיעךרי׳ לענץ נזיחאה מי ארג לחולה והוא שמטיפין סיס טיפין טיפקלתוך הספל וכנון הר״אס והגהו׳בסכ״א כתבו בססהמייסס
י1״ א  rוהוא כעי ' העור והמטב: 3׳ ^ סיקנא
ככדדי שאינו מטין לשיר וכן התיר ר״ת להקיש על
הדלתרר ך דסעמ׳דבמרוצס נמיאסו' מסי׳
דבמרוצף
קי*« דיו .פר כפ עי שהחשיך דאס,׳ר להשתמש
שיר וכ״כאבי העזרי וכיעור שמות׳לו׳לנוי לנמבכלי שיךאבהן3ן׳ ♦כמי איכא ססיאשווייגושית3
יןהרונק■
לעפתנזמאתיו • אילן אצל בצידי צדדיןמותר
ונתב
הר״ן
דאמירה
לגוי 1במהוס
פיגורהאטומקוםסאינו
רצוףכדאמיי’
9י '3*,™” 1ולפיכך אסור לסמיך הסולם לציד האילן
כפ כסה
׳קין
מדליקין .גזרה עליתא_
דמיס׳ __
() ,
’ פ6ט דני פליק ב׳־ה י׳ישפמש לצדדין אבל אס יש יתד תקועה כצירי אילן מותר לסמוך עילימא דפלפא והא דאמימי לא גזר אטו מקי׳סאיניממצף היינו סעמאסכיתנל
המנ-ג ' לאה,י סולם עציו דס״ל יתדצדדין וסולם צירי צדדין וגס ה״ה כתב כפכ״א וז״ל ופי' צידי העיר רצופה ולא גזרינן אטו עיר אסית ונר' דמ* מ מותי לכבד סולסן או תיבהמן
אן »יייןכלעי* אילן כגון שנעץ יתד כאילן ומלה ס כלכלה מבע״י היתד נקר ' צדדין והכלכלה צידי כפירורין סמליה מסוס טאץ מיוסדין לכך ולא סייך למיגזר כהו עכ״ל ; 3וכת:
’,א 'ן
צרדץעכ״לכצו׳דכשטטכאומכיחככלכל׳הויצידיכדדין ושרי דאילי ליטול הכלכל׳
הי״ן בפ׳המצניע כיזם הרא״בד שמה שהתיר לככד הכית דוקא ככי׳סנמצכד
מע״ש
ולא נפל בו כשבת לא ? ליפי אגוזים ולא קליפי רמוני׳ולא כל דכי סאסור
לטלטלו
שאח (א ) ^ עצמה ודאי אסיר דהא משתמש ביתד שהיא צרדין כך היה נר' כעיני אכל מצאת,־
™ר :נ* בא״ח נעץ יתד באילן או שלשלת או סבל ותלה בהם בלי מומר להסתמ׳בכלי מסוס אלא סהוא ריצה לכבדי מסוס פימרין או סיפר סל פולין ועדשים או עצמיתמהן
פ 'חשילתליתי ,דצרי צדדין אבל אס קשי• הכלי כאילן אסור להשתמש ככלי ניוןפהכלי נוגע באילן
ראויים למאכל כהסה $ןבל אס לא נתכבד מפ״ש אפיי אין סס לא קליפיאגיד'ולא
לימ .י
לתח! וכן ביתד או בשלשלת או כסבל אםור להשתמש משוס צדדיןעכ״ל וכתוב ע״ש עותר ?ליפי רמוני׳ולא 6סי יצרור כיון דא״א לכית בלא גימו' אסור וראיתי כחוגבסם
מזד חמ} ,נל -,ליגע באילן ואסיר להניד • דין רדיית חלית דבש מהכווית כתב רבי בסימן סכ צ:
 irmרגליה
שרז כל דבי שאינו ממכוין מומר וטמסקנא דגמ׳דהלכסכר״סדצסרהכי *
ופ״ס הלכך גורר צדם סטה כסא וספסל בין גדוליס בין קטנים
 ’’ ' ’jiי יי<זלתחו׳ מסקנ א דגמ׳בפ׳במס מדליקין (דף כ ) 3וכן דעת הרי״ף יהר״אש והרמ״בס שסתמו
לסיתי ולא חילקו בין גדולים לקטנים וכ״כ בסמ״ג והמרומם והרוקח וכן דעת
7תי »« ־ת»לי׳ הגהות מיימ׳סגתבו בפ״א ונר׳דאין חילוק בין גדולים דלא אפשר לטלטלן לקטנים
מטלזאנויינאיוי ובלבד סלא יהא פסיק רישיס ודלא כר °אמ שפסק דבקטניס אסור אפילו בעיליסא
גיג; ׳י (י 5ה
 WD״ דסיפא עכ״ל וכ״ל דטעסא דר״אמ משוס דצפסר לטלטלם שלא בגרירה וע״כ לומר
צג7
^ ,ה.ן JjJJjסגייסא אתית סימה לו בגמ' דאילו לגרסא דידן הדברברוישאי א פ סר לומר
בלי < Wל ;ן כן וגירסא דדן עיקר וכמו שהסכימו הפוסקים ונתב הרוקח צבל גדולות מאד
״; תר
ליקל אסיר דהוי פסיק ייסיה יאסרי׳אפי׳בעיליפא דסישא כס״פ כייס אמרי׳ כל היכא
♦לשעתי ^ י־ךיז דכי קא מדין איכא איסורא דרבנן כי לא מכוין שרי ר״ס לכתחלה כלומר גרירת
 LD' !JfZTfaכסא וספסל אפי ' במתכוין לפסו ' חריץ ליכא איסורא דאוריתא יכי אמרי׳בפ 'כלל
לאש< יאריר׳למי  .גדול דת* פי מולדה דדש הוא וחייב ס״מ במר וכיוצא בו אכל במטה כסא וספסל
"! מאחי לאשיי לא ומ״ש רכי׳אבל כל פסיק רישי׳אסלר וכו׳סכי אמרי׳במז ' דוכתי מהם ר״פ הבונה
מרמקולו״י® צביי ודכא דאידי תיויסומודס רס בפסיק ריסיה ולא ימות :
הילכך מומי
ןעי׳־ן נש־פאתר לרבץ הבית יכו׳בס״פ המצניע (דצה ) אבייסרא זילחא במחחא אמי טעמא מאי
אמור רבנן דלמא אתי לאשוויי גומות הפא ליכא גומות וסרש״י זילחא לרבץ כבית
ורצפת אכניס הימה ככל העיר ו בתר הכי אמייכן יכה מוספאה אסכחיה לרב אשי
דקא מצגיער מהכלא ופרש״י פהיה אכק עולה ומרב׳הבל א״ל לא סבר לה מר להא
דתניא הרוצה לרבץ את ביתו בסבת מביא עריבה מליאה מיס ורוחץ פניו בזוית
זו וידיו בזוית זו ורגליו בזוית זו ונמצא הבית מתרבה מאיליו ואסיקנא דהאידנא
דס״ל כי״ש שרי אסי׳לכתחלהיוכחכו סס התוילמהאי טעמ' התיר בה״ג כיבוד אפי׳
בדהוצי כלו׳כמכבדות של ממר׳ שמזיזות עפר ממקומו וכן דעת סרי״ף שכתב כפ׳כל
הכליס אהא דאמרי׳מכבדיח של חמיה אסור לטלטלן בסבת מחמה לצל יהאידנא
דקי״ל כי"ש דאמ׳דבר שאין מתכוין מותר הדיןלהו מככדו׳סל תמר׳דבר סמלאכמו
להיתר יאפי ' מחמה לצל שרי וכתב הר״ן בס׳המצניט דהא דמנן בס״ב די״ט אף הוא
אי׳נ׳דבריס להקל וכו׳מכבדין כין המטות וכו׳וסכמיס איסריס כתב הי״יף דתסוב'
מאן חכמים ר׳יהודהולא קי״ל כומי׳וכת׳ה״ה בר״פכ״א סכןדעת הימ״כן והרס״בא
וכשב הי״ן כפ״ב די״ט וכ״ת הרי כוא מ״מ מזיז פסי ממקימו איכא למימי וטלטול

היס״כא דאפי׳היכא פיס בודכייס האסורים סרי לכבד מידי דהוה אגרף שלרעי
טכ״ל ( וכ״כ הר״ן פ״ב דביצה דף תרח ) וס״ה כתב כפכ״א דברי סרש״גאואחריהם
כתב וכן נהגו במקומנו ולענין הלכה כיון סהר״מבס וסר״אס ססכיפי לאסור
לנס■
קרקע שאיכוממצף הכי נקטינן אא״כ הוא מקי׳סס־שט המנכג להתיר וכץומיד
דרככן היא ויש לק גדולים
עלמישיסמיכואץמוחין כידס וקרקעמיוצףנקטי׳
להורות לכססלה להתיר כו כיכוד כיון דלכיי״ף יהר״מבססד י■ ; :ימי־ שתינו
כטס הרמ״כס שאין סכין ואין מדיחין הקיקט היא ג״כ בקכ״א וכתב ה״ס דני
אמרי׳ כס׳כירה מעסה בתלמידו סל ר*מ סנכנס אחריו לבי׳כמרק ובקש להדסלו
קרקע אפי לו אין סליחין לסוך לו קרקע א״ל איןסכיןופרס״י דילשא חסי
לאסיייי
גומי־ת ובתו׳פי״ז אין סכין ואין נופחין ואין מדיסץ הקרקע בי״ט ואין צ״לנשכח
ופירוסה לדעתו אע״ס סהכיכוד שתר ברציף אלו הדברים אסורין וגזרו בהסלפי
שאין ככס צורך כמו ככיבוד:
אסור לצדד הבית וכו׳מימרא ךר3אכפ״פתולין
(דף קמא ) אס מותר לשחוק במפוסיס או באגוזיס יתבאר בסי׳סאחר! 01
שלח  5ל הסמעת קול אסור וכו׳כהוף ערובין ( דף קד ) עול6איקלעלנייג
מכסה אתא חד גברא טרף אבכא אמר מאן כאי לימחל גופיהיין^
מחיל סכת׳א״ל רכא לא אסרו אנא קול סל סימופרס״ידקא מחיל סבמדקהג"
אולידי קלא אסור  :קול סל סיר הנסמע בפין סיר כנעימה וננחת אימיביהממלין
בדיופי ומטיסץ מי איג לחולה כסכ' לחולה אין לבריא לא ה״דלאודנייסוקצגמי
דליתער ס" מ אולודי קלא אסור לא דתיר וקא בעידליכס דמסתמ׳כי קלאדזמזויי'
ופרס״י מי ארג כלי הוא סל מחכ׳ופיו צר ומנוק׳ כתחפימו נקבי׳דקיסוממלאמ'ם
וסוחס סיו העליון וכל זמן שפיו סתום אין הסיס יוצאי׳ בנקבי הפסחוני'ונסיוצס
גוטל פקק העליון והמיס יוצאים מקביס טיף טיף אחר טיף טיף ונומןכלימחכח
וכופהו תחתיו וקולו נסמ' נחולס .וקא בעי צאיחעורי עיי קול זה וכיוןדלרק?הי"
לא בנעימה ונחת נשמע שהרי קול נטי ' מרדימיאפ״ה לבריא לא-איחי^, 5’3
פירומיי מפני העוסי וד^ פ 'י י :סני החיה מסמ׳כדרכי ' כ^ בי  ^ üיםפ^ ול ?'ם ר
ו לי ןי י?ד
מ״ם? 5סיס
סי" יד
^  3י י,
 3*, 15גזיה יניץ ד'6ו
וסרס״י סמא י־טרל ציור ויזרוק לר״ה לסבי״ח העופ’ ח
י ^ U 1יירלא
נסים המפיזקיח ^ 3גחים)5סו י מ״ט
מסיס ד?^ מו ^י ^ י׳  :׳ חרווז
אסיר לא דלמא אתי לאסוויי גומות דאי לא תימ׳הכי הא דא״ר ישינ8יהמ Äi °
מסוסים אסור המס
מאיאולודיקלא 6יכצ  6לא דלמ 6אתילאסחיי'
ופרסי

א״ח הלכות שבת שלח

t

ם

ד״מ

6י לאשורי גומות לסכין דרך לגלגל האגוז • מנן ממלאין מכור הגולה ומכור
משחקי׳לסחיח בלאו מך טעמיר) סור משו דמיחזי כמקס וממכר אי כמי במססקיס
גלגל השכ׳במקוש אין כמדינ ' לא ס״ט לאו ממיס אולודי קלא לא נזרם
להחיח נמי אמדו דכלאו טעמא דסיחזי כמקס וממכר כמי אפור משו׳אשחיי גימות
^ ^ ^ 5כןוולסורכתו-
וכתבהר״יףומסתבר׳לןדהלכמאממיסדרבאדאסר
או
מסוס
משמיע
קול
♦
אס סומר לשחוק בכדור כתבתי בסוף סימןס״ס • אסא
? ? ^לאבקולסלשיר בלבד מדמיין רב אחא כריפקבכותיה ועודדהא דאמר רב יהודה נשים המשחקות באגוזים אסור כתבו המוספות מיהו אין למחות
לעיסל׳כגלגלא כשבת במסחא
כנשים ותינוקות דמוטב שיסו סוגגקואל  xלכו•
(ג) ונןה־זנהג
למקב׳ וסומא רסכיר׳ לסו
כעולא
במקו׳מצוה
שרי
ואקשמחת
חתן
וכיה
בלא
כלי
שיי
וליש
הבא
יהו
מוידין
וכן
כתוב
בסמ״ג
וכן
כתוב
כד 3ריהאנ!ר .זלא
יח ;,׳5וגמ' דכנימערכא דא״י־ אלעזי כל דאפי׳ישראל אין כו איסו׳אלא משום מידה ואין יאפו'
לאומרן בהגהות ערק כ״א בשם ס ה  :איןדולין
לקשקש נז:
גדול וכו׳בסוף ערובין ( ) 7כ ' גהגת"
«  Wנ 0נמ ססורין יני 6לעוי לגוי ע״כעל מהשנתןטעם להתיר משום דאמיר׳לגוי שרי במקום מיס בשבת . ..
כגלגל .
(דף קד ) אמימר שרא למימלא בגילגלא אצפמייאינו' 016
מצוה איי כתבתי למעלה שאין להתיר אמירה לגוי אלא כרכר
במסוזא אמי מ״ט גזרו רבנן סמא ימלא אלא נומי שע״י
־ ל״ יפ 6ננ’ | דלא מיקשבסנפ^ שהוא בעעמ׳דוחח שבת כגון מילהנמיתר לשמור אילניווזרועיו
לגנתו ולחורבתו הכא לא גנה איכאץלא « « c!rrא״כאותן
שכשרוניש לקר! ת
 ei^ Lצינן לן
'15133ואם־י
חורבה איכא כיין דסזר
דקאתחציתנא תנריהן יזנפנעי׳
אסר לסר וסירס רס״י גזיה סמא ימלא נפיהס זא \ ע
1גןוצך3נ י
ימ1יכ?ו  :והראי שכתג
לגנתומחוך שממלאים בו בלא טורח אתי שאיתו 3,פ 5ף ג״כ
״•.״ רע׳ אע״ג דשני רכא כל סכי
פירכין • .
ן1
L
L? ,
לפעיז־ם
הם
יעיגר  tזינוייידח יקי לא סמטכן
קול ולרב אלפס משום אשוויי גומות :איץ דולין מים בשב כגלגל להשקות בו
גנתווחורנתובסכת • תרו
מנ<יתי׳3שיר מ ' מ
 fcKדפ ולא והרי״ףנמב מסמברא
גדול
כעין
אותן
שרוליץ
בהם
כיתנא
להשקות
שורין
בו
השרות
פשתן
אפי׳
בחול
:
הוא
וכתב
הר״אש
בחצרו
שיונו ')
לקסת
והרמ״בם ז׳יל התיר בחציו שאין שם גבה אפל גלגל קטן כאותם' והיכי שרינן למלאת מבורו׳שיס להם גלגל חנירי לאינידס
ןדהלמכיכא והא רב אחא כי יעקב
דהא אסיינן אפי' במקום דליכא גנה ושפיר דמי  031לא
 Jממי׳וכחאע״פ שלא הכיי׳ הרא״ש שבבתים מותר :מי שיש לו פירות בראש גגו ורואה מטר שבא
עגיל שעשה:
וסורבה משו׳סיייתא דכימנ׳ובצל דויתא
כיןשתי הסכתת דכייו נוטים לדכיי מותר בי״ט לשלשלם למטהדרךארוב׳שבגג' אבל כשביאסו׳אבל
(ה ) ojvtאלפסי
איכא למיחש להכי ותירץ י״ת דסאי גלגל
חשל עירונק
מיידי בגלגל גדול שמוציא מיסהיבה
ואשור לשחוק
ביחד דכיון שמוצי ' מיס הרבה ביחד
כלא
כאיתן עגיו! ת
יו״י״׳״י׳ו — \ ז
, ,
אף לכסותו אפור בשבת אכה קסוקי עלמא יבוק קיתז כהי תחת
טורח איכא למיחס שמא ימלא לגנתו שקורין ששי״ן יג״ב
DC
רקדסמיתי
הדלף
ואפי׳בשב
'
ואם
ולחורבחו או משו׳סריו' כימנא והס אותם טמא
לפי
נתמל׳שופכו
ומחזירו
למקומווכת׳הרמ״ב׳
״וחליף
סטפס האיסור כשחיכו ״ לI
לl
ן׳
שמשמיעי' קול־
זלוהוא
שיהא
הדלף
ראוילרחיצה
ולאנהיראדהא
דמוקים
גלגלים
הקביעיס
בהם
דליים
הרבה
ילפיחהשיתנאר
הפב*ד גגי משמר פ־רותיו כתב שהטעם
*׳1י
סביב אבל אוחס שלנו אץ ממלאים בסס לעיל דאיןאסז׳רק
אלא מעט מעט מיתר דליכא למיחח דילמא אתי למיעכד מובדין דחיל  :והרמ״בס כהשמעת קול של
 15bיספח ולא ייקד הוא גזיה שמא יטיל ציור ויזרוק ד׳אמות בי״ה וכל רברי׳אלו
שירעשיטאדשחוק
מסיכויידשנירבא ובהדיא כמב כפכ״ג שאסור להשמיע קול של שירבשב׳משמע
בפיק כ״א לא חילק בין קטן לגדול אלא סתם וכתב אסור לשאוב מן הבור בגלגל
«<
 8רי < גן
גזרה
שמא
ימלא
לגנתו
ולחורבתו
ומפני
זה
אס
היה
הבור
של
גלגל
בחצר
מותר
דקאשלישיר אכל קול חאינו של שיר סותר וכ״כ בהגהות פנ״ג כשם כמס גדולים
התנהג:
מלנ׳נינא אע״פ שר״י פסק כעולא 1:ש* ש רבי׳וא.פי׳לפ״ז כמג הי״ס ממטנבורק למלאה ממנו כגלגל • וכתב ה״ס ומדברי אמימר כתב רבי׳סבור כחצי־ מות וע*כ
אילאכנני .לקלאשיי )f
כגון טבע' .חלולה שיש בה י
אכן המשמיע יקול וכו׳כמוב _
כארך לא חזר ואסר אמיסר אלא כאותן שבחוץ שהיו שואבי' סהס כגלגל וממלאי' בריכות
בהגסיתפי־ק נ״ג  :ומ״ש רבי' ורי״ף התגר כיין שאינו מכוין לשיר הילנך מומר וסייצין ופורין בהס פשתן עכ״ל ולי ; ראה דבחוץ לחצי כעי שרי הרמ״כס כל סיכא
להטיףמי איג לחולה וכגון שאינו מכוין לשיר דמשמע דדוק' לדעת הרי״ף שרי מי
שאיןסמוך לו גנה וחורבה ולא בריכות לשרות פשתן אלאדהרמ״בס סילחא
אוג לחולה אכל לדעת ר״ח אסור קשה דסיכי אפשר לו׳כן שהיי בריתא שלימה
פסיקת נקט דסתם בור שבחצר אץ דרך למלא׳ממט לשוס דבר !מאלי ומדע שהרי
קיא מטיפין סי אי־ג לשולה בשבת וכך היה לו לכתוב הלכך מותי להטיף מי ארג אס הימה גנה בחצר מי לא סייס הרמ״כס שפא ימלא לס אלא ודאי כדאמין דלא
לנייא יכגין סאינו מכוין לשיר דכס״ג לסרי״ף שרי ולר״ח אשי ' והנאוןמס״רי יצחק דגר אלא בהווה :ופלש רכיכו אכל גלגל קטן כאותם שבבתים מותי אינם מדברי
אניהב כתב לאפשר דה״ק מיתי להטיף מי אי־ג סמושין לחולה אף לבריא ואורחא
סימ״כם אלא סוף דברי ר״ת ולפי ש יזכיר גבי גלגל גדול דאסוי לדלות אפי' אס
דמילתא נקט סעושין זה לחולה עכ״ל  :ימ׳ש וכן המיר ר״ת להקיש על הדלת הוא כחצרו סמך לו שהרמ״בס הפיר בחצרו ולא חילק בין קטן לגדול ואח״כ חזר
מלועו דיך שיר כך יש ללמוד ממס שהתיר למלאת מיס בגלגל קטן בסבתכמו וסיים דברי ר״ת ושיעור הלשון כך הוא אין דולין
מיסבשכמבגלגל גרולכעץ
 mVכסמוך בס״ר ואלו לרעת ר״ח ודאי אסור מסוס מששיע קול וכ״כ המרדכי אותם שמלים בסס להשקות בהם השדות אפילו הוא בחצרו אבל גלגל קטן כאותם
שמשילין דאימא בירופ׳א׳ר שמואל בר רב יצחק סבי אקושי דבי כנישפא הוה סי' שבבתים מותי והרמ״בס התיר בחצרו שאין שם גנה • גזי סיס לו סירות ביאס
זקני היה חזן הדופק לבית הכנסת כניסוג השמש בינינו וני ' דאהא סמכינן לדפוק
גגי וכי׳משנס ריש פיק כתיא דיוס טוב ( דף לס ) משילין פימת דרך ארובה ביום
«(הפתחים בסבת להקין את הקהל לבית הכנסת ולית הלכתא כאמוראי דפליגי
טלבאכלנא בשבתומכסין פימת בכלים מפניה דלף וינוחנץ כלי סחת הדלף
פליהדר׳שמואל בריצסקע״כ :כתב האגור בשם מסר ' י מולן דאסור לדפוק על
בסבת ובגמרא אמי עולא דאפי׳לכניס שהס מוקצים מיתי לכסותןמסני הדלףור'
הולתפכלי המיוחד סס להשמיע קולכ עכ״ל ומדלא כתב המיוחד להטמיע קול ' סל יצקקשליג ואער דדוקא פירות הי־אוייס לטלטל מכסין אבל דביי׳המוקציס אסור
סירמשפ׳דאפי׳אינו מיוסד אלא להקיש על הדלת כדי שישמעו קילו ויבאו לפתיח
לכסות דאין כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל :
וכתבוהרי״ף והר״אש וככר
לואסיר ואיני יודע טעמו דאי סבירא ליה כעולא אפי ' אס אינו מיוחד לכך אסור ביררנו במסכת סבת שאין הלכה כרכי יצחק  :ודברי רבינו סתומים דלכאורס
ואיס״ל נרב5ו אפי' אס מיוחד לכך שרי כיון שאינו ממין לשיר ושמא י״ל דאע״ג משמע מדבריו דלא פליגי ר״י ורש״י אלא כלב ניס סהס מוקצים אבל פיחת וכיוצא
וס״לכרנא במיוחד לכך חיישיכן שמא יצוין לשיר וכ״נ ממה שכתוב כפסקי התום' כסס לדברי הכל מכסין אותס וליחא אלא פליגתיסו בעיקיא דדינא אית' דליס״י
ס לפיינין קול שאינו של סיר אין לאסיר אך טכעסדלת אסור לקשקש בי ג ולענין אפילו פירות הראויים אסור לכסות שפירש ימכסץ אמהפימת ולא אמרי׳טורח
הלכה כיון דהרי״ף וסרמ״כס מסכימים לדעת אחת וכסה גדולים סכרי כוותייהו סלא לצורך יוס טוב הוא דסח ליה רבנן משוס הפסד ממון ומפני חהזכיר רס״י יום
וגס הכימסמי! דסבייכן ליס להר״אס הכי נקטינן י  :וכת ^ עוד שמותר לומר טוב ולא הזכיר סבתכתכהר״אש מתוך פירש״י משמע דכא דמנסין את הסימת
נטי לנגן בכלי סיר וכו׳כן כתוב במרדכי ובהגהות אסירי בפרק סשילץ:
ומ״שאיירי כיו' טוב ויותר נר׳כרכיי ר״י דכשכ׳איירי דקתני בסיפ׳קאי אתרי ב בי דמחכי'
י3י
■ ואני כתבתי למעלה שאץ להתיר אעירה לגוי וכו׳הוא ממס שכתב בסיסן ס״ז
עכ״ל וסיעוד לשון רכינו כך הוא אבל מומר לכסותן מפני המטר וכן הלבנים אף
נזסהתוספות  :מותר לשמיר אילניו וכו׳ובלבד שלא יספוק וכו' כבי נתבאר על פי סהס מוקצים מומר לכסותן וסא דסרינן לכסות כין פירות בין לבנים לרש״י
^
■ ואין סוחקין באגוזים בסבת ג״ז נתבאר בסמוך וכ״לסרבי' סוכר דלר״ח נמי דוקא כיוס טוב אכל כשבת אסיר לכסות לא לכנים ולא פיחת ולר״יאפי'בסבת
ץ י לשחוק באגוזים עפים אסוויי גיסות אלא שמוסיף לאסור גס משיס משמיע שרי לכסות כין פימת כי ן למיס וכך סס דבריו בהלכות יוס סוב סימן תקנ״א
קיל ומפני כך לא הוצרך לכתוב דאסור לשחק בתפוחי ' דכיוןדלכ״עאיכא כשוחק ומ״ש רכינו אבל לרש״י אף לכסותן אסור בשבת כאי אף אינו מדוייקדלא שייך
מגיוס משוס אשוויי נימות פשיטא דה״ה לתפוחים סא״לכ לא סיה לי להשמיטו
לומי אף לכסותן כיון דלא איירי הכא אלא לענין לכסוחס בלבד ואינו יודע ל -מס
ממא דר״ס לא שמפיק דאסור לשחק כתפוחי׳מדאסור לשחין באגוזים אי טעמא
לאכתכרביטשהר״אש הסכים לדברי ר״י ושמא משוס לבנים נקט אף כלומר לא
ו ךי לשלויק באגוזים לא שייך בשחוק לתפוחים  :כתב רבינו ירוחם בח״ז
מיכעי
'
לטלטלן
דאסור
אלא
אף
לכסותן
אסור לרש"י :אבל לכולי עלסא יכוללירון

( 1) 3ו 5ק גוהגים
ןקנת מקזיו «*
להגיר
לנייג
הנ< סת3י 7לו3ל
ל 6גכלי המיוחל

" ™'

הפוסקים

כעולא

אסור

לשחוק

כאגוזי'

אפי׳על גב

מחצלת

ולדברי

הפוסקי'

כיבק מיתי ע״ג מחצלת דלינאאסוויי גומות וכ״כהרמ״כס ולא גזריכןסמא יסחוק
^ ג

קיקעדא" כ הויא

גזרה

לגזרה

ע״כ ?

ואני

לא

מצאתי כן

ברברי

הרמ״בס

ן יחכליש לדקדק כן מדבריו שהתיר בסכ״א לכבד קרקע המחצף ולאגזראטו
״י?!*מצף • כתב האגור בסס ה״ר אליפזר שאסור לשתוק בשבת בתם וחסר
ך יחששי שטעמו מסוס דגזרינן שמא יבא לשחוק טל גבי קרקע וסובר כדברי
י 15ייסד0סורלכבד קיקע ססחצף אטושאיממחצף סכתכמי בסי׳סל״ז :
^ש י סט שמומסוס דכל שחוק שעשוי להרויס את של חבית אסור בשבת מסוס
חויכמקח וסמכי יכמוסכתב הרמ״כסבפכ״ג • ולפי זה מה סאסח לשחק
היחיס משוס אסוויי גיסות ולפסק באגחי' מסוס אסוויי גומות או מסו׳משמיע
*י’ 1לומר ממטתק סלא לסרויח אלא דרך שחוק בעלמא
אמחקדאלו

כלי

תחת

הדלף

ואפי׳כסבת והיא

משנה

הזכרתי׳כסמוך

וכתב

רבינו

לכולי

מלמא

שיי כלומר דאפילו רס׳׳ידאסי לכסות פיחת ככלים מפני הדלף מסוסדהוי
טייסא שלא

לצורך

סכת

מודה

דיכול

ליתן כלי

תחת

הדלף

דבסדי׳קתני

מתנימין

דסרי אפילו כשבת : .ומ״ש ואס נתמלא שופכו וצו' בריתא
סס וכתב
הרמ״בס כפרק כ״ה והוא שיהיה הדלף ראוי לרחיצה אבל אס אינו ראוי אין נותב ץ
כלי תחתיו  :ומה שכתב יבינו ולא נסירא דהא דפוקים לס כגמרא הכי היינו
דוקא לרבי יצחק דאמר אין כלי ניטל אלאלצירךדכר הניטלואין הלכה כמותו
כלומר דבגערא אומיבכא לרבי יצחק מרתק מתנין כלי חסת הדלף בסבת ושני
הכא במאי עסקינן בדלף הראוי ואס כן לדידן דקיימאלןדלא כרכי יצחק אפילו
בדלף שאינו ראוי שרי ואפשר כיהלומי דטעמאדהר״מבס מסוס דבפרק־כייה
אליבא דרבחשדאדפליג אדרבייצסק אוקימצאלסנמיבדלף הראוי משים דאם
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■־•".,א פ׳ אינייאד הוי מבטלכלי מפיכניו׳וזהו דעלוהר" ןדכמכבסרק ממיליןומיהו׳דוקא ש3ותדא״ב ה״ל למלמודא לפסוקי׳ עלס־דשי'ימהאיטעמאפדמםץןוימ׳; •
«(»י'5־) «א! מן בדלף היאוידאיבסאינו ראוי אסור לתת כלי
תחתיו
מאסור
לבטלכלי
פהימו
י
רחמוכאאצירוה
גחליה
עכ״ד
ותמהני
סיאד
סמר
מל
דיץי
5
\1nt
1.
׳
'
י
'
׳'
,
;
זמ
הממוני
)
אטרוף
גחלים
עכ״ד
ותמהני
היאך
סמר
על
דיוק
טס
ל
ה
^ר '
■ ך
”יי אבל ממוך לשין סרמ״בסמסמעדטעמיס משוס דאץ מושי ןגרף סל רפי סכך
הרמכ״ס לסכות אחת כנגד א׳כררך סמשוררי׳ומסמעדהיינו להק,ש עןד \ס ך
«י™  ^ :,tTכתב אבל אס אינו ראוי אץ מתנין ואס נתן מומר לטלטלו בפיס
הסאופיס
מבא נהמותיו מזהו דיך המשוררים וכמו סכ׳שוא ז״ל בח־ר ^ סמשנה כי״ר ,
 9ימזגי ןמתי fסכו מאין עוסץ גרף של רעי לכ״הלס
מכיין באצבע צריה הואסיכהעו־! ^
לתיזום•
 00עכ״לוא״ת כיון דאס כמן מומילטלטלו' ?ז ה בגמ' הכו היינו חהא׳ ^ר׳יצחרן ראמ׳איןכלי ניטל אלא לצורך ? אצבע האמצעי בכח וסעטומ ',עס
שלט
אל5לא במים המאוסים סכו א״פ
אסאי
דחקינן
'
1
ז
|
!
•
1
־
4
4
-# 1ויעמט^ו
דכר הגימל ואין הלכה
כמותוI
־ ?ני איס כעס השמחה
יישמע  pנסי*  /כפיכירה לאיקומימת?»' דקתיני מתנין
‘
רוכבין ליג בחמה ולא שטין מל פ :ל המי ^
קרימת גיסינן בי״פהמניא :וי ^
סי' י" t’r '03vקלי תחת הדלף בשבת בדלף הראוי דוקא
ואפי' בכריכה קטנה שבחצר ואם יש
לורל " בי^י ז הנ י5־'" ” 3מנן
איןמנכחין
למשמע חיניי כ -יי־היכי דלא תיקשילרב קסדא דאסר
הד*ן לאן> למר
שפה סביב שרי דרמיא לכלי בעלמא ולא מטפחין לחביתה ף
ילז * סש ?ז י"  [,מיקדץ
יהאימ׳דחזינן
ר*ע קאייר אמל לכטלהלי עסיכנו הא אפילו אי הוי דלף
גלחנללנ׳ומייל שאינו י אוי אינו מבטל כלי מהיכנו ס הרי
אל כףולא מספקין לחכו׳ כף על ירד ולאמרקרין ולאתין ילא
««
מות' לטלטלו י״ל דאה״גדהוס מצילשנויי
«ע"מ:
מקרשין ולא חולצי} ולא מיבמין ולא מקדיש'} ויא מ עי יכ,ן יסו מזידץ  :ולא חי
)0נ״«מ״ה&ייין הכי אלא סיכה לתרץ לו לכוס מאי דפוס
ולא
מחרימיןולא מפרישין תרומות ומעשרות
בשבתוי״& סולטן ולא תיכמץ ׳ 1משנסכפיס
י״י»
ייזיסיי ס״דדמקשה דבדלף ■שאינו ראוי חשיב
וכול? אם
נעשושוגניןאו מזידק אומומעין מה שעשה עשו' (דלו ) וטססא מסוסדגזייקסמליים
אסח
'מבטל
כלי
מהיככו
א״נ
מסוס
דמתיני
'
1
,
)
מהו׳קא _
סביר"
ליכנס כספינה אם יודע שהגוי מוליך הספינה שכהא' כשט ופריך כגסר׳והא
ומחניך
’,תי0׳ ^ ,תר סתסא קמט מתנין כלי תחת
הדלף ואם הוא מערים שנראה כנכנס כה ילישןיאו ילטיייל ויודע
שהגוי מין כדאיכא יעדיףמיניסזלא ^יי
לנטל« .־
דמשצזע דאפי׳במקוס
סאסוילטלטל
גי
ף
מוליך הספינה אפור לאינישדעלמא ולצורבא מדרבנן שרי :
כדאית ליה תשה ומיס ולא
תולצין
סל
רפי
כגון
במקיס
שאין
אדם
סס
מוסר
שט
מיבמין בדציכא גדול דמצוס בגדוללי3ס
ליתןכליתתת הדלף מ" ה!5וקומי בדלף
ומשמע דהיכא דליכא יעדיףמיניס
הראי ,,דאלו דלף שאינו ראוי לא פס״יזא
מילת
א
להתיר
ככל
מקום
ליתן כלי תחת לדון והיכאידלית ליה אשה ובניס שיי לקדש והיכא דליכא גדול שרי לחלוץולי מ
הדלף שהיי אס הוא במקום דלא שיי
לטלטולי
מסים
גרף
של
רעי
אסור
לתת
כלי
וכ* כהי״ן בססר״תימ״מכ׳ר״תבחשיבה
שאיןמקדשיןאשהבשנתאלאמחין
מחת הדלף מעט סהואתבטל
נליימסייכנו
•
כתב
האגור
שהשיב
אביו
ז״ל
על
דוחק
גדול
וכתבוהו
הגהות
פ״י
משאיפות
וכתבו
עודומ’׳מ לא היה מירק3לנ8
זוג המקסש לשעות עשוי ע״י משקולות שמותר להכינו ולפיכו צדי שילךויקשיזש
למעשה וכ״כ גס כפ״ד מסל׳י״ט בשס סה״ג ונתבו עוד בשם סה״ק
סאשירילכנוס
כל הסבת משום דיל־קר טעמא דימוים סל מיס דאיכא מאן דאסר בס״קדשבת בי״ט וכ״כ הנלכו בה' י״ט ימשמע מדכייהסדאקי׳לר׳ת קאמרי דאשורלכנוסp
׳מטוס דאוושא בדלתא היינו שייאמרו ייחייסשל פלו׳טמזנ׳ץ כשבת דסירי בשבת מסמ׳ימדברי הי״ן סס ואכתוב דבריי בסמוך אבל יש״י פי וסא מציה קעבידנלון'
נתן כסס חטים וטעה זה לא שייך כלל גב ; זוג המקשקש שהכל יודעים שרגיליס
דה״ל למחשביכסו בהדי סכך דעני הפס שהם משוס מנוה ימשני דסבי׳ע
בדאיכא
לתקנו' בכל יוסי על יוס שלאחריו ובאיסו היום שהוא מקשקש אין מתקנין
אומו
דעדיף
מיניה
וכו
'
ומ״סלא מני לסו בהדי הנך אבלאה״כ דאפי'
ליכאעדיף
הלל וכן יש לפסוק הלכה למעשה קו פימא דבר ענ״ל  :קצת דיני השמעת קול מעיה אין מין ואפי׳לית ליה אשה יכניס אין מקדשין ואפי' לינא גדיללא'
חולצין
יתבארו בסי׳סאחי זה :
ולא מיסמין וזה דעת סרי״ף והיא״ש ז״ל שכתב המשכה כצורתה
דמסמ׳דבכלגוונ'
שלט אין יוכבין פ״ג בהמה ולא שטין על סכי המיס מסנהכפ׳משילין (דף לו)
אסור וגס סרמב״ס בפ׳כ״ג כ׳סתס דאין דנין ולא מקרשין ולא סילצין ולא
מיבמץ
ודיני רכיבת בהמה ודיני יושב כקרון נתבארובסי׳ש״ה  :ומ׳ש
וכתב סר״ן בפ׳משילץ פאפי״קדס מבע״י אסור לנכסה לסופה בשבח שטי קל
רני' ואכי׳בבריכה קטנה שבחצר ומ׳בס' כירה ( דף מ ) גבי מעסה שעפו אנסי
אותס ליורשה ותדע לך דסכי פק אין מיבמין אע״פ שאין סס אלא ביאס
ובייוסל'
סכריהא״ר ז ירא אנא חזיתיה לר׳אבהגדשט כאתבטי ולא ידענא אי פקר אי לא אסרו הלץ דכנסין ארמלן צריכין למכנס מבמיבעכ״ל א ובמרדכי סס נסב ג׳נ
עקר פשיטא דלא פקר דתניא לא ישוט אדם כבריכה מליאה מיס ואפילו עומדת הירושלמי הזה ואס״ב כ׳ור״מ פסק דציין לבא עליה מ־ע’י לכך נוהגין ניחרןאני
בחצי ל״ק הא דאית ליס גידודי הא דלית ליס גילודי וסיי״ף כת׳ בלשין הזה ת״ר
ברכת חתכים כי אלמכ׳אין לס חופה וכמה' דאינה נקנית לו למציאתה
ולמטשיידיס
לא יסוט אדס בכריכה מלאה מיס ואפי' עומדת בחצר ואי אית גידודי שרי מ״ס
אלא
כביאה
פ״כ
אסור
לעסות
ביאס
ראפינה
בסבת
פכ״ל ולפ״ז מהאיחעע'נקט
דא״כ עקר למיא הא איכיגידודי דמהדיילהו וכ׳הר״ן ססוא מפרש עקר ולא עקר
הייושל׳אדמלן
דאלמנה
דוק׳צייך למיככס סבע״י כלו׳לכא מליס מבע״י
ולאכשכ'
לסרן המי' שכסהן נעקרין ויוצאים חון לכריכה מיקרי עקרואסו׳משו׳דרמ* לנהר  .דאילו בתולה אע״ס שלא יבא עליה מבע״י כיון שנכסה לחופה נקנית לו ו 0
והוי בכלל גזיה דאין סטין טל פני הסיס וכי לא עקר להו למיא ה׳ל ככלי ולפיכך בסריא בכלבו סי׳קכיד ונרא' מדבריו דכיחוד נכד ס גי וכ׳עוד אבל אס הוא יוצ!
בז״לדאיאיתליהגידורי
שיידא״נעקרלהילמיאהאאיכ׳גידודידמהדרילסו להמתין שלא יתיחד עמה עד מוצאי שכת יכול למכסה כמיס כלא יחוד ואסהיא
אכל דש״י פיייסאי דאמרינן בו.מ' יא עקר אי לא פקר אי עקד רגליו מן האיץ לשוט טמאה אין לו להתיחי עסה עד סתטכולודכריהגפסוטיס הס  :וכתבטודטין
קאמיי׳וכל היכא דאיכ׳גידודיה״ל ככלי וככלי לא אשרו לעוט דליכא למיגזר סמא דכיין דנא ונין ולא מקדסין וכו'
גזיה ססא יכתוב כ״ש גירושין דלא
סגיאלא
יעשה חכית סל שייטץ עכ״ל ודכיי הרא״ס כפרס״י אכל דכיי הרמ״ב׳כפכ״ג כדכרי ככתיכסוצריך ג״כ שיהא נכתב כו כיוס ומ״ה לא חס למתנייס ימיהוכתוספתני
לגרסדוק 6מפ
־ סרי״ףז״ל  :־ולא מטפחין ולא מססקין ולא סרקדין משנהכפ׳מסילץ וססר׳טעסא
ליסודאסרי׳כהזור' גבי שכיב מרע דחקיף ליה עלמ׳טובא דשרי נגיס
וב״ס.
התוספות
־ ‘ בגמ׳סמא יתקן כלי סיר וכתבו התויבר״פ המביא כדי יין ומיסו לדידן טרי דדוקא הקילו שי רא שמא תזקק אשתו ליכוס וכדי שלא תעיף דעתו עליווכ*
?ימיהם שהיו בקיאים לפשות כלי סיר שייך למיגזר אכל לדידן אץ איו בקיאין
כפ״ב די״ט( וכ"כ נא״עסי׳קל״ו ) ולא מקדשין ולא מעיינין -מסנס
ומסשפז
ווס
מחת
וממכר
וכבר
כתבתי
כסי׳ס׳יו
מאך מותר צעסיק
לפנייס
.
לעשות כלי שיר ולא פ״ך למיגזר עכ״ל  :ואע״ג דבפ4ק דביצס אערינן שאע״ס כגס׳גזרה מסוס מקס
וכבי
בסי cו
ה¬לון¬
׳ סבמבטל טפס הגזיה לא נתכטלה סגזד׳התוספו' מדמו ליה למש קץ מגולים לשרו
כשבת וכ׳ה״ה בפנ״ג וז״ל וכספי העמיס שאסוריס ציור להחרים סוס דבר
כשבת
האימא לפי שאץ נחשי׳מצוייס כמ״ס סם ז״ל כפ״בדע״ז  :וכתבמהיר״יקולום
אא
"
כ
הוא
לצורך־סשכת
דדומס
להתי
נדרים
ט
"
כ
:
וכולן
אס כפסוסוגגיןאו
• ז״ל בסויס ט כשם רביכו האיי שביום שמחת תויס מותי לרקד כספה • שאומרים
מזידץ או מוטעץ מס שעשו עשויירוש׳כתכוהוהרי״ף וסרא״ס
בפמסיליןונתנו
קילוסים דתייה דנסגו בו היתר מסו׳כבוד התירס כיין דלית ביה אלא משו' שבית וססעי׳מינה דעאן דעכד ואקכי בסבת מקרקעי או מטלטלי הקנאפי הקנאהוכ נ
ינר׳מדכריו דלית ליה חילוק כין ימי חכמי התלמוד ליומי דידן כמו שחילקו החי׳ הימ״כ׳בפכ״ג • דינים אלו כ׳רבי׳עורבסיימקכ״ד' -סס<יתכ’}ר,
'נס י
?’ ר^
י דא״כ בלא כבוד התירס נמי הוה שרי לרקד וכ״כ פפיא דעת הפוסקים ססממי ?ריבי ס כפשוב' (סי' קט ) שאסור לפדות הכן בשבת וכ״ב ככחכי ס׳ר ישראלסימן
ו־בייסס ולא חילקו מך  :כתב הרמכ״ם בפכ״ג ולספק כלאחר יד פותר ולמד
תל״גבי :אסלר ליכנס כספינה ובועד סוףהסי'  3פ'פולין (דקלט)ומנ!רש m
קמדאמי־י' כירושלמי רבי׳יונה אמר אמורי ידיהון שרי דהא אית סכין כיומוי והוו כגמ׳מסו׳דסערמ׳מררככן סאי צירבא מרבכן לא אמי למיעכר לכתהלס ופיח יק
מסססין אחורי ידיהן ואפ״ג דאיתא כמי המס כהלוליה דר״ס כ״ר הוו מטפסין
העימס לאוכאיסור׳דאורית‘סיא אלא כאיסור דרככן דא״נ עכידמעש3
לאהטרמ
אחייי ידיסון 3סבפא[עבר־ר״מ וחמש קליהון אמר רבותינו הותרה סכת שמע רבי אדרכנן סוא דעכר הילכך כיון דצויכא מרבנן הוא לא אעמוד עליה דסיחנאאתי
־ קליה אמי פי הוא שכא לידוסינו בפוך ביתינו שמע ר״מ קליה דרבי ופיק וצתכו
למיעכ׳לכת חלס להדי׳בלא סערסלעכור סס לפני הכל  :וכ׳סרח״ס לא נלסעי^
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 -:הרי״ף וסיא״ש דמסמע דלר״מ אסור לט פח כלאחי יד אפ״פכ ססקכי -׳יוכ׳דכתרא כמילי דרבנן פרין יש הערמהמומ ימי־5־^ ^סד ויש הפ.יש ^(£יי׳’ן  /גיר״! »??!
־ הוא דס״ל כיכצן דכי ידהוו מטפחי אחורי ידיהון ופודדאיכא למימ׳דאפילור״מ
והרמכ״ס לא הזכיר דין  .זה וכת ' ה״ה כסכ״ג סכגיטס לעיסאיןצויבא מימןמ^
סיי לטפח כלאחר יד ולא אמ רבותינו הושרה שכח אלא סשו׳דסכר דהוי מטפחי בזמןהזה  :כ׳הרא״ש כר״פמי טסוציאוסו פסקרסכ״סדמות׳לימסכסכינמ3
^'
־ כדרכם והיינו דכיא״ל ר' מי זה סבא לרדותנו כתוך ביתינו עיק ר״מ דכיון דאהדי אפ״ס סהולכ׳בשבת סוץ לתחום דספינ׳ממיל׳אזלאואי:,ו לא מידי עכידוכסבת מ
מומ׳לימס כה דלא מירי שכיד ככניספו לתוכ׳והא דאסייבפ״קדסב
 .ליה רבי הכי ידע ר״מ דכלאחר יד הוו מכדי דפיי ופיק מכיס ופא משוסדאיגלאי
מילהא דאוכחינהו סלא כדן וסמ״ג כ׳בהל׳י״ט על סירושל׳הזיה מסנן' שמתיר דבי בספינ׳פחות מג׳ימיקיידס סשכ׳אתיא ככי׳ס דלא שרי לרתחל גזי ^ :ה מנפ t
־ דבי זהובמסכת נדה משמע שים לסמוך על דבריו מסוס דהוו שכיסי רכים גכיה
כדיסתיפס׳מבמ״י אגל כ״ה דשחי פס השמש סרו אפי׳ ליכנס3ה
 ,,Iו
ומחדדן סמטפתיה ע״כ י כחב עוד הרמב״סכפכ״ג סאפי׳להכוח כאצבע על
עביר
מידי ככניסתו כסב׳וכי תו סדי ממטיח חוץ לפחו׳לאומיי'ננ 3י
!יי׳ס
הקרקע או פל הלוח או אחת כנגד
אחת צדיך המשודרי׳או לקשקש האגוז לתינוק דכריוככמ׳ראיו' וגם התו׳שס סתיו דבריו וכתבו פודללרסב״םנעי ^ינ ^נ׳
או לחסק בו הזרג כדי שישחק כל
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כו
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שמא
יתקן
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כתבי כסם רי צב׳א יטי1
f: D
ימיהר״ר יסראל כת״ה סי׳ס״ 3וככסכיו סי׳קנ״ד כ׳להתי׳כגודלוכאמ׳פבאצבעותיו בספינ׳משיס דדמי לשט כנהר ואסור גזיה סמא יעשה גזכ'י  fס 'ס" ^ ו׳ ^ה
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פרחי כהונה מניס לפניו באצבע צידה  :ואין לומר דשאני מקדש פלא גזרובו משו׳ אשר שאלת אס יס פקפוק עבירה ללכתבספינ׳בסכ׳באותן הנהי[המיסנ
בחבלים

א״ח הלכות שבת שם

ד״מ
שט )0
יגאיוכ׳

■סמל
במסקץ
1,יס עי גויה או בהמהומתכוניםללכת כספת הנהר שאין בו ג׳טפסים אס כתוב בתמטתסד־סןסי׳ ס״גכסס 5ו״ז סצריך ליזהרשלאלכתוב
יווג׳יסיסקודס השבת נר׳דסותר לדברי ר״ח וגס לפרש״י שרי והאריך להוכיח השלחן* וגסל 15ישרטט באצבפו כמו אותיות בסבת כאפר כגו 3או במשק ין צבל
סופי לעכור במים פד ציציו נתבאר כסי ' ס״א  :כתב המרדכי בפרק לרמוז באצבעו להוליכו יצויר כעין כתיבת אותיות שרי :
סותר לרשום בצפורן נעל  -סדא׳יזקוס
מאצלוודכווסהוכו' :
 ,ורסי׳כירוש׳צ״ר אכהו אסורלאדש להושיט דבר להוליכו
תם ש{ תפירה שכפתס אסור לפותחו מסים מופר מימרא כפ׳כלל גדול ל פסקיתו׳ש״פ
וס'3
(סס ) המותח חוט סל תסירה חיי חטאת הנמה
ן ;' ל־ו »דבי » » toSהלי:
לגיטץ:
ופרס״י המותח חוט של חפירה בגד
שערו איצפרניו כיד בין לעצמו כין
וכתוב סס בכנס צעירי של זסדקסמי
נה; הות
(נ )
לאחרי׳ פטור אבל אסו׳ ובכלי חיי' חטאת התפור ועומד והניס סחוט אחךונמפרדו
ססלפניהמי׳ 6סדר להפצילן לכאן ולכאן
מרדני לןוp'p
שתי חתיכות הבגד זו מזו במקכת וחוטי ע׳נ לפג ח׳5
כתב
נ ףל; קיתהמיס סיכו יפיס בי״ע•
וחייב עלב׳שערות ומלקם לבנות מתודשחורות חייב אפי׳האחת
התפירות נמשכים ומותח את ראש החוט «הדא י הנ׳ זלוקא
ססי׳נכנס
ןגו׳מנ 6מי בסס ס״ר ישישיה
50
אסור
תפירה
זאפי׳בחול נמי אסדיהמטשט' בדיו שעל החלףויש במקומו לכתו׳ להדק ולחביזוהיא תפירתו וחייבומדבריי
ספינו
כשכל! כעירוינ ^יא ע איתן
!עונו
תקונן
הגסות מרדכי פ״זמסמע דלא מחיי׳אא״כ׳ שעיקר
ב׳אותיות חייב :מותר לרשוםא בצפורן על הספר כמו שרושמי'
לתפזרנלי הירוד
למותחו
^נרין מעכעה לשנינה והיהאומר לסי׳שאקזה דבר המתקיי׳חוט של תפירה שנפתח אסור
קשיו בסיסו דאל״כ אינו עומד והרסב״ס ופנשיז נשמותח
ססגויס המנהיגים הספינה לעצמם סס
סכווניןדרכי׳ מאיי הקשה לו מי״ג סייד משו׳יתופר וכ׳ה״רפרץכי אותם• שמהדקי׳הבגדי׳סביב זרועותיהם
כ׳בס/הסותח חוט סל תפירה בשב׳חייב  1>!roלהתקיים
לתועל
מפני שהוא מצרכי הספירה משמ׳מדבריו היל
yע:״ל; ולדעמר״ישכתב רכי בסימן ע״י החוט שמות־זיןאותו ומתהדק אסור למותחו בשבת־אא״כ יהו
«לרן
שהוא מפרש מותח חוט של תפיר׳שמומס מעיקרו
r1״ 0וכןלדבריהת־ס׳וסר״אששכתבתי הנקבים שהחוט בהן רחבים• קיצת ומתוקנין בתפיר׳ בעיגול מוכי׳
הנשים חותרים
שנפלו מן הבסת כשב׳מותר להחזירן אבר אסור לייתנן בתחילה החוט שרוצה לתפור בו כדי שלא יהיה
למת חהחזע סניג
נס^ןוואיאסור-ודב׳תימאסיאההית'
כווץ ולפי שדבר זה מצרכי התפירה הוא ידועתיהן ואעי'
הוהסנתכוכססס״רישעיה  :כת* אפי׳בי״ט אסור לקבץמלחממשרפות המלח שדומה למעמר וכן
ובחב
חייבסטאת -
הי״פאוסס קו רן אינו קשר
עודהאגוד בשם הגאונים שאסהמחוז אפור לקבץ כל דבר במקום גרולו הנותן זרע של פשתן או זדע
מל קייחא ענ׳ל •
בפיק
כמידכי
כ
*
כ
ונו׳
סמסדקי׳הבגדיה
יג׳יכמ׳נש׳שינולי
יבש שאץ הספינה יכולה להתקרב אל של שומשמין וכיוצא בזה במים חייב משום לש מפני שמערבין
סיכש׳נדי שיעשו כבש מותר לירדבמעבר
כלל גדול והגה״מ לפ״יבסם סמ״ק • יוזל לקטרדנרי הר׳ף
ונתלין זה בזה :
שבלי הלקט כ׳ה״ריסעי׳כ״ל שאלו שעושי' אחנס נהנו להקל
היאייציתקטכס שמעכי׳כמובגשר וס״ר
שאקךמ -להתיר נדרים בשבת בנדרים שהן
ש 3 £^ 0
כקכיס בפי כתי ידיס וים חוט מחובר מס נלנרי הנרות5
צניגדורכת' שאין לי מס במגיסקטנה
<י |< תנתיל<1לי :
י לצורך שב׳כגון שנדר שלא לאכול
מחט שמכניסים  .לאופה הנקכי׳וסהדקיה
צה צא שטה על פני המיס וזזהממקומה
שלא לשתות אע״פ שהיה לו תנאי להתירם קודם השבת אכל עליהם כין אס היה הפתיל תוסס מקלים
6ךהא היא עימדת כארעא סמיכמא היא
שאין לצורך השב׳אקמתירין אותם אבל הבעל יכול להפר גרדי מע״ם ממוח ומהדקו בסכת כין אס
מכ״לוכלהז סו׳כסבלי הלק׳״ונ׳דלאמיידי
שבת
הכניסו לנקביה כפ 3מ אין בו מסו׳תופר
אשתו אפי׳ שאינן לצורך
5ואנשאי ן הספינה קשורה ואפ״סאם
לתופר לא לוי אלא 0רוצ כקיומו סיהא
פוערתכלו' שיושבת נקיקע היםואיכה
מהודק תמיד וכי• רפה החוט קשה לוי הלכך כפסומחו חייב חטאת אלל זה סחי'5
זוס ממקומה כארעא סמי׳כתא היאושי־י אבל סא היא קשוי׳ כמנהג ספמו׳סעימדי'
מזל אע"פ סהיא סטה על פני המיס מותי ליככס כה וכ״נ מדברי הכלבו שכתב תצה בהדוקו אלא כשעה שלוכסו ובשעה שפוסטר מיפה מומו אין בו הסיס תופי
ואינו דומה אלאלמי שיש בבגדיו לולאות וקיכיס ומחברן כבלת ונס מפני המחט
יוסוו ליכנס בספינה בשבת אא״כ קשורה משמע אבל אס היא קעורה מותי ליכנס
ככל גווכא וכן פחא דבר וכ״כ מדברי סבלי הלקט שכתב שאלו לפני רב יהוואי גאון שהיא נקובה אין לאוסרה כיון שמחוברת בפתיל והפתיל בבגד ואינו נפרד לעולס
מוחי וה״ה הפתיל העשוי למנעלים ולוקא אס יש נקכיס מותי אבל לתפור מוט
הפיכהפבאה פחון לתחום בשה' מסו לעילות בני העיר לתוכה כשכ׳והשיבמותרים
מימיולי 3נע ולצאת ולאכול מפירותיסם עכל• ומי׳מצאתי בתשובות הגאונים אחד בבתי ידיו וכשפושטו מרחיבו וכשלובסו מותחו ומהדק בסי ידיו תפירה היא
נססובמש־גאץשאס־ייליכנש בספינה כשכיאפי׳העמידוה בעיגןשלה אאי־ כ היא זאת דמה לי תפירה ליוסי א׳מ״ל חפירה טולחית • וכפל הייאיס כ׳אומס סיס לים
יוסבו! כקרקע סיס מחת ואינה סטה ט״פ המיס כלל פכ״ל -וכןשי לערס הא דשכלי נקבים וגס חבלים בבגדיהם והחבלים קבועים ומהדקים אוחס תופס אני ליס
מחטאת ואינודומה למ'חיחת חבלים צורצועות סמהדקן 3צואמ ססס סופו
■ כשפע' שבאה מחוץ לתחום דכיושב' בקרקע
סלקט שנתכתי כסמוךשי התיר ליככס
להרפותן ולהוציא ראסו ואם■ סנילי־ בגדיהם מהודקים סכומו יטיל לצצתאלא
סיז ממש היא וכסא הוא דשרי " ומ׳מכיץ דחידי דרככן הוא יש נסמי־ך על דברי
הכלכושעתיי•  :כיצד מ-יתר להפליג בספינה ע״ש וא כמכת נתבארבסי־׳רמ״ס :
בהרפותי מות' בחבילי הדקי צואר ואם חכילי הדקי צואר רחבים סמוציאין בעודה
מהודקאנמלךסעחי׳להניסן כך לעולם אסו׳להדקן בחוט סל מפירה עכ״ל -בוכץ
המצניע (דףצד) הנוטל צפיניו וזכזו
 Wהנוטל סעיו או צפמיו וכי׳כס״ס
,
או כסיניו יק סעיו וכן ספמווקזקנדר׳ אליעזר מחייב חטאת סכפלרמן הכסת וכו׳א״ל אסור ליתכן וצו׳ ברימא כר״ס במי פומנין ( דמח ) וטעמא
וסנמיס אוסרים משוס סכות ופסיק כחכמיס וכ״פ הימ״כס כפרק ־ט אכיל הר״ן כמכ דאסור ליתנן לכתחלה חרש״י משוס דסשמא קא עביד ליה י׳ נא  " :אפורלקבץ־
מלחוכו׳ בפ׳כלל כדול ( דסג ) אמר רכה האי מאןרמיף מילי׳יא מסילהת׳ חייב מסו׳
מאז משנים לדכריהפוםקיס כר״א משו דאישויא ראיייתא הוא ולחומיא עכדינן
מעמר אביי אמי אץ מיעוריאלא בגידולי קרקיופסק הרא״ש כאביי וכן דע׳סרמ׳יב'
ואיני סכין דבייודכיון רסכמי׳נמי אשיי מס שייך לומ׳לחועי׳פבדי׳יעוד מאי קאע׳
בס״ס ומשמע לרבי׳דלא פליג אביי אלא לפוטרו מחטאת אבל איהויא מיהא איכא
עסיס דאיסורא דאורייתא סוא הלא זה הוא המחלוקת אי מיתסר מדאויימא וא
הנותןזרע סל פשתן או זיע סל
ונסן הוא שלא לחלק כל כך בין אכיי לרכא :
מוימן־ובגס׳א״ר אלפזר מחלוקת כיד אבל ככלי חןיבדא״ר א לעזי מחלוק' לעצמו
כחב
מנל לסבת דגיי הכל פטור וע״ש וחייב על שתי פעמ׳ומלקט למות מתוך שחורות שומם מין וכוייפשוט בזבחים פ׳דס חטאת ( יצר ) וכתבו הרמב״ס בספ״ס
מיה אפי׳כאסת יאפי כחול כסי אמי גי׳ז תנא הנוטל מלא סי הזוג חייב וכמס מלא הרמכ״סיכפ״ח המקק דבילה רעשה ממנה פיגול או שנקב מאניס והכניס הסבל
עי,חוג פסיםי׳׳א אומי אח' ומודים חכמי׳לר׳אליעזר כמלקט לכנות ממוך מחומת .בהם פדסנמקכצו גוף אחד ה״ז תילדת תעמד וחייב וכן כל כיוצא בזה  :כ׳סרסב״ס
בפנ״א אע״פ סנותנין סומסמין ואגוזים לדביס לא יחביצסבי־דו ונת' ה״ה סדין זט
שאעיאתת חייה ודבר זה אף כפול אסור משו׳סכ׳לא ילבש גבר סמלת אשה ודין זה
מוספ׳כפי״כ כתב הרמב״ס בסכ״ג אין סוברין את החרס ואין קורפין את הנייר׳
נסנו דכי כסי קפ״כ כספייורה דעה :כחכ הימ״כם כפ״ט החותך יכלת מגופו
כקולן סל
F3
המדבק ניירות או עורות*4
הרמב״ס _כפ" י׳_ _ _
כלי  1._:כתב _
כמתקן_׳»
'
שהוא_
שכתב רכינו הוא מתמיה ספני _
וכתב ה״ה הכלי 1.
לאחי ,׳_*
בין לו כין _
בנלי4.פטור _
בזויכין »*.*,
ממירי
סיפייס וכיוצא כו ה״ז מולדת תופר וחייב וכן המפר׳ניירות דבוקים או עורות
ץ ני^ פי השוגיא שכפוף עיוכין נרא׳ככיאור פהיבלא הלחה התותכה הרי־ הוא
נסית! צפיניו ככלי שהוא חייב • דין צעורן שפירשה וציצץ שפירשו נתבאר כפי' דבוקיס ולא נתכוון לקלקל כלבד הרי זה תולדת קירע וחייב  :מס מותר להחזיר
רצומהישנסמטה מהלולאות נתבאר כסי׳סא •
,511יי ; אם מיתר לפרוק ראשו כמסיק כתבתי כס״סש״ג  :המטשטש כריו הקלף
שסא נש ^ לין להתיר נדרים בשכת ונו׳ססנס בסוף מי סהחשיך (דף קגז\
'ס! :ס5כ לל גיול (דף עה ) ת״ר כתב אות אחת גדולה ויש כמקימס לכתוב שתים׳
מפירין כדרים כשבת ונשאל ץ נדרים שהם לצי רך הסכתופרש״י"
־ ,1י מחק אות אחת גדולה ויש כמקומה לכתוב פתים חייב א״ר סנפה ב״ר יוסי
ספות _ מפירין כפל לא1סתו  -ינסאלין לחנה שהן לצורך הסכת כגץ שנדר טלא יאכל • ומ״פיז•
_
ספמא פ פעמים _כתב _
_
כמשכן
^דעיבזוחק מככופב וכתב הי׳אש והיינו
אע״פפהיסלו פנאי להתירם קודם הסכת סס בפיא דאיפסיטא  :ואיכעיאלן
■? יש אףיחק כדי לכתוב אסר' כמקומה מן הדין הים ראוי לסייב אף מוחק אות
כגמ' (סס ) הא דקפני מפיר ין נדריה כסכת אי דוקא לצורך הסכת או אפילו סלא".
^נדי לכתוב אות אסרת במקומה אלא שאינו ראוי לסייג על מחסכ׳כתיב׳יותר
/נ ץמ עצמה ויראה שאץ חייב על מחיק׳סשטוש דיו אפי׳לכתוב כמה אותיות לצורך השבת ואסיקנא מנאי היא דת נ יא הפרת נדרים כל היום ר׳יוסי3ר ר׳יהודם־
ור״אברר׳ססעץאמרומעתלפת ופירש רש״י כל היוס עד סתססך ותו לא ואפי'*,
כיה במשק אלא מחיקת איסייית כדי לכתיב במקומי ואשיי כותבי זה מתיך
סמעסמוך לחשיכס הלכךאפי׳שלא לצורך שאס לא יפי עכשיו לא יפיפוד .־ וכחגר"
^־יחוגססדנקטבכריפא מחק אות א׳יאיתי כתוספתא וכתב בה נפלה דיץ על
י ימחקה סעוה על הפנקס ומוחקו אס יס כמקומו כדי לכתוב ספי איתיו' חייב הרי״ף והרא״ש דבפ׳נערה מאורסה איפסיק א סלכתא כתי׳ק הילכך מפיריץ כדרים׳אפי' סלא לצורך השבת • כתב הרסכ״א כתשובה סנרס העולה להתיר סיסי הקהל
5יא לא בייי לן וי׳ל דהיינו טעמא דהאות שנכתב בטעות כמאן דליתיה דמי
כמכיל מחשכת הכתיב׳הלכך אסי׳סשטוס דיו נמי והאי מקט ר כריחא בסבת אע״פ שאינן לצורך הסבת ואפי' פ שמעיקר הדין נרא׳שאינס רשאיס לפשות־
^ חת גדילה איידי דתצי כתב אות אחת גדולה עכ״ל ונס סרמ״כס בפי״א כמכ כן אלא סכך נהנו ומנהגן סל ישראל תורה היא אולי יש להם על מס סיסמוכו לסי
_ ? ,Mשי5ס ולשון רכינו שכתב המטשט׳כריו הקלף אינו ממין ושיפורו כאלו שאין כמפיא אלא כשבת ואם לא יתירוהו כשבת לא יתאספו כיוס אחר ונמצ' שאץ
שסשסייגסבקלף  ( :וכ״ה בדברי הר״אש וכ״כמסר״א בהגהותיו ) כתב לו המי לעולם ועל זה סמכו להתיר אפי׳לשבת כעין הסרת נדרים סמפיריןאותם
 p p3,כלל גדול נשאל ר״ס על עוגית התינוקו׳ שכותבים עליהם אותיות בסבת אע׳׳ פ שאינן לצורך הסכת ק הטעם סזס שאםיעביר הסכת סוג לא יוכל
^ 1’,שכליה אייתם התינוקות כי״ס והשיב אי מסוס מוחק ליכאאיסורא הבעל להפר שאינו מפר אלא כיוס שמעי עד כאן והאגור הזכיר תסוגה וז בסימן
הרעיה
ס3מי *ן ע״מ לכתוב ומי׳איסורא דרבנן איכא ובתינוק אין לחוש דקטן
^,
כתוב עוד בתשובות הרשב״א על מי סנסכע לפשות מלאכה פלוני עי זמן פ׳ולאג
ת קכ"ד מצווץ להפרישו סיכא דלאספינן ציה בידים שכ״ל :
? זלמן
כט ב * ts
דאס' י5רשו' ונ' ג

שם

נזדמןלו למשותה פדירסהאחרון סל אומו זמן ואותו יוס כא
בשבת ויש לו סתח־ס להתיר נדרו נשאלים אפילו בשבת וא״אלפשות' נראה ססיה כתיב ר׳יוחנן במקום ר׳פדת ולפ״ז לא היה המסחמד 3י ^
בסבת
•
מספקאליה מ״מ דעת הרמ״בס וסמ״גורבי׳לססוקכמ״ד• קטן ציכלי' ^1
שסב כל סבות דימן מותר בין השמשית וכו׳בפ׳בכל סערבץ (דלב )
אוקימ׳ ב״ד מצריין לספיישו וכ״כ המו״ק כס׳אמוו־ אל הכהניס ' יטסרכיכתיבס^
שסני' דקתני נתנו לעירוב באילןלמטס מי טפסים עירובו
עירוב
כיני
דעה סי׳סע״ג וז״ל כתב הרמ״ב© סאץהגמלי׳ מוזהייס עלקתסני־ ^ ' ^
דאמר כל דני שהוא משוס שבות לא גזור
לטמאם ביד אבל אסבא
^'; ,
יכול
שבת
להפו
מפני
שאינו
י
עליו בין השמשות ו משמט דדוקא לדבר
:ר נח־־׳אלא ער שתחשך ואם לא יפר סץ בד מטין
אין נ״י פציחלהפרישו * £
מצום הוא דלא גזרו עליו דומיא דהסיא
 rbהיום יוכל עודילהפירם :
מצוו׳לסנכו בקדוס׳ונ״לפצריק ^זו'
סצייקלסןחען
ממני' דבעייובי מחומיןהיא וקי״ל דאין
שבות דרכק מותר בין השמש!־׳ לצורך מצי ךןוכן משמע הלשון שדיפואמור
מערביןאלא לדבר סצוס אבל כמקו׳דליכ'
כנון ליטול עירובו המונה בכרמליתאו ל על ות
להזהיי גלוליס טל הקטנים
מפמ׳שצדיך
דבי סצוה כיןהסמסממי גזרו מסו׳ס כות
" ,,
־ ־
*־׳כ ?\״! ׳׳VI
שס J7
והיינו דתנן בס״ס במה מדליקץספ׳חשב׳ אחריו באילן או ליטול ממנו לולב המונח עליו או שהיה
טרוד" ,ע
דכמק^ I
והוצרך לעשר פיחת בין השמשות וכ״כ הרי׳י שמותר לומר לנוי מותי למ י קטןאוכל נבלו 'אין3״דמג,
סש אינ׳ססכ׳איןסטסרין את הוודאיואין
להערישו מדתכיא אפוי ואמיתלסוגיו
בין השמשות להדליק הנר:
מטבילי! את הכלי' ואע״ט שאין כדברי׳
גדולי׳פל התטני׳מאילאו ואמרי
לסולי)
אלו אלא סשז׳סבו׳לא המירו׳בץ השמשי'  1Ht £7דר! ר הרמב״ם ז״ל קטן העובר על שבות דרבנן
מסמי לא דלאלססולהוגידי׳ומאס׳סגו
וכ 'כ ה״ס בפכ״ד בסם המסרשיסז״ל :
כנק שתולש מעציץ שאינו נקוב או מטלט׳
פוסק כאןכמ״ד דאמי׳מל תורהאי3,׳,
והרמ״בס כתב בפ״ו מהל׳עירוב סכל
דבר
בכרמלית אין׳ב 'ר מצווין להפרישו ואיני יורע למה כתביהעוכרמציין להפרישו אס כן פ״כ כי  *mn׳
מהוא מדברי סופרים לא גזרו
טליו
כין
השמשות במקום מצרה או בסטת הדסק על שבות דרבנן דאפילו באיסור דאוריתא נמי אין ב״ר מצוויןואמרת להזהיי גדילים טל
הקטטס
להפרישו פההוא דבפרק חרש דאירכסל מפתחות דבי
מדרשאלסמי להו בידיה הוא אגל
להסייססלא
ובפכ״דמהלכ׳סבת כתב כל
הדברים שהן בריח וא״ר יוחנן לירבר טליא התם פירוש שנאבדו
מפתחות
1
הוזהרו
וכדברי
הימ״גסונ״ל
דעעמ׳דתי׳
אסורים מסוס סבות לא
גזרו
עליכן
בין
.
.
בית
המדרש ברייה וצרה שיוליכו נערים שים־לאום שם
ויכניסוםמסו' דבגמ׳מותיב כמי מדסני׳גגי
סקצי׳
טסמשו6,6
כעצמוסל יוס היס ק ^ייין וקאמר טעמא משו׳ דקטן אופל נבלות אין ב״ר מצווין ליץ פרישו ^ כתיב לא סאכלוס להזהיר
גדוליסעל

^כי ז

השמשותמותרי זיהו ^סיה ^
 wאלמא אפי׳באיסור דאורית' נמי אע״ג דקא כעי עמיתי ליה סיועה?ע? יס ?5י דס תר ^כ^ גפשסמילצ
דבר סצוה או דוחק כיצד סותר לו בין
תאכל דס להזהיר גמלים על
הקסני׳מאי
מהרבה
משמות
ומוקי
להו
באיפור
דרבנן
מ״מ דברי ר' יוחנן לא
השמשו׳לעלו׳כאילןאו לשוט על פני המי'
לאו דאמרי׳להו לא תיכלו לא דלא
ל־סעו
 .נדהו וכ" פ בספר המצות ובעל התרומות =
להביא לולב או סופר וכן מוריד מן האילן
להר בידיה ובתי סכי אימריק וצריםדז1י
שמד
או מוציא מן הכרמלי׳ עימב שעשוק אס
אשמעי׳סקציס משוסדאיסויזבמססו
היה טרוד ונחפז ונצרך לרברססו'
משוסס
5
ותביןהשמסומ
ה״ז מומי אכל אס לא
אבל דם דטד דאיכא יביעי׳איסא לא ואי אשמעי׳דס משים דאיכא כדת אבל
סקצי׳
היה סס דוחק ולא דבר פצוה
אסור
לפיכך
אין
ממשרין
את
הודאי
בין
הסמשו׳א״עע אימא לא ואי אשמטי׳הני תרתי משוס דאיסורן שוה ככל אבל טומא׳אימאלא ^י
סאיסוי הפרשת מעסר
בשבת
משוס
סבות
אבל
מעשרין
את
הדמאי
וכתב
ה׳המגיד
אסמטי׳טוסא׳כהניס
שאני
מסוס
דריכה
בהם מצו׳ימרית אכל הצי אימאלאציינא
והוסיף ז״ל אס היה
טרוד
ונחפז
וכו׳ונ״ל
שיצא
לו
מסה
שהוא
סכור
שאס
עירב
אדס
וסובר
ז״ל
מכי דמטיקיא כי אותכי׳מכל חד סהני דסוזהמ גדוליםעלסקסניס
עירובי מת ומין
לדבר
הישות שעירובו עירב כסכוא׳פ״ו מה׳ערובין ואמ״פכ אמרו
הוה ס" דדילטי׳מנייסו לשאר איסירין ומ״ס הוה צייך למימי שאץ זאת
ראזהוס
«לא גזרו עליו
מסי׳שנוח
אלחא
כל
שהוא
דסוק
בין
הסמסו׳מות עב״ל ודברי רבי׳
אלא דלא ליסטי לסו בידים אבל להפרישם לא הוזהרו אבל בתר דאשכחן
דבכמה
ספימין כיותר
סכ׳או
שהיה
טרוד
והוצרך
לעשר
עירות
בין
הסמסו׳ואי
מוקמה לס לוכתי הוזהרו גדולי׳על הקטכי׳ה״ל ג׳כתובי׳הגאץ כא׳ולכ״ע אץ מלמיין
ואיכהני
בודאי
קשי׳מתניתץ
דס״פ
כסה
מדליקץ
דקתני
ספק
חסכה
ספק
אינה
תסכה
תלת
אץ
דוכתי
לא
הוזהרו אלא דלא ליספו לכו בידיס א״כ
כשאראסוריןסות׳למיססי
סעשרין את
הודאי
ואי
מוקמת
לה
בדמאי
קשהדלמהכתב
או
שהיה
טרוד
אפי
_
לו
להר
בידים
והא
ליכא
מאן
דסבר
הכי
דסא לא קאנוי אלא קטן אוכל נבלותאיןכ׳ד
אינו טרוד נמי שרי דהא מתני׳סתמא
קמני מעשרין את הדמאי ואפשר שהוא סיר מכווין להפרישו אכל למיספי ליס בידי׳לא הלכך צ״ל דמי אזהרות היינולהפרש'
דמתני׳דקתני אין מעשרין את
הודאי
אבל
מעשרין
את
הדסאי ע״כ לא במעשר אבל בסאראיסורץ אין מכווין להפרישם ומ״ה גבי טומאה דהוי חד מהכךחלחא
לצורך השבת עסקי׳דא״כ אפי'
ודאי
הוה
שרי
לעשורי
דודא
י
כל
לצורך
השב׳
דכ׳מצו'
כתב רכי׳סכחסרו להפרישם ודוקא בהנך חלתאאבלבשאראסוייילאהוזהוו
הוא וכיון דבשלא לצורך
השבת
עסקי׳לא
הוס
לן
למישרי
לעשר
אפי׳דמאי
אס
לא
להפרישם
וכמו סכ׳כאן לעגין שבת דשא׳אסורץ לא ילסיממך תלתאדג׳נחוניס
מפני הדוחק ולכן כפי.
או
שהיה
עמד
והוציך
לעשר
עירות
כלומ׳דספני
הסירדא
הבאים
כא׳אין
מלמדין
ואע״ג דבגמ׳מצייך להנך פלס קראי וא״כ לאתשיני י
דוקא סרי הא אס אינו טי״וד לא ולפ״ז
לא התיר כאן לעשר אלא דפאי דוקא ויותר כחד קרא וילפי׳מיניהו לשאר פסורין וא״כ ע״כ הני אזהרות דלאליספו לכוניויס
גר׳לו׳דאפילו ודאי סרי למסר ואפי ס
לא
לצורך
השבת אס הוא טרוד ונחפז לדידן
נינהו לס״ד קטן אוכל נבלו׳אץ ב״ד מכווין להעריסו י״ל דס״ל ליבי׳דהאי
צריכומא
דק״ל דלאגזמעל סבות כיןהשמשות
בשעת
הדחק
והא
דחנן אין סטשרין את לאו דוקא הוא דא״כ ככת וב רחמנא בנבלה וטומאה וליתי כל שאר איסוויןמנייס
סודאי אתיא כס״ד גזרו
על
סבות
בין
השמשות
וכמו
שעיס״י
שס
:
דהא דס דאית ביה כית אמי בק״ו מנ בלס דלית כה כית ושרצים דאיסומז
במישהי
שבג כתב
הימ״בס כפכ״ד ויומה עליו ה״ה
כמו
שתמה
עליו
רכיכו
ועוד
אתי
בק״ו סנכלהשאיסור׳ככזי׳א״כ כמו שהקשה הרב מובהק מה״רו אליהמותי
סהרמב״ס עצמו כסב כפי״ב מהלכות שבת וכסוף הלכות מאכלו' ז״ל נע׳אמור דליכתו׳רחסנא סומא׳ודס וליימי שיצי׳מנייהודכי פיכח מהלמני
אסורות גבי איסורי תורה שאץ
ב״ד מצווץ להפרישו והניח הדבר בצריך • מלמוד שכן ריבה להס ככחו׳מצות ’ יתרות איכא למי׳דס יוכיח וכי פיכח מה לוסשכן
זמצאתי כתוב בסס היב הגדול
מה״רי
יוסף
פאסי
ז״ל׳שמס
שכתב הרמ״כס בפכ״ד
כית איכא למי׳טימאה תוכיח וחזי סדין לא ראי זס כראי זה ולא ראי זהכרסי!0
גבי סבות דמשמע לוקא שבות
אכל
לא
איסור
מויה
לא
קאי
ארישא
דקמני
אין  -כצד הסוה שבהן סהןבאזכר׳והוזהרובה גדולי׳על
הקטני׳אףשרני׳ושארכלאיסורן
בית דין מכווין להפרישו ?
אפילי
באיסורי
מורה
כמי
אין
מצווין
להפרישו
אלא
סכתור׳שהן באזהרה יהיו גדולי׳מחסרין על הקנוני 'וכיון דהאיכייכותאלאוווקא
אסיפא דקתני ואס הניסו
אביו
אץ
ממחין
בידי
קאי
וקאמי
דהיינו
באיסורי
דרבנן
הוא
ופוד
דפשטא
דלישנא
דבריפ׳דקתני להזהיר גדולי׳על כקסני׳מסמעסציז
דוקא אבל באיסורי מורס
ממחין
בית
דין
ביד
אביו
סלא
יניפנו לעסות
איסור חס להזהירם מלטמאת לכי־ נקטינן וההוא צייכותא אינא לסי' דלא אתמר אלאלמס
יתיישב על מה שכתב
כסוף
הלכות
מאכלות
אסירות שאף על פי שאין בית דץ
מאידדחקי׳לסכויי דמי אזהמ׳דלא ליספו או דלאליטמאובידי׳ןלאעוקיבוימח
מציוץ להפרישו
מצוה
על
אביו
לגעור
בו
ולספיישו
ואהאי
מצות
בית
דין
מצווין מפשטן ולא קי״ל הכי כך נ״ל לדעת רכי׳וכן צ״ל לדע׳ נ״י שכתב בה טימאהאמוי
באיסורי מורה
דוקא
איל
לא
באיסורי
דרבנן
וכיוצא
בזה
מצאתי
שכתב
מורי
חמי
ואמרת
להזהיר גדוליסעל הקטני׳אע״ג דבשיא׳אסורין אין האבסוזס׳פלהקכהזק
הרב
החסיד
הגדול
ה״ר
סייס
ן׳אלכלג
ז״ל
:
קטן
סבא
לכבו׳אין
סומעין לו מוק מי׳ליה בעושה על דעת אביו האלאולאאסי'
והוי יודע דכנוססי דידן בפרק חרש רבי פדת הוא דאסר
לידכר טליא ולסיילו ליה אבל בטומא׳סוזכר מריבוי דקרא ע״כ אבל הרמ״בסמפ׳כפסטאדסוגיאזק
התס אבל ר׳יוחנן
אמרי׳המס דספוקי מספקא ליה אי כ״ד מצמיךלהפריס קטן או מצריך להני תלת 1קראי וה״ל כחד קרא וילפי׳מיני׳לכל אסורי-ןסכמירוא כף י
י
־ ־־ ־ ולאלינמו
לא ומאי דשני
אמתני׳דקען
שבא
לכבות
אין
סומעין
לו דדוק' כעוסה על דעת אביו קטן אוכל נבלו׳אץ ב״ר מצווין להפרישו פ"כ לא הוזהרו אלא דל 6ליספו ולאליג
היא לאו
משיט
דס״ל
הכי
אלא
משוס
דזיל
הכא
קמדחי
ליה
וזיל
הכא
קמדחי
ליס
לסו בידיס אבל לכפייסס לא היזהרו בסוס מצו' וכ 'כ הימכ״ן בפ אמור אלהכה׳
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הלכמא דאין מצווין דאף פ״ג דרבי פמו עבד עובדא כיון דלר' יוחנן מספקא ליס
לדידן כמי מידי ספיקא לא נפקא ויש הוכחא לזה בדברי הי״אס שכתב בריס שכת
וז׳׳ל וקפה היכי קאערדפשור ומותר לגמרי דהא קעכר מסוס לעני עור לא מתן
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עביר עי j -מזעומע דנח סני נסו בין 3ך  Jujו
מההיא דמייחי כס׳חיס בן חבר סרגיל לילך אצל א 3י אמו
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בפ׳יוצא דופן לא צריכא לאומן המוזהרי׳מליי י^ ?!£י׳סמ^ ^ ^ רסילו
מציוין להפרישו ואס איתא לימא לא צריכא לאביו פסחה ר עליו וכחבסוים1
־
־ ־
־ יסו 3ס ללןהגיפלחיכוךמממ

י rr

דעמאכיו אפסי סהסעס לפי סהס מפרטים דבעושס על דעת אביו היינולומ׳דכל
קטן המכלעל דעת אביו הוא עושה כודאי וכמו סכתכמי בפי׳על״ד ובמסחתרבינו

איבעיא לן מופלא סמוך 'לאיש דאוייתא או דיבנן ואמיינן פ״ס קטנה סניור ^
וערקינן לוה ליה קס< ^וכ לנ3ל ןת5ן^ יאין כית דן מציין

ן^ $א אפי׳כמופלא סמוךלאיש אמרי׳הכי וגדולה מזו אמרו סס כפ׳יוצא
הזורק למוכי וכך הם דברי הימ״בס בפיק י״ו ודברי רני' בסימן3^ ) r:p׳" בפי ? שמג (א)
 ,פן^אלאומן סמחהרי׳עליו ואקשי׳ששא קטן אוכלנבלו׳איןב״דמכווין
י״ר
וכן
רבי׳בסיסן
זהמיירוברשות
היחיד
געורכלוער
שמותילסלסל
בר
.
וכ
אפילו
«כינערית
ו'?|י ״ץ דאלמ׳מאן דאית ליס א ץ מציוץ אפי בקטן סמוך לאיש קאמרושמ׳נאמר מדרבנן ולפיכך כתבו שאס סוא רמב סיבה כלומר סהוא יומר מביס סאת־ס כריך מי פהחקי ^א
.»21
רומסבכין אלא למצות ,עשה ,ולא למצות לא מעש׳עכ״לוצהרמ׳ב׳רמפליג שיהא מוקף לדירה כדי שיהיה מומ׳לטלטל בכולו •
ומשעודרביטו
" 06
הוא*
,לצאפרומסגכין
ווו״יל תותיו ,דאפי'
 •frאס
גמולות
בלילה
גס
"
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*
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^
יו
מדברי
6
תי
הרמ
בס
ספיר
דכי
נש
ל
3
אמרי
קטן
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במדב ואינו יודע מתי הוא שבת מונה י״ד סכתב וז״ל כגוןמרינה המוקפת חומה7אי צא פייתציה
1־61i5
נ־ו״״יןל־פריסינ־גי
0wJי 6צנל5וכיר מכריה ל 5סיישו
׳ז ימים מיום שנתן איל לבו שנחתו שדלמותי׳כפולות כלילה וא״ת הא בפרק אתי
ה׳-
יייל
בתיא
דעימבץ
אמתכי׳דל
^
מ
1
מיד
5
ןךס
צפגירה
דא
<
ףת׳
״
י*
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" אתמנזצית ג« :
 1פן&מ5מה לסנט נמגוס פס־  :ומקדש השביעי שעושה קידוש והבדלה ועושה בכל יום מלאכה
ביס י ויפתח בר ס פריך ורבנן אמר ר מ
ל״נ ״ ,,מח לרננן נתכהי׳ןביים כדי פרנסתו ולא יותר ואף
ביום שמקדש בו ומותר לילך בו בכל ר״ה ומהדרו אינסו כרמלית דאמר רבה
י) ]ג(11ס& לנינו סל מיניק י׳ע־פי
יום היה יוד׳מנין יום שיצא בו כגון שיורע שהיום יום ד׳ או יום ה׳
ליציאתו אכל אינו יודע באיזה יום יצא מותר לעשות כלמה בר בר חנא אסר רבי יוחנן ירוסצ׳אלמלא
,a־ ? roJפ6נילין5וופו סיסודרמן
ילוביריס א וכ*כהרשי‘כא ומיסו כתב
דלתותיה ננעלות בלילהחייכקעלי׳משו'
נ)פ
שירצה ביום שמיני ליציאתו שכיום כזה יצא מביתו
ובודאי לא ר״ה ומשמע דסטתא מנמלות בלילה הוי
מ״ו »של*56פרכן אלא גסצכ׳אכל לא
וסופב״םבסוף מאכלות אם.־׳כמ׳
יצא בשבת וכן ביום ט״ו וכן ביים בי׳ב וכן לעולם :כימלית יס לומר דאין ס״כ דכי דלתותיה
ממלות בלילה הויא רס״י גמורה אפילו
^!E
 teSihÄiiSרשויות לשב' רה״י ור״ה כרמלי׳ ומקום
^,לן 3יד' אסופפי״דביי' שאיסורן
פטוררה״י הואהמקו׳המוה«* מחיצות להתיר לסלסל בכול' אס לא היו בה דרים
סונייסופריס וכן אסורלסיגילו בחילול
וצפי׳גדברי׳סהןס& ום סכות •
גבוהות יי ויש בו ד׳טפחים על רייואפי׳ אם יש בו כמה מילי.ז אם רבים ולא קרי לה כרמלית אלא משום
(ופיי׳כי״ד סי׳ימ״א מדין קסןשעב׳פביר' מוקף לדירה ודלתותיו נעולות בלילה הוי רה״י וריר וסהר וחצר דכיון דדייריבס יביס הויא לס חצר סל
רבים שלא עירבו ס אסור לסלסל מתוכה
כקטיופיה ) :
וכן חריץ עמוק י׳ורחב ד׳על ר׳או יותר וכן תל גבוה יי ורחב ד' על
לבתיס וסבתי' לתוכה כססשאסו׳לסלטל
שרם
במדבר
וא
נו
יודע
ההולךפמיהואסכתוכו׳עישיא ד׳וכותלים הטקיפין רח״י על גביהן והוריהן רשות היחיד ואויר
מכיפלית לבתים ומבתים לכימלית וכן
וונהו 6נפ׳כללגמל ( דףסט ) ותניא רשות היחיד הוא רה״י ער לרקיע ואפי' כלי אם גבוה י׳ורחב דיעל
פרש׳י סס ונסכי .טחארפה שהוקשה לה״ר
טתיה :וס״ש ומקדש השביעי יכו׳ופישס ד׳כגוןתיכה או כוורת או מגדל הוי רשו׳ היחיד ור״ה הוא רחובו'
יהונתן כריש עירובין סיכי ממרבו ירוסל׳
;ליוםמלאכ׳ססצ* מר רכא בכל יו׳עוסה ושווקים הרחבים י״ו אמה עלי״ואמה ומפולשים משער
לשער
כ
ברלתו׳לבדן כיוןסנקרא כרמלית וכי
כדי פרנסתי ופריך וההוא יומא לימות וששים רכוא עיכרי׳בו וכל דבר שהוא בד״ה ואינו גכוה גיטפחים
עירוב מפיק ציסמכימלית ומשמע לי
אופניו מאתמול שפי פמסו׳ופ־יך
דהא דכעינן סיהו דלתותיה ננעלו׳בלילה
וולמ׳פאמשיל מכת הואי ופרפ״י
ונמצא
דוקא כשיש לס סני פתחיט זה כנגד
®לל שכת שלא לפקוח נפש א לא כל יום ד׳על ריה
הוי פרמלית פחות מכאן הוי מקום פטור ומט׳ עד י' ורכים זה שנמצאה סמדינה זו מפולשת משער
דוספושה לוכדי פינסס אפי׳הסוא יומא מכתפיןן עביו
אם הוא לשערסאם אין לה אלא פהחאסו׳מס
עליו הוי ר״ה אפי־אינו
אפי׳אינו רחב רומעשרה
ד׳ומעשרה ובמעבה
ולמעלה א
וביומא במאי מינכי ליה כקדוסא רחב ד' הוי רה״י פתו׳מכאן מקום פטור אפי׳ יש בו מקום כדי לחוק צורך שינעלו בלילה בלאו סכי נמי הויא
ואכרלתא ופירש רש״י יקדושא ואבדלמא
רשות היחיד כדין כל חצרות סבעולס דלא
להשלימו
לונחןנעלמא סיסיס לו סס חלוק משאר
סצרכינן ' סיהודלתיהיהן נפולת בלילה
:ל
יוס
מוסס
יטיסולא משתכח שבת ממנו וכת׳הי״ן
ב!
כדי
פמסתו
כלו׳ולא
יות׳
וכןנר׳מדברי רש״י כריש ערובין ונראה דה׳״ה אם יש לה כסה מתסיס אלא שאינם
רדיצמאשכת הוא ולאי פמסס ממוח
אלא
מצומצמת
כדי
שיוכל
לחיות
בו
באותו
מכווני
'
זס
כנגד
זה
דכל
שאינו
מפולש
מסער
לספי
גאו
י״ם הוא כמו שיתב׳בסמוך
סיוסבצמציס שלא הותר לי אלא
מפני
פקוח
נפש
בלבד
ומ״ה
פיכינן
וסהו׳יומא
והאפשיסאסלא
הצריכו לינפל דלתיתיס בלילה אלא כרי להוציאה מדן ר°ה
ליפו׳בספיסס לטוי דאתמל לא
פכי
אלא
כדי
פמס׳מצומצמת
אי
לא
עביד
מידי
כדאמריק
אלמלא
דלתותיה
ננעלות
בלילה
קיימן
עליה
מסוס י״ה וכיץד « אינו
כסהוא יומא לימות ע״כומשמ׳דלא £ר ינן ליס לעשיית מלאדס אא״כ הוא עט שאין מפולש מפער לשער לא הרי ר״ה כשאין הפמסיס מכווטס זס כנגד זה כלא נפילת
לו cusלהתפמאלא ממה סמשמכ׳עס מי השיייא אבל אס יש לו מס' להתפרנס דלתות בלילה נמי הוי רה״י ומסאי טעמא נ״ל עוד דלא פציכינן דלתותיה נעולות
אסורלו לעשותמלאכ' כלל פד סיכלה מה שיש לו ואז יפש מלאכ׳ככל יוס כדי חייו בלילה אלא כשאותו ט־ך סבפוך הפיי המכוון משעי לשער יש לו כל דיט ר°ס
וני :סכלבו נהדיא ופשוט הוא שמה שכתב רבי׳־ואף כיוס ממקדש בו לא קאי אולא שיתבארו בסמוך אבל אה חסר אשי מהם היי רה״י גמורה אףעל פי שאין דלתותיה
ימי וסמיך ליה אלא אעושה בכל יוס מלאכה כדי פינסתו קאי וסר כאלו כתב
ננעלות בלילה ימ׳ש ידיי וסהר וחצי גס זהמדבייסימ״ביבפ׳י״ד ונ״לשהוצרך
חמס ככל יוס אפו׳ביוס שמקדש בו כרי פמסתו אבל לא יעשה בכל ייס
יות׳מכרי
לכתבס
לא
&
חועינן
דספמן
מוקפץ לדירס סס וכדפרס״י בפ״ב דעדובין אמאי
סמסתו• ומיש ומותי לילך בו בכל יוס כלו׳ואפי׳ביוס שמקדש בו
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ווייקסכיעדאמיי׳וההוא יומ׳במאי מיככי ליס ולא אהד׳ליה ומינכ׳במחומי אלמא מוקצה אפילו בית חמשת כיריס אפילי בית עשרת כורים מופר ומ״ש וקפל גבוס
ו 6ןיגפהיאיופא נמי מותי לצאת חון למחו' הואיל ותחומין דיבק וכ״כ התוספ
י׳ורחב ד' על ד׳בעיק הזורק פלה ק' :כופלים המקי׳פיס רשו׳היסיד פל גביהן רס״י
וסי״אש כתיק שני דגס כאותו ייס היא מהלך כדי למסר לצאת מן המדברואע״ש כלומר ואפילו אי? יחסן ד' והדין בעיא דאיפשיטא בפיק הזורק עלה צ״ט וחוריהן
שתיהן ראשון אסור לצאת חוץ לתחום כיוס ששובת תפס רבי תידון שטלעיקר רה״י פשוט בפיק קמא דסכת עלה זי׳סור רס״י כיה״י דמוופרס" ,כותלי ר״ה ובכס
גו נ  Woב בשםהרע״כןז°ל :חיהיודע מנין יום שיצא בווכו׳מימר׳דרכה פס :חורין כלפי יס״י י יתבאר פיר בשימן זס אצל חודי ר״ס :ואויו* רס״י הוא יה״י וכו׳
ע״זח ארבע ישרות לשכת וכו׳בריתא כפ״ק דסבתידף ו ) :רשות היחיד ג״ז& ס בעלה ז׳פימיא דיב חסדא ופפי׳כלי אס הוא גבוה י׳וכו׳ג״ז פשוט סס פלה
זהיעקוס המוקף סחיצית גכוהות ע שים ויש בו ד׳טפחיס על ארבעה פשוט בכמה
ח׳בשמעתא דנולי־ת שאס יש בס כדי לרבע ד׳ על ד׳והיא גבוה עשרא״וזרקסלר״ס
מנתי מסס מרישא הנזכר אי זו סי׳רה״י חריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ד וכן גדי
פשוי מפני שהוא רס״י ואינה חפץ ולא מחייבא,א"כ זרק חפץ  :ור״ה הוא רחובות
יזמו! גבוה עסיס ויסב י׳כלימר שראש הכותל הוא רשות היחיד כיחשגבוה פשרה
ושווקי׳ונו׳סרוחב ר״ס הוא ט''ז אמה פשו׳בסזורק עלה צ״ט וגמרי לס ממשקותטא
(ייזבדוכ כיסיי כשמלך אסא דאמר־יקיאמאי קרו לה גמויה מהודתימא כי פליגי
בפ״ק דסכת לאי זו היא  0Sסרטיא ופלשיא גרולה ומבואות המפולש ין וסיש״י
ימןיטקמלכלומר זו ס יא שנגמר מנין מחיצו׳שלס שיש לה מחיצות מנל צד כגון סרטיא מסלה שהולכין בס מעיר לעיר פלסיס רחבה של עיי ססס ממקבצי׳לססור׳
קוק גדר דאמיינן מד׳צדדין גוד אפיק פכי המחיצה על ראשו ונמצא ראשו ומבואותפל עיי רחביס ס״ז אמס המפולשים משני ראשיהם לפלטיא ובריש ערובין
מיקף מאיכע צדדין וחללו ל׳וסתס רכיכו דבריו ולא פירש כמס מחיצות צריך כדי גבי כיצד סערביץ ר״ה פרש״י ר״ה ט״ז אמס ופיר שמצרים בס ס׳יכוא ואיןכס חומה
שיהיה ישות היחיד ואין לומר רסעמא משוס דלא כעא לכחותי לפלוגת׳דהרמ״כס או שהיה י״ס שלה מכוון משער לפעי שיהא מפולס דומה ליגלימרבר ובפרק כיצד
פוסקיהדלהרמ״בס צייך ארבע מחיצות או סלסה ולחי ברביעית דק״יל לחי מפכיין גבי עיר של יחידונפשי' סל רכי׳כתב גם כן דכל שאין נכנסין בה תמיד
מסוס מחיצה וכמישכ&ב כפרק י״ד ופאי פוסקים שוכרים דבסיקף פלשה מחיצו׳
סרכוא לא חשיב רסותהיכי׳רלא דמיא לדגלי מדני והי״אש כפיק קמאדערוכץ
נעפ
מפיצות^
לאסיייק פי״ס מתוכו כמבואר כדברי ס״ה כפ״ח דסא לדברי הכל בשלש פלה קי״ד כתב דברי רש״י כלא מחלוקת משמע דהכי0ל" וכן נראה ממה פכתב
הוי רס י גמורה שיהא מומי לסלסל כמוכה אפילו מדרבנן וכיץדהפא כפרק אין צדין ואין לחושש סמא הביאו הגוי דרך י״ה דלא שכיס האימא ר״ה דס׳
 0י גמורהעייר* כמו שכתבתי ה״ל לפרושי רלא סגי בג' מחיצות ופו׳דבהדיא
רבוא בוקעין בו וסן דעת סמ״ג וסמ״ק וסה״ת וכ״ס הרוקס כסי׳קע״ה וגס התום׳
מקק כסברת הרמ״בס
דכמבואות שיש להם שלש מחיצות ואץ להס לסי כתבו כריש שבת גבי הא דאמיי׳כאן בזמן סיסראל שררי׳במדבר ימפמ׳קצת דאינ׳
׳ קייס כיוס רכיפית הוו כימלית וכ״ל דודאי סיר כהימ״בס ולא כתבשצריך ר״ה אא״כ מצויץ סס ס׳רכוא כעובמדנר וג״כ גס בם כמה אסם גכי הא דאמר רב
) מו ?ף איכע מחיצות מסוס דהוה משמע דבעינן ארבע מחיצות גמורות כל שאסרו לצאת בו לר״ה אסור לצאת בו לחצר ואין כן דעת הרת״כססלס הזכיר
יתא דבמח רביעית סגי בלחי או קורס ומ״ה סתם וכתב מקום המוקף תנאי זה בפי״ד וכת׳סרב החטד סכן דמת הרמב"ן וסר״סבא ז״ל וגס הוא ז״ל ססכי׳
'ת וסמך מל מה שיבאר לקמן :ומ״ש יכינו ואפילו אס יש בו כמה מילין אס
על ידס וכ'סאין לזס רמז בנמי׳ואייו עיקר וכ״י בהגה׳מרדכי ממט׳פבת שבסוף
ערובין
וגס
סר׳ץ
מוכרי הרמ״בם בפי״ד ולאו למימרא שאס לא הוקף לדירה
לא
כמב
בי״ה במ׳אשה רלא מסמדא האי סגי׳סלארצינו חהזבירו
ייננל דהא גיסינן כפרקקמא דפכת אמר רבי יוחנן קיפף יומר
מבית
חכמים כר״ס דכעי׳שיסו עוררים שם ס׳ררוא בכל ייס וא״עפשיש" ,מפ׳כן בהרבה
^ ף ץ ^ יקף לדירה ואפילו כור ואפי׳כוייס הזורק לתוכו חייב וכ״כ הרע״בס מקומות אס אימא אי אפשר דלא משמעיט פלמוד׳לאדכויי הכי בחד דוכתא וכן
/
’ י אלא היינו לימי סכל שלא הוקף לדירה אס הוא יומי מבית מאתים הסכים הרי״בס כתשובה ויחב הי״אש בפ״ק דעייוכץ לעלה הנזכר בשם ר״י
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נהיו רבי משיבי ר״הממפמןסתויה והביא יאיס׳ לדגי וכפיו תינו בסימן שכ״ד:
מסב ה״ה כרס״יד כעס הרש" בא דממאו׳היסבי' י״ו אמהאע״ס סמתקצרין בקצתן
ואין בר י״ו אמס ה״ז י״ה פא״א לר״ס לספלקס כמלקט לפייע״ואו ' המסולפי׳לי״ס
ואיכן לאידך ר״סאע״ס סאץ ביסק י״ו אמות הרי סן ר״ה גמירה הי־סארכן
מפולס לרחב ר״האין זה ר*ה עכ״ל
׳השאיבה
וסברא זו פכסארכןלאורךי״ה היי ה ן להשלימו לר׳לא אממ׳חוקקק ,לוזשלייבכה״ג וגומא כר״ו
כלפי סניס היו 3הס סוייםפתוחים,5u
בסוסי אע״פ סאץ ביחבן י״ו אפההיא
עמוקה ג׳הוי רי׳ה מג׳ער י׳יאם רחבה ד׳ חויא
כרמלית פח
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פחות מכאן
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נידונין לסי גבהן ייחסן עכ״ל
ודברי׳אלו
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 uכתובי רסג׳ ב מסנה םי בנפעיתסומו
ר״ה אמאי לאמרי' וכ״ס בכך הוא דלא
מפתא הא בדלת מע׳״בא וט׳ודע ספוד ארבע ואין בגוכדוןעשרההוי כרמלית ואם אין בהן ארבע על ד׳ פר^ /ס ^י ^ מי
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^היאwוקימ״נ׳
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יסורס בר שמואל אמר רב המעביר׳ד
בר״הואצסב׳שלפגיהם וקרן זויתהפמוב׳ לר״ה כגון מבואו'ש ישפ ק דסבת עלה ו׳ופיס״י
בתנהסח!
אמות בר׳ס מקורה ספיר לפי שאינו
מע'
לחם ג׳מחיצות ואין להן לחי ולא קורה ברוח רביעית ורי׳ה שישהיבה קינפנייאהבלע! אצטורית
סלעני
לדגלי שובי־ והימכ״ס הזכירו בפי״ד
וגס
עליו תקרה או דבר המוקף מחיצות שאינן גבוהות י׳ או תל שישהחנויות פיוסבי׳שס
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 1ואינו גבוה יוכן חריץ שאינו עמו י מת שאי; תוכו
מקורה הוי כינזליס והרמב״ם
כת׳כסי״ד
המפולש ':לפס וקירדו משלימוכי׳ ישבו ד׳ על ד׳ תוכוכרמלית ועל גבו רשות
מי׳:דמ .שוכן עמודיה סעימדיס
גרי?
דמרבתת ויפיי׳וד׳רכיס
הוי ר״ה וממס עליו ה״ה משוס רכפיק היחיד ואםחקק בוד׳ על ד׳אפי׳באמצערהוק מןהכותליםגעעןה ונו 3ע ק לשבת עלס ז׳כי צסא רבדמי
ולו רשותהיחיד • גג הבולט עלמחיצות חמת בעניןשאין א״ר יוסק בין העמודים נדון
ככרמלי׳מ״ס
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דפנלן הקסו אבדיפא דאי זו היא ר״ה
< כיון דלא ממס גיא להובהדיאכניסליח
גומר
סיעיא ופלניא וליחסו־ כמי מדבי דמני,
דמיאא״ר וירא אמד ר 3יהודה
אצניגא
אי זי היא ר״ה סיטיא ופלטי' והמרבי וא' ורחב חרבה ואס חלוןפתוח• לו מן הבי הוי רשות היחיד וכןזיזין
שלפני העמודים נדוןככרמליתמ״וגץ
אביי ליק כאן כזמן שיסיאל סח״׳במדבי הבולטיןמן החומה ויש בחן ד׳יעל ד׳הוי כרמלית אא״כהוי
הלון
סעעידיסכ״ס אצטבא ומ״ר פצסבאאכל
כאן בזתן הזיה ופרס״י כזמן שהיו יסיאל הבית פתוח להן הורי כרמליתלאו ככרמלי׳ דטי ואויר
כרמלית
בין העמודיס ומנין דדרסירביס נו״5
אינה תופפו אלא עד עשרה
ולמעלה
במדבר חסיב ייס כזמן נזה אינו מקיס
דמיופי״רס״י בין הממידי׳סהיו
עומדין
הילוך ליביס דסולכי מדכתמלא ספיחי
ברחבה יתולץ בסס התגייספרגפטיא
והכי פרס״י כפ״קדסכת עלה ן׳וכרעלי5ו נמיאל  :סוי כמ״ש לסמוך דכרמ ^,
חופשת אלאעד י׳הור  ,ר״הצמים כי״ה וכופלוגפאדאכיי ויבח לפ״ה ׳' ' ’
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ז׳.וסלה׳ כיגא דלאזי כי״ה דמי ופיש״י סורי ר״ס היריס סגכיתליסכלפי ר״ריד?
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זא״כ לא ס״ל לסימכי׳ס להזכיר מדברות ויגנמ׳סמס יהרסב״א כסב ככלל כרפליה
מדברות ויפיות פכ״ל :
וכלדבר שהוא כר״ה ואינו גבוה ג' טפסים וכר ' כע״ק
לסבת פלה ז׳וס״ס אפי׳קוציס או צואה שאין דביסדורסין עליהן כלו׳ומ״ה ה״א
דאפי׳מבהן פחות מג׳לא סשיבי כקרקע קמ״ל 7לא מסים דכלל גדול אמיר כל פחו׳
מייכלבוד דמי וכדאסיק רב אשי דאפי׳צואה נסי־ אס א־נ׳גבוה^ ג׳טססי׳דינ׳כר״ה:
 1אמסצז גסה ג׳וכי׳אס הוא יסבד׳על דהויכמללי׳ג״ז סס כי אימא רב דימיא״ר
יוחנן אץ כרמלית פחותה מד׳וסרש״י ואי לא מקום פטור הוא  :וסט׳ועד י׳ ורכיס
מכמסיס עליו ג״ז סם מלה ח׳אס׳ מולא עמוד ט׳בר״ה ורכי׳מכמפיס עליו חיק ונש
על גביו קייב
כל שחוח מג׳מדרס דיסי ליה יביט « ג׳ומד ט׳לא סדדס דרסי לי׳
יביס ולא כתופי מכתפי פגה טוראי מכתשי עילויה ופרש״ידכיון דצייך ליבי׳ר״ס
הוא בין רסב כין קצי וכן דעת היסב"© בפי״ד וכ׳ה״ס סהדאב״ד כ׳בפירושו דוקא
 ,נרחב ודוק׳מכפפיס עליו אבל כסאין מכתפיס עליו ואע״ג דיאוי לכתף פליו לא
וכ׳היס״כא שראוי לחוס לדברי רבי' עכ״ל ; ומ״ס רכי׳וסט׳ופדי׳כך הם דברי הראיס
סס תי׳סהוא מפר׳דכי אמר טולא עמוד ס׳לאו לאפוקי יוה׳מט׳אלא לאפוקף פחות
מס׳וטמס׳דמסמבר הוא דהא אפי׳גבוה י׳גמי חד לכמופי עליה ועיי דסא לא יסיב
®עס׳עולא אלא לאפוקי פחו׳מט׳ולא לאפ וקי יומי מט איל הימב״ס כ׳בפי״דמקי׳
סיס בגובהו ט׳ספקי׳מצומצמות לא פחות ולא יומר בר״ה הרי הו  6ר״ה *׳ כתוב
בהגהות אסירי דלזעח רסב״ט אה ריבוע סעמו׳עיסד לריכופו סל עילם א״ליקד׳
טל ד׳אכל אס עומד לאלכסון כעולס אין חשוב ר״ס פד סיב א ס׳טפסיס וגלזומשיס
סל ה׳טעחי׳וג׳פופשיס־ וכ" נ לר״י פכ״ל  :וטעם סברא זו נתבאר בדברי רבינו סימן
ספ״ט וטס יפ 3א ' סיס חולקי׳ :ואה אץ האמור ממ 3ע יתכא׳לסמן פאט אין ברוחבו
ד׳אפ״ס שארכו סלף אמס הוי׳מקו׳פטור ואס הוא עגול או משולש כת ' ס״ה בפי״ד
סצייך פיסא אפס׳לרבע בור־'על ד׳ואס לאו אע״פ שיש בו כמשכור׳יופיימכאן אינו
רס״י פלי׳אפ״פ סגכוס י׳וסייס וכ׳וכל פקוס שהזכיר יני׳פמוד רחב ד׳אס הוא עגול
ר״ל סיס באלכסונו ס׳וג׳חומסיס כדי לרב ע בו ד׳פל ר ואס הוא מרובע כבי יש
באלכסונו  pפכ״ל
רץ גג הסמוך
לי״ס ואפו גבוה י׳ייפבאי בסי׳ ס 0״א :

ו״ייוגכיעל ^סהיא י « י’«י יס“'

זכו׳ סמי־

ולמענה אינו ר" ס מסג' סיא כס׳

ד ' ( TM2& Dא ) וכיניגהגה!פ■!)>קע״ו־

«’־’"

ו־״״״ב‘" ' “ ” 1

וגס אצטבאיהיו סס ליסב שס סמגרי׳וכתבו הסוספ׳בין העסודיס ר׳ה דמיאע'פ
סאין כין עמיד לפמוד י׳אמו׳הוי ר״ה כיון עמי ר״ה כוקפיס בווחיץ ל3יןמפור8
רקב י״ו אמס ופסק הימ״כס בפרק י״ד כרב יסודה וכתב ה״ה אכלהרס׳נאפמן
כרייוחנן וכן פסק סיא״ש ז״ל ואצסבא זו כיהבה ד׳וגבוסה משלס׳ופד י׳סאסאינה
רחבה ד׳פקו׳פסי׳הוא ואס איגה גכיהה ג׳ר״ה היא ואס גבוההי׳כיוןדרמנ׳ד׳יסיי
היא  :וס׳ש וקרן זרת הסמונ׳לר״ה וכי׳פימר׳דר״י בס״ק דסנת
עלהי׳ויסי׳ספמא
משו׳דלא גיסא תשמישמיס ופיש״י קרן זוית שנכנס בו בית לתוכו והניח
מקרקעו
לי״ס לא ניחא תשמיספי׳סאין יכולין ליכנס לה להליא דרך היליכן א״נ כיה
שפניו
עימד באלכסון שזויפו אחר סמוכה לר״ס והשניה מסוכ׳פר״ה ולפנים
חוי׳הבולטמ
משכבה את הרבים מליכנס בהדיא י תוך כניסה סל זוית האחרת ונפיק כלגגוס
טלה צ״ד נמי אוקימנא דר״א ורבנן בציד ר״ה סליגי והלכה כחכמי©דאפיידל6ו
כר״ה דמו :וכיש כגון מביאות סיס להס ג׳מחיצות וכחהודטתסרמכ״סבצייו
דכיון שאין להס אלא ג׳סחינות היינו קרן זוית הסמוכ׳לר״ס שהוא כמנלית
וככר
כ׳ה״ה גפיי'ז סיש חולקיס ואוערי׳שכל טיס לס ג׳מחיצו׳סוי רה״י גמור לחייב
הזורק
מי״ה לתוכו וכב׳ביא׳ז״ל סס טעס מסלקיסס 0 'O ( :ואין להם לקי ולא קורהכלו«'
שאס היה ( הס לחי סוורה״י גמורה אפי׳לחייב הזורק מר״ה לתוכו דלחי מסו'
מסינה
ואלו היה לפס קורה נ סי דל א הוי רס׳י־ לחייב הזורק לתוכו לדעת הרמכ״סמאחי
דקורה לא פרא אלא משי׳היכי מ״מ הוירה״י לטלטל כתוכו דכשאין
למכרילא
לסי ילא קויה אס יס בו דורי' אסור לשלטל בו עד שיערכו דגזי ביה דמןוסוייה
ככימליה  :ומ׳ש ור״ה סיס עליו תקי׳כבר נתבאר כסמוך שהוא מימרא כפץ

הוא מקוש רחב ד׳ואיני גבוה י״כמבואר בםי׳זה  :ביח סאין פיכו י׳וכו׳מימרארול
גס״ק דסב׳פלס ז׳פי׳פאי ן בגובה חללו י׳ועל התקרה הוא גבוה י׳גגה כיון תמה׳
׳ 'ורהב ד׳דסוי רה״י פונה כיון דמוקף מסיצו׳סאינו גבוש י 'הוירס״י  :ואםחקק
כו ד׳סל ד׳וכי׳ג״ז פס מימרא דאביי פי׳סחקק בו פד סהסליס גבוה י׳נמקוםפח??
וטעמא מסוס דאידך דלא נחקק ה״ל כסורי רס״י דהוו כרס״י וכתב הר״אשאס ס??
בו ד' מל ד׳מותי לטלטל בכולו ואפי אס יש בין עפת החקק ולכותל סלסהגיפחיס

הזורק ( דקאהז׳ורק ד׳אמו׳בכותל לספל׳מי׳טפחי׳כזוריק דארי למט׳יזי׳טפפי׳כזורק
בארץ
יכפ׳קדפבפלהז׳מייתילהאיממכ ' ופרס״י הזורקד״א בי״הונדבק בכותל
כגון דבילס סמינ׳כלעוקי לה לקמן סורק באויי ועטו ' דלאובר״ה נח ויה״י לא הוי
דבר המסירים ורחב ד׳ושאס הוא יחב ד הוי רס״י כבר כמבאר במחלת טסי׳סגדר
יהיי הוא הקוס גבוה י׳ורחב ד׳ופהות מכן הוא מקים פטור כפ״ק דסבת פלס ז׳כי
אר* א רב דימי א״ר יוחנן אין כתזלי־פ פחותה מד׳וערס״י ואי לא מקוס סטור הוא :
ומ״ש אפ׳״ייס בו מקו׳ידי לחו כדי להשלימו לד׳וכו׳נ״ז סס וכס' הזייק פלה ק'א״ר■
חייא זיק למפל׳מי׳טפחיס והלב ' מחה בחיר כל שסו כאנולווחלוק ר"מ ורמן1ר״מ׳
סבר סיקקין להחלים ורבנן סבי5׳ אין חוקקין יידוע דהלכ ' כרבנן דרבי׳נינהו וכ״פ
הר׳מב״ס בסי״ר .־ «י ג 1סא כר״ס סאיכס עמוקס ג׳סוי י״ה ומג׳פד י'6ס יחב׳ל׳וכו׳
דאין
לו
סוס פחיצ׳וכל שאין (יי מחיצ;'4אי0׳ י־ס״י כל גגיסשלסם ח '?י ^^
בל׳ק דסבתידת ) אהא דאמי מולא עמוד בר״ה יכו׳א״ל אכיי לרב ייפף גיעימאי
מסוסעי׳וכמב הר״אש בעלה קנ״ז הלכך גגים שלנו פנול(!י׳ י^ס 'הס
א״ל וכן בגומא יבא .אמיל בגומא לא פ״ס תסמיש ע״י הדחק לאוסמי׳מסמיס • ור' מייכרא כוחיצסההויין־ככרמלי׳ואסו׳לטלגיל על גבן ריאמות ואקל ו כיין יט*
היא ש הלרך האי גיסא פחוסמג׳סויאר״ה « נועד י׳אירחכהו^ הויאכיכזליח ואי
כיהרבי׳ססרי גסה אוא אץ נמסה כימלית אלא מק׳י׳פסור הוי ד־לא אסנסןצשי_
לא הויא מקום פעוי טכ״ל ואס היא עסוקה י׳כבי נחבאר שהיא רה״י והוא סתסיה
דוכמא
דב־מקוס
שהוא
רחב
ד׳סיהא
סיה׳נקר׳סקוס פסו׳והא ואמי י כס pים '
רחבה ד  :ר ^ ית סיבי׳אינס תופסת אלא פד י׳וכו׳ספנה 3פ׳הזויק (קד ) הזורק כרסלי׳למפל׳מי׳ס״ס « כח קרקע אץ האייר שלמפל׳פי׳גימליח וכתב עו דסנ ן
ר׳אננופבממל לספל׳מי׳טססי׳כזורק באויר כלו׳ופטלר משוס דאין ר״סלמפלט מי* ואס יש הלק ל׳טל ל׳פפוח לגגסוי כחורי
רשו׳סימיר ^"י1ג ךליתלי©מס'צימ י

רחוקי׳ממכו הרב׳קרוי רה״י הילכ ' עיימחיצו׳החיצוכיו׳סגבוהו יץקרא רס״יאבל5״
פ״י לפנימיות שאין ספת החקק מצעיף פמהן כיון סרחוקי׳ממנוג׳טפחיס  :גג
הבולט על מחיצו׳סכית וסי׳בפיכל גגות עלה צ"ב מנן גג גדול סמיךלקט!הגד'
מותי והקטן אסור ופיס״י הגדל מותי לפכני׳לו כלי הניח של מטה אכל?ג(
אסור לפוצי׳לו כלי הבית לבני גדול אפיי פלי ? ואע כגמ׳דמס חצידממכרמה ג
אף גג דמינכריבןחיצת׳ופרש״י מהחצר דהייכיי טתיצת׳סהרי יסלהסחירףV
גג כהי נמי דעיי ליה בשסיצוח פסתונו׳מסיס גו־ אסיק מיהו מחיצות ייכיובעי?
שלא ירא גג בולט חוצה לה׳יא׳ לא תינכיא לא אמיינן גיד אסיק וגדול טעימסיי

(

תמו
ißi
^ וגיי דוכיהבולטים וגו׳ג״זפד־יי -היא״סז״לססואע״גדבייוישלמימסמע
 ",ןג!חטי 6ור־הבולטיםמ! הכותל לא הויין כרמלי « אפי־רסביס ד׳אלא מקום
ו ססו 0יהוגפים גמי׳דילן משמע דגג הוי כרמלי׳היכא ד -א מינכרי מחיצתם
? <.{.נהירבי׳דבחץ יפי אס חלון הכית פתוח לסס הוו רסות היחיד כדין גגיס
ויזלפישדהא ודפי חורי רס\ ס< היחיד הס
x
v*jV,נרכ-י כימ״נס הכל זה כלוס:
יןזןף כופלימ לאו ככימלימדסו בפיק בימים ובנחלים עד י׳באויר הוי דינו
יי ,ומשםתפין עלם f‘pמניס אידך צפנו מקום פטור

ד״&

היי מז״י ואס אינו יסי דהוימקיםפטורכין גבוהי' כיין אינו גביהי' לרפתיש״ ' וי )•< *׳ $סימן
אבל ליפתאחריםסס כמי היי נימליפואס הוא יחג ד׳ואיני גבוה י׳ היי כרמלית^"ה דלעיימברא
לכ״ע אבל ביס" ,אין מקום לדשוח אתרי סכל דכי סיפון■ רסי־׳י היא יה״י בין גמה
ייrp׳ "* °י
בין נמוך כץ רחב בין קצר סנן דיך היחיד למיס עליחו למפלה מזוכתב «
ימ״בס
הא !^7תא'.ן למ
יק
בפי יעמו.ד ב י 0גכוה ’ י יחב י ה יי ז? (  0לת'נא״ו

)

הנוטל מעל פגי .חמים

רה״ינעץ בגובהו יתד כל שסו אפי' אינה

? י־תידין

ממי

ככרמלית למעלה סי' הוי גנוה ג׳היאי׳וראוי לתלויבימד וצספתמפ ;יראיאפי׳גח־ו
בו ה״ז ממעטי
ונפש<' כרמלי׳ואץ (ץו!־ךץ ןלקא אס הלן
־,t-x
,
. j
לליז!ל
מ!דה
מסהפינרמ נין החלונות קנוי במאי אא״ב הוא יה
צו מנח מן הים;) ,ונמעכה וספי מיגחסי <כי » 5נ! ל?נל
^ונוותיהויכי סויי כימצי׳ צכיי בר
מלי יתרות הרי זה ממעט גיבסוש  :די
pijb
< ״p
מג׳ולמעלה עד לרקיע או חריץ שאין בו ד׳ על ד׳ועמוק יותר מג'
!Lר' תיינא לא^ רי מיוייסד אין חורין
תולים כאותם יתדות ומשתמשים וביאר דנריכין למיבפמי'
זק
מחיצות הנכוחות מג' ולמעלה ואין ביניהם ד' על ד' אפי'
הוא ה״ס
■ לי ומלי׳
דעתו כסיגי'!הגמ'ופהמפרשי׳ר
רביצא! אעי 6פי מימציס חורין
11ע ^ ע לאינח ד!? ז פל
! ,,
 1״  »" » ," ,ח ויי' וריזר n6 "~n
מ׳ס זלא&כ־0י
ארוךוu 111
הרפהn 111
הוי Q\ 0 U
מקום &11Ö
פטור :.
עליוילל*  ^ 'WVסשמי,עו רכינו : Jמיא< הסרץos
שמו  pהתודה אקחץב אי*א כמוציא ושכניםתורק
בלי כי
פפי
■ M (rmtvt ^ d <a6n
׳ וסופויט מדעיות היחירלרשות הרכים אי נמי
ישמו מ | המור׳אין חיוג אלא כמוצי־א בירא; ת:
^רא£ילו יש חייין לכרמלי׳ אית
לן
ותכניס וכילו סייוב במיצחא^־
איפכא
וחכמי
'
אסרו
מרשות
היחיד ורשות הרפים לפרמיית או
tmL
סינדיא אח
רינ׳ וגס ה״ה כתב בפ״יד
דאין
מכרמלי
'
להם
גזירה
משום
אסי-יה
מרשות
היחיד
לרשות
הרבי׳אבל
דבר
ומכניס
חורק
ומושיט מיה״י לר״ה כפ״ק
"כניס מפנו ? רשות היחיד דשכת פלס ו׳ובר״ס הזויק [דצי )
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לה ג'
?ן וו
והכניסו לרה״י ונטלו חבירו מידו והניחו שניהם פטורין אכל
ול 6גובס יל15גדודיו׳ ולא ?ין זייתפסו!
»ח5ו<ע • יושמע תוך ד׳אמות  :י^ וקרפף ילתי מבית
*גלאייח־צ׳' לאי שאתי ' וכולו דהר רה" ' מימרא דר ' יוחנן אסורין לעשו׳ כן אבל אש עקר חפץמר״ה והכניסו לר״הי והניחו איסור ואין נדיוב מועיל אלא בעכוזן
גל;  6היאאג״ג
אביגדור
לתוך ידו של חבירואו שנטלו מתוך ידחבירו בפנים והוציאו שאינן ססולסין וכסצתת וס״י
סס עלה ז' ובפרק הדר עלה ס״ז  :וס״ש
7י 6תקיה עליה
«נהכימ״ריהתס שאסור לטלטל בו ד' אמית מדרבנן ססוע העומד בחוץ חייב והעומ׳בפנים פטור ומותר לעשותו לכתחילה כתב בתסובס ופל אסקוססיטשאינן
א״רננין הגולמי' בכמה מקומו׳מהס פ׳פוסין פסיןעלה כ״ג ואין בו משום איסור שבת אלא שאסור לעשותו מפני שמבשיל גבוהות שן הקרקעי׳ סכחים ילאיסבוע
ד טפחים מומי להצניעהמפת׳בייסדלע
לפני הגתים פל< 1ובס סדר בעלה הנזכ '  :וס ' ש ומ* מ מותי את חבירו וגורם לו להוציא החפץ ולבא לירי חילול שבתי:
להצניען
לאסקופה ומקו׳פסויהוא אן לא
אינו " עלה ולא להוציא מענו לכימלית אחרת יכו' בפרק
ה* רן עומר בר״הי והוציא ירו מלאה פירו׳ לחוץ
מוריד איא תתת
בשוגג מותר להחזירה לאותו חצר ואסור לפנים סן הדלת ע:״ל ג  :וצ׳עבממס
הגג יש לודין הדי בעלה הנזיר אסא דא״י יוחנן קרפף
הרפ! ת פלפנ¬ יותר מבי ' פאתי שלא הוקף לטרה הזורק להושיטה לחצר אחרת הוציא במזיד אסור להחזירה אפי לאות׳
שצוין
אלו :כמת ככלבו סיף הלכות שכס
ולנעול
הגת ם גין אס לתוכי חייבמתיב מליצי־ סלע שביס גביה חצר וה״מ שהוציאה מבעוד יום והניחה שם  .רע הלילה שאינו אדם' יכול לעמיד בר״ה או סימל',
הוא נרמלית או
ביתו ולהכניס המפתח לעני' פייתסולן
י׳ורחכאינעאץ מטלטלין מתוכו ליס
ר*י> :
סאפיימעסו
ולא מן סיס לתיסו פחות מק מטלטליןעד יכול לבא לירי חיוב חטאת אף אם ישליכם מידו אבל הוציאה או למעלה או מן הצדדין לפי
משחשכה מותר להחדרה שמא ישליכם מידו ויבא לידי חיוב
(ג ) !אפש׳למיירי
אסור לסנט ס ולהוניא מישותלרשת:
8א ן לו משקו^ כמה עד בית סאתי ' יאסקה רבאשי דקאי
כלל ולרן לינא אריפא יה״ק גבוה ייומזב ד ' אין מטלטלין חטאת הא דבעיגן עקירה מע״ג מקום שיש בו ד׳על ר' והנח׳ עליו
למיחש !•:Tpsמתוכו ליס ומ׳ועד כמס עד בית סאתיס ויעקור מתחילה כדי להוציא ושיוציא כדרך המוציאין וכשיעור שמז מן התורה אינו חייב6ל)
ך' ןלקנת׳קתייא הא יפי מבי׳סאתיס מסלסלקמשום דכיון וילך ר״אבלא עמיד׳ באמצע וכן זרק מרה״י לרה״י ור״ה באמצע
כסעוקר החפץמרה״חט׳
יד אסקופה מק■ ס
פ; 0ר' 1אן> לי3רי דאסור לטלטולי בכולי׳סת רבנן לטלטולי ונתכוון לזרוק שתים וזרק ד' לזרוק לתוך ד׳ ונתגלגל חוץ לד׳ או עד סיף הסי׳הכל פסים ברי  30תמ0מ
שעני
ובנס  :ומש אלא שאסור לעשותו
הגהות דלעיל פרי מתוכו לי© ומן הים לתוכו מ״ט דילמא איפכ׳ומישיט טרה״י לרה״י דרך ר״ה וכמה צררין שנאמרו בעמן
הפו׳והר״א׳
שמכשיל את חבירו וכו׳כ׳יכ טס
א! אפשר יפליג אסרי רה״י גמורה ואתו לטלטוליבכוליה הוצאה והעברת ד״א לא נאמרו אלא לעמן חיוב חטאת אבל
והר״ן ואפי׳אס סעי־מ׳כחו׳גויאסו׳מדוננ׳
עלייהו ומ׳לדאף ומ״ש תוכו סכי׳ממוכו ליס ומן הים לתוכו
איסורא איכא בכולהו ולכך אין רצוני להאריך בהם:
מפני שני׳כנותנו לו ע״מ להוציאונמנו
האמנא מרקדקי' לא שכיס ופרפ״י טפי מבית סאתיס אי
כדגלי
נקיחי
אדם יש לו ך' אמות בר״ה שיכול לטלטל כהן התו׳שאם הספסל הגוישריוסרא״ט ^ו
המרדני עניו! אסרת מתוכו ליס פוך ד׳אמו׳אסי למימי
איבריו
ואם
מרווחת
ומודדייאותןלובאמ׳שלו
צסייאס החפץ של הגוי סהיוא' אינומניו
סכתנתי ואע״ג רה״י גמורה סיא אפי' דרבנן ומטלטלין
גדולים
אס הוא סל גוי וכתבו רבי׳בסימןסכים:
ירחרדכיס״ל דלין בכולה וסעקר׳אירך פקנתא דרמןובטלי
וזאמקופ? נר׳ה
סליאס
היה עומד ביה״י והוציא ידו וכו׳ ב ריש שבת פלס ג' היפה ירו
שמח
אפגרל;מ'7זי "רי הא מקמי הא .ו * 0שדאלי׳סך תקנתא טפי מהך תוכו שכיס ופי שרית ליה לטלסולי
פימת והוציאה לחוץ תני חדא אסור לססזייה ותניחואמוחו
גאסקופה 8אינו בגויה חזו ליה עלמא ומיסלף ברס״י מתוכו לים לא שכיח ולא גזמ רבנן כמילתא
גנו׳ע׳ולנן גטילר דלא שכיח ואע״ג דכסאר רה" י לכרסלית גזור רבנן הנהו סכיחן אכל הני תרפי להחזירה ואסיקנא הא וסא בשוגג ול'׳ק כאן לאות׳סצי כאן לחצר אתית ופחי
אסור
לאותה חצר שהוא עומד בתוכה מותר להחזירה אבל לחצי אסר׳הסמוכה לה
ומש ומטטס זה אס יש
לגגי ר״ה איל כחדאיותר מבית סאתיס ומתוכו לכימליתלא שכיח :
גנוה ג ' איורי'
לסחזירסאמר
לזרק׳וכדכעא יבא סרב נתמןהיפ׳ידו מליאה פית׳והוציאה לחוץ מהו
נהליאפ״קדשגת גינה יתירה פטאמים וכו׳כ״כ פס הסוס ' והר״אש עלה קכ״ב בסם ר׳ח וכ״כ הפידכי
מסשכשו
בריש סבת וכ״כבהגהו׳ פי״ומהטבת וגסה* הכתבבפ׳הנזכרבהם הרס׳כא סלזס ליס לאומה חצר אפור לחצר אחרת פותי  :ומאי שנא הפס לא אפעביד
להוי מק 01פטור
גל צא־ן עליה הדעת טטה וכתב עוד שמדברי הרפ״בס משמ׳סלא הסירו אלא ליס אבל אס קרפף הכא אתעבידא מחסבתוופרש״י לא אתעבידא מחשבתו שנתכוון לפנות מחציוו
מקרה 7׳;
יותר מבית סאתיס סמיך לכימלית שביבשה לא ואיני יודע מהיכן דייק שהר״מבם סילכך לא גזרו אבל לחצי אחרת נפקייממחשכתווגזיר דילסא זענא אחריתיסד
דמסמ׳סאם
לסר לר״ה  :וכת׳הי״ן כשה התיס׳וה' המגיד כחסהרמב״ןוהרס״כא דהא
סובר כן דאי מפו© שלא הזכיר אלא סלע שביס לישנא דבריתא וגמרא נקט ואיפסר
דה״ה לכרמלי' סביכשה -כמב הטרדכי בריס שבת דמסמ׳עהנמרא דכשתינוק מביא הוציאה במזיד אסור להחזירה אפי׳לאומה חצר היינו דוקא כשהוציאה פכש״יMd
מפתח עסו מיתי ליקה המפתח ולפתוח הפיוס כיון דאין המשקוף בולט ד' אמ-יה לו לבוא לידי איסור סקילה אפי אס ישליך העירות נר״ס בשבתאנלאסהוצאס
משחשכה מותר להחזירה לאופה חצר שאס יקנסוכו להיות ירו תלויהסמאישלן
בר״ה הוי כר״ס אכל לאחי שנפתח סמנעול צייךלהסיר המפתח סרס שיפתח הפתח
סצמו שהרי מס סיס מן הפתח ולפני' רה״י גמור הואטכ׳בהגסויס״ק דסכ׳דאסקופו' העירות בארץ ויבא לירי איפור סקילה ולמדו קמדא״ר ביבי הדציקפמנסמו
סלט מה שיש מן הספח ולפנים כשהיא נפול רס״י גמיי׳דהא אותו מפקח» שבתקרה התירו לו לרדותה קוד שיבא לידי איסי' סקילה וין דעת הר״אם וכתב סגה זרועיו
פליינות מהיר כל מה סלסצי׳ימה שי& חוץ לממס אסור להכניס מפליו לפני׳דליכא הרי״ף שאע״ע ססתם ולא סי׳סמך לו על מ״ס ססיא דסדביק פת כתנור והמירו נ'
הוציאה
לדקדק השתא כקירוי מאין לנו קירוי רחב ד׳ והמדקדק שמא יכול לעבור על ד״ת לרדות קודם סיכא לידי איסור סקילה • אכל מדברי רס״י נראהדאפילו
משחשכה נמי אסוי להחזיר' ולא דמי לההי׳דסדביק פת בתנור יספה איאל סינן
ואף אסיר להוציא מעליו לחוץ יסמא התקרה ד׳ואסור להיציא מדאוקתא לחוץ :
כתוב בסבלי הלקט רוסוכ׳זו מצאתי בסס רס״י וי״ח כל בית שהוא פתוס לר*ק אפור לרדותה על כרחך תגמי אפיית הפת ויתחייב אבל הכא אי בעי נקים לסיייכיויס
להוציא מפנס סוס דבר חוצה ולא להכני׳לה מבחוץ אא״כ למעלה באסקיס׳והוא שיש ולא סדי להו לר״ה והרמ״כס דבריו סתומים כדברי הרי״ף וסר״ן כתבעליוסדפסו
לה מל פתח הבית מקוס גבוה ער׳ה כרי פיהו בני ר״ה נמנעי' מלדחוק מפתח הבית
כדעת רש״י ולפי זה יש לומר סמאחר ססרי״ף סת© דבריו כרש״י סכירא ליהלאסו
ותכן אסקופה אדם עומד עליה נוטל מכ״ה וניתן לו ואמיי׳עלס כגמ׳מאי אסקופה ככל גוונא ודלא כסו ספי׳סר״אס ורבי' סתם דבריו כדע׳ סר״אם :ודע דסאדאסייג
בגון דלת סיס בס ד ' טפחים על ד' טפחיס ומו ב ג וכסס ד׳טפחיס ואמר רב יסודה להחזירה היינו בסוציא ידו לר״ה למטה מי ' דאילו למעלה פי׳מקוס סטורהוא ו5ני
אלאבשצ’
מסמ׳בגמ׳וכ״ב ה״ה בפי״ג ופשוט סוא ונר׳כמי דלא נאמרו דכרי׳אלו
באסקימ ^ מב ^ עסקינן אבל אסקופת בית פתוס לר״ס אסור דמניא היתס ידו
מליאה עירות והוציאה לחוץ בשוגג אסור להחזירה ותניא אידך מותר לסחזיי׳כאן לר״ה כדדיקלשון הרמ״כס ולשון רש״י אבל במוציא לכרמלי׳ לאגזרו ד 6םנןןן
אדסיפלוד' אמות בר"© סימללטם
שפם כל
באותה חצר כאן בקצר אחרת אסיר כ״ש בר״ס וא ס היה באסקופה ד׳ טפחים על ד' ליס גזיה לחרס :
טפחים ולא יוכלו מי ר״ה ליכנס לתוכה היי היא ככרמלית ות״ר לענין כרמלי׳ אבל בהם ומודלין אותה לו כאמה סלו וכו׳מד נותנין לו׳ד׳אמורו בינוניותפסמ1נסיין
סי ובקעה וכו׳אין משאין ונמונץ לתוכה ואין סוציאין מתוכן לר״ה ולא לרס״י וכו' מי שהוציאוהו פלס מ״ח  :ומ״ס מרווחת ג״ז שם נופו ג' אמות ואמה כוילצס
.ואס היה זה בצד זה אפי׳י' בתים וגסייס על פתסיהס לא ממלין ולאעוייידץ ידיו ורגליו דברי ר״ס ר׳יסודה אומר גופו שלש אמות ואמה כדי סיפולחפץסהנ
מרגלותיו ומניח תחת מראשותיו מאי כינייסו ד׳אמות מצומצמות ופיס יי י
לעמן איסור שבת שאין מועיל אלא עומק י׳או גבוה י׳או מחיצות שהעומד שבהם
איפכאדליי*
כסס
והיא״ש ...
הרי״ףך,״. .. .
יהודה הוו מצומצמות ולי״מ
מתוחות אבל.V.
.
_
ממכה על הפרוץ אבל מקרא בלבד לא פעלה ולא מורי'ב :הגע עצמך אס סיה ר״ס
מקורה י  0בו הנאה לס כלום אין לתקרה הנאה לפנין איסור שבת זה מי שמוציא הוו מצומצמות ולר׳יהודה הוו מרווחת וע״פ דברי הרי״ף והרא״ס כת
דקי״ל כרבי יהודה וממ״ס מתוחות גבי מודדין לו3אמה שלונלסמעדם ^ J
י' ‘
בלים מפתח הבית לחוץ או מחוץ לבית כ״ש אס מושיטין מזה הבית לבית שבצדו
או להפנות לעליות סוס דכר שמא יהיו הפליו' על אותם הבתים וממלין ומודידץ לא פליג ר׳ יהודכ^אלא היכא דססמרין ליה באסה דליה כיהיכי י "נ’וני
מהם חפצים שהוא איסור הנאה מרשות לרשות ואל יעלה ברעתךשהעירוב מועיל בדוסקא אכל היכאדמסעתן באמה בינונית ולאי כמצומצמות הוובי^שכס 1מ
במקום שאין מבוי כלל ואס יפיס אותו המבוי המקויה ע״פ פתקי הבתים גבוה או אמרינן אמס כת ששה טפחים הוו עצבות ולא סיסקותכד^ יח ^ ניי ^
מיתבץ אכל הרמב״ס בפרק י״ב מהלכות סבת לא נהג י)ם מיגוחוח 'סל!
עמוק מי״ס אע״פ סיס בץ כסיס לר׳ס נסרים עומדים כמו מחיצות וים בהם עומד
'חחתיץ
מצומצמות אלא שכתב ומפי הקבלה אמרו שזה םנאמ׳בפורס ס3
מרובה על הפרוץ הרי דינו לין מבוי מפולש שאיט ניתר אלא בפתה מכאן וילסי או
יטלטל

היתהכדאמייק כפ״ק נותן כיסו לנכרי נו כיוס גזרו סלא יוליכנו פחות פחו®.
בעזה אלא במרובע זה ססואכמדת אורך אדם כסיססועידיו
ישלולטלטל • ומ״מ יש לדקדק מליו סכ׳כדביי ר״מ ותימה הוא מר׳אמות אם יס ככרי ונמנו התו׳וסמת־כי כפ׳בכל מערבץ דלהיליך פחות פסות
מד׳אסות גזרו כמי בין העמסות .:
!)ליםסכר״מ לגבי ר׳יהודה ואיפשר ססוא מפרש שכדי לפשוט ידיו ורגליו היו
שנעומד אדסבר״הי ומוציא ידו לר״הוכו׳ספנה נס׳ המוציא תפלין פלה צ״ה
עיריבץ
^" סעיו׳מצופצעותיי : :ןו ספירסו סרי״ף וסר״א׳ וס״ל דכי אסיקכ׳כריש
עוטי אדה ברה״י ומטלטל 3ר״ס כר״ה
ן 4חיס עצבות משמען לסומיאסמיל׳
ומטלטל ברה״י ובלבד הלא יוצי׳חוץ לד״א
ה*לר אממן סנרמכעי׳ודצא כר׳יהרד ודע
ואע״גדר״מ סליג ואמ׳לא יעמוד אדם
סיץסכפי״בדהא דאמר רבה בפיק מי אמות בינוניות שכל א׳מהסויטפחים ואלו ד׳אמדמוסיפין עליהן
בר ' ה ויפס ' נר״היברה״י ויפתח בר״ס
מיאוסוססלוקת להלך אבל לטלטל אלכסונן שיהו ה׳ אמו׳וג׳ חומשין ומיהו פרשי׳י שאין לו אלכסון
כמ״ק קי״ל והכי משמע 3.גמ ' ומה שהפג'
ל״ס ר׳אמות ותו לא כלימי דחכמי׳יס״ל
.״»Wוד׳אמות ליל רוח דהיינו ס' אלא לאלכסון העולם אבל לריבוע העולם אין לו אלא ד׳ אמות שיהיו ספציס האין צריכין לו נלופר שאין
ה־1סד ימ לו ד׳אמיתצב
חילק
במז״ל
והר״ם
הומשין
וג׳
ה׳יאמות
לו
יש
צד
שלכל
פי׳
ור״ת
צריכין לו במקו ' סכוא עומד כגון הניטל
 1לתחו׳אכל
#לסדקא להלך למי ש־צאח ) ,
'שבתוך ארבע אמות מותר לטלטל מד' ער ה׳אמותוג' חומשין
מפתח סב רפות אסרת ופיתח סס באות'
לסלסלד׳ א-פות ופי לא_ שי מ דנטלטל
פטור אבל אסור מכאן ואילך חייב חטאת ואינו יודע למה אמר רשות אחרת ס אינו צריך למפתח בישות.
^ ^ קאערשאסיר לטלסל ממחלת כשיעור האלכסון פטור אבל אסור כיון שנותנין אלכסון מות׳בו סהוא עומד  :אבל חפצים סצריכיס לו
ק׳ולסכיסכסיף ס אבל ודאי כיון סרו׳ אלי
לעקור החפץ מר״ה וליתנו לחבירו ברשו׳סהוא עומד אסור לטלטלם דחייסי
מזומיהסעופי לו לטלטל ככל הח׳ובלב' לכתחילה לפיכך מיתר לאדם
שאצלו בתוך ר׳אמותיו וחכירו לחבירו שאצלו אפי' ק מילין אף סמא ישכח ויססכס אצלו וכת ק מדתנן
סלאיטלסל כבת אסתיותי מד׳אמי׳ולזה
ואין ני־אה כן מדברי ע״פשחהפץ הולך כמה מילין בר״ה שכל אח׳ לא יטלטלנו אלא בההוא סירקא בתר הכי לא יעמו' ברה״י"
מ;יס סישב״א
וישתה גיה״י אלא
וישתה בר״ס בר״ה »
הימכ״ס יהיי״ף חלנו אין מיתי לטלטל בתוך ד׳אמותיו ובלבד שלא יושאנו מתחום שלו או בחפץשלא
א״כ הכניס ראהו ורובו במקו׳סהוא© ות'
^ןל׳אןו׳דוקא וכך הה דברי רבי׳ :קנח שביתה כגון שחו׳הפקר שאינו קונה שביתה היו שני׳מקצת
ופריך בגס רישא רבנן וסיפא י" מ נליפר
ואיהניד ,אמות יסביכן לי־יה לירח אחת אמותיו של זח כתוך אמותיו שי זה כגון שיש ביניהם ו' אמות
דרישא קמט עומד אדם ביה״י ומטלטל
או לכ׳רוחימ שיהיו לו ביאמית לכל רוח
ישנאיכפי׳סנ״וכש״ד  :וכתב ה״ה בפרק מביאין ואוכלי' באמצע ובלבד שלא יוצי' כל א' מתוך שלו לתוך כר״ה וכו כרבנן דלא גזרי וסיפא קתני
של ח כידו היו ג׳ואמצעי מובלע ביניהם כגון שנין שתי החיצוני׳ לא יעמוד ביה״י וישתה בר״ה וכו' כר״נו.
י״נשי׳הי^ב״ד שלא התירו לסלסל בתיך ח׳אמות האמצעי מותר עם כל אחר מהחיצוני׳ נמה שד׳אמותיו
דגזר ושני רב יוסף כחפצים הצריניס לו
ד’ 6עותבי״ה אלא כמקים הדחק ואינו
כר״ה ופרש״י בחפצים הצריכיס לו אפי'
מובלע״ם נתין״ שלו ושתי החיצונים אסורין זה עם זה:
.te
ססמדאלא בכל גימאעיתי וק דעת
i
ארם בר״הי ומוציא ידולר״ח ומטלטל שם רבנן מודומזרי׳בסו דמחוךשהוא צריף
סתיס׳והישב״אז״ל  :ואלג איכע אמות
חפצי׳שאין צריכים לו שנוטלן מכאן ומניחן להם יכניסס אצלו כילנך משקים כללו
ממי  1יהש אלכסונן וכי' בס׳ע מי
;ס ג״א א־׳ר אחא כי" יעקב לכאן ובלבד׳שלא יעבירם ד״א ולא חיישינן שמא יביאום אליו צריכי׳לו וגזיינן וכ׳כי״ן בס״ק דהבת סכן
דעת כתו׳וס״ה כ׳גפט״ו מגן לע׳כרשב״א
מעביר ד״א בי״ה איני חייב עד שיעביר הילכך יכול לעמוד בר״ה וליטול מפתח ברה״י ולפתוח שם וכן
קואלכסיכן ופיש״י קואלכסינן ד׳אמו׳ מיה״י לר״ה אבל לא יעמו' אדם ברה״י ויוציא ראשו לר״ה וישתה וסכן נר׳סהי' דעת כרי״ף אכל יה מפרסי׳
דיחפציסהצריכיסלו היינו כליס גאים.
חחומשי אמה דאמרן כזה יהיו כל שיבתי שם אי איפבא אא״כ יכניס ראשו ורובו למקום שהוא שות׳דפיון
ההוא צריך להס אבל אס הס כלי ' שאמס־
ס־׳פיאו' תן להם וגבי העברה ליכא שהוא צריך ל 1גלו המים אנו חוששים שמא יביאם אליו אבל
נאים מומר לסתות רכס אף על פי .פלא
למיתי פיאו׳אלאכס״ג סניתכץ להם
בהו י מותי לעמוד בדה״י או כר״ה ( לשתות בכרמלית לא יעמוד ארם הוציאו ראשו ורובו אנא סכוסיט צוארו
וויעויאלכסיכן דהא ליכא למימי
הוציא
אם
המוסש׳והיא״ס כעלה .פרחיי וישתין או ירוק בר״ה או ' איפבא אפילו
לבד חס דעת כימכייס יפט״וונר ' מדבריו׳
ונוע וסיגול וכ״כ
ומוכן לזורקי איהילד בו
דשאי טלטוצין חוץ משמיה אפי ' כלים
קי״טבשש ר״ת וכן דשת הישב״ס כפי״ב פיו ואמתו לחוץ ורוקו שנתלש מפיו
נאים מ תי לטלטל לפי סלאגזת מלל!
« ארבע אמות ברי׳ה עד שירוק;
וכ׳ס״סשכן דעת הישכ״א  :וכתבו עוד
יעמוד ארם בר״ח ויחבר ידו למזתילשהו׳צינור בכלים נאים ובסותס בהם שהוא מקרבן
הרא״שפרסב" סםי' דת לי כרסע
3זו'
■ ' סכיוך לגג לפיו וכ״כ ה׳ה ליעפו ורבי ' כתב כדברי
ארוך מונח לאורךהנג בתוך ג׳טפחי
הפילם שאש הוא מעכיר או זורק ממזרח
רש"י  :אבללח יעמוד אדם כרס״י רוצי'
המי׳ממג' שביוןשחו׳בתוך ג׳סמוך לגג השיב ׳כגג ואסו׳בין
למיג או מצפון לדרום חיי׳ב בד ' אמות
ידוללסוכו' כבר נתבאר בסמוך זמ״פ
לאלנסץ אם הוא למעל׳מי׳או למט' מי׳ אבל מות׳ לקלוט מן האוי׳אפי׳אם
לחודייסי דוש העביר או זיק
קעלסמקין מזייויש צסינימ לקין ירו תוך ג' למזחילה היתח המזחילה בולטת ג׳ מן חגג וכן סתם
ככרמלית סס פלוגתא דאביי ויבא ופבק.
שיעביר צינור
מזינת ותמית אינו חייב עד
כיבא • לא יעמוד אדם לר״סי ויפהין
ו D'itfסן ואלכסיקויכי׳כתב ליש״י דע'
וכו׳משנה כפ׳בתרא דעיתכין עלה צ"ח  -י*5״ש אפי אס הוציא פיו ואמתו לחוץ פס
ישב׳סילל* .ידעתי למה יחיפש■־ דגרסי׳סי״ס והוא רש־״ס לזבל ראיתי לגאון
מד׳ילזיוסב ז״ל שנדחק לער 1דב  -י יבי׳ליש״י שיכולו כפרש״י בגע׳ ולא הכנתי עלה צ״ט כעי רכא היא ביה״י ופי אמה בי״ה מהי תיקו וכיא״ס בפ׳המ אמתני׳דלא
«עמוד אדם בר" ה ויסת' ברה" י וכו׳פלה קכ״ס והתו׳בריס פ וסין פסי טלה כ״ג כתבו.
31י (־ וחרמכי׳ם חילק ונו׳בפי״ב וככר הלי.ץ שה ה״ה בעדו גת מ כת׳שמדכרי
דלפי דכיירש״י ס© מיתר להוציא ראשו לר״ס ולריק דפיו הוי מקר׳פטוי ולאדאצוי
מאס שכל שהוא פחית מראשית ואלכסינן מותר געור הוא וכתכ פוד
לסי אמס כר" ה מסוס דמי יגליס כיון שנעקרו מגופו סוב אין נחין בפי אמה אבל
במקו׳הדחק
פחותמ שהו ושלא
יהיאבדסובי־ דבעקוס הדחק מותי הן ואלכסינן
ססוי^ פי קזלסל כפחי׳פשי׳מדיאמית וכמו מכתבתי בסמוך לדעתי ז״ל :לפיכך ק שה מפ״ק דסבת וי״ל יל א חשיב הנסס עעקו׳עעור  $6בדבי שהוא נוטל ממקימי
אבל התה שהכלי נח מאליו לא חשיב הנחה במקום פטור ולפ״ז אסורנכוצי׳ראשו־•
מית-אדס צעקוי החפץ מלס וכו׳משנה פפ׳במי׳דעריבין עלה צ״ה ר׳יסודס אומ'
מתן אדםתכית לחנייו וחכייו לחכייו אפי׳סיץ לתחגש אמרו לו לא תהלך זו יותי בר׳ה ולרוק • וכתב הרא״ס בפ׳בסס אשה יוצאה עלה קפ״א וכהא דלא יעמו׳בר״ה
ייחד« די יורי
ייויח -דחחחד ייי^ י ^! •ידי
■ב׳י  2עליהואיחמרב אשי
Ö
כורי וישמין כרה" י וכן לא ירוק מודו כ״ע דה״ה בכימלית ׳ ורו קל שנתלש מפיו יכו'
אמרו לו ר' יוחנן בן
אשי בחב־ת גמיס דספקי ומאן
ואיקמ׳רב
ימינכש ,הפקר קוני *שכיפה והא איפסיק׳הלכתיבמי שהוציאוהו דלא כי׳יוחנן משנה כס' בתרא דערובין ( דף צח ) ר׳יהודס אומר אבל ססנמלס רוקו מפיו לא
יהלך בו ד׳אמות פד סירוק ופרפ״י משנתלס יוקר משנחעגצ ונאסף לצאת לא.
! 5ךי• וכתהרא״שח״לכיסח״ס כיקדלאק״ל כר׳ירסנןבןנורי ממילא שמעת
"ל :ינ״ל מה יהלך ד׳אמותדכיון דלמסדייה קאי מסוי הוא ופפמע לובי׳דמ״ק לא פליג אהא
><נל י5ידיה וסיי״ף לא פי׳וכיאה מרבדיו שאין הלכה כר׳יהודה עכ
^
׳'יי ,־’ ליי ף משוס דאיכ׳סלש׳איקמתי׳לאוקמתא דיבה ורב יוסף פשיס׳דהלכ' דקאער ר׳יהודה אבל הרסב״ס סובי בפי׳הססכה דסליג ולפיכך כפ׳ואין הלכה כר'
יהודה וכ״כס׳המגיד בפי״ג  :שנא לא יעמודאדס בי׳ה ויהכרידולמזחילס
^!ילאוקעתא דיב אשי כבי אי פס :ק לעיל מכסי השקר אינ׳קיכין שביתה עכ״ל
' ה״ה שכן דעת הראכ״ד וכו׳משנה כפ׳בתרא דערובץ עלה צ״ט קולט אדס מן ססזמילה למטה מי׳ספחיס
^ ף ידעת סרמב״ס בפי״ב מה״ש לפסיק כ ייהודה וכת
,ח ס ^,יע י־ס' יאיו אס מותי־ לארס אילהולי׳פ״ס מד״א ) אכל המגבי׳ן כת'שאין ומן הצכור ס״מ שותה ופרש״י מ״ס בין קולט בין מציף ובגט קולט אין מצרף לא
אמיכס״ג כ״ס לדברי מ״ט אמי רב נחמן הבא כמזחילס פחות מג׳סמיך לגג מסקי' דגל פחו׳מג׳סמי׳לגב
נ^ כי ילודה מסוסדאו ושא מילת׳ואפי׳כמוציא פפלץ
כגג דמי תנא אס יש בצנורד׳עלד׳אסור מפני שהוא כמוציא מרפות לרסו׳ולברי
י מע :לנעפשא דהימב״ן היא משים מהי דלפנין נכסי הפקי לפחומין הלב׳
ירס קבללעכי־ןשיהא ניתן לסבית והכירו לחבייו לא קי״ל כוותי׳אלא כת״ק רבי׳כזס הס טל פי פרש״י דקולט אפי׳לממלה מי׳סרי והא דמני במתני' לפטה מי׳
משוס סריומא דצנור במצרף הוא למצרף היינו שמחכר ידו לצמר לא סרי אלא
ס -ה הקנו כן אפי׳בתעילין משוס דאו ושא מילפא כדאיתא בגמ '  :היו סניס
דוקא למטה מי׳דליכא למיגזר באינו רחב ד׳אסו רחב ד 'מסוס דאפי' אס הוא רחב
\! מ ^ייתז של זה בצי אמותיו סל זה מד סוף הסי' משנה בפ׳מי שהוציאוהו:
5%יה ) • כתב י״י בח״ו מוליכו פחות פחות מד׳אמות שאז״לבכל מקום צריך ד׳כרסלי׳הוא כיון שאינו גסס י׳אבל למעלה מי׳אסור לצרף אפי׳איכו רהב ד' גזרה
מד׳אמו' אטו רחכד׳רהוי יה״י כיון שהיא למטלה פי'• ו מיש ומותהלקלוסמן האויר־אפי׳
 xפחמעד׳אמית שאם לא ישב אע״פ שעמד ולא הלך ככל פחות
אס ידו מוך ג׳למזחילה פשוט שס בבריתאאול הרמב״ס כ׳בפט״ו עומד אד׳בי״ה
 pס ^פימד הליכה אחת היא ואפי׳בנימלית או כשדה סיי' מלקי׳מדיבנן
^ י סי הליס בתשובה עכ״ל וגס ככלבו כ״כ ממאי דגרסי׳בפר׳כייה עלהמ״ב וקולט וכו׳ ונלכד שלא יגע כצמר או בכותל מקמט מעל גבן ואס נגע אס היה
נילצך קוץ בר״ה מוליכו פחות פחית מד׳ אמות וסיס״י מוליכו פחות המקו׳שנגנג בו למעלה מי ' בפחות מג ' סמוך לגג צ״ז אסורדכמצ׳כטוקר מטל הגג
^
ק
סמא רה״י וכן אס היה בצנור ד׳על ד׳בין ססיה הצנור בתוך י׳בין שהיה למעל׳פי'
מות עד סיסלקני לצידי ר״ה דאיסוי דרבנן הוא משמע שלא התירו
צ
תניא בו כיוס גדשו סאה וקולט ממני מיס היי זע אסור ולמה אינו חייב מסגי שלא נחו המיס אלא הרי כס
^חוא מחי׳מד״א לכיוחלס וכר״ס מי ססחסיך
דבריסחואסממהס תשלים והולכים עכ״ל • וס׳המגיד כ׳הגירסא שגורס ופירפה על לעתי מ״פנראה
ו'ביוסשמלך לס ליינו חמיה3ןק!קיסוגזמי*ס
מדבריו

מדלייואלה שחלוק סלסטין ר־ש״י כימה דברים האח׳דלדידיה לא מסמזילה איסור
לאוריתא כלל בסוס ג !* נא לפ שהטסאינס נחים ב׳דלמטה מי' יכול לצרף אפי׳מוך
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שאינם נשברים לפי
סירסו
דביוסב
ד
'
סרי
אפי
נליס
שאין
נשבריס
ןנ" ^ ,יי
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ג׳סמיךייגג  :ג׳רכשאין בו ד פלד אפי‘ למפלה מי׳מותר לצרף :
שנ  3הקיר א כספי על האסקופה ונו׳מסנס בפרק כפרא דערונין עלה צ״ז
סיה קויא בספ׳על סאסקוע'
ונתגלגל הספר סיוו גוללו אצלווסי־שי׳י
צינור שבו?!ט ג' יכול ילהבר ידו א^יהם רלקב^ המים ומין שאץ
כל ספי ה׳עשדין כגיליון כעין ס״ח גוללו
אצלו הואיל וראשו א׳ בידו ואוקשה יכה כחם ר׳עלד׳ודץ« 1ממה מי׳ אכל אם לש כהן ר׳על ר׳ או אפי׳אין
 6יל י־לי־אאסיי ל־״ »״!;
כהס ד׳ עיד/ידן?! מערה מי׳ אסור :
באסקיפ׳רה״י ואס״ה גוללו אכלי שאחי
»דור*
p׳ ןן״א בספר על ראסקופא ונתגלגיראש הא׳
שראשו אחד בידו ולא גזרינן אט כשנפל
וגייס 6ני6צא  0־ז יגילס w>j״'
מדיספ׳מידו ונשא׳ראש הב׳בידו
לגמרי מידו דהר איסורא דאוייתא מסוס
אצלואפי׳ נתנלגל חוץ לדי אמות ואפי' בר׳יה והאסקופה ברה״י ו 0יי>' - 60מ«'0י! וינגלי5י ־ 1
דגשסקיפה נדרסת עסקינן כלומר דיגל
נ 6י' י יגפיל 6המ’ יינשיסן, .ל" ,
הרבי ס פי בית דרך לה מסוס ביזיון כתבי והר״ם במז״ל כתב דוקאתון־ד׳ אמות אכל נתגלגל חוץ לדיאמות
בכציס סחינס כשבייםאכלכגגסעוןןי
הקדש שיו ליהלגוללס ואוהביה אביי לא וא״א הר״אש ז״ל לא כ׳כן חיה קור׳בו על הגג ונתגלגל ראשו
’לעצמו שהמשתמש סס ששר פסכ^ן
מרתני׳תוך ד אמות גוללו אכלי חוץ לד״א האחד מידו ער שלא הניע לי׳מפחים התחתונים הקרובים לארץ
בסקו׳אמד הנחתו פימדת טפי וכל
שהו;!
הופכועל הכתב ואי
אמריבאסקיפ׳נדרסה גוללו אצלו הגיע לי׳טפחיס התחתוני' אם הכותל משופע בענין
גגרסכד׳טפחי סותילהסתסשסס ^׳
פסקיג' מה לי
חיך
ד״א
מהלי
po
לד'
שנח
עליו
אפור לגוללו
אצלו וכדי שלא יעמיד בכזיון הופכו על ככטס שאינם נסכייס
עכ״לושאקרשא
צמות אלא אמי
^
ביי
באסקופה
כרמלינו
ור״ס עוניכו לפניה עסקינן תוך ד׳אמית הכתב ואס אינו משופע כל זמן שלא דגיע לארץ גוללו אצלו :הזכיר יבינו דין סכי1זין זהלמעלהממ
בתים כשני צדי ר״ה
והם של אדם א׳ או שלב׳ נר שהוא סובר דכי תניא ואסיסחאשר
 .דאי נפיל ומייתי לה צא אמי לידי חיוב
ועירבו אס שניהם שוין מותר לזרוק מזה לוח למנז׳ממנו מסמנו3ו ובעליון אין jjjcr
חטאת שרו ליס רבנן
חיוב .חין נד אשת דאי ואם
אהדגגכוה מחברו אסיר לזרוק מזה לזה זיז הבולט מןהכותל ס אלא כנגד חלוט לאולמי ^וסנ!מ
מייתי אתי לידי
ק ספת צא סיו ליס
רכין ומשמע דלא כדו אלא כצגודו בידו לרייהל-j׳ ,: vמי' ויש כי ד על ד׳וחלחהבית פתוח לו משתמשיזעליד דאיכאזיז אחר למטה ממנוהוא ו ^ו
משתמש ד :ל מילתא פליא כאסהואיחג
צכל צם אין אגודו בידו נא יחזימו ככל מיני כלים ובבל מקום $
■ .כיי שלא כנגר החלק אס אץ בו ד׳
ד׳א .איני יחב י כימפיש ולאויב ולאfor
לאפק׳־ס׳אע״ם שהיא כימלי ' דמ״ת איסור על ד׳ אין משתמשין עליו
אלא
בכלי
שודאי
ישברו אם יפלו עכל
ואם יש זיז אסי למסה מפני אלא לגלוילן
סכו א*כ וקי׳יל יר״י דסב׳דאיסו סבו׳עיימ לא באחרים שאנו
חוששין
שמא
יפלו ויביאם אליו ואס החלון דטעמא דאינו ריס ממש אלא כנגדחלמו
בפני כתבי־ כקד׳כדבסמי׳וכ׳הר״צש בסס משלימו לד׳סה
שממנו
לפני
ד
;
חלוןמשתמשיןעליו בכל מיני כליי הוא משי דלי ביס ד שהיי בתחתון
מסיויו'
הח״ה דלא ק״ל כסהיביית' אלא כסתמא
שלא מגד החלון אין משתמשץ עליו אלא בכלים הנשכרים  :בכולן יא כ ט״כטעמא
דאינו־»
דמתני׳ונתן טשס למריו וצ״ל שזהו
דעת
ואם חיו ב׳זיז׳זו למעלה מזי והם של ב׳ב״א יתבאר בסי׳שע״ג)
בעליון אלא כ :גד חלינו איניאלאנמס
הי ,ף שכ׳המ שנ׳כצירתילכד אכל
נחמ״כס
 * YQבר״ה וחוליא סביבו אם עומד בתיך ד׳טפחים דאינו רחב ד׳ואינו לא הוה חני יע<ük
בפט״ו פס ן כאביי ולענין הלכ׳כיקדהרי״ף
ילר״הי מות׳למלאו׳ממנו לרה־׳י אפי אץהחולי' היה תכי זיז שלפני החלוןטתניןניליו
זהר׳ אש מסכימיס ליפת אחת הכי נק־טי'
קערות יכו' ומשתמש מל הטחלעו'י
גביה
וכתבה ס ימתיך הסונית  -ד קס כתבי
סתתתיני ואינומשתמטאלאננג'חלונו
הקיש אבל שאי דברים מכי נח
■ לסו
אסיר
אפי׳פ-״ך ד׳אמוח וכ״ה היש״בא ז״ל אבל
הוה משמע ד 3תוס ד ז אינו תותר להשתמש אלא כ :.גי חלונו ומ״ה איצטייך
למיתני
בהגהות אסירי כתיב בריש
שבת
רהא
דתנן
נתגלגל
הספר
מידו
גוללו
אכלו
לאו ואס יש זת צמסס ממגי לאסמטנן דכשיחב ארבע משתמש כסלו אבל עמ׳נס
דוקא סער אלא אפי׳דבר
אחי
ליבה
דלא
גזי
גזיה
לגזי־׳פכ״ל
וצרפי
היש״בא
וס״ה
בפפ״יסיבר דמשוס זיז שלמסה תמנו סוא דאינו ימי תעש בעליון אלא
■ כנגדמלמו
קשה דה״ל גזר׳לגזי־׳וצ '
ע
ומ״מ
אין
להקל
ראס
במה
■
שהס
התמירי
לפי
רומסמ׳מיביילס
שהחחפין
אוסר
עציו יגס ניי־סתו הוא כפך מ ג״סת רש״י שהוא ז״ל גויסה״ד
לאפי׳בבימלית אסיו
בסאי
•
דברים
) היה קוי־א בו פל הגג יכי׳ג״ז סס במפנה אי דאית כיה אי־בעאפי׳ננגד קלונו צח ישתמש אי דלית ביסד׳מאי איריסמגד
הנזני היה קורא
סיצש
הגג
נתגלגל
הספי
מידו ער שלא הגיע לי׳ טפמיס גוללו
סלון אפי׳בכיתל כולו נמי אמי אביי תחתון דאית ביה ד׳טליון דלית ביס
ד׳ומלונו
אצלי ומשהגיע
לי׳טפחיס
הופכו
על
הכתב
ופרש״י
י׳ספתיס
התחרויניס
פבי״ס
ר״י
משליסתו
לד׳יכו יפי ה״ה יס גיא לדעתו יכ׳ג״כ דברי היסי׳בא ותההתתבא'סגם
אומי אפי׳אעו מסולק מן הארץ אלא מלא סחיט
גוללו אצלו ובגמיא פייך הופכו הוא הולך בדי הימ״בס דטפמא 1לא יסתמם הוא מעני סקס פני זיזי׳זה על זהוש*מ
על סכת' והא לא נח כלומ׳דגללט אצלו
דאפיסבית
ליכא
ומיקי
לה
בכותל
משופע
כתב פיס ח יל יק בין הרש׳יבא והרס" 3ס דלהרש״בס זי זים אלו אוסיי׳זי לפ הז אני'
כלו׳זי דכיון רבולט למט׳נח על כליסתי־ ומתני׳כולה י יהודה היא וחמורי מיחסרא
איכס זה כינד זה ולרעת היש״בא זיוקא כוס מגד לו ועור חילוק אחר במהסאסיי
והכי קתני כד״א בכית׳עשוסע אבל ב שאיני משופע אפי׳פחית מנספחי גוללו אצלו
נגד הלון עכ ' ל כלימרשהיפ״בא כתב היס התממ -־ןרסב דיוהפליון אינוית 63מפ
סר׳יהידס א* מי אש׳א־־כי תסולק מןהאיץ אלא מלא להיט גוללו
משים דבעי׳הנחס אס פוא ס גד החלון יתיך ג׳לחלח החלק משלימש •:לד' והרי הוא כחורי רס״יויום
פ״גססהו כלומי־דאסי׳נסל כולו מידו לא מחייב אא״כגס ופ״ס
הסת
דרעשיואבידו
לא סיס נגגד הסלק אסור נהסממס עליי יעי׳כ לועי דמסטעמדבריו שהואמפופ
דאפי׳כח אינו אשור אלא מדימן כל היכא רלא נח לא גזרי' •
שמ״ש אביי מגד חלונו אינו נמליך למשתמש הכתיב אחריו ויהיה גזיה
המאמר
כנגד
שגג שעי נת רסני צירי יהיכו׳בפ׳הזויקעלה כ"?
חלוט
משתמש
תא
וכפ׳כיצרמסתתסיןפלה
מגי
חלוט
הוא
עומד
בפכמו
והוא מנאי ומלח
שסתמש
פ ס פלויגתא דרג ושמואל ופסק כרב יהספס
שכפאס גבוה מסבירו לבדה היא גזית מאפר וה׳ק אס הזיז יוצא ממגר חלונו או מחוך ג׳סמיך לו מל
אסיר גזיה דילמא תגנדחייונפיל ואתי לא* תויי וכתב
הרמ״בס
בסט״ו
רכלי
חיס
פחות מג כלבוד דמי מסתתש מ כטמי ב כולו דכיון ! חלונופשלימחו לד' מס®י!
וכיוצא בההראי מגנדרי מתכיי מותי לזיי־קס וכת' ה״ה בסס הרש"
בא שאס היפה קכדדין ס' צ כחורי חלון רהאי גיסא ודהאי גיסא כלי׳הבל כססזיז יוצא מנדריהסלון
בי׳מלי׳עיכרת כירהס כל הצדדים שתריס כלו אפי׳אסר גבייה
תחבירי
ונר
דכעמא
כלו׳חוץ לג ' ספון לחלק  -סוי דתי לא איססר לחלון להצטרף ממו להסליםונרחא
מסו׳דקי״ל כרכה לאמיבפ׳כתר׳רערובין אמתנימידנא יעשר אדם בר״ה ויספה
דתני איני משתמש בו אלא ס .ני חלינו ס" פ אינו משחנוץב אא״כ
יוצ׳ווכנגדחלונו
ביס" ,דבכימלית מותי ססיס דסיא גופה גזיה ואנן ניקום
וניגזוי גזיה לגזרה ז אי מתוך ג סמיך לה אבל כרס"בס מפרש דמגד חלונו משתמש בו הכל הואגזייז
זיז הבולט■מן הכותל לי״ה משכה 3פ' המוציא תפלין מלה
צ״ס זיז סלפני החלון המאמר יכפסטא דסמפחא כספי שאיני משתמש בזיז אלא בחלק שהוא מגוחלון
נותנץ עליו וטס לין הימנו בסב׳וכגמי־׳סאי זיז דמפיק להיכא אלימא
דטפיקלר״ה אכל במה סהוא מתרחב יותי סהסלין לכדדין אינו מפסמש סואיססרסנדחין
ליחוש דילמא נפ ל ואתי לאיתויי ושני אביי מאי
טמניןטליודקתט נליס הנשברים הרס ,בא בפי זה טדי לייסב מאי לאמי אביי דחייי חלון הוא דלדיריס ספידמקרי
חכיא נמיהכי זיז שלפני החל י) סיינא לי״ה
נוהנין
מליו
קפיוח
וכוסית
ומשתמש
סורי
חלוףונת׳ס״ה בסס סרסיבא דאפי׳סיו כחס זתץלאיס א׳מסחמס ככלמוחל
בכל הכיתל טי י התחתונים כלו׳שאם הוא
כתוך
י
'
טפחים של י״ה אסורלהספמש
ופי' אס ים שם זיז אחד לאדם אח 'יא*טפי פאף רבי לכך נתכוון טכ״ל וכ״כ הרי0כי1
בו ומסמש י־אפי׳אץ בו ד׳אטי׳ג דמקיס
פטור
ה
!
א
אסוי
דכיון סהוא בתיך ר״ה זכו
וכתב ומי״ל כשאין כעלים אחיייס לפסנוק ואע״פכ ה;יזין הבולטים מןהכומלנלפי
בו רבי׳יאסיר להשתמש בו בעל הבי
וא״נ
מטפמ
דמס׳בגס ' בסמוך דאין מסממשין ר״ה אינם סלו דבזכות בבי ר״ה עומדי יכהי דפוינא דאורימא אין אויר רהעולם
בזיז שאין בו ד' אפי הוא למשה מי
ותו
פני
ואס
יס
זיז
אחר
למטה
ממני
חספמש
בו
מד ליקיט
כל איה׳יזיזי׳ שלהם כס ויש רשות לכל א׳מבני ר״ה להסתמבהס וכם
שי
ובעליון אין משתמש כי אלא כנגד חלונו האי זיז היכי דמי אלימ׳דליס כיה י מקו׳
סני זיזי זה למפל׳מזס מי ר"ה ניפתמשין בפחפון ו6כיחץ העליון לכטלהי] 'י 1יכ1
פטור הוא ואסי׳מגד חלוני לא יסתמיאו א* ת ביס ד׳בכולייממל לישתמס אמיאביי
בסאין בו אלא זיז אחד הרי היא למי החלון סמשמיסן הריר בו* וכחמודה סנסם
תחתון דאית כיה ד ' ועליון דלית ביה ד' וחלינו מסלימהי לי ' מגד חלון משתמש
סרש׳כא פאם פיה דף אחד לבדו יוצא עלארר ברמל־יח כל סהוא גבוה ימתירני!
דחורי חלון הוא יהא ' גיס fוהאי גיסא אסור וער&״י מקום פטור הוא נהי ימקוס
רחב בין קכי ואפי׳פליס שאינם ספמכרי' סאץ גשיין הכימליח וכזהיודה ו^'נ
פטור היא ומותר לכתףטלע ביי י״ס ובני רס״י מיהו ספמיס תדיר ל א משתיי ביס
ועיקי מכ״ל וכ״ג גס התוססות בפיק הנזכר פלה צ״ס ' "
"
דלא חזי לתשמיש ושטחי כלים למיפל לר״ס ואע״ג דאוקימגא בכלי ' מסברים
ה״מ
שנד בור בי״ה וחוליא סביבו וכו ' שפכה כפ׳ג דערובין עלה נ ס כור ני^
כדאית ביה ד׳דלא סטסי למיפל כילי האי איל הבא דרוכה נפלי מחזי כמאן דסדי
חוליתו גבוה י׳חליין ספל גביו חמ*' אין ממנו מיכסכר! ונגע3מ
להייא לר״הנחירי חלין הואכלומ׳ד-ית החלון והיחבהו הוא ולשון סיי־י מקט מסוס
פסקינן אלימא כסמוב' למה ליחוליא א״ר הוסא הב״ס במופלג׳מן הכוחל י 'J 0ר
דגבי סבת סייך למימ׳סורי ר״ה וחורי יה״י וכתבו רמו׳והיא״ס כפלה קכ״ח דמשמע
דאיגא חיליא י׳הא לירא חיליא י׳קא מטלטל מהי*,
ל׳ה ׳ י ייחני׳וה" '
מדברי יס״י יבאינירחב ד׳אינוספמס אסי׳נכלי׳הנסבדי׳־וכרחב ד׳משתמס בכלים
נשברים אפי׳פימא בסמוכ׳סא קמ״ל דבור יחולייתו תצטיסיןליוהי ^"^ ^ ,
גי מ1
למ
הנשבריםמקא וק׳דא״ב אי זה שישו׳ נמןלזיז להשתמש עליו כליםשאינם
וי׳פסוקה והרי אין ר״המפסקת 3צמים כלו׳דכיוןסההפסקסבקהכור^
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\ ^ ל'אל סף לתפמיס מי י״הוא״כ -ה*ל
■ מקום פסו'וב׳סר־ט״ב׳ואע״ג
י־״ס ססת רמל פי״הפא-ן בי ד׳לא הוי מקים פטור אלא כשהוא גביה ג'
ו ?| ^ :7ל העסק פחית מד בי בוי וכותל לא דרסי ליה רבים כלל וכיון סנן
במלה קס״ז ועל זה סומכים העולם סיס לסס בתי כסאו׳על סשיאע"&
??5TB'« p'1'3
מגיעותער הפיס ומיסו נדצ׳דאינס מיעל׳ימסיצס העסוי׳למיעות בית ה :ס ילא<  tont Uejוה
?"פססוא סמוך צר יה מקו פטיר -ס־וא בכ°מזשאץ ס ד'שסו' גבוה ג' במופלג סן
״Lר'י!
מסישיפי׳לה שתא לא
סוי־פקו׳
^ד׳ספסישפזלה• ^ ^ " שו׳מקו
לפס מחיצות מים דאין הלכה כד״י דאמר כ7י להמיל<P
ר׳׳ס ^ כימצייבקין זו; ת נפות י ואם הוא רחוק ד מרה י אין ממלאים סמנו אא־כ תהא במתני׳דבור שנין שני חצרות א״צ ליעפו' היא גכלי׳ פ,
מוכגי  0ו :ה 3פוי הרי׳ סבא וא ת החוליא גבוה י' אשפהבר״וז*שגביה י׳ורחבה
הס-
לאם היא של רבים לו מחיצס דכותלשביגיס' חשיב פחיצ אלא ^ד
וצסי׳במופ 1גת למה גי גביה י'להא כיון
כיבנן דפליגי עליה וסבי-י למחיצה לפס ( ?) 3י;' ל»er
לי״הכמי מותר לזרוק לה מרה״י ח קרוב לה ואס היא של יחיד אפוד:
"
),
גוונימנית״מיוהמי
מיס בעי' וכת' היא״ש ראסי׳לר״ח והר־י״ף יה נ !  :כ7ילהמיר
וסגרי• ׳,־׳ י׳ ; .
«TXXü 1
למעלה מן המים וחלון
סיוי׳סבחליכא כדאית כסו
פירקיןוג
ל
דפסקי כר" י מורו לבתי כסאות סכי לסו להחל־ן׳גרפויו מ
לה מן הכית אין ממלאין ממנה אא״כ
במחיצה תלויה
כלומ׳שאינהס דרנק
דאסירבנא
,
ה־נלאכי«
סציגיצ
נידוןהתשלשלדליפלמע ; ה על היופי עשה לה מחיצה נפוח י׳כל סביבה רהשתא הוי כל שכנגדה עד
רסמוניצהדלי מז הסרומושכו להביאו
למטה רח״י רחשבינן לה כאלו יורדת למט׳ או יעשו מחיצ׳סביב דדוקא בין סתי חצרות פצרי ורב יהוד ך שי!,*«,זצנן'ש,י
צ־לןסהו׳נ]53 0מצ׳ראףר.
״פניןדשגנדר
שיקוע ראשי הקצים כבור סצא ילך הדלי כהיכיכלשי .וא׳כ
הנקב
שרולין
חרך
שם
והוא
שיהא
בו
ד׳על
ד׳
ואין
חילוק
ביןאם
(ין ללי ונפיל באשצעונח
בקרקע
וכאילו
לסדיא
לרשו׳חנירו להציב מ׳־׳איל בכית ה0ר7כי ׳ 0׳פ
ןואאיסימעתירי כלל מחמת כובדו רה ל יעשנה למסה מחוברת לה כין אם יעשנה על גכח וביון שעשו ככסא מילי© ך לא3עי׳שיקן :.ידעךי ףבימ י !.דק jסעיגג־
מיפנ)ץ אגרו .בילו ומי׳ הכעי׳סתס'
מחתנה סותרין נס לשפוך ממנה וכן ההולך בספינה אינו יכול הכסא מקורת ד סמתר במי  :ו*?  0עשה
להלטלמא/חבירו
פעונס לכותל כרי שיהא ספקי־ס שמתיס למלאות אא״ב
יעשה דף ר' על ד' ומקיפו מחיצות ועושה פו גקב דף וכוי כ'כ המידבהזורק וסהגהו' כפס״ראש אינןקש;ר׳ת
מהשבת בסס מסר״ס וספוד שס הערל׳ ואש .הם גנונים
׳או שתסאהחוליא גבוהי' וממלא דרך שם וה״מ שהו׳ בתון* י' טפחי'
למעלה היינו סעמא משוס דקל הוא שהקלו חכמוסגמייס ך  ':סיז רש״י אלא קל היא
שהקלו חנמיס במים וליתא ללרב יהודה אלא כיב הונא ק״ל ונתיני סתו וסי אש

שהיא

חסא לא סמירא לי&
טיליעד
סתנוסבקיקומסיקל’ המ !ס ^י ; ו^זיל
פ:
ל״
ואשא׳
ןתולית
)נא ה ין
*
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ססר רס״י סוי וממלאץ
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פתוח

אכל אם רופני הספינה
גבוהים י' מעל המים מוציא זיז כל שהו' וממלא שהרי ררך אויר י ' ^  X [1ד5 ^ *1ופ ' ^
מקו׳פטור הוא ממלא וא״&י זיז אלא לחיכיף׳ ב ומיפיריכר ל1,
^׳ סהצוא נופלת שליו ומשםלמט* ס ךוכ1ללה' 5דרךמק!ס
קנ׳פ 0ומ פג׳
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למעלה לא ואם עשה דף שתפיל הצואה עריו קורם שיפו

א צ מחיצות רהוה ליה כתו ככרמלי ושרי איל בית הכס
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 ?1jj7jiעוו ^v
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ניבי r
למיםלהתי׳מסו כבול הבס
הבריות ובהגהות מרדכי וכתג! המו׳ ׳פ
יפודנ׳לו דאפילו אס היתס נינד תשתתמין
בולט פ״י כתב ח״ל ופוד נ.,

W3MD־משוס לישיר עשוי לפנות אשפה היו שני מחטיאות זו למעלה מזו משוכה זו כנגד זו מעט
סלוויבואי לשפו׳שס כריקונס ^ ׳
שופ :י ז רחוקה מכנגדה ד׳טפחים ביךאם עומדת תוך עשרהזו ל זו כי ן יש להתייבש אס ים היכר מסיצ׳כין חלמעל' "’ “י* ! ? ,
^ונת׳ס׳סכפס״ובשסהיש״בא
דסא
■
ביניה
?
יותר
מגבוה עשרה
ביןמלמס׳בשפהשיס סיסמות׳דמתיצה
חייהיגןיקשחא
ו^ 6
ijvurvrv
יתגלגל w
סישניך׳1
מה סיסגיך
ממי
מלוי מותר
אסורדהחיצ'
».׳ •
מומר במי‘' וכשאין מי' אס
מגהוילן ויסלנו כדחייפינן בב׳ בתיס
שכשני צירי ר״ה לפי שאין מטילין לאשפה תלויה אינה מפית כחרב' ואע״פ סיס סס צואה ת מ טיא כרמלי־יאפי׳אץמ ? וס (p! ) 4״tדנ״/ז
־כלי4a׳אשר -־׳
כליס או
חפץ “בוי ^1־י
אלא ‘ A־
כלים—:
^ שברי 1-
 .הצואס רחבה ד׳מ״מ לא הוי מקום פטור דכיון שאין לנו ר״ס כי אם כימלית אימיינן מח5ג ככר»!ייג'
שנה מקטרא שהיא
למעלה
סן
סמים
וכו׳מסנה
בפ׳ניצד
משפתפין
עלה
ס״ז
תצא
מין
את
מינו
וניער
עכ״ל
ונ״ל
דמי׳שאין
פמוקיס
י׳ספחי׳אין לכס דין פי׳לסתיר ן»יר7כי«׳ה״יין•
גזוזטרא
כלו׳דף יוצא מןהכופל על המי׳וסוא נקוב באמצעיתו לשפוך בסס במחיצה תלויה י -וכדתנן בהזורק הזורק ביס ד אמית פטור ןא ס סי ס עליג » פגש׳פ
סהיא !מפלה סן המיס אין ממלאין ממנה מיס בשבת אא״כ משו לס מחיצה גבוה
רקק מייור״ס מהלב בו ה זורק לתוכו ד׳אנוו׳חייב וכסס רקק נ^ס פסות עי׳טפחיס נסאית שישלני
׳  owבין מלמעלה בין מלמטה ופיש״י ■66נ עשו לס כל סביספי׳ ארסבי׳סכקב
וס״פאבל בית הכסא בולה חון לחומת העיר וכו' בסזויק.כ׳המדז*'עאס ב״ה לממלס ש 1תעיןהיהנראה
ד׳עלד׳החק׳-ק באמצעיתה דאמרי׳גוד אחית מחיצתיסבין סלמט׳סחובר
לגווזטרא
מי׳ספסיס
א״כ
הרי
צוא' נופל׳מרה״ילכרמלי' דרך מקו׳פיטור סהספיר היא כר מלי׳ צאפזי-על«יתרמ
סתחתיס ענ״ל ומדבריו נר׳סמסרש מלמעלה למפלס מהגזוזטרא
ובתוספות
נתנו
כיון
דהוי
יותר
מכיס
סאתיס שלא הוקף לדירה ואוייכרעלית למעלה מי' ןךך ס וי‘*
מקינז׳ןהתי,
טפסלדבריו משוס דאפי׳במחיצות לסעלס מהגזחסרא איכא
היכר
אכל
סרי״טבא
פיטלר ואי הלכתא כרב דימי דשרי כפ׳פיצד ססממפין להחליף3
רישויו ת דדב קה״כ «  cieלתאה
חשי&
כת׳כסס החי׳דלסעלה היינושסי'מחובר׳בגזוזסיא מ-תחתי׳ולסטה
הדבייס שהיא משוקעת שרי ורבי׳לא שילק בזה משוס דס״ל דלא ק״ל כרב רימי אלא אפילו בישויות דימן  wרי/א«נ?!
נמים ועולה כנגרהגזוזטר'וכיכ הימ״בס בפט״ו ורבי סתס
כדעת
יש
יא:
אסור להחליף וכמ״יס בסיסן שמ״ו וכתוב עוד בהגהות מרדכי שם ואין להתיר ע״ינהג* s
ה׳סונו סיכא בו ד' על ד׳שס בעלה פ״ו גבי קורס
ד׳מתר׳כחורבה
כ׳רס״י
למחיצה
עיקא פי׳שיפסו גיסא פ״פ הנקב עמוקה י׳ורחבה ד׳והשתא טפליס שופכים סיה״י פט״ז 07נמ י׳
העשויה לפחות משלל ד׳איכה מחיצה וכ״כ
התוס׳בפ׳הנזכר
ומ״ס
שמוסרין
לשפוך
לרס״י
כדאמר
מרק כיצד משתתפין דה׳ס מיס דלא מבטלי מח-־צתס 1,3S5מי רגל .יס הי׳ר porüיצ״ל
ממיג״זשעלה פ״ח פלוגמא רתרי ליפני
ופסקו
היי״ף
והר״אס
והימ״בס
כלישכא
וצואה מבטלים מחיצו׳דלא עדיפימפירוידאמרי׳כהזורק דמבטלי מחיצות כ^3י ׳ס עויז 7נר״יז*'א!
דשיי!:יכן ההולך בספיכ׳אינו יכול
למלאת
אא
*
כ
יעפה
ףד
יכו׳כהזורק
עלה
נהגו
הולכי
ימיס
לעשות
צרכיהס
מן
סמעוטוע ליס ואס אומי מקום אינו גבוה י׳ מיייגית איני!
? 1
tM
•״ v
שפינה יי*uv *3
אמר  J \}j׳ v
מוציא ; wüj
סמנה ן׳ «
זיז jj
כל ;
קאיתמי
-J ' .i/wiiJiwi
רב '
-JijU/yt
חסדאויכה ijo
בר j 1
שהוא
וממלא
רב
טפחים
אע״ס
שרחב
ד
'
מותר
הרי
זה
מוציא
מכרמלי׳ואין
^
ך
בזה
אלא
תקומו
ושפתו
נ׳
תג־לות6איגן
?דגא
אמר
עושה
מקום
ד׳ופמלא
כלומר
ועוש׳כקב בתוכו וממלא דיך סס ופסקו מכ״ל :חיוסמי גזהטראו׳זו למפלה מזו וכו׳מסכה
בפ׳כיצדמסתתפיןפ״ז שתי "עוינת ?אשר
5ויזן
1
:רמ
"
בסיסיא״ס
כרב
חשדא
ורכה
גזוזטראות
כר
זו
רב
סונא
למעלה
מזו
שסו
ופיפ״יימקוס ר׳חללד׳מוקף
לעליונה ולא מפו למחתוכססד־יה ן 0סןריח עך לנ׳סלית!הוא!r
שסיצוס ימחיצה תלויס מומית במיס וכ״כ שם היא״סאבל הרמ״ב׳בפס״ו לא
הזכיר
סימרבוופיש יסת^סס! 5סויופ למלא מק 3סעד^ נסנ 1דסיעיביוסתחתונכ  :קכ 3|uwr׳ W
מזניחוממ״שה״ה סס
וסי״ן בפרק הזורק בשס רבינו סאיימת־אד דלא בעינן שלה אצ״ל שהיא אסורה דהא מכרסליח לרה‘  ,קא ממלא וכגערא אמר רב סינ׳אס' א! י£.ארר0
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.ממנו מיס בשבת אא״כ עשו לו מחיצה גבוה י׳טפחי׳בס״א מלמטה ובס״א סלמפלס
למטה למטה מן המיס למעלה למעלה מן המיס וספ׳בגמר׳אהא דאמי ר״י למעלה
למעלה מן המיס צריךסיסק׳בסיסראשיי ק5סי טפס ומיהו לדברי הפוסקייבכו שכין
כ חצרות כרב הונא וכמו שיתבאר בסימן סע״ו משמע שה״ה באמת המיס דלא
בפי׳סישקע ראשי הקנים כמיס  :וכתב עוד הרס" בס על דין זה דאמת המיס
העובית כחצר ואס הי $ס המחיצה כילה יורדת בתיך סמים צריך סיסי טפח ממנה
יוצא למטלה מן הפיס וטעמו מדאמיינן התם כגמ׳אהא דאמר ר״י למטה למטה סן
סמים דצריך שיראו ראשי הקנים למעלה מן סמי׳טפס ומשמ׳ליה ז״ל דס״ס למחיצת
אמת המיס העוברת בחצר •  1מ׳ש ואס התחיל לעשות המחיצה אצל השפה וכו'
לסו מותר לשפוך

הב

כל

ממוח

הנשפים

כחצר

כל

שהוא נבנם ושעכ  3ץ לל) ו' לימ’ ל  6ית ' n 'ipo

מה שירצה
הצב רחב יותר מי אבל אומ׳גידודי' איב
פהני'
כנוס שיוכל לשאוב מיס מן
לסוןהי׳ומין
הפיצה כהיכה מקומות מא יתר מי׳והגידודין אין מעככי׳מיסת המיס
כלו׳לפק־
אין מעלאין ממנה ער שתהא הפיצס רחוקה י׳אמית ודע
דהרמ״ב׳בפס״וממיק
אמת המי׳ללשון יס אבל הרי״טבא כ׳וז״ל הקשו סתי׳דמשמ׳הכא דכל היכא
דלינא
פירצ׳אלא כי' שאין החצי נאס׳דמלינן מלשון היה לחצרכלאסוסמסיצ׳וסאס^
האמת המיס המוכרת בחצי שצריך לעשות לה מחיצה גבוה י' כדי למלאת«
וכותלי חצר אינם מתיייס אותה אפי׳הס שלימות ותירצו דהתס באמ׳סהיאנמק'
עשרה ויסב ד׳שתלקה רשות לעצמה ואינה כטלה לגבי החצי אבל הכא
אע״פסיש
כגידודץ הסמוכים לחצי גובה י׳אבל כשאי השפמו׳סיס ללשון סיס זה
מכאןומכאן
אינם גבוהים י וכן תירץ הראב״ד וי״מ דשאני החס שאין האמה מחעככ׳בסצי
אליו
סעובר׳מצד לצד כיון שקיוהיא גבוה י׳חלק׳ רשות לעצמה ואינה בגילה לגבי
סחצי
עד שיעש׳מחיצית סניכרו׳לסמה אכל הכא שהמיס מתעכבים
ועומדי׳בחצ׳נסנמט
לחצר כאלו היו מיס שנשפכו סס אבל כשהפרצה יומר מי׳סחערביס הסעורם
סמחו ) לי׳ואיכם מתבטלים וזה נכון מאדעכ״ל וזה לשון סראב״ד
בהשגופטואני
רואה זה המחבר כולל ומערב מכין כעכץ סוכר שהם ענין אח׳והעה רסוקי
נסודי®
וגדול
כינימז

כלומר שהמסיצ' שהזכיר כמחלה היא מונחת לרוחב האמה והשתא קאמר שאס לא
מסה המחיצה לרוחב האמה אלא לארכס מצד א׳וכן מצד השני אס אין ביןכ׳המחיצו'
כ׳ספחיס מומי משום דכל פחות סג׳כלכוד דמי ומצאתי להרי״טכא שכת ' סל אמת
כותל ספל גבה אינה מתירה למלאת לפי שהיא בעצמה כפיצת במילואה
לשקוט
המיס זו שאם אין הנקבים שנכנסת ויוצאה בהס רחבים ג׳טסחיס סומר למלא׳ממנ' האסור לס וכותל סט״ג אינו נחשב לה והלשון נכנס לסצ׳ואינו יוצא הרי הואנטי
בלא עשיית מחיצה עכ״ל ולפי זה צריך לומר דימה שרבינו מצריך שימשו מחיצות מן שבחצי ומחיצות ססצרמתימ׳אותו וכיון סאי׳פרצתו יוסר מי׳הכל מוסרוה™
סצדדין בנקבים רחבי׳יומי סג׳טפסי׳היא שאס אינ׳ רחביס ג׳טפחיס בלא מחיצו׳ לא דקדקו כס על טלטיל החכ׳עצמו בין פרצת׳י׳ליתר מי׳הכל מותר מפני סיסנוח
כמי שרי וכתב הרמ״בס בפט״ו דס״ה אס היה ברחבה שכמוך החצר יתר מי' אע״פ על גבה סמתי׳החצר והיא עצמ׳נעשי׳מחיצה כינה יבין ססצרססריפסוקס ®י
סאין כגבהס י׳סצייך מחיצה סכל יתר מי׳פירצה היא ומפסד׳הסחיצות וכ״כ סמ״ג ואין החצר נאסר מפני סאמס והלשון דקדקו בו טל טלטול החצרעצמוס ס
ופשוט הוא והוא מבואר כדין חצר שנפרצה ולשון ים עוכר על הפרצה ככסמוך:*,
בפיצתו יותר סי׳היאך הוא מות׳והלא פיצתו אוסרתו והלשוןננצמואיםיה ?י
חצר שנפרצה ולשוןסי עובר על הפרצה וכו׳בפ״ק דערוכין עלה י״ב ת״ר
לשוןיס
במילואה ולפיכך העמידוה בישלה גידודי והסקצממחיצו5ןעלספחה־ו1
הנמס לחצר אין מסלאין הימנו בשבת אא״כישלו מחיצה גבוה
י׳טפחיס
בד״א
.סמסלימו׳לעמק
י
׳
ו
נמו
:
:
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החצ:׳מוקס'מד׳ יוחוחי וין' נו
 1״ iif
«■
שפירצמו יתר מי׳ אבל י׳אץ צריך כלום ובגמ׳מסלא הוא דלא מליכן הא טלטולי שנ? חצר ספחיתסמד׳אמות
וכו׳מסנסס יז
כיצימסמ<זסיו \*״5
סולה
מטלטלינן וסא נפיצה במילואה לסקו׳ באסור לס סב״ע דאית כה גידודי ופרש״י
ספחותה מד׳אמות אץ 0ופכי לי|יכה מים כס 5מ ^ ”'1י׳לחי
סנצנס לחצר דרך פרצת הכותל וכסלא נפק במילואו
עסקינן*צמדמפליג בעשר עוקא סחזק׳סאתים מן מקב ולמט׳בץ ממזכי' בי ןמ3חי 1סמכח /ג ?סולל
ליותר מעשי אא״כ עשו מחיצה לגדור פרצת החצר עד \׳אכל י ' א כלום ססרי יש
ומבפנים א״צ לקמור ופרס״יעוקא גומא מן הנקבולמטהםמח)יי' ס ,ם^י)
סיור מכאן ומכאן ממלא מאדלא מלינץ משום דמטלטל סכרסלית לרה״י  :הא סלה _ ,
בין מבפנים _ ,
לעוקא
בין סעסה _ ן .
,
כתוך . ...
החצר ,
בין סעשאס 3י ^י 1הי5י’
טלטולי מטלטלין בהאי חצר במילואם לאו דוקא אלא כל יתר מי׳קרי ליס סילואס •
שסבחו)
צייך
לקמור
לכסות
פיה
בנסרים
סיפלו
המיס
מידיו
ל
מי
רjju
61ית ליה גידודי מס שנשאר מן הפיצה בגובה י׳אבל הים כסהו וכתבו התוספות
וכתב
הרי״טבא
פי׳
לפירושו
כי
כחהוא
ברסו׳היכיס
 cßהו ^מגי׳ הפממי א 4
והי״אש בעלה קט״ו על דברירש״י הילכך בחצ׳המחיצ׳ ניכית דפשמי׳המי׳שוקטין
בקרקטית הטוקא טיט ורפס וכיוצא בו ויתמעט גובהו מי' ינמצ
והמחיצה ציאית ולכך מותר להשתמש בחצר אבל מן החצר לבית אסור סואיל ואין
כרמלית
ואולי
יפחת
פד פחות משלשה שהוא רשות הרבי ס וכי זריק פחם5
המחיצה ניכרת בכית והא דקאמ׳מסלא הוא דלא פלינן היינו למלא׳מיס ולהביאו
סופך
מיסות
היקיד
לכימלית או לרשות הרבים אבלכשהיא
מכוסה
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סאתים מותר לשפוך אפילו על פי הכיב אפילו כימות החמה אף על פי הרמ״בס בסי־' ט״ו דאכיי אמוקא סאתיס
ועל סן מקב ולמטהסי שתחזיק
מי
ס 011p
שיניעו ;מיסל< קכהעס,וי  ,שהמים יוצאים מיד מידו לחוץ ובלבד שיהא בני? של אבנים בימו׳הגשמי׳קאי אבל כל שפחות׳מסאתי,
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על שעמה גד שיצאו ס מנה ף מיס
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תיעאחור
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ן  ß ,ס6״כ תכ ףס ,שפוך<ז תוכה
פסק כחכמי ם דאפי כי ? ארו  P 1אמה וצינ יי ארר ו מאה אמה הר״אס כת' דאביי קאי אהא דקאמ׳ כימו,
מציקב « י׳יצ׳לסו׳מכסו וא״תכיו׳שסעוק'
לא ישפוך על פי
הצנורהגסמי׳נמי בבית סאה ליגזור דילמ׳אתי
מלאה בסאמיס ונתמלאה מפ״ש היאך
ישפוך
סופכיו
שם
כשבת
י״ל
שבע״ס
לא
למיפבד
בה
סאתים
ושני
דיכמות
הגשסי׳לינא
למיגזר
ועלה
קאמ
׳
אביי
כיון
דליב
 p5D,שס כלל שהרי יכול להוציאם
לרשו׳הרבי
'
ולזויק׳שס ואפי׳את״ל שהיא מלאה למיגזר אפי׳ כור וכורייס שרי לימן בבית סאה וליכא לפרושי דאכיי בעוקא בינו
אפ״ה מומו לשפוך בה ואע״ס
שיצאו
סמנה
המיס
לי״ה
דכיון
שיש
לו
עוקא
מוכנת
סאתיס
קאמר דהא רב נחמן גופי' אפילו כור וכורייס סרי דהא קאמר מחזקת
לרכלקצת מסופכיו נמצא
שבשמת
זריקתו
שס
ימשו
הנחה
אותם
המיס
תחלה
סאתיס
מתנין לו סאתי׳מ״כסאמיס לאו דוקאדה״הטובא דאי בית סאתיסדוקא
^ 5אקודס שיצאו לר״ה
ולא
מסכח׳לעולס
דאיכ׳
איסור׳דאוריתא
וכיון
דמילמא
אס
כן
אין
חילוק
בין בית סאתיס לבית סאה דלתרוייהו אין שופכין אלאשימור
ןלאשניסצז היא שתהא מליא׳מע״ש
כיון שיכול לשופכן לר״ה וא״נ נתמלא' איפשר העיקא ואמאי נקט מחזק׳סאתיס הילכך אבי' סאה קאי דקאמי דבימות הגשמים
שנתבלפובמקימ' וא״נ שיכול
להשליך קצת משופכיו בחצר וקצתם בעוק' לא גזת נותן בה אפי׳כורייס כיון דליכא למיחש למידי מסתברא אפי׳בלא מוקא נסי כיון
מנמי׳נכן
והתירו
לשפוך
שופכיו
סס
בטוקא
א
ע״פ
ש
נתמלאה
מע״שוכגמ
'
תניא
17׳»
דליכאלמיחש
S 1JJ
־
למידידכית
׳I
ןf
סאהלאמעלה ולצמורידדאין זה שיפוי• שנתנו
^ליעוק
5
!
ומחדלי
גיססרא
בריב
'
ועריבהאט״פ
חכמים
שנתמלאו
לפוקא
מיס
והלכתא
מע״ש
כאביי
שופכין
דבתראהוא
ומסתבר
טעמיה
פכ״ל
ולזה מטיס
למוכס מיס בסבת וכתב לקמן ה״ר
יונתן דטפמא מסוס דכיון שתקנו לו חכמים דברי הרסב״א סכמב הרב המגיד בפיק ס״ו ודברי יבינו בכל דיניה אלו כשטת
וידלשכ׳שלא ישבח וישליכם כר״ה
הוא
עצמו
תו
לא
גזרי
'
•
ובעי׳בגמ׳מ״ט
מסלגינן
הרא״שז״ל • ומדברי רביגו נראה שהוא סוכר דלהר״אש בימות התמה כמי בעוקא
קסצרססיא פחותה מד' אמו'
לחכרשיש
בה
ד׳אמית
אמר
רב מפנישאדם .עשוי בית סאתיס שופכין לה אפילו כורייס דאל״ככיהיכי דבית סאה אסור לשפוך
להסתפק סאתיס מיס בכל
יוס
מד
ארבע
אמות
אדס
מצה
לזלפן
פחות
מד׳אמות
למוכה
כלל משוס דילמא אתי ליתז סאתיס בבית סאתיס לא ניתיב לה כל עיקר
סונקלזיפכידעוקאשריאילאאסירר׳זיראא״רד׳תיימימיאפתו׳מארבעלא
גזרהדילמא
אתילמימןלסשלסה
וא
ארבע סאין אלא ודאי כל שהיא מכילה
ח״מימיאמאיבינייהואמר אביי
אריך וקטין איכאביכייהו • ופרפ״י מאי טעמא סאתיס שאדם עשוי להשתמ׳ בכליוסלא גזריכן בה ומותר לשפוך בה כמהשירצה
אחצ׳פתותמארבע אמות קאי
דמשמ׳
הא ד׳אמות סרי • אדם מצה לזלפן שראויה ורב נחמן דאמ׳בימות החמה מחזקת סאתיס נותנין לו סאמיס לאו דוקא דאפילו
הי׳לזלפה להרביץ מפרה שלא
יפלה
אבקה
דבימו
'
החמה
מוקמי׳למתכי׳וכיון ררוצה « ובא כמי יהביכן ליה אלא דכקט שיפור מה שאדם עשוי להסתפק בכל יום וכן
לזלפן א״נ ספרך לכו ונפקי
לא
מקיימא
מחשבתו
•
פחות
מארב׳איכהראוי׳לזילוף
דפת
הרס״בא
כפימ״ס
ה
'
המגיד ואין כן דעת רבינו ירוחם שכתב בס״יז דכימות
וסופכן וכי נפקי
מקיימ׳מחשבתו
וגזור
רבנן
עליה
דילמ
'
אתי
למיזרק
בהדי׳לר״ה
החמה
צריך
עוקא
סאתים
ולא
כתב
שיש על זה סוס חולק משמע דסבירא ליה דגם
תיימי מיא
בארב׳אמות
ראויים
ליבלמ
סאתי׳סילכך
איניד
נפקי
לבר
לא
מקיימא
הרא״ס
ס״לבהא
כהרמ״בס
בפרק ט״ו שכתב בימות התמה מחזקת סאתיס אין
ממשנתו  ,דאריך וקטין כגון שישנה שמנה אמו' על כ׳דאיכא קרקע בשיפור ארבע סופכין לה אלא סאתיס :
חצרואכסדרה שאין׳ באחד מהם לבד ארבע
! mfמרובעות ויש מקום ליבלע סאתיס אבל לזלף אינה ראויה לרב אסור לשפוך אמות וכו' פשוט ססבמשנה :
ביבשמכוסה ארבע אמות במשך ברשות
בלאפוקאלר׳זירל* לא במיאפוקא
ובין למר ובין למר ארב׳אמומדמתניתץ בארך סרביס מסנה שס רבי אליעזר ב״יאמרביב שהוא קמור ארבס אמותברשות
וכרוסב מפמ׳דאי לא יהיב סיעויא
כמי
לפותיה
אין
כאן
קיעור
קפור׳כלוס
ומשמע
הרביס
סופכין
לתוכו מיס בסבת וחכ״א אפילו גג או חצר מאה אמה לא ישפוך
אפי׳רחב-ה משהו וליכא לאוקומי
בה
טעמא
וכתב
הרא
;
'ש
אכל
רגינו
האיי
והרא״בד
פל
סי
הביב
אכל
שופך הוא לגג והן יורדין לביב ופירש רש״י כיב חריץ העשוי לקלח
וריח נתנו וכשיש בו ארך
ארבע
אמות
אע״פ
שאין
כדחכו
ארב
'
אמות
וסבי׳דרש״י
שופכין
שכשצר
לרשות
הרביס
והוא
קמור במשך ארבע אמות כרסות היביס קיס
נ״לעיקר עכ״ל וכך הס
דברי
הרמ״בס כפט״ו וכתב הרי״טבא אדם פשר להסתפק לן בארבע אמות יש שיעור לבלע בסס סאתיס מי® שאדם עשוי להסתפק בכל יום
סאתיס מיס פי' וכי
מסתפק
טפי
מילתא
דלא
שכיח
הוא
ולא
גזריכן
בה
אדם מצה סופנין לתוכו דמיימי מיא וא״נ לא תיימי דיש בו מיס מכע״י כיון,דרוב ימותסשכ׳
לזלקפי׳דתצר
סיס
כה
ארבע
אמית
ראויה
היא
לזילוף
מסכי
שמשתמשים
כה
דיך טשוייס ליבלע ה״נ כי נפקי לברא' לאולהכי איכוין וכיוןדלא כתקיימ׳מתסבתושרי
ככודסלא
יעלה
האבק
הילכך
אפי׳
צסנותנן
דרך
שפיכה
וסמוך
לרשות
סרבי׳אנן
דאפי׳מתכוין לאו איסורא דאוריתא איכא הכא דהא לאו .ברשות היכיס זריק להו
סהדסאץדמחו
אלא
שיתפשטו
בחצר
וימנעו
האבק
ועוד
דשפיכת׳לא
שכיס
'
ואי
|
איהומפי
'
אלא
מאליהן
יוצאין
ובאין
הילכךכי
לא מכרן שרי לכפחלה לא ישפוך
וין אלאלזלף וכיון דכי לא גורי־ בה
רבנן פחותקמ אין אדם מצה לשלפן פי׳שהרי פ״פ הכיב כלומר בתוך החריץ ואף על פי שיש אורך מכאן עד יציאתו מאה אמס
גילויה לזילוף שאל ראוי׳לתש
מיש
סל
כבוד
וכיון
שכן
אין
מזלקאלא
שופכן ויכולין ליבלט כיון דבגוסיה שפיך מקלחי להדיא ובסס לישות הרבים והרואה
במקו׳שיצאו לחוץ כדי שלא יטנפו
חצרו
ולפיה
'
אסרו
אפי
'
לילק
סס
דזילופן
מילת
'
אומר שסופק סמוך ליציאתן ובטי דליפקוכדאמריכן  .בגמרא כזרה שמא יאממ
וצלו שכיחא היא ומסתמא דעתו
שיצאו
לחוץ
והוי
כאלו
סופק
ממס
כדי
שילכו
צמרו
סל
פלוני מקלחמיסבשכת • וכתבוהפוספות וסר״אש דלסירש רש" י
מנסו וכסו כי הא גורו ופסק
סרא״ש
כרבי
זירא
וכן
דע׳הרשב״א
אבל
הרמב״ס
כס
'
כטעם
ביב
שהוא
קמור נראה דמיייי בביב שיש לו ארבע על ארבע דפחות מכאן
טוהסקכרכואיתאתו
בנמ
'
תנא
בד״א
בימות
החמ׳אכל
בימו׳הגסמי׳שופ׳וסונה
לאתיימימיא
כדפרש״י
בגמיא
גבי
חצר
ולרש״בס נראה טעמא דקמירת ביב
יאנו נמנע מ״ט אמ׳רבא אדם רוצה שיבלעו־
המיס
במקומןא״ל
אביי
והרי
סופכין
משוס
חשדא
וכיון
דקמור
ארבע
אמות
ברשות
הרבים
המאה
מ
;
יס יוצאץ מן הביב
ימצמי ליה התס למאי ניחוש לה
אי משוס קלקול חציו הא מקלקלא וקיימא אינו סכור שיוצאןי מן החצר כיון שרחוק מן החצר ארבע אמות ובגמרא משמט
ימי מסו גזיה שמא יאממ צמרו
סל
סלוני
מקלס
מיס
סתס
צמרת
מקלחיןמיס
כפרס״י ולערש״בם סילון שקמורארבע אמות ברשות הרבים שופכין מיס בשבת
|עיש יכד״א דצייך עוקא
שיבלעו
במקועס
ולא
איכפת
ליה
דליפקו
דכלאו
הכי
דקי״ל
משנת
ראכ״י
קב ונקי אבל לפירש רס״י סהטפס -מקו' דמיבלעי אסור דבסל
ננורומיש וכפת ועומד מ
מפני
הגשמים
התס
בימות
הגשמים
למאי
ניחוש
אי
משו
'
עץ
לא
מיבלפי
ומיהו
אומר
ר״י
דאפילו
עשוי
כעין
רצפה של אבכיס מיבלעי ושרי
ונ'^ ( -יה רליכיקו
משוס
קלקול
חצרו הא מקלקלא וקיימא אי מסוס שלא יאמרו ורבינו סתס דבריו לדעת רש״י וביית שכתבתי בסמוך דקתני בד״א בימות החמה
יסתינמיפבד
בימות
הסמהא״כ
אפי
למימי
שרי
לזרוק בהדיאלר״ה דמה לי בצנו' אבל בימות הגשמיס סופך ושונה ואינו נמנע כתבו התוספות והר״אם בשס
’!5ה לי3
י״הי
ממש
האי
כמי
ל
הכי
מכוון
להא
ליכא
למיסש
דסתס
צנויות
כימות
רבינו תס דקאי אהא דתנן לא ישפוך על :יפ הכיב וגריס ואלא למאי ניחוש לסיא
^'3י
מקלתיצז
הס
ואמרי
סי
גסמיס מכסו אבל גבי ביב בימות החמה אע״ג דיש משיס קלקל חצרו וכולי ולא כסו שכתוב כספריס אצא סתס ולדעתם שפוסקים
יש 'טיר
ואדס
מצה
שיבלעו
׳במקוימס
איכא
למיח
ש
שמא
יאמרו
וכתב
הריטב״א
כראב״י
לא
נסקא לן מידי מהאי בריתא דאליבא דסכמיס ..היא ולא קי״ל כותיסו
י דחמיידסתסצנורו'
מקלחי׳מיס פי׳סמקלחיס הה מפני הגשמים שאפי' שלא אלאבכלזמן מותר לשפוך על פי הביב אבל הרמ״בס בפרקט״ומהלכו׳שבת פסק
^שעת הגשמי מתמצין
והולכין
אח׳הגסמיס
:
ואיתא
תו
בגמרא
סס
אמר
רב
נסמן
כחכמים
וניאה
מדבריו סס שהוא מפיס כפר״ת ומיהו כתב שס היה שופך מל פי
^סותהגשמים עיקא
מחזיק
סאתיסנותגין
לו
סאתיס
מחזיק
סאה
טתניןלו
סאה
הגיב
והמיס
יוצאי
'
לכרטלית
הרי
זה
מותר
ואפילו בימות החמה שלא גזת על כסו
מוח החמה מחזיק
סאתיס
מתנין
לו
קאתיס
סאה
אין
מתנין
לו כל עיקר בכרמלית ונתב ה' המגיד זה למד רבינו ממה שאמרו בהזורק גבי ספינה לחו
^ף,תזהקמה נמי
מחזיק
סאה
כיפיב
ליה
סאה
גזיה
דילמא אתי ליתן סאחיס ככרמלית לא גזרו ודע שה״ה לחצר שאס היא סמוכה לכרמלית אפילו היא קטנה
^
נימותהגשפיסנמיליגזורסתסלמאיכיחו׳להאימשוססלקולהאמקלקלא
הרבה
אינה
צריכה
עוקא
אפילו בימות החמה ולזה הסכים הרש״בא וכן דעת
'?יימפאי מסוס
גזרה שמא
יאמת
צנורו
של
פלוני
מקלח
סתס
צנורות
לרמכ״ס
ז״ל
שהזכיר
ר״ה
גבי
חצי
ופשוט
,
הוא
מ קלחיס הס .
סכך הוא דעתו ועיקר עכ״ל •
אשי" אביי
הילכך אפי׳ כור ואפי' כוריים ופרש״י מחזיק אבל התוספות כתבו בסוף כיצד משתתפין פלה פ״ט ל״ס אלא שלא עירבו וכולי
ע אס עוקא
.׳ מתנין לו רשות להסתפק ולשפוך סאה והאי דקאמרינן לעיל
ואף על גב דהוי חצר שאינה
ושו 3ואינו נמנע ס״ל ליב נחמן בפוקא קסנ׳ושיעור מדת׳קאער תנא דברית5
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מעורבת
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סלישהזןרמל ^"
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כרמלי׳אפ״ה נעיר
ל 6כיחיר׳׳היושין

^

שנח

משויכתמ״מלאלוסיוחכמים כאן אלאכנרמליתכעין שפיר לעיל אכל בחצר
שאינה מעורב׳לא אסרו כלל וכן פסק רבי׳שמואל דמות׳לשפו׳ימיס אע״פ סהולבי'
לרשות אחרת שאיכה מעורבת דמרשות לרשות לא כעי קמירה וכתכוהו הגהות
בפט״ו מה״ש כשם סמ״ג וגס הר״אש כת׳כס״פ כיצדמשתתפיןומשמ׳דלא שרי אלא
מחצ׳לתצ׳ש איל מעורב והוא שאיכרשופך .

אע״פהצינור ועל פי הביב אלא

על סי הביב אכל מסל לכיסלית
״׳Jלעיר ד5א ששופך רתוק מפי הכיב אסו׳ ואולי יפרסו

חייב:
ומ״שחכמים6
סמלסלטלכתוכווכו׳משנהכפפושי׳פשץפלד"

א״ר יהודה הגנה והקרפף שהיא ע׳אמה ושיריםוכו׳ואערי׳כגמ׳דהלכ' !"גועוד
דלא בעי׳התס שתהא מוקפת לדירה  :ומ״ש ושיעור גי תס ^יס ל
^
אמה וכו׳ג״ז פשוס סס • ומ״של״ש אס הוא ממבע או עגול ' וכו׳ג"; שיעויע'
הלכככר׳יוסידשרי אפי'כלןר^ ג ^
שופך לע הגג והן יוררין לביב
ונלכד סלא יהא ארכו

ואדוניוס־ש
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שז״ללאכתבכן:
ברחבווכו׳ג״ז סם נמסנר׳יוסיאומ 2י׳
שניתיל׳יה אפי׳
דוקלן
צינרימהד״סדהרי גבי ספיכה הוא דאמור י
הכי"
להאדאמרי׳כסדככרמליתלא מרו  .׳
מלאכת
שבת
וכיהיכי
הלכותיו אנו למרץ ממלאכתאס ביה ארכה בסניס כמזכהמטל!
המשכן ןך3ל כ ך כ 1,הי קף ש1,־ א הו קף 1,דורה בתוכה ומסת' הא אס היה ארכהית׳!
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שכיסברחי -איןמנ!לטלין3פוכ! 0
רבי ימסכס׳י י ואס היא יומי מכי!
קנה או לףז.
.
לטלטל בתוכו יותר
אמות
באיכופל יסכו אמה צ׳ אין מטל!
אם
הוא
מבעס
מסאתים
לכתי
אתיצמיתלף
בר״סדהא
ליכאר״ה
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 ־ -־־ ■■בתוכו אכל
כפסו׳מאמ׳מסלשלין
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מי
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5
)פל
בעיראפי׳ברמליתגזרו רמן אבל עד סאתים וסאתים בכלל מותר לטלטל בתוכו
ואפי ,אין בו חשוב יות׳מפי סני׳אס׳לאהיהסס!
 c״״
^
למ
!
ק
אטו
י״ס
י
■
וגס
סמ״ג
כשי׳ס״ס
מל״ת
כת׳
נלגרי׳ הרת
שומרי' ולא היה לו בית דירה כמו חצר המשכן שהיה בוסאתים
יות׳וכןמסמבגמ׳  :וש״שואס:ן?;
(א״כזנריו
ו
ח״ל
בפ׳סזור׳אערי׳
מלא ע"? אותן על מפני דשופכיןדספיכ׳שופכץולא היה בו בית דירה אלא היקף של קלעים ושיעור בית סאתים
/7ה77.י אלא
לדיר אפי יסבו ק מילין שריסס  :ומון
הספינה והס יורדים
לים הוא שיעור _
ע' אמה ור' טפחים על ע אמה וד טפחים לא
_
שנא _
אם
נקר׳טיק׳לדייה וכו׳ג״ז סס פלסנ״ד
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דכתו

בבימלית לא מרו פג אן

פוסק רבי '

הוא

מד'

מרובע או

עגול או

ולמעלה

אריך

וקטין

ובלכר

שלא

יהא

ארכו

יותר

ה
משנים ברחנוכחצ׳המשכן שהיה אורך מאה אמה ורוחבחמשי'
ה«! י,פה
חוייה
אבל אם ארכו יותר משנייברחבו אין מטלטלין בו אלא ד' אמות
? T *ZZ
W
ואם היקף לדירה א־יייעובוקימילין שריומה נקראמוקף ‘-
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זה עוננה בו כית רירה או שפתח לו פתח מביתו ואח כ הקיפו
משי
׳
0
,
 pw w״סשו5נין אבל אם הקיפוואה כ פתח לו פתח לא ואם הי מוקף שלאלשם
״״
דירה ורועה להקיפו
לפרוץ כולו אלא יפרוץ כה
מסס שאם היס סופך ע״פ הביבוהמים .
^־  ,יתהרי ז.ס ^ פי בימימ
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ד״א כר״ה אסו׳

לל 7ינהנכייי 5יה

א !האסח,
ה! א דרל

וכו׳יאע״גסאץ

כדתנן ביב

שהוא ?מו

לנועתס ר״ה יכל־רחובו '

! !שלנוכר«ליתהןוא״כ היה לני להתיר

עט4ר י י* -

מקום

דכחיבכרמלית לא

־

גזורכדאית

כסזור ?

לדיראצ

ר

ביות׳מי׳ובזה
וינדור

הפרצה

יתבטל
והרי

ההיקף
הוא

פרע'

ונמצא

פתוח

בית

פתוח בו

ולבסו׳הוקף

ואס

בלא
פרץ

היק׳ויחזו׳
אמה וגרר'

והזר ופרץ אמה אצל מה שגדר וחז׳ועשהקעד שהשלימולי'
שרי תל

גבוה

יידעו

כקדפף עד

מאתים

מותר

לטלטל

בכולייתר

עה
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׳את יה
ם י׳ ע׳הלה״האם
רוצה י! כללידני"
<' ' yהכ(ת{

שכך ררך

החרפף

להיות בו

אילנות

מה בו עמוד

למעסו,ונתמעט

ככךאם היא רהכ נ׳ספחים הה מיעים פחית מל כטל ואינו מיעל
והלכה כאיכא דאמיי !־כשל סופרים סלך
ב״המחיצבאורךי לפי-
אחר המיקל אפ״ה אסור דשאני התס שאינו מתכרין שיצא לסוץ אכל הכא מתכוין
להוציא עכ״ל ובמרדכי הכיאה כהזורק תכן תו במתניתי׳וכן ב' דיאטות זו כנגד זו
מקצתן עסו פוקא ומקצתן לא עשו עוקא את שפשועוקא מותרים ואת שלא עפו
עוקא אסורין וכת ' ה״ר יהונתן

למיסגויס וכן מתפרש הכי כי על ענץ צירוף קאי

י!מ ימי S ,דקאמ׳ לעיל מינה המצר והאכסדרה מצטיפין זה עס זה וקאער כמו כן דכ׳דיוטות
°ל ^וגח״ס{פחןפ שלפנו עלייה ופתח
■ אחד ש ל עלייה סתומה אל הדיוטא האחד יפתתההשכי׳סמות'
ןוגנוה פח<׳«י״י-י אל הדיוט׳השנייה
וכשתיהס
ד
א
נמצא
שיש
לעלייה
ההיא ד״אריוס מלמט׳אע״פ
«עטזאש א' איו שאינ׳כמקי
א׳אלא
בב׳מקומות
קמ״ל מתני׳זו דסצטרסי כיון שהם זיכנגדזוואינ׳
ח! הע 'יי" ’
זילמעלה
מזו
והךסמונות
זו
לזו
היי הן בדיוטאא׳ושוקכיןבהם בסבתואינ׳צריכי'
”’^לי י כ
ק
ש
:
פ
לעוקא
כלל
והדיוטות
חללו
יש
על
המקרה
מעזיבה רכה שמתבלע בסס המיס כמו
 vגנערנה נגד כל בחצר אבל סא איכס זו כנגד זו או זו למעלה מזו אי שתיהן רחוקות ד׳טפסי' זו מזו
אות׳ ייעפי
פהלי אינ׳ מצטרפות • אע׳' פ סיס כין סתיהם ריוח ד״א לפי שאין תסמיסמן כוחין זו לזו
עיי העפר יש
ושמא
כשיצא
אליהדיוסות
האחד לשפוךשופכיו ויראה סמתקלקל ככאן לא יעבור
 7ריסת
הרגל
למעלה יון הכ1ד/ל אל האתית לשפוך לה מפני•הפורח וישפכה לר״הומשו' הכי מצרכי׳להו עוקא כגון
ונפרוץ «ד ויניח עריב' מסץאוגיססרא חבית שנשכרה מחזקי סאמיס מקצתן פסו פוקא ומקצתן
שם העפר וי ע"ש
ואפ״כיפנ/העפר לא עפו וכו׳עכשיו מדכרת המשנה על כצי החכרשהי' פחותה מד״אשצריכ' פוקא
יושם והמחינה ואס עסהא׳עוק׳לחשמי׳ביתו והאחת לא עשה אתשעש' עוקא  .מותי ואת שלא
נ־עשה מאיליו טסה עוקא אסור לשפכה בחצר כפתחו והן מתגלגלץ ויורדקלעוק' חצירו אכל
"יתן זה
רש״ינר׳דמפר׳דב׳דיאסו׳אמקצת' עשו עוקאדכתי' בתריה קאי ואמרי׳ בגמרא על
5״«
אלא
לר״שי
ממני׳ואמ׳רב׳אפי
^
עירבו
א״ל
אכיי
מ״ט
אלימא
מסו׳נפיס׳דמי
' והתכי׳אח׳לי פוקא
וא£ירי 7ס״לליגפי ואח' לי גיסטרא בריב' ועריב' אמ״פ שנתמלאו מיס מע״ש שופכים לתוכהמיס
״”
צר״תג זלראנ? יא בשבת
לא אלא אי איתמ׳הכי איתמר אמ׳רב ל״ש אלא סלא עירבו אכל עייבו מיתרים
צאמהני
וכי עירבו אמאי אשויי׳אמר רב אשי גזיה דילעא אתי לסלטולי מאני מבית
לחצר וסרש״י ואפי׳עירבוב׳העליוני׳דליכא למיחש אי שדי לסו להכי ע״י פיק׳ דסנך
אתילאפוקי מאני מן הבסיס להורידן לחצר בהדי' עד ספת הפוקה ברגליהם וקא
מטלטל כחצר דלא ׳מיערכי אפ״ה אסו' מסוס כפישא דמיא דיש כאן ד׳סאי׳לפני
בתיס• ניספיא כלייסיס שנסדק ונתנו סס חציו לקבל המי׳להכי נקט גיסטר׳דלא
קויא לפשמישא אחיינא כריכה חריץ רחב כעץ ביכרסמושין לדגיס • ער־כ׳ספיכה
קטנהה״ג• דילמא אתי לאפוקי מיא במאני דבפי׳לסכא לשפת העוקאלשפו׳לתוכ׳
דכת׳ה״ר יונתן דאי שדית ליה לשפוך שופכין פלו בתיך ביפו ויתגלגלו וירדו
לעוקת חכירו שמא יחוש על קלקול ביתו ויוציאם עס הכלי לחצר ויספי' בשוקת
קבירו וקא מטלטל מנא דכפיס לחצר שאינה מעורכת אבל ואם מירכו מות׳אע״פ
סמסתפקין כיןסכיהס ד סאין וסעיס׳אע׳ ^! זק׳אלאסאתיס :
שנח כל מלאכת שכת והלכותיו אכו למד-ין ממלאכ׳המסכןוכו׳פשו׳בכמ׳
מקומו׳מהם פר׳הזורק*"
הילכךכל היקף סליא הוק' לדיי׳וכו'
אע״פ שמן הפור׳סו׳רס״י גמו וכו׳כפ״ק דשכ׳עלה סכע וכפ' הדר פלס ס״ז אמר ר
 pppקרפףיות׳מבית סאתי׳שלא הוק' לדיר צפי׳כור אפי' כורייס הזורק לתוכה

רב כהכא רחכ׳סאחורי הכתי׳אץ

מטלטליו

בהאלאבד״אאמ׳רבנחמןאס קמחלו
פתח מות׳לטלטל ככולו פפח׳
מתירו $
אצלן אלא שפתחולבסו'
הוק׳אבלהוקף־
ולכסו׳פתסלא ופיש״י רסכה מא!
ככתי׳ואין פתח הבית פתוחלההויא
מוקפ׳שלא
לשסדיר׳ואייות׳פכי׳סאמי׳
הוא אקמטלטלץ בו אלאבד״א :
ומ״ו׳}
ואס הי׳מוקף שלא לשס
דיר׳ורוצ׳להקיפו-
לדיר וכו׳ג״ז סס עלה כ״ד אמר רכנחמן
אמר שמואל קיפףיות'מכי' פאתי׳
שלא
הוקף לויר׳פורץבו פיצ׳יות׳מי' וו.ורמ
ומעמידו על י׳ דיוופיס״ישלא 'הוקף
לדיר׳ואח״כ כנה אצלו דירה ואפ׳לקמן
כיק׳שלא לדיר׳ואס״כעתס לו פתחלדיו'
ביתו צא מהני
כיצ׳הו׳עוש׳פור׳סרצ׳יותר
מי׳דהויכמישאין
בו
מסיצו׳וסות׳אזמס
פיצה ומעמידה מל י' והוי כפתח
ולבסוף

מחיצה
הראשונה
הוק׳לדיר׳סגסתח' לו נכת ה״ר יהונתן פורץ כה עיצה יות׳מי׳ונתכטלו כל
המחיצן׳
ס 6פי׳סיה מוק׳לדיר׳הי׳אסו׳לסלטל׳בו אף כנגדהעומ׳ינודוסות׳אומ'
פיצהלשס
דירה אס ירצ״כול׳או אס ירצ׳אמה אסר׳היתיר׳על עשר והוי
כפת׳ולכסו׳הק׳ולזוחן
י׳אמוהנסאיופתסהןיאפי׳ככגדןמות׳לטלטל  :וסרמכ׳סכפ״יוכפ׳מק׳שהק'
שלא לשם דיראס פיכו פיצ׳יתעל י׳אמו׳כגוכס י׳טפחי׳וגדר כה
לשסדיר׳ערטש'
מותר לפלפל ככול'  :וכת׳הרב המגי' ניא׳מדבריו שהכל תלויבכוונ' הגדריסלוס
נעשו על דעת דיר׳וכרא׳שא״א שתועיל כוונתו אלא א״כ היה כדעתולעשו'ממנו
בית לדו׳אכל אס סיה דעתו לקרפף ואינו סמו׳לכית דיר׳סיאך יאמר
רכי׳פגדרמו
לשס דייה יועיל והו' מכוין לדבר פא״א ודבריו צ’׳לפ א  :והרש״נא כת׳גביקרפף
איזהו מוק׳לדיר׳כל ססתס לתוכו פתס דיר' ואס״כ הוקף וכמימיא זו כת3שטוו
רש״יעצ׳יל  1 :מ״ש ואס פרץ אמה וגדר׳וכו׳ג״ז בעיא דאיפשיט׳שס
שלהכ׳ר
בספת׳יס כתוב תיקון כקל לקיקף יות׳מכית סאתי׳שלא הוקף לדיר כלא
שיפרוץ
כלוסמן החומויסיסנחשב .מוק,לדירה  :כתוכבהגהו׳ אסיריבפ׳מושיןמסין
בשה א״ז גנה וקרפף שסיקיפן נגדר גבוה י׳פפסי׳ויש סס שומירס דהיינוסוכם
שומרי׳או בית דיר׳או שתה סממ׳לעיר דהואיל וקיוכ׳לכיתו דעתו עליה
להשתמ'
בה מדיוכהיק׳לדירה דמי אפי׳גדולי׳סיבה שריעכ״ל  :ונראה שפעמו מדפנןועיי
א״ר יהודה כן בכא הגנה והקיפףשסם ע' אמס ושירי׳על ע׳אמס
ושירי׳מוקמגרר
גבוה י' טפסי׳מסלטלץ במוכ׳רכלבד שיהא ססשימירה או כית דירה אוסתהי>
סמועלעיי ואע״ג דקי״ל כר׳מאיר דאמ׳אפי׳איןבה אסת מכל אלומטלהלין3תונ
מ״מ מדר' יהודה בן בבא שמעינן דהגךחשיבי בית דירה הילפך לדידן כי הוייומי
מבית סאתי׳דכעי היקף לדיר׳חשיבי סכך בית דירה דהא ע׳אמה ושירים לרביסודה
נן בבא ביות׳מבית סאתי׳לדיק אבל אין כן דע׳התוספ׳שגתבו
דאפי׳לר׳יהודהק
כבא ביות' מבית סאמי׳לא סגי בסומיר׳ובית דייה אלא פתס ולכסוף היק
הקרסף
לצורך הכית  :ת'"' גנוה י׳דיכו כקיפף וכו' ג״ז סס בעלה כ״ה משמע הכימה"
;דאמר רב חסדא ומודה לי רב ששת שאס משה מחיצה על המל סהופיל מטגלויי
מחיצותהעליונו׳דרהוא  .וכמרסיפבא׳בסי׳זהבס״ד  .חיה הקרסף
יורומסלוחי
ובא למפטו באילנות וכי' פשו' ,סס עלה כ״ה וכתב הרב המגיד
כפי״ו
הישלכז׳ ,
,מפני שדיך לטעת אילנות כקרע״ות לפיכך אפי׳היוהאילנותגכוהים י ווחניי
;סחולקיס רשות לעצמם אין מממפיס  :עוד כתב לפיכך יראה לישססרושנגצ?
אפילו עמוקים עשרה ויחביס ארבע תשמיש■ הגנה הס ואיןממעהז
וק ,בית  .כנוס המיס להשקות הגן אינו ממעט ומן העפס־ סאמינ
עד כאן לשונו :
בנה בו עמי
 !vuvj . nw uוכו ' ג/שם עלה כ״ה כנה כס
עמיי ג ^ה סשע ן
ורחב
ארבע
הוי
מיעוט
פחות
משלשה
לא הוי מיעוטמשלשה י
ארבט רכה
אמר
הוי
מיעוט
ורבא
אמר
לא
הוי
מיעים
:
הרחיק
הכותל איכע ועפה מחיצה הועיל פחות משלשה לא הועיל מג יפ י
יי,
■ איכע

רכס אמר הרעיל רנא יומי לא כיעיל רב שימי מתני לקולרו ופרש״י בכה בה סתם מיס לבטל מקוד' מדין קרקע ׳י טפסי' כדאמ׳ כמס׳סבר! והר״אש כתב מל®
׳' ואחי׳ יא מכע
כאמצע ובכך
ובכך נתממש
נתמעט מבית סאתים
פסו׳מג׳עב
סחת׳־ם עי" מג '
שפסי אפי׳נתמעט מבית קי״ו ואי לא סזו לתשמישי) אפי׳אין כעמקן יתר מבי׳סאתי׳מסור כימסמ׳שכתמלא
נ ? ־ויü ’iי׳ -״
אןדליתי' ,דמי  :היסיק מן הכותל סל קיעף ד׳טפחי׳ועפה מחיצ׳לדיר ' כל הקרפףמים אלא שמקצתו יש בעומקו י' ומקצהו אין בעומקו י׳ובחזו לתשמיש׳
יסבמ /י |י י
היקף
זףיחדש והוי פתש ולבסוף הוקף פחו׳מג׳לא הועיל דהוי
סוובעולפלוגיבין יש בעומקו יותר מבית סאתי׳לאץ בעומקו יותר מבי פאתי׳
■ ,ופילממחיג־) ו<!5
לפיויוהי-
אבל כי לא מזו לתסמישא לא מפליג משו׳
־ W’wjVjיל?” 6״י1״ « ״
נ! ,׳"" ד״דלצגקפמיעו זלויממיפו הראשונה לבטל מחיצה הראשונה שתחיה כמו שאינה ויהיהלאפי׳אותס שאין עמקןי,מבעלי׳הד
״(ממ1,פ<ו5ןי הר<וימד־פ 6־ד הוסיף מוקף לדירה לי השנייה אם הרחיל'  /מן הראשונה ג' שרי 6חות כיקדלא חזולתסמישא וגס אינו יכול
" ,נ ,מית לי׳עדסנפספפפ ' ידסי מגיאסו דכיון שאין ביניהם ג' הוי כאלו דבוקות זו בזו טח טיט על לססתמ׳במקו׳סמי׳פכ״ל ומשמע מדבריו
^™ן 5ל 6נפתח ולכסוף הוקףמ״וי מחיצו׳הראשונו׳ למעט אוירו ונתמעט בכך אם הטיט עבה שאם דכי לא חזו לפשמיש׳דייטנן ליה כדיןנזר׳
'ל״לצלהן פלוגת דלעיל ונופי תבטל מחיל הראשונ׳ראוי לעמוד בפני ׳עצמה הוי מיער' ואם לאו ימסמ׳תו מדבריו דאפי׳אין כעומקןעסר'
כיון דלא ס; ו לתשטיש׳ה״ל ככזי ' וכך הס
דכג׳כ״פ מורו דעמוד הוי מיעוט ומחיצה לא הוי מיעוט בנה מחיצו' לע הראק־ונות להקיפו על ידם
לדירה דברי רבי׳ואין כן דעת רש" י שכת׳דכל
הוימסיצה לדירה ולא כמוסיף וגפסות אינו מועיל ואם נבלעו התחתונות ונשארו העליונות מאליהם
מג׳פליגי וגכיהי־חיק מן הכותל ועשה ניתר על ירם אבל תל יותרמסאתים ועשה מחיצות על שיפתו שעמוקין פסו' מי' אין מבטלין מקוס׳מדין
קיק' וכ״כ כר' המגי׳בפי״ו נשס הרשב״א
מסינה כתגר \ אשבעלה קי״ונ״ל דאין
צדן למסות מחיצה אלא ביותר מי' לדירה מועיל שהרי דר באויר מחיצות שעושה עתול קרפף יותר
דכסאמרו סנסאיכ׳ראויי׳לפסמי׳הרי הס
מסאתי׳שהוקף לדירה נטע רובו באילנות אפי' אינן נטועין שורו׳ כזרעי׳כשיש בעומקןי׳טפחי׳אכלפסות
זכמין מחיצה חדשה סותר את הישנה
וה״לנמין פרץ־אמה וגדר אמה וכן כר' שלרות אין מבטלין חרירה שכן דרך קרפף לנטוע בו אילנות מצאן הרי הס כטיט בחצ׳רקק הוא זה
ויקק אינו חולק רשו׳לעצמו בשוסמקו' :
^לקאמר הרחיק מן התל ד׳ ועשה להסתופף בצלן נזרע רובוהזרעי' מבטלי׳ דירתן אפילו אין בחם
מסינהמשסע דיש לקרסף שלשה מסיצו׳
קרפף בית ג׳סאין וקירה ממכונית
אלאסאתיסמרע מיעוטו אם אין בו אלא סאתים מותר יותר
מנד אסר וכאות׳מחיצ׳ שעשה לפני התל מסאתים אסור שמבטלין הדירה אבל בחצר ורחבה שאחורי סא׳וכו׳שס בפ״ב דננמביןעלה כ׳ה קרפף
ביתג' וקירה בוביתסאס רכהאמ׳ אויר
^מלולדירה  :אבל
מן הימב״סבסרק הבתים מספק' ליה לרבי מאיר אם זרעיץ מבטלי] דירתן לענין זה
י׳ונמבהאדהרחיק
הכותל ועשה
קירוייו מייתיו ור׳ זירא אמר אין אויר
מחינה למנין מיעוט מבית סאתי׳וכתב שאם רובן זרועי׳ שיבטלו כל הדירה ואפי׳ אם תמצא לומר כיון
קיתייו מייתיו לימאבדרב ושמואל קא
ה׳הסנירשהוא היה גורס הוי מיעו׳במקו׳ שחשובין דירה יותר אין הזרעים מבטלי׳ דירתן הזרוע מיהא אין
מיפלגי דאיתמר אכסדר' בבקעה וכולי
נועיל ופי׳הסוגיא לדעתי שכל מיעוט שם דירה
עליו ואם הוא יותר מסאתים אוסר כל החצר ואין רב אמ' אמיי׳פי תקרה ער' וסות׳ושמואל
שהזכירו הולז מתמעט הקרפף מיותר מטלטלין בו אלא בד׳ אמות וכן אפילו אין בו אלא סאתים או
אמלאאמרי' אידעבידכי אכסדר׳ה״כ
מכיתסחתיס ע״יהבכץ והמין הזה .אפי' פחות ( והוא רוב ) אפיי הזרוע שם קרפף־עליו וכ״ת מאי נ״מ אפי׳ הב״ע דעביר כי אוחילא ופי' רש״י אויר
מסו׳מי׳אמותושלא בסס דירה ולשכין אם שש קרפף עליו והלא קרפף וחצר רשות אח׳ הן איכא למימי קירוייו מי ,מרו סא' המקור ' מיססב' בהדי
מסק הלכ׳נתכ הר״אש שפסק ר״מ כליסה' דנפק' מינה שאסור להוצי׳ממנו לבית וגם  mהוא יתר מסאתי' אידך כאילו לא קירוהוואכתי הוי יותר
מכיתספתיסאמ׳ר׳זירא-ומורי ןבקיפף
קמאדלאכי3ה בר שימי וכן דע׳סרמב׳ס  .שאין מטלטלין״כואלא בארבע אמו׳ או שמא אין זרועי׳מבטלין
נפי״ו וגבי טח כטיט כת׳בעלס קי״ו סר״מ
אלא
שנפרץ במילואו לחצ׳שאסו' מאיטעמא
והרא״כדיהר״זה פסקו כיבס והרמ״כס
שאויר
סצ׳מייתרו
ואסיקג׳
דה״ק
שאויר
נסי״ופסק כרנה וכן נר' דאין הלכה כתלמיד כמקום סרב ודע סבמ״ש רש״י גבי מקום מסיכות מייתרו ופי׳ רש״י מקו ' מקיצו׳שניטלו וכיתוסף מל האויר ומישהו
מהכהטמודואפי׳באמצ׳נר׳ססלוק סרמכ״ס בפי״ו שכתביגנה בו עמודבכד יות׳מבית סאמיס  :ולפי הא דפי׳רש״נכאדרקירוייומייתרו הוירבהלחומרא
הכותל דמסמע אבל אס כנאו באמצע הוי מיעוט  , HD :טיט על מחיצות ור׳זייא לקולא אבל הרא״ש כת׳וז״ל וכת׳ר״ח וקי״ל כר׳ זירא ובא "ז פסק כיבה
הראשוניתוכי' ג''ז סס עלה כ״ה טסו בטיט ויכיל לעמוד בפני עצמו הוי -מיעוט מניקל בעימבין וצ״ל שהוא גורם אויר קירויו מתירו כלומ' שהוא נימי ע״י הקירוי
אינו יבול לעמוד כפני עצמו רבה אעי הוי מיעוט רבא אמר לא הוי מיעוט ופרש״י וכן גורס הרמב״ס בפי״ו מהלכות שבת :
ומיהובהא דאמיר' זירא ומוריק
מסנטיט והוסיף על עובי הכותליס עד שנתמעט  :יכול לעמוד הטיט בפני .בקרפף שנפרץ וכו׳סאסו׳מאי טעמא מאויר חצר מייתיו ע״כ לימר דגרסי׳מייתוץ
עצמו שעשוי כעובי שאפי׳טסל כותל הראשון יכול זה לעמוד וכבר כתבתי בשמו'
כגירסת רש״י דא״א למיגיס אויר חצי מתירו בסוס פכיס ויש לדקדק היכי אמר
 0ת1פ היא״ס והרעב״ס בפ״יו לפסוק כרבה ודלא כר״ע והראב״ד והרז״ה שפסקו ר׳זירא ומוליכן בקרפף שנפרץ וכולי שאסור למאן מורה אס לרבה הא רבה חישרא
 3י 63ומס סקסס לדעת הרמב״ס מדין הרחיק מן הכותל פחו׳מג ' דלא הוי מיעוט שרי בקירה בו בית סאה והיכי לימא דעודה ליה רבי זירא דבקיפף שנפרץ וכו'
ובטחו כטיט הוי מיעוט כבר יישבוה' המגיד בפ״יו :
בנה
מחיצות על שאשור ועוד מאי איצטריך לאסמועינן רבי ןירא שהוא אוסר ׳ .בכה״ג דכיון דאסר
ליאשינית וכולי שס עלה כ״ס העושה מחיצה ע״ג מחיצה אמר רב חסדא בסבת בקירה בו בית סאה ממילא שמעינן דאסר בקיפף סנפיץבמילואו לחצר ונר'
עמיל ויב שפת אמר לא הועיל אמר רב חסדא ומודה׳ לי רב ששת שאס פש׳מחיצה לי לודאי לא אתא ר' וירא לאסמועי׳דסוא אסר בחצי שנפרץ במילואו לחצי אלא
מל התל שמפיל מ״ס הואיל ובאדר מחיצות העליונות הוא די ופיש״י הרחיק מן
5הל סבקיפף ויס מן ההל מד המחיצה יותר מבית מאתים הרבה ופסה מחיצה
לדירה אצל התל בריחוק ד׳טפסיס ועדין יש יומר מבית סאתיס בין ישנה לחדשה
אבל ז־קלדירהפסלזס • הועיל והכל מותר • לא הועיל דהויא מחיצה ע״ג מחיצה
מילהלי י 3סישת שאס פשה מחיצה על התל ול״ג על ספת הפל וה״פ אפ״ג דפלי'
וחמי דלא משתיי קרפף בהכי היינו טפמא שסדר בקיפף כאד' מחיצו׳התחתונו'
די אבל אס היה תל יופר מבית סאתי' ועסה מסיכות סביב עליו להסתמשעל
גובה ספל הואילוהדר על התל דר באדר מחיצות העליונות ולא מסט ליה
מחת־נות מידי הילכך לאו מחיצה ע״ג מחיצה היא וכתבו התוספ׳רס״י לא גייס על
סיפתהתל דהוה משמע לאומם הדרי׳למטה אלא גרסי' על התל והועיל לאיתס
קדייס מל הפל ומיהו צייך לפר׳דמיירי על שפת התל שאס הרחיקו ד ' מן השפה
איןססח־דושדהכיכמילמסהאסהרחיקהועילעכ״ל:
וכתב סרא״ש דהלכה
ניב עמתוכן דעת הימב״ס בפי״ו  :ומ״ . £7ואס נבלעו התסתונו׳וכו׳שס בעיא
זאיצמיסא וממה שכתבתי בסמוך בסס התיס׳יתבאר לךסמ״ש רבי׳אנל תל יותר
משנזתיס ועמס מחיצות על ספתו לרבותא נקט על ספתו דאפ״ה מועיל וכ״ש
פל ספתו  :קרפף גופר מסאתי׳וכו׳פשוט סיס פלה כ״ג  :רמי ש אפי׳אינ׳
ני-מדסורווכו׳פל -וגת׳דאמוראי סס עלהכ״ד ומשמע בגמ׳דהלכ ' כרב נסמן דשרי
וק פסקסרא״שוכןנר׳מדבריהרמב״סבפ״יו
:נזרע רובופשו׳סםעלהכ״ג•
’׳־׳ " נ! מגמיעוטו אס אין בו אלא סאתי׳מות׳וכו׳ג״ז שס עלה כ״ד מי־י לישני
יכסק סרא״סכלישנ׳בתר׳ לקולא וכן פסק הרמב״ס בפי״ו והטע׳דכשנזרע יות׳מבי'
ס; ,תי אסילטלטל אף במה שלא נזר׳הו׳לפי סנפר׳כמילואו
למקו׳האסו׳לו :אבל
מזטרחנ פאקורן הבתי׳מספקא לר״י וכו׳כ״ב הרא״עכפ״ב
דעימכיןעלהק״יו:
קרפף יות׳מבית סאתי׳
ר
׳
יות _ - -
מבי׳סאתי׳וכו׳וכככסו _
בו מי' וכו׳סס פלס ,״י.
כ״ד  - Tר
ךדיר מתמל׳מיס סבו׳רבנן לסימ׳כזרעי׳דמושאסי׳אמ׳לסו רבי אבא משמיה
 3מן כנטפי דמו ושיו אמ׳אמימ׳והו׳דחזי' לתשמישת׳אבל אסלא תזי לתשמישת'
 ®yמ
ידמיין לתסמישת׳ כמי לא אמין אלא שאין צפמקן יות׳מבי׳סאתי '
^ 3עימקן ית׳מבייסאמי' אתו' ולאו מילת׳היא מידי דהוה אכייא דפייי
יש י יהי לחזי לתסמיש׳לשמי׳דאין לך דיר' מעול ' מזו שאין בעומקן ימי על
תססתי כטמשאין עומקן שלמיס ננמט ברוח׳ית׳על בית סאמיס ועמקן

לאשמופינן דיבה סודה בקרקס שנפרץ במילואו לחצר לאסור' והיינו דלא קאמר
ומודינ׳אלא ומודינן כלומר בין לדידי בין ליבה אסור דבסא לאפליג׳נן • ולמטן
פשק קלכה כבר כתבתי בשם הי״אש סר״ח פסק כדברי המחמיר וא״ז פסק כדבריי
המיקל ונראה מדבריו שכן דעת ר' מאיר וק דעת הימ״בס כפר׳ יו והכי נקיטיכן
ומסח דאוקימנ׳בגמ׳לפלוגתייהו כרעביד כי אר! ילא כלוע דאל״כ לכ״ע הוס שרי
משוס דפי תקרה יורד וסותס פי׳תז״י אתילא גג משופע דליכא פה אבל התוספו'
סיר׳זארוולא היינו שהוא פתוח מכל צדדיו וסרמב״ס כפרק יא כתב קירויו מתירו
ספי תקרה יורד וסותס וכת׳סרב המגיד סהרמ׳גם מפרס כפי ' התוספות דכי
אחילא היינו שהוא פתוס מכל צדדיו כלומר ואפ״ה לדביי המיקל מותר אכל
?רסביי׳א כתב דדוקא כסקייה על גב שתי מחיצות דכוקו -ת זו לזו הא לאו הכי לא
אמייק פי תקרה יורד וסותס ודברי רביכוכ״ל עיקרעכ״ל  :ודברי יבינו כדבריי
רש״י דהיינו שהגג משופע ופסק כדברי המיקל :
קרפף בית ס אתים וחצר
סנפיצו וכו׳גס זה סס בעל ' ב״ה אהא דאמ׳ר׳זירא ומוריק בקיפף שנפרץ במילואו
לחצר סאסור מאי טעמא הואיל ואויר חצר מייתרו מתקיף לה רב יוסף וכי אויר
המותר לו אוסרו אמר ליה אביי כמאן צי׳שמעון לר״ס כמי הא איכא אויר מקום
מחיצו׳דאמר רב חסד׳קרפף שנפר' במילואו לחצר חצר מותר׳וקיפף אסור חצי
פאי טפמא דאית ליס גיפופי והא זמנץ דתפכסת לה איפהא אלא מסו׳דאמרינן
זה אדר מחיצות מייתמוזס אין אוירמחיכו׳מייתרו ופי׳רש״י שאויר חצימייתרו
ועושהו יותר מבית ם אתים ואסור וכי אויר המותר לו אוסרו וכולי ודברי יבינו
כרש״י שפירש'3קר?יף בית סאתיס אכל הרמכ״ס כפ׳י״ו פירש׳בקרפף יותר מבית
סאתי׳וכתהרב המגיד שאין הסיני 'נוחה לפירושו וסהיש״כא כה׳כפי׳רש״י וסכתב
עוד בד״א בסנפרץ הקיפף למילואו וכותליו נככסי׳בתיך חלל החצר או שהיו כותלי
החצי שבצד זה ושבצד זה יתירים על רוחב הקיפףד״א ואס לאו אין זה נפרץ
במילואו סכל שנראה מבחוץ אע״פ סשוה מבפנים נדון משוס לחיעכ״ל :קר *(3
יותר מבית סאמיס שלא הוקף לדירה וכולי שס כסוף פ״ב דעיובין עלה לה ההוא
בוסתנא דהוה סמיך לאסדנא כפל אשיירוא ברייתא דאפדנא סכר רב ביבי למימי־
ליסמוך אגודא גוייתא סמי־ ליס רב פפי מך מחיצות לגופי ע נידן וכתב סיא״ש
פר״ספירש שהבוסתכא הימה יתירה מנית
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שאתי© שמקף ולכסוף פתח
האפמ׳ועשו גודא להקיפ׳לדירה ברחוק ארבע אמו' המיעוט
הנזרע הוי יתר מבי׳סאתיס מי ^מר׳למלסל במלו אלא בד׳גסלר׳ס ׳
מגודאדאפדנא וגס כיס באותה גודא פתח ללב
מאפדנאלכוסמנ׳ינפלהמ׳גודא
דהסאר כוי נערץ במילואו למקום האסור לו :
'
וסבי רב ביבי למיסמך
לדירה ואע״ג מעל הכו'אגוד׳גוויית׳דאפמהואיל וכותי ע״י מחיצ׳סעשו להקיסס  010לחכה
סאחורי כבתים ולא הוקפה לדירה וכי' כפ״כ דעהבין עלה׳לד
מחיצה רצה
לפמוךאגודא
גוויית׳דהואיל
והותי׳הותרה
מימרא דרב ככנא  :ואם פתח לס פתס מביתווכו׳ג״ןשס 1Jj
בעלה
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אלא דירת קרפף ולא דירת חצר ורחכה וטובלהחמיר הלכךמי ««ו« ףי» יי' «יו«* 1r׳* ww »f׳
npc’rafor
■  .לutaהיי «»)י ,
שיש ול גנה כחצרו אם

הוא רוב החצר אפילו אי? בה אלא
כיח ח
יםסבמ בכ *גה
ככקעס ו «!,
והקיף»
סאתיםל!איטלטל!
ממנו ומן החצר לבית ואס היא יותרמסאתים
מחיצות גמעו'נספיק
לא יטלטל כה
וכחצר
אלא
כד׳
אמות
ואם
היא
מיעוט
החצר
מה לערובין עלה י״ו תנן מקיפין מחבליםזו
שיש כה יותר מסאתי׳אופר כל
החצ׳ ואם יש בה פאתים אופחו' למעלמזו ובלכ׳סלא יהא בין חבללחבית
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1
מדבריו ללר״ת כל ספ״י המחיצ'נעשית
ר״ת
מחיצו׳גמומת הן ודעתרבי׳כהרש״בא -־ יס״ש או לישב בה כדי לשמו׳השדות
רה״י אע״פ סהיתה סס מתחל׳כיון שנפשית במזיד אינה מסיצ׳ לטלטלוכדמסמע
וכו׳בפ׳בתר׳דערובין
ויתכ׳בסמוך
כס״ד  :הילכך אילן שענפיו יורדקלמט' אס א י נ'
מדברי התוס׳סהרי כתב כשנגללו נאסרו כדין שתי חצרות סנפרצו במילואןזולוו
דמשמ׳שלא
נגללו
אלא
גבוהים ג׳מן הארן וכו׳מסנה כפ׳כתר׳דערובין פלה צ״ט אילן המיסך על האק אס
מחיצו׳
שביניהם
אבלמחיצו׳
החיצונו׳נשארו ומ״ה סויה6
אין נופו גבוה מן הארץ ג״ס מטלטלי׳ תחתיו ופרס״י מיסך שמפו נוטה למטה
מכל אס נגללו גס מחיצו׳החיצוט׳היה אסור אם נפרסו במזיד וכך ססדברירכי׳ירוסס
צדדיו סביב סביב מטלטלין מסתיו דאמרי' לבוד והרי ים כאן מחיצה י׳ ובגמר׳ א״ר
הונא כריה דרב יהושע אין מטלטלין בו יתר מביתסאתיס מ״ט משוס דהוי דירה בפ״ד אבל סר״ן כת׳בהזורק דברי ר״ת בסגנון אח׳וז״ל אלא עיקרן שלדביי׳כדגוי'
ר״ת שפי׳דהא דאמרי׳ כי איתמר דרב נחמן אמזיד לאו אמזידדכרית׳קאמרי׳אלא
שתשמישה לאויר וכל דירה שתשמישה לאויר אין מטלטלין בו יותר מבית סאתי'
אמזידדעלמא דהיינו אמחיצה מעשי ' בסבת לכתחלס ומעיקרא קס״דדליכא
ופרש״י אלא ככי׳סאתיס אס היה היקפו יתר פל ביתסאתי׳איןמנזלטלין בו אלא
 ,בד׳אפילו נטעו מתחלה לכך דהוי מוקף לדירה מ״ט משוס דהוי דירה שתשמישה לאיפלוגי בין שנפשי' כתחלס בסבת או שהיתם סס ממחלה ואח״כ חזרהלמכינה■
לאויר איכה לדור בה תמיד אלא להסתופף בה שומרי אויר השדה  :ומ״שאבל הראשון ומפניק דאמזיד דעלמ׳ איתמר ולאו כי הדדי כינהו פכ״ל ונראהמדבריי
סאסי׳נגללו
מחיצות החיצונות וחזרו ונפרמו במזיד חז יו לסיתרן כיון שהיו
ששויי'
יותר
מסאמיס לא אפי' אס נשפו מתחל' לכך וכו׳הכי אמריכן בשלהי פ״ק דערוכין מתחל'
ודברי
רבי׳הס
כספת
ר״ת
שכתב
הר
ן
שהחילוק
הוא
כין
אס
לא היתהשס
עלה
ט״ו
:
רמ״ש
והוא
שימלא האויר שבין הענפים כעצים
וכו' ויקשור הענפים מחיצ׳מתחלה להימה שם והוסרה וחזרה ונפשי'  :ויש לתמוה מליו היאך הניס דגי
וכו׳
הכי
מוקים
לה
רב
אחא
בר
יעקב
כפ״ב
דסוכה
•
( דף כד ) חל סגבו׳ה׳והשלימו
הר״אש וכת׳כדברי סר״ן ושמא הוא ז״ל היה מפהפדברי הר״אש כדברי הי fומ״ש
לי׳וכי׳
בפ׳כל
גגות
עלה
צ״ג
והלכתא
גידור
ה
'
ומחיצה
ה׳מצשיפין ופרס״י גידור
כשנגללו נאסרו כדין ב׳סציות וכולי היינולומר שאע״פ שלא כגללו אלאמסיצות
ה'חצ ' שקרקפימה גבו׳ה׳טפחיס והוסיפו על אומה גוכה מחיצה ה ' :
מחיצה
שביניהן
נאסרו
אבל
אה
״
כ
סאפ״פ
שנגללו
גס מחינו' שסביכותיה' כשחזה ונפיפו
העומדת מאליה וכו' פשוט בגמ ' ספ״ק דערובין עלה ט״ו גכי לחי השומד מאליו
סורולהיתק הראשון וכמו שנר׳מרברי הר״ן • והרמ״בס בפי״ו כת' ספהדמחיצס
מחיצה העומד׳מאליס ד״ה הוי׳מחיצה ומסמ׳דאפי׳לא סמכו פליה מאתמל מהניא
הנפשי' במזיד אסו׳לטלטל בה ולאייסילק כלל משמע דכרש״י ס״ל וכן נר׳שהואדשי!
וכ״כ סס הר אש וכן נר׳שהוא דפ׳הרי״ף שאחר שפסק הלי' כאביי דאמ׳לחי העומר
מאליו הוי לחי כתב אבל מחיצה העומדת מאלי׳ דברי הכל היי 'מחיצה וליאור׳נרא׳ הרי״ף ז״ל :ספיגה[ מות' לטלטל ככול׳ בפ׳כל גגו׳עלהצ׳אסיקכ׳דהלכת׳כר׳דצמ׳
הכי ופרש״י מותר לטלטל בכולה ואפי׳ישנה יות׳מבית סאתי' דכוקףלדירההוא:
דדבר שאינו צריך הוא דכיון שפס׳דלחי הפומד מאליו הוי לסיכ״ס למחיצ׳סעומד'
וס״שכפאה לדור תחתי׳וכו׳כפאה לזופסה וכו׳ג׳׳ז סס ומודה רב שאס
כפאהעל
מאליה ומה צורך יש להשמיענודמודה רנא במחיצ׳העשויה מאליה כיון דלא קי״ל
כותיה אלא ודאי מסו׳דגכי צחי אמרי׳היב דלא סמיכו עליה מאתמ׳כ״ע לא פליגי פיה שאין מטלטל ין בס אלא בר׳אמותכפאה למאי אלימא לדור תחתיה מ״שמגג
יחיד אלאשכפאה לזופתה ופרפ״י מ״ש מגג יחיד דאפי' לרבנן מומר לטלטלככולי
דלא
הוי לסי כי פליגי ברסמיכי טלי׳מאממל אתא לאסמופי׳דבמחיצ׳לא באו לכלל
מחלוקת
כלל
ואפי׳יומ׳מבית סאתיס דכיון דמסיצו' לדירה נעשו אע״פ שלאלדיר׳מעלנעשוכי
דכיון
דמחיצה גמורה היא בכל גוונא הויא מקיצה אפי׳עימדת מאלי'
וכיון שלא חלקו בה כלל משמע דאפי׳לא סמכו עליה מאתמול הויא מחיצה דא״לכ אמרי׳כהו גוד אסיק הוי כהקףלדיר'ה״נ כיון סכפא׳לדור כפיית׳זו משיימסיכת
לדירת מטןכי אמרת בהו גוד אסיק הוי הקף לדירה
שכפא׳לזופת׳שכטלמחיצומי
לאביי מאי איכ׳בין לחילמחיצ׳גמורה  :ומ׳ש וה״מ שנעשית בשבת בשוגג אכל
מתור' דירה דאיכן עומדו׳כלזמן כפייתה לא
לדיר׳מעלן
ולא
לדר׳מטן והויכשמור
במזיד הוי׳מחיצ׳וכו׳מימר׳דרב נסמן בס״פ עושין פס ין עלה כ״ה ו 0פ' הזורק פלס
ק״א
כעלמ׳וני אמר׳כהו גוד אסיק הוי הקף יותר מבית סאתי׳סלא הוקף לדירוכרמל'
ואכתבנ׳כסמו׳וכת׳הרהב״ס בפי״ו ואס נפשי׳בשגגה מותר לט^טל בה באותה
היא פכ״ל ס־׳מדבריו דבבית סאתי׳אפי׳כפאה לזופמה מות׳לטלטל בכולה ולפיזה
סבת
והוא
סתעש׳סלא לדע׳המטלטל אכל אס נתכוון אדם לזו המחיצ׳סתפש׳ כסב׳
נ״ל סמ״ש רבי׳כפאה לזופפה וכו׳איותי מבית סאתיסדקאמ׳כריש׳קאי ועור ני
כדי לטלטל בה אע' פ שטסה אותה הפוס׳כסגגה אסו׳לטלטל כה
באופוסב׳ונתןה׳ מדברי רש״י דכי כפאה לזופפ׳אפי׳תחתיה׳אסור שהרי כמבדאיקפומדוכלזגו!
המגיד טפס ל דבריו ומי׳כתב בשס הרס״בא סכל שכעשי׳בשגג׳אפי׳נתכוון הפושה
כפייתן לא לדירת מעלן ולא לדירת מטן אבל הרא״ש כתב שאס כפאהלזופתה
לטלטל כה הרי זה מות׳לטלטל בס ושאינו יודע פיק׳ לדברי הרמ״בס  :ומ״שוה״מ
שאין מטלטלין על גבה וכ״כ רבי׳ונר׳מדבריס׳ רתחתי' לעולס מות׳מאחרשמיקי
סלא היתה סס מחינה וכו׳בס״פ כזורק פלה ק״א תניא ספינו׳קסורו׳זו בזי מפיבץ
המחיצו׳נפסו לדירה • והיי״ף השמיט הא דמוד' רב שאס כפא׳פל פיה איןמטלטק
ומטלטלין מזו לזו נגללו נאסרו חזרו ונפרסוכין סוגגץ בין מזידין בין
אנוסי׳ בין בה אלא כד׳אמו׳ולא ידפפילמה  :בכל עוסי׳מחיצוכו׳משנ׳כפ״קדפרורןעלה
מוטעי׳סזת להיתרן הראשון שכל מחיצ׳סנפסית בשבת בין בשוגג בין
במזיד
ט״ו
שמס
בכל עושי׳לחייס אפי׳בדבי שיש בו יוח כזי יס  :ןפ .״שבין של שמי לכד יכו ג״!
מחיצה איניוהא׳רב כסמן ל״ס אלא לזרוק אבל לטלטל אסור כי איתמר ריב נחמן
סס במשנה כפלה י* י פלוגתא דתנאי ופסק כחכמים ומ״ס אפי׳ליסידביישוב ג י
אמזיד איתמי ופרש״יאמזיד איתמר ומשוס קנסא ודקתני
מתניפיןסזרו להיתרן סס בעלה הנזכר
פלוגת' דפכאי ופסק כחכמים  :ומ״שובלבד שלא יהא כיןח ך
הראשון אשוגגין ואנוסי' ומוטעין קאי וכי קתני תזודין
אשמה מחיצה קאי ולירוק לסבירו וכו' פשוט שם כמשנה הנזכר ומ״ש ואפילו בב״ח ג"! שס משנה כתכמיה
גרב נסמן והתו׳ כתבושר״ת מפי דסזיו להיתין הראשון אפילו אמזידין ורב
נסמן בסמוך  :ומ״ש ובלבד שיהו כפותים הוא מדברי הרמב׳סכסי״ווטפמאכדי "
דאמידבמזי׳ לא הוי מחיצה אלא לזרוק ולא לפלפל היינו שע״י המחיצה
נעשית
יצודו ובעי ' מחיצה יכולה לעמוד ועומדת ומהסוגיא סבפ׳היסן הוציא זה אף ע5
שאינה מכרחת עכ״ל הרב המגיד:
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נאנשיםשע ומדין זה אצל זה והוא שללו ידעו שהושמדו לפס מסיצהןוכו־ כפש״ז  :ומ״עז וגליד שלא יהא במקו׳ יוהד פרוץ יומי מי׳ וכוי פשוט סס במשגה
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עלה ע״ו כל פרצה שהיא כי׳אמות מותר׳מפני שהיא בפתח יתר מכאן אסור• וא©
 foJדמסוזא דאפי׳כשהס מהלכיס סשוכיס מסיכה וכ״כ הר״אש בתסוב׳ כלל עשה צורת פתח אפילו לערצה יותר מי׳ מותר נרי׳ ערובין תכן גבי מבוי ואס יסול
3׳6ל 6שכתב סס דקשיא ליה מעוכדא דנחמיה דקא מיבעיא ליה אי הלכה כרבי צורת פתח אע״פ שהוא רחב מי׳ אמות אינו צריך למעט ובגמר׳עלה י״א ממני ליס
ואי מחיצת בני אדס מועלת דרך
רב יהודה לחייא בר רב קמיה דרב אינד
הלונה אמ 6י לא מלו גברי ואין
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יוסף מדברי רבינו כלמוד חצר
להמס היינו טעסא דלא מלו גברי להי׳
סאתים אפי׳ליחיד בישוב ובלבד שלא יהא בין חבל לחברו ובין
קנה לחברו ג״ט ואפי׳ בבעלי חיים ובלבד שיחו כפותין ואפילו שריבה פתחי' וחלונות איכה נפרת כצור,
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וביניהרה״י והוא שלא ידעו שהועמדו לשם מחיצ׳וא פי לן ופמץ מרובה על העומד אוסר בחצר
מה יותר מעשיה טפחי׳במבוי אינו ניתר
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מדברי רבי׳רב דאמ׳צורת פתח לא מהני׳
שרוב' פתחי כד׳ דופנותיה אינה ניתרת
בצורת פתח ואפילו פתחים הטניס מיי כי
וקא מרובה על הפרוץ והר״י פי׳אפי׳לא נעץ אלא ארבע קונדיסין כד' היכי דלא מהצי׳ צורת פתח לשו ויה יותר
אמר גדלא מלו גביי עסקי'
מיבעי׳ליה אי הלכהלר״א • יכ׳
הרסכ״א
מי׳סתחא
לא
מהצי' נמי לפרוץ מרובה על
רוחו׳יועש׳צורת הפתח על גביהן שרי וה״מ בחצ׳ ומבוי שיש בהם
מ®׳
דאפילוכ״י ה מהנץ* ה6י
מחיצ? דיורין אבל בבקע׳שבא לעשות היקף לטלטל בתוכו לא מהני העומד בפתחים קטנים עכ״ל וכיון דלא
ודווקבשכל ר׳רוחו׳ע״י צור׳ הפתח בהא אמרי׳דלא מהני בבקעה קי״ל כרב אלא כסתם מתני׳ וכמו שפסק
דממיצ׳מיאד׳מח 'צגמור היא מדאמרי
גני סוכצ עוש ü6 016חנירו יףז יכמב אבל היה ההיקף בתקונו אלא שיש בו פרצו׳ יותר מי׳ מהניביה רבי׳ בשימן סס" ג ממילא משמע פד ה״ס
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פתח הרי הן כעומדין  :אכל הרמב״ס כתג כפ״טז שאין צורת פתח גיותר מי׳מתיר
מחיצה פתה אס קרוב הדג'שידעו וכו׳לא יעשה מהס מחיצה עוד כן כתבו סס התו׳ אלא בעומד מרוכ׳על הפריץ דוקא וכתב ה״השאעי׳לדעתו יש צורת פתח מועילס
אהא דאמריכן בעוכדא דנחמיה כדלא מלו גברי עסקי׳והכימשמע סס בעלה מ״ד אפי׳בפרוץמרוב׳ברוח ג׳כמבוא׳סי״ז בדין הכשר מבוי מפולש ולאבארכי׳להוכיר
בעובדא דהנהו זיקי דהוו שריין בריסתקא דמחווא וכו' וכ"כ סס המרדכי בשס ר״מ כאן אלא המחיצ' שכעצמ׳כלא חבירותי׳היא מחיצה וכת׳עודסאפש׳דבפרצ' ׳י יודס
וטעמא משוס דשמא ירגישו בדבר קויס שיספיקו לגמור מיהו כתב אבל אס נעשו הרמב״ס דאעי׳פרוץ מרוב׳ על העומ' כשר אס יש לו כורת פתח וכר׳שכן דעת סמ״ג
מחיצה כלא מתכוין לאדם אח' יכולין להיות מחיצה לאדס אחר שלא לדעת ורעיא וסמ״ק שכתבו צורתהסת׳שאינו יות' מי׳סתיי אפי׳בד׳ יוחו׳אעי׳פרוץ מרוב' ומ״ש
בידמורי כנד כאן לשונו ( וכ״ה בהג״א )  :וכתב סריט״בא ומיהו אס באו בתחלס רבי׳והר״י עי׳אפי׳לא נעץ אלא ד׳קונדסיןוכו׳בפ״ק דערובקעלה י״א פלוגת׳דר״ל
שלא לדפת ואחר כך הבינו אין לחוש לכך • וכתב הרמב״ס בפרק שסה עשרשצריך ור׳יוסנן ור׳יוחנן הוא דאמ׳ שאינן מחיצות לענין שבת ואוקמו׳כגמר׳דפלוגתייהו
שלא יפמי׳ אופס אדס שהוא רוצהלהשתמ' כמחיצה זו אלא יעמיד אות' אדס אחר בצור׳פת׳העשוי מן הצד כלו׳שמתח זמור׳מקונדס לקונד׳ כאמצעי׳ ולא לע ראשיהן
שלא לרפתו וצ״לדיליף לה מדאמרינן התסכסמוךהכהו בניגננאדאעילומיא הא אס מתס על ראשיהן מוד׳ר׳יוחנן דהוי מחיצה ומהניא אף מד׳רוחו׳לרבדתכי
כמחיצה של יכני אדס נגדיכהו שמואל אמר אס אמת שלא מדעת יאמרו לדע׳והוא צריך למעט דוקא כי׳ולסת׳ מפני׳אפי׳ ביות׳ מי'  :ומ״שוה״מ בחצר ומבוי וכו׳ סס
ז״למפרס דהנהו דאמילו מיא הס העמידו מחיצת האנסים ומ״ה קרילהו לדעת בדברי סרא״ש עלה קי״ד שהקש׳דא״כ למה הוצרכו לעשו׳פסין לביראו׳ויות׳קל סיס
ווניטשלא הזכיר זה נראה שסובר שבכי אדס שנעשית מהס המחיצ׳ידעושלעשו'
לעשו׳צור׳פמח סד׳מחו׳ואפי׳ביות׳מי׳כסמסמתני׳וי״ל דלא הי׳מתקיי׳כ״כ דאתו
מחיצה כקבצושס • וכן פרש״י כתוב בשכלי הלקט אס צריך אדס לחפץ סבר״ה או גמלי׳ושדו ליה וגס נקל ליפול ברוח שאינה מצויה לפי שהיו צריכין לסגביהן מפני
סנכית אחר ור״ה מעסיק ביניסס יוליך סס תינוקות אס יקסוהו מאליה' טוב הדבר הגמלי׳וכן צ״ל גבי שיירא שחכת׳ בבקע' שמקיעין ג׳סבליס זה למעלה מזה או קנים
כדאיתא כס' סרש ואס לא יבחנו להבי' יעשו מחיצה סל בני אדם וכו' אבל מבית בפחות מג' ולא עבדי צורת פתח א״נ הא דשרי בחצר ומבוי סיס בה דיורין אכל
חכייו לביתו לא יועיל כך לפי שצריך עירוב כל זה כספר התרומה מ״מ צריך אדם בבקע׳שאין בה דיורין לא שרי ובירושלמי דמס׳כלאי׳גרסינן א״ר זעירא מודה ר״ל
לחהיכזה שאין להתיר אלא בשעת הדחק וכריך שלא ידעו שלשם מחיצה נאספו לענין שכת שאין פיאה מתרת ביות' מי׳א״ר חגימתני׳אמרס כן מקיפיץ ג׳חבלי׳זו
טס&אס ידע אחד מהס אסור וכן נמי בקטן שלא יהא עושה ע״ר אביו שאס יודע למעל׳מזו ואס אתה אומר ספיא׳מועל׳גיות׳מי׳דיובקבל אחד ע״כ פירש פאהצור׳
ולאביו מך אסור להוליכושס ע"כ • פרוץ כעומד מותר פלוגתא דאמורא
פתח • ואע״פ שכתב הר״אש הירושל׳ הזה לא סמך עליו רבי' משוס דירוש׳ ש״ל כרב
נסש״ק דעמבין עלה י״ו ואסיקנא דהלכת' כמ״ד מותר והא דמשמ׳ דפרוץ
מרובה
דסבר
דלא מהכי צור פתח ביות׳ מי׳ואנן קי״ל כמתני׳דסבר׳דעסני והסכרעשהכי׳
מל העומד אסור דוקא כשספרצות מג' טפחיס ומעלה אבל
אסהיתהכלפרצס
הירושלמי
מדתנן
מקיפיןג׳חכליסכבר ישבו הרא״ש הלכך ל^ 1נקטינן כאותו
מהם פחותהמשלש' ה״ז מותר ואף ע״פשהפרוץ מרובה על
העומד
דכל
פחות
ירושלמי
מג'
:
וכתב
רבינו
כדברי
הר״אש
בתירוץ
השני
דלא
שרי
פיאה
אלא בחצר
מסד דמיכו "כ הר״מב׳כפ״יו והוא מדתנן בע״קדערובץ פלה ט״ו מקיפין בחבלים ומבוי ולא כבקעה מפני שהוא מחמיר  :ומ״שודוקא בשכל ד׳ רוחות סל ידי
ובלב שלא יהא בין חבל לסבל ג״ט וכן אמדו בקניס והזכירו רבינו כסמוך וקפרש״י צורת פתח וכו׳ נראה ד דייק לה מדכמב הרא׳יש חלוק שבין חצי לבקעה על פסי
מחפני׳דשיירא׳שחנתה כבקעה וכו׳וכן כתבו הגהת אסירי  :ומ״שכין כשתי בין ביראות משמע דדוקא דומיא דפסי ביראות דהוי מד׳ רוחות הוא דמפלגי׳בין חצר
מיג סס אמר רב המנונא הרי אמרו עומד ממכה על הפרוץ בשתי הוי עומד בעי לבקעה ודברי רכינוסה כדעת הרא״ש דס״ל דקיימא לן כאוקמתא דאוקימכא
יצהמנונא בערב מאי ואמרי' דהכי קא מיבעיא ליה כגון דאייתי מחצלת דהוי ז' לדרבי יוחנן מן הצד אבל כצורת פתח העשויה כהלכתה לכ״ע מהניא אפילו מד׳
ימשהו וחק בה ג׳ ושבק כה ד' ומשהו ואוקמה בפחות מג׳ ורב אשי אוקי בעיא דר׳ רוחו' וכן נר׳מדברי סמ״ג וסמ״ק שכתבתי בסמוך אבל אין כן דעת הרמ׳בסבסט״ז
המנע בגומא אחרינאופרש' י הרי אמרו עומד מרובה על הפרוץ בשתי הוי עומד וכתב ה״ה דס״ל דההיא אוקממא דחיה בעלמא היא ונקטינן דברי ר' יוחכןכפשען
לוש ג דאיכ׳פיצות כדתנן לטיל שיירא שחנת' בבקעה והקיפו׳בכלי בהמ׳מטלטלין דאפי׳בכורת פתח העשויה כסלכת׳הן  :ומהו צורת הפתח קנה מכאן וכו׳ כפ״ק
בתוכה ובלבד שיהא גדר גבוה י׳ טסחי׳ולא יהו פיצות יתרות על המין וסתם כלי דערובין עלה י״א וכתב המרדכי דב״צע סגי כקכ׳ע״ג ובלבד שלא יהא ניטל כרוח•
נהמה של ספי הוא שעומד ע״ג סקרקע • בערב מאי מחבלים דמתני׳ליכא למילף וכתב בכלבו שאס אין לו קנים עושה כסבלים וכ״כ הרוקח בסימן קע״ג  :ומ״ש
צכפ יא משוס דהתס כולו עומד הוא דכלבוד דמי ושבק ליה ד׳שלמי׳ למעל'ומשהו " אפילו אינו נוגע בהם וכו׳ג״ז שס נעלה הנזכר פלוגתא דר' נסמן ורב חשת ופסק1
שטה־ו אוקמיה לכך גיסא דמסהו פחות מג׳סמוך לקרקע דהשת' ה״ל טומ׳מרובה סרי״ף והר״אש כרב נחמן דאמר אין צריפין ליגע משום לתניאכותיה וכן עסק
צ מיחממסאח' ואוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא כמי ליכא למימ׳סואיל ועומד הרמב״ס בפ״סז וכן פסק המי דכי3
ד״ם () 3מיהונ5גהז* «;•דני פ'ק
יונה על האייר דתיתיה מיניה ולאאיסשיט' וכמ׳הרא״ש י״א כיון דלא איפשיטא וכתב ונראה דאפילו יש ביניהם יותר
מג׳דעימני! עיג רפב לאסהימיק*p
'יינן לחימר׳וסרא״גד כתב כיון דרבאשיאוקי בעיאדרבהמנונאבפ״אאלמא סריופשוטהוא דאיכפחו' מג׳לאהוה
פליג
איו׳ אמית לאיפההס עסיס •
^יטא דעי־ה כשתי לענין עומד ממכה על הפיק ולא איצטריך ליה למיבעי וכן
רב ששת וכ״ב הרמכ״ס בפ״טז אפ״פי
שאינו
נוגע
כשני
הלחיי׳
אלא
יס
ביניה׳
כמס
שתג ימכ*ל וא״עג דרב המנוכא נקע עומד ממכה על הפרוץ סייכו מסוס דס״ל אמות הואיל וגובה הלחייס י׳ה׳'ז צורת פתחיומ״ש שיהא גובה הקנים י׳כ״צהרמ״בס
יוץ כמומר אסור א" נ דלא בעא למיחת כסשיה לפלוגתא ונקט בג וונא רויחא בפ״טז והכי משמ׳ כפ״ק דערובין עלה י״א בבריתא דכיפה  :ומ״ש ויהיו מכווני׳
מיי הכל בספי הוי עומד אכל לדידן דקי״ל פרוץ כעומד מותר הוי פרוץ כעומד וכו׳ הכי משמע ממאי דתנא וקנס על גביהן וכ*כ הרא״ס בעלה קי״ד כריכין ליגע
דשיי ובערב בעיא ולא איפשיטא ואזליק בה לקולא כדברי הרא״יד או אין צריכין ליגע פירו׳ אלו הקני׳ שבמזוזו׳העבוי אס היו גבוהי' י׳ עפחיס ואין
ייטא וזש יבינו ערוץ כעומד מופר בין בשמי בין בערב וכך הס רכריהרמ״בסי
מגיעין לקנס שלמעלה אלא
©מכווני!
I

דט

א ח הלכות שבת

שסג

שסג (א) סמכוונין כנגדו מסמע דמכווכין מיהאמני׳ואפי׳אינס יסוקיס כמסך ׳ג משמע ל
וסמע
מלנרח דלא חשיכי מכוונים עשוס דפתחא כה״ג לא מכדי איפשי וכן גרא' מדכרי המרדכי
זאיגו מתלין נין
קש הנ 5אר מן שאכתו'כסמוך דאפי׳אינו ממח׳אלא ספח פסול וה״ה לפחו׳מטפ׳עד שיסו מכווני'
הספל
העליון וכי' בפ״ק דעו וכץ על׳י״א אער רב ססדא
לפשהנעש׳־ ממש  — :ומ״ש. .
ואס חבר  .י '
הקנה .
’
גילים ־ ןלכן כתב צורת פתח שעשא׳ קהצד לא עשה כלום
/
־ •יי ״*׳VUi
לטפח קל אמר ופרש״י שלא נתן העליון על שני הקנים
.
או״כציי ־■
פתח* ־
ומיהו אפי׳ איכן יכרלין לקבל אלא דלת כל שהו כגון של קש או והפי־צ' בי'
אפי׳ביותו־מי׳
ר' יהונתןל'7
ולא העומדים אלא חברו להם מן הצד לפי
נהירא לי לאם
של קנים סגי וצריך שיעש' לו היכר ציר :
טהני בכל דוכתוברי ,ערובין ענןאס*0
<שאר חן הסמל שאינו דומה לפתח שהמשקוף נתן על'3
 ?Qהתורה כ׳' מ שיש ול ׳ג מחיצו׳הו׳רה״י גמו׳אלא לו צורת פתח אע*פ שרחב מי'אמו׳צי5ן
כעין עעקאיג״ג המזהות וכן פי' שם הר״אס וגס ה״הכ״כ
שוסתיקון צריך למפסוכפר נתבארבסי׳חקודס 0
ישחכמים אסרו אותו דע שיעשה לו
גדעלמא
סגי בפי״ו בשם הרשב״א ושלא כדברי הרי״ף
ברביעית וכיון שא״צ אלא תיקון דרבנן התירוהו כתיקון כל דהו שדע׳הימ״בס דלא מהניצור׳פתחביות׳
נ«שהל < נמ׳/ש
למשה גבי לחי •* והרמ״בס שכתבו שמן הצד היינושעשאן
וא * הוא חצר שנפרץ במילואו עד י׳אמו׳ניתר בפס רחב ארבע מי׳ אלא בעומד מיובה עלהפרק
(נ ) זנ״ה לקמן מצד של כותל דס״ל פתחא בקרן זוית
חולקין מליו  :ואס הוא מבוי סיסלוג׳
נסמוןדאם הוחי ,ופתחא כקין זוית לא עבדי אינשי וכתב טפחים שיעמידנו מצד אח׳במקו׳הפרוץ ואם ירצה לתקנו בשני
מחיצות וכו׳בפ״ק דערוגין מלהי״אפנן
ניפשזל ונתינאיז ה״ה כשם הרש״בא שאין דבריה' מחוורים צירי הפרצתדי בשני פסין של שני משהויין ואפי׳ אין בפרצה׳ד
הכשר מבוי בש״א לחי וקורה ובה״אלחי
לאפ ענדי ליה אלא אפי׳בראש הכותל צורת פתח גמור
ג״הלא אמרי׳ניה׳
טפחי כיון שהוא במילואו צריך תיקון עד שיהא בה פחות מג׳ואם לזו קור'ומפ׳בגמ׳דבמבוי סמוימג׳רוש׳
לאויראדהא־גים הוא כלו׳דלא מיקיי פתח׳בקיץזוית אלא
יש בפרצה יות׳מייאמות אפי׳אינה במילואו צרי׳לתקנה בצורת עסקי׳ -וע ש בלחי שעוביו ורחבו כלסהו׳
גלהאי גיסימגעל׳ כשאוכל משתי רוחות ואמ״פ שהרי״ף הפתח ואם הוא מבוי שיש לו ג׳מחיצו׳ופרוץ בצד רביעית התירו ג״זשס משל
עלהי״דלסיי׳שאממגבהס
ציה :
והרמ״בס לא פירשו מן הכד כפרש״י מ״מ
בלחי שעוביו ורחבו כל שהוא שיעמידנו בפתח המבוי ויהי׳גבוה י׳ ספסיס ויחבס ועבייסלכ שהו ׳ריושי
לענין דינא משמע דאף לדידהו
אס סבר ׳י טפחים :ומכל דבר שיעשנו כשר אפי׳מבעלי חיים ובלבד שיה׳ אומ׳רסכן ג'ספחי׳ושקליק וטריקבגמר'
הקנה העליון לשני הקנים מצדיסן לא
קשור שמה ואפיימעצי אשרה שטעון שרפה ל״ש אם כראי׳ בליט׳ אי הלכה כרבי יוסי ואסיקנאפוקחוי
מהנידלישל דקנה על גביהן משע' ודאי
מאי עמא דבר ופי׳ רש״י וכבר נהגומנס
על גביהן ולא מצידיהן וכן נראה מדברי הלחי לעומדים בתוך המבוי ואינה נראית לעומדים בחוץ כזה או
הרא״ש שכתב אהא דאמ׳ רב ססדא צוית שנראית לעומדים בחוץ ואינה נראית לעומדים בפנים כזה כשר בלחימשהו• וכתבו התוס׳בפ״קדעמנץ
גבי הא דאמריכן בחצר קטנה
שנפרצה
פתח ספסא׳מן הצד לא מסה ולא כלו' פי' הרחיקו מן הכותל ג׳איו שהגביהו מן הארץ ג' פסו' ואפי׳לא עשאו לגדולה כי׳ושני ספחים חגי דכותלעצמו
רבי׳האי כגון שמשאו מצדו סל כימלוכו' לשם לחי אלא שנזדמן לו שם מאליו כשר ובלבד שיסמכו עליו
אל חשיב לחי אם לא במח'טפס ד6ןי
ולאמשמ׳ אלא כפרש״י וכו׳והיינו כברית׳
מעי׳ש אכל אל סמכו עליו מע״ש
מון
היכר כ״כ בכותל במו בפס גמורוכפבוס
דלקמן צור' הפת׳סאמרו קנה מכאן וקנ׳
הגסו׳כפר׳י״ז ובגמ׳עלה י״ד וכע׳כלשהו
מכאן וקנה על גביהן ע״כ משמ' מדבריו
אפי' כחוט הסרבל ומשמע מדברי
מהר״ס
דלכ״ע בעי' על גביהן ולא פליגי אלא בפי׳ מן הצד וכתב המרדני בפ" ק דערוכין שכתב המרדני כפ״ק דערוכין דכחוט הסרבל מיהא בעי׳ ולפי׳ כתב
שעושיםלחיי׳
בשם מהדס ששאל׳על הלחי שמרוחק למעלה מן הקור׳יותי׳ מטפ׳כדאמ׳ רב חסדא מסיר מחוי או ג׳ פתים שמדביקים אות׳ אצל החומס בעובי אצבע הוא סיכהיותר
צורת פתח שמשאה מן הצד לא עשה ולא כלו׳וכתב׳שיש מתירין כיון שהקור׳ מונח' חזק מחוש הסרגל או קנה וכתו'בתרומ׳הדשן סימן ע״ד דנפקא ליס
מדקאמ׳אפי׳
מצדאחרעלהלחיאע״פשמצ׳את׳הואמןהצדספרלאחילקידענ׳וכו׳אלאצריך כחוט הסרבל משמע דבסוס הסרבל דהיינו עובי אצבע מיהאבפי׳ וכתכפוד
שמזה ומזה הלחיים יהיו תחת הקור׳דצ״פ היא במקו' פתח ופתח' כי הא לא עבדי י בתרומת הדח ן שאין דברי מהי״ס אמורי׳ אלאכסבוי שהכשירו בלחיאכלמנוי
אינשי ועוד דתני׳וקנה על גביהן משמדע״ג תרוייהובעי׳ • ומ״ש וצריך שיהיו שצריך לחיי׳או צ״פ אפילו פחות מנחוט הסרבל סגי וע״ב התיר בלחייםהעטויים
הקנים חזקים וכו׳ועיהו אפי׳אינס יכולי׳לקבל ומ׳מימרא דרב חסד׳בפ״ק דפמבין מסיד מסוי בעובי ולא כלום במבוי הצריך שני לחיים וגס כתב שכן נוהגיןכנל
עלהי״א • ומ״ש וצריך פיעש׳לו היכר ציר ג״ז שם עלה י״א מימר׳דר״ל ואמרי׳מאי המקומו׳אמנ׳כת' תמיהא אסרינ׳תזינא בהך תיקון דמחוי סיד הסחר בכות׳המנץ
היכר ציר אבקתא ופרש״י אבקת׳חורשהדל' סובב בו ואפ״פ סאינ׳צריכ׳דלת מיהו טובא אתי לידי תקלה כי הכלבים רגילים להתחכךבכותליס וחגקקיס כלעיחוי
חזיא לדלת בעי׳והרי״ף לא הזכיר מימרא דר״ל וכת' הרא״ש שסר״ס תמה עליו למה הסיד למסה סמוך לארץ יותי מג׳גיפחי' מן הקרקע ולמעלה ותו לא סזי לאללחי
השמיטה דהא ליכא מאן דפליג עליה ודחק לפר' הסוגי׳לקייס דבריו שלא יהא צריך ולא לצורת פתח דהוי מס^ צה שהגדיים בוקעים בס ולא -מסקי אינסיאדטפייהו
היכר ציר ומ״מ כתב דאין הלשון משמע כן אלא דנעי היכר ציר וכן נראה שהוא ומטלטלי באיסור עכ״ד ומ״מ לא ידענא מאן פלג ליה לחלק בין עובי לסי טלמנוי
דעת הרא״ש וכן דעת סמ״ג וסמ״ק ובהגהו׳פי״ו כתוב דברי הר״מ וא״תכ כתב וז״ל
סהכשרו בלחי א' לעובי לחי של מבוי שהכשרובסכי לסיי׳ופור דפשט דברי
מה״רם
ולי המעתיק אמי הר״י שראה בטרו״י-ש עירובין שקבלו בידם סנתקכו בימי
רס״י
בצור
'
פתח
ססומה
שרצ׳להכרי׳מדכת׳סהקור׳שפ״ג
יש
בס
לקבל
אריס
וקור׳וכצ״ט
ולא היה להם היכר ציר והקס׳לככי הפירמהא דר״ל וכלשון הזה השיבו לו האשכנזי׳ פסק שס במידכי בהדי׳דצ״פ סגי בקנס מליון בכל דהו כ״ל דאין מסס ראיהדה״פ
טועים בפי' סוגיא זו ופירשו לו כפי' הרמ״ךפכ״ל  . :וכן דעת הימ״בסשלא כשמושי'לחיי' מסיד מחוישמדביקץ אותו אצל התימה בעובי אצבש הואסזקיומר
הזכיר היכר ציר בפ״יו וכן עמא דבר ( .וכ״ה כהג״א פ״ק דערובין ) :ז״ל הרי״בש מחוט הסרבל או קנה כלו׳יומי מח וט הסרבל המוזכר גבי לסייס ומקנההמוזמכי
בתשוב' והלחיים שהם מזוזות הפתח דילהסכשתהיינ׳בריאות לקבל דלת של קשין צ״פ שהרי סיד מחוי בעובי אצבע סמורבק אצל החומים לו כס להעסי׳קויה
שיהיה
אע״ג דל.יכא היכר ציר וכמו שפסקהרי״ף והרמ״בס ז״ל וראוי לסמוך עליה' אמ״פ ע״ג ארית ואלו כחו׳ססרב׳או קכ׳אין להן כס לזה וא״כ סיד מסוי בעובי אצבעמיהו
שיש חולקין אמכם הקנהשלמעל' סגי בכל שהיא כמו שאמרו בירוש למי אפילו קנה שוס בכותל שפי׳דמי בין בלחי א׳נין בשני לסיי׳דבעי׳שיהיו כחוט הסרבל כין3צ״פ
מכאן וקנס מכאן וגמי על גביהן עכ״ל  :כת׳סרש״בא בתפו׳מנוי שיש בראשו כיפה דכעינן שיהא עוביים קנה כמו שאמרנו קנס מכאן וקנה מכאן ומיהו בעוביאצבע
םקןריןאל" שא כל שיש ברגלי הכיפה י' טפחים קודם שיתחיל להתעגל יש לה דין
בעי' וגסכעלתיומ' הדשן עצמו כתב שנדחק לש דברי מה״רם כמו
שפירס׳כוי
 ,פתח לחייב במזוזה ולהתיר במבוי משוסצור' פתסכדאיתאכפ״ק דעירובין :
לקיים
מנהג
רוב
המקומות
ומיהו שאר פוסקי' כולם סתמו
דכריה׳וכפבושיעו׳לחי
*טסג םןד'התור' כ״מ שיש לו ד׳מחיצו׳הוא רה״י גמור וכו׳אי ברה״י גמור קאמר
כל
שסו
משמ׳דס״ל
דכחוט
הסרבל לאו דוקא אלא כלו׳כל שהו והר״אםכת׳נכללג'
ליחייב הזורק מר״ה לתוכו קשה שהרי כתב בסי' שמ״ה דמכואות שיש ולחי כחוש הסרבל כשר לכך מקצפו שקוע וחקו׳בקיר ומקצתו בולטרק
שיהיהניכר
להם ג' מחיצו׳ואין לחי ולא קורה ברוח רביעית הוי כימלית לכך צ״ל דמאי דקאמ' בעלמא סגי פכ״ל משמ׳בהדי׳דס״ל דכחיט הסרבל אין לו שיעור אלא
הייכרכלססר
הוא רה״י גמור לאו לחייב הזורק מר■ה לתוכו קאמ׳אלא להתיר לטלטל בכולו שכך מיסו אפשר דבסיד מסוי אפי׳אס הוא כמוכי אצבע טוח בכותל לא ממיכקסאינו
דינה של כרמליתמן התור' וזה כדברי סרמכ״ס כפ״יד ופ״יז אבל יש חולקים
יכו׳לעמו׳בפיי עצמו ולדברי מהר״ס דס״ל דחוט הסרבל דוק׳לאתיקשי
מרמכשרי'
עליוואומרי׳דמקוס שיש לו שלש מחיצו' הוי רס״י גמור לחייב הזורק מר״ה לתוכו 'לחי מעצי אשיר׳דכתותי מכתת סיפוריה דאיכ׳לפי׳דהא דכעיקכחוט הסרבללווו
וכב׳כיאר ה״ה בפ״יזשמחלוקת'תלוי בסוגית הגמ׳שבע״ק דעחבץ ובפי׳כל גגות :משו׳דבפי׳סיעור' אלא משו׳דבעי׳סיה׳ראוי להעמי׳מסוס דכ'
ואשיר׳ראר'להנ«1יו
ומ״שואה הוא חצר שנפרץ במילואו וכו׳גפ״ק,דערובקעלה י״ב אמ׳רכי אסי א״ר כה דלא מיפסל משוס מכתת סיפוריה אלא במידי דבפי סיעור מדין
ישיטו׳6
נ״
יוחנן חצר .צריכה ב׳פסיס ואפיקנא כי סליק ר׳זיראפירש׳כרוס א' בארבעה משתי דטעמא דסכתת שיעוריה הוא לפי שעומד לשייפס וכיון סאפי׳שישרף
ויעש׳צפי
רוחות משהו לכאן ומשהו לכאן וכן פירשו שס רב פפא ורב המא ברים דר' יהושע אס גבלו ועסה ממנו עמוד מהצי משו׳לסילא מיפסיל משוםדמיכתתסיפוריה ן
אליבא דשמואל ופי׳ה״ר יהונתן חצרשכפרצ׳למקו׳האסור לה אף ע״פ פאין בפרצה וכעכין גבהו כתב ה״ה לפי״ז כססהרש״בא הגביהו למפל׳מן הקרקע
פחו׳מג׳טפחי
יותר מי' כיון שנפרצה במילואה נאסרה החצר לטלטל ככולה אבל אס לא נפרצה שאץ בארנו אלא ז׳טפחי׳ומשהו כשר שכל לכוד רואין אופו כמלאפכ״ל  .כחנו
בולה שנשתייר מכותל רביעי בנוי כשיעור ד' ספחים כמקום אס' ניתרת בכך אכל
הגס׳אשי״רי בפ״ק לחי או מחיצה דאיכשיב ביה זיקא ולא מצי קאי לא
חשי׳לסיע״נ
לא בפחות או בפחו׳שיעחה אס מכל צד אותוכותל כשאר טפח מכאן וטפס מכאן ופשוט הוא מדאמרי׳בפ׳הישן כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה6יגה
בגובהו סל כותל או,עד י׳ טפחים נחשב אות' פר ^ כפתח ע״כ וכן משמע מדברי מחיצ׳ומשמע דה״הללחי־כ' ה״ר יהונתן בפ״ק דערובין על מתני׳דהכסרסבויצי?
רש״ירצריכ' שני פסים דאמרי׳מסתייר מן הכותל שלא נפיץ סגי ואינוצרי׳לעסו' שיהיה הלסי סמוך לכותל המבוי בלא הפסק ג׳ טפסים שאס היה ממחק מןהנוחל
הפסי' בידים וה״ה למאי דאמרי׳ברוח א׳בד׳דמסתייר מן הכותל דסגי אע״סש לא ג׳אתי אוירא דהאי גיסא ודסאי גיסא ומבטל ליה שבכל פחות מג׳אמרינן לכן
עשאו בידים  :וס״ש ה״ר יהונתן אס מכל צד אותו כותל נשאר טפח מכאן וטפח וכמאן דמחב' דמיב ומכל דב׳סיעשנו כשי אפי׳מב״ס משנה פ״קדערוביןעלכ״ט '
מכאן לאודוקא טפח דבמשהו מכאן ומשהו מכאן סגיא :ומ״ש ואפי׳אקבפיצה בכל עושיןלחיי׳אפי׳בדברסיסבורוס סיים ר״מ אוסרוהלכה «*  " , fי
ד׳ טפחים וצו'  :ו  0״ש ואס יש כפרצ׳יותי מי' אמיתוכו׳מדתנן בספ״ק דערובין ובלבד שיהא ק שור שמה נלמד מדין מחיצה סנתכאי* בסימןסש״ 3וכ״י ה״הכפי!
עלה ט ו כל פרצה שהיא כי' אמות■ מופר מפני שהיא כפתח יתר מכאן אסו׳וכתב וה״ר יהונתן כתב אפילו כדבר שיש בו מס חיים כגון אדם ובהמה ולא
מיישיסמ
תמות דמיתס לא שכיסא ולסמא
מכיס
ה״ר יהונתן אהא דא״ר יוחנן חצי צריכ׳ב׳פסיס דכשהפי־צס יומימי׳י 0פייע ■ ,
מן הכותל בביי כפש׳וביות׳מי׳ ^ינ י
מועי<*  '0זמ יכ ^ י כפ^ ^הכיתל ימי ונא׳
החצר לסלסל כתוכה עד שיעשה לאותס חצר צורת פתח ע״כ וכ״כ היא״ש ,°V3ר
מעכרין גבי הא דת״ר עיר של יחיד ונעשיתס לרבי ד אין מערכין את כולהדריצי
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נ וס׳ש וצ! פי' מעצי צופייה וכד ' מוסכם מהאמוראים בפ׳חלון עלה פ' וכתב
להיב׳דהפמידו לסם לחי לערש׳י מוטי ' צזע״ג דאץהיכ׳מ״פ יש לימי'כשסעמי׳לשסלח
 03Vבפי״ז דשעמ׳משוס דביון דעוכי
יס קול ואיכ׳היכרא וכתבו עוד התו׳דהא ה*מ״ מי"«שנתב
רלסידרחכו כל שהו לא אמרינן כתיתי מון שהיה שם לחי אחר ונפל בשבת ובאין לסמוך על זה מכאן דקא' אותו לחי היק מעמידו 3מ3ו ,רח ׳ 7צתימממ( קן לכן
לשיעורי׳ ואע״פשגכלו צרי׳ שיה י' ואיל' פסו'
ומיהו אפי׳סמכו עליו מע׳שלא מהניאא״ב יהא בולט יות' מס' ק5ובמידניח׳יו'סיכןש’ עממו ־יי
tooÄ
עומד
מרוב
:
ומ״שודוק׳במכוישרחבו ה«<ל ג״כ ס״צ
גנ רייסב והשם ה״ס  :וכתבוהגהו׳כפי״ז בתוך המבוי בפחו׳מר׳אמו׳אבל אם הוא בולט לתוכו ׳ד אמו׳ אין
מח׳אמו׳ולמפל׳וכו׳ג״ז סס כעל׳הכוכ׳על כני אלאלאם
נש׳ר״ידלסיאפי׳סכרי׳ושברישכרי׳כסרי׳ שם לחי עליו וצריך לחי אחר להתירו ומעמידו ברוח שכננדו או
האימימר׳אמררבה ^׳ 3רי הדר 3יהושע לא פקנולשםנך
מוכלנדסלא יגביה התחתיכ׳ מהקרקע
(סמל( עליו נ״צ
ג׳  :לש אס נראית בליט ' הלחי אצלו ויעשנו מעט עב וא דק יותרמהבליט׳כרי שיהא ניכ׳שהוא
לא
אמין
אלא
כמבוי
ח׳אבל
במבוי
מיתי
 7לא מסגי« jsi
■׳
לעומד׳נתו׳המכויוכו׳מסקנ׳דגמ׳כפ״ק לשם לחי ודוקא במבוי שרחבו מח׳אמות ולמעל׳אבל אין בו אלא
בעומד ממב׳על הפרוץ רב אסי אמ׳אפי׳ «7נליד*'י («*,(I
ךעוונין עלסט׳אתמר נרא' מכפני׳ושוה ח׳ אמות מצומצמות אפי׳אם הלחי
בולט ד׳ אמות לתוכו שרי וכן במבוי ח׳לא צרי׳מה נפשך אי עומד כפית
מבחקכדוןמשו-ס לחי נראה מבחוץ וסוה הכשירו בקורה שמניח' על ראש המבוי בכותלי המבוי אבל נעץ
ניתר בעומד ממבה על הפמץ ואי פרוץ
סגפני׳ר׳סיי׳ור״ם ב״ר סד אמ׳נדון משום שתי יתדות אצל המבוי בחוץאפי׳בסמוך לו והניחה עליה׳ פסול
ממבהנדון מסוס לחי מאי אמיתדפוו
לחי ופד חמ׳אינונדון ואסיקנ׳והלנת׳נר ,וצריך שתהא עשויה לשם קור' כרי להתיר המבוי אבל לאנעשי' תרויהו כי הדדי ה״ל ספק דדבריה׳ וספק
«נחון וסוה סבפכי' נדון משו׳לסיופרש״י לשם כך אפי׳סמכו עליה מלש פסולה ושיעור הקור' רחבה טפח דדבריהס להקל ומעשטא דסמעת׳מסמע
גראהמבפני׳רתרה מבשוץ שהעמיד הלחי
ועוביהכלשהוארק שתהא חזקה כדי לקכלחצי לבנה הלכך דע״כ לא מכסר רב אפי אלא במבוי שהו'
וקנולנדארכו של מבוי ולא משך קצת
רוחב-ק׳אבל אס הוא רחב ט׳לתי שלד׳אמו'
עשאה מעצי אשרה
פסולה
רסבוקימפצז כלפיתוץד1ל 6השיהסודר
אינו כשר בו לפי שאינו נדון משוס לחי כל
החיצון לעובי כתלי המבוי ודומה כמי שמוסיף על רחב המתלים ואינו כד' מבחוץ שיש בו ד׳אמות כיון שלא הוקבע לשס לחי ואינו מכשיר משי׳עומד שהרי הוא מוענו
בלסיאבלסודו הפנימי נראה מבפני׳שעוביו בולט לתוך רוחב המבוי נר׳מבחו׳ופי' מן הפרוץ וכ״כ ה״ה בסי״ז כש' הרש״בא וכן נרא׳מדדרי רבי׳סכת׳ח׳אמו׳מצומצמו'
מכפני׳פמשך כל הלחי לחוץ וחודו הפנימי נכנס בכותלי המבוי ואינו נרא' מבפנים
אכלהרמ״בט בפי״ז כתב לחי שהיא רחב הרבה בין שה יה רחבו פחית מחצי רוחב
זוללן ממה כמוסיף על אורך הכותל אכל מבחוץ ניכר שאינו מכותל המבוי שהרי
המבוי
בין
שהיה
רחבו
כחצי
רוחב
המבוי כשר ונדון משוס לחי אכל אס הים יתר
(מקלהלאה מיוחב הכותל  .והתו׳והר״אש כתבו דאין כר׳לפ' נראה
מבחו׳ושוה
על
חצי
רוחב
המבוי
נדון
משו
'
עומד
מרובה
על
הפרוץ
משמ
'
דס״ל דכי אמ׳רב אשי
.
מנערסכמוספי׳כאןדכה׳׳גלאהויאפי׳כר ' מבתו '.כיון שאין נראה
לצדחלל
"
אפי׳במבויח׳לאו דוק' דה״האפי׳ברחב כמה אמות וכתב ה״ה שדבריו צ״ע ומ״ש
המבוי אלא לעומדים אחרי
המבוי
אלא
כמו
שפי
'
הוצן
עצמו
םש
רבי׳אפילו
בסמיך
סמכו
גבי
עליו
כותל
מע״ש
לא
מהני אא״כ יהא בולט בפוך המבוי פחו׳מד׳אמות
סצדוא׳מוס מסבירו בין
שכרמימבסו׳וסו׳מבפנים
וכר
'
שנכנס
הבנין
ומיעטו
מפביו
הוא
דלא
כפיש״י
שכבר
נתכאר
בדבריו דע״כ לא אמרי׳ דד׳אמות נדוןמשום מבוי
דכשתצו בולט ויוצא
ממנה
כמין
עמוד
שקורץ
פילצור
בין
שכניסתו
וצריך
נרצוי
'
לחי
אס
'
מבפנים
להתירו
אלא
כשלא
סמך
עליו
מבע״י
אבל
אססמך
עליו
מבע׳י אפי'
וחוס מבחוץ
ששיקע
הכותל
מאחריו
ונראית
הפגימה
בפכיס
בין
שנר
'
מבסון
ושוה
הוא
רחב
כמה
אמו׳נדון
מסו׳לתי
וכ״נ
שהוא
דעת
התוס׳ולעיייש לתמוה על רבינו
מבפנים
כגון
ששוקע
הכותל
מלפניו
שאין
הכניסה
'
נראית
לפומריס
מאחריה
שכת׳כןוצ״ע•
7
כתו
'
כהגה׳
אשירי
פ״ק
דעירובין
מבוי
שרצפו
בלחיי׳בפחו׳סג׳והוי
צללו למי ר׳הענ״לוצ״לדצד הכותל שהיא לתוך המבוי קרוי אחורי הכותל וצד משך רצופו ד ' אמות באורך המבוי צריך לחי אחר להתיר מכויזה שבין לחייס אכל
?סהלסהו׳חו׳למכוי קרוי פני הכותל ולפרש״י שדחו החי' העמי ד רוח׳הלחי כנגד מלחי הפנימי ואיל' מיה׳שרי׳לרס״י כך נרא' בפיני שאפי׳מלחי הפנימי ולפני׳אינר
«וני הנופל ומח׳הלסי עודף על עובי הכותל ודחו פי׳זה לפי שאינו נרא ' לעומרי ' ניתר א״ז עכ״ל -ונר׳שכת׳כן מדגיסי׳בפ״ק דערובין עלס ט׳א״ר יוחנן מבוי שיצפו
מבסו׳כנגד שלל המבוי שהרי אין סלחי ניכר אצלה לפי ש הוא מכסה את כל עובי בלחיים פחות פחית מד׳אמו׳באנו למחלוקת רש״כג וי־בנן ופי׳רב אשי כגון שרצפו
מיתל ואין ידוע להם אס הוא עודף על עובי הכותל
בלחיים פחות פחית מר׳כמשך ד׳אמות לרשב״ג דאמר לבוד ס״ל מבוי וצריך לחי
אה לאו ואינו כיני אלא לעומרי ' אתרי המבוי
שרואי׳עוכי
הכותל
ומכירי ' להתירו לרבנן לאמרי לא אמרי׳לכוד א״צ לחי אח׳להתירו ופיס״י לרש״בג יש לבוד
סת 30הלחי עודף על עובי הכות׳וסמכו על פירושו
בכותל
שצדו
אס
כנוס
דהיינו בעחו׳מד׳וס״ל תד לחי ואמרי׳לעיל ד׳אמו׳נדון משוס מבוי ויצא מתורת לחי וצריך
סשוק׳הביתל מלפניוובו' ודוגסא זה בלתי שהעמיד
עביוכנגד
עובי
הכותל
לעובי
לחי
אחר
להתי
'
מבוי
1
ה
שכין
לחיים אבל מלחי הפנימי ואילך מיהא סרילסלטולי
?מתלרחב ? עובי הלחי ומבפכי׳הוא שוה
שנר׳כמוסיף
על
אורך
הכומ׳ולעומדי
'
במבוי
דלהנהו
ודאי
נר
'
לחי
ועוביו נדוןלהכלסי ונית׳בו מכד ק־שמעתי ול׳׳נשאפי'
מגדחלל המבוי ניכר בלישת רוחב הלחי
שמאחר
שעובי
הכותל
רחב
מעובי
הלסי
מפנימי
ולפני
'
אינו
ניתר
דלחי
הפנימי
לר׳יוחנן
אינו
ממי׳כלל
עכ״ל
ולמד
מכאן
טניס הפגימה לפומדיסבתוץ :
הרחיקו־מן
הכותל
ג׳או
שהגביהו
מן
הארץ
ג
׳
א״ז
לדידן
דקי״ל
דפחו׳מג׳סוי
לבוד
להיכ׳דיצפו
בלחיים
פחו
'
פסו׳מג
'
ותמהני
דהא
עסו׳מימי' דרב׳בפ״קדעמבין עלה י*ב וכת׳ה״ה כפי״ז כסס הרשב״א שאסהגביהו בגמ׳אקשי׳אהא ולרש״בג ליהוי כנרא׳מכתוץ ושיה מכסני' ומשני מידי הוא טעמא
פעתמג׳אע״פשאין בו אלא ו׳ומשמו כסר וכבר כתבתי וס בסמיך  :ואפילו לא אלא לר׳יוסנן הא כי אתו רבנן א״ריוהנן נרא׳מכחוץ ושוס מבפנים אינונדקמשו'
עשאונשסלחיונויג״ז בפ״ק דעיוכץ פלה ס״ו פלוגת׳דאביי ורב׳ואביי הוא דאת ' לחיוא״כ לדידן דקי״ל דנרא׳מבחוץ ושוה מכפני׳נרון מסוס לסי אפי׳רצ פו בלחיים
הוילח' ולוודא לטעמיה דאמ׳לחי מסוס מחיצה ועחיצ׳הפומדו׳מאליס הויח מחיצה פסו׳פמות מג׳בפסך ר׳אמות אינו צרי׳לחי אחר להתי' מיתר מיאה מבחוץ אפ״פ
ועסקי הפושקי׳טתיה ס5ו היא א׳מהסמועו ' שסימג ' יע״ל קג״ס דקי״ל בהי כאביי שהוא שוה מבסני׳ואפס׳פטפמו של א״ז הוא ללמוד מכאן להיכא שלא מסך לחי
- p'w
שיסמנו ׳* ׳• »
עליו ׳•/׳׳* ״׳*
מפ״ש **s jwי*»• ׳ • * « t •7 S׳•#״i
כךמפו׳שסהיכ׳דלא V׳׳ »l׳  I׳^» ׳•
סמכי׳עלי׳מאתמל J
כ״ע לא •M* w
פליגי /✓ tן
דלא החיצון  :לפי ' חוץכל׳אלא שאםלכךנתכויןס"ל לפ' דבריו :גרםי' בפ״ק דערובין על י'
מי לסי כי
פליגיהיכי
דסמכי׳עלי׳מאתמ׳ופרש״י
סיכ׳דלא
סמכי׳עלי׳מאתמ
שהיה
אמ ' רמי בר סמא אמי רב הוכא לחי המוש׳עם רסנו סל מבוי פחות מד' אמו׳ נדון
ססלחי אס׳ונפל כשב׳העומ׳מאליו שלא הוקב׳לשסתיקון מבוי שלא סזמימהו לכך משו׳ לסי ומשתמש עס סודו הפנימי ד׳אמות נדון מסו׳מבוי ואסור להשתמש בכולן
נלידאפילוסוקבע בידים מיקרי עומד מאליו כיון שלאהוקבע סס לססלסי ויצס וערש״י לסי המושך עס דפנו של עבד לסוץ שכרא ' כמארי׳את ד־יפן המבוי שמעמיד
לה׳ש-מי-פכי עוד שאין צריך שיתכוין
לסמוך עליו מע״ש אלא כל שלא היה סס לסי א' חודו כנגד עיני הכותל דמיכשי הודו בעוביו סל כותל דשוה עבפגי׳ונראה מבחוץ
נעשז;ה מי קרי סמך עליו מע״ש
וכ״כ
בהגהת
אשי״רי
וכך
הס
דברי
ה׳ה
בפי
"? כסס סאץ חודו של לחי מנסה כל עובי הדופן שרחב המבוי• ככולו בכל המבוי שהרי אץ
היס׳כא סנת׳ח״ל כיצד
העמידו
לסי
במבוי
וניטל
בשב
'
אפי׳סיה
שם
אילן
וכיוצ׳בו כאן לסי יוכתבו התו׳גבי לסי הבולט מדופנו לש מבוי דהא דלחי המושך הואיל והוי
ואפינעעוכידי׳איכו
מועי׳כקסלא
סס׳עליו מע״ס לא העמי׳שסלסי אס׳או ססי׳שס לאורך המבוי ואינו סותמו ד׳נדון משוס מבוי אפי׳הוקבע לסם לחי  :וכן הנשרי
ינשל מפ״ס אילן וה
מתיר
מסוס
לחי
וכן
כל
כיוצא
מה
:
וכבר
כתבתי
בשטו׳דעת
בקורס
וכו׳כלו׳הכשר מבוי שנז׳בראש הסי׳הוי כמי בקורה כדתנן בפ״ק דמרובין
מזים דכומל
עצמי
לא
חשיב
לתי
אס
לא
ברוחב
ספת
דאין
היכר
כ״כ
בכותל
כסו
עלה
י״א
הכשר
המבוי
בש״א
לחי
וקורה
ובה״א
לסי או קורה  :וט״ש אגל נעץ פתי
בפסגמ-רר  & W( :ומיהו אפי׳סמכו עליו מע״ס לא מהני אא״כ יהא בולש וכו ' י ממת וכו׳ג״ז סש בעלה ח׳בעא רמי בר חמ׳מרב חסד ' נפץ שתי יפדו׳בשכי כותלי
גזניפקדערובץ
עלהה׳אמררמיברסמיאמררבהונאלחי הבולט מדופנו של מבוימבפוץ והניח קורה על גביהן מהו א״ל לדברי המתיר אסו׳ומ׳רכא אמ' אעי'
מי־יי פחו מי״א
נדון
מסוס
לחי
וא״צ
לסי
אתר
להתירו
ד״א
נדון
מסו׳מנוי
רצרי׳לחי לדברי האוסר נמי אסו׳ כעי׳ קורה פ״ג מבוי וליכא ופרס״י נעץ שסי יתדו׳נעוצות
׳חלהתייו
אותו
לחיי
היכן
מעמידו
אידמוקי
ליה
בהדי׳אופופי
הו׳דקא
כמסי
'
עליה
בכותל בעביו של צד סרביס וגמצאס קורס שעליהם בולשות ונמשכת לחוץ יותד
מ ינ
פפא
דמוקי׳ליה
לאידך
גיסא
רב
הוצא
בייה
דיב
יהושע
אמ
׳
אפי
'
תימא
מהכתלים
וחורה
הפנימי
דביק
וסמוך
לכותל
ופסקו הר״יף והיא״ש כיכ׳וכן דעת
ישקי
לה
בהדי׳דמטפי
ביה
או
דתבצר
ביה
ופי׳רש״י
הבולט
מדופנו
סל
מבוי
לתוך
הרמ״בס
בפ״יו
:
וס״ש
וצריך
שתהא
עשויה
לשס
קורס
וכו׳
כ״כ הר״אס גבי לחי
ייח
המנוי
ולא
נעש׳שס
לשם
לחי
אלא
הוציא
מיינו
בפאת
ביפו
פחות
מד
'
אמות
העומד
מאליו
דאסיקנא
דהוי
לחי
אכל
קויה
הפומד׳מאליה
יראהדלא
סויקויה
גיוחנ המבוי כדון מסו׳לחיוסמכי׳עלי׳ואע״ג דלאו לשם לחי איקבע דקי״ל כאביי
דקי״לדקורה משו׳היכי וטעמ׳דאכיי בלתי משוס דלתי משו׳תחיצ׳וכ״כ ה״ה בפי׳י״ז
חיהפומד מאליו דכש ' סא היהבולש למוך רוחב המבוי ד״א נדון משו׳מבויכלו' בסס הרש״בא ח״ל ויראה לי שהקורה העומד׳מאליה כאותן שנותנץ קורה מכותל
 fי״יו הכמ׳מכד נית׳בכך בעלמ׳ ועיקרי מבוי ה"כ נסק מתור' לחי דלא סמכי' לכותל לחזק הכותליס אינה קורה שקורס משו׳היכר ואין כאן ה -יכי : .ושיטור
יה אע ג דאי עבדיה משוס לחי הוי כשר דמשו' דריבס בסתימתו לא גרע מלחי סקורה רחבה שפח משנה בפ״ק דערוכין עלה י״ג קורה שאמרו יסבה לקבל אריח
^ ^ ^ חדלאולהכיאיקבעאנןכמחשב׳לאמצי ' לאפוקי מתור׳כותל ולשויי ' והאריח חצי לבנה של ג׳טפחיט דיה לקורה שתה׳רסב׳טפס כרי לקבל אריחלאיכו
^ודניו 1מס קליה מתוי׳לחינמצ ' סאיןתיקוןלמ 3וי וה וצרי׳לחיאח׳להתי׳המבוי רחבה לקבל אריסובריאה לקבל אריחר' יהודס #אומררחבה אפ״ה פאינה בריאה
 yיין גיסא אצל כותל האח ' כנגדו  :רמטשביה או מבצ׳ביה גבוה ממנו או כמון
״ ’
ואע״ס

ואע״פשהמרד כי כתבשר״מפסקכר׳יהוד'
הרי״יףפסקדאיןהלכהכר׳יהודהוכן
יהונתןג״כפי׳שאפ״פססניסןכתו׳ג׳לא אמיי׳כסולנידרצשי־פחן עסן?1
עתק הימ״כס ול׳ג שהוא דעת הרא״ס
והכי
נקטינן ופי' ה״ד יהונתן בריאה כדי טפח דלאלקביפו׳סרשמו סס שניה' אלא א״כ סס כ״כ סמוכי׳בתוך 'טפסשל!" ?1
לקבל אריח כלו׳אריחי׳סרבה
כסימו׳מחב
פתח
המבוי
מדובקיס
שס
בטיט
כפי מה האייח סרחבו טפח ומחצה בין סתי הקומ׳ולא יפול לארץ שיסמוך ^צכע י5ר
סכרי ! להס0א ' לכ לא
בה
היכרא
תהאלקבל מין כזהדסבוריס בני ר״ה דלפי שפה ניתנ׳שס אבל ואצכ׳מכאן מצטרפין ואס לאו אין מצטרפיןע כ ו 6פ״פ שכברית׳אמרו אס מ ? ?
כשהי' בריאה ועכ׳וראויה
אריח ליחבו טפח ומחצה כתבוני»
כיכר ועפורס' לכל שלקביעות הוסמה סס
והרס״כסספחלבדתסו׳דביז"
ואית ביה היכר ' וכתה"ס בפי"! בירוסל' פסולה דלשרפ׳קיימ׳וכתותי מכת׳שיעור׳ואם היא רחבה די טפחי׳
 ,״
־p
דשי־יכין
נרא׳שצרי׳שתהא בריא ' לקבל דימוס סל איני צריל להיות חזקה לקבל חצי לבנה ומעמידי׳אי} צרי' שיהיו עלה קי ד פממניתקדקתנילקוי׳סאמוץ
אריחין שוככין ארכן לאורך הקורה ואלו חזקים אלא כדי לקבלולא כדי לקבל אותה וחצי לבנה והרמ״בם רחבה לקבל אריח והאריח הצילבנהשל
קורה סל יאמות כריך שתהא בריא׳לקב׳ כתב שמעמידיה צריך שיהיו חזקיס לקכל׳ולקבל חצי לבנה וא״א ג טפסיס דיה לקורה סתסא תוגה
ppo
הרא״ש ז״ל לא כת׳כן  :היתה עגולה צריך שיהא בהיקפה גי טפחי' כדי לקבל אריח ליסבו פייךטפח
כ' אריסין שאורך האריס לטפחיס ורחבו
טפח וחצי וכ״כ הי״אס ז״ל ולזה הסכיס שאז יש ברחב׳ טפח היתה של קש או של קנים פסול היתיעקומ' ומחצ׳במי ומשני כיוןדרחבהלקכנטסח
אידן חצי ספח מלבין ליה גטמאמשהו
הרש״בא ז״ל עוד כתב
..
.
ויראה^.לי _
סדי _
אס ועקמומיתה נוטה חוץ למבוי או למעל׳מעשרים או למטהמי׳כזה
מהאי גיסא ומשהו מסאי גיסא :הירוך•
יכוצ׳לקב׳י״ח״אריחי
^
פי
שקורת
ט׳אמות רואין כל שאלו הנטל
העקמומי׳ואין כין זה לזה ג׳כשר' ואם לאו אחת גבו׳וא ׳נמוכה וכו׳ג״ז ססכפל׳הס׳
וב׳משהויין מתר׳מבוי רחב י׳אמות מדין פסולה היתה
יוצא׳מכותל
זה
ואינה
נוגע׳
בכותל
זח
כגון
שסמכה
ברית׳דר׳יוסי ברבי יהודה  :וג׳״שולנו
לבוד ע״כ ואין בגמל שלנו
מכל זה כלל על קורות או שתי קורות אחת יוצא ' מכותל זה ואח ' יוצא׳מכותל יהיו ביניהם ג׳טפחיס אינו בכיית'חל/
ולזה לא כת׳רכינו רק לשון
המסנ׳עכ״ל
וס״ש ופניה כל שהו כ״כ סרמ״-בסבפ״ח זה ופוגעו׳זו בזו באמצ׳המבוי אס אין ביניהם ג’ כשליש ביניהן ג' מדברי הרמ״בסכפי״ז ופשוט היא
והר״אש
פסולה הניח שתי קורות זו בצד זו ואין נונעחו בזו ואין שום אח' כת' בסס ר״ת דלית הלכת' כי י וסי כר ו'
וכ״ל דהיינו מדלאיהי׳כגס׳שיעו׳לעכיה
יסוד' דסבר כאבוה דאית ליהרואי׳דלית
לח עדיף מלחידעביו כלשהו ואע״ג
הלכתא כותיה ומס שהביאה הרי״ףמשו'
דלעניןמח׳צרי׳בקור׳שיעו׳אע״פ שחינו
סיוס הכרית׳כביאן ולא להלכתא עי״ל
צרי׳כלחי המס היינו טעמ׳לפי שסי ' מסו' צריך לעשות אחר היתה אחת גבוה וא נמוכה ר־ואין את העליוג
כאלו היא למטה ואת התחתונ׳כאלוהיא למעל׳עדשיהו זו אצל וזהו סכת׳רכי׳סהר״מ והיא״ס כתבינוס
היכ׳ובקצר׳לינ׳היכר נזבל עביה שאיכה זו ובלבד שלא תהא העליונה למעלה מכ׳והתחתונ׳למטה מי׳ולא שהוא פסול כלומר מסוס דלית לסו
רואי'
עניןלהיכ׳בכל דהו סגי :ום" שהלכ' פסא'
וכניסחת הרי״ף דידן כתוב כהדיאדלית
מעצי אסרה פסול' פלוג׳דאמוראי בס״פ יהו ביניהן ג׳טפחי' שכשרואין אותה כאלו הן כשו׳שיהו זו
בצר
הלכתא כי״י בר יהוד׳אבל
הרמ״כ׳פסקס
תלון עלה פ״ו ופסק סר״מב' כפ׳י״ז כמ״ד זו כך כתב הר״ם במ״זל וה״ר מאיר
מרוטנסת כתב בזה שהוא בפי״ז וכתב ה״ה מתון דברירבי׳נר'שכל
פסול' וכתב ה״ה שכן דעת הרש״כא ודעי
פסולוכ״כא״ארה “ » שז״י*  5פיר׳עליהמחצל׳ד־מ ( ־ )««״«
 •wסהן מוךכ׳אמה ולמעל׳סי׳אפי׳ישביניהן
ההשגות כמאן דמכשיר :
ומש
ואס
ואיג
נוגעת
עד
הקרקע אס גבוהה ג'
טפחי׳ 7אס
אינןג״הים! ««.במרחק גובה יות׳מג׳מצטיפות וקשהלי
היא רחבה ד׳טפחיס
ומ׳בפ״ק
דערוכין
פפול׳שהרי
כסה
הקורה ואע׳גר ^י ת ובטלה דק5
קן׳תג׳כ«
־גנ״ע• בזה סהרי רבי' פסק פ״ה מה סוכהכרכא
עלה י״ד מתני ליס רב יהוד' לחייא בר רב
מהיות קורה ומחיצה גם כן אינה כיון שגבוהה מן הארץ ג׳אבל דאמ ' פר' היסן דכל דבר סאין בגגוהפח
קמיה דרב רחבה אע״ס שאינ׳בריאס א״ל
חמר עשה קורה רחבה ונמשכת עד למטה מי׳ ( צ׳ל י' טפחים ) כשרה אין האין אותו כאלו ירד וסס הקשומליו
אתנייה רחבה ובריאה והא״ר אלפא
רב רקב׳ד׳אע״ס שאינה בדיאה רקבה ד' נעץ שתי יתדות עקומות על ב' כותלי המבוי ועקמומיתם נוטה מברית׳זו ואט' תריץ ואימא הכיובלבד
שלא תהא מחתונה למטה מי 4אלאלמעל4
לתוךהמבויונתן חקור׳עליהן ואין ביתרו׳טפח
שאני וסרא״ש כתב ' להא דר׳אלעא בריס
שיעור קורה להיו׳ מי׳ועליוג סמוכ׳כה פחות מג׳א״נובלבד
נחשבין
כקורה
כזה
אם
אינן
גבוהק
מכותלי
המבוי
ג׳
ואין
 .מרובין עלה קי״ג וגס המרדני כתב שכן
שלא תהא עליונה למעל' מכ׳אלאבתוך
כנטיית
;
ג׳כשרה
שאנו
רואין
'פס׳הר״מ וכ׳ה״ה בסי"! סבן דע׳י־רס״בא
כאלו
ה
]
על
כותלי
המבוי
כ׳והתחתונ׳סמוכ׳לה פחי׳מג׳אבלג׳כיון
וכאלו
ושאין נר׳כן דעת הרי״ף והימ״כס ־ כתב
דלית בה טפח לא אמרי' חבוט רמיוהיאך
'ה״ר יונתן דקורה
עהניח׳למט׳מי׳טפחי׳צריך
להגביה
וכן
מסמ׳בגמאוסעפידיה
הביא בריתא כפסט ' ולא כתב אוקמתא זו וסרש״בא פסק כספיו כדבריהאוקממא
א״צ שיהיו חזקי׳
וכו׳בפ״ק
דגירוכין
עלה
י״ד
פלוגתא
דאמוראי
וכתב
הרא״ס
סר״מ
ומיק׳ פכ״ל שהוא ז״ל מפ׳מה סכפ׳הרמ״כם ולא יתיה ביפיהסג׳טפסי׳במרסקמסן
ססק לקולא וכן
מסתבר
והרמב״ס
בס׳י״ז
פסק
כדברי
המחמיר
וכ״כ
סמ״ג
וכתב
דוקא
קאער
כדמסמע סיפא דליסניה־וע״כ הקשה עליו מדאותהינןמהאקבריתא
ה״השמעמידי
קויה
י״מ
שמעמידים
הכותל
שהקורה
עומדת
עליו
וי״מ
יתדות
לרבא
דאמ׳כי
לית
ביה
טפח
לא
אמרי׳חבוט
רמי
ושני
תריץ
ואימא
הכי
ובלב׳שלא
היוצאית
מן הכותל שאין כיחכן טפס ולא כאיכן ג' והקורס קצרה ונסמנת עליהם תהא תחתונה למט׳סעשר׳וכו׳ואפסר לדחוק שככלל מ״ש ולא יהיה כיניהס ג״טהיא
וזה
עיקר
וכן
פי׳רבי׳סלמה
:
הי
תה
פגולס צריך שיהא בהקיפה ג' טפחים וצו' שגס במרחק הגובה לא יהא יותר מג׳ואס זאת היתה׳ כוונתו יפה עסהספסק׳רון
מסכה
בפ״ק
דערובין
עלה
י״ג
ואע״ג
דלכאור
'
משמע
דכר׳יהודה
אתיא
דאית
ליה
דלא קאמ׳ר״י בר׳יהודה ואין אלא כפחות מג׳ליכא מאן דפליג בהא ואע״גדאכיי
רואין יאק קי״ל כרבנן
דפליגי עליה כלי דייק הרא״ש מסוגיית הגמ׳דמודו רבצי אמי בפ״ק דעמבין פלה י״ד דר״י כר' יהודה סבר לה בהא כאמה דאית ליה מאן
בהא :
היתה סל קש או סל
קכיס
פסולה
וכו׳ג״ז
משנס
שס
בעלה
הנז
'
ר׳
יהיד׳אר'
נקטינן
כרבא
דפר׳הוסן
דאוקימנ׳בפחו׳מג׳ואם נפשך לו׳סלא נתכוון אלאלמוחק
רחבה
אע״פ
סאינ׳בריא׳היתה
סל
קש
או
של קנים רואץ אומ׳כאלו היא סל מתכת המשך ולא למרחק הגוב׳אכתי איכא למימ׳דספיר פסק כי״י ור׳יסודהדאעגדאמ
ופרס״י
הימה
סל
קיש
וכו׳ר
'
יהודה
p
אמי לה כלומר דסתס קורה של קש וקני' אינה אביי וקבר לס כאבוה דאי׳ליהרואין ולא קי״ל כאבוה שאני הפס שהקורהפיסולה
בריאה ולה"ז לא היה צריך רבי ' לכתוב
דסל קס וסל קניס פסול׳שכבר כת' למפלה מחמת עצמה שהיא סל קש או של קנים הילכך לא אמרי׳רואץ אותה כאלוהיאסל
שצריך שתהא תזק׳ לקבל חצי לבנה •
ואפש׳סיבי
'
מפ׳דשל
קש
ושל
קני
'
אע״פ
שעש
ו
מתכת
אבל בדר״י בי׳יסודה שאין פיסולה מחמת עצמה אלא מחמת מקמואפשי
 6ותק חזקה ובריאה פסולה לרבנן
כיק
דמב
קורות
סל
קש
וסל
קכי׳איכן
כייאית־
דאמרי׳בס
רואין
וכד
■
אמרי,
'
כעלמ׳גודאסי׳גוד
אשית והא דאוקימנ 'להכפ״3דםוכ
חיחהעקומה ועקמומיתה
נוטה
חוץ
למבוי
וכו
'
בפ״ק
דפיוכין
(
דף
יג
)
מנן
בפחו׳סגלרווחא
דמילתא
הוא
דמריץהכי
אבל
מס
אפסי
ליהלתמצידכיאמוב
היתהסלקס יכו׳עקומה רואץ אותה כאלו היא פשיט׳ובגמ׳עלה י״ד פסיטא קמ״ל דלא אמיי׳חבוט רמי אלא ביש בגגם טפח ס״מכשהו׳צריך לאהל כגון גביסוכה6ו
כדרבי זייא דא״רזירא היא בתוך המבוי ועקמומיתה חוץ למביי היא בתוך עשרים גבי טימאה אבלכסאינן ציין אלא להיכר בעלמא כגון נכי קורה 6פי' 6יןבוטפח
ועקמומיתה למפל' מר ' היא למעלה מי׳ועקמומיתס למסהימ ' מאין כל שאלו ינטל אמיי׳ביס חבוט ימי • ; תירש עליה מחצלת וכו' ג״זשסכפ״קדמרוכין ( דףיד f
עקמומיתה ואין בין זה לזה ג׳א״צ להביא קור׳ אחר וכתב סי״אש כעלה קט״ו אע״ג מימרא דרב ששת  :ומ״ש אבל אס עשה קורס רחבה וכו ' סס כעלהקט וכמג

דנם עקמומיתה כמוך המבוי ופוך ך ' והיס״בס כפ״יז שנתב מימרא דר' זירא כתב
קידם לפן לשון המשנה כמנהגו  :רדתה יוצאה מכותל זה ואינה נוגעת ככותל
זה וכו׳כריתא שס בעלה הנז׳וכח׳ה״ה בפי״ז דאפי׳במרותקת משני הכופליס אמרי'
לכוד מתיי רוסי  :חניה שתי קורות זו בצד זו וכו׳ג״ז סס בריתא בעלה הנז ' וכץ
פתי קורו׳תמתאימו' לא פזו כדי לקבל אריח ולא בזו כדי לקבל אריח אס מקבלות
אריח לימבו הפח ומחצה א״צ ללביא קוי-ה אחרת ואס לאו צריך להבי ' קויה אתית
׳ומפ׳רכי׳דאס מקכלו׳אריח לרחבו היינו ססן קרובות זו לזו פחו׳ מטפח א״צ להביא
וכי׳ותימה הוא למה נשמרה דין לבוד זה משאר לבוד דסוו בפחות מג׳ויותר נראים
דברי הרמ״מז שכתב בפ״יז אם ים בשתיהן כדי לקבל אריס אינו צריך להביא קורס
אסר וכתב ה״ק יפי׳יבי׳אס יש כץ שתיהן רחב טפח וכשאין בין זו לזו ג׳טכחי׳ואח'
כך מצאתי בהגהת מיי׳החדסי׳שכתבו וכן ס  :י קורות המתאימות וכו׳נרילמה״רם
•דהיינו דוק' ' פשנוגמית זו בזו אבל אה אינם נוגעות אפילו אין ביניהם ג׳עפסי׳אין
מצטרפין דלא אמרי׳לבוד חיל הכא ליכ׳שיעורא וזיל סכא ליכא סיעורא עכ״ל וס״ר

־— יי י «

«

«י ' 1׳• ׳*•#

>|« ׳ V׳»j I

׳| r׳I IW

•,
wm %

־

« «0

,.

המבוי כיתר אבל כשהקורה נראי' בשביל גדלה לא כפקא מתורת קורה ענ נ וני
דבססקורה מונחת למעלה מי׳ איירי דאי במונסת למטה מי׳אפי׳אינה רחבהיומי
מהראוי פסולה כמו שכתבתי כסס ה״ר יהונתן וכן משמני טדא״ר זירא!היאנחון
המבוי ועקמימות׳סוץ למבוי היא בתוך כ׳ ופקמימותה למעלהמכ ׳הע)למעלה ד
ועקמימותה בתוך י׳רואין כל שאילו ינטל עקמימותה ואיןכין זהלזה ג אג ^
קורה אחר׳וכו׳מישמ׳ דכי סיכי דסוץ למבוי ולמעלה סכ׳פסלי כקורה הכינמיפם
למס ' מי'; נעץ סני יתדות עקומות וכו׳ג״זשס פלה ע׳הית׳קורפומשוכוח-
פחות מג ' א"צ להביא קירה אסרת ג' צריך להביא קורה ^D׳  mו^ מ' מה כוי
דה ^°מסיכה1י 1’ ,0תג' ויה וה״ד כג ^ סנ ^ שתי יחדימ
^ סכי 0י5׳* חמי'
סאין נ־גכהן ג׳ואין כעקמימותן ג ' ופרש״י והיכי דמי כגון חנ פ ז םתי ימיו^תשר
על כותלי מבוי ועקמימותיהס ניטות זו כלפי זו להיותן סניף לה’!יי [ הג' יירוחג
צידיס כסתנתן עליהם והס עצמם איכס ראויות<׳ הכסי י'ץל* סח £כיררוו«
טפח כשיעור הנשי קורה ואין בעקמומיתן ג׳ ואיכא למימרלכוד מיחש • ,יI
ולכמלי®

 jלי׳ן6י.ן בגובהן של יתדות ממפל לכותל׳׳ג׳ ספחי' דאי הוה נגובסן שלש׳הוה
דקורה ע״ג נתלים כעי׳אבל ה סמבה ח ו' מג׳אערינן חלוש הספל כאילו
מיע י־כותל :ןר! אדמבוי ניתר בלחי וקורה דוקא כשאין כגובהוופו'
מוננסנריסערובין (דף כ ) מבד שהוא גבוה מכ׳אמה ימעט והרחבמי׳אמו׳ישעט :
?"ן* יר לת יהא נמוך פחות מי׳ כן משמע
■ « נגס פלס ה׳דאמרי׳הי׳פסו׳מי׳וחקק וכאלו הקורה נוגעת במבוי יש

ופרש״י מסכו מצחקק לתוך אורך המבוי בדכר יזכילס כגון מימונן שייך למימ׳ח־סכ
( י ) <>״ל
ובדבר משוקע וסקיפו׳אותו מחיצו׳כגון חקק שייך לו׳לסון משך יפסקהיייףכ ^ ביי (האמלפמהדי׳נו
וכן פסק הרמכ״ס בפי״ז וכתבהרי
עחב
ן״ש ס יאבי*ה פס ? כיכיוס ףוי״מ סס ?כ^| 3יילעטין
והכי נקטינן וא״ת מ״ס דלמעט מגובהו סגי בטפח לרב יוס׳ולאביי בד׳ספסי׳והכאלחתינלת ־יסיכה
בעי לרב יוסף ד׳ טפחי' ולאבייד׳אמולן ן כלאים3פע״יפ
בגובהן או בנטיית? ג' פסולה
והא כבר תירץרס״י דהת׳דאיתיהל דופן כלר׳ *פין.מ«לפעמים
״״״ ״ -׳
חייייייי* יי״-^" aVaי׳*י״ייי״י » »,׳ ייייזייה

כולהסלימולי׳כמסמי קק  -, >!3כן׳ומ״ש
)Wארכו ד אמות שס כעלה הנז׳היה
עחו'
קחו<
חוקק
■< ״׳ 1T
מי׳וסקק ־■
ס,להשלימו לי׳כמה • 1
מונו׳צלא טסנו ככמה רב יוסף
אמ
כד
נ! תחיס אביי אמר בד׳ אמות ומשמע שס גבוה׳יותר מל אמות או נמוך מי׳טפחיםאו רוחכ יותר מי׳ אמו׳ או הוא דמשוי ליה דופן דכל פחותמי
לא הי 1י»י י
שאינו ארוך ד׳ אמו׳ אין לו תקנה בלחי וקורה אלא בצורת פתח מיקר ; דוק בעי׳ דליתח ^ האי יופז דאס ™
K
בגמדכתסל' מברי נמי פליגי דלאביי הוי
לשיעי הכשר אויך מבוי שלם הילכך לרב3מעלה מע*רים
ומיהו
עדלסגי
בלחי
וקורה
אפי׳חלל
המבוי
לוכל
הקורה
למעל׳
ד׳אמומ ולרב יוסף ד׳ספחיס ופס׳כרי״ף
יוסף
דסביר׳לי׳שיעו׳מסך מבוי בד׳טפסי' לב אלמיג*( יניח
נ 6ניי וכן דט׳הרמ״בס כפי״ז וכ׳הרא״ש מעשריםי  :היתה למעלה מעשרים ועשה למעלה בפתחו כמין חוקק בו ד׳טפחיס במסך המבוי וכשיעור הקידה
סקדעתר״מ אפ״פשראבי״הפוס׳כרב קנים בולטין סגי בקורה שכיון שיש בו שינוי הכל מסתכליץ בו רמכי ול^ כיידס״ ל סיעי י מס ר מבוי כד׳ אסל*  5״ ' 9m
יוס״ -ומ״ס בגבוה מכ׳ויסכ מי׳ מצומצמו׳ ומתוךכךמפתכלי ןגם כן הקורה אף על פי שהוא למעלהמכי
אמו׳חוקק בו ד׳אמו׳במש׳המכוי וכרסכי  :למעלה  Vיז
כתבהרמ״בם בפי״ז עבוי סאיןברחבוהקירהא״נלמע«(
ובסמוך מי׳ואורך ד׳מרווחו ' מפורש כרים אבל הקנים איק מועילין לרוחב יותר מעשרה להתירו בלא
טרוכין עלה ג׳רבא משמיה דר״נ אמר כל צורת הפתח היתה גבוהה מל ובנה בנין תחת הקורה למעטו מל ג 'טפחי׳א״צ לא לסי ולא קור׳וטעמ׳משוס בפני '
זה P
צמה כאמה בת ו׳אלא הללו סוחקו׳ףללו די בבנין רחב טפח ברוחב הקורה אב^ אם אינו גבוה עשרה דכלבוד דמי וכפ״ק דפרובין עלה י״בלןן7ק ^דנמהםפ?
עצובות
כלי׳דלמולם
אמרי׳וכמה אמ׳רב אחלאי עד ד ' טפחים( י! ) ונהג״א
^ומ יהלכ ו וחוקק בו להשלימו לי' צריך׳לחוק ד' אמות לתוך המבוי על פני
ב' ^ וה מכ׳או רחב מי ' יממט אע״פשהס
כלוע' וכפחו׳מכן אינו צרי׳כלו ' ולא פסקלה״ה אםיס0י(7
■יי ^ יחנ מי ימטט צע פ< 1:הם
דהוו כל! רחבו כתב הר״ם במז״ל מבוי שאיק ברחבו ג' טפחים אין צריך
מצומצמות ומסס למד לכמוך ואורך
הימב״ס כותיה מש ו׳ דלסד ליסנאצ/וקמר' אל כילל נק( להעל
לחי
ולא
קורה
שהוא
כסתום
:
והר״ם
מרוטנבורג
כתב
כיון
שאין
כגמ׳ כפנ אי ןשמו א 1< 1,ימ< 1יה ךר 3
מרווחות ולחומרא וכתב ה״ה כס" פ כסס
םיס׳הכל תפמהלי׳
*, ,
,״
גללמהני־
הרשב״א ששיעור יתמןהשוחק על העצב ברהבו ד׳טפחי׳אין צרי'
■ שום תיקון ולב הרא״בד ולזה
הסכי׳א״א■
וכן דעת הרי ף שהשמיטו סכל סרפ ( D״ ) לאיןנ״ל
מצי אצבע לאמה  :רכ׳״ש אבל אס היה הרי׳אש ז״ל ואינו מתר בלחי וקורה דע שיהו
שתי חצרות פתוחים וסמרקכי כתבו בסס י״מ דכיון דלליסכא .לגלללאי הסאילל
גנוה יותר מכ׳ ונו' אין לו תקנ ה3לח י לתוכו ולכל חצ שני בתי׳ואפי׳ כל החצרו׳פתוחו׳זו לזו שפיר רמי קמ׳סבר סמואל כותיה ומפליג בין מבוי המחירין למעלן
קורה זה הלשון אינו כתוב בדקדוק
דהא ואפי׳אין דרין בו אלא האב ובניו או הרב ותלמידיו חשיב כרבים לחצר דבסצראפילו אין בוד׳צריךמיקוןעליהםאעי׳באיסל׳
וניתר
דמסי סהוא גבוה מכ׳יסעט היינו דוקא
אבל מבוי כל שאין בו ד׳איכי צריך תיקון באי ^ר לריק
לוס בא להכשירו בקורה משו' דקור׳משוס
נקטינן כההוא לישנא דכשל סופרים הלך הקל כמלעירלב •
מנר וכל שהיא גבוהה מכי' לא שלט׳כיה
עיכ׳אבל
אס
בא
להכשירו
ללחי
כיון
דקי״ל
אח
'
המיקל
וכן
דעת
הר״אבד
והסכי׳הר״אש
לדבריה׳וכ״כ
ה
י
ה
כפי״ז
בסס
הרסב״א
.
( י ) ׳7
בלימשלב,
לחימשו׳מחיצ׳אע״פ שהמבוי גכו׳לית
לן
בה
אלא
אגב
שיטפ׳דאחריני
נקט
כגבוה
וז״ל
ויש
מגדולי
המורי׳שהורו
שכל
שאינו
רחב
ד
'
5
ןן
ס
5
ןין
3
פתחו
ד
׳
^
כ
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^
זה
"
נ״ע
^
לחפינ
^נ׳ לחי וכןכתב הימ״ב׳בפי״ז וכת׳עליו ה״ה בלשון הזה דע שהמבוי שהכשרו בלחי הדעת נוטה עכ״ל ומשמע מדברי י שאס יןי ז בפתחיי ' י)ע״פ סכתוכו רחב ד ^ ינו
ציןגוב׳יות' על כ אמה פוסלו שהרי הלחי
לקרק׳הוא
ואיןגובהו אלא י׳אמה
.
סמוך . .
.
,
צריך כלוס וטעמא דמסתבר הוא לכיון
,
שאין כפתח שיעור .
מקום שהם ד' טפחים ליעל כסגל* להגי
ומסלט לוס המבוי גדול כמה וזה פשו׳
ורכי׳שכת׳ויהיה
די
להכשירו
בלחי
או
ק
ורה
חשיב
כסתום
אפי׳רחב
כמה
בפנים לית לן בה ומזה כלמוד דלהרמ״בסנמי אף לאיה ממנדלמל
לא הזכי׳לחי אלא מפני פיסול גבוה פחו ׳מי׳ורחב יותר מי׳ומ״ש דבצור׳פתס מהני
ע״פשבתובו רחב כמה אס אין בפתחו ג' אינו צריך כלום דחשיב כסתום ולעניןלבודאי לאעלין
לכל סכי ברחב מי׳משנה שלימ׳היא בריש ערובין ובברית׳כגמ׳עלה י״א מבוי שהי ' הלכ׳כיון שהרי״ף והרמ״כס מסכימים לדע׳אחת הכי נקטינן ט :
נימי כג־<זי ממחי » ״ nm
גבוי
ה מכ׳אמה ימפס ואס יש לו צור ' פתח אינו צרי׳למעט וק״ל מאי אירי' צור׳פתח וקורה עד שיהו שתי חצרו׳פתוחיס לתוהו כפ״ק עלה י״ב אמ׳ רב נסמן נקסי׳אתהי לל׳ילברלתיניעי
אפ
י
'
לתי
מטהו
מכסר
מבוי
גבוה
מלאמה
כמו
שכתבא
'
בסמוך
וי״ל
דמיירי
במבוי
מבוי שניתר בלחי או קורה כל שארכו יתר על רחבו ובתיס וחצרו' פתוחי׳ לתוכו לתי אלקללהלככ׳ל
ש5
ןי
נ
ו
ניתר
בלחי
כגון
שהוא
מפולס
או
כיותר
מעש׳וכן
העמידו
במוס׳בריתא
זו
:
ואע״פ ששם פרש״י '3חצמת פתוחו׳לתוכו ובית לכל חצר כתבו התו׳והי״אש ך)3ין לנמנר ,מפללי
ומה
סכתנו
ובנמוך
מי
'
כ״כ
הרמ״בס
.
בפי״ז
וכת׳
ה״ה
דיליף
לה
מגבוה
מל
ושכן
נראה אלא כמושפרש״י בע' יהדר שתיחצרו' למבויוב׳בתי׳לנלחצ י וסג׳,ע״כספ׳ג ' ? א ^המנדא׳
דעממלבא • ומ״ס דלש אינו אמך ד '
אמות מסני צוו־פפתח  :ומ״ש ומיהו עד וסמ״ק והכיאיתא בירוש׳• וכתב המרדני והיכא דלא פתוח ליה בתים וחצרי" ייני לפשל׳אלנ׳פשין
כ׳סני בלתי וקורה אפי׳סלל המבוי ל וכו׳הכי אמ׳רבא בריש ערובין פלה לואע״ג כחצר ובפי פס ד ' או שני פסין שני משהויין או צוי׳פתח וכן בדין שלא אמרן אלא ;
 7»newהפני
דפליג עליה רבה בר רב עולא כבר פסקו כל הפוסקים כרכא דבתרא הוא  :היה שאינו ניתר בלחי לכד או בקור׳לבד אבל בשאר הכשרי׳לתר הוא וה״ 0למבוי סאץ לכ״נ מהלי״ל
למעלה בפתחו כמין קני׳בולהי׳וכו׳בריש ערובין עלה ג׳תני׳אמלתרא מהצי לגבוה ארכו יותר על רחבו שיבא בסמוך • וכתב הרש״בא שנשאל מבוי שחסר א '
מדרבי‘ M)cw
מכ׳וכגמ׳מאי אמלתרא רב חמא אל קיני רב דימי אמר פיסקי דארזא מ״ד פיסקי מבוי שאמרו שאינו ניתר בלחי וקורה כגון שאין בתיה וחצרות פתוחיס לתוכו או
דאחאכ״שקיכי ומ״ד קיני אבל פיסקי דארזא לא ופרש״י קיני כמין קיצי עופו' שאין ארכו יות׳על רחבו מהו שיהא כיפר בלפ מכאן ולחי מכאן והשיב צ״פמחיצ ,
בולטיס מתח׳לסמל׳מן כפתח סיסקי דאחא כלונסו׳ של אח ארוכין פחובין בכותל גמורה היא והרישי כאן ג׳ מחיצות מבוי שאינו פתוח אלא למס א׳הצד השני מותר
וסיידדנפיש מסלדידהו חזי לבו אינשי ואיכא היכרא • כ״ש קיני דאיידי דחשיבי בלחי או קורה ’ וכרמבס כתב בפי״זיומבוי שאין בתים וחצרו' פתוחו ' לתוכו וכגון
ומילת דמעיהץהיא מסתכלי בהו אינסי וחזו לקורה-וה״ר יהונתן פי׳אסלתר׳קורה שלא היה בו אלא בית אחד או חצר א' וצן מבוי שאין בארצו ד' אעו׳איכו ניתר אל<א
שלאח איוכס ומחובה בכותל ומצוייר' כניורין והרמ״כס בסי״ז פסק כמ״ד קיני בשני לחיי' או כסס ד׳ומשהו ונדחק ה״ה בפי׳דבריו והעלה דס״ק סלא היה בו אל15
חמיכללל בית אח -אע״פשיש בו כמ חצרו או שלא היו בו אלאסצ׳סח׳אע״פשיש בו כמ בתים
וה ה נתב שהרש״בא פסק כמ״ד פיסקי ראחא ח * (נ׳ה) אלאשהיס׳נא ממין
ווה דעת רכי׳סכמ׳שסקני׳בולטיס מועילי ' ול ס ל״חשל ^ ס לרנינל יימלה״ס לקנים ויהיה דעת רכי׳שהבתיס פתוחים למבוי אבל רש״י פי׳בתיס וחציו' סכי בתי׳לכל
חצי ושני חצממלכל מבוי ולזה הסכים הרס״באז״ל • עוד כתב שכל פתח מאלו
ליאלקיצי * והר״יף השמיט דין אמלתרא ולא ידעתי למה־ ומ״ש שאיל מועילים
לרמה מי׳שס פעלה י׳וי״א איבעיא לן ובעיא למיפשט מברימא אחד דמהני ודחינן צריך שיהיה ברחכו ד' טפחים או יותר מן מוכיחבפ״ק בסוגיא במשך מבוי גבי
לה ;אע״ג דמידי דרבנן הוא כקיט לה לחומרא משוס דמסתלטפמא לאיסור׳ולכ פלוגת' דאביי ורב יוסף עוד כתב שצריך שיהיו דיורים אוכלי ' ככל בית ובית מהם
היא״ט ואמלהרא מהניא בגובהה ולא ברחבה
דאמלתרא מהניא בגובהה משו׳דדב ,סמקו׳הפת גור׳עכ׳יל  :ולענין הלכ׳כיון דהר״אשוכמ׳גדולי׳וגס הירושלמי מסכימי,
סידוט היא ומסתכל כלפי מעלה לראותה ואגב זה רואה הקורה והאי טפמא לא לפרש״י הכי נקטי׳ כתב ה״ר יהונתן ובתים וחצרות פתוחים לתוכו כלו׳שתי חצרות
.
שייך ברחבה וכן כלשהוא דעת הימ״בס שלא הזכיר בפי״ז אמלתרא לענין
רחבה :ובכל חצר שני בעלי בפיס כדי שיצהיבו לעירוב פצמת וצריך שתי חצרות כדי
היה גבוה מל ובנה כנין תסת הקורה וכו׳ג״ז שס פלה ד׳היה גבוה למ אמה ובא שיצטרכו לשיתוף מבוי דהא קי״ל אין סומכין לשיתוף במקו׳עירוב ולעירוב במקו'
עומטומובו בכמה רב /וסף אמי טפח אכיי אמי ד׳ופרש״י ובא למעטו לפשו' בנין שיתוף ולכל חלוסלצריך היט־־א שאין לסמוך על זה ע״כ לא סגי פל׳ה אחד בחצר
אצטכא -אועפר תחת הקורה באין למעט גובה החלל  .רחבו של מיעוט להרחיבו א׳מצד א׳ובשני כעלי בתים כחצ׳א׳מצד השני או ברוח א' שאס היהכאן אותו בעל
 Wאורך מבוי בכמה ו/ס כי הרא״ס והרש״בא מוכרי׳ דהרי״ף והרמ״בסמפרשים הכית שהיה יחיד אינו נודע לו אס צריך שתוףפא לא שהרי היא משתתף עמלול^
3ע א כבי הסיב פליה׳ה״א בפי״ז והכרי׳שדעתס כרש״י ופסק הרי״ף כרב יוסף וכן עירב ואס היו בחצר א׳ארבעה בעלי בתים לא סגי בהכי להתיר המבוי שהרי אינם
הימ בסכפי״ז וצ״כ הרא״ס 'כסס הר״ז ושכן דעת ראבי״ה דאין הלכ׳כתלמי׳במקום צריכץ אלא פירו׳ואינ׳צריכיס שתוף ובסי׳ספ״ז יתבא׳סזהו לדע׳יש״י אבל הרמ״כם
 3י/אמפמב דמשמ׳בידוס' כאביי ושכן דעתמה״רס דהלכ' כאביי לגבי רב יוסף הובר שסומכין .על שיתוף במקו׳עירוב ולפי דבריו צ״ל דטפמ׳דכפי׳בתיס וחצת'
וכת ר3י יהונתן סמ״ס היי״ף ממעטו בקורה ספח היינזי לומ' דלא הוי מיעוט אא״כ
פתוחות לתוכו משוס דכל שיש בו פסו' מכאן אינו דומה אלא לחצר וכ״כ הרש״בא
דרכן ליפחתלאפוקי אס מיעטו בספר דלא
הוי
כמשוכ׳שהטע׳סאסרו
אין
מכד
ניתר בלחי או קורה אא״ב בתיס וחצרות פתיחים׳
^ 13,1ואע״ג דבגמ׳לא משמע הפי אלא דאפי׳מיסוט בעפ' הוי מיעוט הרי" ף נקט לתוכו מפני כל שהוא עשוי יות׳לדירה ולתשמישי הצנע צריך יומ׳מחיצותגמורודו
החמיר ואין דבריונראין דאמאי ליכקט הרי״ף לחומרא דמאי דמשמע בגמ׳ דשרי ולפיכך החצרות שדרכן של בעלי בתיס להשתמש בהם יות׳כתשמישי הצנע ולאכו'
כ סדמיד ;דיבכן הלכךצ״ל דקור ' דנקט הרי״ף מלת׳חדא נקט וה״ה לכל מילי ואפי' בהס צייכו׳המחיצו׳יומר גמורו' וכן הדין במבואות שאין כתיס וחצרות פתיחות
אבל אס אינו גבוה י׳וחוקק 3ו להשלימו לי׳וכו׳ג״ז בפ״ק דערוביןסי' לתוכן דיוייהס מועטים והס משתמשי׳בהס יומ׳שאיק בושים כ״כ לאכו׳ולהשתמם
עחו מי ויחקק כר להשלימו לי׳ססכו בכמ׳רב יוסף אשר בד׳טעחי׳אביי אמי בד׳אמות בהס ולפי׳הרי הס כסצ׳כי לפי ריבוי הדיורין מתמעט תשמיש המבוי ובמחיצה כ i
רהו
 -״“..—* *«-י—L». -

אדו הרכות שבת

טד

שסג

(יא ) ,ןא ג״ $דהו סגי ע״כ  :למ״? ין רבי 'ולו פ י' כל החצרות
פתוחות זו לזר ש״ד בפי׳הדי מלה אמר י״נ הלכה כחכמים מרימי פסקילסורא בנוזלי אמר חיישי׳ס ^ יע!
M״  tלעיצnsw׳ ע״ג תכן חצרו׳פתוחות זו לזו ופתוח ו׳למב וי עירבו בחצרו וכו ואס נפתמפו כמבוי
:מבוי סרטון זו גירס׳שלנווכן היא גירם׳ הרא״ס וכת׳ ה״ה בפי״ז מזוירס׳רש"»V - ,
<״לנמרמידה״י' וכו׳ובגמ׳רב לא תני סתוחחו לזו מסו' דכיון דפתוחו זו לזו נעשו כחצר אח ואין
׳ ^ ־־ והאחרוני׳אבל הרמ״ב׳כת׳סס שלזין חוששין שמא
סרטון׳ן׳ועל^ יחי׳
יעלה היס *' -
כיקד
אש
 ln'pfמבוי ניתר בלחי וקורה ער שיהיו בתים וחצרו' פמוחי׳לתוכו וכת הרא ש והמר דכי לומ׳שהיס גורס להא דאמימר לא חיישי׳שמא יפלה הים שמיוזורמי J r׳_״כ'
שרטון וכמושכת׳ה״ה וןכ
7יא ]' ",ג/כק  | /,בשסר״מללאקי״לכרב בהאאלא כסת׳
נר׳שהיתה גירסת סרי״ףמדהשמי׳כלן"
א 0הגעיס
מתכי׳דתני פתוחו׳ואפ״ה לא חשיכי כחצ'
וניתר בלחי וקורה וכן אם צדו אחד גוי וצדו אחד ישראל ניתר
משו׳דממיל׳ספמע הימירא דמהיתיל!
«השרי׳ " עי״ סים אס' אגל הרי״ף כת׳הא דרב
משמע דלל בלחי וקורה וצריך שיהא ארכו יותר על רחבו ואם רחבו יותר על
לןלמיסשסמא יפלה היםשרסקוכו׳תס
ל׳
דהלכתאכותיה וכ״נ לדקדק מדברי
השתוס 3גר cfn
״ " ,
,
׳ד
נקטינן rא  :ארכו דינו כחצר שנפרץ במילואו וצריך פס ד׳ טפחים בצד אחד לשון הרי״בס במשו׳ההיא למבוישצדו׳א
0
פתןמ
 0 .רמ כ כפ ה מה עירוב והכי
מ״הסי ,ומ״שואפי' אין דיורין בו אלא האב או בשני צדדין שני משהויין וחצר שארכו יתר על רחבו דינו יס וצדו אחד אספה לא היה הממי
15155
(* ) »
מפולס בשני ראשיו כי מבוילסג׳מחיצו׳
"יללנית ובניו וכו׳ג״ז סס כעל׳מז׳בעי׳דאיפשיט׳ כמבוי וניתר בלחי וקורה מבוי סתום שאחד מצרריו ים לא חשיב
ף " '” *7י  ]fומשמע בגמ׳דבק המקבל פרס מאביו כסתום'רחיישי׳שמא יתייבש הים ותתבטל המחיצה  :היה אחר היה אלא שבשני צדדיו הי׳פיקקצתבצד
מצדדיו אשפה של רבים חשוב כסתום אבל אם האשפ׳ של יחיד א׳ליס ובצד א' לאספה וספת היסהימה
המג,א) ׳רק מ״ה ותלמי מרבו והס אוכלין לעצת בבתיהן
היאדכיוץסאיןאוכליןעלפלחןא ' חסיבי לא חשוב כסתום דחיישינן שמא יטלנה משם  :מבוי שצדו אחד עמוק׳ י׳וכןהאשפ׳גבוה י׳ולכן היושתיק
וצא גלת* וקורי?
אפי* נהחימייי ' שני׳ואפ״ג דלענין לאסו׳זה של זה חשבי' ארוך וא׳ קצר אפילו אין צד הארוך עורף על הקצר ׳ד אמו׳ אינו מחיצות גמומ׳לממי אלאסהיוחוששץ
באספה של יחיד כיון שעשויה ליפסע
י7כוכצניאכב׳1
עיימע’י^ £י להו כאחד
כמבוא׳בסי׳ש״ע
משו׳דעמבין מניח הקור׳אלא כנג' הקצר אכל אם ירצה יעשה שם צורת הפת'
למ , .
.
" ! !, ,
שמא תכטל וכן ביס אע״פ סהי׳פמזקק
הס כח,
יממ
^
דרבנן
אזניק
בהו
הכאוהכא
לקולא
:
ישראל באלכסון ותוך המבוי יכול להניח הקורה באלכסון ומשתם׳ עד המבוי י׳שמא יפלה היס שרטוןילל!תהיה
דניסכז׳ -יפמיהני ומ״שוכן אס צדו אחד גוי ואחד
הקורה ואם העמיר לחי
באמצ׳המכוי אם יש חצר מהלחי ולחוץ שפתו עמוקמןהמבוי י׳ויסא׳המבוי נפק
על מה שנהגי ומ׳ג״זשס עלה ע״ד אמ׳רב יהודה אמ׳רב
ועשו גס החיצונים לחי לראש המבוי אוסרקאלו על אלו עד בי היו פרצו׳יפרו׳פל י׳עכ״ל ולפניןהלל
היא' מאc״  Pfמבוי שצדו א׳גוי וצדו א׳ישרא׳איןמערבין
שיערבו יחד ואם אין שם חצר או שיש חצר ולא עשו החיצונים כיון דהרי״ףוהרמ״ב׳מסכימי׳לדפ׳צ׳הט
 %אותו דרךחלונו׳להתירו דרךפתחיילמכוי
לחי לראש המבוי שמן הלחי ולפנים מותרין ממנו ולחוץ אסורין נקטינן :י1־ מסי סכרו א׳איו׳וכו׳ג״זסס
החנ׳ללאאלעיזה אמ׳ליה אכיי לרב יוסף אמר רב אפילו
אליו ג יה לאילי5א כחצר דאי לא אמר מאי ה״א טעמא דרב אבל אם עשו באמצע צורת הפתח אפי׳ הוא רחב יותר מעשרה במלה ה ^ א״ר כהנא כרתחליפ׳מסמיה
יויי ה7׳;עינן משום דקסבר אין מבוי ניתר בלחי וקור' או אם עשו שני פסין והוא רחב עשרה אפי׳ אם יש חצר מהתקון לרב כהצא מבוי שצדו א׳ארוך ואחדקצר
דחנ\ ספח«0
יי 1י
פסו' מד׳אמות מניס ©קורהבאלכסון׳ד
נ״ ה7הא עדסיסובתיס וחצרות פתוחיס לתוכו ולחוץ ועשו גם החיצונים תיקון
לראש
המבוי
כלא
'
יכול
לערב
אמות אינו מניח אלא כנגד הקצר תא
«עיק קנה מכאז ותרתי למה לי צריכ׳דאי מההיא ה״א לבדו ויהיה מותר בחלקו מבוי שרחב ל אמות עושה פס ארוךד'
אס׳א׳זה וא׳זה אינו מניח אלאכנג׳הקצר
באמצע
«ק » מכאן וקנה דייתגוי שמה דירה קמ״ל דירת גוי לא
אמות ( גבוה י טפחים )ומעמידו
וטעמ׳דידי מסוס דקורס משוס הינד
עינזא׳לג׳ה״אי 1׳ שמה דירה השת׳דאמ׳רב אפי׳חצר טעמ'
ובאלכסון לא הוי היכר וססמ׳ דרבכסגא
ין׳י׳א״ו־י־י־י׳י־יא יי' "* -
ננ ענ ^ דרב
דקסב׳אסו׳לעשו׳יחידכמקוסגויוהכרי׳שס הר״אשדלמאי דמסקי׳רטעמיה
קורהמשו׳מחיצ׳ובאלכסוןנמיהוימחיצ׳א״רכהנ׳כאיאמר׳מניסהקור׳כאלכסץ
מש.ם קנהמכ אן דרב
משו׳דאסו׳לעשו
'
יחיד
במקו
'
גוי
לא
נאמר
דדירת
גוי
לא
שמה
דירה
כדהוה
לא
אמרן
אלא
שאקכאלכסונו
יות׳מי׳אבל אס יש באלכסונו יותר מי׳ד הארכומני'
לקנה « כאן יהתגל בעי למימ׳מעיקר׳אלא אמרי׳דחשיבא דירת גוי דירה לקולא למשרייה למבוי בלחי אלא כנגד הקצר וסרש״י צרו אחד אמך ונמסךכותלו לי״ה יותר מכותלהשני •
ע״י חצרו סל נוי וכ"כ הגהו׳כפ״ב מס״ע :
וצריך סיהא ארכו יתר על רחבו וכו׳ וכאלכסוןלא הוי היכרא שהרוא׳גני מבוי נמשכי׳ומשתמסין בר״ה חוץ סמנכומל
^
בפ״ק דסמכין גמ׳הכשר מבוי אמר ר״ג נקטי׳אי זה מבוי שנית' בלחי או קורה כל הקצר אומ' מותי להשתמ׳ בר״ה לפי סאין אותו עודף דומה שיהא מן המבויוכת׳
שס״ נ ;
אקי
ל
,
נ
״י
שארכו
יפר
על
רחבו
ואי זו היא חצר שאינה ניתרת בלחי וקורה אלא כפס ארבע הרא״ש עלה קי״ד ׳ר מפסק כרבא וכן הרמב״ס בפי״ז ומתוך סכתב הר״יף ונזםיש
ע{
גגיהן
«
הגי
כל
שמיובע׳מרובעת
אין
ועגולה
לא
ה״ק
אי
ארכה
יתר
על
רחבה
ה״ל
מבוי
ומבוי
באלכסונה יותר מי ' ד״ה אינו מניח אלא כנגד הקצ׳משמ' שפוסק כיב כהנאדליב'
יכ *יז” f '™ '3בלחי וקור' סגיא ואי לא ה״ל חצר וכמה אפי׳מסהו ופרש״י ואי לא ס״ל חצר ובפיא לעול ' אינו מניח אלא ככג ' סקל ותימ׳ למה לא יהא הלכה כרבא דבתרא הואואני
כה/״תשי ^ה
פס והאי מרובפ׳לא למעוטי פגול׳אפיא אלא למעוטי ארכ׳יתר על רחב׳ וכמה יהא אומ׳ דאת״ל דסב׳הרי״ף דהלכ׳ כיב כהנא טעמיה מסו׳ דמסס כמה אמוראיאמיה
סיןלך קורה שא ,ן איכה יות׳דנפק' לה מדין חצי ומשתריא בלחי משהו ובריש פירק׳אימא נמי להא למילתיה אבל לפי האמ׳נרא׳ סגס הוא סוב׳הלכס כיב׳ ומ״ה לא פסק הלכהמשוס
בוצ״ה<א״נ אמאי דר״נ ופי׳רס״י ארכו יתר על רחבו חבל מרובע דין חצר עליו ואמרינן לקמן חצר
דממיל׳מסמ׳דהלכ׳כותי׳מעו׳רבתר׳הוא  :ו  0״שאס יש באלכסון יותרמי'
אמות
ה5ייכ ׳ ’3י׳ חג צריכה פס ד׳או סס משהו מכאן ומשהו מכאן וכת׳ה׳ ה בפי״ז במס הרש״בא אי זהי
ד״ה
אינו
מניח
אלא מג׳הקצר לא מסו׳דתהוי הלכה כרב כהכא כתב כןאלאלרנא
צ״עיימא•" 1ל ^ ארסו של מבוי זה כניסתו ומה שאינו דרך כניסתו קרוי יחכו ( וכ״הבא"ז ) וכת׳מוד איצטרי׳דלא תיס׳אדמתין למימ׳דפ״כ לאאמ׳רכא אינו מנית אלאכנג׳הקצ׳אלא
המנהג כי
אי זהו שנדון משו׳חצ׳כל שאין אורך כניסתו יתר עלרחב תוכו ויש מגדולי המורי ' בשישבאלכסון יותר מי' אמות אבל בפחו׳מכאןמוד׳דמכי' כנגד הקצר להניכת׳
נעינימנהג טע׳ת שאינ׳נדונת מסו׳חצר אלא כל שהיא ממבע׳ואץ ארכה יתר על רחבה ואין רחבה דאיפכ׳הוי דביס באלכסין ייתר מי׳מידס רב כסנא ולא פליני אלא כשאיןבאלכסון
אםצאיעייייל««' יתר על ארכ׳ופמ׳ה״ה וסראשין ני׳מרכרי רבי׳וכן עיק׳סכל סרח ליתר על ארנ׳יש
יות׳מי׳ואפ״ה אמ׳רבא דאינו מניח אלא כנגד הקצר  :ו  0״ש אבל אסירצ׳יעשה
פחמ ^ 0קכנאה לה דין חצר טכ״ל וכת׳המרדכי בפ״ק דעתביןמבוי סאיכו כרסבו או יות׳פל רחבו שם צורת פתק באלכסון כ״כ סס הר״אס בסס היא״בד וה״ה בפי״ז כססהיש״כא
^!בהי ^שר״ןא! אינו כיתר בקור׳ספח או בלחי משהו אלא בפס ד׳טפחיס ונר' לר״מ דכית׳בלפסץ
דבצורת פתח מודה רבא דעביד באלכסון דלכ״ע הפתח משום
מסיצ׳ונרא׳לכאורה
נילון «ש<ם {*ה משהו לכאן ומשהו לכאן כמו חצר וזה דבר פשוט הזכירו רש״י כמו שכתבתי בסמוך דה״ה ללסייס דהא קי״ל לחי מסוס מסיכ׳ונהי דבחד לחי לא שרי אלאנכקווכיושי
א<
גחגלפ שאיט מגיע וכתבוהו גס הימ״בם וסמ״ג וכבר כתבתי בסמו׳דברי הרפ״בא בתיקון מבוי שאין אכל כששני לחיים מונחי׳זה כנגד זה באלכסון מות ' להשתמש עד כמ 4הלחיים
^
 fארכו יות׳על רחבו והוא מפולס •' ו 0״’ ש וחצר שארכו יתר על רחבווכו׳כ״כ באלכסון והוא סלא יהיה ביניהס יותימי׳אלא שקשה לי דא"כ ה״ללאשמועי׳דכסני
עי ®
ינוולאיי סההרא »^?י
ני׳׳ ־•״ ׳■ ״
הרמ״בס ׳יע י
בפי"י! ן׳; ״׳״
ופשוט ׳•יי ׳<!
הוא '•ly/׳
מתוךן i; jv
על ירסכו ינקרא
הגמ' שכתבתי שכל שארכו■J
יתר*׳*V
לחיי׳סגי ומיכ׳כילף בכ״ס לצור' פתח שהרי צ״פב׳ לחיי׳סה וקנה על גכיהןואפתר
וחצרות
כן
הנסי
"
אלא
מסי
ולכאורה
נרא׳דאין
לו
דאע״ג
דין
ממי
להתירו בלחי וקורה עד שיהיו ב? 1יס וח
דלחייי׳מקו׳מסיצ׳סם לא מהני כמו צורת פתח כדאשכחן דברח׳יותרמי׳לא
פהרזאים
״ע׳ פתוחי׳לתוכו וכ"כ ה״ר
אבל
מצאתי
שכתבו
התו׳בפ״ק
בעלה
י״ב
יב
:
יהונתן
חבצ
התו׳כפ״ק
בעצה
י״בי׳י
ובתי'
מסני
ב׳לחייס
ומהני
צ
"
פ
:
ומ״ש
ותוך המבוי יכול להניח הקורה באלכסוןוכו'
וחצרות פתוחים לתוכו וא״כ חצר שאינה מרוגפ׳היכי מסתרי בלחי וקורה הא אין כ״כ שס היא״ש וז״ל וכמ׳ר״ס ז״ל דכתוך המבוי יכול להניח את הקורסבאלכסון
7 ^m
77ה׳קני
הקגיססת בתים וחצרות ספוחיס _
לתוכי _
וכר'
_
לס׳משיס למסי קרוי . .
לר״ה
_
יומ׳מחצר בעי _
בתי' ומשתמש בקצר מגד הקצר וכארוך כנגד סאיוךוכ״כהמרדכי :ואם העמידלסי
פננלל
יא .מ? \ 7׳׳ ,נ ׳ nj״׳ וחצמתבו "כ הגהו׳בפי״ז בשם סמ״ק וכתבו עוד וכ״כ במבואות שלנו אס איןכתיס באמצ' המבוי וכו' כפ׳כיצד מעברי! פלה נ״ט אהא דתנא דעיר של יחידונפשי׳של
"כ
היזנל
ל״ל
וחצמת
פתוחים
לו
צריך
ב׳לחייס
מסכי
סהס
קרובות
לר״ה
אע״כי
שאין
לכו
ר״ה
לא
יביס שאין סעיבין אותה לחצאין אלא אי כיל' או מבוי מבוי בפני עצמוופרי׳מ״ם
ד7ר
'’
ק
!
י
"
פליג
עכ״ל
(
וכ״ה
בה״גא
פ״ק
דערובין
)
וכתסובות
מהרי״ל
מצאתי
המבוי
שכתבת
לקצאין
דלא
דאסרי
אהדדי
מבוי
בפני מצמו נמי אסרי אהדדי כתבוהמו׳מר״צם
הוי
מפולס
וצרי׳
צורת
פתחמצדא׳ולחיאוקורהמצר
שני
ואע״ג
דלאו
בתים
דמשמ
'
מפרש
"
ידאפי
'
לחימפסי
'
בינווביןר״םכיוןשהורגלולער' יחדהויכמומכיי
נ״פ; £$ןכ! הרנה וחצרות פתוסי׳לתוכה כתב סמ״ק דהסת ' מבואות שלנורחוקי׳מר״ה כ״כ באגודה אח׳ואין מססי׳לחי לחצי מבוי וקשה מדאמרי׳בפ״ק עשה לחי לחצי מנוי יש לוחצי
«וקומוינ למועיל לא בעי ' בתים וחצרות לע״ד היה צריך גס כצד השני שצי לחיי׳כמו שכת׳מהי״מ מבוי וצ״ל דהת מיירי שאין חצר פתוח למבוי ןמ הלחי ולחוץ ומסיי׳כה הר״אשאכל
לק הנהיגג״כ לסלק דריסת הרגל אמנ׳מה״ר זלמן התיר בלחי סד וסמך על הא דסמ״ק דלעיל אם היה חצ׳סתוח ועשו לחי לפכי׳מן החצ׳אסורי׳להסהמ׳ כמבוי כי היכידאסווין
” ני!
ואמינ׳ככי הורה זקן ומ״מ ס״כ ס״ל אס הוא סוף מבוי אבל לחלק מבוי לחצאיןהיס
להשתמש הכא במבוי מבוי כפני עצמו אע״ס שעשו לחי אבל כירושל לאמשמ׳הכי
וקור׳
!
«
ןי
!
’
לי
^
!
קצת
נר
'
להצריך
סני׳וגס
יש
ליליסלפי
הירוש׳וכל
זה
אי
לא
הוי
יופ׳מירוסב
אבל
דגרסי׳א״ראסיהדאאמיתבני מבוי שנתנו קורתם באמצ ' ממי אלו אסוריןואלי

לחי
לחיים •
יזהר"

יקזיהלג״ל •
( יג ) יאף «
^נ '<;״5,אתלרד ^
«פני לגליהירי 7
<"-mס זאף נלע'

שמא פנטל אשסה ויעל ' הים שרטון ומוקי לה באשפה פל יחיד ספסוי׳ליכטל אבל
באספ׳דרבי׳לא חיישי׳סמא תנטל -ופרס״י צדו א׳יס וצדו איאשפה וראשו א׳ סתום
סשא׳מבוי וראשוא׳לי״ה מתוקן בלחי וקול׳אשפה גבוהי׳גיפחי׳ויש שפתו גבוה י׳•
ויעלה הים שרטון של חול ואבנים על אצל שפתו כי כן דרכי ומתקצר יוחב היה
ונפסקיקע ביותב פרסה או יותר יוכת׳ ה״ה בפי״ז דחיישי׳שמא יביאו לטלטל מן
המבוי לסרטון ונמצאו מטלטלין מרה״י לכרמלית* ובתר הכיאערי׳וחכמי׳אוערי'

הרי״ן .אי] הכרע לשכר לא תיי& ינן להרי השמיט לין זה לגמרי !

ואלו לעצמן ולא עירבו יחד דביון סהריגלו לער׳יסדכ ל הסכו י א״א ליחלקלהשי1מ
אלו בחצי המבוי ואלו בחצי המבוי עב״ל וכ״כ שם המידכי וכ״כ הגה׳מיי׳כפ״המה
עמבין בסס סמ״ק • והרי״בס בתשרכת׳סהסע׳ סוא מפני סצשנתנוגסהסיכמ^
קורה כיון שכולם יכולי׳לעיב כאחד ולא עירבו אוסייסיאכל' כשלא נתנוהחיצונים
קורה כיון שלא היו החיצונים' יכולים לערב עס הפנימיים כיון סלא הוכשר המנוי
מצדם

הלכות
׳" ^«על המכוי אוסר׳אלא סלרסו׳אס׳שיבול׳לער׳עממומ״ש אסעשוכאמצ׳ ונפשה מדרון לתוכה שהיה רסית היכיס גמה סקיקע הממי ומיסת הממי מן
^ מוכן.׳*
"
זוון06
^'<נסוסני
עישושכי ססיס
פסים וכי
וצו׳ כ כ
כ״כ סס
שס סרח ס
הרא״ס בפנס
כצבלס הנזכר בסס ר מ וכן כתב
הנזצרבשסר״מוכןכתב הפתח ולפני׳גבוסכקרקע־ר״סביחכאמה הו מצי אמה ואח' כך הוא נמסה מדרון
**
צהמרלכיכס׳ הכזכי לסגסו׳מיימו׳בפ״ה מהלכות ערובין וה״ס דכשאץ הפרצצג לצד מפן האמצעי אלתו מבוי פינו צריך לחי לפי שאותו גובה סבצד ספתחה״ל
לא
סהלא משפע והולך
וכתב סרב המגיד בפרק י׳זבססהרסב״א
^ירה «י׳חאם פסה פש ד׳מי־כי כמבואר בספרים שכתבתי ולא פש רבינו לכתבו תחיצה אע״פ
דהא דמבוי ששוה לתוכו ומדרון לי״ה או
^ לפי שסמךליעל מ״ס וצריך פס ד׳
כצד אחד או כפני צדדןשני באמצע כזה וחשוב כל דצ מצרי הפס כמבוי כפני עצמו מלן .איפכא דוקא כמתלקס פסי טפחי' מתוך
משהיין שהדי מבואר שפס ד׳ מיני כמו שאורך הפס ד״אויתן קורה בראשו  :וכתב א״א הרא״שז״ל ד' אמות הוא דאמיי׳אינו צריך לסי וקורה
טני ססץ והרי״כש כתי בתשובה נראה וצרי׳ להיזהר שתהא הקורה מונחת על הפס אותוך לט ואם יש לאף טל פי סמפסט לסון רבינו נרא' דהא
דאמרי' למבוי הסוה מתוכו ומדרון לר״ס
ל15פ ילו צורת פתח אינו מונע על כרבי׳ מן הפט עד הכותל האמצעי של המנוי יותר מי׳ אמו׳יש לו רק
אואיפנא אינו צריך שוס תיקון דוקא
מלאסלר מסרי חציות הפתוחות ליןבוי מבוי עקום כמק זה שהרי אלו שני המבואות מתעקמין ובאמצע
כשיש סס תל המתלקט פסי ממוך ארבע
נפתחגמ ור אוסרות המבוי כשלא עירבו
פתוחי׳בשני ראשיהן לר״הרעי׳כאו אם ירצה•ירחיק שתי אמות
*ט׳ מואלא < דוקא בעינן וכ׳ס דלת מהכותל ויעשה פס רוחב ולאמות ויעשה נ״כ מצר השני וישאר סכת׳מכוי שסוס מתוכו וכו׳ותל הממלק׳
עכ ״לללענין הלנה פשיטא דלא דחינן כל
וכו׳ או שסוס לר״ה וכו׳סהתל מולה במקו׳
יטומא מקמיה והראיס שהביא מה׳ באמצע פתח רחב י׳אמו׳או אם ירצ׳ירחיק אמה ויעשה פס אמה לסי צ״ל דהכי קאמר מבוי ססוה מתוכו
8צוו' ססתוחות למנוי אינה ענין לכאן ומחצה וירחיק אמה ויעשה פס אמ׳ ומחצה וכן מצר השני מבוייכו׳ או תל המתלקט וכו׳ או ספלהלר״ס
ן5ןס  pאס היולחציו' הסס דלתו' לא היו ששווז מתוכו ומדרון לר״ה ותל המתלקט עשר' מתוך ר' אוששור :וכו׳ וכתב ופ״ו במקום צו דהא תרימילי
אוסרו׳פל המבוי והא לית' דודאי אוסרו׳ לר״הוהמדרון ב!תיכו א" צ שום תיקון שהתל עובה במקו' לחי :נינהי כדמערסכברית' ומ״ש שהתלפולס
הןמסו׳דסתס שטמא אחר־כא הוא דהיינו
המפולש בשני ראשיןלר״הדצרי׳צור׳  .במקיס לפי למבוי שהוא סלה מצדאפד
ספניס־ש להן דריס׳רגל על המבוי אבל
הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן וכחכי ומדרון מצד אחד קרי כמי תל ססר.י כמין
ח-יכוני׳אין להם דריסת רגל על הפנימיי'׳ מיהא סני לא שנא אם הוא מפולי׳ בשני ראשיי לר״ה או צד אח׳ תל הוא עשוי ואף ע״ג שלא סו!כ' בברית׳
טהרייכולי׳הס להשתמש מצדם רצ״ס או לר״ה וצדו השנית לכרמליתאבלאס צד אחדפתוח• לר״ה וצדו תל אלא לענין שאס זרק ונח על גביו
לנכסים סגיוסר״מב' בפ״יז מה״ש כתב
חייב ולא לעכין שאינו צריך לחי וקורס
העמיר לסי בחצי המבוי הפנימישהוא השני׳ לחצר שאינה מעורבת א״צ צורת הפתח אלא להי או קורה משמ׳לרכי׳הלא שנא אכל הרמב״ס בפ״יד
לפנים .מן הלחי עותר לטלטל בווהחצי בשני ראשין ורשות הרבים עצמה דהיינו רחבי״ואמה מפולש הזכיר תל המתלקטי׳מתוך ד' לעניןשא®
החיצון סהוא חון מן הלחי אסור וכתב משער לשער וששים ריבוא עוברין בל אינו ניתר אלא בדלתות זרק ונח על גביו חייב ולא הזכירו כפרק
ה״ה נשם הרש״בא סס״ה אס העמיד קור' וכת׳ א״א הר״אש ז״ל והו׳ דגנעלות כליל' והרמב״ם ז״ל כתב ואינן י״זלפכין שאינו צריך לחי ורהיט5א דק
צריכיז
החצי מנוי והכייאיתא בתוסת' ופי' דוקא
במ״ס עולה במקום לחידה״ל למיכתב
הסיס כאותו חצי מבוי סמוכש תור מבוי
עולה במקום מחיצה כדפירש רס״י אלא
 fkיהיה ארכו פחות מדיא מות ושיהא ארכו יתר על רסבו ושיהיז בתים
וחצרות דמסוס דבמכדי סגי ליה בלחי צקט פולה במקום לחי אכל תל ודחי שאם לא היה
פתוחים לתוכו הא לאו הכי צריך לחי עפאן ולחי מכאן אינמי פס ד׳ כחצי־ עכ״ל :פולס אלא כמקים לחי לא הוי מהצי מידי כיון שאין בו מחיצות אלא ספמאמשוס
נומי שרחב עשרים אמות עושה פס וכו' מימרא דשסואל משמיה דלויגפ״ק דעלה במקום מפיצה דאמריכן גיד אסיק מסיצתה מד' רוחותיו  :בריש פמבין
לערוביןעלה י' • וכתב א״א ז׳׳ל וצריך ליזהר סס עלה קי״ד וכן כתב הרב המגיד איסליגו אמוראי כסיפור אמת סוכה ואמת מבוי ופסק הרא״ס כרבא דאמר אחד
נה״יו כססהרש״בא • וכתב עוד ובן צריך שיהא ככל מבוי ומנוי משני אלו זה וא׳זה באמה כת ששה אלא שהללו שוחקות והללו עוצבו' ולסומיסיכאדשוחקו׳
חימרא משסינן בריוח והיכא דעצבותחומריא מצמצמים להו:
חהפס מפסיק כיכיהס כתיס וחצרות פתוחים לתוכו וכל תנאי מבוי  :וגדש*
ואסיש מן הכס עד הכותל האמצעי יותר מי' אמות וכו' גס זה מדברי הרא״ס שם
שסד מבוי המפולסבשני■ ראשים לר״ה וכו׳בפ״קדעמבץ פלה ו׳פ״רכיצד
ולא ידעתי למה כתב כן דסא אפילו אין ביניהם יותר טי׳ יש לו דין מבוי טקום
מערכין ר״ה פושה צי פ מכאן ולחי או קורה מכאן סנניא אומי
סדינו כמפולש לרב דק״ל כרתיה כדמסמע בשמפתא דמבוי עקום בפ״ק וערובין עושה דלת וכו׳ובה״א פוס׳דלת מכאן ולחי וקורס מכאןור״ה מי -מפרב׳והמני׳וט׳
עלהו'
ומצאתי סהתו' כתבו וז״ל אי איכא מראם הפס של צד פניס מד הכותל אמררביהוד׳ה״ק כיצד מעדבין מבואו' המפולשים לר״ה אתערב אמרהלכ׳כת״ק
אמצעי
סל
מכוי
יותר
מי
'
צריך
למבוי
יזה
צורת
פתח
דהוי
כמבוי
עקום
ואף
מ״ג
ושמואל
אמ׳הלכ׳כחנ
י׳ופסקו
הרי״ף
והר״אש
הלכה
כיב
וכן
דעת
הרמ״בס בפי״ז
ואליכא דשמואל קיינדנן כדפדי' לעיל גבי מבוי עקום אי ביותר מי' בהא ליסא
וכ״כסמ״גוסמ״קודלאכמקח שהצריך דלת מכאן ודלת מכאן וגסדלאכר״ה!
סמואל תורתו כסכתי־ס פכ״ל■ הרי כסדיא שלא אמת כן אלא לדעת שמואל שהוא והרש יבא והרי <ש שפסקו כחנניהאליב׳דב״ה•ומדברי הרי״ף והר״אשמשמ׳דאיפי'
תל מימרא זו וסובר דכל שאינו יותר מי' תורתו כסתום אבל לדידן דקי״ל כרבי
בעעולשי׳בב׳ראשיהן לר״ה בהכי סגי וכ״נ מדברי הימ״בס בפ -י״ז אבל ה״סכפ׳ישם
וסמי מדתו כמפולש אפילו אץ בין הפס לכותל י׳דינו כמבוי פקוס ותמהני על סיס חולקץ יאומרי׳שאיןהכשח בכך אלא כשהא׳מהצדדי׳מפולשלכרמלי׳אבל אס
היא״ס איך ספס דבריו ועל דביכו ורבי' יתרו׳סלא הרגישו בדבר זה יד וכתבו עוד מפולש בכ' צדדיו לר״ה צריך דלת ראוי׳לנעול אע״ס שאינ׳מעל׳ולחי או קוי׳מכאן
?פוש' חייצ״בא סולק ואגמר דהכא אפי׳ ביתי מעשר לא מיקרי מפולס כיוןדשני ולזההסכי׳הרס״כא וכפ׳עוד ס״ה שם ופי' מפולש לר״ס מכאן ומכאן כשאינו רחב
הצתחי׳לי״ה אחדועיש' בפתח זס לא יסכב לבא פביב הפס לפתחאשרוסרשב"א י״ו אמות אכל יחב זו סיא י״ה גמורה עכ״ל וכסמו׳כתב רבי' בסס ר״י סמבוי שרחב
נתב כס זההמשוך ד' מתייר אע״פ שאין בין חוד ו הפנ ימי לכותל האמצעי יתי סי' י״ג אמות וג׳וב׳ראשיו מפולסיןלר״ה הרחב י״ו אמה דינו נר״ה ובסי׳סמ״ה כתבתי
אמית ואין זה כמבוי עקום שכבר ביאינו למעל׳שכל עקו׳כמין חי״ח הרי הוא כסמוי סבראחישאומ׳סישר״ה גמו׳בלא רוחב י״ו כסא■ רך המנוי לאורךר״ה * ולענין
ע?*ל ולטעמיה אזיל בדין מבוי עקום כמין חי״ת סימבא בסי׳שאחרזסושס יתבאר הלב כיון דהיי״ף והרמ״בס והיא״ס מסכימים לדע' א׳הכי נקסי׳וז״ל היי״בש כתשו'
שאיןדענתהפוסקי'  pאלא דינו כמפולש בשני עקמומיופיו  :ומ׳ש או אם ירצה אס היו ראשי מבואות העיר פתוחים מב׳ראשיהס לסמ! יא שהיא מסלה שהולכים
ירחיק ב אמות מהכותל וכו' או אס ירצה ירחיק אמה ויעסה פס אמס ומחצה וכו' כס מעיר לעיר אף אס היו עקומים דינם כמפולשי׳וכן סס היו בעי׳פלטיאותסהן
ימוו׳סס בגמ׳נעלה הגזכ׳ומבוא׳שס דבעי׳שהפס יהא יתר מל האוי' שבינו לכותל סרסבו׳שסתקבצי׳שסלסחיר׳והיו המבואות מפולשי׳להסאס ביוסי אס כעקמימו'
דאסלא ק חתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליס ועל פי זה כתב כרב הרי הן נקראקמפולשי׳לר״ה ואף אס המכואו׳ההס אינן רחבים י״וכיוןשמפולשי■׳
המגיד בפיק י״ז בסס סרשכ״א שה״ס עיכול להכשירו פ״י שירחיק שני אמות ושני לר״ה מב'ראשיה' נקיאין מפולשים לר״ה אבל אס הס רחכי׳י״ו ןכ עצמ׳ר״ה וכ״ב
ספחים ויעשה פס סני אמות וארבעה טפחים מצד זס וכן יעסה כצד השני שכל הרש״בא וגס דעת כתו' דכשאינן רחבי׳י״ו אמה והן  .מפולשי׳לר״ה ואיכן לארך י״ס
ס? סס תה על האויר שכינו וכין הכותלנרון משיסעומד ומכאןאתהקלכל
׳ jv
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לר״ה-דלא
כמפולש י’׳' עי
כיוצא כזה ודבי פשוט היא עכ״ל  :ופריך כגמרא ולעזוש דילמא שביק פתסא הוי דינן כר״ה היינו בשאין רחבים י״ו אמס ומפולסין לר״ס ארכן ליסב ר״ה ואח׳
רנה ועייל נפחס׳זוסא זפרש״י דילסא שבקי פתסא רבה ובטיל תורת פתח מיניה שאין בעירכם מבואו׳רחכי׳י״ו אמס ולא פלטיא שהי׳ר״ה ולא מבואו מפולשין לי״ס
ונטיל לחי המתוקן בו ונמצ׳טיוי זה בלא תיקון אמ׳רב יהודה חזקה אין אדם מנית ’צ״כ כל העי' דינה ככרמלי' וא״צ לסתיר׳כדלתו׳נכעלו׳כימשלס ססיא עצמה היתה
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בפי״זמס״ש -וז״ל מבוי שהיו לו שכילי׳מצר זהושבילי' מצד האחר
שנמצאו
דנהרדעא דטימן עד
פלגייהו בעערא ועייל ונפיק מר שמואל ולא מפולפץ
לר״ה אט״ססאין מכוונים זה כנגד זה כל אחד מהן מבוי מפולשכיצד
אער לסו ולא מידי
אמר
ד
3
כהנא
כנך
מגופות הראן כיאתארב מכשירין
אומו מיסה צ״סלכלא׳וא׳מןהשבילין שכצד הא׳וכן לפתח הגדולומוסי
5חמן אמר פצייוה
לעפרייהו
לימא
קמבר
בר
גחמן
צריך
לנעול לא כיון דראויות לכל
השכילין שבצד האחר לסי או קורה משמע מדבריו דכשהס סכיוריס זסנכגד
לבעול אע״ע שאינן ננעלות • וסובר הרמ״בם
דציון דלא ק״ל כחנניה .לא בעינן זה כמי
צריבין תיקון לבל א׳וא' כמקוס פתיחתו למבוי אבל התוספות כחנומגר
בגמ׳אליכיה אלא משום מפקא מינה לדידן בהצשר
ר״ה וכיון דאמרי׳דסכרר״כ העשוי
מדל פר״ת ססכואו׳קטניס פתוחים למבוי גדול מב׳צדדיו ואינו זה מגי
51
31ראויות לנעול אע״פ שאינן ננעלות מעיבין
לדידן ר״ה נמי מיערבא ניכך וזהו דאס כן היו
מפולשין ובענין זה הס כרגלי הנדל סיס לו ב' בורות של רגליהמעדן
סכתב רבי׳וכןצר׳משוגחתפהלכה וכתב ה״ה
בפי
") שכדברי הרמ״בם נ״ל עיקר נ ומשמאל
והס זה שלא כנגד זס ע״כ ומשמע דסבירא לן חאס .היו מכוונים זהכנגד
דלעצק הלצה כיון שהר״יף והד״אס
מסכימים
לד
3
נ
'
אחת
הכי
נקטינן ^ וכתב עוד זה לא היו
ה״ה
צריכין שוס תיקון במקום פתיחתן למבוי דמו להר שני מנואת
סבהנסר ר״ה צהב הרש״בא כיצד הוא מכשירו טוש׳לו דלתות ננעלות
כליכם
הקטניס
וסדי
זה
כמבוי אח׳איוך ומ״מ כדעת הימב״סורכי׳נר׳מדברי רס״י שכתב דהא נל
רה״י
ויראה
לי
שאין ציץ דלתות ננעלות
מכאן ומכאן אלא כל שיש כאן מבואות קטנים
לחי אז
הללו מבואות עקומו׳הן נכנס בדרך זה ויוצא בדרך זה
ומשמע
קורה ודלת מפלת בלילה הרי זה רה״ישאץ ר״ה
אלא
המסור
לרבים
מלשונו
בכל פת הואיל
שמאחר שמפסיק בק שני המבואות המבוי הגדול מבוא יצול לפקוס נו
רש לזה דלת ננעלת בלילה וחוסמת היא את העוברים שם
הלילה
זלצא׳דרך מבוי שבצד מבוי סגצדוהוי מבוי עקו׳ואין מבוי המנוון מגדו
מוציאי
לוין מ ר״ה פב״ל> רסי ען רבי׳ור״י כתב
מבר שרחב י׳ג אמות וכו׳כן כתבהר״אם מעקמימומו
והצי נקטי׳ :וט״ ^ז ובמבוי הגדול אט הופ&פולש וכרפסוטהוא פ<i
גס״קדערוביין עלהקי״ד יאע״ע
שמקומו
המיוחד
לו
היה
למפלה
בסימן
סמ״ה מה
שנתבאר בדן מבוי מפולס וכדין מבוי סתום * וכתב ה״ה כפי״ז שהרשבא
בשהזציר גדרר״ה* כתבו צאן מעצי שהוא דין
מבוי וכסימן ) 0הוזכרו בני מבר .שפסק במבוי
מפולש כחנניה אזיל הכא לטעמיה וכתב סצריכין הקטנים דלתמנאן
סבו י עקום צמק דלת ובו' בריש
ערובין קלה ו' אתמרמסי עקום רב אמר ולחי או
קורה מכאן וכן צריך ג״נ הגדול אס הוא מפולש וכבר נתבאר כסמיודל»
תורתו כמפולש ושמואל אמד
תודתו
בסתום וידוע
דהלכהצרב כאיסורא וכן ק״ל מתיה
פסקו הפוסקים י• ופרש״י
כתבו הגהות אשי״רי בפ׳עושין פסקמבוי סבלה לרחבה יתירה עלףנ
תורתו
צמפולש
ומבוי
המפולס
לר״ה
צריך צורת פתח סאתיס ולא
הוקפה
לדירה
וחד
גיסא
דרתכה
פתוס
לשביל
פל
כרמיס
דסליק
מצאןולחי א 1קורה מצאן אף זה צריך לב■ פתחיו לצד ר״ה לכל
רוח לחי או קורה לגודא דנהרא וספת הגודא גבוה י' דהוי מחיצה ליפכד<לחי
■ ^;1ומא ורחבהנסוך
זבעקמימותו
צריך צורת פתח דפילוש שהוא מפולס לחכירו הוי כמפולש
לר״ה המבוי וצ״ס בראשו האח' של מבוי הפתיח לר״ה ויטלטל :.מתאוברחב
והסכימו
התוספות
והר׳״אש
לפי׳רש״י
ורלא
כר״י
שפירש
תורתו
צמפולש מבוי זה
לרחב'ושביל
<והוא
עקום
תורתו
כאלו
היה
מפולש
גופיה אסיר ואפומ׳דשביל לא עבדי' לחי שלא יאמרו לתי מועיללם^י
ביושר
בלי
עקמומית וניתר באחד מספחים מפולש דליכ׳ גידא
בצורת
פתח
ומצד
והוא מבוא׳ סם כגמיההיא רחבה דהואי בפוסכהרא דסר
אחי
גיס׳^
לחי
או
קורה
אכל
ה״ה
כפב
בפי
"
}
שהרפ״בא
כתב כדברי
הוה פתיח למפא וחד גיסא ה1ה פתיח לשביל של כרמים
ר״יוכן צחב גס
ושבילכ ימיסה,ון
כן כתשובה וכן נראה שהוא דעת ר״מ שכתב המרדני בריש פיק
סליק
לגודא
דצסיא
אמי
אכיי
היכי נעביר ל יפ3יד<־ יע מחיצכ
קמאדערובין וז״ל
פסקר״מדמבוי
מקוס
אפילו
יש
בעקמימופו
יותר
מעשך
עושק
מחיצה ע״ג מחיצ'וליפבי׳ליה צ"ס אשביל סל כדמי' אתו גמלי שד״זל'ה
1י בכך בלחי ב דהא דאמי רב תורתו 'כמפולש היי
פירושה אף טל גב דפקום אמר
אביי
ליפביד
הוא
מסבי נמי לרחבה לחיאפומא דסביל של כימים דמגו דעהייא לשביל סלממי^
ונראה כסתום אפ״ 5תורתו כמפולש ואילו נפשט עקמימותו והיה
אמר ליה ר3א יאמרו לחימוע יל לשביל של נימים דעמ
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ר3א מכדיקליה לחי לפפסא דמתא דמגו דממי ליה לסי לממא מהני
^ ^ יהה ילכך טלטולי במתא גופי׳סרי מלמולי ברחכ׳גופה שרי ממתא לרחבה
גמי ימ למתא פליגי בה רב אחא ורבינא חד אסר וסד שרי מאן דשרי דהא ליכא
ןמיחי3המ)5ן לאסר זמנין דהוי בה דיורין ואפי לטלסולי ופיר׳רש"י ההיא רסב׳יותר
ךוי^ *17
ילא סוהס׳ לדיר׳נפוס

לכולהושהי,

,

ז .

.

שסה

קג £ב

דאמרי׳פתחא הואמראשו כ מי נימא פמחא הוא לזמר רב סונא כריה דרב יהושע
כגון שנפרץ בקרן זוית דפמחא כקרן זוית לא מכדי אינסי ורב הוכא אמ׳אקד זה
וא׳זה בד׳אסר רכ נחמן כומיה דרכ הונא מסתברא דאיתמר מכוי עקו׳רב אמר
תורתוכמפולש וכו׳במאי עסקינן אלימ׳ביות מי׳כהא לימ׳סמואל תורתו כסתום
אלא לאו בפשר וקאמ׳רב תורתו כמסול׳

קורה ואם הוא פתום עושה ׳לחי או קורהבראשו

גידודי ופרש״י מצדו ככות׳ארכו ולא אצל

נ^
המכרי וא׳ השכיל שיש לו ג מחיצות
« 6גודלן מהרא מחיצה מעליתאהיא
הפרטנר׳ ^ פי ^
,
שמכנס פשר׳ אכל הרחבה אוסרתן לפי
הפרצה-מראשו שהיה מבוי רחב כ" אמס
שסממן הןנמילואןלכרמלי׳והאדאמרי׳ ד׳
טפחים
לא
חשיכ
כפתח
וצריך
תיקון
ואי
לאבקעי
ביהרביעי
וסתמו
משי
אמו
כדתנן
וסיאכ מעשר
מ״קאסהיס מבוי כלה לרוחב ״אין צריך פרצת י׳א״צתיקק אפי/איליכא גדודי והם שנשאר
ממנויימעס ונפרצה פרצה באותהסתימה :
לוס במוקפת לדירה והיו בה דיורין טפחים כלפי ראשו אבל לא נשאר ד׳טפחים אפיי לא נפיץ
אלאומאי שנא מדרבי אמי ורבי אסי יאמר
^ כדמפליג המם בין פירבו ללא בג׳ צריך
תיקון פחו׳מג׳א״צ תיקון ואם נפרץ מראשו פרצתו בד' לפיל אם יש סס פס ד׳ מתיר פיצה מדי,
פיובואכל רחבה כרמלי' אסור כדאמרי׳ מבד שנפרץ במילואו לחצר ונפרץ החצר מצד השני לר״הר
כזה אלמ׳ פיצת מבוי מצדו עד י' התם דאיב׳
כההיא סמפמ׳בקפה מכאן ובקעה מכאן
לא ערבו בגי חצר עם בני המבוי חצר מותרת אפי' אם נפרץ
נגד מדודי שנשמיי׳מן הכותל ביסוד ג׳או'ד
!מ׳ ניני נעביד להתירי זתכול ס סהז י פרצת המפוי ואפי׳בקעי בה רבי' ובלבד שלא יהא בפרצה
יותרספחים גובה פל כל סני" הפיצה שאינס
רוצים מעכשיו להסתמרבהט  4.fהעיר
מעשר ומבוי אסור אפי' אינו כנגד פרצת החצר דכיון שלא
ערבו מחה לעבור בה ופסק ה׳ר יהונתן כרב

 "^ .זממןפתלדיר ? יסיכל /מסיי  ,עם המבוי אוסרת עליו וכנון שנכנסו כותלי המבוי בחצר בעג
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סמי׳ניפהרחבסזו מוקפת וקשה
להט *V
אכל
תלמיד הוה ואין הלכה כתלמיד במקום
לפרוץ פרצה יות׳מעסר ולנודרס
לדירה
אדעחא
דלישתמסו
כה
כני
מבוי
ושביל
הרה לא כהירא לי דרב הונא כמי אמר למילתי׳ משמיה דרב ושמא כספת הי חסר
סססמילהויכפתולבסו׳הוק׳כרשמואל נעביד ביה מחיצה של
קני
'
אגודא
דנהרא
במילתיה
דרב
הוכא
אמר
רב
אכל
בכל
הספרים
שלנו
ים
צמר רב הונא אמר רב
נלו׳לנר שכיל כמוסף פל הרחבה וכיהוי רחבה ושביל חד
וניסוי הך מחיצה דטכדי׳ פד כאןלשון ר" מ ז״ל • והח״ה ז״ל פסק כרב תכן בר רבא משום דקאי רב סונא
גשנילחדעמא דדירה דליסתמש מהסתא בני שכיל
ברחבה כאלו עבדינן כרחבה בייה דרב יהושפ כותיס ורי״ף הביא דברי ר׳אמייו ' אסי ולא הביא דברי רב חנן
גופה לדייה דהוי פפח ולבסו׳הוקף אין פוסין מחי
׳צ
על
גבי
מחיצה
כיון
דגבוהס
בר
רבא
ודברי
רב הונא דסליגי במילתיה דרבי אמי ור׳אסי מכלל דסכירא ליס
פשר גורס כל מה שמוסיפץ עליה הגבהת אותה
מסיצה
פצמה
הויא
שהרי
אס
היה
דפרצת
מבוי
בפשר
אפי׳כי ליכא גירודי וכיון דכשל סופרים הוא עבדינן לקולא
מגביה כל מחיצת היחנה לא מסני פד שיפרוץ בט פירצה
האוסרתס ויחזור ויגדור ופרצת מבוי בי׳ סל היכא דלא בקעי בק רבים פכ״להר״אש* פראה שרפתו לומר
לדירה ■ ליפביד ליה צורת פתח אפומא דסביל של
כרמים
דסתוח לרחבה דמגו דכיון דר׳אמי וי אסי איירי סתם ולא מפלגי בין אית כה גידודיי ללית כה גידודי
וממי לשביל שלא יהא פרוץ  .לרחבה שאפילו היה
פתיח
לר״ה
מועיל
ול להוי נמי אנן כמי לא מפלגי׳כיינייהו מיהו בין בקעי כה רבים ללא בקפי ע״פ איית לןלפלוגי
ליחכה להיות לה תוספת זה היקף לדירה י אתו
גמלי
הבאים
לסתו
'
מן
העיר
דרך
מדאיתמר מבוי פקו׳ רב א׳תורתו כמפולש כדדייק מינה בגמ׳דפרצת מבוי מצדי
«מי לרחבה ומשם לשביל לנהר שדיין ליה
שהיה
פתח
השביל
צר
לה
'
ועכשיו
הוא
בד׳והסיא
בקעי
בה
רכים
היא
וא״כ
ע
"
כ כי אמר רבי אמי ורבי אסידפם ד' מתיר
וושנןן לסי מעון באקועביו משהו אץ גמלים כיגעיס
בו • דמגו למסכי לשביל פרצה עד י ׳בדלא בקעיהכ רכים היא הא בקעי בס רבים אינו מתיר אלא פיצרן
לטלטל ברדלא הוי השתא פרוץ לכימליתי־ מסכי נמי
לרחבה להיותהל הקף לדירה ד׳אבל הרמ״בס כתב בפי״ז דברי ר׳אמי ור׳אסי סמס ולא חילק בין בקעי בס רבים
דימה לטלטל כה ובלאי מגו לא מסתריא דהא
פתח
שכיל
רחבה
לשביל
לא סיס ללא כקפי וכתב ה״ה נראה סכוונ׳רבינויההלמ׳שאות׳מימרא פהזכירוססמבוי
יתי ממחר וכל כמהדסתי׳ליה לדירה לאו
כלו׳היא
דהא
כל
פתח סתימה מעלית 7שנפרץ מצדו בי' מראשו הד׳דאסרו סס כגון שנפרץ בקרן זוית וכו' חולקת היא על
היאוסתוס ועומד הוא י לשביל של
פרמי
'
דעלמא
דלא
סליק
לגודא
דנסרא
וה״ל
הא
דרב
אמי
ורב אסיוכולה סוגיא דאית׳התם ליתא לענין פלכתא וסיש״בא הטיל
נמכרימפולס ויאמרושאץ צריך
תיקון
אלא
בראשו
אחד
כי
האי
•
ומגודמהכי שלום ביניהם וכתבן בספרו בפני' אסרמז פכ״לורבי״סתס הדברים הדעת הרי״ף
למתאלטלטל במבוי
כראמרי׳בפ״ק
סיטיא
מכאן
ובקפה
מכאן
פרפה
צ״פ
מכאן
ולחי
שכתב
הרא״ס
•
ומ״מ
יש
לתמוה
שסתם וכתב שאם כפרץ מראשו פרצתו בד׳ ולא
יוו קווה מכאן
והני
נ
?
!
י
ליעבדו בראש המבוי
הפתוחלר״הצ״פ והא לחי דלצד סילק כין אס כפרץ בקרן זוית לסלא בקרן זיוית כדמפליג בגמ׳ וכן יש לתמוה פל
טרחנה סיי
ליה
פלפולי
כמפא
גופיה
שרי
דהא
שרינן
ליה
בהאי
לחי ואפילו׳ רכינוירוחם סכת' בחי״ז שאס הפרצה היא כראש המבוי בפתחו הכל מודים שאס
היא
והרחב'
אסורקזה
פס
זה
שניהם מסממשיןלענמן
כשתייזצדות ופתח ביניהם־ הפרצה יותר מארבע טפחים שפוסלת ולא חילק בין היא בקין זוית לאיכה בקרן
וכןברחבה
גופה
י
דלית
כה
דיורין
שיאסרו
על
בני
מבוי
הלכך
רשות
כני
מבוי הוא זוית :׳ ועוד ים לתמוהדמשמע דפי כ צ׳יל דנפרץ בראשו שלא בקק -זוית אינו
ומי שכיל לא אסרי עלה דהויא כחצר קטנה שנפרצה
לגדולה דגדולה מותרת בארבע וכמו שכתבו פס התו׳דאס לא כן פליגאאדרב יהודה דאמר מבוי שהוא
ן«« נה אסורה ושביל לא מתקניק ליה גזרה שמא יאמרו
לסי׳ מועיל לשביל דפלמא רחב ס״ו מרחיק שתי אמות ועושה פס ג׳ אמות והשתא הוי פרצה שתי אמו 7ויש בו
פכ״ל• וכסלונתא דרבינ׳ורב אחא ק״ל דכל הי כי
דפליגי הלכ׳כדכריהמיקל :׳ ד׳אפי׳מ״ד חצרו בד מודה דבראסו אינו בד' אלא אס כןהוא כקקזויתומאח׳שרכי׳
שסה מבוי; שנפרץ מצדו ובו׳ ריס פ״ק דערובין
עלה
ה
'
איתמר
מבוי
שנפרץ ורבי׳ ירוחם כתבו ההיא דרב יהודה היאך כתבו סתם דפרצת מבוי מראשו בארבע
מצדו כלפי ראשו איתמר משמיה
דרבי אמי ורבי אסי אס יש ומיהו על -הדאש אין לתמוה למה השמיט דין אס נפיץ מראשו,דאיכאלמימ׳דכיון
סספסד׳מתיר פירצהעדטשר ואס לאו פחות מג
'
מתיר
ג׳
אינו
מתירופרש״י דהוי בעש׳כמו נפק מצדו לא הוצרך להזכירו דמהיתיתילןלפלוגי בין נפרץ מצדו
מציר אחד מהכתליס שבצד ארכו כלפי ראשו סמוך
לקורה
הימנה
ולפנים
•
אס
לנפרץ
מראשו וכשנפרץ כקרן זוית דהוי בד כיון דפפמא מסוס דפתסא בקרן זוית
ל
שש?זהס אלבמאס נשתייר מן הכותל או עסה
סס
ד
'
במקום
,
הפרצה
סמוך
לאעבדיאינשיהאאשמעינןבכמהדוכתידפמחאכקרןזויתלאטבדיאינשי :
לקויה
מתיי
פרצה
ואף
סל
גב
שנשתייר
שם
פרצה
עד
י' דכיון דיש הכשר אורך כתוב בהגהו׳ אסירי דהאדאוקימנא לרב חנן בדלא בקעי ביה רבי׳היינולומי
מכיימהקורה עד הפרצה לא בטל ליה תורת פתח
מקמא
ובמילתיהקאי
וקורתו
שנסרץלמקום
מסונף
או
מקולקל
כפיט
ואיןדרך
ר״ה
לעבור
באותה פרצה ולענץ
מתייתי ופרצה הנותרת כיון דלאו יותר מי'
תורתפתחעליה
ומבוי
אינו
כפסל הלכה נקטינן כדעת הרי״ףסכתב הרא״ס *.
מבוישנפרץ במילואו לחצרוכו׳ג״ז
געמחיסהרבה א״נ סבקי בכי מבוי
פתפאקמא
ונפקי
ועיילי
בההיא
פרצה
שם
כפ
’
קדערובין
פלה
ז׳יתיב רב יוסף קמיה דרב הונא וצו׳ ומסיים בהמשמיה
מסוס דדיוקצרה היא להם אפ״ה לא
כטלה
תורת
פתח
וקורה
מהראשון
משום
.
דרביהוד׳אס היה מבוי כלה לרחבה א״צכלו׳א״ל אביילרביוסףהא דרביהודס
7הוי,עתקלד' הסמוכים לו הואילדו '
אורך
ראויים
לקורה
דיס
בהם
הכשר
מךוי
•
דשמואל
היא
דאי
דרב
קשיא דיב אדרב■ דאמר רב ירמיה אמר רב מבוישנפרץ
ס לאי דאין סס פס ד׳ פחות משלשה אס הפרצה
פחות משלשה מתיר תיקון במילואו לחצי ונפרצה חצר כנגדו חצר מיתרת ומבוי אסור ואפיקנא דלאקשיא
ממי סהיי כלבוד דמי ואס
הפרצ׳סלסהאינומתירדכיון
דממעטיק
מיסמבוי
כאןשעירבומי חצרעהבנימכוי כאן שלא עירבו ופרש״י ונפרצה חצר כנגדו
הילוכה ימקציין את דרכה
דרך
אותה
פרצה
חיישיכן
דילמא
שנקי
פתסא רכה בפחות מעשר הצר מותרת דלדידיה לא הוי במילואו ונשתיירו בה גיפופין מכאן
 ' P ,ועיילי גההיא פיצה
ובטיל
לה
פתחא
קמא
ובטלה
קויה
דידה
ואין
קורס
ומכאן
לפיה
'
לגבי דירה פתחיה כינהו ולא אסרי עליה מי מבוי שאין מבוי
ממי זה וח״ת הא בסיה
פחות
מי
'
וחקק בו להשלימו לי'
אמ׳ אביי שחוקק בו נמשך אוסר על חצרות הפתוסיס לו אבל חצרות אוסרין במבוי שהרי דריסת רגליהם
^ימ 1חמות ופסקו מג הפוסקים כמותו כמו שנתבאר
בסימן סכ״גאלמא שיעור עליו ואמרינ-ן בגמרא דחצר מותרת אף על בג דבקעיבהרביס ואמרי׳בתר
^יו מצויאימב אמות והיכיפסקיכץהכאכרבי אמי
ורבי
אסי
דאמרי
אס
יש
שם
הכי
אמר
רב
יוסף
ל״ש
אלא
שכלה לאמצע רחבה אכל כלה לצידי רחבה
י מתיי דא״כ הוי חיפו׳ אורך מבוי ד׳ טפחי' כבר
תירצו
בגמרא דלא דמו דגכי אסור ופרש״י ל״ס שאין צריך כלום אלא סכלה מבוי לאמצע רחבה דכיון דמחבה
^ לקבידהוי תחלת מבד דהסת׳בחקק זה מסוי
'
ליה
מבוי
מסו
'
הכי
בעי׳מסך שלרחבה עודף על הממי לכל צד נראה שהמבוי לרחבה כלה ואינומוסךעד
לן ־זות )5.כל בהא דרכי אמי ור׳ אסי דסוף מבוי
הוא
שככר
היה
מבוי
אלא
שאירע
רשות הרבים שכנגדו ולא אתי למיסרימפולש  :כלה לצידי רחבה שכותל אורך
יסיל ומהד׳לסמיי חבוי הלכך בד׳טפחיססגי
ליס
וגרסי׳תו
בסוף
העלה
הנזכר
הממי
שוס
לאחי
מכותלי אורך הרחבה נראה כמבוי ארוך ומוסך עד ר״ה סכנגדו
יג קנן בר רבה אמר רב כימי שנפרץ מצדו בי ,בראשו בארבע מ״ש מצדו בי׳
*
^
לא ך
למיסזי

להתירר

ד״מ

שסה ()>5

א״ח

הלכות

שבת

שסה

1אן> ע״ג ומחזי כמפולש ואסור אמר רבה הא דאמרת לאמצע מובס מותר לנו לזמרן אלא
מסת הקור׳ ומ״ס משוס מחיצ׳ולכך אסור להשתמש מסת סקורה ו5ן ע״ ג ד .
?לנני מחינהשכין זה שלא כנגד זה אבל זה כנגד זה אסור ופי׳רש״י זה כנגד זה פרצת חצר כנגד מבוי
ג' ,מנימת שנפלה
לכ״ע קורה משו׳ היכר ואכ״עא משו׳מחיצ׳ מ״מ סזינן דסכית התלמידדלמ״ד »
6חרי" לקמן סימן והאי כנגדו דקאמר רב ואוקימנא טעמא דאיסור מבויבשלא עירבו הא מירכו
מסוס היכר מותר להשתמש מחת הקורה ומ״ד משוס מחיצה לןסו׳הלכך * * L
0״ע  07 7ג' כי1ן מותר׳האי כנגדו לאו דוק אלא כל כותל סכנגדו קרי הכי ובדידי רחכ׳אפי׳זה שלא
קורה משו׳היכר ולחי מסו׳מתיצק אהא דא׳ מותר להסתמס תחתהקור׳לא
,
7ה 1תרה לזתרה כנגד זה אסור מסו׳ דכותל רחבה מאריך
ל^ תי’’ י ''5אלא אכי ולח ”'הוי>ד15צס•1י
פי׳התוס' «דרא״ש המבוי והוי כמבוי ארוךעד כותל סכנגדו
דשא גי הת' 7מחינ׳
אבלאם נראין עולקלולשם לחי ומותר ואם ערבו בני החצר לאת'” י6״ ^ י’>5״ל’'
לרימשי »ג5
ואסור אמר רב מסרשיא הא דאמרת
זה
עם בני המבוי והפרצה שבמבוי לחצ׳אינו מצד החצ' ופרצ׳החצ׳
«חינזעת קיימת •
מותר בהשתמש 3ין לחיים משוס
דכשי
שלא כנגד זה מותר לא אמרן אלא רחבה
דרבים אבל רחבה דיחיד זמנין דמימליך מצד השני אינן מכוונות כנגד פרצת המבוי כזה והחצר של רבי׳
עלה ובני לה כתי׳וה״ל כמבוי סכלה לצד' גם המבוי מותר אבל אם לא ערבו או אפי' ערבו ופרצת המבוי
לרה אכל לכרמלי אסורומי' ישספריס
רחבה ואסור ופרש״י ובני לה בתי' ברחב' לחצר מצרו כזה או אפי׳באמצע ופרצת החצר מצד השני כנגד׳ דגר לקמן רבה אש׳קירה משו׳היכרןלח,
משו׳מחינ׳ורבא אמ׳א׳זה וא'
זסמשו׳היס׳
ברוח׳המוד׳פל המבוי ומשוס כותלי ארה' כזה או אפי׳אינה בנגרה והחצר הוא של יחיד אסור ואס נפרץ
וק מסתבר דמוכיר רבה קודסמאונו
לכותל אורך המבוי 1 :טק שכתבו וכגון לרחבה פחו׳מסאתים או יותר על מאתים והוקפה לדירה דינו
משמ' בפלוגת' דלחי העומד מאליו
דוכי!
שנכנסו כותלי המבוי בחצר וכו' כ״כ שס כאלו נפרץ להצר אבל אם יתרה על סאתים ולא הוקפה לדירה
אית לי׳דלחי משוס היכר ולפ״ז איןj,(h
סרא״ש וביאור דבריו בפ״ק אהא דאמרי' הוי כאלו נפרץ לכרמלית
וצריך תיקון  :מותר להשתמש תחת שיהא חילוק בין קורס ללחיכפתוח
דנראה מבחוץ וסוס מבפני׳כדון מסו׳לסי הקורה וכנגד הלחי וה״מ בפתוח
לר״ה אבל בפתו׳לכרמלי׳אפור לכרמלית • והר״זז״לפוסק דבין
לסייס
אמר רבה ומותני! אסממתין חצר קטנה
בין תחת הקורה ובין כנגד הלחי מפני שמצטרף לכרמלי׳שאצלו אסו׳משו׳דק״יל דלסי משוסמסיצסכא3י,
שנפרצה לגדולה גדולה מותרת וקטנה
אסורה מפני שהיא כפתחה סל גדול ' ואס והרא״בד התי׳כנגד הלחי אף בפתוח לכרמלי׳ וא״א הראש ז״ל לא דאמר לתי העומד מאליו היי לסיוטפמ)5
כתב כן  :ואע״ג דמותר להשתמש תחת הקורה מ״מ לא ישב אד׳ דהר לחי משוס מחיצה ולאו ראיה ^
אומאקטנהנמיתסתרי בנראה מבחוץ
בראש המבוי שמאיפוללוהחפץ מידו לר״ה ויביאנו אליו כיון דאפשר דק״ל דחודו החיצון יוידוסותס
וסוס מבפניס אמר רבי זירא בנכנסין
כמו שהוכיח ר״י דמ״דבין
לחיי׳אסוףל6ו
כותלי קטנה לגדולה ופי׳רש״י חצר קטנה שאין היכר בינו לר״ה אבל על פתח החצר מותר שיש בו הכירא
משו׳דסבר דלתי משו׳ מחיצה אלא
מסוס
שנפרצה לגדולה קטנה נמי תסתרי דלא מבוי שניטל הורתו או לחיו בשבתא אע׳ פ שהות' למקצ' השבת
הכשירו בכל דהו ואיסרי'
לאשחמוסי
שסו
ליסרו בני גדולה
עלייהואלאליהוינמי
אסור משם ואילך
ככגדו אתי להשתמש חוצה לועכ״ל•אנל
בתחא לגבה להיו׳כב׳חצמ' ופתח ביניהן
ה״ה כתב בפי״ז שדע׳הרי״ף כדע'הרמל
ואע״ג דסוה מבפנים שהעומד בתוכ׳ רואה כל כתלי ארכה שוין שאין שס מכותל
ובאמ׳שדקדוק דברי היי׳ ף מוכיחי׳כמו שפירפס הר״אס
שכת׳והלכת׳מות׳להסחמ׳
רחבה לפיאותי' כלום והוי מילואה הרי מכחוץ בתוך הגדול׳ נראין לה שיורין וכותל
תחת קורת המבוי ובין לחיי׳נמי מותר כרכ׳וה״מ דפתוח לר״ה אבל פתוחלכרמלי
?ה מכאן ומכאן אותו עודף סהגדול׳עודפת על הקטנה ד 5א גדולה בהו משתייא
לא
משמע
דלא
קאי
ה״מ
וכו׳אלא אלחייס דא״לכ הכי ה״לל והלכת׳מות'
להשתמש
?משוס דלדידה נראין מבפנים בנכנסין כותלי קטנ' ובולטין לתוך הגדולה בסתיס
תחת הקורה ובין לחיי׳ כרבא וה״מ דפתיח לר״ה וכו׳ויש ספרי רבינו שכתובבהן
^ג' אמות דהנך גיפופי׳דפסו להומקטנ׳סעומדין מאחיי פרכת הקטנ׳כראות
סלא
והר״אבד
התיר
כנגד
הלחי
וטעות סופר הוא וצריך להגיה מסתהקור׳במקו׳מגד
מאותו כותל היה • ופריך תו בגמרא ונימא לכוד ותשתרי ופי־ס״י ונימא לבוד
הלחי וכן ים ספרים שכתב בהס ולזה היה נוטה דעת א״א ז״ל וטמו׳סופר הוא
וצריך
לתשתרי כלו' איכר׳מכחוץ מכני ליהוי כאלו ראשי הכניסה של כותלי קטנ' סניפים
להגיה וא״א ז" ל לא כתב כן וכתב ה״ה בפי״ז כשס הרש״בא שאסהית׳הקור׳רחנה
•■ לצד כותלי אורך הגדול׳דהדר הוי להו הכניסה לה גיפופו נראין מבחוץ דקס״ד אץ
ד׳וס־יאה
לקבל
מעזיבה
אפי
'
פתוח
לכרמלי׳יראה
לי
שמותר להשפמ' תחתיהלפי
הגדולה רחבה מן הקטנה אלא מעט פחות מג׳ לכאן ופחות מג' לכאן דהשתא אין
סחורה החיצון יורד וסותס עג״ל וכתבו סמ״ג וסמ״ק דמותי להסתמ׳תחתהץורה
ריות שבין הכניסות לכותלי ארכה של גדולה ג׳טפחיס וכלבוד דמי ע״כ
ואוקמוה
ובין
לסייס
כפתוח
לר״ה
כרבא
ואח״כ
כתבו
פוסק ר״י דקי״ל כרב׳דאמ׳בפ״קוקורס
כדאיכא טפי מג*ט והימ״בס כתב בפי״ז ח״ל נפרץ המבוי במילואו לחצר ונפרצה
משו׳היכר לא משו׳ מחיצה ולא אמרי׳פי מקרה יורד וסותם להתיר מחתהקור׳אלא
חצר כנגדו לר״ה הרי זה אסור מפני שהוא מבוי מפולס והחצר מותרת וכת׳
ה״ה
כשהיא
רחבה
ד
'
ותי׳א״א לו׳כן לדע׳הרש״בא שהרי כת ה״ס בפי״ז שהואאוס׳מחח'
,ובהלכותדמבוי אסור משוס דה״ל מבוי המפולש לר״ה חסו דרך רבי׳ולא הזכירו
הקורה בכימלית ואס איתא דלא שרי בפתוח לר״ה אלא ברחב' ארב׳כסצ׳דכיאסר
3,לל הסוגיא שלמעלה מזו שהיא מחלקת כין עירבו ללא עירבו ובתנאים אחרים
כפתוח לכימלית כרחבה ד' היא והוא כתב כס׳הנזכר בשמו רביחבה ד׳שייאפילו
 «,כ״ל  :ותמהני מליוסכרא' מלשונו סגס סרמ״כס לא הזכיר סתנאים האחרי׳והא
פתוחה לכי״מלית לפי שחורה החיצון יורד וסופם ואין לומר דשאני התםדראויס
ייתאסככר הזכירם כראש הפרקוז״ל מבוי מפולש שהיה כלה לאמצע רחבה וכר׳:
לקבל מעזיכ׳סאס א״א לו׳סי תקרה יורד וסות׳אלא א״כ היא ראויה לקבלמעדנה
 nösשלא חילק בין עירבו ללא עירבו הוא מפד שאין אומו פרק מקום דין הצר
אס כן בפתח׳לר״ה נמי לאשרי׳להשתמש תחתיה אא״כ הוא ראוי׳לקבלמעוינה
:ומבוי אס אוסרי׳זה על זה אם לאו וממה שכת' בהלכ׳עמכין הוא נלמד ועל
ההיא
ודכוותה אסר בכרמלית אלא ודאי אפי' אינה רחבה ד׳נמיסרי כפתיחלר״הדאף
ומבוי מפולס שהיה כלה לאמצ׳רחכהכתיה״ה והעולה מכלל ההלכות הוא
כדעת
ע״ג
דאינה
אלא
מסוס
היכר
שרי
לפי
שלא
זה
מינו
ולא זה מיני ובטל לכאןולכאן •
■רני׳ומסמ׳סעל הלכו׳הרי״ף הו׳או׳ולא דקסהרי״ףלא כת׳אלא מבוי שנפרץבמילואו
ולעדן הלכה כיון דהרמ״בס והר״אש מסכימים לדעת אחת ואיפסרדגסהרי״ףנמי
לחצר ונפרצ׳חצר כנגדו לר״ה חצי מות׳ומבוי אסור ולא כתב סוס סילוק כזה והוא
סבר כוותייהו הכי נקטיכן  :וס״׳ש רבי׳ואע״ג דמותרלהשתמש תחתהקורהונו'
עצמו כתב גבי כפרץ המבוי במילואו לחצר שההלכות לא הזכירו הסוגיא שלמשל'
בס״פ מילין עלה קמ״א אמר רגא לא ליתוב איניש אפומא דלסייא דלמאמגנדרלי׳
מזו וכו׳  :ומ״ש רבי׳ואס כפרץ לרחבה וכו׳כך הס דברי הר״אש עלה קי״ד ופשוט
חפץ
ואתי לאתויי וכתב הר״אש אבל על פתח חצר הפמוש לר״ה או לכרמלי' נר6ס
הוא על פי מה שנתבאר בסי׳שנ״ח  :כתב המרדכי אמ׳ רב מבוי שנפרץ במילואו
למותר
דמינכר מלתא ולא אתו לאתויי וכן נר׳מדברי רע״י ואמרי׳ בר״פהמכי^
בחצרוכו׳חצר מותר׳ומבוי אסלרואע״ג דהיוס נפרץ לסצ׳לא אמרי׳הואיל והותרה
כדי
יין
דהני
נשי
דשקלן
חצבייהו
דיתכן
אפומא
דמכואה ולא אמיינן לסימידי
הותרה דרב לטעמים דלית
ליה הואיל והותרה הותרה ובמרדכי ישן כתוב עוד משוס דכיון דמידי דרבנן הוא מוטב שיהיו סוגגין ואל יהיו מדדץ  :מבוישנינול
א״נ לא אמרינן שבת הואיל והותרה אלא בחצר שכפל המחיצה ביכו ובין חצר
קורתו או לחיו וכו׳בסוף ערק כל גגות במשנה עלה צ״ד וכן מבוי סניטלוקירותיו
אחר דאידי ואידי חד תשמישא הוא אבל מבוי לחצר לא עכ״ל :
מותר להשתמש
או לחיו עותרים באותה שכת ואסויין לעתיד לבא דברי רבי יסודה רבי יוסיאומי
אס מותרי׳באות׳שבת מותרי׳לעתיד לבא ואם אסורים לעתיד לבאאסורי׳כאוחו
מחת הקורה וכנגד סלחי ונו׳ג״ז פ״ק דע מכין עלה ח' פליגי אמוראי אס מותר
להשתמש תחת הקור וכתר סכי
חני רב זכאי קמיה דר׳יוחנן בין לחיים ותחת קור' שבת וספיש בגמרא דרבי יוסי לאסור פליג והכי קאמי כשסשאסורין לעתידל^
בדון ככרמלית א״ל פוק תני
לברא
אמר
אכיי
מסתברא
מילתיה
דר
'
יוחנן
תחת
אסורין
באותה
שבת
ופסקו
הרי״ףוהי״אש כרכי יוסי ואמרינן כגמרא עלהצ׳ה
הקורה אבל בין לחייס אסור ורכא אמר בין לחיים נמי מותי ואערי׳בגמר׳דלא שרי
דליב דקיימא לן כותיס לגבי שמואל אפילו מפרץ לכרמלית אסי .רנייוסיונן
רבא אלא בפתוח לר״ה אכל פתיח לכימלית מודה דאסור משו׳דמצא מין את פינו
כתבו הרי' ף והר״אש וכן כתב גס כן הרמ״בס בסרק י״ז  :וכתוב כפממתהדשן
וניעור ופר״שי מצא כרמלי׳סבין לחיים שלא היה ביסיעור כרמלי׳את מינו
שסוצ׳
דהיינו בעירשאינה מוקפת חומה אבל בעיר המוקפת חומה דכולה חשיבה ידיו
לו וניעור נתחזק ע״י מינו ונעור משנתו שהי' בתסלס בטל אצל שאינו
מינו
אבל
היחיד
גמור על ידי היקף חומה סביב שפיר איתנהו למחיצות כיוןדמדייןאף
פתוח לר״ה סלא זה מינו ולא זה מינו ולכאן וכאן בטל ורבי׳יהונתן פי׳מצא מין את
לאתר שנטל הכשר המבואות רשות היחיד גמור הוא וסכי  6ראיה לדבריו ונתב
מינו ונעור כלו' לפי שהכימלי׳קל הוא בעיני המשתמשים כמבוי שהרי אין בו אלא
סאף על פי שיש חולקי׳על חילוק זה שיש לסמוךעליו להתי' ( וכ״כ אנו' כ׳מהי א)
איסור דרבקודומה תוך הפתח אליו שהרי יש לו ג׳מחיצו׳כמו שיש לכרמלי׳סייסי'
אמנם נראה שאס העדן כך שעוסין הכשר מבוי לצורך שפסצגץ לסיפהראז
אישרי׳לטלטולי תוך הפחח דלת' יטלטל בכרמלי׳הסמוך לו וכפיסר״אש הימ״בס
רגילות הוא כמס פעמים סקרוב לר דאי סהגויס סוברים ההכשר באותההליל?
בפי״ז השוה יחד פחת הקור וכין לחייס דכל שפתוח לכרמלי ת אסור •
וסרא״בד
מחמת שלא הורגלו בו בכי הא לא אמריכן הואיל והותרה הותרה הואילומומי
לסתור והביא ראיה לדבר וכתב פודסאס הכשר המנוי מוצא סכור ואין יויע
הסיג עליו ואמר דמחת הקור׳אפי׳סתוח לכרמלית מותר וכןמשמ׳מתוך דברי רי״ף
והא דקא׳ה״מ דפתוח לר״ה קאי דוקא אבין לחיים ונר' דהיינו טעמא דרב׳אמר כין
אס נשבר מבעוד יום דשרי מסוס דמוקמיגן־ליה אסזקתיה והשתא הף* מסכי 'ץ
לחיי״כמי מופר וקאח׳סלה והוא דפתוחלרי׳ה והא דקאמר רבא מנא אמינ׳לה אבי'
כתב
המר דכי פרק הדר והגהות מיימון בפרק חמישי פסק הי׳ ס עלסמכי
לחיים דוקא קאי אבל אתחת הקורה לא אצטריך להביא ראיה דרב׳הוא דאמ לקמן
שנשתתפובו ונשברה הקורס נראה שאותו קצר שהעירוב מונח נ
דקורה משום היכר ולחי מסוס מחיצה הילכך תחת הקורה פשיטא דמות׳להשממש
והחצרות הפתוחות לו מות מת דקיימא לן שומכין על סיתיף כמקונן עירוב ^
אבל תחת הלחי דהוי משוס מחיצה הוניך להביא ראיה דמותר להשתמש דה״ק
חצרות
שאין פתוחות לאותו חצר אסורין דליתיה לעירוניסו גבייהו ולאמ
ספעא דתלמורא ליעא בהא קמיעלגי דמר סבר משוס היכר ולכך מות' להשתמש
לאתויי
העירוב
דרך
המבוי
כיון שנשברה הקורה :
מצר

את

הלכות

שב!ת

ז־ים

הללי
ספתוחיס לחצר בתים היבס וחצר פמוח׳לר״ה ובכיהכתי׳יוצאץ דרךהשצ' עומס עירו׳בכי׳במל בית מדעתו שלא לערב מדבר סב״ה מקפיד עליו ולאו למימי׳נלימקשגיני׳״ע*
דב״המצמו יכול לערב בדב׳שהו׳מקפידק״חחנצניתמיע
ל״ה .עירנו כל סכמי' בפת מותרים לא
שהרבה בתים פתוהין לתוכו מן התורה מליו דהאאביי כריעת׳ דידיסקאמ ׳א ^ יעושיןמזהחלהא׳
ךן ^ ן "
^ 1D
צ,רכ ואסורים להוציא מן הבתים לחצר
ומבתיהםצ״ ל דא״ז( 6ר ^°דמ ל ת ^נקש י וגרסעו אותם כשהשנה
מותרק לטלטל בכל החצר
סה־כי׳ מיוחדת לבעליה והחל ישו'
ל לפ ונמצאמוציא מרשותי לי םו חבי יי לחצר שהדי ר״הי גמורה היא אבל חכמים אסרו לטלטל מכתיה׳ כפ׳הדר מלה ס״ח אמ׳רבא בר חנן לאביי לקהנר י 7פתחלה
גן1ון וכנן מרשו׳ לרשות אע פששתיהס  .לחצר עד שיערבו מפני שהבתים הם רשויות מיוחדות לכל אחד מבואה דאית בסתף .גברי רברבי לא לכ!ל! יאם נאי

"  ;ra, ,־ " ג

*ןא?ן רבי׳ע״כ הולכי מדביות פסוריס
^דמרו 3ין תנן ד ׳דכרי ספסרו
ותחנה וסדמנייהו מלערב ומס׳ בגמרא
 1דנודוקאערובי חצרות ונגמר משמע

שלו והחצר רשות משותפות לכולם ורומהקצת<לר" ה ואם היו
אמיישמ״ייהיליאמיר־’ ? * י *
מוציאי! מוזכתיםלחצי ’
רצילההמיי
סוזולכי מדברות פטוריןמעירוני חצרות שלא
עליהם אבל התירו אותו על יד עירובשגוםי]
וגותנין אותו בא׳מבתי ההצרו׳שעתה אגו רואין כאלו פילם ריין
באותו הבית וכאלו כל חצר מיוחד לאותו בית ואינו רומה לריה
ומפני זה הבי שמניחקבו העירוב א צליתן פת שהרי אקהעירוב

די 7
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^ %ל“ י״י> ־י ’ל’ י״״’ל 5
ית־י' «' 6־־י־־־־יי« D. rC p״ולא
נתנו לו בסל השתוף וכת׳הרמ״בס בפ׳ם7אן.נ«קמ'1נ1הני’
וכתב בה סבקס יין ושמן קודס הסכת געייי ; יזי״י
והסכים ה״ה על ידו והיה גורס כיון דאי "  ",ני.יה ל״ל»
בעו לה מאתמל לא אפשר למיתבס עודייזמ -יוהא
ניהלייהו ופשטא דבריית׳מסמס דבסבק׳ 7ביגעןכגרוגרות
יין ועמןמסל השותף היא וכןפרשיי׳י ^ לנ״א היינוכשהן

■י?3
■ :ה״ייהונחז ^ ימ בס כ
צל אלם וי"
3פ׳ןן מה״עוכן יושבי אהלי או סוכות אי
מחנה סרקיפוהו מסיצה״יזמטלטלין־
מאהללאסל עד שיערבו כולם אבלשיירא
"ה גייג>ן לעונ.לפ ,ם־ולן
ל 05
 6 cb ,L 61 JTכליס

עורה פרוטה ואי? מערבי? בכלייואי? מניחיין א' ותו; בחצר אלא י כי'
שיש בו ד״א על ר' שראוי לדירה ואפי' הוא של קט?
,
ליתנו תמיר בבית ידוע אי? לחם לשנותו וליתבו בביתאו "•
ל
־
דרכי שלום ואפיקטן יכול לנכות העירוב ולקכצי וצריך ׳ליתץ
ככלי אח ואם חלקיהו ונתנורו בשני כלים •ילינו עירוב אלאא =

הימב״ס סתס דברי י בס״ה וכתב אחד אנל «מניס חיל,ח
מבצי המבוי סבק מחכירו יין ושמן קיידס לינשתיפעולות
השב ולא כתן לי בג-ל השפוף שהיי גלה יבי " ” -לי למיין
דעתו שאינן כולם כשותפי שאין מספידי' ם”*1-שש ת’כ■הכל
 .המל  .־ י״־מ־ סל־־י־י־אס מכניס " ד " י״י
^ zr
טקמיויס ב״יל סל 6לתת 6־ 1ל־ס־ו

אםמסלו אין שיתופן שיתוף חה דבר תימא חחעפסת נח,
וכפ׳צ״סדהציאיתאכירושל׳סכלשהס נתמלא האחד וצריך שלא יקפיד שום אהד מהם על עירובו
מפני יאכלנו חברו ואס מקפיד אינו עירוב ולכך צריך ליזהר שלא לער׳־ ואפשר לו' דחקא כהבקס יין וסמ ן,משל חלק ואם נעשה
6״רא' .ההולכת לדרכה ונחו־• סס
כל ’"ז
אבלשיתוף ׳הוא דקאמר ומה סלס פי׳ דבסל"^ זסנש י '_
 3DJפטורים מלערב מפני שאינן קבועי׳ בדבר שתקן לצור' השבת ואין מערכין אלא כפת שלמהא
מאף שיתוף קאמ' לשון הבריתת העתיק כמות גמלינותאיללנה•
ואס קוא מהנה קבוע ועומ' ימים צייני ,לא כפרוסח אפייהיא גדולה הרבה אבל שלמה אפי׳ קטנה
שיהא כשיען ר־ ומי׳ ה ן אם שהיא כמנהגו ומ״ש סבקש קידס השבתואני שמעתיפ״א
לערב אלנוח״סהולכי' להלחם שאז אע״פ מערכין בה ובי! בד שיהא  0הן כ״כ
נחוניה־ ימים פטורים כדתנן בסקפ
נטל ממנו חלת נחתום כדי לתקנה או שיעור כדי חלת בחתום נ ל דהיינו לומי סאס קורס סכתהוס שחערנין נמנה
ןעיונין־ -וכתבשים גורסים בהנך וכתבו שהוא אחד־ ממ״ח מערב ק 2ה נפרסה וחכרה בקיסם ^ םניכך אסש למיתכהניהליה אעיפסאחפנכר^ ^ העירת
שצויןנקר' מחנה פחות מי׳ובמחנ׳פסורי'
וכלסהןסחות מי' הסיס יירא וחייבים •
ס״״קסית״״״״ר :: ; J *Z
שנפרסה אין מערכין כה ואם איני ניכ׳מערנין כה ^ ם א׳ י מז 5ה
ותימכתב הולכי מדברו׳ דהילנו שיירא
לכולםכיהליה • ונתב ה״ה כפ״ה והוסיף לסקלגריכיןל3ער,נעסח
פעם
®» ריסוכדברי .הרמ״בס ולא סשש לכתוב דין יושבי אהלים משוס דלא־שכיסי  :סלא אמרו אלא בא׳המזכ׳לכולס משלו דאיגלאי מילת׳שאין הזיכוי ןיכן ד גמןר ^ןה <לער3
ÜTr
במזכה משלו הוא ועלה ,
ססכיס הרש״באז״ל וכן משמע דסא
וכתוב בסבלי הלקט דהיכא שפטורים מלעיב ויש סס גויס צ״ע אס הס אוסרי'
ישכת( וי3ואוצי7י
ראביי f
ההוא מבואה Ut
,
. t
<[ ■ f
ג׳גת״׳א!
עליהסעס ול״כ דאין זה צריך לפניס דכיוןסאין הישראלים צריכין לערבפס־טא המז דמי״תי ח ממי מבוי וכי אבל סחוס והי אס ס ל דחפי כסכל< ofנותן חנק תק!ה-
ח״יולחערבין
ולויןעוי אוסר דה״ל יחיד כמקום גוי  :ומ״ס רבינואכל המירו אותו ע״י עירוב כעירוב היא וכדאמר רב יהודה המקפיד על עירובו איכו עירוב והכי נקטינן  :ני"
ששוט כמסכת ערובין ומתבאר והולך לקמן •:־ ומ״ש ומפני זה הכית סמניחץ בו ואין  .מערכין אלא בפת שלימה וכו׳מסנה בס״ע חלון עלהפ׳ 3כ 1,מ 1;.רנ,ן בלחיינמת !j"x
?עירוב אינו צייך ליתן פת מימרא דסמואל כפ' מי שהוציאוהו טלה מ״ט ומס' ומשמתפין חוץ מן המים ומן המלח דברי רבי אליעזר רבי יהויש ע אומי* כבר היאv ! 3K *!wj
בגמרא שאעי׳ע שאין שוס פת בכית זולתי העירוב שהביאו שאר שכנים מותר;־ :עירוב אפי'־ מאפה סאה והיא סמס׳אין מפיבין כה נכר כאיסי והוא סלס מערבין שג״ה אי׳טונלער׳
ורש ואינו תשיסקנין וכו״יג״ז סס בעלה הנזיר אמרשמואל עירוב מסוס קנין 3ו ומס' בגמרא סעמא דאין מערביין ׳בפיוסה משוס איבה ועירס יש״י שבאין לירי כלש ת ס גת א!
רכה אתי עירוב משוס דירה מאי בינייהו כלי ופחית משוה פרוטה וקטן ופירוש מחלוקת שאומד אני ניתן שלימה ואתה פיוסה ואסיקנא דאס־לו עירבוכרל ס אס מעמי! פעם
וש׳ילמ״ד מסו׳קנין ימלין לקנות בסודר כדיך שאי קנין ואין יכולין לקנות בפת בפריסות כשי לא שמא יחזור דבי לקלקולו כל ומי שייבאו ליתן זה פיוסס וזהשלס - - - - :
שיונה
צהודי^
סאין בו v' oואין יכול לפשו' קטן שליח לערב עליו עירובי חצרות דלאו כר מיקנס רמ״ש ובלבדיסיהא בה כשיעור יתבאר בסימןשס״ס  :וסר! .שכתב ומיהו אס יא נ
ואקכויי מאולמ״ד משוס דירה לא מהכיקנין סודר ומערכיןבאוכל סאיןבוש״פ נפל ממנה כדי מלת נפתוסויפר' מבואר הס בלמ' וכתבו התו' דנראה לר״י דדוקא להסעל השת :
וקנין גובה עירוב דפת משוי להוחדא דירה וקטן לאו מידי טכייד ופסקו הפוסקים בגיבולס לחלה דאי לא בעי' תיקון איכא איכס ומיהו לשון כדי קשה ואור״ידכקגי
נרכש Ü "0 ( :ואין מניחין אותו בחצר וכו׳בפ׳כיצד משתתפיןפלה ע"ה גע׳הנותן כדי לאשמועי׳דאפי׳ניטל לשס -חלה אס הפיי׳יית' מכדי צורך אירא איכה והיא״ס
 06עמבי בביתשער • ומ״ש או בבית שאין בו ד' אמות ברית' בפ''ק לסוכה דבית כתב ולפי הסבר' נ״ל דכיון דטעמ׳מ&ו' איבה אין חילוק כין כיטללסס חלה לניעל
שאין בו ד״א עליד״א אץ מניחין בו עירוב וכתבה הרי״ף ס ' אלון ומ״ש שראוילדיר' שלא לשס חלה דמה יודעי' שכיניו אס ניטל לשם חלה או שלא לסס חלה אלא ככדי
מ )5לאפיקי בית שפי־ אכסדרה ומרפס׳כדתנן כפ׳כיצד משמתפין ובגמ' פלה פ״ס־ שיטור חלה והס תולים דלשס חלה ניטל וליכא איבה ע״כ וזכו שכתב רבי׳אושימו'
נפרסהוחיברה בקיס' וכו׳אמר רב חסד׳תפיל בקיס׳מעיבין
לוינא מימרא דיב יהודה דמשמע מיכה דהמתן עירובו׳ בבית סער דיחיל עירובו  .כדי חלתי נחתי':
עירו' אבל סרמ״כס בפ״א כתב דאפי' בבית שער דיחיד אין מתנץ עירוב וכתב סס לובה והתכיא אין מערכין לו בה הא דידיע תפיה כא דלאיידיע תפר' ופי׳תפרה
ס׳הסהיתה לו גירסא אסרת ובסי' ש״ע אבאר הדבר באר היטב ביס״ד וכן״ש יכינו בקיס׳שלקח קיסם א' והכניס הקצה הא בתוך ספת והקצה הב׳בתוך הפמם' ופה
ו 6עילו הוא סל קטן על מה שכתבתי בסמוך איכא כיניהו כלי ופחות מש״פ וקטן שכתב ואס אחד מזכה לכול' וכו׳כן כתבו סרא״ש והמרדני שם וטעמו מסוס דפיו
בחלו התוס'שאין נר׳להס סיס״י על וקטן ונר׳לר״ת כמו ספר״ח דבבי' סל קטן מיירי ליכא איב׳וכ״כ הגהות בפ״א בסס הר"מז״ל  :מערב ,ן בפת אורזומדשי' וכו׳גס
מאכלומ׳דלמ״דמסו׳קכין־אין מניחיץ את העירו' בביתו של קטן דלאו בר אקכייי זה שס בעלה פ״א מיממ׳אמוראיסי ואסאחד מכני החצר רוצ׳ליתן פת בסביל
יסימא היא ומ״דמשו׳דירה תניחין את העירו' בביתו סל קטן וכן נר' מדכיי ה״ה כולם יכו ' גס זה כסוף פ' חלון עלה ע״ט מסנה כיצד משתתסין׳ במבוי מניח את
וצריך החבית ואומר היי זה לכל בני המבוי ומזכה להסעל ידי בנו ובתו הגדולים ועבדו
נע ‘!: 6סשואס רגיל תמיד ליתנו בכית ידוע וכו׳מסכ׳כסלהיהנזקין :
וספחתוהעכרים ועלידי אשתו יאבל אינו מזכה טל ידי בנו יבתו הקסכיס ועבדו
ניתנו בכלי אחד וכו׳כפ׳מי שהוציאוהו עלה מ״ט אמ׳רב יהודה אמרשמואל כחולק
 06עירובו אינועירו׳ואסיקנ׳דסיכ׳ דמלייה למנא ואייסר שפיר הוי עירו' ולא אמי ושפחתו המענים מפני סידס כידו ופייס רש״י מניח את החבית מסלו אס ירצה
30ליאל אלא כשחלקו מדע' ופיש״ידטעמ׳מסו׳דמה שמויעירו׳שמו כלומ׳שיהו כולן ומזכה להס על ׳ידי בכו ובהו ואומי להס קבלו חבית זו חכו כה לשם כל בהי מבוי •
סעריכיןיצ1ריכין3ו שלא ימח׳זהבחבירואלא סותפי׳פזחה ועריב׳וכת׳ה״ר יהונתן וכתב כיב המגיד בפ״אבסס היס״בא וכשהוא מזכה אס בקי ׳כהלכה הוא צריך
פלג מיפלג שהיה הכלי יכול להחזי' פילס ולא רצה לערכ׳כדי שלא יתחלף ככרו עס לזכות לכל כצי החצי וסמבוי ולכל מי שניתוסף מיום זה ואילך רממישאס לא כן
פעמים סכתוססו דיוריס ויאסרו עליהס עד כאן לשונו  :וס־יי״סבא כתב בסס רבו
כנר חברו ובשפת החילוק יקח כל א ' וא' ככרו כיון ס הס קפדים בזה אע" פ שכולם
סונקיס בבית א׳אינו עירוב ונ״ל דלאו דוקא מטפס זה אלא שכל סכלי א ' מכיל אומו שעכשיו סמערבין במחלת השנה לנל שבתות הסנה אף על פי שכיחוסעו דיויין
יחלקו בשני כלים מאיזה טעס שיהי׳אינו עירוב דלא פליג רבנן במילתייהו • וכתב בעיר אין צריך להוסיף בשבילם שמתחלה מתכוונים לזכות לכל הבא ואעי׳פ סאין
ל ה כפ״א אפי ' כסנתמל׳הכלי והותיר לא התירו אלא כששני הכלים בבי׳אחד וכן מזכין להס בפי ' ליהצכו ' מתג' עליהן ומיהו אס כפוספירדיורין לאח׳סנתמע'
ני ססבגמ׳למעלה מזה וכ״כ סרש״כאז״ל • ימ״ס וצריך שלא יקפיד סוס אחד מהם העירוב מן הסיפור א' עשר סצריך להוסיף מחמתן סהיי הן לא היו כפתלת העירוב
עיייבו וכו' ג״ז סם כעלה הנז ' מימר' דרב יהודה אמר שמואל ואע״ג דפליג רבי עד עכשיו ולדידהו הוי תחלת עירוב ולכן צריך לסומיו תמיד שיהיה בו שיעיר יין
יוני? עליה עסקו הפוסקי' כשמואל ומ״ש ולבן צריך ליזהר שלא לערב בדבר שתקן כת' בתסובו' להרמ״בן סי׳רי״ב בסס סתו׳ואכתוב לשונו בס״ס שס״ח וסם יתבא'3
אס
לא ^
Hhß

דם
(ג )

אח

שסו

כפנז& ״ו

 1ג' עאשיכ1ללז~ #!.אס לעירו' חצרות בעי׳סיעור כמו לשתופי מבואות • וכת׳הרא״ש בסס ר״ק דלרבי
יגיד!
נו ע״י  mיושכן דאמר בפ״ק דסציעא גני מציא׳לא גדול גדול ממס אלא קטן ואינו סומך על
ינתן
הקמגיס
שלחףאביו
זהו
גדול
גדול וסמוך על סלחן אביו זהו קטן ה״ה נמי הכא אין לזכות
נ£שי להם נימ
נאזיגה חני אם כעירוב ע״י נכו הגדול הסומך על שלחן אביו דידו כיד אביו דמי ועבדו ושפחתו
( 1כמ
לאחריה העברי' אע״ג דסמוכיס על שלקרבן לא
חלוןמימיא דר״יעלהע״טוטיש״יצו,מ
מיג !.דוכי מפשיה
הוי
ידן
כידו
דדוקא
כבנו
הגדול
הוא לכולם יכול למרב
בפרוסה מערבין בפת אוח מגישים אבל! ז! א להגבי׳ מן הקרק׳ כסהוא מזכהלססדיגל
( ) 7׳  n ;!5הוא דא״ר יוחנן דידו כיד אביו
לפיסרגיל בפת דוחן ואם
אח׳מבני
החצר
רוצה
ליתן
פת
בשביל
כולם
שפי׳
דכא; ד ; רי רניגי
כמהדחנח׳ברשותיהלא ממן41׳ ,
ללמוד ר!« נ« לעיין להיות תמיד על סלחן אביו אבל הנברי דמי ובלבד שיזכנו
לה ,וצרי׳לזכותו להם על יד אחר שיאמר ^ תני לה מזוספת׳אס משלהןאין צרי׳ל!מ<
עירו ג כפת נחו הסמוך על שלקב ס
 15י ופצי י 1תולב ?
זכה בזה כשביל כל
בני החצ׳ולאיזב׳ להם ע״י בנו ובתו הפמוכי ן ואס מסלו השליח מגביהן מןהקרקע
שהוא ? דין לעני־) חפי^ו ' וכ ׳־כפכס
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על
שלחנו
אפי׳הם
גרולי׳מפני שיד׳ כירו ולא יצאו עדיי?
מרשותךו 6ושר■זכיתי לכס סכ״ל ונראה לי
שיתוף נ־י) ושייך•
סא״עפ
סס ומ^
רו^
מו ספי^ נער
נערה^ואיכ
סתיי׳
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יתרם
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רז
יירוי
^
ו ;
ל הזכירוהוור ^'
הפוסקי הס מ
1
וברית? ניומפני
"
לא
אורמאדויי
»!.V׳
ד־גירלנין סלט י8
סלחנו
מציאתה
לא
3
י
ה
וכ
״
כ
הרמ
״
3
ס
על
שלחנו
כתורת צדקה יכול לזכות על יק אע פ שסמוכים
להס דין שיתופי'
עלנק' וכת' ה׳המגי סהאחרוני׳פירשו
דור׳
«גואות • וכמ״ש בפ״יז מהל׳ גזילה ולפי זה אין לזכותע״י שלחנו ואינו מזכה ע יי עכרו ושפחתו הכנענים ולא
עיאשתל במזכהלהס מסלו ומשוס התנא׳ בכוJ
לקיוןשי׳שפ״ו זע״כ כתו ספילו אינה סמוכה על סלחנו
עד שנותן מהמזונות אפי' אם יש לה ביה כחצר לבדה אבל
מזכהאבל אס היתה החבית מסל בניהממי
אין צריכים להניח' שתבגוד• והרמ״בס בפ״יו מה׳גזילה
פסק
להם
ע״י
בנו
ובתו
שאינן
סמוכים
על שלחנו אפי' אם הם
גניתדירח וכת”ש
קטניםאינה צריכ' הגבהה וכן דעת הרסיסו׳ל
כרבי יוחנן
ובס״א מה׳׳ע כתב המשכה ולי עברו ושפחתו העברים וליי אשתו שאינה מעלה לה
לקמן סי ' שפ״ז
מזונותוכ״ב הגהות בפ״א בסס סה״ג דמי6ית'
 iriלעעסקנ״ל כצורתה
וכת׳ ה״ה דמסעע דס״ל רלעכין אפי׳אין לה בית בחצר הרמ״בם ז״ל פסה כשמואל
דאמר בתוספתא אבל הימ״כס נתבססולוס
עירוב
גמל
גדול
מסעי קטז ?ט זממ  fגדול ממש וקטן קטן ממש שאינו יכול לזכות לי קטן
אפי׳אינךהניח הכלי בחצר צריך להגביה הכלימן
דבי
כת
בשעון
שהרע
בס
פסקכשמו
^ סומך על שלחנו וא״א
הר״אש ז״ל לא כתב כן וטוב להחמי׳כרב רי הקרקע ספח כדי שיהיה ניבי
ומשמע
דאמ
גדול
גמל
ממש
ול
^
י
?
י®
5
}
שמהם
שלא
לזכות
לי
מותר ט
על למןן1
שניהם שלא לזכות ע י בנו
בנו קטן
מתל אפי
צריך להגביה
טפח
ארזי' אינו
אינו סומך
שלחנו
חגו ״ ;׳*׳ י
מדבריו1,״׳*
דאפי ע״ ^ן
בשלבן^ יו
נהגכיהספס
לעכין מציא דחיפליגו בה שמואלרו
יוחנן פסק בר׳יוחנןבפ״יז מס׳גזלסומ״ש ולא ל׳י בנו הסומך על
שלחני
אפו
׳
ה
וא
גרו
^
ןכעוןכ
"
כן
צףיכ
וב כ ה המגיד בסס הגאוניס זילוכתנ
המשנה כצורת׳ גבי עירוב ולא כתב דקסן
מן
,
להגביהו י
י
הארץ rmו!
■ !
כעלהב  " ™ ’,שות'יי.י־ט שי3גי י « "
יח0ת״<
הוי הסומך על שלחן אביו נמו שכת׳בע׳ אפי זה ביין וזה בשמן א צ לערב אפי לא
נשתתפו לשם
עירוב החביות שהיא לשס ע יח'ולרבייה' י
;חסן
בנז׳גבי מציאה טעמ׳משוסדכין?
דחזיק ובלבד שיהא הכל ככלי א׳ואפי׳היו מסובין לאכול וקדש
עליהם שותסין בחבית ששנינו בפיק
הדרסלוי!
דלאאיפליגו ר׳ יוחנן ושמואל
אמתניתין היום סומכין משום עירוב על הפת שלפניהם
בשלחן
והוא צריכין לערב נ״ש ס צריך שתה^ גסה
לערובין משמע דלכ״ע
מתטתץ
דערובין שמסובין בבית שהוא מקי הראוי להניח שם העירוב אבל
בחצר מסאי חביות להיניא ואין לדקדק
מלשון
כפשטא רגדול גדול
ממש
ונר׳
שכך
דעת לא ובשתופי
מבואו׳סומכין עליו משלשיתו׳אף אם מסוביןכחצ׳ :הרמ״בס שאינו צריך להגביהחלל!א״כ
הרי״ף דבפ״ק דמציטא
כתפה
לדר
'
יוחנן
שסן
הניס הכלי בחצר אבל אם הניסבכיתללו
וגבי עירוב כתב משנתינו כצורתה ויס
דמ״ש לא כתב כן אלא כדישלאלנתוג
מוס טעס לסלק בין מציאה לעירו' וכמ״ש בתשו׳הרמ״קסי'רי"
גדמציא' אץהאכ מצריך להגביהו מן הקרקע טפחסמוך למ״ש קודם לכן הניחר באויר מבויאינו
;< כ׳ אלא כדי שלא תהא לו איבה כיון שהבן סומך על שולחנו אבל במהשהא' רוצ'
סיפוף דהוה מפמ׳שאם הגביהו מן הקרק׳טפח אפי׳הנית באויר מבוי הוי
שיתוף:
לזכות לאחרים ע״י כניחוכיס הס לאסריסכאיניש־דעלמא •
והגהות כתבו ב סי א ב״חסהיה שותף מם שכיניו בסחורה וכו׳מסנה בפ׳הדר ב״השהיה סוחףלסמי'

חצר ה״מ לר״מ דאמ׳אין קכין לאפה כלא בעלהכדלזית' בפ״ק
דפליגי עליהדר״מ התס לא צריכיק העירוני חצרות שתהא לה חצר באותו,
הילכך מצי מזכה על יד אשתו עכ״ל וכ״כיבי׳ייוס׳כנ״רח״ג כשס
היזויסיכולל,5׳
ע״י אשתו וסכינקטי׳ומ׳ישוכפזוכין ס צייבין להגביהו מן האקטפק ג״זש ?

דקדושין15בלל

לעברי׳ צע״גדסמוכין על שלחן רבן לא הוי ידס כידו דדוק׳ במו כגדול הוא דא״ר
יוחנן דידו כיד אביו לפי שרגיל להיות תמיד על סלחן אביו אבל הנכרי הסמוך טל
סלחן ב״ה אין מציאתו לב״ה ואפי' אוכל בחנם אצלו וכיס עבדו ושפחתו העברים
דבסכרן קא אכלי וכך הס דברי התו' סס בפ״ק דמציעא -כתב הכלבו גני עירובי
׳מבשילין שמזכה ע״י עבדו ושפחתו העברים אפי׳ הס קטניס שהקטן זוכה לאחרים
בדבר שהוא מדברי סופרי׳והס דברי הרמב״ס כע -א מה״ע וכתב ה״ה דהכי איתא

3פ' התקבל  :ום״ש ולא ע״י אשתו שנותן לה מזונות וכו' התוס' והר״אש כתבו
3פ' סלון אמתני׳דקתני וע״י אשתו מוקי לה בשלהי כדיי׳כגון שיש לה בית באותו
קצי מזגו הכי לנפשי זכיא לאחריני אכל אין לה בית בחצר לא וא״ת אי במקבלת
קרס הא איכה צייכה לזכות לעצמה כדקאמר בס' הדר ורבי יהודה כן בתירא מתיר
בנשי׳ואוסר כעבדי' ופסמס עירוב בא אצלס כיון דמזכה לבני המבוי מניחו בביתו
ואי בשאין מקבלת פרס ני אין לה בית נמי תזכה להם
:ס דאין ידה כידו במציאה ולא
למעש' ידיה כיון דלא זיין לה וי״ל דאיירי כשנותן לה
ב״ה
מטו׳למז ומתיה ובכה״ג
לא חשיב מקבל פרס לעמן עירוב כסאיג׳מביא׳ המאכל והמשת׳מתוך ביתו ואוכל'
אי כמי בסאומ׳לה צאי מעשה ידיך למזונותיך ומססקא־ולטנץ מציא׳ולכל דבר הוי
ידה כיד כפלה כדסמוכה על שלחנו דמיא ולפנק מקבל פיס לא דמיא ומיהו קשה
מעבדי׳ כנענים אס יש להס בית בחצר צריך לזכו׳להס כיון שאוסרי׳אליב׳דר׳יהוד׳
בן כתיר׳דמסתמ׳חקינו ליה רבנן כזכיה כיון דאוסרי׳וכיון דזכו לנסשייהו זכו נמי
לאחריני ונ״ל דמסקנ' מדרי׳ אתיאכר׳יהוד׳בן בבא דמפיר בעבדי׳ ואוסר בנשים
וממייהו במקבלי פרס ואשתו צריכ׳לערב ועבדו א״צ לעיב ולעיל פסקי׳הלכתא
כר׳יהודה בן בתירא ע״ככלו׳דססקי׳כר׳יהוד׳במאי דערי בכשיס אבל במאי דאסו׳

ידווכנ
סאינ׳מקכל׳סרס אין ידה כידו לאלמציא׳ולא למעש׳ידיה והאי קבל' פרס ל״ש אס
גותןלי 5מאכל לנותן לה מטות לקנות אוכל או כאומר צאי מעשה ידיך למזונותיו
ונותיך
ומעיקר' לא היו מחלקין בכך אלא למאי דפ״דדאוקמת׳רכדרי׳הויאאפי׳לר׳יסודס
3ן בתיי' אבל למאי דאסיקו דלא הויא אלא לי׳יכוד׳בן בבא א״כ לר׳יהוד׳בן בתיי׳
לקי״ל ממיסמסי' כל היכא דכזוכת כחד מהכי גווני ידה כידו ובעמי' כנעני׳ נמי
אנזי׳יס להס בי׳בחצ׳אינ׳זוכי׳דהא לא אסרי דקי״ל בהא כר״י בןבב׳וכין זיקלהו בין
לא זיין יד כידו דהא גופ׳ קנוי לו הכל הרי׳ף והרמיכסכתבו משנתינו כצורת׳ססזכ׳
יל ירי אשתו וכתנ הר״ן בפ״כ רביצה דהא דאוקימנא מדדי' כשיש לה כיח באותו

י!י נ ס־ גיי יוחנן בן נורי הנא כמי צא קיימא לן
אוקי פלוגתייהו בגווכאאחרינא הא פליג עליה אכיי הפס רה״ל רב יוסףואביי
תרי לגבי חד • ורבי' סבר דכיון דשני רבה מאי דעריך ליה אכייליכא הנאאלל) י3
יוסף לגבי רכה וקי״ל הלכה כרבה והיי״ף והרא״ש כתבו המשנה כצורתהונראה
שסמכו על מה סכתכובה' מי שהוציאוהו הלכה כדברי המיקל בעירוב
ואפי׳יחיד
במקום רכים  :ומ״ש ובלבד שיהיה הכל בכלי א' מימרא לרב סס ואע״ססרנינו
כתב שיהיה הכל בכלי אחד על מה שכתב אפילו זה ביין וזה בשמן לאודוקאד5״ה
לזה ביין ולזה כיין כעי' שיהא בכלי אחד שהרי אהא דאמ׳ רב ובכלי אחיכתב ו&״י
ואט״ג דאמרי' בפי מי שהוציאוהו דלב״ה עירוב הנותן בשני כלים כסר התםהוא
דמעיקר׳לשס עירוב גכוומליוסלמנא ואיימי אבל הכא דלאולשס שיחון»הוה
בכלי א' אין 3ב' כלים לא וכיון דטעסא דכעי' צלי א' משוס דלא לסם שיתוףהוה
לת״ק דבעי לזה ביין ולזה כיין צמי איתיס• ודין זס לא ניתן ליכמ׳כאן דהאבעווני
חצרות קיימי׳ סאינס אלא בפת ובסימן ספ״ודמיירי בשיתופי מסאות ססהוא
מקומו י  :ואפי׳היו מסובין לאכול וקדש עליסס היום ופו׳ כע'
כיצדמשמספין
טלה פ״ה אמ׳רב יהודה אמר רב בני חבורה שסיו מסובין וקדש עליהם סיוםהעת
שפל הפולחן סומכין סליה משו׳ עירוב ואמרי לה משו׳שתוף אמר רמ ולאעליגי
כאן במסובין בבית כאן במסובין בחצי ופרש״י טעסא משו' דסתופיטבואסמותי
להניסם כחצר שבמבוי אבל משוס עירוב לא דביתבמי' דעירוב מסוס דרסוחצי
לאו 3ר לירה הוא • וכת׳ ה״ה בל׳א ומדברי רבי׳ נר' שהוא מסר׳במי חבויהש?נו
פת בשיתוף והיו מסובין ואוכלין ממנו אבל הרש״בא מס׳בכני תיור׳שהיו
מסובין
אצל א׳ שזימנן לאכול משלו ואעיפ שהמטר מסלו צריך לזכות בכאן סתמו כעיי^
סכל שזיכזנ׳לאכו׳על העולסןהרי זיכה להס את הכלכת׳המרדכיבפ׳מיסהוצאוהו

וחמסמוחצהמקפי טב עירובו שינו טימקבנ משנו ח ככהודיעוו ^ ^— ־־
מדעתו :כתב האגור כסימן תר״ץ נשאל גדול הדור מהר״י שלן על מס עישמנהג
בקצ׳קהלו׳ מאשכנזשעושי
בקציקהצו'
שעושין} עירוב חציו׳ כפת ומולין
הסתעשוי'כמין מ נה 3נ ?
ופולין.. . j
ומניסין
סס
כל
השלאיךיוצאין בה הא לא הוימקו׳פיתא ולא
הרבה
גמלי׳ערערו
טל
זה
ובסוףמצאבפשו׳מהר״ס שיישב המ נהג ^זכל ל ,ניו
להרב
הנז׳הטט׳טכ״יל
ל
;
נוסח דברי המערב כת׳ רבי׳נסי׳שצ״הוסם מזב ^ יחו
איכה
מטכב׳־כתו
'
בסבלי
הלקט
שמצא
כנושו
גאון
סיכא
דלאטיי
3ו מ^ פמ ® ,
מקנה להו נהמא בהלא וסמיך עליס יכ הא דא״ל רב' גרגח ןי לאביי ניקנוגה

"ריפמא

א־ח
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שבת

שסז

שסח

קפד

3|$ם$אושא ז״לכמשל זה איןהדכיכן מההוא ינוקא דאשתפוךחמימיוהלו מנן ניתוספוטליה מוסיףוצרי׳להודיט וכשכל'האוכ׳נמיקתנידצרי׳להו־די׳ממץ
י’5מר נירגי לסו מי ריפמא כסלא מע״ש קאסר אבל משחשכה לא ממי דקניי׳ אח׳• וכת׳י־ר״אש כשם ר״מ דמה סנסמפקו היינו בחצ׳שבי׳ב׳מבואו' דלא ידפינן
ל וין השמשות וכןהשיב ר' אביגדורש"כ • ודברים פסוטי׳הס ולא כמבתיס כהי ניחא ליה כדאס׳ בסמוך ואפשר דבהא אפי' ר' יהודה מודה אבל חצר הפתוחה
 JjDUיראה שום אדם משובת הגאון ויטעה בה • כתוב עוד סס בתי׳סבספע
למבוי אחי אע׳״ג דלרבנן צרי׳להודי׳כיון דלר׳יהודה איןצרי׳להודי׳קי״לכר׳יהוד'
כדססי' לקמן שמואל ועוד דהלכה כדברי
,,־■» כעירובושארש אין להסבתי' הרי
^ 5שרןן של אדם מערב׳לו שלא ׳' מרעתואפיי המקל בעירוב -ונ״ל דחצר שבין ב׳מכואו'
^^רויי׳בחצ' וכמב בשסה״ י
אביגדור
עשר׳טפחיס אם מיהה בה שלא לערב ואפייאם אין נמי היכא דדגיל לער׳כא׳מקידעינן כהי
ךגימ שאינהגבוה מן המי׳
ניחא לי וכבי הבית מערב ין מליו ודבר
•)יןמםלס לין בה6ל[ ,5י'™'6
יאיפש
תיל לערב עמהם וה״מ שאוסיעליה׳כנון שאין הבית פתוח אלא
פשוט הוא דהאי שלא מדעתו סכמב כאן

?פטס
משו'י<׳ ינהרה י י 6יז יפ י,פסו^ לאותו החצר אבר אם הבית פתוח לב׳חצרו׳באחת רכיל לצאת
גןנהפ ־ ־הוי
וסגארבע^ ••׳> ׳‘■
קסה
ולבא תדיר_שאוסר עליה׳ובאח׳ אינו רגיל לצאת
ברגיל
0
שרהורושי -״י
ץ׳־י׳־י  u״ .
ולבא !>_ * w
קגויי׳* 1׳•
רור 1
^ יןןדד
׳ ע ; י\ » iiwji 1׳  iwגיג 'sw ^ iiis 'sa .

טסי'עפחיס מקי ^ ״המיס 1
 tnw״ שתו ״ל;
•״ V״ ro, Dל" ,לא

שאולמערב׳שלא לרעתו אפי׳אינו רגיי לערב ובשאינו רגי׳ לצא׳
ולבא נמי אע״פ שאינו אוס׳ אם תיל לערב עמהם מערבת שלא

רבי׳הוי כמו שלא מדעתו דבסמו׳ דהיינו
סל׳כידימתו•*י
דסשסזנ ^
חשמיגהל/
אבל בני
החצ׳
אסחיחה גהס נני

אין יכולין ליקח
מדעתו אבל אם אינו אוסר וגם אינו רגיל לער׳עמה' איג' מערבת פתו
מביתו
m
מדעמו וכו׳ 3פ״ פ חל רן
הסוא טוחיינאוכו׳ היי אמ׳סמואלשלא לדעתו וכל זמן שלא מיחה בה בפירו׳ אפי׳ אם אינו רגיל לער׳שלא מדע'
מ!הפ׳
מדעתו לער׳עמה׳ואינו אוס' מערבי שלא לדעתו דמסתמא ניח׳ ליה אבל וכו׳ הוא מה שכתבו התוס׳ והר״אש אהא
^! וסל אדם מערבת לו שלא
מימיני נשים שעירבו ונשתתף שלא אינה יכולילזכוימשלו לאחרי׳שלא מרעתו ואפי׳בני הבית יכולין דאמ׳שמוא' א׳מבני מבוי שרגיל להסתת׳
מדננחבעליהן אין עירובן עירוב ל ק
“־ “*
הא לער׳שלא מרעתו אם איןהבי׳פתוח אלא לחצי אח׳אבל בני החצ׳עמהולא נשתתף כני מבוי באי׳ונוטלי׳
^סרהא דלאאסר ה״נ מסתנר׳ראמר אין יכוליןליקח פתו מביתו לער׳שלא מרעת שום אח׳ מכנ יהבית ־ ממנו בע״כ דדעת אשתו צריך דפסיטא
סמואל אט׳ מבני מבוי שרגיל להשתתף
ואפי׳תילעמה׳ואוס׳עליה׳ :
ליה שאין סוס עירוב מועיל בע״ככלומר
»גגי « מי ולא נסתמן־ מי מבוי באין
שסח
כבר ונתקלקל העירו׳ובאאח ׳מכני שלא מדעתו ושלא מדע אשתווהמידהי
החצרלחזו׳ולתהנוולזכו׳לאחרי׳אם כתשי׳ימ דרגילואסרנוטלין שיתופן
מוסלין ממנו בע״ב רגיל אין שאין רגיל
*
לגמיי בע״כ ודעת צסתונמי לא בעי
לצש״מופרש״י הא דאס' על בני מבוי לא
נעי׳דעתיס ומתני' בדלא אסר כגוןחצר חוזר ומתקנו ממין שהיה העירוב הראשון אפילו כלה כל העירוב והיי״ף כת׳סתס אשתו סל אדם מערב׳לו
שיין טעי מבואות ורגילה עס זה ולא עם מזכה להם וא״צ להודילאפי׳מתקנו משלהם ואם מתקנו ממין א׳ שלא מדעתו ולא חיל׳בקאסר ללא אסר•
זההכיכמי מסתכרא דמודה שמואל היכ׳ אם נתמעט משיעו׳וכא להוסייעליו מוסיף ומזכה להם ואין צריך והרמ״בס בפ״ה מה״ע כת׳אשתו סל אדם
ול^אסי• ולא נשתתף אינו תכ׳ומתכוין להודיעם אפימתקנו משלהם כלהכולוצריילהודיע׳ אם מתקנו מערב׳לושלא מדעתו והוא שלא יאסו׳מל
לאסו׳עליה' וכתב הרא״ש אשתו של אדס משלהם וכן אם ניתוספו עליה׳דיורין צריך להודיעם דשם' אינן סכיניו אבל אס אוס' אינה מערבת ולא
מערבי! לוםלא מדעתו ואסי׳אסאינו חפציםבעירוי' וה״מ כבית שפתוח לב׳ חצרו׳ דאיכא למימרס־מא משתתפת עליו אלא מדעתו כיצד אוסר
ווצ׳למוב וכן מפמ׳מדסייתי לה אעוכדא לא ניחא להו לערב עם אלו אבל אם אינו פתוח אלא לזה החצר כגון שאמי איני מעיב עמכם או איני
ןסוחיינ׳ונתבו התו׳רגיל אין שאין רגיל א״צ להודיעם שמערבין עירובי חצרו׳ שלא לרעת היכא שהוא משתתף עמכ׳נרא' מדבריו שהוא מפרש
151ורגיל
■אס' כמו פתח הרגיל אבלשאינו
הא דאס׳סהוא מתכוין לאסור על סכיניו
פתוח
והיינו בריתא דנסי ' שעירבו ומאי שלא
וגיללא אסו־ונוטלין שיתופובע״כ סל
ב״האכל דעת אשתו צריך וכן הכריע הר״אס סכת׳ראי לא תימ׳הכי קשי׳דסמואל מדעתו דקתניכפ״כ הא דלא אסר שלא היה מתכוין לאסור עליהם וכהא אמי
אדשמואל וכולי רגיל אין שאין רגיל לא ולעיל קאמר אשתו של ארס מערב׳שלא שמואל אשתו סל אדס מערכת לו ומאי שלא מדעתו דקאמ׳שאינו יודע ברב׳ אכל
מדעתו דפסמ׳בכל ענין אפי׳ אינו רגיל והא דלא משני הא דבעי הכא רגיל משוס הא יורע ומוחה אינה מערב׳ולפ״ז כי קאמר ה״נ מסתבר' מייתי ראיה מדאמר בני
מוסלין ממנו בע׳'כ ואפי' דעת אשתו ליכא משום דפסיטא ליה דאין סוס עירוב מבוי נ־וסלין ממנו בפ״כ דמשמט דוק׳בני מבוי הוא דנוטלין ע״כ אבל אשתו אינה
שפיל נע"כ ודקא מ׳אלא לאו ש״מ הא דאסר הא דלא אסר הא דאמר שמואל אפי׳ מערבת בע"כ וא"כ ע״כ לומר דמאי דקאמ׳הכא מערכת שלא מדעתו היינו שלא
אינו רגיל מערכין בע״ב היינו כדאס׳והא דקאמ׳הכ׳רגיל אין שאינו רגיל לא בדלא מידיעתו אבל יודע ומוחה לא וצ״ל שאינו גורס רגיל אין שאינו רגיל לא דאין לו
אסר כגון חצר שכיןב׳מכואו׳ורגיל במבוי אח' ואין רגי' באחי ואפ״ה כיוןשהורגל מנין לפי שטה זו ומאי מקט שמואל רגיל הוא משו׳דאס אינו רגיל אפי׳בני מבוי
להשתתף עמה׳אס נטלו עירובו בפ״כ ומדעת אשתו מות׳ לטלטל כמבוי וסא דתני' אין נוטלין ע״כ אבל כופין אותו ככ״ד עד סיאע' רוצ׳אני או ב״ד יורדין לנכסיו
(וין עירובן פייו׳היינו בדלא יגיל ולא אסר :ומעת' ית 3ארו דברי רכי׳שמ״ש אשתו וכמ״ש ה׳המגי׳בראש הפ׳גבי א׳מבכי מבוי שרגיל להשתתף טס בני המבוי וכו׳ודע'
שלאדם מערכתלו שלא מדעתו אפילו אס מיתה בה היינו מימרא דשמואל וכמו הרי״ף נר׳סהוא כדע׳הרמ״בס וזהו שלא פיר׳דהא דאשתו מערב׳שלא מדעתו היינו
שפירשוה התו׳והר״אש ואע״ס שהתו׳והר״אש לא הזכירו מיחס בה ומשמע לכאורה דוק׳בדלא אסר שסמך על מ״ס אידךמימר׳דשמוא׳דאמ׳בני מבוי באי' ומטלי׳פ״כ
דע״כ לא אמרי׳דאסמו מערב׳אלא בפלא רצה לערב עמה׳ימיהו לא מיחס בהשלא דמשמ׳אבאשמו ע"כ לא וא״ב ע״כ את' לומ׳דכי אמ׳אשתו מערכ׳שלא מדעתו היינו
לערב אכל אס מיחס בה שלא לערב אינה מערב׳והייכו שהזכיר הר״אש מיסה ולא שלא מידיעתו אבל לא בעל כרחו • ודע שהימ״בס כתב הא דאסמו מערבת לו גבי
נת׳בהמשט' ליהליבי׳דלית׳אלא אפי׳מיחה בה כמי מפרב׳וכן יש לדקדקמדפיש״י חצר שיש לה ב׳פתחי׳ לב' מבואות ונ״ל דלרכותא נקט הכילאסמועי׳דאפי׳בכה״ג
אחמבני מבוי וכו׳ולא נשתתף אינו רוצה ומתכוין לאסור עליהם וכ״כ כשכלי לקט אשתו מערכת לו שלא כידיעתו וז״ל הרש״כא בתשוכ׳בחצ׳סאינ׳כין ב׳מבואו׳אפי'
נשם הי*מ נר מסה מצאתי א' מבני הקצר שאינו רוצה לתת חלקו כעירוב נוטלין א' מן השוק מערב עליו לכ״ע ואינו צרי׳להודיע ׳חכות הוא לו וכ״ש אס עירב א׳
ממנוכע״כ* וס״סוצפי' אין רגיל לערב עסהס הואמדמסיקרגילאיןשאין רגיל עליו משלו מערב ודוק׳סלא כפניו אכל כע״כ לא יאח׳ממי החצר מערב עליו אפי׳
לצש״מוכדסז׳היא״ס דה״ק אלא לאו ש״מ הא דאמ׳ שמואל אפי׳איני רגיל מעיב׳ כע״כואפי׳משלומפכי שהוא אוסיעליה׳עכ״ל• כפ׳הר״אשבר״ע הדר מער׳שאמ'
3ע'כ היינובדאסר וז״ש יבינו וה״מ שאוסר עליהם • ומ״ש כגון שאין הבית פתוח
חוזמיכי מן העירוב ואיני רוצה לערב פס מי הסצ׳ובני המכוי צרי׳לחזור ולזכות
אלא לאותו חצי פשוש הוא דכל כה״ג אוסר עליהם  :רמי ש אכל אס הבית פתוח פעס אחר׳ולערב ואפ״ג דא׳מבני מבוי שרגיל להשתתף' טס בני מבוי ולא נשתתף
לכ׳חצהש וכולי כרגיל שאוסר מערבת שלא מדעתו וכו' הוא ממס שנתבאר דכל כאין בכי מלוי ונכנסים בתוך ביתו ו״נוטלין עירובו כע״כ ה״מ ברגיל להשתתף
קינא דאוסר מערבת שלא מדעתו אפי׳אס אינו רגיל לערב פמהס -ומ״ש ובסאינו אבל שאינו רגיל לא • אס טוב לער 5ככל ע״ש אופפס־אח׳בפכ׳יתבאר בסי׳שצ״ה;
יגיל לצאת ולבא אפ״פ שאינו אוסר אס רגיל לערב עמהסמפרכ׳סלא מדעתו
שסח עירבו כבר ונתקלקל העירו'וכו׳משנהבפ׳חלון פלה פ׳נתמעט האוכל
לייטהאדאמרששאל א׳ מבני מבוי שרגיל להשתתף עס בני מבויולא נשתתף
נצי מבוי כאי׳ונוטלי׳ממנו בע״כ ופי׳הרא״ש דבפאיכו רגיל ואס׳היא ומפנישכתבו
בו התו׳והדס״ס דדעת אשתו כפי תלה רבינו הדבר באשתו • ומ״ס אגל אס אינו
איסי וגס אינו רגיל לערב עמהס אינה מערבת שלא מדעתו הייני דחכיא נשים
סעייכו מסתתפו שלא מדע' בעליהן אין עירובןפייוב ואוקימנ׳בדלא אסרוע״צ
כשאינו רגיל לערב עמהס היא דאי כרגיל הא אמר שמואל אחד מבכי מבוישרגיל
גהשתתף־וכד ואוקימנאבדלא אסר הילכך ע״כ האי ברימא דקתכיאין עירובן
שמכ כשאיני רגיל היא דכיון דאינו רגיל וגסאל אסר אין מערב' אלא מדעתי :
וכל זמן שלא מיחה כה בפי׳אפי׳אס אינו רגיל לערב עמהס וכו׳כ״כ סס הי״אס
ח ל והיכא דלא אסר ולא רגיל דאמר אין עירובו עירוב היינו דווקא היכא דמיחה
מעל דבסני איירי כולה שמעתיה כעין עובדא דטוחיינא אבל כל זמן שלא מיחה
מעל עירובו עירוב ומסתמא לא קפיד  :אבל אינה יכול לזכו׳מסלולאחרי׳שלא
מדעתי נ כ סס התוס׳והר״אש והמרדכי וכ״י סמ״ג וסמ״ק והאי שלא מדעתו אינו
ימי שלאמדעתו דלעי׳ דהוי אפי׳בע״כ אבל האי שלא מדעתו היינו פלא בידיעתו
יילי מתנו התוספו׳וצייך ליזהר שלא תזכה האשה לשכיניה כשאין בעלה בעיר:
בר הנימיכולין לערב וכו׳סתו׳כתבושס ואס א ןהבעל והאש׳כעיראלא
מיכימו נרילדקד׳אס יכולץ לערב בני ביתו בלא רשו׳משל בעל הבי'דהא כסמל,׳

הבית אין יכ  pjiצער נ אעיג
לאשמו « עיני* ־ זני עלמ*ש
א& תו משאר גניהנית .
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מוסיף ומזכה ואינו צריך להודיע נתוספו עליהם מוסיף ומזכה
וצרי׳להודיע ופרש״י ואינו צריך להודיע שהרי כולן נתרצו כתסלה :וצרי׳להודיע
לדיורין שנתוספו אס דעתן בעירוב ותרתי קתני מוסיף ומזכ׳אס משלומער׳וצרי'
להודיע סא משלהם מעיב  :אבל מדברי הרמ״בס נפ״ה מה״ע משמע שאינו מפרש
כפרס״י■ אלא דחדא קתני מוסיףומזכה מסלגוצרי׳ל הודיעאע״פשהעירו׳שלומשו'
דרילמ' לא ניס׳להו בהאי פתסא ובגמ׳כמאי עסקינן אלימ׳במין אח׳מאי איריא
נתמעט אפי׳כלה נמי אלא בשני מינין אפי' נתמעט »מי לא דתני׳כלה האוכל ממין
א׳צין צריך להודיע מכ׳מיניס צרי׳להודיע אבע״א ממין איז׳מאי נתמעט נתילטמט
ואב״עא משני מיני׳כלה שאני ופרש״י במין א׳שחוזר ומערב מן המין הא׳מכ׳מיניס
סעירב בשניה ממין א׳איל הרמ״ב׳כתב כס״ה תה״ע אס במין אחד נשתתפו אפי׳
כלה אותו המין ה״ז עושה שתוף אחר ומזכה ואינו צריך להודיע ואס בשני מינים
•• כשתתסו ונתמעט האוכל מוסיף ומזכה ואינו צריך להודיע נרא׳מדבריו דמאי
דאמרי׳כמין א׳ובכ׳מיניס אתחלת עירוב קאי ודברי רבי׳הס כמרש״ינוה״ר יהונתן
כתב אס בא לערב מא ותו המין הראשון אסי׳כלה מוסיף ומזכה ואפי׳מער׳ מליהס
מ& לה'ואינו צריך להודיע ואם בא לערב ממין אח׳אס כלה הראשון צריך להודיע
לי 3סאסמערב
משלהם

חלמת שבת
משלהםואס משלואיןציין* להודיע כלל ואם נתמעט מוסיף ומזכה אס מעיןא׳ואין

שסט

וכשנתן כלינלהמטלטלץ -קוצץ זה את זה יפיי״םה לכיכר5איוביתחועיז
מכייסים צותס במריבי סצרותודבי־י יבינו עי0רעכ״^ 1

צריך להודי' להם כין שיערב מסלו בין משלה׳ובנתוספו דיויין אס מסלו מוסיף על
ככרות העירוב ומשי׳ככלראס׳ אין צרי׳להודיע לדיורין הנוספים ואם מסלהס
צי־יף
 Wהדר בכית שער אכםדר׳ימרפסת שבחצר וכו׳משנהבפ׳כיצד
: nDP
להודיע אס יתרצו כעירוב פכ״ל* וזה כדברי רפ״י ולפי סבאו כל סחילוקי 'מבוארי'
הנותן את עירובו בבית פעי אכסדרה ומיפשת אינו עימד יי^י
■
יפס כדבריו כתכתי ולקמן בססו׳ פרקא
'
■
עלה פ״א גבי הא לא״ר יהודה כד״א
איניאו®■ עליו נסתהתכןי־3
’יונילף
פתוה
שמנהלחצר אחת וכמה שישו המירוב בתיולתו
בזמן שהן ערובבית ספציס ובבית האיציו׳ה״! 3U
בעיוני מחימקאכל בערוביחצמ׳מערבץ
עשר
ושמנה
עשר
בכלל
!
שיעורו
כגרוגרות
לכל
א׳
אם
ה
&
והדר
&ס
אישי עליו•ופיס״י•
לדעתו וש לא מדעתו וארי' ,בל כל
מקום
ניתן
תשעה
עש׳ומי״ט ולמעלה אפייער כמה שיעורו כב׳& עודות שהם עירובו מריבי חצרות* וכתבה״ר,
סא״ר יהודה בד״א אינו אלא לפרש רכרי
י״ח גרוגרות היו בה כשיעור ונתמעט
ונשתייר בו אפילו כל שהוא בי׳סער אע״פסיסלוד׳מחיצו׳כיוןד ;^
חכמי׳אוקימנ׳למתצי' כחצ׳שבץ ב׳מכואו'
כשר :
סמתו׳שאת מתירו במכרזה אתה אוסרו
עוכרי׳ לבתיהם דיך סס אין עליהתורת
מעה לנחתום ואמר לו אם יבואו בני בית אלא תורת חכר אב׳ אסהניח נ1רוכי
במבוי זה פבל אם אינו פתוח אלא למבוי
החצר לקנות ממך ככר לעירוב זכה חצרו׳בבי׳שבחצר ס הוא מיוחדלאצו׳ סס
אחד אינו צריך להודיע משו׳דזכו ' הוא לו
תבן וכהמותיו היי זה עירוה סהייר 4
לי
וזכין לאר׳סלא בפניו ואסי׳לסמוא׳דאמר
בעירוב שיהיה לי הלק עמהס בשביל מעה זו אינו עירוב אפי׳
1ר' יהוד׳לאיפלוגי אתא הא אמ׳הלכ׳כי' אם זיכה הוזגוני לכולם וזיכה גם לזה־עמהם אינו עירוב .לזה שלא לדירה הוא ובית מיקייוהדישסכבית
העשוי .לתבן ומא עש יי מענפיל/ילמת
יהוד׳וא״כ כשאין החצר פתוס אלא למבוי כיון
:
לזכותילו
במתנת חנם אלא בשביל מעה שנתן לו וכמנו׳אינן ומקנים כלומר שאינה בית עלקבע<זפיס
אח׳ציון דזכו׳הוא לו מערבקשלא מדעתו מונות נמצא שאיז

הנותן

יא שאין לוחלק כעירוב אבל אם אמרלו ערב לי קנה
■ כיתמיקרי
לכלדברודגרסי׳כגמ׳אמ׳וג
וכך כתניהרי״ףוהר״אש
וצןפפק הימב״סעירוב שהרי עשאו שליח לעד לו בענין שיועיל וכיון שא״א לחיו׳
יהוד׳ברי' דיב שמואל גישילח צל
מקוס
03׳ ה מה״ע וכתב ה׳המגיד

שי״א
דהסיא לו עירוב אלא א״כ יזכה לו
כמו לאחרים הוי כאלו אמר שתל לו שאמיר .הדר פס אינו אוסי הנותןאפ
לזיקמת-ל* היא ^ יב דמ 1נ £י 1צי
הפתוח
כמו
לאחרים ואפי׳אם אמך ן^ ה  . , 1,אם נתן כ
 <£י בתורת ק נין עירובו סס אינו עירוב חון מניתסער
דיחיד ופיש' י חוץ מגייעער דחצ'דיחיד
ימתני׳בכית מעי דחצרידרכי׳ולפידברי
רב יסורס בית שער דיחיד הדר ססאינו
אום' והבוחן עירובו שם סו 'עירו׳והימנ׳
פתיהס
די למי לא כיח' לי׳בהכידאוושי שאין דרך כ״ה למכו׳משלו ולרע׳ שיקנ׳
לו במעותיו אמי לו וכאלו גפ״ד כת׳מי שיש לו בחצ׳חבירו כיחפער
ליה איצשי
דב׳המכואו
'
בסי׳שס״ו
כתבתי
אט
'
לו ערב לישעשאו
שליח לעריוחזקה שליח עוש 1שליחותו  :סרביס דורסים בו או אכסדר׳אומי־פח׳
מקנה שאפילו יתופפו דיויין לא יאסרו
שע
הדר
או בית הבק׳אי כי׳התכן או בית
העצי־או
עליהם וכתבתי סם כסס הרי״טבא סצריך
אוצ׳ היי זס אינו אוס' עליו עד שיהיהלו
שבשעת הוספת הדיורין יהיה קייס כשיעור דלדידהו הוי תחלת עירוב וכן כתיב
עמו כחצר מקו' דירה שהוא סומך עליו לאכו  1פתו בוואח״ 5יהיה אוסר עליועד
בתשובות הרמ״בן פי' רי״ב אס נתעפש פת העירוב ונפסל מלאכול הרי הוא כמי
סיערב עמו אבל מקום לינה אינה אוסר לפיכך אס קבע ול מקום לאנולנוגכיח
סכלה כולו לגמרי וצריכים לערב מחדש אבל אס לא נפסל כ״כ אפילו נשתייר
בו שער או .באכסדר׳ומיפסת אינו אוסר עליו לסי שאינו מקום דירהעכ״ל ■:משמע
תויתא אין צריכין להוסיף דפדף עירוב בכל דהו ומיהו נ״ל שאמר בתוספות שאם
דדוקא הקובע לו מקיים לאכול בכית שפי דרבי׳אינו אוסר אכל הקובע לומקם
צתוספו דיורין לאחי שנתמעט האוכל צריכין להוסיף דכיוןדכתוספוהרי
זה לאכול בבית פער דיחיד אוסי וכמ׳גכי הנסת  .עימג ומלחי! היל ככליא׳כייח
להם כמחלת עירוב ולפיכך ראוי לסוסי ' דשמיתוספו עליה׳דיורי׳עכ״ל :
וכסח
מכתי החצי אפי' בבית התבן או כבית הבקר או בבית סאוצי אכל אם נחלו כלח
סיעוד העירוב .בתחלתווכו ' משנה וגמר׳בפר־ק חלון עלה
פ' וכתבפרמ״בס בפ״א פער אפי ' בנית שער של יחיד או כאנסדר׳ 6ו במרפסת אמן עירוב וכת'ס׳סמגיד
צזה״ע די״ח גרוגרות הם כששה ביצים בינוניו׳ולרעת
רבי׳בסי׳ת״ט
הס
כס׳ביצים
:
פסשאין ספק אצלושהרמ״ב׳היס גורס כמימרא דרב יהודה כלמקו׳שאמיוסנופן
!מיש סיה בה כשיעור ונתמעט וכו׳ג״ז סס מפנה א״ר יוסיבד״א בפסלת עירוב
את עימכו אינו עירוב הדתשס אינו אוסי עליו חוץ מבית סער דיחיד דלפיוה
אכל בשיירי עירוב כל שהוא* וכתב ה״ר יהונתן בשיירי עירוב שנתמעט משיעורו
הנותן את עיוכו בבי ' שער דיחיד אינו עירוב .והדר פס אופר עליו
ובת׳פהרפ״כא
תשככנס שב׳ראשון כל שסו' ואי' צריך להוסיף עליו אסי׳לשבת הבאה ואס נתמעס
קיי׳גירסא דיק להר״מבס והעמיד דכייו בדר? אסר'אי אפשרלסלמהפ״כולע״ד
,קוד׳שצמס
,
שכתראשוןתסל׳עירוב קרינז ביה וכ 3ר .
כתבתי , .
הרמ״ב'
בסמיך כשס . .
כיאה דשעיר גייס הרמ״בס כגירסא דידןומיהו ס״ל דלא קי״ל הכימדגרסי׳נס״ס
פא©
נתעפש
פת
העירוב
ונפסל
מלאכול
היי הוא כמי שכלה כולו לגמרי וצרינין
סדר אמר רב יהודה אמרשמואל י׳בתי ' זה לפנים מזה פנימי נותן את עירובוודיו
לערב
מחדש
*
ודע׳רבי׳כדעת
הדא״בד
בפ׳א
מס״ע
שאף
לעירובי חצרו׳בפיכ׳שיעו'
וי',יוחנן אמ׳אפי׳חיצון חיצון בית שער הוא חיצון של פנימי במאי קא ידפלגי מי
צמו בשיתוף וכת׳פ-ס ה המגיד שכן הוא דעת
האסרוני׳ושדחקו עצמן בלשון המשל סבר בית ספר דיחיד שמיס בית סער ומר סכר לא שמיה בית שערכלו׳אלאדין
שאמרה ככר כאיסר והוא סלם מעיבין הב
דהיינו
בשיש
סס
ככרות
היכה
כגרוגרו׳
בית ישלו והדר שם אוסר וקי״ל כי׳יוחנן וכיון דלא קי״ל כיב יהור׳בר שמואלבר
לנל א׳ אבל מדברי סרמ״בס שם משמע שדי לכל אחד בככי
כמיסי ואפילו אין בו פילת במאי דאמי דהדי כבית שער פל יחיד אינו אופ׳אלמ׳כי מנן והדר סס6וס
■ כגרוגרת וכתב ה״ה דהכי משמע
מדברי הגאונים ושכן נר׳  .נ ל״ש בית םפרךרכי' מבי' ספר דיחיד ממילא דגם במאי דאמ' הנותן אתעמבובבי
 W0חמתן מעה לנחתום וכי' משכה בס״ס חלון נותן אדם מעות לסטצי
ולנחתוס כדי שיזכה לו עירוב ד״ר אליעזר וחכ״א לא זכו לו סער־דיחי ' איני עירוב לא קי״ל כומי׳דבית שער דמתניתי׳בנל בית שער היא קן
דרבי׳בין דיחיד וקתני דהנרתן את עירובו שס אינו עירוב והדר שס אינואוסוא נ
מעותיו iומ״ש אפי׳אס זיכה החנוני לכולסוזיכה גם לזה פמהס וכולי כך
פרש״י
©ס נ ום״ש אפי׳אס זיכה לכול׳וכו׳חיכה גס לזה טעות סוער הוא׳סהרי כת׳בסמו׳ שפיר כת׳הרמ״בם בפ״א שהנותן את עירובו בבית שער אפייאה הוא בי׳ שערשל
יחיד אינו עירוב ומ״ש בפ״ד בית■שער שרבי׳דורסי׳בו י״ל דלרכות ' נקטהכילוה
שאס דבע "י אח׳מהני ולשון רש״יהכי איתי׳ואפי׳אס פיר׳סחנוני הזה לכל
האסיי' שאפ״פ שהוא של רבי׳לא אסי־י וכיש אס הו' סל יחיד אי כמי דכס״ד לא
בי׳שערשל
מיכה גס לזה אינו עירוב והאר של וזיכה גס סס טעות סופר היא
וצרי׳להגי
'
וזכה
רבים קאמ אלא בית ספי שרבי׳דורסי ' ובית שער סל יחיד נמי במשמ׳שהרי נכי
וכן סוא כתו׳ולשון רבי כך רש להגיהו ואפי' אס עירב חנוני לכולן וזכה גס לזה
עמה׳ שעי סל יחיד ג״כ דויסין בו רביםכשבאים ליכנס לביתו וכ״נ שהוא לפההיי
ואסי׳אי גרסי׳אם זכה החנוני צריך לפישו דכסמוכ נהם ספת ומער׳כו
מליה׳כמצא
שהשמיט
מימרא
דרב
יהגד׳בר שמואל בי פילת ולא-בת׳צלאסמשכ׳נצורח׳הנוחן
ססואזוכהלהס  :וס״ש  .אבל אס א' ל ערב לי קנה עירוב וכולי ג״ז סס מימרא
את עדובו בכית פער אכסדרה .ומרפסת אינועירו 'וסדר סס אינו אוסר עליוולא
דסמוא׳ז ומ״שואפי׳אס אמ זכה לי אס נתן לו כלי כתור קנין וכו׳ג״ז סס מימי
' חילק בין בית שער דרכי 'לבית שער דיחי' ככ״ל לדעת הימ״נס והרי״ן אנליתום
דשמואל וטענו׳ משוס דנקני׳לוהפת בצלי
בתוית קצין סודר  :וס״שואם זיכה לו 3ס״ פ סדי כ ס 3ןדמ י מי׳דרב ,ה ןך׳  3רD
3ר
נמי יר׳ יוחנןדסהס
סצחמו׳ע״י אחר וכו׳ג״ז שס מדברי
הי״אס
ושלא
נדביי
התו׳פכתבו
דאפייזיכה
לו
מיירי בבייפערדסצר כדסיש״י דאינו עשוי לדירה אכל הכא בבית-שפידני׳אוס
מ" ' אס או קנס לו לחס מן השוק באות׳מעה אינו עירוב כיון שהנותן כתכוין לקנו'
וכ"כ ג״כ סר״אש וקוד׳לכן כת׳דההיא דרב יהוד' בר שעואל• כר סילת פליגא אוי
,
מןהתצוצימידכי היה סבו׳שמעותיוקוכו׳לובלאמסיכ׳וצלהזכיו׳שפופ׳לו החנוני
סלא מדע׳כעל הבית קא מכיד.ואין מערבת אלא מדעתווכת׳סליה׳הרא״ש דרכיי׳ יוחנן וסלכ׳כר׳יוחכן וזה כר׳סתופס רבי׳עיקר הכת'■כאן הדר בבית שעראכסדרה
 . :תמוהים הס tומ״ש ואם צתן מעה לבעל הבית וא״ל זנה לי בעירוב ופו  «Vשם ' ומרפסת אינו אוס׳ולא חילק כין בית שער דיבי׳לכית שער דיחיד ובסי פסונמי־
סאקמניחיןאת העירו׳אלאבבי' לראוי לדיר -שצוונמו בזה למע׳בית ספר<! כסוי
,.עשצ׳וגמ׳והרמ״בם כת דיני משצ׳זה ומאי דאיתמ׳עלה בגמ׳לפצין
עירובי ת חומין ומרפסת ולא סילק בין בית שער דרבי׳צבית סער דיחיד וזהו נמו שכתבתי וגג
.
כפיו וז״ל נותן אדס מעה לב״הצדי ליקח לו פת ויפיב לו כה מרובי תחומין אבל
הרמ״ביוהרי״ף והכי נקיטי׳וסוי יודע שמה סלא במבלימ״נרץזה
אם בלון לחצוני או לבחתוס ואמ׳לוזכה לי במעה זו אינו עירוב ואס אמ'
ערב
עלי
במעה זיו הרי זה לוקח 03נת או אוצל מהאוכלים ומעיב עליו ואס נתן לו כלי המשל כמנהגו הוא משום דגרסיצן בפ׳הדר גמיא ? אחין שקיו ארצליןפל ס p
ואמי לו תן לי בזה אוכל וזכה ליבו היי זה לוקח אוכל ומערב עליו בו נ וצת׳הדב אביהם ת״ר מי שישלו אכסיד׳ומרפפ׳בחצדחבירו אינואי ^עלייי ^ י^ ^ 51׳
הבקי ובית העצי׳וביתהאוצר הא אוסר עליו ר׳יהודה אימי 6יק ' 6םי ® J
 3מגי 31ל דברי רביצו מבוארים ודלא צר׳ אליעזר לפי שהוא יחיד במקום רכים
דייה בלבד ומשמע דהלכה כר׳יהודה
דקאמישעשי " כמ,׳פעפה ?רד׳לא
וטע׳החצוני פאיצו מזכה כשנתן לו מעה ואמר לו זצס לי לפי שהחנוצי מוצר הפת
פסקו
הפוסקים
ימקוס
דירה
הוא
מקום
פיתא
כמו
איסדוי
כליג
ואין בעל סמע• קוי׳אות׳פד שימשוך וכיון שלא אמ׳לו ערב לי צר׳ שמשלו הוא
מתנ '1vדפר כיצד משתתפים
יוצה  w״w
אסתס ״״
דמפלגא מך בית שמך ל מ
לקצות תחת המעה ואיצו ק 1צס אבל כשאמר ערב לי הרי הוא עושה שלוחו לערב
ומרפס׳לבית התבן וכו׳הילכך כל הי 5א סאיינוקיבע לאצול פתר׳£ס
יית
עליו וקוצה עת מאחר ומערב לו אבל בפת עצמו לא שאין
שליח קונה ומקנה לתבן ובית הבקר ונו׳סהס מקועו׳ראויים לדירסואי1י;3/ימ
"א  " Tי

הלכות שבת
5
>עו 6וסי כיוןש^ יפי קובע לאכול פתו שם
^ו סס אס הוא בית ספי אכסרר׳ועיפס' לא
גיס התבן או בית סיקר וכו׳חשי׳כית דירה ואוסר וככ״הג הוא דמפלג׳
ו6סי׳3ינייהן ורכי׳ירותס בח׳ט״ו כתב ח״ל ומי שיש לו אכסדרה ובית הבקי כית
מחג ן 3י" הפק ובית הפצי׳וכי׳האוצרו׳
וכדא״ר יהוד׳ככרית׳ואס קיבע

חסיכי בית דירה ואינו אום'

שע

הפה

וחבורה מלוי חדרים ומלוי טליות אלימ׳סדרי׳חדרי׳ממש ועליות עליו׳צנמש פשיט)5

אלא לאו כפי׳ חדרי׳כעי׳עליו׳ומאי ניהו מחיצות המגיפו' לתקר׳ס״ת ועי׳רס״י

חדריםממש .שלא היו מחוברי׳ מפולס • וכתה' המגיד בפ*ד מה״ע בשסכרש״בא
שאס כמחיצו׳מגיפות תוך ג׳לתקר׳חשיכי מגיעו׳דכל פחו׳ מג׳ כלבוד דמי וכתבו
רש״י והתוס׳דהכ״ע בסביל חבורה יש לס
פת׳ לחציסא״לכ לא היו צריכי׳לתת פירו'
?ר<)חי! דר בחני אחף" אינו צוסי
ךןךיףי כמת שער אכסדרה ומרפסת שבחצר
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L--  . —Iש !.איתנסוכרפריפית׳' ה שי ,יליסר3ס בשית מחמת איסור או מחמת כוברן איןהדרין בהם אוסרין עליו וצ״ט אי מצריך אפי׳בפתחא לר״ה דהא
שחשוכיןכולםכ ^ ורריןעמו ואש ניטלין בשכת אוסריןכק משמ׳דלא מהכי פתח א' כי אסלאחשובי׳
ני שהזכרתי בסמוך ר׳יהוד׳או מר  of$שיכול ?הוציא משם ה חסדו ששבתו בטרקלי וחלסוהו במחיצו׳ החיצונה כית ספר וכן נהגו בכיר׳גדולס
! ^ תעיס׳לנעל הבית אינו אוס עליו אם עוברין כולם זה על זה שאין פתח פתוח לחצר אלא החיצון סמסכירי׳בני אדם הרב׳כל אח' וא׳כחדר
ן5וש״י והד׳שס אוסר אס השאי׳כי׳ה בית וכולן עוברין דרך עליו אין צריכין ליתץ בעירו׳אלאשני׳הפנימיי' לבדו ואיןלהס כי אם פת׳אח׳לר״ה אפ״ס
?מ i P!3לאח׳לדור שס אוסר עליוכחצ' וכל האחרים חשובים כבית שער להם היה לכל אחד פתח פתוח נהגו לטרב פכ״ל  :ונ״ל דכסאין הבתים
לחצר -אס יש ססתפיס' יי׳ לחצר אש המחיצות מגיעו׳לתקרה דהוי כל אח' חדר בפגי עצמו פתוחים זה לזה מיירי כגין שכל הכתים
^יל ופתוח
סתוחי׳ לבי׳שער א׳ואותו בית שט׳ פתוס
לנ״השיש לב׳יס
מקו׳כדירמןס לזטסנו ^ אפי׳הן של יריעו׳ יש בהן חילוק רשויו׳ בפני עצמן לענין זה שאם
לחצר• ומ״ה קאמ׳דלא מהכי פתח א׳אלא
ססנליולהצכי׳כזיכרלזיסעלייד ” י סומ בני החצר נותנין עירוב בא׳מבתי
החצר שלא בזה הטרקליןצרי׳ להיכא שהבתים פתוחים זה לזהשתחשב
ז״ני י דיההי 6פ5דלו ןר פמובבית * כל א׳וא׳ליתן בעירוב אבל אם נתנו בזה הטרקלין אין
צריכין
החיצונ׳כבית שער אבלכה״ג שאינם
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^ ? *  .ליתןכלל בעירו׳שכולן ררין בני׳זה וכניישמנירין העירו׳א־צ ליתן פתוחי׳זה לזה אע״פ שאיןלהסאלא פתש
®*פוספסאמסום
דקים
להו
דלפרוסי
עירוב
א׳צריכי׳לטרבזהטסזס • ואיןלפרש
מילת׳ דת יקאתא ואפי׳אי אתא לאי פלוני הא קי״ל כדברי המיקל בעירוכ -וטעע׳ דאכתי׳הפתוחי׳זה לזה קאי דא״כ היכי איפס׳לפר מקוצי להצריך תפיסת יד הא
ונשיש תפיסת יד לכ״ה אינו אוסר כתב׳כדברי רש״י שכתבתי וכ״כ הרמ״בס גפ״ד אסי׳לר׳יוסנן שנים הפנימיי׳לכד כותנין עירובן וכל הסאר חשיבי בית שער ואינם
ונטמא משוס דיל סיס לב"ה תפיסה נעשו הכל כאורחים אצלו ולפי זה גס הם אוסרי׳כמו שיתב׳בסוף סי׳זה והוא כת׳סמשכיריס בני אדם הרב' דמסמע דכיותר
מותרים להוציא מבית התק לחצי אפ״פ שלא נתנו עירו כיון דאורחי׳נינהווכ״כ משנים נמי נהגו לערב ומשמע דאכלהדרי׳בביר׳קאמר ולס״ז מ״ס מסרי״קבשורת
 wהמידכי שהוא דעת רס״י להמיר ודלא כרי״בא ספי' דיש לו תפיסה מהכיא כדי מ״ח אפי׳את״ל דהלכה כר׳יוחנן כמ״ש כסמ״ק דלכאורה צריכין לערב וכן נהגו
סללויאסור סדר בבית התק על לה אכל הדר בכי׳התבן אסור להוציא ולהכניס בבירה גדולה נ״ל דוכן נהגו כבירה גדול׳סכת׳מהר״י לא מדברי םמ״ק הס דהא
מכימרלסצר ולפירושו גס לה אסו׳להכניס ולהיצי׳מבי׳הדר כה לחצר דאי לדידיה סס״ק לאכת׳כן בבתי׳הפתוחי׳ זה לזה ויש לכל א׳מהס דריסת רגל על חבירו אלא
סויס״ל הדר גבית התבן אורח גביה ומותר איהו כמי ומ״ש יבי׳אס אינס ניטלים דברי מסרי״ק עצמו הס  • ..ואם באנו לומ׳דמדברי סמ״ק הס צ״ל שמהרי״קמפרש
ממזמסמת איסור או מחמת כובדן סס בגמ׳תכא דבי שמואל דכי הניט' בשבת דאבתי׳הפתוחי׳זה לזה קאי וה״ק דהא משמע דלא מהניכהו פתסאח׳אלא
אוס׳דב׳סציכו ניטל אינו אוס׳מני׳נמי הכי יש לו טבל יש לו עששיו׳ וכל דבר שאינו לאחשוכי החינונ׳בית שפרכלומ׳חיצונ׳דחיצוכ׳דהייכו השלישי׳אכל השניי'חשיבה
רשלבסכת איני
אוסר ופיש״י דבר הניטל בשבת אינו תסיסת יד ואוסר דאי כעי בית וכר׳יוחנן דאמ' אפי׳חיצון של פנימי וכן נהגו בביר׳ גדול׳שמשכירין בכי אדם
שקיל ושדי ליה לכראי  :עששיות של בחל חתיכות גדולו' • וסוכר רכי׳דכקט טבל הרבה כלאח׳בחד' לבדו ואין להס כי אס פתח א׳לר״ה אפ״ה נהגו לערב כלו' שנים
ועששיו׳ללמד דכל שאיני ניטל מחמת איסורו או מחמת כובדו חשיב יש לו תפיסת הפנימיים מערבין אבל הסיצוכי׳פשיט׳דאין צריכין לתת עירוב כלל דהוו בי' סעי
ידדטבל אינו ניטל מחמת איסורו ועששיות אסי׳אס היה מותי לטלטלן איקניטלו' והיינו כר׳יוחנן דאילו לשמואל לא היו צריכין לער׳כלל אס אין פמה׳דיוריןאחריס
מחטנוגדן • וכתב ה׳סמגיד בפ״ד שנ״ל סכל דבר שראוי לטלטלו לצורך מקומו חוץ לטרקלין שהרי אין כאן בית אלא הפנימי וכל שאר הבתי׳חסיבי בית סער
בכללדבר שניטל הוא ולזה ביארו טבל ועששיות סאקלהס תורת כלי׳ומדקתני אס ואינם אוסרי׳עליו :ומ״ש רכי׳אפי׳הן של יריעו׳ כ״כ ססיהתוס׳והר״אש והמרדני
יששסיחפיסת ידלכ״ה משמע דלא חשיכמסיס׳יד אלא כשהבית שלו והוא שוכר׳ וסגהו׳כפ״ד מה״ע כשם ס״ה ולא כמו שכת׳המרדכי סנ׳לר׳הלל דמחיצות דיריעות
אומשאילה לאסריסאבל אס אין הבסיס שלו לא קנויות ולא סכומ׳אעפ שיש לו גריעי  :ומ* שרבי׳אכל אם נתנו בזה הטרקלין לדין צריכין ליתן כלל וכו׳שם
ננס חפיסת יד
אסרי אהדדי וכ״נ מדברי הרמ״בס בפ״ד וכ״כ מדכרי רבי׳וכ״כשם בגמ תנא בד״א בשמוליכין עירובן למקו׳אחר אכל אס היה עירוב בא אצלם ד״ה
המידכי וכן הכייע מהר״י קולון ז״ל כפורשמ״ז  :וכ׳ה״ר יהונרון יש מן הרבני׳ עירו׳א׳ לכולן וכתבו®תוס׳וא״ת טעמ׳דב״ש אתא לאשמוטינן וי״ל דלב״ה כמי נפק׳
שאומרי׳כי מה שאמרנו שאינו אוסר ה״מ כגון חצר שהיה כולה סלו ועשכי׳הגמי׳ מינה בכעיןחדרי׳ועליו׳דדוק׳כמוליכין עירובן קאמ׳דמודו סצריכ׳עירוב לכל

?מק אצל אחרים צריכיןעירוב בכלא׳וא׳מגודאסריהני הני -נמי אסרי והכאנמי
נן אנו דנין בו ודיקאגמי דקתני אינו אוסר עליו עליו הוא דאינו אוס׳אבל על
האחייס אוסרהא למדנו שאם יש שס ד יורץ אחרי׳אוסר עליהס וצריך לער׳עמהס
יאע״פ שבעלהביתעמהס נמצ׳סכולס צריכין לער׳כזמן שיש ססאחרי׳בחצ׳עכ״ל •
כממ!הי״י קולוןבסי׳מ״ח על פנים שדרי׳בדיר׳מושכית לא׳מן הגוי שאס מתחלס
הסבימ׳הסכימולדור יסד בבית א׳אע״פ שהא׳שכר מן הנוי ולא האקר דמ״מלא
יוכלסשוכר מן הגוי לסלק את הכירו מן הבית כיון ס■ מתקלה נתרצו לדור יחדיו
אשתכח דסאישוכר מן הגויסליהותאדחבריהעבירוא״ב משום הא לא איריא שלא
אסור האיעלחבירו ואשי כתבת שאין אתם מקשידי׳זה על זה בתשמיש הכי׳נלע״ד
ומטוס כך לאיועיל שלא תאסרו זסעל זה אס לא שהאח׳סכר מתחלה הבי׳בשכילו
לגד ושובנמלך ושכר לסבירו וסייר שיוכל להניח חפציו 3פנה מפנות הכית כי כ״כ
יבי יעק׳מץוציוכן נר׳מלסון הרמב״ס וטור א״חעכ״ל  :וכר׳סדכריסמרדכיסאפי׳
חלומהמיוחדתשיש לו בה כליו ספיבא תפיסה והביאו מהר״י קולון בשורש
מסוצפ׳גדלגבי גוי המשכיר ביפו לגוי לא מהני שכירות מהמשכיר אלא כשיש
טתפיחהככל הבית אבל אס אין לו תפיס' אלא בפנס מיוחדת לא שאני החס שאף
מ פסאין לו סוס כלי בכית יכולין לשכו׳ממנו מאחר שיש לו רשות להניח סס כליו
מנךכעי׳שיהיילו רשות בכל הבי׳ואפי׳הניח שס כליס כל שאין לו רשו׳ככלן הכית
ין סוכריןממכרדלא פלוגרכקאבל הכא דכעי' שיהיו לו סס כלי' ממש אפי׳כיש
מה מיוחדת
חבורו׳שס כפו בטרקלין וכו׳משכ׳כפ׳הדר

וכ״כ הר״אש ג״כ ורבי׳כתב כשטתם אכל מדברי הרמ״בס בפ״ד מס* ע משמע דכל
שהמחיצו׳מגיעו׳לתקיס הס כחלוקי׳לכל דבר סהס צריכים לטלטל מזס לזה ואפי'
עירוב בא אצלן צריך כל אח׳ וא׳לתת עירוב כאילו היו שרויים כעליו׳וחדריס ממנו
וכ״כ סס הרב המגיד בהדיא וכמ׳הר׳המגיד שדקדק הרש״כא מלשון המסכה שאם
עשו מקצתן מחיצות מגיעו׳לתקרה ומקצתן לא מסו אותן שעשו הס כמחולקין
וסלאעשוהסכמשותפץ • ומ׳שרבי׳אכל מי סיס לו סופר או מלמד בביתו וכן
תלמידי׳הלומדי׳וכו׳כ״כ סס התוס׳והר״אס והמרדכי וסמ״ג וסמ״ק והגהות בפ״ד
אלא ישכתוס׳ ושאר הספדי׳כתוב בין יש להם פתח לר״ס בין אין להם פתחלר״ס
ובפסקי הר״אס כתו׳לחצ׳במקי׳לר״ה ורבי׳כת׳כלסון הר״אש וכ״כ ג״כרבייירוחם
ונ״ל דלהר״אש כמי אפי׳יש לכל אח׳סתח פתוח לר״ה שרי ולאהזכי' פתוחלחצ׳אלא
משו' דאס איכס פתוחי׳לחצר ב״ה לא הוו שייכי אהדדי כי היכי רלימא בהוסאינם
אוסרי' עליו •וטעמ׳דהניאינסאוסרי׳פל ב״ה ולא זה על זה נתבא׳בספרי׳הנזכיי'
וז״ל התוס׳כיון סכולס משתמשים בתוך הבי׳בכל פסקי תסמישיהן באפיהובישול
ובכל דבר חשיכיכולהו כאילו אוכלי׳וישני׳כמקו׳אח׳ואפ״פסיש להם פתח לצדר״ס
הכל׳נקראי׳ע״ס בעל הבי׳ועוד דאין משאיל להם רשותו לאסור עליו ולא זה על זס
ומצי לסלוקינהו וה״ל כה׳שכירי׳וה׳לקיסיס דלא אמרי׳בהו להחמי׳כדאערי' למיל'א
נותן עירוב ודיו :ודבר פשוט הוא דלא איצטריכינן להני טעמי אלא כדי להתיר
כשאין לכ״ה תפיסת יד כמקו׳שהשאיל להססאס היס לו סס תפיסת יד כלאו הני
טעמי סוס שיי כמו
וכסמ״קכתוב כשם ר״י מל מי שישלו

ש ^ת׳ו יקלץא ' בש״א עירובלכל יזבייוחבור'וכס״א עירו 'א׳לכולןואסיקנ׳כגמ'

ומלמד כביתו כפסק התוס׳והספרי׳הנז׳ואח״כ כת׳והשר מקוצי היס מציי׳פפיסת

נחלקובמחיצו׳המגיעו׳למקר׳סהס צריכי' עימ׳לכל חבורה וחבורה

יד או עירוב בלא ברכה ע״כ ומשמע דהשר מקוצי היה מסופק בדין זה ומ״ס כתב
שצריך שיהיה לכ״ה תפיסת יד כאותם חדרים או שיערב כלא כרכה :וכתב סמ״ין
על דברי השר מקוצי וצ״ע אי מצריך אפי׳כפמח א׳לר״ה דהא משמע דלא ממי פמס
אהד

י

סגי • חטש׳

החבורו'

:מ י לא
דר מהנחלקיעלמחיצו׳שאינןמגיעו' לתקרהאמ'ר" נכר יצחק מפניתין כמי דיקא
?תכי ומורי כזמן שמקצתן שרויים כחדרים ובעליות שצריכי׳עירוב לכל חבורה

םנתכא׳כססוך•

סופר

אחד יכ
אוג׳אנשי׳דרי׳כל
א׳בביתו
המושכר
או
הקנוי לו אע״פ שכל הבתי׳פתוסי׳יל טרקלין
ומקו' אפייתה וביש ולס ותסמיש׳כיסנר' דלכ״ע אוסרי׳זה על זה ולא ימי לסופרי",
ומלמדים הדריסבבית כ״ה שאינה אוסרים דאיגא למימי שאני התס לאיכא כמי
פעמ׳דלא השאיל להא רשותו לאסועליו־
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כו ' כ מהרי״ק בסורם מ״ס ח״ל ואש כתבת
סאיןאת׳מקפיוי׳זה על זהבענץ תסס י
הכית נלע״ד דמשוס כךלא יועיל שלא
מאסרו זה על זה  :כר/ג מסרי״ק בשורס
מ״ח׳ על שני ' שדרי בכיר' א׳סאס כל אתר
משניהם יש לו פתח פתוס לחכי ואין לא׳
דדיסיגל על חביררדפשיטדאץלדמותו׳
כלללההיא דפסקר״י פל הבחורים ועל
המלמדים אל מיכעי ' דאסאין להם אלא
פתחאת׳לר״ה וכו׳דפשיט׳דהתס בתדרים
ועליות שסם פתוסו ' לטרקלין ואין להם

פדרי׳בבי׳א׳אפי׳הבי׳ שלה׳איכ׳ אוסרי׳זה
על  ktfנל ת על שלחני
כייןלמחי״הילד^,
זה ונר׳רה״ק לא מיבעיא אס הבית סל
א׳מהס מי ^ל>׳ ח£ינא "
להינאנ 6מ,׳^
לבד שאינ׳אוסרי׳זה על זה להא איכא טעמדלא השאיצ לורסותוכדיסיא״ן׳ ,
אלא אפי׳אס הבית של סניהס דלאשיי!
עירוב ובן אם :אין דיורין אחרים עמהם בחצר איןצריסן שרוב
האיטעמאאפי׳ הכי איכס אוסר,׳5ה

חלקיהו במחיצותשאין נוגעות לתקרה אפי׳ אם כותגק העירוב

והוטעמאמסידכיס ^
ץלכלאח׳מתן

במקום אחד די בעירוב אחרלחמשתן ואם היו דיורין בעליו׳ ממש חלוקבטחיצו לסכולביעיתאלאסשיד,
אלא כאנשי בית א' ולפי זה יממצריס
אפי׳כותכין העירוב בטרקליןצריךעירוב לכל אחד ואחד אבלימ
שנוהגיםלדוישני סמיסכסתצתדזד
שיש מלמד וא סופר בביתו וכן תלמידים הלומדים בבית הרב
ודרים בביתו לכ א׳וא בחדרו אפישי לכל אחד פתח פתוח לחצר באכסדרה שבצד זהוזהנאנסדר׳סנצד
ואוכל וישן בחדרו אינן אוסר ין מי שאוכל במקום א ;וישן במקו׳ זה אינה צריכץלמיב זה פס זסדניון
דמקוס אכילת פיתה הדכצכסדדאומ
אחר מקום אכילתו הוא העיקר ושם הוא אוסר
הלכך האחין שאץ ביניהם חילוק מחיצות הוו
כצצשי
שאוכלין כבית אביהם וישנים בבתיהם
אינןאוסרין
ואם
נותן בית אסר ואע״ע שיש לכל ׳א חדרמיוסד
להם פרסואוכלק בבתיהם אוסרים ורוקאשנותניןהעירובמקו׳ לישן בו סא קי״ל כרב דאמי מ?וכזעיתא
לרך לצאת לא לחצר לא לר״ה אלא
דיר אחד אבל אם נותנין אותו בבתיהן או שאין עמהם דיורין
בחצר גרים ולא סקוס לינה ואסי׳אס יסעמסס
הטרקלין אבל היכ׳פיש לכל א׳דיר
יניא
®
אין; צדיכין לערב מי שיש לו ה נשים ות' עבדים
מקבלין מסנו דיוריה אתרי' בחצי ונומכין העירוב$3׳
לחצר מבלתי יצטרך עגור דרך
טטיקלין
פרס וכל אח׳אוכל בביתו וכן תלמיד המקבל פרס מ רבו ו ארכ 1,משאר בתי החצר א׳מהס נותןעירובודי
משיט שהיו אוסרי לע הב' ה אס
לא
מטגב
בכיגזר
^
ינ
י
אןסרי
ן
ןה
•
^
ןה
אם
אי
ן
עמהם ריורי ן כחצר אן  mדסוו כחמשה חכורות ששבתובטרקלין
אח׳ ואץ
? ביניהם חילוקמחיצו׳ואע״פמיע
ש^
פייתס ו
להם5יש ^
משיסD
השאיל
רשותוסוכו '
כיתיאבל^ אס
היובב'^ העירוב בא אצלם י״בתים׳ זה לפנים מזה וכולם עוברין מזה לזהאח ו6יבעיהמ ח^יה
־־•״
וילין
תלוי
בפני
כל
אכסדי׳לא
חטי׳חילץ
בתי׳זו לפני׳מזו באנו למתליק׳פמואלור" ויוצאין דרך החיצון לחצר שנים הפנימיים לבר צריכין ליתן
בעירוב והשאר פטוריז שחשובין כולן כבית השער י מחיצו' בסכי מפניש־ לזין א ותו וילוןמגיע
יוחנן ונסתפקו הפוסקי ' הלכה כדברימי
לתקרה או לפתות מג׳ סמוך לוואפי׳אס
״ך ( ך
*ץך
בלא
בעלי׳איג
'
אוסר׳הלכ׳מי
שיש
לו
ומ״מ אפי ' את״לדהלכה כר יוחנן כמ״ש
מגיע לתקרה כר דלא חשיב מחיצהכיון
*
בית
בסמ״קדלכאור׳צריכין לערב • וכן
נהגו
שאינו פרוס תדירדבשעסשמצי׳לעטהז
בבירה גדולהופשיט' דאין
להתירסכלא
.
צניעות. .
מותחין .
אותו _.
דבר סל
ואת״כ
עירוב וטוב לערב בלא
ברב־
אמנ׳לעכין
לטלעל
ככל
העיר
מאתר
סאץ
הדב
'
ברור
מסלקין
אותו
לצד אחועו׳שאין הוילון קבו׳מלמט׳וסמח מוליכו ומביאו וקי״לדכל
כ״כ להצדי׳עידובבשני׳זו לסני׳מזו איפשרדבזה יש לסמוך על דברי רבי אשר ובנו מחיצ׳שאינ׳יכולה לעמוד ברוח מצויה לא שמס מחיצה ואפי ' אס כל א' אוכל גודר
הר״ר יעקב בספר א״ת שכתבו להתיר לטלטל ככל העי׳היכ׳שאין כ י אס חצר אסל המיוחד לו מ״מ מאת סשכיסס משתמשי' כתוך הבית בבל עסקי
פשמישיס׳באפייה
יהודי בכל העיר ואע״ג דיס הרכ׳בתיס פתוחי׳לאיתו מצר ואוסרי׳זה על זה לטלטל ובישול וכל דבר חשיבי כאלו אוכלי' וישניה בכית מאחי שכולם יוצאים בפתס6׳ת
באומו חצר כלא עירוב מכל • ומ״שדהפ׳בסדרי׳וטליות פהס פתופו׳לטרקליןואין ואץלשוס אח׳מהס פתח מיוחד לר״ה ואפי׳אס היה לכל א׳פמס מיוס׳לר״ה יטלוון
להם דרךלצא׳לא לחצר ולא לר״ה אלא דרך הטרקלין תימא דסא בחורי' ומלמדים להקל ובמו שכתבו הפוסקי׳בתלמידי׳הדרי׳בבית ב״ה כל אס׳בחררו אלאטלויני
אפי' אינם פתוחים לטרקלין נ מי לא אסרי אהדדי כמו שכתב ' וכמ״ש הוא מטעם סומן להתיר כזה משו׳דאיב׳למי׳סלא סמכו הפוסקים על טעם זה לבדו אלאמטו׳
סאפייתס וכישולס כא׳או שלא השאיל להסירשותווכו וכר׳דמשודלשץ סמ״ק הכי שלא השאיל להם רשותו כדי שיאסרו עליויומהרי״ק כת בשויש מיו לא ידעתיבמס
אימיס ופסק ר״י טל הבסודי והמלמוי׳ הדי־ים כחדרי ' לבדם לא מיבעי׳אם אין להם
סנסתפקת בפנץ האורחוב״ה שהרידבי פשוט הוא דכל היכא שיש לכל אה׳מקום
אלא פתח א׳לר״ה דאין צריכץ לערב אלא אפי'שי לכל א׳וא׳פתחו לר״ס אין
צריך
פיתא לעצמו חשיב לכ א׳כב״הואוסיי׳זה על זה ודוק׳במשאיל מקרלסכירוואפייה
לערב ולא מ׳יבעי היכא שאוכלי׳מככר סל בעל הבי׳אלא אפי' כל א ' וא׳אוכל
מככרו
ובישול
ביחד
איכא
לאסתפוקי
*
ואפי׳ככה״ג
כמ׳בכגהת
שצריך
עירוב
בלאבוכה
במקומו
בסדרו אפי׳בשב' כיון שאפייתן ובישולס ביחד אין צריך לערב ועוד שאץ והנא אוסרי׳ב״ה על האורחואורח על ב״ה ולא ממצא סילוק אלא לענין בכיאדם
ב״ה
משאיל
לסס
רשותו
כדישיאשיו
עליו
עכ״ל
•
יממ״ש
לא
מיכעיא
אס
אץ
להם הדרים בחצר אחדמהסולאעירבועכ״ל  :סי שאוכל במקוא׳וכו׳פ׳הדר עלהננ״ב
אלא
פתסא׳לר״ה
דאין
צריכץ
לער׳ימשמ׳דבלאו
טעמ׳דאפייתן
וביש
ול׳כא׳או
שלא
וע״ג תניא אינו אוסי אלא מקום דירה בלבד מאי מקו' דירה רב אמר מקו'סיתא
השאיל להס רשותו וכו׳אין צריכין לערב מטע' שאין להם אלא פתח אס׳ לר״ה והיה
וסמוא׳אמ׳מקו׳לינ׳ופסקו כל הפוסקי׳כרב• ומ״ס הילכך האחין סאוכלין עלהסלחן
נר׳דאפי׳כאץ להם דרים׳ רגל זה לע זה שרי מטעם שאין להס אלא פתח אח ' לר״ה
אביה׳וכו׳משכס
שם
עלה
ע״בהאחץ
שסיואוכלין
על
שולחן
אביהםויטיני׳בכתיהס
ויא״ב באומ׳כירה כיון שלא היה להם אלא פתח אח׳לר״ה היה עולה על הדע לסתיד צריכין עירוב לכל א ' וא׳ובגמ׳פ״מ מקו׳ליכה נור׳אמ׳רב הי וד^אמ'רב כמקבלי פוס
מ״ה כתב מהרי״ק דליתא דע"כ לא קאמ׳ר״י דבלאו טעמ׳דאפייתן ובישול' נא׳או ופרש"? במקבלי פרס הוצאה מבית אביהם ואין אוכלץ על סלחנו ממש •ומשמע
פלא השאיל להס רשותו וכו׳אץ צריכין לערכ מטע׳פאין להם אלא פתח אח׳לר״ס דל״שלן כין אס מקבלי' מאכל ממש למקבלי׳מעו ליקחבהס מאכלואע״פשהמו׳
אלא כשהסדריסוהעליו׳פתוחץ לטרקלץוכו׳פד או מפני שלא השאיל להס רשותו  :והר״אס רצו לחלק ביניהם בפ׳חלון כבר כתבתי כסי׳שס״ו דהיינו למאי דס״דאבל
 1מ"  0אפיאת״ל דהלכ׳כר״י וכו׳פירושו דבם״פ סדי אית' אמ׳רביהוד׳אמ׳ סמוא׳ לפי המסקנ״איןתילוק ביניהם ומדכיי הרמ״בס כפ״ד תה״ע נר׳סהואמפ׳למקבלי
י ' כתי׳ זה לפני׳מזה פנימי נותן את עירובו ודיו ור׳יוסכן אמ׳אפי חיצון חיצון בירן ערס שאינ׳סומכץ על שולחן אביהם תמיד אלא לפעמי׳אוכלין על שולחנו שבועאו
סער הוא חיצון סל פנימי במאי קא מיפלגי ער סבר בית שער דיחיד שמי' בית שער חדש בשכר מלא כ׳פעושץ לו או בטובה * ומ״ש רבי׳ודוקא שנותנין הערובכמקוס
ומר סבר לא שמיה בית סער  .ופרש״י י' בפיס זו לפני' מזו חיצון פתו׳לחצר וכולן אחר וכו׳מפור' סס במשה ' ופמו״י אימתי בזמן שמוליכי' עירובן לתפו כאס'מגתי
לריס ׳רגלי עליו ופנימי דורס על כולן שאין לו יציאה אלא דרך זו מלן כעסץ ביר! שאר החצ' דהואיל והוזקקו לעירוב אמיי׳מגו דשא׳דיורין אוסרי׳אינהו כמיאסרי
סער לו ואינם אוסרץ על בני סצ׳אלא פנימי לבדו כדאמרן כפ' כיצ׳יהדר שס אינו אבל אס היה עירוב כל החצר בא לבי׳אביה' שלא החקקו לעירוב דניתשמכיסין p
אוסר הלכך כשבאים שאר דיורי׳הפתוחין לחצר לערב את חצק פנימי זה כותן פר! העירוב אינו צרי׳ליתן פת וכולן נמסכין בו או שאין עמס׳ליוריןאחרי׳סאיןדיווי
והשא׳אין צריכין־אפי׳סיצון ציי׳ליתן את הפת חיצון סל סניפי״בית התשיעי לחצ ,מזקיקץ אות' לעירוב אין צייכין למרב דכיחידיס הס  :מי שיש לוס׳נסי'
וחמישה,
עכ״ל* וא״כ בשני כתי׳הפתיחי׳זה לזה לשמואל אין צרי׳לתת פת אלא הפנימי ואידך עבדי' וכו׳ג״זסש ברית בעלה ע״ב ור׳יהוד׳כן בתירה מתיר כנשי׳ואוסר3ע נדי יי
הוי בית שער ואינו צרי׳לתת פת ולר׳יוחנן גם השני צרי' לפת פת דהוי בית סער יהוד׳כן בבא מפיר בעבדי׳ואוס׳מסי׳וכתב הר׳אש סר״מ פסק כדברי טניהסלהקל
דיחי׳ולא סמי׳בית סעי זהשת' קאמ' מסרי״ק דלא מיבעי' אי ססקיקהלכת׳כסמוא' וכן דע׳הר״מבסבס״ד מה״ע וכתב סס ה׳המגיד שהרס״בא פסקכר״יכן בבאונג
דאין השני
צרי׳לתת פת דיש להפי׳לטלטל בכל המיר שאע״פ סיס כאן שתי בתי׳ היא״ש בש׳היז״ה ובעירוב נקיטינן כדברי המיקל :ומ״ש וכן תלמי׳המקבלפוס
לא השיבי אלא בי ' א׳דאיד' הוי בית שער אלא אפי׳אמ״ל דהלכ׳כר״י כדכת׳בסמ״ק מיבו וכו׳ג״ז שס בעי׳דאיפשיט' וגס בכל אלו מפרש הרמ״בס בפ״ק מה״עדמקנלי
אס״ה איכ׳למישרי לסלט׳ככל העי׳דמאסרדלא פסיק׳לן אי הלכת׳כשמואל אוכר״י
פרס היינו שלפעמים אוכלץ על שלחן אביהם או רבן ולפעמים איןאוכלין ־
עשרה
בתים
זה
לפנים
מזה
וכו׳כס״פ
בהא סמכינן על דברי הי״אש והטור שאע״פ סדרי׳יהודיס בהרב׳בתי׳מאסי שכולם
הדר
עלה ע״ה פלוגפ׳דר׳יהוד׳אמטמוחל
פמוסי׳לסצ׳א׳מות׳לטלטל בכל העיר  :רסיש אפי' את״ל דהלכ׳כר״יכמ״סבסמ״ק ור' יוחנן ופסק הרא״ש _כי״י ,
וק
,
פסק -
_
הרמב״סבפ״ר _
מה״ע ומפ׳כגמ׳טעמ דייוחנן
וכו׳וכן נהגו כבירה גדול׳ככר נתב׳בססיך •' כתב הרמ״בס בפ׳ד׳צנשי סצ׳סהיו דסמוך לפנימי צריך לירון עירוב מסוס דבית סער דיחיד הוא הילכך סדר סס אוסי
אוכלים טל סלחן א׳אע״ס סכל אסד ואחד יש לובית בפני עצמו אין צריכיןעירוב אבל אינך בתים הוו בית סער דיגיס שהרי הפנימי והסמוך לו דורסי ' עליההיננן
יוסני שסם כאנשי בית אחד וכשם שאין אשתו סל
אדסובכיוומי ביתוועבדיו הדר שסאיכואוס וכתב הר״אשואט״גדבפ׳כיצדמשתתפץ אמרו כל מקו טאמיי
אוסרץעליו ואינו צריך לערב עמה׳כך אלו כאנשי בית אס׳סן מפני סהס סומכץ חכמים הדר סס אינו אוסר הנותן עירובו סס אין עירוב חוץ מכי׳ סערדיחי
מל שלחן אסדוכןאסהוצרכולעשות עירוב עס אנסי חצר אקר' עירוב אחד לכולן
שאףע״פשהד׳סס
איןאוסרהנוחןעירוכוססע ירו 3ו עירוי וי״ל^ דההי פליגי י
ופת אח׳בלכד מוליכין לאותו מקום שמערכי׳עחו ואס היה העירוב בא אצל׳אינס יוחנן והלכפ׳כר׳יוסנן לגבי דרב ושמואל א״צ התס בכית שער
סצ׳דיחידעני
צריכיםלערב כמו הבית שמניחים בו העירוב שאינו צריך ליתן את הפת סכל אלו לדירה אכל הנא ביתדעביד לדירה אמרי' בית שער דיסיד לא סמ יה בית1?J.D
הכתים כבית אחד הס חשובים טכ״ל  , :ונ״לסאפי' אס הס חלוקץ בעיסתן קאמר המתארח כחצי אפי' נתארח בכית בפני עצמו אס לא נתאיח דרךקכפאנא^ ־
סאינס אוסיץ זה טלזהכי
וןסאוכלץעלסולחןאחדפמיד וטעמ׳משרדקי״ל כרב יום או פחו' אינו אוסר מל בני החצי והוא והס מותרץבץ בביתו כץ בביתסומ|ו
דאמ׳מקו׳פיתא גרי ' וכיון דמנץום פיתא דכולהו הוי במקום א ' סשיבי כאנשי בית
שהןיכיס

את

הלכות שבת

ש
r

כללעסיט׳שאוסרואסמשחסנ׳מאציוןדסת׳מורישן ? לאפירב לני
^ 3 tמס1ש | סי׳ע״ו  :כתב 3 fSt .noתשוב ומלששאלתביסר׳סדרים אסלרזעירב
®!5נ ,מרןמך מוס לקי׳ודלתות כלא' וח׳מהמקוממנעלי׳בלילה והשמש גובה קמח סהי׳מן השוק והיור לזינו יכול לערבעכשיו אעיפ שהיור' זה מיד' מנע״י מס סכיניו
3נ ? ^ן־עירובבמקו' ס לזו שאחד קונה פת גדול כי״ח גמגמת ומזכה ע״י אחד כעבור ביתו לרז אמרי׳ שיכנס בית זה סירסעכשיו בכלל עירובו כיון דכשחפכ ' היה
5 Wיספיק5־ומן העירו' לכל אותן סמקועו׳או אס צייכין לערב בכל מקו' ומקו׳; אסור כל שנאס׳למקצת שבת נאסר לכל הסב ' וכ״כ הר״אש וגס הרב המגיד בס״ב
מה״ע בסס הרס״בסז״ל ונתב עוד המגי׳
_
_
מקוםk
ימבה צריכים ס ס לערב ככל
?*
 *m™ mVהמבוי צרי׳שיהא מונח בית בחצר והולך מבע״י לשבות אצל בתו » פי׳ באותו העיר אינו כסס הר״שבא ויראה דאציי׳לא היה היור*
ןמ ןץ׳לפיששיתוף
אוסראפי׳חזר בשביודווה׳אצלבתו שהסית רעתו מדירת ביתו דר כאומה שבת עמהס עןסר עד שיבטל
בחצר שבמבוי ונזלו סמובדלין זה עזה
שאפשלו למר אצל חתנו אבל אצל בנו שלא הסיח דעתו מריר׳ שכל שנאסר למקצת ס כת נ אס׳לכל השב ,
וי 0וקיס זס עזה אין שיתופם אחד ואין
וכתב הר״אש אחד
עבואותיה זמ ; ברזוב ^שבלי  .הלקט ביתו שכללא יוכל לרו׳ אצל כלתו ואפייגוי שאפש׳לו לחזו' בשב׳ עד שיבטל עכ״ל •*
מבני -חצר שמת ופו ' מבע״י אוסר היינו
למהכנס׳סאיןכה דיורים אין צרי׳לערב ואם הלך מבע״י אינו אוסר ומיהו אם בא בשבת אוסר והר״ם
דוק׳כשכא היור׳בביתאביובשב׳דאי לא
טם שאר מי החצי ואט״גדאכלי ושתו
נר מחא בגויה אי נמי האכסנאי ' ואפי׳ במז״לבתב שגוי אוסר כיון שיכול לבא א׳ מן השוק שהיה לו
באלאהוהאסר דקי״ל כר״ש דאמר אם
בנייה חד גברא מדידיה ואקדשה כיון בית בחצר ומת והני׳רשותו לאחד מכני החצר אם מת מבלי וזל הניס את ביתו והלך אצל בתו אינו אוסר
ונמפיןופצלו בגויה הוי הפקרלכל בו מבלי אין הזוכה אוסר שאותו העירוב שמערב על ביתו וכ״כ הר׳המגי׳בפ׳ב מה״ע בשס הרסב״א
יםו6לדאיןצריך לעיב כןמפור בתשובו׳ מתיר םג מה שירש מת משחשכה אוסר ואע״פ שעירב הזוכה .וכתב עוד הי״אש שם ומיהו אי היה דייר
הגאוניסוהר' ישפיס פירש דוקא אס לא עמהם אינו מועיל למה שירש׳ בשבת א' מן החצר שמת כשכת .ליורש כחצר כבית אסר אוסר אע״פ שלא
סנפו סס אורחים אגל אס שבתושס אם עירב אפי׳ירשו א׳מבני השוק אינו אופר לא עירב ירשו אחר נכנס לדור בבית כיון שהוא בסצר וראוי
אורחי׳' ואוכלי׳ וישנים שס בולאי אסורי׳ מבני השוק כל זמן שאינו בא למר עמהם אינו אוסר בא למר להשתמש בו סשבינן כאלו נכנס לדור
#־ינקלעוב עכ״ל ודברי ה ר' ישעיה צ״ל בשבת בבית מורישו אוסר ירשו אהד מבני החצר אם עירב בבית ואוסר עליהם כיון סלא עירב ואףי
דמיירי כששהושם .כאורחי ל׳יוט או יות' היורש והיק דר עם המוריש בבית אינו אוסר אלפ שלא עירב ע״פ שהיור ' עירב עמהס אין אותו עירוב
אנלפסותלמ ' אינו אוסר כמו סנתבא'  :המוריש לא היה דר עם המוריש אלא בבית אחרשבחצ׳ אוסר מועיל לבית סירס בשב' כדתני' ׳א מבני
עעא דירה בלא בעלים אינהאוסר־
השוק שמת והניס רשותו לאסד מכני
וכו׳משנה פ' כיצ ' משתתפי׳ אלפ שעירב היורש כיון שלא עירב המוריש  :ישראל .וגר שהיו
הסצר מספשכה אוסר ואף ע״ע שעירב לא
פלהפ'׳והמני׳את ביתו והלך לסבו׳בעיד דרין בחצר ומת הגר מבלי והחזיק ישראל בנכסיו אפילו לא מהני עירוב לאותו בית שירש בסב׳ומ״ס
אחרתאחד נכרי אחד ישראל ה״זאוסר החזיק עד שחשכה אוסר עד שיבטל רשותו כשאר יורש מת הר״אש ואע״ס שהיור' עירב פמהס וכו'
ונרי ויא ר' יהודיאומ׳איט אוסר ר׳יוסי משחשכה אין המחזיק אוסר שבהיתרו הראשון עומד כתב ככר כתבתי כסתוך שכן כתב הר ' המגיד
אומינכריאום ' וישראל אינו אוש׳שאין הרמ״בם ז״ל א׳מבני החצר שהיה גוסס אל' פ שאינו יכול לחיות בסס הרס״ב' ומ״ס רכי׳גבי אסד מן החצ'
דרך ישראל לכא בשבת רש״א אפי’ הניס בו כיום אוסר עד שיזכו לו ויערב עליו וכן קטן אוסר אלפ שאינו שמת כשב ' וכו׳ ירשו אסד מכני החצרסא
■יכול לאכול כזית אבל האורח אינו אוסר  :עירב היורש והיה דר עס המוריש בבית
גיתווהלך לפכות אצל כתו כאות' העיר
איכר אוסרשכב' הסיע מלבו וסרש״י ה״ז
שפתוחה לחצר אחר׳ יכולין לטלטל אינו אום ' וכו׳כ״כ שס הר 'אש בפלס הנזכ'
ש? זב
אוסר לדיר׳בלא בעלים שמה דירה• אינו
והוכיח בראיות ומעתה כלדכרירבינו
ע
אוסרולא■שמה דירה הסיע הסיח דירת
מזה לזה ללים ששבתו בתוכן רגגין בכבא זו מבוארים כמה שכתבתי מהגמ'
ביתו מלבר ונגמ׳אמ׳רב הלכה כר"ש ודוק' וחצרות וקרפיפות כולן רשות אחת הן ומותר לטלטל מזה לזה ודברי הר״אש ולא השמים רבי׳מהם זולת
כתואבל בכו לצז ופרש״י ודוק׳בתו דעבי' אפי׳הן של בעלים הרבה ולא עירבו יחד מותר לטלטל מחצר הא דתני׳גבי א׳מבני חצ׳שמת וכו׳מכפ״י
איניש ררייר אצל חתנו אבל כנו אין אדם לחצר אחרת או מחצר לגג או לראש הכותל שביניהם ומגג לגג אוסר והטעם שהשמיטו הוא משוסדלא
איצטריכאליה דבכלל לא עירב המורים
גיסיה דעחו מכיסו לדור אצל כלתו שמא אחר הסמוך לו אפי׳הוא גבוהממנוהרב׳ומהנג לקרפף או למבוי
הואדכלשמת מכע״יאע״ע שעירב כלא
סתקיטס ויצא ויבינו כתב כפשע הגמרא שמתוקן בלחי או קור׳אע״פשלא עירבו בו ואפי׳עירבו בני ההצ׳
דרוק׳כתואבל אצל בכו לא אכל הי־מב׳
בחצר ■
לעצמן דשכיחי מאגי דבתים
עירב דמי דסא פסק עירובו קודם השב ' :
בין כתו לבנו
ישראלוגי שהיו דרים בחצרוכו׳ג״ו
׳
גפ״ד מס״ע לא חילק .י
וכתבה' המגיד דס״ל שלא אמרו כן אלא לדבר כהוו׳ומצד שדרך כני אדם לשבות כריתא סס כפלה ע ' ישראל וגר שרויי' כחגורה אחת ופרס״י מגורה גרן והוא
אנלבתד מאצל מו־ ולעול׳אט הסיח לבו אפי׳הלך אצל בנו אוסר וכשלא הסיס אפי׳ חלוק בסדרים והיה לכל אחד פתחו כחצר ואוסרין זה על זה ומת גר מכע״י אע״פ
אנלבתו הרי זה אוסר וכתב הר״אס אס חזר לביתו בשבת י״א שאסיר ול״כ כיון שהחזיק ישראל אחר בנכסיו אוסר משחשכה אפ״פ שלא החזיק ישראל אח׳ איכר
ד־מ לא שרי אלא משוס דמסיח מלבו ובודאי לא יחזורה״ל שבת שהותי• ושוב לא אוסר ואסיקנא דה״ק מת גר מבע״י אפ״פ שלא סחזיק ישראל אסר בנכסיו אלא
חאסרדכן מצאתי מסס הרא״בדוכן דעת הרב המגיד בפ״ד מה״ע ובפלוגתא די־בי י משחשכה כיון דה ' ל להחזיק מבע״י אוסר מת משחשכה אף טל פי שהחזיק ישראל

לנאכיוסוכל שלא בא אינו אוסר כר' יהודה אבל סרמ׳כס בע' ד מה' פ פסק כרבי
יוסי ונתן ה׳המגי׳סעס לדבריו וכת׳עודשנר׳מדבריההמ״בס שאין נכריאיס אא' כ
^נמקי׳קרוב דהיינו מילך יוסאח׳שיכול לכם בשבת אבל אס היה רחוק יוד! אינו
סוסי ושיש שכתבו כן וזה דבר פשוט דהא בר״פהדר עלה ס״ב אוקימכ׳לאוס׳די״מ
 fönלדאתיה ביומיה כלומ׳אבל אס הוא במקו׳רחוק סא״א לו לבא ביומו״לא אסר
וממילא נשמע לר׳יוסי דלא בא להחמיר על ר״מ כנכרי דא״כ ה״ל לפרושי; אהל
מן השוק שהיה לו בית בחצר ומת וכו׳בריתא כפ׳הדי עלה ע' אחד מבכי חצר שמת
והניח ישותולא׳מן השוק מבע״י אוסר • משחשכה אינו אוסר ואחד מן השוק שמת
ומיס רשותו לאחדמבני תצר מכע״י אינו אוסר משחשכה אוסי־ופרש״י מבע״י
"וסר לעי שעדין לא קנה עירובו של מורי' מ&חשכיאיכו אוסר שהיי הותר למקצת
ק״ת־־ יא' מן השוק שהיה לו בית בחצר זו • מבע" י אינו אופר שהרי יערב זה עם
סכיניו משחשכה דאינו יכול לערב אוסר עכ״ל* וא״כ אס׳מבני החצ׳ואח׳מן השוקלסימגא כעלע' נקטיניץ דסתס אחד מבכי חצי הוא מערב פס סכיניו וסתם א' מן
מי? אינו מערב עמה׳ולפי זה רישא בסעירב המוריש ואפ״׳ה כשמת מבע״י אוסר
™  ßקגה לו עירוב יכ  64שייב דמי וצי,שד מן השיש!
 m0קיד־
י״ז » יכו מעיה  amמ״ה התיי6ו0ר צוהל כוס היורש עיי  -ממה'ששיש' ו 6י;ו
>סיז6ס 0ש״ 0נ׳מתביח והכה עירוני משששה׳ והותיםבמהצוקי־לשהת כיון
יההותיהוששי׳ותתסט״הימעובעסשנ-כיוקפנימשסשהה ל) ינו  0יס
«־ "
פשיס׳וכמתמשתשנר .נמיאוסר• והסיפא דב״ה היתלו׳ מן השוק
^ לא עייג
יאימספינפשמיסהרקתנישאסמתהכווייימנעי אינו אוסר שכס גית
’ «"
זכסזנהנונמ׳בכלל עירובו • וממ״שה׳יהמגי׳כיס׳ב מה ערובין בשסהרשב אדהא

רשות זו תלויה ועומד ' ולא סוה הופר למקצת שבת* ה״ק אע״פ שהחזיק כיון דלא
השמשות אלא .מוחזק לגר אס
תלויה כין
אם
.
ה ל נהחזיק מבע' י שלא היתס רשות זו .. .
היה בא להיסדק לא היה יכול היתר בה למקצת סבת ואינו אוסר טכ״ל ומאי מקם
בבריתא החזיק ישראל אתי הוא משו׳ דאי היה מחזיק בנכסי' היישראל פצמי השרוי
עמו בחצר לא מה מצי למימני אוסר ואיני אוסר־דסח ליכא מאן לאשי טליה כיון
דיחיד הוא כדמשמע ליסנא דבייתא דקתכי ישראל לשון יחיד וא״כ צייך להגיה
בלשון רבי׳והחזי׳ישראל אחי מכסיו ואס אינו טעית סופר אגב
ריהשי׳־לא ידק בה:
׳
כתב הימ״בס אס׳מבגי החצר שהיה גוסס וכו׳בפ״ד מס פ וכת׳הרב סמגי׳שהוא
־׳ תוספת' פ״ה • בית הכנסת אס צריך לערב כתבתי בסוף סימן ש״ע ; :
שעב הצל שפתוחה לחצר אסרת וכו' משנה ר״פ כל גגות העיר רשות אחת
ובלבד שלא יהא גג גבו ' מי׳או נמוך מי׳דכיי ר״מ יחכמי׳אומרי כל א׳
רא' רשו' בפני עצמורש״א אחד גגות ואח׳חצחת ואח׳קרפיפו׳לכלי׳ששבתו התיכן
אבל לא לכלים ששבתו כתוך הביתובגמ ' עלה צ״א אמר רב הלכה כר״ש והוא שלא
עירבו בכי החצרות כל א'לעצמה דהשת לא סכיחי כלי הבתיס כסכר אכל עירבו לא
רבו
גויינןיילמ'צ 1ת• לצופיקי מכוני דנתי־לש־ישמ< 6ל ir<6נין יידגי נין פל 15ע ;י
ירכן
םמו 6ל 3הד,
ינן" 6י יושכן ומשמילסלכר נו יושכן לנה■ יה וה ם השתכן
שתקו הפוסקים ושלא נדבי’ נשה העשוי שכמה נהלנו מילה והלנה כרב וגת רש'
וששמו) ור״ש משוה וכיון תגות חגיי יקרפיפו הולם לין תשמישן מיוחד ותדיר

ישות הוחיו הן משלסלין מזהלזס6פילומתגי של יניס לשני סל יניס בללושייף
■ וא■ תא תו התש ההוןעלש
יליתליה ניי׳ש עיחני חציות אהאמשי' היתי הלי ה־ית

הגיהו
י ^ ייאממיחצך! סמת וכו׳מבע״י אוסר דוק׳סהניחו לא׳מן השוק אכל אס
אק מבני חצןשעירב עמה' הכל מ ויתר שאע״ע שלא עירב עמהס על דייה זו כיון
הע,י 3משמי ונכנס השב׳לאחר סמת סמורי׳הרי חל העירוב על כל מה סיס בחצר ל״ד פתוחה דאפי׳אינה פתיחה לחכי אסרת נמי מותיליולשל׳ממנד לחצר אחית
משמ׳דאפי׳עידבקודסשמתהמורי' אינו אגסידכיוןסזכה ע״יגגוקיסף שביניהם אלחאויחא דמילתא נקםלכפהו'פתוח' מטלטלי׳מזולזו:
זצעוטלואשסעכ״ל •
גבי׳עורזשו 9כל צכנ׳בכלל עירובו וק נר׳מדברי הי״אםז״ל פ לה קנ״ג אכל\ WQאו למבוי סמתוקןבלסי צו קור׳ברימ׳סס נגמ׳פלס צ״א שהיהד"
 P#י
דמן

 mxXlכ ^ ;:,וכ״כ הרמ״בס3פ״ג מה" פ וכ״כ סמ״ג ופשו׳הואיומ״ש ומקיפ׳לקרפף מד בי׳סאתי'
ויזת׳כ הלולא׳ יכוללטלע נ״כרס״יבי״פריסניס׳דמיל '
.
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ממלין לא מבית לכותל קאמר וטעמ׳מסוס דרחב ד׳אכל אס אין3ן ך׳מי !
_
י
למת׳לי״ידאמ׳אין בילאלומכלי!

ז

_

הא דחצר וקרסף רשו' אחת הן:
לל> מהני היגיר(ב קצי לטלטל ב' אמות .בזהבר ' אמות בזה
הדא :יושעיני להוציא ולהכניס מזה לזה עכ״ל  :׳שתי בקרפף יותר מסאתים או יותר על סאוזים והוקף לדירה אכיל
הז 5 ,י'' 7איוע' י'' חצרו סרוצין לערב יסד וכו׳בריתא כס״פ לא הוקף לדירה אסו׳לטלטל ממנו להצר שהרי כרמלית הוא
,״ y’ V0 ,,,סי׳ ,מי שהוציאוהו ס פנכ -ו עירו כשהןמוליכין ומקרפף לקרפף עד פאתים יכול לטלטל בכולהו מזה לזה יותר
0״עמ7ץ יהולי" עירובן למקו׳אס' אס' מוליך לכולןופרס״י מכאן יכול לטלטל שתי אמות כזה ושתי
ה7לי'־ ^ א׳ "■' ,א׳ססן מוליך ע״י .כולם בשביל .כיל' .
ואפי' אמות בזה שתי חצרות שמצין לערב יחד להתיראף כלי הבתי׳
,״ף״״*  ,נתן הוא 'לכדי פת אחת בשבילן
הואיל
אין
צריכין
עירוב אחר אלא העירוב שעשו ככר להתיר א׳ מכני

ד דוק מכל אס אינו
רחב״דסות׳וצ״מ 3 :
ומ״שוכלב׳שלאזחליפו כ'3כתבתיכסי?
סמ״ו דהיי׳כי לדפ׳הו־שב׳אכל
לדע׳הרי״ס
והרמ״ב׳כל כה״ג מומ׳להחלי׳דהאישדו׳
דרככן הס • ז  7ה לאחד מחצה׳ גבוה׳י
כלימ׳ הכותל שביןשתי חצמ׳היסגבוהי׳
לאח׳מסתצמ׳סהיה קיקשאצלו גבוס0׳
(ג )
&ינה נצ
םז,הג׳
 pוהוא ככר מירב עם
נבונה <
חכיריוקוכהלצורך החצר מוליכו בשכיל כולם ונותנו כאהד מכתי
החצר השניי' וככה עליו כותל גסס ה׳מנמצאלסצר^׳
פי׳7אס
לדן
3
כ
ינל
בולן
•
ובפ׳הדי עלה ע״ג כמא
מיניה וכולם מותרין ואם ירצה
 nת״ל׳מיפ׳לה־-גל*
יוליך שם אפי׳פת משלו וכולן מותרין גכוה י׳ולעני אינוגבו׳אלאה׳איקינולץ
עליו
אכיי מיב׳ה׳סגבו את עימק
כסשליכיו
והוא
שערבו
בני
החצר
השנייה
לעצמן
ואין
כני החצר
השנייה לערב יחדכדפייסי'כסמו' :ו 0״שועי^
זלהור
תשמיש
הכותל
מתנין אותו
וכי׳כפ׳סלון
<זנמלס ע״ז אמר רב היה' אמ׳ רב כתמןכותל
נ» _
_
הקרובים לארץ שכין כחצרו' צדו א ' גבוהי׳טפחיסוצוו
«הריי»! ^ת״ת ע  /אכיי לא שמי׳ליה ההיא מתניחא דתכיא
א משהו בתוך י׳טפחי׳הקרו
אח׳שוה לאר׳נותנקאותו לזה
סשוס־לאר׳
זלון
רצו
מערבת
כל
א׳לכדו!
וכשיש
ביניהן
פתח
או
חלון
רצו
מערכין כל א׳לכדורצו מערכין
ד־גי״-ןי [ ת פי' לעיל ה' שגבו את עירובן א״כסמיע ליה
משו׳דה״ל לזה תשמישוכנח׳ולזה
תשמישו
יי
?! ״ L15ומיכעיא ליה הלכת׳מאיתשו׳דאיקימנא יהד וארוכה שכין עלייה לבית רצו מערכין ביח׳אפי׳
היא למעלה בקש רנורוכין אותו לזס שתשמישובנחת
דן
>
יי
;
1
א
;
נללגה
לה
.
.
כפלוגתא
וסשמ׳בגמ׳דה״ס
אס
ב
חכ
׳
מי׳ואפי אין שם סולם לעלו׳בו היה בין
החצרות כותל גבוה עשר וערש״יכל כמ׳דלא גבוסס י׳קיילייסוה
ל
0
k
«-
ס
ן
j
נית
אחת
דריס
אב
־
ובניו
'
המקבלי
'
ערס
ממנו
מפחים
או
שהיה
קרקעיתו של
אחר גבוה מחכימה׳ ועושה עליו לארץ* מתנין אותו
להעלו׳ילסורי׳סעליי
ו!
א״כא־ןנור
<
חנ
וכן
רב
ותלמידיו
המקכליס
פרס
ממנו
מחיצה
הי
להשלימו לי' אין יכולין למרב יחד היה כותל לשניה' ותכירו אסור והד״מכס בפ״ג התנהבוס
ל 'דנא' 1נ ’י'ח? דק״ל דכל שאין
דיורי׳אחריס כחצי אינם
דשרידחק! ivs
י1
״
« ,
 _ ,גבוה י' ובראשו פירות כני ב' החצרו׳יכולין לעלות עלי־ו ולהעלות שיהא הכותל רחב ד׳ופת' סר'המגי׳שאס
י(5אכצ ^ נ1
עליו
צריכץ
מפירות
לערב
החצר
כמש
בסי
ס
ולהורידם
ע
אס
ממנו
באיס
לחצר
אחרת
ולהוריד
מה
אין ברמבוד׳מות׳לשניה׳להשממ׳כואפי'
־מ,ה,
לערב hכחצר הסמוכה להם אחד מוליך
׳ . .
 .. .א
שעליו לחצר בין אם הוא רחבר׳ או אינו רחב ר' אבל אינן יכולין מן כבתי' אע״ס שפירנוכל אחת
לטצמס
י״־י" ^ " לכולן ־ וא ן סני סציו יכיליזלעיביח? להעלות מפירות הבית עליו ולא להוריד ממנו להכניסן לבית וכן מבוארשס כגמ'סמקו׳סאינומזכר׳
אשז י»״שלעיל
J "Z
_ . J nD״  rאפי אין כו רוחב דוב ש שלא יחליפו פירו בית זה לבית אח׳ דרך הוא מקום פטור שרחב ד׳עלד׳ולאעייפו
 0יc״ ז פל ד׳טפסיס ומ׳מסכה ר״פ סצון  :ומיס
יסד זו סתשמיש׳ככח׳מות׳לו
אפי׳מןסכפי'
^נ ^  ” ,הי״ר ואפי׳אין ממנו אלא משהו כמו׳עסר׳וכו׳ הכתלי׳היה לאחר מההצרויכותל גבוה י׳ ולשני אינו גמה י׳ כגון
כיון שעירבה לפצמ ' וזו שתשמישהקשה
יז נתןפ׳חל« ןי*1ב ברית׳שס ורייקי׳נמיממפני׳הכי • ומ״ש שקרקעיתו של א' גבוה משל חבירו אין יכולקלערב יח׳כרפרישי׳
אתור׳אף מן החצ׳וכשתשמיש
שניס׳שויס
זנ״מג־־ח׳סניגיה׳ וכסיש ביניהס פתח או סלון וכולי גס זס ועיקר השמיש הכותל נותנין אותו למי שאינו
־גבוה לו י' שאותו מותרים כו שניה' מןהחצרו' ואסורהמן
 5ףל
יא’ ״״™ באותה מסנה • ומ״ש וארוכה סכין כית מותר להשתמש עליו אף בכלי
הבית והשני אסור נפרץ הכותל הכתים אא"כ עירבוישדעכ״ל כ pDi
ולא
 Zcעי 4ה לעלי׳וכו׳סס אמ׳רב נסמן ל״ס אלא חלון
עדי׳אמות חשיב כפתח נפרץ ביתר מעשר חשיב בחר חצר הכותל עד י׳אעו׳ חשיב כפת' נפקניתר
ן קמ ןגשי׳ ״ לגבי שבין סתי חצרות אבל סלון שבין
שמי
וצריכין
לערב יחד העמיד אצל הכותל סולם רחב ד׳וכן כנגדו מי׳משנ׳כפ׳חלון • וכת' ה״ר יהונתן נפק
ג7
יששגיןהת{ירו׳ ; במים אפי׳למפל׳מי׳נמי אס רצו מערכין
בחצר השני אפילו אין הסולמות זה כנגד זה אס אין ביניהן 'ג הכיתל י׳יאמי' ונשאר משהו מצאןומשהו
א׳מ״ט דביתא כמאן דמלי דמי בלומ׳והוי
נמקדלא גבוה י׳ואמרי׳בגמ׳דאע״ג דלא השיבי כפתח היו מופלכין זח מכנגד זה ג' אם הכותל רחב ד׳עדיין מכאן או מצד אחד לכדוונשא' ד'טפחים
וזוחב כגובה י' שהיי לא נפרצהבמילואה
במינן סיסא גבוה י" מ’ מ בעינן שיהא ד' השומן כפתח שיכול לעלות בסולם זה ולילך על הכותלרע
ואותה פרצ׳אינה כסשב׳אלאכפתח־נפק
על ד׳ וגרסי׳תו בגמ' בעא מיניה ר׳אבא הסולם וליר׳אין וב רחב ד׳לא השיבי כפתח עקר חוליא מראש
יתי מי׳אמות אף ע״פ שנשאר מןהכותל
הכותל
מרב נחמן לול הפתוח מבית לעליה צרי'
מכאן ומכאן כפלי כפלים ממה
שכפל
סולס קבו׳ להתירו או לא כי אמיי׳ביתא
נמאן
דמלי
דמי
ס״מ מןהצד אבל באמצ׳ הכלחשו׳ככפול ואין זה פ תח ^ ס יצ ' והוו כולהו כדורי חצר א׳ואסעירכס כל,t
לא או דילמא ל״ש א״ל אינו צריך ואסיקנ '
דאפי׳סולס עראי אינו צרי׳ויבי׳כמ׳דיןלמצמ 'היו כסילקין את עירובן ואוסריןאלו על אלו ע״כודברי׳כרורי׳הס  :העמיר
ארוכה שבין עליה לבי ' ומכ״ש צלמו׳ לחלון שבכותל כין ב׳בתיס • ותו בגמרא א״ר
אצל הכותל סולם רחב-״־ד׳ — -
וכולו ~
לאו ‘*
הכרת
א jנפע\ tק iwv
**j
ל ^y
קאי ׳» * ׳•
אריש׳סרת ' -היהנוחל
אלא ׳» ״ - - - -
יוחנן חלון פגול צריך שיהא בהקיפו כ״דספסיס ומשממהס בתוך י׳שאס
ירבעכו
1
—׳־
—
׳־
״־־
'
׳
לשניה
'
־״׳
גבוה
י
■
י׳וכו׳וקאמ׳הסתא יסולמו׳חסיב כפמס והוא שיהיו ־
על 1־־־ ' '■ "
התנלוי׳שכחגי'
כמצא משהו מהס בתוךיי' והעלו דכשיבסר נכי חומש ' סגיא וכתבה׳המגיד בפ״ג
והדין מימר׳דאכיי כפ׳חלוןעלה ע״ז וכ׳ה׳ המגי׳בפ״ג מס״ע ולא ראיחי נדכי
סחשבון זס אינו מדוקדק בכווןיוכת׳עוד ה׳המגיד בפ״ג בשס הרש״בא דחלון שהיא
רכי׳זכר לרוחב סולם אבל הרש״בא כתב רחב ד׳כלפון המימרא ונתב עודw'to
ד׳משו לה סריגו׳כטל׳וכן בירו׳כיוצ׳בזה  :כתב בסבלי הלקט השיב ה״ר
אביגדור
סולם אמרו שיש בו ד׳חווקין ואס היה סולם כבר שזרפותיו והליכותיוגסופוככדו'
חלון סמערבין ע״י בעינן דנהוי ד' מל ד׳ממבעיס בציו־מהכי אע״ג דכפיש
אורכים׳
אע" פ
שאין בו ארבע ) )
סרוקין ממעט __
_
סכוגדו_ __
לפי
קובעו __
ובסמוך יתכא׳כדביי רני5
מפי משיעורים אינו משליס דלא חשיב פתחא אפילו לרבנן דפליגי עליה דריס״כג
עקר חולי׳מיאס הכותליוכו׳בנס־אצטב׳אצל הכות׳ וכו׳ג״ז סם פלהע״ז כאלממנו
כי״ס חלון דהא לא חזי להכניס ולהוציא מתוך שהוא צי וכמאן דליתיה דמי ואין
אס
יש
כמיעוטו
ד
'
מותר
להסאמס
בכל
הכותל
ואס
לאו
אינו
משתמש
אלאכנגי
מערכין א׳ וכתב עוד דהיכ׳דעירוב משוי
לתרוייהו כחד ע״י חלוןסהוא ד׳על ארב ' המיעו׳מה נפשך אי אהני מייעוט׳בכוליה כופל ליסתמס אי לא אהנימיעוע׳אפי'
או ע״י לול שבין בית לעלי׳סשיטא דמותי לטלטלמזה לזה דרך פתתי׳ קציני׳וכחב
כנג׳המיעוט כמי לא אמר רביכ׳כגון שעקר סוליא מראשו ופרש״י אס־יסכמיעוטו
עוד כ׳חצררובית אס׳ ביניהם והבית פתוח לסתי החצרות וסבית עירב עס שתיה׳ ארבע אורך
הכותל הוי כפתח
למעל׳ לא
גמסעשר׳משתמט
״ ״ « כצד ״r J
מעך ׳י״׳ »
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אבל החצרות לא עירבו סתיסס זה עם זהפשיטא שאין לטלסל מחצ׳לסצר ע״יבית
בכל הכותל שהיי תשמישו כנסת שעולה לו דרך פתחו  .אי אסני סיכנוטאלמהר
האמצעישכיניה  :היח
פמחאצוליהחיי
כיןהחצמ׳כותלגבוהי׳ספסי׳וכו׳מסנ׳שם  :ומ״שאו
!»! -י^ תיד^י בציר מדכאמהכי
סכיס קרקעיתו של א׳ג בוה מסבירו ס׳וכו׳הוא על הכלל שהעלו בפ׳כל גגו׳עלה צ״ג למידי
.גידור ה 'ומחיצה ה׳מצטרפין וכמו שכתבתי כסי׳שס״ב  :היח כותל לסכיה׳גבוה סכות'
י׳ובראשופירותוכו׳משכ׳פס עלה פ״ו כותל שביןב׳סצמ׳גבוהי׳ורסכד׳מערביןב׳ לא
אפי׳<הוי רשותא וכפ׳הי״אס כגוןסמקיחילי  6מרא'שו י׳,3
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 15י ׳כמיפ!! מ
ואין מערכין א׳היו בראשו פית׳אלועולץ מכאן ואוכלין ואלו עוליןמכאןואוכלי׳
יכנגהאנטבא אין משתמ׳סאין ראוי לעמו׳ על ״״ .
. .
סאצסכ׳להשתמטכי .הר«, '' ^ ,
ובלבד שלא יורידו למס׳וכתבו התו׳ובלבד שלא
יורידו למטה דוק' לסי סאץ פתח ׳ד אבל במקו׳עקירת ססרליא עומד על הקיקע ואשתמש שס-ומ״ש רבי׳וכמסתי
ניניהם שאין החצרות יכולין לערב יסד אבל
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זה
ועירבו
מותר הוא מדברי הי״אש סס גבי אצטבא פ״ג אצטבא פלה קכ״ה ורלא כדמסמע מפך י
להורי׳ולהכי׳מןהבתי׳לסצרומן הבתי׳מעלין על
הכותל
•
ובגמ׳אין
בו
ד׳
אמו׳מאי
דלא
בעי
דפל
ד
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רס״ש
אבל
אינו
חשוב
כפתחוכו׳הריאם
ססנכי
אצטכ׳עלגכי
אמ׳רב אויר ב׳ רשויו׳ שולטת בו לא יזיז בו
אפי׳מלא נימא ור׳יוחכן אע אלו ממלין אצטבא כת׳כן בשם ר״מ יל  :ומ״ש כפה אצלו ספסל רכו׳ג״ו שם כסל׳ עלז מימי
פנאןואוכליןואלו ממלין מכאןואוכלי '
תכןאלועולי
'
מכאןואלו
פוליןמכאןואונלין
דרב
יחיאל ימ״ס ובלבד סיסביכו בסי׳כלו׳דכעי מרא ומצינ׳כדאמרינןכגמ׳כי הינ
«וליו אי מעליו לא ה״ח יס בו ד׳על ד׳עוליו
אי׳מעליולא אי׳כו ר׳מפליל כמי ואזר׳ יילא יי״יי ידי י*.דייו,ז רחו׳יו  .י ״״,׳ י״  1 ,י /ל־יייי׳יתי ^ל רפ״ג למיין חריסכי!
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א 3ייככה אצטבא ע״ג אצטבא סא יש באצטב' התחמונ׳ד׳ ממעט א״נ אין בתחתונה ' סולם במימי הפנית פ״כ ולפיפי׳זה אס דצריך ששניהזיזיס יהיו זה סללז מגד זה
ל׳דם בעליונה ד׳ואקבין זה לזה ג' ממעט ופיש״י בנה אצטב׳סל עץ ע״גהאצטבאי הוא כדי סיוכל לעלו׳מזיז לחבית שאס היי מכווכי׳זהלמעלה מזה אינו יכיל לעלות
סמ וךלנומל וים אויר מפסיק כין זו לזר שהיו לעליונה רגלי׳אס יש כתחתונ' אורך מאחד לחבית ולהרשב״א ז״ל סטה אחרת בזה כתבה הרב המגיד בפ״ג מה״ע :
י׳ונהנחמפס גובהו של כותל מי׳ממעש דל עליונ׳סהכ׳א״נ אין בה ל' ויש בעליונה
העמיד ב׳סולסו׳זה כצל זה וט העמיד סילס באמצע והקש מן הצדדים וכו׳סס
נין ן? לזהג׳חשבי' לי' כהד צכל יש
בע' חלון עלה ע״ס בעי׳דאיפסיט׳ ודברי
נעיה׳ג׳תרינינסו ומיפו׳באויר לא שמי׳
הכותל  4למעטו מגוב׳י׳אס יש בה משך ד׳מהני בין לענק
לעשותורבי׳הס כערש״י ולהרמב״ס וה" המגי׳פי׳
*יחד ררא״ם דמשמ׳ מדברי
רש״י דהרזדז
יודדf«. ..». «ui L ***•*•!.
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הכא אין טח לעלותכ״ב • אבל המןכ״ס
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סהס שלא יהו הזיזין זה כנגר זה שראוילהטו' סולם מזה לזה :העמיר מחובר סולם וכו׳ואס הוא אשר׳ וכולי ג״ו
ידעתי למה דכיון דבאי זה תירוץ
מתיש' למה ליה למינקכחומרי ©ניסה  :לסולמות זה בצד זה
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ג״וסספלה ע״חאמ׳רביהוד'אמ׳סמואל מועיל לא להתירו לשמש עליו ולא לערב יחד שמקום מעמד סרב המגיד בפ״גספס לדברי הרמכ״ם
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א״צ
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בתקוקש כל זקסלא
ביסלוובעפר׳
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נספ׳מוגה ומ״סכמס׳ד׳ולאהצר׳ ,סתה^
לעל ת בו בשב וא הוא
אשרה ?וז משרם אים( ר אמות לבד ונשאר תריץ מכאן ומכאן
י™'7וה5ו מפני פס שכתבתי בסמוך שבות מועיל אע פ שיש בו איסור ע ז והרמב ם' rל.
כתבשאילן כפתחהויואס -דצה מערכין א׳ואס רצי
נשסהרא״ס דמון ס מגיע לראש הכותל מועיל ואשרה אינו מועילאו
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כתב מפיניןב' )5ל >4משים ללא שכיח למיסוי
אולפחו׳מבסמו׳לולנזבעי׳שיסארחבד :
כעניןזהלא החיר כמשנה ע״כ ואיני
ומ״ש וחק׳סיש בסול' ד׳ שליבות וכו׳פס סולם המצרי אינו ממעט והצורי ממעט יודע למה הצריך י׳ אמות גס למה כתב שלא הוזכר כמשנה דכל כה״ג מסמס דכד׳
ה״דסול' המצרי אמרי דבי ר׳ינאי כל שאין לו ד' חווקין ופרש״י סולם המצרי.הואיל טפחים סגי מכ״ס מתן עליו נסר דסגי בד׳טפחיס  :נתץ עליו נסר כמין גשר
וקטן הוא מוח ליטלו מסס אינו ממעט חווקין איסקאלוניש :דז היוצא מןהכיתל וכו׳משנה סס  :גת] הנסר לאורך החריץ וכולי ג״ז שס בעלה מ״ט מימרא דרבא
דש3ו ד׳על ד׳יכו׳סס כפ׳ חלון בעלה ע״ז וע״ח אמ׳רב נחמן אמ׳ רבה בר אבוה זיז וסובררבי׳דבמשן ד׳סגי וכן פרס"י שס  :ואםהחריץ לא עמוק י׳ וכו׳ סס שלה
היוצ׳סןהסתל ד׳על ד׳וסניסעליו סול׳כל סהו׳מיעטו ולא אמרןאלא דאותבי׳עלי׳ אע אמר רב שזכי אמ׳רב נחמן חריץ שבין בחצרות צדו אחד עמוק י׳וצדו אח ׳סוה
אנל אוהבי בהדי׳איווקיה ארווחי' ופרש״י והניח עליו סולם כלסהו׳אסי׳אין בו ׳ל לארץ נותנין אותו לזה ססוה לארץ ומ״ש ואס הוא לשניהם שוה וכולי פשוט הוא:

י נסמך לכותלארווחי ארווחי לזיז ונא הוי החי סונס מתחתיו דרג
לזיו ובעת שנח נתמעט חסורנשוס חח מהם ביתן מן התבן וכוי סס אמתני דמתבן
ואין צאן מישס שהיא מובדל מןהקרק׳הרבה :ומ״ש והו' שלא תהא
התסתונ׳גבוהה
סכיןב׳חצרו׳וכו׳אלו
מאכיליןמכאןואילומאכילין-מכאןאמ'רבהונ׳ובלב׳סלאיתןלמי׳
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 . .שבין ב׳חצמ׳וכחה נותן לתוך קופתו וזה נותן לתוך קופתו אמרי בית כיון דאיכא
אלהתירו כותלךיצריך ב׳זיזיס להתירו אמר רב חסד׳והוא -שהממידן זה סלא כנגד מחיצות ותקר׳כי מפחית מנכר׳ליה מילת׳הכא לא מנכר' ליה מילתא ופרס״ישלא
זסופיש״י צריך זיז א׳להתירו והזיז יוצא באמציעתו שאינו גבוה י׳לא ממנוולסט' יתן בידי׳לתוך קופתו דילמא שקיל טוב' וממעיט ליה מי׳וקא מטלטל בחצר האסור
ומאכילין דהתני במתני׳שהבהמ׳כאהואוכל׳והת׳לארויישי׳לדילמ׳ממעי׳דבהמס
ילא ממנוולמעל' צריך כ׳זיזיס אחד קודס י׳התחתוכיס ואחד למעל׳הימנו כתוך*י
העליונים דאי הוה גבוה י' לא הוה סגי ליה בסולס כל שהו מידי דהרה אכותל זס קלי קלי אכלה ל״א לא יתן לתוך קופתו משו׳דמוקצה מאתמל למחיצ׳ זו דקאים לס
ש לח מגדזהשיוכל לקבוע סולס חני מזה לזה וככר כתבתיבסמו׳שדע׳רבי׳כדעלו באפה מתכי׳לאו דמוקי' לה עלה בידי׳אלא קאיס באפ׳סלא תלך במקו׳ אחר ואיהו
רמשכת' היא״ש דכל הני איירי לערן זה שאס עשה הא׳בנין אצל הכותל ומיעטו אזלה ואכלה כיוןדאיכ' תקרה ניכר שגג הגדיש מתרחק מן סתקר׳ואי מפחית מי'
מידה ל תשמישו בנחת ונותנים אותו לו אבל פתח א׳לא חשיב למרב אשד אפילו רמי אנססיה ופרישוללישג' דמוקצה נמי אינו אסור משוס מוקצ׳אלאמי׳ולמס' רכל

_יןאח׳וכת׳הרב המגי׳שהוא ז״ל מפרס מימר׳ראשול
"מצינת סילס כשהזיז גבוה יותרמי׳ מן הקרקע לפייבלא סולם אין מיעוטו כלום
צלתם היה החות מי׳לקרקע פחות נד׳לכותל אינו צריך סולסוזהו שלא הזכירו

בבת אימצי לסלק ליה אכל לא יתן לתוך קופהויאה
בע״ס סמוך לסשיכיולאו אדעמי׳וקא מטלטלגשב׳בסצ׳האסור׳ופייךואוקומי בסול
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שעג שני  .גזחסראו׳וכו׳משנה בפ׳סלון עלה ע״ס שייןשבין ב׳ חצרותוכו׳וכן
מרי ב'

גזחטראותל׳וכו' פירש״י

להשתמש «שזס שאס אין ביניהם מרחק ד' אינו צריך
דכשהןנ׳דוץנני נסר מזו לזו אלא אף כלא נסר מערכין
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ז’י'ז אחדואיןמערבי׳שני׳כל שהן זו ככג׳זו
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כשהןרת *׳יינימץ גגות פלה צ״ג בעו מיניה דרב ססר׳ובעי
*יעיל״ל הייללו מרב יהוד' עירב דרך הפתח ונסת' הפת'
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בסכר קסכס וכן כגג קטן דבסמוך כיינו ככפיצו קודם שכחזה דל> למפיצו3ש־ ■
מותרי׳באות' שבח דסא קי״ל דפכת כיון שהופר סותי' כמ״סכיא׳הסי' ־ ומ׳שי
וכן גג קטן שנפרץ במילואו וכו׳לז מסנ׳בפר׳כל גגות גג גדול סמוך לקטןהגדלי
מומר והקטן אסור ופרש״י כשקטן נפרץ כמלואו וכמ״ש יבינו  :ומ׳ש והואסיר
מנוצות
הביהיניכרו׳וכו־ ,סס לרכס

נתן עליו נסר כמין גשר משפת החריץ אצל שפתו ואם הוא רחב
ד׳חשיב כפתח פחו׳מכאן ילא חשיב פתח נתן הנס׳ לאורךהחריץ
במשךד' אפי׳איןכו אלא כל שהוא חשוב כפתח שהרי איןבהריי
במשך ד׳שהוא שיעו׳פתח רוחב ד״ט ואם החריץ לאחר עמוקי'
ולשני אינו עמוק עשר׳ דינו ככותל שנותנין אותו למי שאינו
עמוק י׳ואם הוא לשניהם שוין דין שניה׳ שוין בו ואם יש ביניהן
גדיש של תבז גבוה י׳כל אחד מערב לעצמו נתמעט בחולמגוב׳י'
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בעינןסל*־
יהיה גג סלט חוצה להס דאי לאמנגר׳■י
לאאמיי׳גיד אסיק וגדול נמי
אסו׳דצין
לו שוס מחיצ׳וכל מאין לומפיצו'לזינו
רה״י ומסמ׳מדברי היא״ש שסדסכי
קי״ל־
ומ״ש אא״כ חלון מסכי' פתוח לן3״נ
הרא״ש ססוטעמ׳מטו' דהוי כחויי רה*י
אלאשהרא׳הצרי׳סיסי׳הסלוןד' טל ׳ד
ורכי כת סתם סלון ונרא ששמ טל
שיען'
חלון סכס׳בסי׳סע״כ:

שעה מרפסח
סהו׳יר'
לעליות

ג׳ מה עכתבשכלא' סותר' לעצת׳ וכתבלה דרך נלנטו׳אלא לשם וא״א הרא״ש ז״ל כתב דאפי׳ בחול
פ
? ינס ליתז ממנו לקופתה ולהעמידה שם בידים ודרקא גמש שבין שני תנןאנסיחצואנסימיפס׳
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לא :ומ ' שאפי( 1סעייכולסנ 5ומ' כ״כ
שעג
שגו
גזוזטראות הבולטות משתי עליותדז
מנד ספחי' למדפסיפיז' מכאן לסגינו’6
הר״אש כספ״ק דערובין עלה קט״ו
וכתבזו ונתן ביניהן נסר רחב ד חשוב כפת
ואםבסמונייובל במופלגת אפי נס ; י'«®וי
האגור כשש • מהררי
מולןסנשאל
רוצץ
מערכין
יחראבל
היו
זו
שלא
מגריזו
שאחת
משוכה
למזרח לחצ׳ואי זו היא סמוכה כל
סאיכ׳רחוקס
אס סתם הפתח ואמ״כ כמלך לפתתו
את והשנייה למערב כזה אין יכולין לערב שכשיתנו הנסר מזו לזו ר' טפסי׳ ופרס״י אנסי חצר ואנטימיפס׳
חזר העירו' להיתרו הראשון לשב׳ הכאה יבא מקרן זוית של זו לשל זו ולא חשיב פתח דפתחא בקרן
זוית וכו׳ולא מירכו אלו עס אלו אנלפיוכו
או
כאמ׳דוקכשנסת׳הפת׳מעצרךוהשיב לא עברי אינשי וכן אם היתח אחת גבוה מחברת׳ לא חשיב
פתח אלו לעצמן ואלו' לעצמן מרפסתארוכה
אין בידי לסלק דין לצמיד כיון דחז׳העירו אבל אם הם תוךג׳ זו לזו בין בריחוק פץ בגוב׳חשיב עופי׳פפתח  .היא והרבה פתחי עליו' פתוחין להוכול׳
למקומו  p :אס היה כותל ביניהם וכו׳ ד/זל  1ד"
מר * רו דרך חלו? או פתח שכיניה? ונסתם בשב׳ :יוצאין בסולם אסד לחצר וממנהלי״ה
בס^ פכל גגו עלה כ ג איתמ כותל

שכין #

מןתרין

להשתמ׳דרך גןבה הכות ,ל יחוריר

ואעפכ אין אוסרי הואיל וגבוהמרססת

דעוב׳כיוןעוהותר׳הותרה ואפי ,אם עירבילפונה ונסת׳הפתח בחול
דהשת לא נכנסה השל בהיתר ונפתח בשב חזר העירוי להתירו
י י,
בכיצ' ממברין סולס פוית פתחומורח
וכן אם היה כותל ביניהן ועירבו כל' אחד לעצמו ונפרץ בשבת משיצ׳פליו והכל להקלמ״מ ב' רשויותהן
מותדין כל השבת לטלטל כל א׳בחצרו אפי׳כלי הבית אבל חצר ואין מוציאין מזו לזו כלשגבוה י' אסיש
שנפר׳בשב׳לר״ה או לכרמלי׳ אפור חצר קטנהשנפרע׳ במלואה בחצר תל או עמוד גבוה
י׳סמוךלמרסס'
לגדולה ואין בפרצה יותר מעשר׳ אמות גדולה מותר להוצי׳כלי רשי׳מרפסת שולטתכוומסתמשי׳הסכו
אבל לא מי חצר בסמוס'
טהחולי׳סמוכה
הבית לחצר׳אם ערבה לעצמה וקטנה אסורה להוצייכלי הבית
למרפס׳ ימ״ש רבי' אינסאוסרי׳עלבני
לחצרה אא״ב יערבו יחד וכן־גג קטן שנפרץ במילואו לגג גדול
החצר כיינו בסעירגומימרפפ׳לעצמן
קטן אסור להעלות עליו כלי הבית וגדול מות׳ והיאשיהומחיצו׳
וקמ״לדלא הוו כחצי אחד המיתוכני
הבית ניכרות למי שעומד על הגג אבל אם אינן ניכרות
כגון
חציה לעצמן וכני חציה לעצמןואסרי
 ..שהגג .בולט1י
עליהן
אהדדי אלא הרוכב' חמות אכל אסלא

עיקר מסיכה כדמעיקי' דאמרינן הואיל
והותר׳הותר׳ובכלי סבי׳קאמ שמואל דאי
כססכתו כחצר אפי׳מחצ׳לסכ׳נמי ופסקו
לרי״ףוהר״אש כשמואל וכן דע' הרמ״בס
כפ״ג מס״ע  1 :ם* ש אבל חצר שנפרצה
בסבת לר״ה וכו׳משכהשס עלה צ״ד חצר
שנפרצה לר״ה המכניס ממוכ' לרס״י ופו
וחכ״א מתוג' לר״ה או מר״ה לתוכ' פטור
מפני שהיא ככרמלית ומ״ס וא לכימלית
3וא.פשוט  ,בכמס מקומות במסב'
ערובין דחכר שנפרצה במילואה
לכרמלי אסו' לטלטל בה ומשמ׳לרבי׳לאפי׳בנפרץ בשבת מיירי כדתק פ' כל גגו,
חצישכפרצ׳משתי ,רוחותיה וכולי ואיפסיקא התס הלכתא כר׳ יוסי דאסר אפי'
באומה שכת ואע״ג דבס״ס הנזכר בכותל שבין כ׳חצמת שנפל פסקו הפוסקים
כשמואל דשרי לטלטל כמו קודם שנפל וטעמא ודאי משוס דשבת הואיל והותרה
הותר' שאני התם דלא נפיץ אלא לחצר אס׳ססוא רה׳יי כמוהו ואיןכיניהיאלא-שזה
של יחיד א' הוא וזה סל יחיד אח׳אכל כשכפרץ לרשות אחרת ממש דהיינו לר״ה או
לכרמלית לא אמרי׳ביה הואיל והותר'הומי־׳וכב׳כתבא׳בס״׳שמ״וסאסו׳להעביר
ד' אמות בכרמלי׳ וכיון שחצר זו היא כרמלי' אסור לטלטל יותר מד' אמות אפילו
בתוכה ונ״ס חוצה לה ומיהו איכא חומר׳ בנפרנ׳לר״ה או רה״י מבכפרצ'לכי־מלי'
דמפיצ' לר״ס או רה׳יי אסור לטלטל מהסצ׳להס אפי׳בתון ד' אמות ואילובכפרצ'
לכרמלי׳מור ^-״לטלטלמהסצ׳לכרמלי׳תוך ד' אמות ושיעור פיצה זו ליאסי לטלטל
כחצר-מפציהכת"א' בסי׳ס״ס  :הצר קסנהסנפרצ׳כמילוא׳לגדול׳וכו׳משנהשס
עלה צ״ב עצר גדולה סנפיצ׳לקטנ׳גדולה מותי''וקטב' אסורה מפני שהיא כפתחא
סל גדולה ופיש״י גדולה מומי׳להוצי׳כלי הכתי׳שבה אס עירבה לפצמ' ולא אסרי
עלה כני קטנה כיאור דבריו דאלו כלים ששבתו בחצי מותרים בכל גוונא וכןצ״ל
בגג גדול שנפרץ לקטן דבסמוך דלעניןכליס ששבתו כבית פסקי׳ דאילובליס
 :סשבתו'בגג מותרים הס בכל גוונאז־סא קי״ל כר״ש דאמ׳אח' גגותיוא'חצרות;וא'
קרפפות לכלים ששבתו כתוכן ומיש ואין הפיצ' יותר מי׳אמות פשוט הוא במשנה
בפ״קדעיובין ופחליןפלהצ״ד וכתבו רש״יאימחני׳דגג סיכא בםמו׳וכפבו רבי'
"3םי'סס ביובפ״ק׳דפיובין פלס ט■אוקימנ׳למתני׳בנכניסיךכיתליקטכ׳לגדול'כלו׳
דכיק ד׳כותלי קטנה נככסין ובולטי' לתוך הגדול' ככ׳וג׳אמות דהכך גיפופידפשו
להו שעומדים מאחיי פרצת הקעכ׳נראות שלא מאותו כותל היה דא״לכ קטג׳נמי
שרי׳דסא אילו לה פסים דאע״פ שסםשוי' מבפכי׳ררי הס
כראי׳מבחיוץומוק" לה נמי
בסכות,לי קטנה מופלגי׳ג׳טפחי׳מכתלי אורך הגדולה דא״לכ הוה מסתרי' קטנה
ע״ילבורכלוע׳דהוה אמרי׳חזינן כאילו ראשי כניסלש כתלי קסנ׳סטפין לצד כתלי
אורך הגדול' דהדרהויא להו הכניס' להך גיפופי כראי׳מבחוץ ולא חשרבי׳לכתו׳כל
זה לפי ססמ׳על ס״ס בסי׳שש״ג דצר׳מבחוץ וסוס מבהני׳נדון משו׳לחי והא דאפרי׳

עירבו בכי מיפס' לעצמן ודאי אסרי אבני חצרדרגל האסורה כמקומהאוסרת
סלא במקומה כ -דאמרינן גבי ב' חכמת זו לפנים מזו שכתב רבי' כסי׳ סע״סוהאי
אוסרים ואינם אוסרים דקתני פי׳הרמב״ס והר' המגיד בפ׳ידדלמנין כליםססכתו
בבית היא כלומי דאילו לכלים ששבתו בחצר אפילו לא עירבו כללמותרלסלטל
מן החצר למרפסת והרי הם ככלל גגות וחצרות שסן רשות אסת וכך
מכרארבס'
כל גגות ובנמי׳אממנימין דאנשי חצר ואנשי מרפסת לזה בסלסול ולזהכזריקס
מאי אמ' רב שתיה' אסויי׳וסמואל אמיניתנין אותו לזהסבסלסולשלזה
משמיסו
בנחת ולזה תשמישו בקשה וכל דבר שלזה תשמישו כנסת ולזהמשמיסוכקסה
כותנין אותו לזה שתשמישו בכמת תכן אנשי חצר ואנשי מרפסת ססכסוולא
עירבו כלשגבוה י' טפסים למרפס׳פסו' מכאן לחצר קס״ד מאי מרפסת בניעליה
ואמאי קיו ליה מרפסת דקא סלקי במרפסת אלמא כל שלזה בשלשול ולזהכזריץ5
כותכין אותו לזה שבשלשול כדאמר רב הוכא לאומם הדרים במרפסת ה״נלאוחם
הדרים במרפסת אי הכי אימא סיפא פחות מכאן לחצר אמאי לזה כפתהולזה
בפתח הוא מאיילחצי אף לחצי ושניהם אסורים ה״כ מסתבר' מדקתני סיפאכד א
בסמוכה אבל במופלגת אפילו גבוה י' טפחים׳ לחצר מאי לחצר אלימא לחכרושיי

אמאי רשותא דתיוייהו הוא אלא מאי לחצר אף לחצרושניה' אסורי׳ה״נמאיחצי
אף לחצר וסניה׳אסוריס ש״מ ופרט ׳יי כני עליה דגכסי ממיפסת טובצאבל דיו
מיפסת זו פולין ויורדין ותל שבחצי שהוא גבוה י' הוי נמוך מןהעליה י דהוילזה
בשלשול ולזה כזריק' וקתני דככי עליה מיתתן בו הדרין כמיפסת כגון םיש3׳•י
דיויין דלדידסו הוי האיתל שבחצרשוה לסן כתוךי' או כץ,ך או גכוה מהםפחות
מי' לזה בפתח ולזה כפת' הוא ותיוייהו בפי איתשות ביה רהא סתםמרפסתצ®
גביהא טובא אף לחצר כלומ' כ' הרשויו׳שולטו׳בו ואוסרי׳זה פל זהרשותדתרייהי
היא דלשכיהס תשמישו בקשה לחצר בזריקה גובה ולעליה כזריק׳אתמשךההפנג
ובשלשול את הנמוג' ונהי דלשמואל שלשול לגבי זריקה גובס כוח הוא הכאדא'כ'
סלסול חרייך מפך סוים הס לזריק׳גובה ואמאי לחצר אלא ע׳׳כ אף לחציואסייי
ליה כמי דמתי־ץ לה כדיויי מרפסת מאי לחצר דקפני אפחו' מכאן אףלפציק ^י
ואסוריןע״כ וידוע דסלכ׳ כרב באיסור׳וכן פסקהרא׳י׳ש שם והרמי׳בס כפדרי3
והשתא מ' פ
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ולזה בזריקה כי מליא נמי אתי׳
משוס דהוי תשמישו לזה בסלסול
דכי חסר׳א פיר
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לטליה ודייק אליבא דיב דקי״ל כותי' הא

דביכי וביני אסיר וג״ז כתב הימ״בסבע׳
עליהן הוי כרמלית אא״כ חלון מהבית פתוח לו :
שכתב
■ למי שממה
דרךלעליו׳הפתוחי' לה ועומדת הנזכר ולא כתבורבי
שהוא
rWtJf
,
העליותהואנלמד :
בחצר ועולין לה בסולם ובני
י
יוררין ממנה לחצר ועוברין לרשו׳הרבי׳אקאוסרי ןע 1,כניהחצ ׳שעו בורסכין ב׳ חצרות ואיןביניה
פתח או חלון וכו׳מסנה בת׳
דסולם תורת פתח עליו והוי כשתיחצרו' ופתח ביניהן שאם רצו
כיצד משתתפין עלה פ״ו בור שבין ב,
מערבין יחר ואם רצו כל א;מער'לעצמו ובלבד שיערבו כל בני
חצמ׳אין ממלאין ממנו מיס בסבת אלא
מרפס לעצמן כדי שתהא תל,המותרת במקומה לא ערבויחר א״כ עסו לה מחיצה גבוה י׳ ספחים בין

׳ ""( '»,זמופלג ממנו ר 6ו לזעי5וין
 , Dü rooö ,דהיינו מימלג ממני י
 J4ע’פ סהומ לו נתון י ' גובה 5וינו גדון
י מנ(61י « פס ההפלגה ונדון ל״ 5י
^ » .׳ » נלהיפב נמב
,(,,! ,
מ!׳ומה״פכלסוןהזה כיצ הסלע או התל
גבוהים ויש תל או עמוד בחצר שהוא משותף בין שניהם אם הוא גבוה ,מלמטהביןמתוך אוגנו ארס״בג בש״א
יו סבתוי החצ׳אס אינם
יהיא מלמעל׳וכה״א מלמט׳ובגמ׳אמר רב הוצא
למרפסתי טפחים
מקרקעיתהחצר « ׳טפחים ואין מראשו
ובין
מ חי סה רי אלו נחסכים בין החצר
להם למט׳למטה ממס למעל׳למעל׳ ממס וזה
מותרין כו לפי שתשמישו
מרפסת מותרי?
בני מרפסת
למרפסת בני
ד״ט למרפסת
בתוך ד׳יט
iJ״« ושניה׳ אסורים להיני׳שס כלים בתוך
סננמיס ואס גבוהים י׳והיהביניהס ובין בנחת מלבני החצר ואם אינו גבוהי׳לבני החצר וממנו למרפסתוזה בבור ופרס״י למטה דקאמיריב״פ
סמופס׳פחות מד׳טפחי׳הריאלו נחס־י׳ ד׳או אם הוא תוך י׳ישניהן ורחוק מן המרפסת דטפחי׳בגי החצר למט׳ ממס סמוך למיס וא״צ ראסיקניס
עם
מופס ׳
המרפס׳ארכפ
סנבוהיו

,
 ,, , ,״
,
׳ן אבל כל שתשמישו בנחת יותר מלחברו נותניןmי*1
למטה מן המיס שתהא המחיצה תחובה
, \.
ל
י
מ’כומדנק׳ בסיס דליסכי אעפשגכוהי
בקרקעית הכור למעל׳ דב״ה למעלהמן
ביןשהואבנחת ב ן אם הוא על pאו תחתון.
י׳מסמ׳דכליסמופלגיןמןהמרפס׳ד׳
חלון המי ' ובהא מקילי סאין קנים צריכי׳ליגע
שבין שתי חצרות ואין ביניהן פתח או
□ך■
׳י׳םניהאסורי׳משו׳ ( VV
״™י׳ניןאינ׳ג ^
ערבי במים אכל לסעלהממס לא ופסקור״ת
בני שיוכלו לערב או שיש ביניהן ולא
דאע״גדמופלגין ד ' ממערסת יכולין
המים והתו׳והיי״ף והר״אס כרב יסוד׳וכן דעת
מרפסת להשתמש עליה׳ כזריק׳ובני חצר אין ממלאין ממנו בשבת אא כ עשו מחיצה י למעלה מן
בזריק׳ ויהא טפח מסנה משוקע במים ואינה צריכה ליגע בקרקעי׳הבו ' הרמ״בס בפ״ג מה״ע וכי כ סמ״ג ורס״י
גסנן ינולין להשתמש עליהם ג״כ
כיןשגכוהי י כין סאינ׳גבוהי׳ייהילכ׳ שתי
והרז״ס•
:שו קורהרחב' ד׳טפחיסבפי הבור ולוש״י שריאסי׳המחיצ' ססק כיב הונא וכןדע' הרא״כד
מסכימי׳
הרשויות פולסי/בהם ואוסר׳זה על זה'• 7:למעלה בפי סבור בתוכו ובלבד שתהאעשוי' לכך להתי׳למלאו׳וכיון דסרי״ף והרמ״בשוהר״אס
ומרישא דלישניה שכתב אס אינם גבוהי'
מהשישלדעת אחת הכי כקיטץאיתא תי כגמר'
■ ואם אין הבור קרוב להם אלא רחוק מכל אחד די טפחי'
שביל קטן בין שתי החצרות והבור בתוכו ואין דיורין פתוחין ^ לרב יהודה דאמ למט מן המי' הא עריבי
י׳ספ0י׳סריאלו גחסכיןביןהסצוהמ י פס
מיאוסרס יהא עריבימןא עלהמסיצס
ר־יןאם אלא ממלאי? דרך חלונות הפתוחין לו מב׳ החצרן' מותר ין^ א ק
ושניהאסויי ולא סילק
עמוקימי א ללאשמיע
סעמיססהמי
ע י *י* » !«• » יי! - .» » ■■w
ארב לאס איג מרסלגין משמ נמידאע
המי עמוקי
סעמיס ס
•י
ד ^ רר י'
אי=י איפ י יין אייר
«!  »WprJwינפה« •6,
לך הא דאמ' רב יהוד׳את' רב צריך שיראו
י1
גבוהים י' עפחיס רשות מרפסת שולט' בהם גס כן מהטעם שכתבתי דבכה״ג בני ראשן של קנים למעלה סן המיס טפח ופרפ״י צריך שיראו ראשי הקנ ' ס העליונים
מרפסת יכולין להשתמ׳בהס ע״י זריק׳וכילכך כל סיכאדאיפשר לבני חצ להשתמ' ומשמע דרב יהודה כי אמ׳צריך שיראו אב״ה אמרה דלב״ה נמי אס הכני׳המחיצה
עליה'שניה׳אסורי ' ולא משכחת לה צד היתר אלא בגבוהיס י׳ואינס מופלגים ד' בתוך המיס וראשי קני המהיצ ' יוצאין טפח חיץ למיס סרי ומיני׳ילפי כגמ׳אליבא
דהשתא הוי לבנימרפס׳כנחת ולבני חצר בזריק׳ונותנץ אותה לזה ש בנחת ופשט' דב״ס וכן כד' מדברי הר״יף וגס מדברי ר״מ שכתב הרא״ס וכן דעת הרמב״ס בס״ג
דמתני׳כותיה מוכחא דקתני בד״א בסמוכה אבל במופלגת אפי' גבוה י׳טפחי׳לחצר מה״ע ולא ידעתי למה השמיטן רבי׳ואמרי' בגמ לרב יהוד׳דאמ׳לסעלה למעל׳מן
ומסמ׳דה״ק בד״א דגבוה י ' טפחים .למרפסת בסמוכה אבל במופלגת כין גבוה י' התי׳מ׳ש למעלה דלא דעריבי מיא למטה מןהמיסנמי הא עריבי מיא ופרס״י מ״ש
טפחי' בין פחות מי׳לחצ׳כלומר אף לחצי כדמוקי בגמ׳הרי בהדיא דלא משכס לה למעלה ממש דהוא רחוק מן המים דלא שאין מחיצת הפסק ניכרת במיס ועריבי
נו היחרא אלא בשני תנאים גבוהים י׳טססיס וסמיכים דאז בני מרפסת מותרים
מיאלסדיאלמטסנמי מאי הפסק איכא הרי אין נוגעין במיסא׳ל לאשמיע לך

 foפחות מגובה י׳אפילו הס סמוכים או מופלגים חע״ג שגבוהים י ' הוי אף לחצר הא דתכי יעקב קרחיכאה צריך שישקע ראשי הקנים במי׳טפח ופרש״י שישקע
ושניהם אסורים ולדעת רבי' צריך לדחוק ולומר שהוא סובר דכי אקשיב' מאי לחצר ראשי הקנים התחתוני׳וביא פליגי דב״ש בפו מחיצה המפסקת עד התהום וב״ה
אלימא לחצר ושרי אמאי רשותא דתמייהו היא לא קסיא לן הכי אלא בגבוהיך' בפו היכי מחיה '  :ומ״ש או יעשו קירה רחבה ד''ט שס מימרא דרב נחמן וטעמא לפי
דהוי תשמישן לחצר נמי בקושי אכל היכ׳דאינס גבוהים י' ניחא דליהוי לס צ׳ ושרי שאנו רואי׳ כאלו קורה זו מחיצה שנמשכה וירדה עד המי' וחלק כל רשות לעצמו
והאכיון ד15יכפ גבוהים עסיס הוי תשמישן לחצר בנחת וא״כ כי אוקיימנ׳אף לחצ' וכתב ה׳המגיד כס״ג כשם הרשב״א ויראה לי שהמחיצה י' טמן שהיא רחבה ד׳
מותרת לדברי הכל משוס שאין הכלי הולךיותי מד״ט ולפי' מותר אט״פ סא״א
לא הוי אלא כגבוהיס י׳אבל באינם גבוהים י' הוי לחצר דוקא ושרי ולפי זה מתני׳
וליש״י סרי אפי׳המחיצ׳למעלה וכו' לאו
דקתכיאגל כמופלגת אפי׳ג כויי׳טפסי׳לחצדלישכ' דאסי׳מסמע בין גבוה מי׳בין במחיצה פי תקיה יורד וסותס :
פחות מי׳לצדדין קתני דבגבוה מי׳סוי אף לחצר ושניהם אסורי׳ובפחו׳מי׳הוי דוקא אקורה קאי אלא אריסא קאיוהוא אסר כתבתי דרס״י פסק כרב הוצא  :וס׳יש
לחציושרי• ומ״ש רבי׳ אבל כל שתשמישו בנחת יזמרמלחבירו כיתכין אותו למי ובלבד שתהא פשרה לכךוכו׳הואלאפוקימר״י דאמר שסבאות׳משכה לא תהא
מחינה גדולה מן הכותל שביניהם ואמרי׳בס״פ חלון הלכה כי׳יהידה בעיובץ ולא
סהוא ננחת אין לשון זה כוח לי דכא אליבא דשמואל הוא דאמרי׳נופנין אותי לזה
זזתשמיסו גנחת אבל לרב שניהם אסורים עד שיהא לזה בנח ' לגמרי דומיא דפתח במחיצו '  :ומ״ס ואין ביניהם פתח או חלון שיוכלו למרב הוא ט״פ מה שנזכיכסי■
ולוה כקשה וגס זה סעד לדברי הימב' ז״ל • ^ ד״ס (א)(כ׳3מו6׳הרא׳כ5ל ן*אסי׳ה׳על שפ״ב כתב ה״ר יונתן אהא דאמרי׳דבעי׳קורה כדי שלא ילך הדלי לחלק חבידי צ״ע
^ עמ^ ך 3חצר
רכי׳גתחל׳דנדין רס
( ü"t
" ייזף מזגי־ 1נ!ר נ יני?׳״<ד<׳!יןחמנה דהא בגזחסרא חזי׳דניתרת במחיצה שאין בעבי׳ד׳ולא חיישי׳דילמ׳אזינדלי לבראי
עכ״ל ונר׳דשאכי מוזטר׳דכי אזיל דלי לבדאי לא אזיללרשו׳אדס אחר• ואס הבור
מיס ונ״נארשסכי חילזק־ליגיס: 116
ילן%
י־סויססימף בין שניה׳כלימ׳ ס^
מ־סצח ה■ ׳ ל :זחרי'  6וסיי׳מליסס וכ" כהמו'ו 9גרו' »שירי • כר!כ הרמב׳ס נפ״ד בין ב׳סצמ׳שחצ׳א׳דר בו גר וחצ׳א׳דרי׳כוכמ' ישראלי׳כת׳הרא״ס בתשוב׳דביןים
מה״עהיתה מצבה רחבה ד׳טפחיס לפני המרפס׳אין סמרפס׳אוסרת על בכי החצר ביניה׳פתח או חלון ד׳על ד׳בתיךי׳בין אס הו׳פחו׳מד' על ד' או למעלה מי׳ממלאין
שהיי נחלקה מהס וכתב ה ' המגיד בפ׳כיצד מעברין אמ׳שמואל אנשי חצר ואנס
ממנו וא״צ לשכור מהגוי דכיון שאין לגוי דריס׳רגל טליה׳איכו אוס׳עליה ' והר״ס.
מו־פס׳ששכח א' מהם ולא עירב אס יש שס דקה ד׳אין אוסרין זה על זה ויש סס על נר׳סחולק ע״ז כמ״ס כסי׳שפ״ב ודין בור סבחצ׳ובמיפף סמו' לחצ׳רר אד' א׳ודולה
מימי׳זוכזוקמתרת ורבי' כתבה כפשטה ומדבריו נראה שהוא מפר'שהמצבה הואת מהבו׳דרך חלון ביאר הר״אס בתסוב׳כל פרטי וחילוקי דיניו יפה  . :ואם איןיהבור
מתרתהרשיו׳סנא׳טליהס למטלה שהם אסורים עכ״ל־והאי מימר׳אית׳בגמר׳אהא קרוב להס אלא רחו׳מפל א׳ד״ס וכו׳ שס בפ׳כיצד עשתתפיןפלה פ״ד וס״ס אמ׳רב
דאמ' י 3נחמן סולס תורת מחיצה עליו ומי אמר רב נחמן הכי והא׳רג נחמן אמר יהוד׳אמ׳שמואל בור שבין ב־׳חצמ׳מופלג' מכותל זה ד׳ומכותל זה ד׳זה מוציא זיז
סחיאל אנסי חצר ואנשי מרפס׳שסכסו ולא עירבו אס יש לפניה דקה ד׳אינ׳אוסר ' כלשסו׳וממלא וזה מוציא זיז כל שהו וממלא ורב יהוד׳דיריה אמ׳אפי׳קכי׳א״ל אביי
יאס לאי אוסרת הב״ע בדלא גביה מרפסת י' ואי לא גביה י׳כי עכיד דקה מאי הוי לרב יוסף הא דרב יהוד׳דשתואל הו׳דאי דרב הא אמ׳אין אדם אוס׳על חבירו דרך
כמגוהפתעדי׳אמו' דכיוןדעבוד דקה אסתלוקי• אסתליקמהכ׳ופרש״יואילאו אוי׳ופרש״י בור שבץ כ׳חצרו׳ספחדו׳זו מזו ומפסי׳כיייה׳כמץ מבוי קטן ואין
אוסיתאלמ׳סילס תורת פתח עליוואפי׳לחומר'• בדלא גביה י׳דליכ׳למימ תורת דיורין פתוחי׳לו והכו׳כאותו הפס׳מוסלגת מכותל זה ד׳וכו׳דאי לאוהבי דמופלג
מחיג עלי'• מגופפת מוקפ' מחיצה סביב,אלא סנשא׳לפכיה י׳אמו׳כדין פתח בלא י הוי תשמישו בכחת והוי כמי שהכו׳חציה בחצר זו וחצי' בחצר זו שישות שניהם
ליקף דאי מסדהתם דקה סליק נפשייהו ואי לא ע״כלחומרא כמי פתח הוא הואיל טולטת בה והתנן בעתנייבוי שיין ב׳חציו׳אין ממלאי! הימנו בשב ' דאי דרב הא
ילאגכיה ולא ידעתי למה השמיט סר״אש מימרא זו יגס הרמ״נס שהזכיר' לא כתב אין אדם איס׳על חבירו בתשמי׳מופלג׳כזה סצרי׳לזרו' דלי באייר ד״ט יאפי ' קניא
חילוקי שנאמרו כה ובפ׳כיצ׳מסתתפין אהאי פלוגת׳לרב ושמואל בטא לאותוכי לא צרי׳אכל הרמכ״ס בפ״ג מה״ע כת׳כאר שבאמצ׳סשביל בין ב' כתלי חציו׳ואף
חי לוג דאמ׳לאסורי׳ מדתנןקולי 'ה 3ור והסלע שהן גבוהי' י״ם בבור מלא מי׳כיון ע״פ שמופלגת ממתל זה ד״ט וכו׳ ולפי זה מופלג דנקט ׳שמואל אינו בדוקא
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הילכך ב׳חצרות וביניהן ג׳חורבו׳בזהכל א׳מות׳ באותו שאצלו
למן הנית ך ,שר י מפי כגון שזה הבור מושך כל
הסמוכי אורך והאמצעית מותרת לשנ״הם היו עומדו׳בחצונה כזה כל א׳מותר
«המתיסתת ,ר החצרו ' ומפסיק בין אירבס
' לחצ׳
ה״; י י׳'אלייי ^ י׳ זו לד׳הסמוכי' לחצר אחר דסשיב כל סד בחורבה שאצלו והשלישית הקרובה לב׳חצרות אסורה לשניה'
5ניןמח5ימ׳דנעי
רסותא לנפשיהא״נ כגון שאותו הפסק
ואפי׳יש לחורבו׳בעלי׳אינן אוסרי׳כיון שאיןדרי׳בה׳:
היקתדהת משזס
״
עליות הפתוחות לחצ׳זו כנג׳זו ואח׳עשת׳
״1,
.״״־ ,סכין שת■ חציו שהנו עוגל שס
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שעט

שופכין ממש לתוך סעוק׳בחצר אל 1$פופכין על הדיוטא והן .,רדי 1.
דהוי כסו בסצ׳שאינו מעורב לא אסרו חמד׳אלא כגון בכרמלי׳אבלכקו■? J/
 .מעור׳לא אסרו כלל וכן פסק רס״בס דמות לשפוך מי׳כחצרן)5ט״ 5סהו ^נ
אחר׳שאיכ׳מעורב׳דמרשו׳לרשו׳ לא בעי קמיר׳ואותן שלא
פסו מו»׳*״« 2ס ,
קמיר ואותן ־שלא פסו גגוק׳אסויי׳כד^

 rin pt''P37י י ,׳ אלא ר״ה או כיסלי' ומחיצו'
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הן
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הכו׳גכוהיס

י ' דכסממלאיסמהבו' לחצר מביאי׳דרך
מלמעלה מי'
מקוס פטור כלומ׳דאי
י;
דהוי 1
גאו כחד מכני גווני כיון שהמבוי הקטן

 p ,mאכל לא אסור להשתס בו שניה׳ כדמסמ׳שס גבי

לכליםששנ^י מיו
ה״ית א״נ יי' ,
קנית עכ״לחא ;׳
<קתוא ™".א פ׳
™* " 7/5עיו־

ב ' בתי׳וג׳סורבו׳ביניה׳היאך יכול לטלטל
ולמלאי' מן הבור לחצי דרך המבוי האסור
אבל יש״י בת׳ דלא דאמי להסי׳דב׳כתי׳
וג 'חורבות ביציה ' דאילו חויב' משתמשי'
בה גמי כסמג׳אבל הכא כמכיי ליבא שוס
משמי' אלא מילוי והוא ע״י הפלגת אויר

דילמאאתילאעוקימיאבמאניד^

להכא שיייידומן היייט' גכלי'פל5וי׳ *׳
לשפתסעוקא שרחוקה מססדאיןרוצ.,
שיפלו הסי למסה ייקל 7ל החצי וכןי"
הגהות מימון .בפט״ו מה״ס בשסpp״j
ודעדכדירי בחצר פחות מד׳ אמית ואי!

גומאבחצ׳כדי לשפוך בחצר שאץ כה
ד״א מימי׳ כדפרי׳לעיל והשנייה לא עשת' אס ערבו יחד שתיהן
מותרות לשפוך מימיהן לא ערכו יחד וח& חתערבה לעצמה שופכת ברשות׳והמייהולכי ' מכתולקצו
והשנייה לא עריה כלל זו שלא ערבה אפורה ושערבה מותרת שאע מעורכ׳ולא חיישי׳סמא יוציאקנן!׳
בכלי ששבתו בבית לחצ׳דניון שישבחצו
ובלבד שלא תשפ וך להרי׳לגומא אלא תשפוך בעליי׳והםיורדי־ן
סיעוי לא חיישי׳לכך דלא
מקלקל׳החצר-
לגומא דכחו בחצר שאינה מעורבת שרי :
 0עח ^ לש תצי־ופתוסית
זולוווכו׳
חצרו׳פתוחויזולזוופתוחו׳למבויכזה
"
" משנהבפ׳מימהוכיאוהו
וערבה כל .א' מחיצונות עם
האמצעית
פלה
מ
ה
אר
ש
למה
הדבדומה
לג׳חצרו׳
והחיצונות לא
ערבו יחד החיצונות אסורו׳זו עם זו והאמצעית קתוחו׳ ! ולווופתוחו׳לר״ה סירבושחיסן
מותרת עם לכ
אחת
מהם
והם
מותרות
עמה כ׳חצרו׳זו לפנים מזו
פסהאמצפי׳ וכו׳ופרש״י פתוחותלו״ן
ופנימי
׳פתוחה
לחיצונה
וחיצובה
דכל
למבוי
אישות
לענמ׳ואין להס דריסתוגל
כזה ויש לפנימי׳ דריסת
יתירהמד׳אמו׳איןסופכיןלתונה^
אלא א כ עירבו ואס לא עירבו כל אח
57

ד '  :ה׳ לכך בחציו ' וביניה' ג׳חורבות
זו על זר דאי הוו לסו זו לפניה מזואסרס
וט׳ג״זסס בפי־כיצ ' משתתפי׳ע<י הס״ ה
הרגל
על
החיצונהערבה
פנימי׳לעצמה
ולא החיצונה או ששכח
פנימי׳ אחיצונ׳* וכגמ׳מלה מ״טאמר מ
אמ׳רב נחמן א מ׳ רבה בר
לזיוהכ׳״בתיס א׳מן
החיצונ׳ולאעירב פנימי' מותר׳והיצונה
אסודעירב׳חיצונה חמ׳בר נורי׳אמ׳י־כ הלכ׳כר׳ש ולאידעתי
וג׳חורכות ביניהם זס מש
ממס
בסמוך
ל
ר
ולא
פנימית
או
ששכח
אחד
מן
הפנימי׳ולא עירב שתיהן אסורו'
למה כתב רבי׳ופתוחו׳למבוי כמקוםמס
ע״יזריקה וזה
•משתמ׳
בסמוך
לו
פ
״י
דכילן
דפכימי׳אסוריכחצר׳אופר׳גם
על
החיצונה ערבה כל אחת ששנינו ופתוחות לר״ה •ובגס׳פלסמ״ס
זריקה והאמצעי  .אסור ופרש״י
חורבות
לעצמה כל אחת מותרת בחצר׳ערבו ביחד ונתנו עירובן בחיצוני ואמאי כיון דערכו להו חיצונותכעדי
׳ מחיצו׳פרוצו׳זו לזו ואין5ה
הדיורים
ואין
ושכחאח׳בין
■ להם בעלים אלא בני הבתים הללו ויש
מןהפנימי׳בין מן החיצונ׳ולא עירב שתיהןאסורות אמצעי ' ה״ל חד׳אמ׳רב יהוד׳נגון׳שנמנז
אמצעי' עירובה כזו ועיררבה בזו
ופרש״י
הלינות בבתי ' פתוחי ' לחויב׳זה משתמש עד שיבטל רשותו נתנו עירובן בפנימי׳ושכח אהד מן הפנימית
שנתנה
אמצעית
עירוב
ה
בזו
וכזודדמיא
בחורב ' הסמוג ' לו דרך חלונו ע״י זריקה ולא עיר׳שתיהן; אסורו׳אבל שכח א׳מן החיצוני 661עיר' פנימית
אמצעי׳כאלו
דרה
בהסואקדיוריתיצונו׳
י הואיל ואין לו בה תשמי׳גמור בחול שאין מותרת דכיון שעירובה אצל׳ואין לחיצונ׳דריסת רגל עליה אלא
כאמצעית למימרא דכי הדדינינהוורב
לו בה פתח פתוח לה אלא חלוץ אין בשביל עירוב׳שמרגיללתוכ׳יסלקנ׳מעליה ותשא׳עירובה אצלה
פרצת המחיצה אוסרפו ומות' להשתמש לבדה ותהי׳מותר׳ואם יחי׳דר בפנימי׳ ויהי׳בחיצונ׳או שני׳בחיצונ' ששת אמי אפילו תימא סכתצופירוק
באמצעי׳כיון שנתנוכו בכ׳בתיס
רפרס״י
בכולה והוא אינו יכול להשתמ׳דרך חלון וערבו אין היחי׳שבפנימי׳אוס׳על החיצונ׳וכן ג׳ הצרו׳ זו
לפני׳מזו דהשת׳לא מחבק חיצונותכהדדי• ולא
מרחוק אלא טל ידי זריקה
שמשתמשוחביתאינו ויחי׳בכל אח׳ואחיאע״פ ששניהם עוברין
עליה  :על החיצונה אץ אוסרין ידפתי למה הרי״ף והר״אסוהרמ״בס
אוסרה עליו ואע״פ
כה בסול
השמיטו כל זה אבל הגהות צשיייכתבו
בזריקה שזורק לרך
אויר
סלו
בפרצה
פד
ב חצרו׳וג׳בתיביניהןפתוחין זה לזה  .כזה ורוצין מס וכגון שנמנה אמצעית עירוכהכזו
מוך סורבה זו אינו אוסר על
חבירו
דרך
לער' יחר חצר זה בא דרי בי׳שאצלו ונותןעירובו גבי׳ ועירוב' בזו אכלאסכתנוהחיצונו'מירוק
י אויר שאין לו עליו תסמי׳ אלא ע״י אויר
באמצפי׳בבי' אחד ה״ל חדא ושיו
שלשתן
שבאמצע וכן עושה השנייה  . .ומותרץ
אבל בסמוכה לחבירו לא ישתמש אפילו
לכ״ע־וגס ה׳הסני׳כתבו בפ״ד מה״ע נס'
י בזריק׳הואיל ויש לחבירו בה משמיש נוח בשלשול סמוך לחלונו והא דאמצעי
אסו ' הרש״בא וכתב שהעלה מהסוגי׳שאס נתנו העירוב באמצעי׳בכי' אחר וכגוןשהיה
י מיקי לה בגמ' בדקיימי כחצובא אבל אי הוי קיימי כשורה אמצעי נמי
סרי׳ופר״סי האח' מלא והותיר הרי שלשתן מותרות זו עם זו ואולי לזה כתב רבעו עדשימשו
לקיימי כשצובא ושלשתן סמוכי' לבתים האמצעי כנגד הב׳בג' ראסי קנקן
היליך שלשתן עירוב א׳עכ״ל • ואיפשר שגם רבי׳שכתב והחיצונו׳לא עירבו יחד לכךכיון•
הסמוכים ' מותרים דאין אדס אוסר על חכירו דרך אויר והאמצעי אסור
דשניהם בחצרות זולפניס מזיו ופנימי׳פתוחה לחיצוכ׳כלו׳ולא למבוי וע״יכן ים לה דדסח
משתמשים בה ביסלשול ורשות סניה׳היא וא״עג דשתי הסמוכות פרוצות
לאמצעי רגל על סהיצוכ' דאין לה מקום ליככס מהעבר לפנימי ' אלא דיך החיצונהעירנס
י לאוסר לא אחמו׳רבנן במקו' שאין לו תסמי׳גמור שיהא אסור משוס
פרוץ
עכ״ל
•
פנימית לעצמ׳או ששכח אחד מן החיצונה כלומ׳או שערבה פנימית לעצמהוחצונה
וכיקיימיכסורה זו אצל זו שלח יצוכה מפסקת בקניית לאמצעי ושניהם
אין לעצמה וסכה אחד מן החיצונה ולא עירב פנימית מותית דסיצונ' לאאסרי'עליה
משתמשי' בה אלא דרך אויר סניה׳סותרי׳בה דאינס אוסרים זה על זה דרך
אויר • ערבה קיצוב,ה ולא פנימי' או ששכח אחד סן הפנימית ולא־עירב כלוםאושעירנה
'ועלמה שפרש״י שאין לחורבות בעלים אלאבעלי כתיסהללו כתבהר״אש
פנימי׳לעצמס וחיצונה לעצ מה ושכח אס' מן הפנימי׳ולא עירב אסור׳גסהחיצונה
משמע דס״לדאס יש להם כעלים אוסרים אותה הבעלים על כעלי
בתים כיון דפנימי׳אסור׳ויש לה דריס׳רגל על החיצונ׳אוסרת אותה דקי״ל רגלהאסורה
אע״ע שאץ לבעלים דיורים בסורכה וקשה דסאקי״ל דירה בלא במלים
לא
שמה
במקומ׳אוסר שלא כמקומה  :ומ״ש ערכו ביחד וכתכועמבן בחיצונהוכוינתנו
דירה ונראה דרש״י סוכר דנהי שאינה אוסרת את החצר ואת המבוי שהיא
פתוחה ערובן בפנימית וכו׳מסו׳דכשכתנוערוק בפנימית יכולה היא להסתלק
מהתצוגה
להם בתוכי מיהו אסור לטלטל וקשה לעסו' דירה בלא כעלים דירה \לסצאין
הילכך דאחד׳דשא ומסתמש׳ואע' פ שעיוב התיצונ׳נתון כפנימי׳אמר׳לה לתקועשתפתי'
נראה דאינה אוסרת כלום ויבינו סתם דבריו כדעת היא״ש :
ואע״ע שלא התית ולא לעוותי אכל כשנתנו ערובן כחיצוכ׳גם הפנימי׳אסורה משו׳סכחת
א׳מהחצונה
תשמיש בחורבות אלו אלא על ידי זריקה לא חשש רביכו
לכתוב
כן לפי שסמך
על דאי אמית פנימית תיחוד דשא הרי אין ערוב ' אצלה הילכך גס היאאסור׳וכל U
'מתלה דין זה כדין הסמוך לו שתשמי׳ בני החצרו ' בכור
אינו
אלא
דרך
אויר
לדעת
הדינים פסיטיס בס״פ סדר עלה ע״ס במסכה וכגמר׳לדע׳ת״ק דאמ׳רגלהמוחית
רש״י שסתם רבי׳ דבריו לדעתו  :כתוב בהגהות פט״ו מה״ש בית הכסא
סכין כ' כמקומה איכה אוסרת שלא כמקומה ורגל האסורה במקומה אוסרת שלאכמקומ
בתים אס יש ביניהם פתח שיכרלין לערב יחד ממרבץ וסותרים בו ואם לאו
רשות ופסק הר״אס כמותו וכן דעת סרס״ב׳בפ״ד מה״ע  :ומ״ש ואס יחי׳דרבפנימי«
סניהססולטת בו ואסורים עכ״ל■ וסעמא מסוסדדסילכור שכין ב' חצרות ואין
וכו׳ג״זשםבמשנ׳ואסהיושליסידי׳איכ׳צריכי׳לערבופרש״יואססיוסליחידיםאז
מחיצ׳תלויה מועלת בכית הכסא כמו בבור דאין מחיצה תלויה מתרת אלא
במים* בפכימי׳אלא א׳ובסצונ׳א׳אין צריכיןלערבזהמס זה משום דרים׳ רגלדכיקדיחיד
וכ״כ המרדני בס ' הזורק אך כתב שה״ריעק׳ מקינון מתירין משוסדצוא '
מקום
הוא והפנימית הוייא רגל המותר׳ואיגה א וסרת ואס היו ׳באפי׳בסצונ׳גזרי׳עלמח
פיטור היא וכמו ששנינו בפרק חלון אין בו ארבע אלו ממלין מכאן ואוכלין
ואלו אפי למסרי ב׳בפנימי׳וא׳כקיצוכ׳וגגמ׳אמרב אדא היו ג׳אסורין מאילואכיקיי
מעלין מכאן ואוכלין פר׳יוחכן לגבי רב והביאו הכלבו בסוף הלכות שבת א :
רבים בחיצונה ופרש״י אס היו ג׳כין ב׳החצרות אוסרין ולא מיבפי׳ב׳כפנימי דהי
^תי עליות כפחוחו׳לחצר ואחת עשתה גומא בחצר כדי לשפוך
מימיה רגל האסור׳אלאאסי׳ביבחצונ׳אסו ' סד שיערבו שתיהן יחדגזר׳מסו׳רבי׳בפנימי
כדפייסי׳לעיל סי׳שנ׳יז והדין משנה ס״ס כיצד מסתתסין (ד '
פ״ח ) ושמואל אמר לסולם מותר עך שיהיו ב׳בפנימיתוא׳בחצונ׳והרי״ף פירש דהp
וכן שתי דיאטות זו מג׳זומקצחןעסו מוקה ומקצתן לא עסו עוקה
אתססשוטוק' קרויי ' יחידים אלא בזמן סהסב׳חצרו׳וככל א׳דרא׳סנמצאוכולס סכי׳אכלאסהיו
מוהרין ואת שלא עשו עוקה אסורי' ובגמ׳ ( ד' פ"ט ) אמרךבא ל׳יס אלא שלא
עירבו ג׳חצמ׳וככל חצר דר אח שנמצאו כולם ג׳אסוו־י׳כלומרשג׳חצרו׳אלוהכיזי׳^ 5
אכל עירבו מותרים וכי לא עירבו מ״ט לא גזירה דילמא אתי לאפוקימיא
במאני
מזו
והחצונה
בלבד
היא שפתוחה לי״ה ויגלי הפנימי' לרך עליה• מ׳'טהואיל ו ^י
דבפיס להתס כלומ׳לספת העוק׳לשפוך לתוכי ופרס"י דיאטות עליות וקצר
פחותה קורא רבים בחנינה דכל ג' רבים הס וכיון סגדויסיס בתצוכה הרי הסוכיני
מד ,אמו׳לפכיה׳שסופכין בה מימיהם ־ מקצתם בכי האח׳עשו עוקה בחצ; ובני
הא ' ואסורים ושמואל אמי לעולם שומרים עד שיהיו סניס בפנימית ולא עירבולפינו
לא עשו וכתבו התו׳והרא״ס וא״מ בלא עירבו' תרוייהו לימשרו וי" ( דמיירי כשאינן .
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כטל רשותו סתם ולא פי' שמבטל רשו׳

ביתו אל

ביטל אלא רשו

,

שיש ילו כחצר היייכך םה
"ד ׳ 1ס היהיח1׳דר3פנימי׳ןכ לסהן^ שהוא אורח בעלם
אבל
אסורק
להוצי
מביתן
לחצ
ונם
הוא
רמסהסמוני׳מלשלק ^ץ צרי לנעו ביתו
שלא
יכא
להוצי
באיסו ולא יפתחנו אלא כשרוצ

מותרין ילהוציא מבתיה׳לחצר ונם הוא
עירב וכו׳כס׳הדר עלס ס״ט
כמשה' נתנו
לו ישיתס היא מותר והס
אסוריסובגמ׳

צחכין עירוב ביכיס© אינסאוסריספל
לצא ולבא וינעלבו מיד אחרי צאתו ובואו ואם כטל להם בפיר׳• וניהוי כינהו לגביה כי אורחיןחד לגבי'ה
המציג א ולאו דוקא אוכלין על שולחןא׳
גם
רשות
ביתו
מותרין
גם
מביתו
לחצ׳ואם
אינו
רוצ
׳
לבטל
להםהוי אורח ׳ה לגבי חד לא הד אורח ופיש״י
ממש אלא כלמי סמקב׳ערס
כעניןשנתב׳
רשותו
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חצרם הוא מותר
נסי'!
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ססדאהאב ובנו הרב ותלמידו כרבי דמו
שאי? רביינימשיז אורחי? אסיר ' יחיד דזדחו מוייח ול ^ יורדי ידולי<

׳וצייכין לערב מס החצוכ׳או כיחידים
הם מכטלין לאיעילא ?* רב אכל אין מבטלין לשנים שלא יילכי=’! וכסל' 6מ 5ס ל סמיו המנ ״ל א סיו א"
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ק
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הוא
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דמו־ופי׳ה״ר יהונתן וכשהבן מקבל
פרס
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שיבטלו
להם
הם
ישנים
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אוסר
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חבית
ואפי׳אמרלא׳אני
רכים
שלא
עירבו שנתנו רשותם לרבים
מכאכותלמידי׳מסר' מיירי
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לך
ע״מ
שתחזו
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«diשתי"5
מתישל"' 3'’"3י' 03ש  0א המכטל רשותו ווזוצי׳אחייב מניתי לחצר׳בשוגג אינויינמן נחנוליישית® הו 5ומותינשלו
ומ כס׳׳ה הד י( ד ףעה
) אומר במזיד אוס׳שהרי חוזר מביטולו שבטלן -ךןןדקן להוצי׳מביתו לחצ' אבל בשלהם לא שהרי
מימרא דרב נחמן :שתיחצרות
ובבתי
'
בו
ככר
שהוציאו
מבתיהםן 1ךןצר
לא סלקי־ נסס׳מבתיה׳אלאמןהחצי לבדו
ביניהס וכולי ג״ז שס עלה «"ו געיא
י
י
ע״כ משמי מדבריו שאס ביטלו בסי ' רשות
וציפשימ׳־ומ״ש וכן עשה השני כלו׳שגס הוא הני׳ עירובו כגי׳הססוך לחצר׳אחרת חצרן ורשות בתיהם שהוא מותר להוציא אף מבתיהם וכן נראה מדברי ר 3י׳* J
אהד מבני החצר ששכח ולא עירבוכו׳משפה בס הדר שלהפ״ס׳ומ״ס מה שכח 1שכיס ולא ערכו יכולין לבטל רשותם וכו׳משנה ובריתא בפרק הדרעלה
תקנתא יבטל לסם רשותו פשו סם ובספ׳ב :ום״ש' ואץ ציי׳לזכית ס״ט וע׳ :וס״ש ואפי׳אמר לא׳אני מבטל לך פ״מ שמחזור ותבטללהכירך וכו׳כך
כקצין סודר בריתבפ׳סדר פלה ט״ט ישראל מומר משמר סבתו כשוק מבטל רשות פשוט שס בגמרא עלה ע׳מייתורא דממניתין  :כתב ה’ ר יונתן כעימ׳המשנה מני
מו׳ניצדאומרלו רשותי קנדה לךרסותי מכוטל׳לך קכה ואין צריך לזכות ז ומ״ש בבריתא סאע״ס שחזר השני וביטל רשותו לחבירו אסור להוציא לחצר דכיון שתכף
ויכוללבט׳מסתחשךבפ׳הדר1לה ס״ט תנן מאימתי כופניןרשו׳ בש א מכע״י וכה״א שביטלו אומן שעירבו לאותן שלא עירבו לא הותר לטלטל בחצי שוב לא מסכי ליס
מסמ?םך :ואס דר עס ד׳או ה׳צרי׳לכטל לכל א׳וא' וכו׳הכי אמרי׳בס״פב דעיובין ביטול חבירו עוד מפמ' מכאן סהי׳או השנים סמבטלי׳רשותן ליחיד צריכין שיבטלו
צלהכ״ואליב' דרככן דפליגי אר״א וכפ׳הדר איבפי׳לןופשטוה הכי וכת׳שם הי״אש רשותן לו בבת אחת ואח״כ כתב בנמר ' הכא כיון דשאר בני החצר לאו להאי דפיים
נשסל׳שדהלכ׳כרבק • זס״ש או יאמר לפלכ׳בכלל בפ״ב תה״ע כמה׳המגי׳דהכי
לסודכטיל אלא לפמייהו וכמסס דברי רש״י ולפי טע ' זה אין הי׳או השני' צייכין
משמע שדברי י־ס״י בספ״ב דערובין ושלשוןהרמ* 3יבזה צריך תלמוד  :ואם ביטל לבט׳רשותן כבת אח׳אלא אסי׳זה אס׳זה מסכי ופן נרא׳שהו׳דפת כל הסוסקי׳שלא
ישיתו התט ולא עי' שמבטל רשות ניסו וכי' מפנה
:׳עלה
וגמ׳עלה ס״ט בס הדר לרבנז
לרבנן חלקו בדכ׳ודע דאית' בברית שם אח׳שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב אבל אין
דקי״לכוותיהו וערש״י דהוי אורח לגבייהו כיון דמביתי׳לא מפיק אע״פ דמשתמש א ' שעירב נותן רשותו לא׳שלא עירב ובגמר׳ה״דא' שעירב אי דליכ׳אחרינ׳בהדיה
בחצר לא מהדר ימישקלרשותיה הוא אלא כשאר אורחין  .וכת׳ה״ר יונתן ביתו מאן עירב אלא פשיט' דאיכ׳אחריכ׳כהדיה וקתני לא׳פטיר׳כלומ׳וקשיא למ׳״ד צריך
^סוילמיחצי שהרי לא ביטל רש ות ביתו בפי׳וכ״שסאסור לו מפני שככ׳ביטל לבטל רשו׳לכל אח׳יאח׳ושרצו הב״ע דסוה ומית« והרמב״ס כפ״ב מה״ע כת׳כלסון
להסושצרית ישראל לא יעשו עול׳וכו׳ולא דמי לשא
במים סבחצ׳דשרי־ בסו דהתס הכרייח ולא כפ׳מאי דאיקימנ׳הב״ע דמה ופית והרב המגי תמה עליו וכת׳שכב׳
ה טדאמרי׳דהוי אורח לגבייסו אבל בביתו אין
דרך
לומ׳דהוי
כאורח
ועו׳דאסמ'
הושג
מזה
ואיסש
'
שסמך
לו טל מה שביאר למעל ' שצריך לבטל לכל אחד ואחד ע" כ; '
מיני מביתו היה נר׳סחז׳בו מביטילו ומחזי
כחוב
'
ואיטלולא
או
נר
'
לכל
שבאיסור
וכתבו
סמ״ג
וסמ״ק
השלישי
שלא
עירב
מבטל
רשותם
לא׳
מאופס שעירבו והשני
משממשין מי . .
חצר 3.חצ ' ; . .
01׳ ״
ש  .״,
הילכך , .
צריך לנטול ביתו _
_,
וכו׳כפר׳סלון טלה _
ע״ט שעירב יבטל גס הוא לחבירו שעירב את רשותו כלות' דכלא מת כמי משכחת לם
:קמתני׳דמפק
פבין
ב׳חצרו׳תניא
בית
שבין
שמי חצרו' ומילאהו תבן וכו' נתמעט אלא סהתלסו׳רצה להעמיד׳בשאץ צריך ליתן רסו׳אלא האח׳ לבד כפסט׳דבריית׳ כ
כתקמי׳ספסיס
סניהס
אסורים
כיצד
הוא
עושה
נועל ביתו ומבטל רשותו ומתת ואהא דאוקימנ׳דהוה למית פיס״י דמיירי בשיירא שחכת׳בכקעה והקיפוה מחיצס
עחי[ר תיה״ק או נופל ביתו או מבטל רסותו -ואב״ע לעולם תרתי כיון דדס ביה ונעשו חצר ונטו בה איש אסלודשמתאין ליורשים סס פלוס דאי בחצר ממש הא
^ילטעיולי וסרש״י ואב״ע לעול׳מרמי ולעדן הית׳חכימכחד׳מגי מיהו לדידיה
איכאיורסי׳ו-ביון דאילוהוס אבוהון לוה אסר אינהו נמי אסרי וכתבו התן׳דכחכס
״עי למיעבד הרסק׳דלא ליפי לטלסולי וה״ה דס׳ל להאי תנא בכל מבטלי רשו׳ציי
'
דחק
לפרש
כן
דאין
היורש
אוסר
אלא
א״כ
הולך
לדור
שס
דהלכה
כר״ש דאער אפי׳
יf/
^ יל
* *ru
יכתוס׳זהר״אס ׳ • ׳* /ן
W
בעלה קכ״ה •/ ) 'JA' I
והמידכי כתבו ✓ ׳׳וj ■/
לסל׳כין ' .יי/י«4
ההיא לאנשי^1׳<• חצ׳ששכחי
הני' את ביתו והלך לסבות אכל ביפו אינו אוסר שכב׳הסיח מלכו:
שפא
^מהסילא טיר׳ונס המנ״ב׳כס״גלא הזכיר האי דכועל ביתו מיהו אח״ככתב
המבטל רשותו והוציא אח״כוכו׳משכה בפרק הדר עלה ס״טסלוגמא
אשואיפשי דבעי כעיל׳בימו כל היו כשאינוצרי' ליככס ולצא חבלבסע׳כפיסה
דר״מ ור׳יהוד׳ופסקכר׳יהודוכןפתקו הפוסקי׳כתב רבי׳
’נ ^ 5לת ואח״כ נופל ולעיל סצינו דחיישי׳דילמ׳אתא לאפיקי לאח׳שביט׳ הילל ירוחם כליו ואס הוציא כמזי׳אוסר דוקא שלא החזיקו עדין האחרי׳כחצי אגל אם
החסינדפמו״ייהפבסלרשו׳ צריךשיהא כימו כפול כלהיו׳והיוצ׳יצא והנכנס החזיקו ככ׳ואח״כ הוציא אפי׳במזי׳אינו אוס'יוכן פסקו הרי״ףוהר״מב׳והרא״ש ורוב
 055ייעול מיד אשריו פלל מיהו יר׳דהיינודוק׳כמבט׳רסו׳סצרו ולא רסו׳ ביתו בפוסקי' אבל רש״י לפי פירושו וקצתהפוסקי׳אוסרי׳גמזי׳פפי׳סחזיקו כי כברהוא
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«חלל סכתבפרהסיא (וכ״כהר״רי ) ואינו מבטל אפילו שחילל במילי דרבנן כך
לעוותי כמ״ש כסי׳ סע״ס ומיהו כי ?כס א׳מן לפנימית<!'6שי/י לפנימיתמי ,
עשופבפר׳הדרע״כוהענין הוא דאהאדתני׳עד שלא נתן רשותוחוצי׳ביןבשוגג
_
דתיחוד דשא ותשתמש
_
משו׳דלא _ -
מצילמימ׳לקצונה ״
1.
ולאלעו^
לתקונימתפחיך ו״;1מוןי
דין במזיד יכול לבטלדברי ר" מ Sיהודה אומר בשוגג יכול לבטל במזיד אינו יכול
סהרי
הפוי׳לא
נ
1
"י
חיצונה
כא
אלא ע״י פנימית וכמ״׳ט יא״י נפיק הדרעלה!fc
לבטל קסבר ר׳יהוד׳מחלל שכת אין יכול
לבטל בלא שכימ׳והתו׳הקשו עליו והעלו יש .ביטול רשות כחורב׳ וכו׳ג״ז כפ׳הדר שלה ס״ו פלוגת'
דשמואלור׳יוחכןופסי
דהגא לא מטפס מומר קאמר דמומר
לא
"
כר׳יוחיי י׳מ>
יי״
דיי׳"
בישל- 1״•׳
■ ~ ׳י ׳!
רשו׳מצי׳לד"י
_ יוחנן
ומש
ם ויש
מייך אלא באד׳ הרגיל לחללשבתו'
ואיני
לחצר
לא שנא מבע״י ליש משחשכה אינו יכול לחזור מבמולו
בפי׳הדרגבי ההוא ממאהדהוי;ד׳",
<־יהר כלל36ל לכ* לאכרגי ל6
”ייוכו' ירש״י פירישאין חזק׳ מועלת אא״כ החזיקו משתחשך יש בטול בה סמן כר ישתק כמנוסמוספ׳ס ^,
ומיהו במאי
י דרבנןדססמ׳מדברי יש  ,,דאפילו רשות מחצי לחצר ל״ש כ׳חצרו׳ופוזח ביניהן ולא ערבו יחד יכול
הורה כן וכתבו שאור״ידצם יופיל
ביעול
■
דימ
*
חשיג
מימד
6
בח
?
ו
^
יי אחת לבטל
רשות' לחברתה להיותה מותרלהשתמ' כה ולא היא מבית לבית א'׳כ יהוכולס מותרי׳
לשלעל
•בתום אדרבה כאבו דהכי מסמעיבגמר׳
וכבר כתב רבי'  pכסימן שסלה וס״ש לא שנא כ׳חצרות זו לפנים מזו ולא ערפו שפנימית אוסרת על מזו לזו נס אותם שביטלו להס ש)5ע״פ
רכי/הסזיקרכו ככר וכו׳ג״ז סס בעל' הנז׳ החיצונה יכולה לבטל לה רשותה שלא תשמש ולא תעבו' עליה שהמבטלרשו חציו אסורלהיציצמבית',
אמ׳ אביי הכי ותניא כוותי׳ואע״פ מכתב •אלא בשעה שצריכה לצאת ותהיה ' החיצונה מותר׳או ערכו יחד לחצר התם הואסיסלהסחלקגטצ׳אגל
ככאכשביטלוכל השכונות
רסופסללןקך
סס רס״ידלרבי יהוד' דמתני׳לא מהניא
ונתנו עירובן בחיצונה ושכח א׳מ^ הפנימי' ( ס״א החיצונה ) ולא
צמחיו כוללו דאין דומ' כילל
סוזרומחזי'
קזקהמ״מ ככרכפבדלר׳יסוד׳דברייתא ערב יכול לבטל רשותו אכל נתנו
עירובה בפנימי׳ושכח אחד מן ברמותו בסמטלסל מביתו לביתחניון
מהניא וקי״ל סלכ' כדברי המיקל בעירו'
ובן דעת ־היע׳מז בפ״ב מה״ע ונתב הרב החיצונה אף בטול אין צריכין כרפרישי' לעיל יש בטול רשות וכיון דמסחרו כולהוע״י ביטול
לוי,
המגיד שכן דעתהרש״בא • ופ״ש החזיקו בחורבה כגון כ׳כתים וחורב ׳ביניהן שהיא של שניהן ושכחו ולא לביטול להועיל כ 6ןדא״כ ביטלתחורת
ערבו יכול » ׳לבטל
רשותו לחברו ולהיותו מותר כה ויש בטול עירוב מאותו מסי מלא יחושו
לעפו׳שד
בו כבר שהוציאו מבתיה לחצר לאו דוק׳
דה״ה להכניסו מחצר לבתיה' וכ״כ התו' רשות מיי' לבית שאם ב׳כתים ופתח ביניהן ולא עירבו א׳מכטל עירוב כיון דמססת כולהו בביטולומיהובפ׳הדרעלה ס״ח אסא דאמ׳ר״גהוציאו רשות לחברו ו& פי׳המכטל יכול להוציא מביתו לבית חבירו אור״י דאס יש חדייס בכית יכול לבאהל
הבי׳בלא החדרי׳שיה׳פכשיואסו'
לפוצי5ן
מה שאתס מוציאים והכניסו מה שאתם ואין כאן משום חוזר ומחזיק ברשותו שאין נקרא מחזיק אלא
כשמכניס לרשו׳שכיטל אבל מה שמוציא ממט אינו חזרה אבל מן הסדר לבית כמו מבית לחצ׳ואין פץ
מכניסים ואע״ע מכת׳ רבי' בסי׳זהשאין
כאן בטלת תור׳פימ׳סהרייסתנ׳נעימ'
נקרא מחזיק אלא כשממי׳"lv v
אינו
יכול
לרשו'שביטל
להוצי׳מבי׳חכירו לביתו שאז היה חוזר ומחזינקברשות
יות׳ מן הביטול
ונרדאיןמכאןיאי׳לשלון
אכל מה שמוציא ממנו אינה
חזיה
והם
.
שבטל
וכן
אש
יש לו חדר פתוח לביתו ובטל רשות ביתו אסור על הורא׳רס״י־ לספיר דמי דהחר מ
דברי התוסס גבי סמן בי
יסתל״ק
ללא
’
להוציא
מהחדר
לביתו אבל כ׳ בתים בר״ה ובאו גויס בשב׳וסגרו מביסולו כפגוט׳כליו
וסמי׳לתו׳כי׳חניוו
אמרו כן אלא
דוקאלמנץ
חוזי
ומחזיק
ר״ה
שביניהן
בענק שיש ביניהן כמו חצר והרי אוסריץ זה על זה וס!רוסחויר׳לביתושהי׳רשו'
המיוחד׳לו
דכשמוצי׳מישות
מביטל
לא
מיקרי
הזרה
שזזו
כמן
חצר שב׳כתיס פתוחק לו אינן יכולין לבטל א׳ לחסרו נר׳כחח׳בו מביטולו וכיון שמפסי׳בדבר
אבל לגבי חזק' כל סעוש׳רבר מסיה נאס'
יורש מבטל רשותו שאם לא עירב מורישו ומת בשבתוהידד' דר לא כטל׳תורתעיו־ו'עכ״ל • והרא״שכתב
בלא ביטול הוי חזקה  :ומיש ורש״י פי׳
כחצ׳ואוסד יכול לבטל רשותו מבטלין וחוזרי] ומבטלק פירש הא מרא׳דאין מכאן ראיה לחלוק טל
מאין חזקה מועל אא״כ החזיקו מסתסמן
שמבטלין רשותן כני חצר לחצר אחרת עד שיוציאו מה שירצו הוראת רש״יומ׳בפיזי־כי׳סמסון• ונתנו
הואשם על׳ס״חאהא דאמרי׳צדוקי מאן
שר״תחול׳ואומ׳שאץ ביטן'
רשו׳עגי׳לבי'
אולאח׳מכניחצריחוזרין
ומבטלין
לאותן
שבטלו
להם
עד
דכ׳שמיחסורי׳מיתס׳וה״קצדוקי הרי הו'
והרא״ש הסכי׳לדע׳רש׳יי וכרא' ממריו,
שיוציאו גם םה המ שירצו ■:
בגוי וכו׳ואמ׳לנו אבא מהרו והוציאו את
דס״ל
כר״סדאפי׳איןסדרי׳בגי׳יכוללנע'
הסלים למבוי פד שלא יוציאויאסו׳עליכ'
גוי היא
הלכך הדר םע
ביתו וכ״כ רבי׳ימח'
כחי״ושדטחבר״אע
ופר ס"י והוציאו את הכליס והחזיקו
בחצ אינו אום עריו דע שיחו ב ישראלי׳
כי״ס וסכן נר׳עיק׳  :ו? ״ש רכי אבלאינו
במבוי ושוב לא יוכל לחזוי מבטונו
דרים
יכיל■ להוצי׳מביתסבירו לביתו
וכו׳והייכו
ובמקדם היום עסקינן דסזק׳דמבע״י לא מונחה • ומ 7ס
ל״ש מכע״י ל״שמשחשכה  :כשאין חדייס  .בבית ומשו׳דאינו יכול לסוצי׳מבי׳ח בייץ לביתו נמצאסמסתיר
יעז ביטול רשו׳מחצ׳לחצ׳וכו׳ג״ז בפ׳הדר פלה ס״ו
פלוגת׳
דשמואל
ור׳יוחק ופסק
בעירו׳מבביטול וזה סכמ׳אח״ב וכן אט יש לו חדר פפוס משמע דעד השמלזבסאץ
הראש כר״ידאמ׳הכי וכן דע׳הרמ״ב׳ כפ״ב
מה״ע
וכ״כ
סמ״ג
וסמ״ק
:
וס״יב
לי׳ס
חד׳פתוח עסקינן והגהות מיימון כתבו סברו׳אלו כפ״ב מס״ע כסס סמ׳ג
וסמ״ק
ב' חציו' ופתח ביטה׳ולא עירבווכר' ול״ס בחצרו' זו לפנים מזי
וכו׳שס
בעל׳הנז׳כי
ונר
'
מדבריהם
דלית׳לדר״ת
וכתבו
דטו׳לסיי׳חדר א׳שלא׳יבטלוכדבריר"י:
אמר שמואל אין ביטול לישות מחצ׳לסצר
לא א ערן אלא ב' חצמ' וסתסא' ביניהם  & "D1אסור להוצי' מסתדר לביתונר׳דהיינוכסביםלמוו־׳ביתוסתםאבלאט
אבל זו לפני' מזו מתוך
שאוסרין זס על זה מכסלדן וא״כ ר׳יוסנן דפליג עליה אפי' ביטל רסו' ביתו ורשות סדרובהדיא שרי להוצי׳אפי׳מסד׳לביתו ויוסר
נרא׳דלא
בשתי חצרות יפתח ביניהם אמר דיש ביטול
רשות
•
ומ״ס
גבי
ב
'
חצרות
ופתח
אסי להוציא מהחדר אלא עד שיחזיקו בני החצ׳להיצי׳מכמיהס לחצר אכלאחי
ביניהם לא עיינו יחי כלומ׳אכל כל חצר
ערכה לעצמה ואין לפרש דלא ערביכלל שהחזיקו יכול להוציא אפי׳ מסדרו
אכל כ׳ בסיס ברשותהרניס
 1א״כ היאך מכטלין הא קי״לדלשני' סלא עירבו אין מבטלין לפי שכל אחד
אוסר וכו׳ג״ז בפ׳הדר עלה ע׳פצי׳כל שנאס׳למקצ׳פבת נאש׳לכל השכ׳סוץ
ממכטלרשו'
על סבייו כמ״ש כסי' ש״ס וסתם חצר יס בו ב' בתים • ומ״ס גבי ב׳ חציו' זו לפנים
כל שהומ׳למקצ׳שכת בות׳לכל הסבת כגון עיר׳דרך הפתח ונסת' הפתח מיי׳?ד
מזו ולא ערכו א ק לפרש דלא ערבו כלל מהאי טעע' גופיי וכן אין לפרש לא ערכו
חלוןונסת'חלוןכלשנאס'למקצ'מכ' נאס'לכל הסב׳כגהב בתי׳בשניצידיר״ה
והקיפו'
מתיה׳ יחד אלא ערבה זו לעצמ׳ חו לעצמה דא״כ היכי קאסר ספנימית אוסרת על
גוי׳סחיצ׳כשב׳וטטמ׳רמילת׳מפו׳סלא היו יכולין לער׳^אתמול  :יורשמנטל
התיכונה והלא כל א' מותרת בחניה וקי״ל דיגל המותר'
במקומ׳אינה אוסר'שלא רשותו וכו׳ג״ז פר׳הדר טלה עכעא מיניה רבא מרב כסמן יירש מסו שיבטלרשות
במקומ׳כמ׳ס כסי' שע״ח גס אין לפרש לא ערבו שתיהן
אלא
היכא
הפנימי
'
לבדה
דאיבעי
דא״כ
לערובי
מאממ׳מצו
ממר
'
בטולי
כמי מצו מבטל אבל האי כיון דאי
לא מצו מבטלי רשותייהו לבני החצונה שלא ערכו
משוס דאין מבטלין רשותלשני' במי לעמכי מאתמל לא מצי מערב לא מכי מבטל או דילמ' יורש כרעי׳ דאבוההוא
מלא ערבו כדבסמוך אלא טל כרחך לפרש לא
ערבו
שתיה
'
אלא
החיצונה
לבדה
א״ל אני אומ׳מכט׳והכי דבי סמואל תני׳איןמבסליןופס׳סר״אס כרב כסמן וגןסם'
דהסתא כיון דפנימי׳לא ערבה בלל ה״ל רגל
סאסור׳במקומ׳ואוסר׳על
הרמב״ס
בפ
*
ב
הסיצונ׳כמו
מה״ע • ומ״ש ומוי׳דרבסצ׳ואוס׳הוא ע״פ מה סנפכא׳בסי׳סעא:
מכתבא׳בסי׳שע״ח  :ום"?® שלא תשמש
ולא
תעבו׳טליה
וכר
'
הוא
מדין
כל
מבטלי
מבטלי] וסוזרין ומבטליןוכו׳ג״ז בפר׳הדר עלה ס״ח מחלוק׳דרב ושמואלופסקו
ישו' שכתב׳ בסי׳ש״ף וה״ה נמי דבמינן הנא כעילת דלת אלא סרכי׳לא סם
לכתבו הרי״ף והר״אס והמרדני וסמ״ג וסמ״ק כרב דאמ׳מבטליןוסוזרי׳ומכטלין וכןדפת
לעיי שסמך מל מ״ש סם ואע״ג דבס* פ כיצד מעברין עלה נ״ט אמת דפנימי'
אחדא הרמ״בם־בפ״ב מה״ע וכת׳ה' המגיד שכן הכריעהרש״בא • ומשמע דהא
דצרי׳לחזוי
ולבטל
לדס׳וממתמס׳וערש״יסלאיהא דריס׳רגלעל החצונ׳כב׳כפבושס התו׳דלאו רק׳
כמכיסל רשותו סתם היא שאילי ביטל רשות ביתו בפי׳שניהס מומריםני|
דליכ׳קפידא בדריסת רגל אלא תיחוד דשא מלהשתמ' צסצונה קאמר  :ומ״ש
או
בכית המבטל בין בכית שאר שכני׳כמ״ש כסי' שקודם זהואינ׳צריכי׳לחזור
ולנס׳■:
עירבו יקד ונתנו עירובן כחצונהושכח א' מן הפנימי' יכול לבטל רשותוכלו׳יכסל
ישרתו לכל א׳מבני הפנימי׳וגס לכל אח׳ממי החצונ׳ ויסיס הוא לכדו אסיר וכולם
דירחגוי הרי הוא
כדיר' בהמה הילק־ הדר עט הגוי בחצ׳אינו
אומי
מותייס אבל סס ביטל לבני החציל ולא לבני הפנימי׳עדץ פנימי' כאיסור׳עומדת
עליו וכו׳משכה כי״ס הדר (_דף □א ) פלוגת׳דר״מ וראב׳יובגמרא
לפי שאין ערובה בקצרה יאי אמרי' תסתלק סן החצופה הרי ק בלא ערוב
וכילס אמרינן דהלכה כראכ״י דאמר לעולם איבו אום' עד שיהיו סמי ישראלי אוסרי!ה
אוסרין זה על זה י וס*ה מאס שכס ׳א מןהתצוכ׳ולא עירב שהוא מבטל
רשותו
לכל
על זה ואע״ג דאיכ׳התס מאן יפליג ואע׳דלא דרשינן הל בפירק׳כל הפוסקי פסל
א' וא' מבניהסצונ' ומבני הפנימי' והוא אסור וכולם
מותרים וכן אס נתנו ערובן דהלכ׳בראב׳׳י • וממ״ס עד שיהיו שתי ישראלי׳בב׳כתיס משמע בהדיא סכלסרים
בפנימית ושכח אחד ןמ הפנימית ולא עירב יכול
לכשל
רשותי לכל אחד ואח' מבני
כבית א׳אפי' כמס בני אדס אע’ פ שאל סומכים מל סלחן אח׳אלא כל
אש׳תעיסםי
הפנימי' והחצובה ויהיה הוא אסור וכולם מותרי׳ולא חס
רפי׳לכתו׳הני
בכי
משוס
לעצמו מ"מ כחך תשיבי כיון שדרים בבית אחד  :ומ״ען ואוסרים זה טלזהה )
דמי־ך בבא שכת׳מיסתמעי מי שאס כסכא׳מן הפנימי' מהני ביטול רשותו לבני
לאפוקי האחי׳פמקבלי׳פרס מאביהם וישכים בבתיהם וכן הכהו דאיתא כסיש
החציכ' אע״פ פישלו דרים' רגל כ״ס שאס שכת אחד מן החצינה מבסל רשותו גס
לבכי הפגימי׳ואס מתני עירובן בסצוכ׳מהכי ביטול ישות דבןפנימי׳סשכ׳להתיר סאע״עסדרי׳בבתי׳סלוקי׳כחר תשיגי מאחר סאיצן אוסרין זס טל ז? ק3הי^,
לפ״ה
שביטומס״ע  :ום״ש ודבר זסמדרבנן שחששו סמא ילמ'וטי' ימזההג1מ6ג כ "7י
ב׳הסצרו׳ה״ה בשנתנו עירובן בפנימי' דמהכי דמ״סולא איצטריך לאסמרעיק אלא
רמו׳אינו מועי׳גבי הגוי עד שישכי׳רסותו וכו׳ג״זםש כגלעלה ס כוספיי
היכא דנתנו ערובן כפנינד׳ושכת אחד מן הסצונה ולא
מירב דפנימי' מותי' מסוס ססהטע׳שלאירצה הגוילהשכי'משו׳דחייש לכשפי׳וכתבההבפ״ב305
י■
דאחדא דשא ומשתמש׳ מסרי ערובהכחנ־ס ואמי׳
לחיצונה
לפקונישתפמק ולא מאם ישר השאיל או הסכי׳בימו לגוי אינו אסו׳סלא השאיל וסשכי־לו על דע טיס
עליו

שוב דירת
כדיריבהמ'

הגוי

א־ח

הלכות שבת

שפב

זק

ד״ס

 ftäונמנהי״אש למשוכה דשני חצרו׳ הפתוחות זו לזו ואין לסם דרים׳ רכל זה רונה להשכי׳ אין שוכרין אלא ממנו ואין זו ראיהדאיכ׳למימ׳מפשה שהיה כך היה שפב ( א)
‘ סנל6׳ס משתמש דרך פתחו הפתוח לר״ה ובחצר אח׳דר בו גוי ובחצר הא׳דריס ועוד דסא לא הוו ידטי תקנתא דשכייו ולקיעו פד דאתא רבא ואגמריכהו ןאי הון «ניל׳גא״ן אם«•6
^ כר ׳ןס נית nwאינו
ושיןריעו
?ימה ישראלים מכניסים ומוציאץ מחצר זו לחצ׳ זו ואין צריך לשכור מהגוי דאין .ידטימקמי הכי אה״נ שהין שוכרים משכי מ ^ 3 w ,pז ,י
 3י ?וסר אלא כמקום שיש לו עליהם דריסת רגל • ודברי המרדכי בשם ר״מ בז« מדברי הרמ״בס כפ״ב וכן כדין שלא אערו חכמי׳ בדבר להסמי׳ אלא להקל יכן ני' שכ״פ
מדברי הרש״גא שכתבתי בסמוך אסילורע «ג-נמ׳ס«רדכי
■
 wכסוף ספי׳ • וכתו׳ בספה האגור
זח בקשו לשכו׳ממנו ולא רצ׳שוכרין מאשתו ליש׳ הדר לא
על 51כסס מהר״ר יטק׳ווייל שמזה הטע׳ דרים בשני בתים ואוסרין זה על זה אז הגוי אוסר עליהם ורב׳
^ 'ל
5^^ 3 ^ ^ '5/ 15י ^ יימ
ישראל 1לתוך חצי מדרבנן שחששו שמא ילמד ישראל הדרעם הנכרי ממעשיו ' ^
סל ׳־־^ ,
מלסלסל הסטין י
לביתישרא'
העירוני׳
אדוניס ומחצר
ובקשו עילה למנוע דירת ישראל עם הגוי הלכך אמרו שאוסר יאתיא בסב״ש ששוכרין מאשתו או סכייי; l}mמי|"
בחצרו
מקום
ולקיסו • ופרש״יוישאיל לו
מלפניו
שיצאת
כשגגה
6חרפכ״ל  :וזה
ע ל יו כדי שי ק שי מגיניו רירתו ויצא משם רמןה הטעם ג״ כ אמרו ולקיסו • ופרש״י וישאיל לו מקום בחצרו
לאתנוחי ביה מידי נראה מדבריושאפ״ע
ז6ע*פ סאיןהגוי צווס׳ע ליהןמ״מאשורין שבטול רשות אינו מועיל גבי הנוי עד שישכיר רשותו כי?לאירצ'
שלא הניס שוס דבר מאחר דבידו להניס
הסהיםר 6ליס לסלסל מבית זה לבית זה
,רן חלונות כל שלא עירבו דאטומשוס להשכיר ומתוך כך יצא הישרא׳משם ואינו מצוי שידו׳ישרא׳אח' ה״ל כשכימולקיטו• וכ״נ מדברי הרמב'
עם הגוי שמא יהרגנו ולבך אל הוצרכו לאסו׳אלא כשב׳ישראלי' שכתבבפ״ב מה״עשאלמן הגוי מקום
לאיכא גד ביכיהס לסתרו בלא עירוב
!אפשרסהמיר להסלערב בגוןשהיו דרים עמו ואם ב׳או ג׳ררים עמו אין יכולין לבטל רשותם לא׳מהם להניח בו חפציו וא״עט שרבי׳ירוחס כתב
סלומתיהםפתוחו' לחצר הטירונים והיו כדי שיחשב׳כיחיד ויהיה היחיד מותר להוציא מביתו לחצר ואין וישי׳כלי או שוס דברלישנ׳דתלמוד׳נקש
ד׳ע לו׳ אט פ שהגוי מפסי׳ ביניה׳דכיון להם תקנה עד שישכיר להם רשותו  .ושכירות בסתם שמשכיר דאס' ולנס ביה ולאו דוקא ומ״מנר׳שצרי׳
לאיטאוסר עליה׳אינו מעכבם מלערב :להם מועיל וא״צ לפ׳כדי להתי׳הטלטול וא״צ כתיבה וחתיט׳ ולא לקנות הקרקע כא׳מהדרכי׳ סנקני׳בהכו
(אס ב' או ג׳דרי׳עמו אין יכולין לבטל שטר משוטרי העיר ושוכרין ממנו אפי׳ כפחות מש״פ וכל זמן כקרקע לשאלה וטעמא דשמרבנן
ושות׳לאס׳מהןוכו׳שס כס הדר עלה ס״ד שאינו חוזר בו מועילהשכירו׳יאפי׳לזמן מרובה וא״צ לשבו׳ ממנו ב*ה״ג משוס דכיון דדירת גוי איכה אלנ1
הנואמסא׳דהוה דייר כה המןבר רסתק בכל ע״ש וחמשה הררים עמו אחד שוכר בשביל כולם ואם אינו כדירת בהמ׳ אפ״ס שהצריכוהולשכו׳כד*
שלא ילמד ממעשיו מ״מ לארצולהחמיח
אמרו ליה אוגר לן רשותך לא אוגר להו
אמו אמרו ליה לאביי אמ׳ להו זילו בטילו רוצה להשכיר אין יכולים לשכור ממנו בעל כרחו וזה תקנתם בוכ״כ • והתירו לשכור משכירומשום
רשוחייכו לגבי סד ה״ל יחידבמקום גוי שאח' מבני החצר יתקרב אליו עד שישאיל לו שום מקו׳כרשותו דהא מקיימ׳תקנת׳דרבנן דזמנין סיקשס
דש ? במקום גוי לא אסר א״ל מידי הוא ליתן כו שום רבר ונמצא זה כאלו הוא שכירו או לקיטו ורר עמו גס בעיני השכיר לסכור או יקשה בעיני
עעמ׳אלא דלא טכישדריירי והכ׳ הא קא בביתו ונותן עירוב בשבילו ודיו ודוקא כה״ג .רמיחזי כשלוחו  :ב״ה להשאיל מקו׳ולא דייר ישראל בהדים
דיריאמ׳להו כלבטולירסותיהו גבי חד אבל אם יחד הגוי מקום בבית להשכירו להשתמש וב אינו יכול ומיהו איכאלמידק שכתב וישאיללו
מלמ׳ולא שכימ׳היא ומילתאדלא סכיחא ליתן עירוב בשבילו שאינו כשלוחו בכל הבית שאין לו אלא מקוםבחצרו • וע״כנ״לדמקו׳לאידוקא'
לא גזה כיה רבנן אזל רב הונאבריה
כלומר שאינו מייחד לו מקוס דאס כן ל15
ררין
מקום המיוחד לו וכן אם ישראל וגוי
מהני כמו סכמ׳רבי׳כסמוך אלאשמשאיל
דת יהושעאמר׳לשמעת' קמיסדרכ׳א״ל
א״כ ביטלת מורת עירוב מאותו מבוי כלומר סהחאס שהוא מוציא מביתו למבוי לו מקום להניח בו כליו ולא אמר לו בסי׳ זה המקום אני משאיל לך ולא שאי הבית
יאמ׳שמטלטל במבוי בלא עירוב דמערבי יאמרו עירוב מועיל במקו׳גוי דמכחינן דכל סלא פי׳לו כך אע״פשלא השאיל לו אלא זוית אחד ביון שאפשר שלמחריצטרך
אנחחא לדרדקי אלא אמר רכא ליזיל חד מינייהו ליקריבליה ולשאיל מיניה לזוית זו ויפנה כליו לזוית אחרת ה״ל כאילי השאילו כל הבית ובהכי נישא לי מ״ס
חנתא ולנח כיה מידי דהוה ליה כשכיח ולקיטו דאמררב יהודה אמרסתואל וישאיל לו מקום כחצרו דאפי' כרסות דחצר סגי כלשלא■,סי' ואמר איני משאילךל
אמי׳סנירוואפי' לקיטו נותן עירובו ודיוע״כ • ושכירות בסמססמשכי׳להס מועיל רשות ביתי כיון סאס למחר יצטרך מקום חצרו יפנה לתוך ביתו ה״ל כאלו השאיל
ואין צריך לפרש כירי להתיר הטלטול  :וס״ש ואין צריך כתיבה וחתימה וכו׳ שס לו כל הכי׳מ״ל  :ורכי׳ירוחס גס הוא כת׳ילך אכל הגוי ויקח ממנו שאול שם מקו'
נו״פסדר עלהס״ב רב חסדא אמ׳שכיח׳בריאה בעי׳ורב ששת אמר סכימ׳רעוע' בבית הגוי או בחכרו • ופרש״י מוד אפי׳שכירו ולקיהו של גוי אסישרא' הוא נותן
ומפ׳כגה' בריאה מוסרקיובארגכי וכתבוסחו׳כשס הפחן דהיינו כתובו׳וחיתמו' עירובו עם בני מבוי ודיו וכך הס דברי רבי׳ ורבינו ירוחס וטטמא למשתכר הו15
ושר״ח פעמו בנין ורש״י פי׳שיסלא החצר ספסלים אס ירצה וכתב הר״אסדהלב' דתו לא צריכה מידי דהא קי״ל ה׳פשרויס בחצר א׳אחד שוכר ע״י כולם וה״ה כמי
נוכרי כמיקל בעירוב וכ״נ שהו׳דעת הרמב׳בפ״ב מה״ע ורבי׳נראה בעיניו כפירש א׳שואל ע״י כולם דשא לה כשכירותחשיבא  :אבל הרמ״בס כת' בפ״ב מה״ע ואפי׳
הערוך וכמס וס״ה למילי דאינך פירושי דלא צריכיז ומ״ש ושוכרים ממנו אפי' היה שכירו או שמשו ישראל ה״ז משכיר שלא לדעתו שאל מן הגוי מקום להניח בו
וכלזמן שאינו חוזר בו חפציו והשאילו הרי נשתתף עמו ברשותו ומשכיר שלא לדעתו נראה שהוא מפרש
בפחותמש"פ פשוט שם בריש פרק הדר בעלה הנזכ׳ :
«מילה עכירות וכו׳כן כתבו המרדכי והר״אס 3ר" פ הדר בסס ר״מ ז״ל וכ״כ הגס׳ אפי׳שכירו ולקיטו של ישרא׳נותן את עירובו ודיו ומייתי ראי׳דכיון דלגביישראל
כע"כמה״ט  :ואע״פ שכתוב כהגה׳אשריסס בשם א״ז דצריך להשכיר מן הגוי בכל שכירו ולקיטו נותן את עירובו פלא מדעת ב״ה ה״ה בגוי שכירו ולקיסומשכיר
לא סכקיק כל הני רבוותא מקמיא״ז וטעמושל■ א״זמדכתב !  Vי מתוך שלא לדעתו דשוכר כמערב למיולשי' שכירו ישראל משכיר שלא מדעת הגוי וכ*כ
שיהא טורח לישראל לשכור בכל ע״ש יצא • וכבר כתב הר״אש טל דברי רש״י דלאו הרס״בא בתשובה ליזיל מד מינייכו ולשאיל מיניה דוכתא דה״ל כשכירו ולקיטו
מסוס וכעי לשכור ככל ע״ש היכא דאין הגוי חוזר בו מן השכירות אלא כשהגוי נותן עירובו כב״ה ודיו כך כגוי שכירו ולקיסו משכיר כב״ה ודיו וא״עס שרש״י לא
מתוכי מן השכירות אז צריך לחזור ולשכור סמנוכשיתרצה ע"כ • ונראה ממס פי׳כן עכ״ל ושכירות כעי ולא שגי בנתיצת עירוב כמו ה׳סשרוייס בחצר שא׳ שוכר
וס״י כמשנ׳הד׳גבי צדוקי וש״ס דאינו כגוי דאי אנירו מיני׳סיכי מצי למהדאע״ג ע״יכולסדהתס שאעישהו׳שוכ׳מן הגוי אבל כשהוא נפס׳סכירושל גוי אינו שוכר
ומעיק לא אסר דהא נקיט דמי דכל מקיש דמי אינו יכול לחזור בו משכיממו מד ביתו ממנו ומשתייה שיחשב כביה להשכיר שלא מדעתו וגס כשמשאיל לו מקום
שיחזירלדמים • וכתוב כתשובת הרמ״כן סי׳ר״ז סאס שכרו מן הגוי לזמן ידוע בחציו צריךלהשכיר• דלא התירו חכמים לגבי גוי אלא בסכירו « דוקא דסייס גוי
וגתוךקזמן שכר הגוי דירתו לחיי -אחר לי בשכיחות הא׳ואס כלה זמן השכירות לכשסיס אבל בשאלה לא חיים לכשפים ואה כי משאיל ליה דוכתא לא מהצי אלא
אמי׳לא השכירו לגוי אקר כלל צריך לחזור ולסכור סנ ^וכל שצריכים לסטצריך ליחשב כשכיח ולקיטוולא ליחשב כאלו שכרו ממנו הלכך צריך לסכור מישראל זס
לחזוי ולערב דאין מרוב א׳חוזר וניעור • ומ״ש הדרים עמו
■ א׳סוכר בשבילכול׳ג״ז ואינו צריך לתת עירוב אלא דאכתי קשיא דאס כן היכי מייתי ראיה מדרב יהודס
3פ הדי עגה ס״ו דלר׳יוחנן סוכר כ־מערב דמי ומפ׳בגמ׳דמה מערבה׳סשרויי׳בחצ' הא כי אמרינן בישראל אפי׳שכירו ולקיטו נותן עירובו ודיו היינו כי לא מיחה בעל
אמה׳מפר׳ע״י כולם אף שוכר ס׳סשרוייס כחצר א׳אחד שוכר ע״י כולם כלומ׳ואץ הבית אבל אס מיחס כעל הבית לא וכמ״ס הוא ז״ל בפ״ה גבי אשתו מערבת שלא
צוין כל אחד מהדרים בחצי לשכור ממנו 1 :״מ  0ואס אינו רוצה להשכיר אין מדעתו והא ודאי לא עדיף שכירו מאשתו ועוד דא״כ למס לא כת׳דץשכירוולקיטו
מינוין ממנו בע״כ הכי משמע בפ׳הדר עלה פ״ג גבי עובדא דהמן בר רסתקוכ״כ גביישראל • לכנ״ל שהוא ז״ל מפ׳ אפי׳ שכירו ולקיטו של גוי אס ישראל הוא נותן
טי אש סס בראש הע׳וז״ל גוי שהיה רגיל להשכיר ועתה אינומצ׳לסשכיר לענין עירובו מס בני המבוי ודיו לעצין שאין צריכין לשכו׳מהגוי אבללעול׳צריכץלשכור
שהו׳ישרא׳וכשהסאיל
סטיות בפ*כ לא שייך למילף שכירות מעירוב  :וגס ההגהות כפ״ב מה״ע כת׳כן • מהיסראל שתחתיו סל גוי הוא קס וגס צריך לתת עירוב כיון
מ המימי 3ר״פ הדר וכר׳דסוכיין מאשתו סל גוי או מא׳מבני ביתו דהא אמרינן ישראל לנוי מקו׳כחצרו ה״ה נמי שצריכי׳לשכו׳מענו דהא ע״י שאל׳לא התירו חכמי׳
כעק ק לעובדא דטורזינא דסוכרין מאשתו :ופשוט סס בההוא עובדאדאעי׳שלא רשו׳גויוכמו שכתבתי ולשון סמ״ג כלשון הרמב"• וכת׳הרס״בא בתשוכ׳שאס שכרו
יצההגוילססכיישותוסוכרין מאשתו וכמכ הרש״כאבתשו׳אפי׳בקשוממנולשכו' מגזכי המלך לזמן קצוב כמו לסנה או לשנמי׳אע״פ שנתחלף סגזב׳בפוך הזמן אינן
ילא יצה סוכיין מאשתוואסי׳מסכירגולקיסו וכמפש׳דטוחינ׳ופלא מדעתו ואפי׳ צחכין לסזו׳ולשכוי אלא מותחן פ׳י שכירו סא׳פד תום הזמן לפיסגזב׳המל׳כמלך
מיחהקאמי  :ו ' 0ע! וזה תקנתם שאחד מבני החצר יתקרב אליו עד שישאילול והסוכר ממנו כשול מךהמלך והשכיח' נופל הוא לכיס המלך ואפי׳בשכיח־ ולקיטו
■סיס מקום בישותווכו׳פשו® סס בפוכד דהמן בר רסת׳ליקרב דת מיכייכז ולוסיל ניא׳כן שלא אמרו חכמי׳ בדבר להחמיר אלא להקל וכ״ש בגזכ׳המלך כימו פאממו•
דוכתח מיציה ולנח־ כיה מידי דה״ל כשכירו ולקיעו דא׳בר יהודה אמר שמואל אפי' ומשמע מדבריו דטעמ׳ מפני ששכרו לזמן אבל אס שכרו סתם כיון שנתחלף סגזב׳
^ימ ילקיטו נותן את מימנו ודיו  :וכתוב בהגהו׳אשי״רי פ׳הדר ודוקאכשהאדון כטל השכירו׳ וכןסדע׳נוט׳סאע״פ שבשעה שהוא גזבר הוא כמלך עצמו וקי״ל
חין מצה להשכיר אכל אס האדון חפץ להשכי׳אין סוכר אלא מהאדון ולאמשכירו סהמשכי׳רשותו הל זמן שאינו חח׳ בו משגירותו מועיל השכיח' כמוסנתכא׳בראש
■ילקיסו וצ״לסכתב כן משום דאמי בעוגדאדהמן בר רסתק א״לאוגי לן רשותך סי׳זה־מ״מ מאפ׳סאין כחואלא מפד;סמלךהממצ׳אותו כשהחליפו  .המלך ה״ל
" אני להיואשיקנא ליזיל חד מנייסוליקרב ליה ולישיל מיניה דוכתאוכו׳דה״ל כאלו סח׳גו מסבירותו ומוסר כסו לגזכ׳הסדס ומיהו ה״מ כשמתהגזפ׳הראשון או
כש;ייי ול ? טו ומשמע ליה דכיון דבריש אתיו ליה אוגר לן רשותך דאס האדון כשסילקהעלן לגזב׳הראשון מהיו׳אוכל פיס שלו אכל אס לא סלקו אלא מהגזברו'
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דלכתי־זלה יכולין לשכור מהמשכיר ומשמעשאפי' השוכר מצוי אסרצס
דהיינו להצריך שכירי׳ מגרי
ועירוב
מישראל
אכל
אס
ייחד
חדר
לישראל
והגוי
יכול
לשכור מה מש כי'ש
וכיין זמהני להושמאסר שמסכי סיס לו רשות להוציאו
תשיפ
להשתמש בו
אבל אין הישראל יכול להשתמש בשאר הבית אין לישראל דין שכירו בשלומה לי אס
השוכר מטי או אס אינו מנוי י והיע״בס מפס כלישנא
דגמ׳שלא
ולקיסו
ועירו
'
ושכירו
'
דידיה
אינו
מעלה
ולא מוריד תהו שכתב רבי׳ אס ייחד לו המי פיה השוכר
מצוי ולפיכך הוצרכו לשכור מהמשכיר ונסתפקו אי מסמא אולאוסלו
מקו'
לסכירו
להשתמש
בו
אינו
יכול
לימן
עירובבשבילו  :ומתירוץ זה שכתבוהפו' פיה השוכר
מצוי היו שוכרץ ממנו ולא היו מכניסין עצמן בספק וגס לפי
שמשפט
למד
כן
וכמו
שכתבתי
מיהו
נ״לדלא
מיקרי
ייחד
לו
מקום אלא כשמינעו בעי׳ זה היה
שבדיעבד סכרו מהמשכיר כתבו ןכ כמנהגו כ כמה מקומות  :וטושאט
מלהשתמש בפאר הכית אכל לכ
פנומן
הגוי
שדרא׳סתס
ולא
מנעו
צסארלושיס
כפי׳מלסשתמס
תפיסה בכית וכו׳כ״כ ה״ס בפ״ב מפ״ע בפסהרש' בא
וז״לשאפילו
בשאר הבית לא תשיב ייחוד
מקוסוכדמשמע בעובדא דהמן בר רסמק שהבאתי היה משכיר
יכול לסלקו יראה לי שאס סיה לו כמה שהשכיר שוס תפיסת יד
שפיו
כסי' זהצ ופ״ש וכן׳ אס
ישראל
וגוי
דרים בכית אין הישראל יכול לערב בסביל
לוקצמכליסאואפילו אין לו אלא שיש לו רשות להניח שססוסכליספוכריז
הגוי וכו׳היינו מימרא
דר
'
יוחנן
דירוסלמיומ׳ש
שלכל א׳דירחו בפני עצמו הוא צפילוסן
המשכיר*שאינו גמע משכירוולקיש ו עכ״לוהכי דייק ליפנאדרכינו
כתירו׳סני דפוס׳
דמוקמי
לה
בשיש
לכל
׳א
מקום
מיוחד
להשתמש
בו וכבר כתבת• סבתה
ואס כשאר לו סוס .תפיסה וגס רבינו ירוחם כתב כן ולא כתבו אס נשארול
בסמוך באיזה ענק נקרא ייחוד מקו'-
וכפו׳בהגפו׳אשיריר׳פ
הדר
אם
יש
מבעלי
הסיסהמשוסדא׳׳ב אל הוס שגי כשיהיה לו רשות להניחשס נליסאלאהוהכעי'
בתים גדים אפי׳י' ודירים
כולם עמו בבית צריך למיגר מכולהו ע״כ וצריך להעמיד סיהיולו
שם ממש כלים ושיהיו כלים שאינן ניטלין בשבת כפין תפיסה מז:כסי'
דברי הגהה וז
כמושהעסידו
המוס׳
ההיא דר׳יוחנן דירוש׳כי היכי דלא תיקשי ליה ס״מ -גם
משכירו
ליסכא רמרדכי דייק סכי סכתי כפ הדרלכ היכא דלא מצי מסלק ליסוכי'
ולקיטוומשמע
דאס
ב
'
גויים
דרים
כבי׳א
'
דיכם
סוה
לישר' וגוי הדרי׳בבעו צ״ל שאין
למשכיר סוס תפיסת יד להשתמש כבית דאי יש לו מפיסת יד לאגיע
וצרי׳לשכו
'
משניה
'
:
ומ׳ש
ואס
יש
לגוי
ס׳פצירי׳וכו׳ג״ז
בפ׳הדר
גבי עובדא דסמן משכית
ולקיטו  :וה״ר יצחק בר ששת הביא דבייס אלו כשס הרש״כא למעטהוכן
בר רסתק פלה ס״ד
ופרש״ \ דכהיו'בבי׳ סגוי ה'שכירי' כחדרים שאלו היו שלהם היו דפת
ספר
אורחות
חיים
שכתב
אוניות
גדולות
שמחלקין אותם לתדרים וכלאמי
צריכין למת כול'
כעירוב
הי
'
דלא משוי׳להו כבעלי בתי׳לענין שאס שכח א׳מהן ולא מהסוכריס
אותם אוכל בפ -רו וכו׳ומה תקנפ׳ישכרו מבעל הספינה קודם
שיסלקו
מירב יאסו׳דלא
אמרו
דשכירו
חשוב
כב״האלאלהקל אבל לא להחמיר דהכי ודאי מקומו'
ידועיס לשוכריס וצם לא שכיר ממנו קודםש יחלקו מקומות צייןלשנוי
דירס
דלאודידהו
הי׳וניאה
מדבריו
שאם
שכרו
מהגוי
איןשוס א מהן צריך לפת
מן
הסוכרי׳אבל אס יש רסות לבעל הספינה להניח כליו כנל מקום סירגהואפילו
עירוב
דדיר׳דידהולא
סשיבא
דייה
י
ומשמע
לי
שא״עס
סכל
א׳שמי בסדת יש במקומות
המושכרים די להם לשכור מכפל הספינהעכ״ל  :וטעמא דסגי-ןל הנא
לכל אח׳ מהן דין שכירו
ולקיטולטנין עירוב דכל כה״ג לאמיקרי ייחד לו מקו׳דכיון בתפיסה
הל
דהו
יליף
לה
הרס״גא
מדין
סיירו ולקי הו דכי סיכי דחזי דלפי
שיש
שאפשר סלמחי ייעלה
על
דעת 3״ה
להחליף חדריהם או לתת להן מקום בבית להם רשות
להשתמש כבית שוכרין מפס האי משכי׳נמי אס יש לו רשות
להשתמש
עצמה ה״ל כאלו ים
לק
רשות
ככל
הכי
'
דלא מיקרי יחוד מקום אלאכשמפ׳ואו׳לא בבית לא
‘'היה לך רשו׳כ״א
גרע ימשמע דהוא הדין נמי אס איש אחד דלאו משכיר הוא וגסאיני
בחדר
זה
לבדו
וכמו
שכתבתי
לעיל
בסי׳
זה
כתו
'
בתשוב׳סרש״בא
שכירו יש
לו רשות להשתמש בביתכסירצסדשוכרץ ממנו אלא משום שהואמילת
כל שצריכין לחזור ולשבור נמצא שאין
כח כפירוק וכשחזרו ושכרי אין העירוב ללא שכיס
לא איירי ביה הרש״בא ונקט לינא במשכיר שהוא דרך לסעמיסלהניח
חוזר וניעור אלא צריכין
הן לחזור ולערב וכן דעת רש״י בפי'הדתואע״ס שיש מן לו כבית
רשותלהשתמש ותדע דסא משביר שאינו יכול לסלקו אין לו כחבבי'טפי
החכמים שסוכי סחזר
העירוב
.
למקומו לדעת רס״י דעתי נוטה  :שתי חצרות זו
מאיכיש
דעלמא ואפ״ה כל פיס לו רשות להניח כליו שבושופרי! ממניועיי
לפנים מזו ל״ש דר
ישראל
וגוי
בסצימית
יכו׳בפ׳הדר
פלה
ס״ה
אמר
רב יהוד׳אמר ראיה
מהא
דאמרי׳גבי
המן
כר
ימתק
דלושיל
ליס
גוי
רב ישראל וגוי
דוכתא
דה״ל
כפנימית
כשכיחולקיסי
וישראל בחצונס בא מעשה לפני
ר׳ואסר וגרסי' תו התם ואמ׳ רב
יהוד׳אפי׳ שכירו ולקיטו נותן עירובו ודיו היי מפו׳דכל אדס שיש לורפו
כעלה הנז׳ כעא י״א מרב
היכיישראל וגוי בשיצונהוישר' בפנימי׳מהו א״ל מן לסכם בבית
דחכם עוד־ופרש״י כי
דהתס
להניח סס כליו סוברין ממנו וכ״ה מורי דודי מהר״ריצחקקארוז״לבתטוכ
אסור
הבא
אשור
והאי
אסור היינו על החצוכס והביא
אבל
ראיה ל דבריו וכך הם דברי סרי״כש בתעוב׳  :חצר שישראל וגוי לריס נו
פגימי׳מותר׳במקומ׳דהא
אין
לחכונ׳רריס׳ רגל עליה ואחדא דשאומשתמשא ובית אחר
של ישראל אצל ביתו של ישראל זה ואינו פתו׳לחכר כלו׳אלא לר״האינו
והכי אי׳התס
דבעו
מיניה
דרב
ופשט
להו
דמותר
וכ״פ
הימ״בס
כפ״ב
:
ומ״ש יכול לערב
עמו דרך הסלון וכו' בס״ פ סדי עלה ע״ד אמר רב יהודה אמ׳ רבמנוי
ואפי׳גוי כפנימי' וב׳יסראלי' כחצונה וכו' ג״זםש פלה
פ״ה אר*א גוי הרי הוא שצדו
א׳גוי
וצדו
א
'
ישראל
אין מערגין אותו לרך חלינות להמירו דרךפתחי׳לממי
כרבים מ״ס ישראל דלא אשי דמאן דירע ידע
ומאן דלא ידע סבר עיוכי עיר' גוי א״ל אביי
לרביוסף אמ׳רב אפי׳כחצדא״ל אין ודכיי רבי ' יפיש״י וכת׳ עודרם י
נמי אמרי׳דידע ידע ודלא ידע סבר אנורי
אוגר
סתסגוי
אסאית׳דאג׳מיפע׳פעי* להכי נקט
דרך חלונות שאין דרך לפשות פתחים גלולי' מבית לכיתומשמע ס cf
ופרש״י הרי הוא כרבים אס דר גוי
בפנימי׳
ינ׳ישראלי׳בחצונה
אוסרת דריסירגלו
היה
פתח
פתוח
מבית
לבים
ה״נ
דאין
מערבין
דיך
הפתח
אבל המוספ׳והיא ס
עליהן פד שישכור ואליבא דשמואל אמרה י*א דאי לרב
אדא מאי איריא גוי אפילו כתבו כסס
ר״י
דכיון
דמסיק
בגמ
'
דטעמא
מסוס
דאשור
ישראל נמי
לעשות
יחיד
כמקום
גוי
אסר כי הוו שנים בחצונהוליכאלמי׳דביחידבחצונה אסר דהשת׳אפי׳
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פמעשין ל .פי׳ לא יעונו
דר פמו כחצי עצמה קי״ל
כראכ״י דא' עד שיהיו ב׳ישראלי' אוסלין זה על זה דריס' אלו עמו
ולא ישתמשו עמו במבוי כדי סיהא יחידי ויירא מן הגוי שלא יהרגנוויצא
רגלו כ״ש דלא אמר'* ד ידע
שהוא סם יחידי ידע שאין רגל המותי׳אוםרולא נפק' אס כן
דוקא נקט חלונות מסו׳דני לא מערבי בהדי הדדי עירתת ישראל ולא דיי
מינה סורכא • מיפע' פעי
קלא
אית
ליה והט לא אגור ומאן רלא ידע שהוא דר שס בהדי גוי
וכי מערבי אהדדי לא מירתת אבל דרך פתחים כיון דאפילו לאמעיני
יחידי סבי שאץ דרים'
רגל
אושרת
א״נ
עירוב של פנימיים וסצוני׳מופיל במקו׳גוי שכיח דדיר
ולא מירתת דכיון פיס פתח ביניהם ניא' לו כאלו דר עמו ככילווסי[
כלאשכירו׳עכ״ל ;
והרמ״בס
כת
'
נפ״ד
מה״ע
היה
אחד
דר בחצר זו וא׳דר כחצר זו לערב
בהדי' כיון דבלאו עירוב נסי שכיח דדיירורבי׳כחב דין זה לערן סצרונסי
אינן צריכין
לער׳אלא
כלאח׳מהן
משתמש
בכל
חצרו
ואס
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גיי
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מי׳ 5ו דרןמת׳לא בפי סכירוידכיקדלא
כיון סאס לא הי הגוי מתרצה לסכור לא אפשר7א;רחים
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נסצ׳וליכ׳למיסש סמא ילמד ממעשיו לא
לסאינו מתרצ׳דאעו אמירת הגוי תגרום 1נ«״ש ח מהראיי
כטל
ומיהו
יכולין
לשכור
ממנו
ואחר
ששכרו
יבטל
האח׳
לחבירר
5ן 0י ולאבעישפירו' • אבלהר־אשכתב
לביטל
שיועיל
כשיאס
'
אתרצה
לסיור ולאבמ״ה סי׳ 'יעי!
נ,־*6!1’3ייהגוי 6ום־עלהי״יאליימלא ,ויהי׳היחיד מותר ילא
אמרי׳שיחזו׳העירו׳לקדמותו אחר
ששכרו יועיל כשיאמ׳לא אתרצ׳הלכ ' תרתי בעי
ג?7יא .
״
!
,, ,
;.
כפיסלו דרים׳ רגל עליהם כגון ב חצרות להיות שניהן מותרין וב ש אם מת הגוי בשבת שביטל א
להכירו לעולם עב לנוצר מדברי הר אס סתירון
•

ן^ ,ימ!ואילבחצרו'

וואצלזווהסצר ויהיה היחיד מותר :

שפד

עיייג "9פ«  ptopווג' 14פו'5ובללני> Mnrt 'Zt,

זה
שכת׳אחרוןעיקרואפסרידמ״סאפ״פ

 •®foשל גוי אינו אום על מי סצ׳השני
סהתוס כתבוהו תחלה היפך הוא וכתבו
כיון ס6ין לו דריס׳רגל עליה׳ואלו לדברי
בסוף  :וענץ ובא גוי בסבסאוס ' כתבתי
ו״מנוכתי אס משתמשים ביחד כמבוי א'
לבא
למעל בסי סס א :ומ־׳ סבר ' ס אס ממהגוי
אסר עלייהר ומיהו ע״כ לא התי׳סר״אש
JJPTTJjT
הרי הוא כישראל ומבטל 1רשו׳ אב  • 1,בסבת פסוגחהוא לרעת רכי יוחנן דקי ל
אלא דיך חלון שביניהם אבל דרך מבוי
י
^
y
כותים וגס הימ בס כתבו כעב ^
 !(.שיס׳סאוס׳דהיינוההיא דהמןבר ריסת'
לער כתהרמב ם ז ל טא  iDtif V? Pגויהנכנס בסס׳ לסםאכסנאו׳
1מויירמ ,
ן״״0
ומ׳ויירכההוא
מבוא׳נכ׳המרדפי ״
בר״פ
" שאינומור' בעירו וכותי הרי הו כנוי וצרי להשכי וישר מוט
לחללובו' ירושלמי כתבוהו סתו*
הוי בסס יס״י חציו של גויהר יהו א שבתו׳כפרהסי אפי אינו מחללו אלא כאיפו דרבנן הרי הוא כגוי והו־״אס בש׳הדר אמתני׳דאנשי חצ׳סשמז
כוי׳ סל
כהמ׳עי׳ומות׳לישרא׳המתאכסן ואם אינו מחללו אלא
בצנעיאפי׳מחללו באיפורי דאוריתא הרי אחד מהם ולא עירב ולא כדבי זה בדברי
סס
לסעיס
ולסוצי׳ואס
יש
סס
ישרא׳אח׳
הוא
כישראל
ומבטל רשות:
הרמ״בסנהשיבהרסב״אעל שרא' סשלחר
המלך עס־פרסים לסמור הפי' והפרסי׳
אוס׳פי׳אוס לאורה למצי׳מביתהגוילחצ '
שפו ןמ
אבל אותו יסראל מותר להוציא׳מביתו
נכנסו בבתי היהודי' מהם בחזקה ומהם׳
לחצר דאין ישראל האורח אוסר עליו עכ״ל :
ובתרומה הדשן סי׳עו דבמרדכי ברצון הבעלים דכיון סיש לבעלי בתים באותן המקומות שנכנסו המי׳כלישאסור
דמיאוסערייך לא נמצא פסק זה כלל ואי
לאו
דמסתפינא
ה״א
דפסק
תמוה
הוא
לטלטלם
בשבת
אינם
אוסרים
עליהם
דקי״ל
כר׳יהודה
דאמר
אס
יש
סס
תפיטת
יד
וכו׳צמכס קסה
לסמור פסק ערוך הנמצא בחבור מדקדוק הגאוני׳אך מ״מ האיסו׳ סלב״ה אינו אוסר ולא עוד אלא אפי׳היההבית סל" גוי ממש ולא הי׳ לישראל מקופל
,ממוהכוא
מאד
ואין
להומ׳להמיר
וגס
אין
למחות
ביד
הכוהגץ היתר כאין ולא בבית כלל אלא שהשאיל לישראל מקו׳להניח סס כל ; א ' אותו ישראל נותןעימ׳אר
ורעיא דדיה ע״כ
ותמהני
עליו
היאך
רעו
ידיו
ולא
ספר
פסק
זה
כזרוע
נטוי׳מפני
משכי׳רסותו
סל
.
גוי
לסאר
בני
הסציודיו
כדאית
כפהדרנוהנכנסי׳בליא ישות אע"נ2
שדבריס הללו לאו
לדברי ראי״י דקי״ל כותים איתמי אלא לדברי ר״מ דלא קי״ל סלא כסא׳בבי׳שוס דב׳ליסרא׳נר׳מהימ׳שאינו אוס׳דגרסי' התם כלסדד אית הניי
מתיה דהא אמאי
דגיסי׳בר״פ
הדר גופא חציו של גוי הרי הוא כדיר של בהמה פני הקוסטו׳אוסמיד ואכסני׳ילאח ל׳יוס אית תניי תני הקוסטו' אוס׳לאהר ל ' יוכן
.ומותי להוציא מן
הבתים
וכו׳ואס
ים
סס
ישראל
אחר
אוסר
דר
"
מ
• כתב רש״י כן
ואכסני׳אינ׳אוס׳לעול׳מאןדמי הקוסטו׳אוס׳מיד כרגיל ואכסכי׳לאח׳ל׳יו׳בסאינר
וכיון ולח ק־־״ל
כר״מ
ממילא
לא
קי״ל
כאותן
דברי׳ולפיכךלא נכתב במדדכידבני רגיל ומאן דמר הקוסטו'לאח 'ל 'יו׳באליןדעאליןברשו ואכסני׳איכ׳אוסר׳לעו ^באלין׳
אושטרייך
ובמרדכי
דמי
רינוס
סוס
תלמיד
טיעה
כתבו
או
אפשר
שכתבו
דרך
עי׳
דעאלו
בלא
רשו וני דהלכ׳כמאן דמיקל דקי״ל הלכ׳כדברי המיקל בעירוב עב״ל :
ולא דרך
פתק
1
א״כ
נקטינן
דשניהן
מותרין
דאין
ישראל
הדר
סס
אוסר
על
האורח
^
1
פה צדוקי הרי הוא כישראל וכו׳משנס י״ע הדי עלה ס״א אמר ר״ג מעש>י
שנתארח בבית אחי באיתו חצר דאיןב״ה אוסעל האורה ולא אורחעלב״ה וכמו י
בצדוקי א׳סהיה דר עמנו במבוי כירוסלס וכו׳ונגפ׳עלה ס"זו ;
שהוטח כתרומת
הדשן 3כת׳הרס״בא כתסוכה דברים פשוטים נ״ל דל״ש גוי אחד צדוקי מאן רבי שמיה חסורי מחסר׳ וה" ק]צדוקי הרי הוא כגר ור״ג אומ אינו כגוי
ויסראלי׳מרובי׳יל״ש
גויס
ממביס
וישראלים
מועטין יכולץ לשכור מן הגוי׳והכיא
וכת׳המרדגי דהלכה דצדוקי הרי הוא כנוי והר״אש כתב סר״מ פסק דצדוקי הרי
ואיות לדכי•
מצאתי כתוב אס משאיל יסרא׳בית לחברו אס יש בומפיס׳ידמידי הוא•כגוי והוא דחה ראיותיוופס׳כר״ג דצדוקי אינו כגוי וכן דשת סרמ״ב׳בס״פב
דאינו,ניטל
בשב
'
מהצי
שאין
צרי׳עירוב
בח
^
י־ו
של
ב״ה
אבל
במקו׳גויס
כיון
דסכיח
מה״ע
ומס
רבי׳וכותי
הרי
הוא כגוי וציי׳להשכיר כך פשוט בריש חולץ  :ומ״ש
בדדייר בכה׳ג
כי׳דלא מהני כמו ביטול רשות דסהני כמקו׳ישרא׳ ולא במקי׳גויס וישראל מומר לחלל שבתות וכו׳ברית כפ הדר פלס ס״ט ישראל עומר משמ' שבתר
מסוס דא״כ בטלת
יכו׳ והא תפיס׳הויא כמו עירוב או ביטול רשו׳דלא מהכי במקו׳ בשוק מבטל רשו' • שאינו משמר סבתו ב׳סוק אינו מבטל רשות מפניי שאמרו ישרא׳
גדדמעיסיד
גורס
לו
שיתסו׳בההוא
ביתא
כמו
ב״ה
שותף
עם
שכנו
בייןאו
בסמן
נוטל רסו׳ונותן רסו׳ובגוי עד סישכו׳ופרס״י בסו׳כפרהסי' ואע״ג דמחללובצנעה*
 .יפו׳אע״ג
דהתית
רבותינו
כמה
בני
ארס
בכית
אח׳דחשי׳לא
פכיח
דמירתתי
אבל
ומ״ס אפי' אינו מחללו אלא באיסו׳דרבכן כן דקדקו סס התו' והר״אש והמידכי וכן
מרי
כתי׳מירתת
גוי
מנייהו
ושכיחי
דיירי
כת׳בסבלי
הלקט
כתב
ה״ר
כנימן
מאחר
דפ׳רס״י
והקשו
סתוס׳דהא
סתם
צדוקי
אינו נזהר כמילי דרכנןותירצו סרגיליןהם
דקי״ל כתי׳
סכספינ׳חייבים
בעירוב
דינה
כדין
חצר
סאס
יש
ב׳יסראלי׳חלוקי׳בב
'
ליזהר
לפי
סהס
יראים
מחכמים
כדאיתא
כנדה ולפי דבריהם סני צדוקי' דשכיסי
גתיס צ׳ייכין
לטר׳ימסתב׳דנל זמן שהם צריכים עירוב צריכין לקנות רשותו של ׳גכן כיון דעביי אמילי דרבנן בפרהסיא היי סס כגוי׳ו־שוכרין ואין מבטלים :
נויאו י״ל
ביון
ססכמ
הספינ׳די
לסןכאותו
סכר
*
והנכון
לס ' ולהבליעו] בסכ' הספיג׳ והרמ״כס בס״ב כתב הבריתא כצורתה ולא הזב יר דין מחלל שבת במילי דרבנןמי^
ויניהודאי
גאון
נשאל
מסו
להסביר
רשות
גויס
ולטלטל
בכל
הספינה
בשב
'
והשיב
אפי׳את״לדסץדהוי מומי נר׳דהני צדוקים לדידיהלאסשיבי מומרים אע״ני
דלא צייך וגאון
אחר ג״ב כתב לאין צרי' לקנות רשות מן הגוי בספינה כמו בחצי שעוביין בפרהסיא אמילי דיבנןדלא הוי מומר מד שיעבור במזיד והכי מזיד דידהו
ענ״למיא׳שסגכויניס
האלו
מיירי
כשאין
בספינה
בתים
מיוחדים
אבל
אם
יסכם
כאונס
הוי
דמפשה
אבותיהן
בידיהם
וה״ל
כתינוק
שנסבה ב^ן הנויס וכמו סכתכ
פסיעאשצריכים לשכור מהגוי וצח״כ לערב כדין חצר וכבר כתבתי כן בסימן זה הואז״ל בפי׳המשנה כפ״א ממס׳חולין  .ולא חס רבי׳לכתוב דיסיאל מומילע״ו
בסס ארחות חיים :
דינו כגוי אע״פ שנזכר בגמ׳וכדכרי הרמ״כס מסוס דמילתא דפשיטא היא :
גו ,הדר עם ב׳ישראלי׳וט׳כפהדר עלה
ס״ה
כחבהרש״בא
כתשובה
ר׳סנינ׳כר
מל
יוסף
אחד
שיצא
וכו׳איקלפו
מכלל
ישראל
והיו
לו בתיסכשכוכ׳ישראל
לההוא פונדק ואתא דג מארי
שערכו
דפינדק
לכל
ושכרו
שבתות
ממנו
הסנה
כשבת
ואמ
'
איביא
להס
שאם
לא
סתת
אסר
כלל
שהוא
אוסר
בכל סבת
ר יוחנן יפה גנשימס ששכרת׳וסמואל פליג עליה וכתבו התו' והר״אש וסמ״ג
שר״י
שחל
לאחר
שהמיר
ששבת
זה
לא
הותר
כלל
ואף על פי שעירב עם כל בני השכינה
פוסק כשמואל ונר
מדברי סמ״ק שדעתו לפסוק כן אכל הרי״ף והר״אס פסקו צר ' לסנה והוא המיר באמצע הסנה אין אומרים מותר למקצת שבתות הותרוכול©
יוחנן יק דעת
סרמ״ב׳כפ״ב
מה״ע -ופרס״י שאחר ששכרו ממנו יבטל האח׳לחכירו אבל בנדון סלפנינו סיס לו פתח קטן לשכונת הגויס ואפי' פתח קטן שלא הי׳רגיל
1הל!
עיהאלישתרי
:
וכתבו
התו
'
והר״אשוהמרדכישהדין עמו וכן מוכס כל הסוגיא בו מתחלה דוחין אותו אצל הפתח הפתוח לשכונת הגויס דלאעדיף  ,מישראל
יבעיק
תיתי
סכירויוביסול
דצע׳
^
ס
סערבולא
מסתיו
כסכירו׳
לחודיה
דמי׳כשכא
דבפיוצ׳בזה אינו אוסר דגרסינן כמי שהוציאוהו חצר שבין '3מבואות ערבה עם
לגוי כטל ליה העירוב וכי הדר שכר לא יחזור העירוב לקדמותו  :ואפ״ג דאמיינן
סניהס וכו׳דוחין אותו אצל שאינה רגילה בו וכו׳וכ״ש הזה  .סאינוצריך
^ 5יקסעינו׳קסורחובזווכו׳חזרולהיתרן הראשון שאני הכאדמתחל׳כסעשה
עירוב
ודוחין
אצל
שכונת
הגויס
כדי
שלא
יאסור
ועוד
חזה
דעתו
מעורבת עם
•? עיחב ^ין
סופולהתקייכל השב׳שעתיר הגוי לבא אבל התם איןסספינו׳פומדו' הנכרים ורגיל אצלם ואפי׳אין לו אלא פתח א׳צר כד' על ר׳לכד המיט דוחק אותו
יאמ׳ג
דהיכ׳דשכח
א׳מכני
חצר ולא עירב אין עירובו בטל אלא מבטל היחי׳ אצל אותו פתח כאות׳שאמיו בפ׳הדר גוי שיש לו ד׳על ד׳פתוח לבקעה אפי׳ממית
מ?ותו^ /ו(([ז
סמירבו ומותרין להככי׳ ולהוציא שאני התם דסזו כולהו לאיערוכי גמלים וקרונות כל היום אינו אוסר מ״ט בההוא סתחא דמייחד ליה ניחא ליה וזה
ממ
לסי׳איןבש׳העימ׳סלה׳כלל
וגסאקשיי׳לומ׳כלל
שב׳סואי׳והותר׳הומר׳וכ״כ ודאי ירוע הוא לכל כיון סנתנכר פס הגויס ניחא ליה ואסריהם דוחין אותו:
שעו מן
הנכנ׳בחצ'
לשםאכסנאו'
אםנכנ׳שלאברשו>
אינו
אופ׳לעול׳ואם נכנ׳ברשות אם הןא תי1,
אופ׳מיד ואם אינן
אינו אןס׳דע ,ז אחר לי <ןם .

דים
שפו

א* ח
( א)

וכ ' כ ה « ״מ f<"3
לעיר ( נין דגהגז

5שינ(/
׳לכגלתצ' נע'
וי1״צ סי׳ שס״י
כפנ 55י

בצלי ן

הרכות שבת

שפו  pהמורה מותר לטלטל מן החצרות למבוי ונחה מדברי הימ״כס בפ״א
ופשו׳הו׳והוא סנוי מרית׳בריס מסכסכת חצרות סל רבי' ומבואו'
שאינן מפולשין עירבו מותרין לא עירבו אסורין ופיש״י לעכין מבוי אספירבו
החצרות הפתוחות לו ביחד מותר להכניסולהוצי' וכו׳ומ״ש שכשס סערובי חצרו׳
מערב כל בתי החצר  pשתופי מבואות

סעודו׳כפ׳בכל מערכין טלה כ״ט מייתי הא דחכן כל האוכלץ מצ,ןרהי י ,, .
הגויה בחצי פרס ובמזון ב׳סעודו׳לעירוב סבר רב יוסף למימ׳עד דאיכאסו״יי
מהאי וסמוי"מסאי א״ל אפי׳למחצ׳לסליש ולרביע ודפ׳הרמ״בסבס״א סנכללעוי?
עירובי מסומיןושתופי מכואו׳וקפי׳בתו׳ובהשגו' חלקו בז׳ואעיושלא !.3 ; ,ה

יגיחב הנגהבבזת)
בערוביתחומץבסקא .
&זה ! יג״ל סימן
משתף
כל
חצרי
המבוי
ג״זשסודוגמ׳
זה
ש
£
ו
מן
התורה
מותרי^ טלטל מ] החצרות למבוי
אלא מבגורגתיות וכו ולא בטליכצלייוכו׳^
x>'tיה<די'הדרים
שנינו כפ׳סדר ( דףעג ) שהמבוי לחציר*
י
שחכמים אסרו מפני שהמבוי חשוב
בנ׳וג׳ חקזחז׳ אם
רשות שס •ומ״ש ולא בתבלין סכי משמעהתס
גחצרלבתיס •
סגובי ן הת5יי יב
מפרבין י משותפת כנגד
פליצהפיזת׳ניח׳ :אח׳ממיני מאכל משג' בר״פ ככל
החצרות וגזרו אטו מר״ה לרח ו  %והתירוהוע״ י דאמןי׳אילימ׳משוס י־קתצי בסךחלליז
שיתוף
שכשם
שעירובי
חצרו׳מערב
כ
,לכתי החצר כ ךשתופ י ותבלין לאו בניאכיל' כינהו אטוהכאמ!
(דף כו )ומשתתפיןחוץמןהמי' ומן המלח
מבואות
משתף
כל
חצרי
המב
וי
שגובי
]
פת
או
ד״א
ממיני
ובס״פ חלון (רף פא ) תניא 'בכל מערבין
מאכל
ץ
?
חכי
חטי
|
ו
^
ורי
ן ולאו בני
אכילה
מרובי חצרות וביל משתתפין שתופי מכל חצר וחצר
ובותנין אותו באח׳מ<החצרוי ואן אנן רןא ק כא1,ך נינסיוק פס היי אס דתבלין
אץמערבין
מבואו' בין
בפת בין ביין בין בשא' פית׳ פתוח כל

ולאאמת לער׳3פת ^בחצ ׳בלב׳ וה,׳

המבוי לאותו חצר (ואפי׳לא גבו אותי& זם « ״י־כ
כ השהי‘ שותף עם שכיניו בסחור־ואפי׳עם זהביי] ועם זה בשמן

»ז

gÄffÄ

ואמרי׳טלה וכן לעירוב לאו מסותגלץ
מייתילה שהיי כת׳ ׳שאץ מעיביןבהס
אלא ללמו' שיטור׳דשא׳דברי׳
הסכויי׳כה
מייתי לה אבל . .
הרמ״בסבפ״א .
מה״ע .
נת׳
עוכל׳ תבלין וכ״כ סמ״ג
וכ״נסהואמת

רש"י
וככ׳משמתפיןסיתופי מבוי ביןכפ׳ א״צ לשת' אלפ שלא נשתתפו לשם שיתוף־והו׳שיהי' הכל ככלי
בין
ביין
בין
בשא׳פימת
ולא
אמרו
לטיב אי ) ומפני שאינו אלא לשתף החצרו׳ שאין בהם דירה יכולין
בפת
וכו׳
ובכל
מערבין
דרישא
ה״ק
ככל ליתנו באוירהחצ׳או בבי׳שאין כו ד״אעל ד׳וא״צ ליתנו כבי׳רק
מיני פת סערבין עירוביחצמ׳וכע' הדי שיהא במקו׳המשתמ׳הלכך אי] מתני] אותו באויר המבוי וככל
פלה ע״אמני׳מערכיןבחצרו׳בפת י!5ס משפטי ערובי חצרו׳ ושיעורו ושאשתו

מערב׳בשכילו ושמלרבין הרי״ף משמ׳דס״ל דכי אמרי
יתבלירלאו
ין י
י ־־ ׳ "
י׳

רצולערביץאיןמפדכיןמסתתפיןגמביי שלא לרעתו
יייןילוס יגיל?
«™"פיז; • שיתוף שמשתתפי!
™ ! !!
™
'
™
!■) ! 11 ,א׳וקסן גוב׳אותו אפייאםא׳ »בה ? כו7ם :רבמ<ייין w׳»« ^ w

ג Äי !

״■׳ 1
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ימ 9,וננל מרמ־ני
 ,־ -ננ ל בגי ומשתתפין בכל מיני מאכל אפי ד או ה מיני מאכלמצטיפין לייוי׳נמי חקס• סקסי! וםמיייןימימנו
עערבץ וכפ׳חלון • וכתו׳במרדכי5׳ הוי
לשתי
סעודות
חוץ
ממותדניו
שהוקשו
לזרע
ולא
בתבלקיפולין
sw
־
»
«
d
־’
Uw
,
־ Lj
דעיק׳סיתוףלא הוי■ כפת אלא בדיעבד יבשים ולא! כעלי בצלי׳שלא גדלו אורך זרת ולא בכמהי]
ופטריו׳ ומ״ש ולא בפוליס יבסיסמימסמ׳בנס׳
וטעמ׳ משוס■
דבפינן שיהו ניכרים איזהו ולא במים לבדו ובמלח לכדו אכל אם ערב] יחד משתתפי]
בהםשס עלה כ״ק
דאמרי׳דמערביןבפולי׳לחי׳
עירוב ואי
זהו
שיתוף
אכל
רס״י
כתב
פס
וכל דב׳שרגילין ללפת בו הפת שיעורו כרי ללפת בו הפת
הנאכלמשמע אבל לא כיבשיס וכ״כ
הר״אסדאין
משתתפי׳ביץוכ״ש
שת
דחשי׳טפי־
א
וטע
'
לב׳סעורו׳וכל שאין מלפתין כו הפת שיעורו כדי לאכו׳ממנו
מזון מערבין בפוליס יבשיס וכת׳
פודהר״אש
ק י^ הנגרוכי חציו׳ ל סתוםי מכי6ו׳פ יס״י
כ׳סעודו' וכשיחי לא הוי ' לפתן וצרי׳כדי שיאכ׳ממגו
מזוןב׳סעודץ׳
דאין
מפיבין בכפניו׳ולא בעמי׳וחסים
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לס3מי

ויילא

שיעור שאר משקין ומשתתפי] בב ביצי ובה רמוני ובה

*»  PPבהםפי׳כעכיוח תמרי רעו׳שלא סלו

״יה
ומ׳ם פ-צצ״יסו־״צי ל *  wדיי־ ־ *■ קכליטרא ’ יק '= ?״״ ’ S? Pבא! כל שא:ני יאוייל  °1 ■,רא ין

ציק

tto

»יס' ל6

כוליןליפ־וניוויי< ־סג׳נפ׳ נ יגד
לשום אדם כגון  7מיכייןולישראל
בתתמאמרשבומ שלא אוכל בפיל ולא מיל אין גזצידזש ונ׳ריס'נ
מסתתפיןעלהפ״האמירב יהודה
אמר
ככזו
משתהפיןלו כה ש ? א אס אלא באכילתו ולא שא׳הנאותיי ב פ״א ליטרא ירקבין שיביןסלוקואם
שמוא׳מיסבור׳סהיומסוביןיקד׳עליהן
אבל
אמ׳שבועה
שלא
אהנהממנו
נראה
היהבסיל ולאבשילאין מערבץכול5י
היוס פת שעל השולחן סומכין עליו משו׳
שאינו ראוי
לאכיל׳וכ׳טליוהיא״כדשלא
בירו׳ואמרי לה משו׳שיתוףאמר רבה ולא ■
־
נאמ׳זה אלא בתרדין • וכ׳ה״ה ודברירבי׳
בליגי כאן במקובץ3ב* ת כאן כמשובץ בחצי א״ל אביי לרכה
תניא דמסייע לך ניאץ כטעמן שאין אדס אוכל ירק כשיל ולא כסיל * ומ״ס ולא בכמהין
ופנריו׳ג״ז
עירובי חצרות וכו׳אימא עירוביחצרות כבי׳שבחצר שיתופי
מבואו׳כחצר
שבמבוי
סס
בצמ׳עלה
כ״ז
:
ומ״ש ולא במים לבדו ובמלח לבדו סם במשנה טלה נ״ז • ומיס
ופרש״י עירוב מסוסדיר׳דמערב לסר לבתי דירה כאלו כל בני
הבתים דרים כאן אבל אם פרבן יחד מסתתפין כהס שםבגמ׳עלסיכ״ז •ודע ד 3גמ* אמרי׳אהאדתנן

קצר שאינה פתוחה לו ומפורש ססבגמ׳ כלמקוסשאמרו חכמי׳אין מניסין־כו
עירוב מניחין בו שתוף סק מאויר מבוי משו׳דלא מינשר • ובפ׳הדר פלה ע״ב גבי
הא דתכיא מטרכין בחצרות כפת כתבי התוס׳בשס ר״י דסתופי מבואו׳ דוק׳בחצי
שבמבוי ולא כבית משוס דלקצי מינכר טפי שפוף דשייכא טפי למבוי וקדוביס
משמיש׳דמכוי זס לזה ואס״ב כתבו ומיהו בירוש׳ משמע כפרס״י דשתופי מבואות
בחצר וכ״ש בבי׳ וכן דעת הרא״ש בפ׳כיצד מסתמפין  :ומ״  $או בכית שאין בי ד'

 .מוקי כשנתן לתוכן שמן וקשי׳דתיפוק לי מסוסשמןו
אפ״גדלא הוי מן הסמן מזון ב׳סעורס וגס הגהות אשרי כתבו בשםרכינוסמסון
דדוק׳בשנסן לתוכושמן • והפוסקי׳סלא הזכירו נתן לתוכו סמןנר׳סהססובריט
שלא הוצרכו להעמי׳בנתן לתוכן סמן אלא דוק גבי חפשה משוס דבעי׳טידידהוי
פירא אבל לגבי פייו׳כראוי ללפת בו את הסת סגי :וכל דבר שרגילין ללפת נו
את הפת וכו׳וכל שאין מלפתי׳בו את הסת וכי׳שס ברי׳בכל מערנץ אמ׳וגיהיר
אמ׳סמוא׳כל שהוא ליפתן כדי לאכול בו כל שאינו לפתן כדי לאכו׳הימנו-
ופרס״י

:ומקויסשיתוף המבוי ציי שיהימונח בחצר• שבמבוי ואצושנברצי'
זה מזהורחוקי׳אין שתופן אחד ואץ מבואומיהן כא׳; וככל משפטי • טמבי
קצרות ושיפורו וכו׳הכי משמט מדתנן בפ׳סדר (דף פג ) שהמבוי לחצרות כחצר
לבתים • אפי׳אס אחד מזכה לכול׳רכיטי׳יין שיש לו כאוצ׳ סגי הכי אמרי׳בפ׳הדר
עלה ס״ק דס״ל לכ״ה גבי הא דא״ל רבא לאכיי מבואה דאית בה תיי גברי רברכי
כרבנן לא ליהוי ביה עירוב דאליב' דביה אי מקני לסורביפית׳דחלא בחכי׳מהני
ופי׳ ה״ר יהונתן שיקנה רביעי׳ חומץ לצל א׳וא'  :ומצאתי כתוב טל מ״ס רבי׳אפילו
.אס אחד מזכה' וכו׳ר״ל לפי סיש מי שפי׳דהא דקאמ׳בגמ׳וליקני מר רביטת׳דחלא
בחבית׳ר״לרביפי׳לכל א' והוא דע׳היא״בדוכרש"בא והרי״טבא תמהו עליו וכתבו
סכרביעי׳מספיק לכול׳לכך כת׳רבי׳דלא מיבעי׳כשנופן כ״אקלקושמססי׳כרביעי'
לכל א׳וא׳אלא אפי׳כשמזכה א׳ לכולם מספי׳ברביעי' א׳לכולס ודלא נהראב״דוי״מ
דלסקאפי׳קאי אייןשישלו באוצ׳וה״ע ל״מ אם רביעי׳יץ של עירוב הוא בטיןדסצי
מזכה אלא אסי׳סהוא מעור׳בתוך א וצר סל מזכ׳כלו׳בתו' סבי׳מלא׳ש״דט׳׳כ ביאו׳
דבריודבגמ׳א

תערכיןוכת׳ה״הבפיאבשסהרש״כאשהיץמבוסלבק_
כוולפי׳שיטורוכדיסמביאיןממנולקיכוסב׳סעודו׳-
ובסומןיששסכגמ׳ב׳לסוט
—׳ -״
וכת׳ה״ה —
בפ״אסנר׳שסרי״ף ■.״־׳־•
והרמ״ב׳סוסקין -
ריילממל
כלשוךאשוןדאע' ששיעורו כלי
לסמל
כו
ב׳סעודו׳ירק
כלו׳שכל
השפוד
'
מןהיר׳ודלאכליסנ׳בתר׳דא׳שסיפורוכדילנכו
כו ירק הנאכל בב׳סעודו׳פס הפת  :וכת' ה״ה בסס לרש״בא והחומץלטכול.נוירץ
סל ב׳ספודו' ויראה ששיעורו רביעי׳וגס התו' כאבו נר"® ככל מערכין עלהכ ם
דחומץ שיעורו ברביפי׳ומ״ש וכן סיעו׳סאר משקיןנר׳פלמדה ממאי יאמ יי3פ ,
מערכין (דף כס ) גבי שכר בכמה מערכין ואסיקנ׳דככ׳רכיעיו׳כדפיט יוככג ?
הרמ״כס בס״א ומשמ' פס כגס׳דדין שארטסקין שוסלשכר • ומ״שומשמתפיןמ
ביצי׳ג״ז בריש בכל מערבץ (דף ל ) אמ׳רב שימי כר תייא מערכין בביצי חיווכח
. .
אמ׳רב נחמן בר יצחק w
״
סהי׳גירס_'ה״ה _ _ :
סיני אמ׳סמי׳וכ״ב
ומ״ש וכה רמוניוכה
אפרסקין ובליטר׳ירק סס (דף כס )ברית׳דרס״בא לעכין מעשר פני ואס פלהוכ(
לעירוב ואט״ג דרב יוסף אס׳דלא אמ׳רב וכןלעירוב אלא אמתני'מ׳'ממםמד ^מו

סומץ שבהן ולב
ומה סנסתס
הופיל כלו׳כדאמ׳אי אתם מודים ונו׳ואין זה מוכרח שהריבפ״קדביצ' ובסוף ביצה
מסי׳יב הושפי׳דלא פליגיב״ש וב״ס הכא בגייר וככר כתבו התו׳בזכ-ומשתתפין
בכל מיני מאכל כבי נתבארבשמו ! ומ״שאפיד׳או הסיני מאכל מצטרפץלב'

מא כספריוכיני
ב׳רמוניס כדאימא בגמ׳וכתו שכתבו הר״אס רהרמ״כס וכן
,
׳ר
ומזיןמי
המדוייקי׳  :גרסי'כגמ־ ( דף כה ) אמר רב יסודה אמר רב כשוחוחזיןמפרגיןגי
כמלא
כסות בכמה כפלא היד סזון
בכמה ^

־ח

הלכות שבת

ד איכרי ופרש״י אגודלירק שכורכין כאיכרי׳ והרמכס כת' ששיעורו
^^ ^
םסו 6מפרש ששיעור הירק שנויכין האיכרים והי׳רש״י חזיז ססת
*כשהו !5ידק וגחזין אותה לובלין ואמרי׳בגמ׳דמקמי דאת׳ רב לבבל וחזא
^יליה״הוה אמ׳דאין מערכין בוואפשר שמטעם זה השמיעו רבי׳דכיון דהשת׳

של

ל",־  .י!  / .״ ״*יי -דיי דל

!׳״־ t

ודרמ״דרג

^ילמערכין בו והרס בס

^גר׳סס וב׳ד6

מ״נס  :גרסי׳תוכגמי
מ5וסי׳ כק3וככ 1בוהי הריף והיה
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( :נ )
דלא נ׳ססלדדגל**

■׳
י לשתף ככל ע״ש אופעס אמד בשנה יתבאר כסיכון מזכר :־
אלייי״׳דס׳ללאלו
ישפ JCOD 1על עירוב במקוכושתוף יכו׳בפ׳ סדר עלה פ״א מערכין כי? ציי,
סל '«8
ומשהתפין במבוי שלא לשכחתורמערוכמזהמכוקו׳סיצמיי ה 4ע1יל  ,נ)
Mim
אבותינו לא עירבו דר״מ וחצמיי׳או׳סערכץ אומשמתפין פליגי בה־ רב כחומי גרה '■ 'i'ixn
נציור« ע«' פעןרי|
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מותר עם כל א לטלטל ממנו לחצרו ומן החצ לתוכו ואפו למלט
 ; , 5״ ™  V,1M3rוגיסי פו
שיתף עם
כלים ששבתו׳ .במבוי זה למבוי האחר ררך החצ אל
ת׳וםס) איןפוחתיןלעכי צגוי־ן מהצי
שום אח מהם אם הוא רגיל עם שניהם לצאת ולבא בחול דיך
יחסים ומ׳וקב גרוגרות או מכה דבלה
אינו
עליהם אוסר על שניהם ואם הוא רגיל ע  0הא׳ועם השני
 J,jjוקלעירוב וכתבו הרמב' כ ופיש״י
ןנל? ל!5סר סנדרסין בעיגול קרי לה ו רגיל אותו שרגיל כו אוסר ושאינו תיל אינו אוסר ואם סויתף עם
שתפו ביניהם ואק זד־ן
אותו שאינו רגיל הות׳התיל לעצמו אם
מל' ושוב איכר מוכר 3מד' 6צא במשקל:
אוסר רכיון רשיתף עם השני סילק עצמו מזה שהיה ףגיזל בו וק׳
ומשתתפיץ אאי׳ כאוכל שאיט ףןוי
לוונו׳ססבמסכס ( דף כו ) מערכין לנזיר נמי אס רגי ל  CJJשניהם ושית ף עם אחד מהם מןתר השכי nrnlJ
ח ף 0ראל בממס סומכו אוסר בחולין■ סי 1,ק עצמו ממנו ואם המבוי שרגיל* בו שתפו כיניה׳ ואותושאינו
יתהלכת׳נסומכוסואע״גדסת משנה
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סלוסדה״ה לישראל כעי אלא אורחא
למילת׳ נקט כהכיס סתרומ' וחלהמצויה
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זהדוחיןאותי
רגיל לא שתפו והוא לא שיתף לא עם זה ולא עם
ן אצל זה שאינו רגיל ויסתלק מאותו שרגיל כדי שיהא מותר
שהו אינו מפסי ברב שהרי לא שיתף עמהן יו ® ריוח לאחרי « י
זה יהיו מותריןכופין אותן על מרת סדום :
עב עירוב במקום שיתוף ועל שיתוף
ש ^ ז TO/D1D
יי במקום עירוב שאם היו חמשה חצרות
פתחי׳שביניה׳אין
פתוחות זו לזו ופתוחו׳למבוי וערבו החצרו׳דרך
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כלוי
בהגה׳יאשריכפרק הדר עלהקלב' בשס
מהיי״ס וכתבו עוד בעלה קב  fוהלכה
כר״מ מיהו במקום מצוה לא בעי" תרתי
דקאמר אביי והא לא ערביכן א״ל כסמוך
אשתוףוקאס כשתתפוכפת סומכין
אשתוף במקו׳ פירוב מא״זדובסאדתני׳
מערבין בחצרו וטסתתפץ כמבויפר ^ ׳י
מערביןבסצרומהפתוחו מזר לדז אע t
במבוי להתירם המבוי ואס לאוסצמת
מותרות מזו לזו ומבוי אסור דאין סומכי׳
נסקוסספון ילאפל סמון»
עלעייוג
כמקום יע נמ רינ) 5דל 5ועינוכני 0צ 1־
לעצמן שאס יסמכו עלזה תורת עירוב
תשתכ׳אכל עירב׳כל סצ ' לעצע׳ונשתתפו
כול׳ במבוי אע״פ שלא עירבוחצרחו פח
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כל שיתוף שאין מכניסו! ומוציאו דרך
אש
שפח
לא כתב p
סימנויויקס בהם מזון -ישמי םעןךו ע כ;
ואין נ״ל דסא מתני' לענין אין פוחתין לעני בגרן הוא דסיתכי׳ואט״ג דאמרי' עלה מתחי׳למבוי וכ״כ הגהו' בפ״א כסס הר״ס וכ״כ רבי' ירוססבחי״ז וכ״כ המרדכי׳מד
בס׳בכלמערכין מלה כ״ט וכן לעירוב לשא׳מילי דמיתכי כה קאי ולא לכדי שימכר׳ הדר ־ ולפי זה לדברי הכל כל סצר צריבה לסרב בסכי עצמ ואס לא עירבה כפני*
אגיאכל כפירות כדי לאכול בהן מזון ב׳סעודות וכדאמ׳ רב יהודה אמרישמואל כל מצמ׳ ליכא למ״ד דסומכין על השיתוף אלא הב״ט בשכל חצר ערבה לע -צמסואס״ה
שהוא ליפתן נדי לאכול בו וזה היה דעת כל הפוסקי׳סלא הזכירו בריתאזו לטנין נשתתסו במסי ולא עירבו דרך פתחים שכיניה או עירבו דרך פתחי־׳שכיניה׳ ולא
עירוב  :כתב בהגהות אשירי פ״ב דביצה נר׳דערובי תחומי{ פושין אותם מסומן גשתתפו במבוי דלרבנן כחד מכייהו סגי להתיקבמבוי ומחצ׳לחצ׳ור״מסכר שאף
ע״ססנסתתעו במבוי צריכין לערב דרך פתחים מסכי התינוקות סאיצס יודעיח
דלאצריך כי אס מעט לכל אסד לב ' סעודות ועצה טובה קמ״ל ויש ללמוד מסס
לסיתופיתבואו'י נ  :אסר סכועה שלא אוכל ככר זו וכו׳ג״ז כריס פ׳בכל מערבין מהשיתוף הנעסבמבוי ויאמרושמטלטליןמחצ׳לחצר בלא עירוב דרך סתקיס׳ע״ד׳
פלהל׳אער רב הונא אמר רב שבועה שלא אוכל ככר זו מערכין לו בה ככר זו עלי זו צריך לפר׳יהא דתכן בס״פ חלון ולא אמרו לערב כסצרו׳אלא סלאלשכח התינוקר
אין מערכין לו כה  :וכתבו התוס׳והרא״ש שנראה להם דהא דאמרינן שכוסה שלא ומתני דה׳חצמת סתוחו' זו לזו ופתוחות' למבוי דאיתאבס׳ הדר עלה ע״ג וגס צ״ל
אוכל ככי זה לאו דוקא שלא אוכל ה״ה דמ אס אמר שבועה שלא אהנס מככר זה דההיא מתני׳דפ׳חלון כמי אתיא כר״מ ולא קי״ל כותיה ואע״ג דסתס סתני׳בותיס,
מעונין לו כהדקי״ל א^ן מערכין אלא לדבר מצוה ומצו׳לאו ליהנות ניפצו ואס ביון דר׳יוחכן אמ׳ נסגובר״ע ולא מוריכן כותי' אלא כחכמי׳פכ*כקטי׳אבליהרמ״בס־
אציק מילתיה כלשון קונס אפי׳אמר קונם אכילת ככר זו עלי אין מערכין לו בה כתב בפ״א המשתתפין במבוי צריכין לערב בחצרות כדי ש5א ישכחו' התינוקות׳
גויה אטו אמר ככר זו הקדש משוס דסתס קונס דומה להקדש דשניהם אוכל נאסר תורת עירוב שהרי אין התינוקות מכירים מה כפסס במבוי לפיכך אס צשתתפו
על האדם אבל הרמ״בס בע״א פסק דלא כרב הוכא שכתב וז״ל וכן הנודר מאוכל זה כמבויי בפת סומכין עליו ואין צריכין לערב כחצמ׳שהרי• התינוקותמכירי־' בסתיי
אוהנשבעסלא יאכלנו מעיב בו ומשתתף בו שאס אינו ראוי לזה הרי הוא ראוי ובפ״ה כתב מבוי שעירבו כל חצרות סבו כל חצר לעצמ׳ואח״כ פשתתפו כולן במבוי
לאחרוכתב ה״ה שכן דעת רוב המפרשי' והרשב״א מכללס דלא קי״ל כרב הונא שכח א' מבני החצר ולא עירב :עס בני חצרו לא הפסיד כלוכז שהרי כולם כסמתפו
כדמוכחן בריפות דהפס  :ומ״ש ואס אמר על ככר היו׳ חול וכו׳כפ׳בכל מערכין וסל הסיתו' סומכין ולא הצריכו לער׳בחצרו׳עס השיתוף אלא שלא לשכת התינוקי
מלסל״ובעי׳דאיעסיפא  ::תצר הפתוס לב׳מבואו׳וכו ' כמסכ׳פ׳מי שהוציאוהו והרי עירבו בחצרו׳ כר׳מדכריו סאפי׳לא עירבה כל סצד־לעצסס אס כשתתפו כפת
עלה מ״ס אר״ס למה״דלג' חצרות פתוחות זו לזו ופתוחו' לר״ה עירבו סתיהס סומכין עליווא*צ לערב כלל ואף פ״פ שכתב בס״ה נסתתמו במבויושכחז כולם
עס האמצעית היא מותרת פמהס והן מותרות עמה ושתי' החיצונות אסורות זו לפרב בחצרות אס אין מקפידין על פרוסתן סומבין לע ססיתוףבסבת ראשונה
3ז< זו ופסק יב הלכה כרש וכן דעת כל הפוסקי' ומשמע בגמ׳במימרא דסמואל בלבד ואין מתירין להס דבר זה אלא מדוחק כבר העמידה' ה״ה בשפירבוכי  fומאי
ס5ושוב בסמוך סדין הצר סכין בתבואות סוה לדין ג חצרות וכבר כתבתי כסימן פרוסתן פרוסה דעלמ׳ שאילו נסתתפו בפת סומכיך עליו משו ,עירוב ולפי זהנרא"
ץ» דמשמ׳כגסר׳סאס נתנו שתי המכואו' שיתופן בחצר זו ה״ל חדא ומות׳לעלטל ■ שהרמ״בס פוסק כמ״ד שהלכה כר״מ ולאחיישי׳לדרייוסנן דאמר נהגו כיון דסתמ׳
■ וכת' סכך
ששבפי ’מבויהז למבוי האחר דרך החצר והוא שלא יתנוהו בשני בתים וכמו דממני׳כר״מ וכמ״ד בפת כ״ע לא פליגי דבסדא סניאוכן פי ה״ה בפ״א
כלי-
פליגידבעי׳חמד וסתם
דעת הרש״בא  :ואפש׳ספוסק כחכמי' וכמ״דביין כ״עאל
סגתכאשס* 1מ״  $לא שיתף עסשוס א׳מהן וכו׳עדסוףהסי׳שסעלהס״ט אמר
מיאל חצי סבין שמי מבואות עירבה פס שניהם אסור' עם שניהס לא עירבה פס מתני׳ כחכמי׳ דמסתתפו ביין היא דכה״ג עודו רבנן דצריך לערב בחצרות מפס
מיהסאוסית על שניהם היתס בא׳רגילה ובא' אינה רגילה הז שרגילה בו אסור
התינוקות שאינן מכלרין ביין סמסתתפין בו כמבוי אכל כסמשמתפיס בפת מתוך
יזהשאיכס רגילה בר מותר אמר רבה רב רב הול עירבה סס שאל רגילה בו הותר שהפת חיי האדם עיניה' תלויות בו ומתוך כך מכירים כמסתתפין במבוי וב ולפי
מילה לעצמו ואט רבה בר רב הונא אמר שמואל אס עירברגיל לעצמו וזה שאע' זה סומכיןעל שיתוף בפת במקום עירוב אבל לא שייךלמימרסומכין סל עירוב
במקום שיתוף דעירוב שערבה כל חצר לעצמה היאך יתיר לסלטל במבוי והיי אפי׳
ינילהברלא עירבוהיא סמל לא פירבדוחין אותה אצל שאע' רגילה בו וכגוןהז
נ^ין על מדת סדום• וכתב סר" אס והרי״ף לא הביא כל זה מסוס דלית הילצתא מחצר לחצר שלא דרך מבוי• אסור לטלטל ולכן לא הזכירו הרמ׳בס מיסו היכא
"מולזל בהא לאמי סצי סכין סתי מביאות אס עירבה עס שניהם אסורות עם שהחצרות פתיחות זו לוו ועירבו דרך פתחיהם איפישר שמותר לטלסל במבוי על
אנו סמך עירוב זה ודבי׳סתס דבריו כיותר שנראה מהס דאין חלוקביןהרמב׳והרא״ש
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^קמ ^ טחילק בין רגילה וכין שאינה רגילה וגס הרמ״בס כמב לה ני מלוקים בפי׳ סומכין על שתוף במקום ערוב וכן כמי משמע מדבריו דסומכץ על טימב
פ ס מה ש ומ״ש יבינו וכן סא רגיל עם סכיהס ושתף טס צ׳מהס מותי השני במקום שתוף לדעת כולם וציתא אלא כדפרשי׳כתוב בתשובות אשכנזיות ששאלת
!* על פי■שלא נזכרמדיאבגע׳ למדה רבינובק״ו מהיכאדשתף עסאינורגיל אס צריך לעיב כחצרו׳ היכאשכשפתפו כמבוי לא צריך כדמשמע פרקהדר דרבי
' תי יגיל לעצמו נוסת דברי המשתף כתב רבעו בסימן .סצ״ה אס טוב יוסק הלכתא נושיה לגבי דרב דאמר נהגו העולס כרכי מאיר דאמר מערכין
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כחצרו' ימשתמפץ במכר וכל היכא
דאיכא נהגו איירי לא מורען הילכך לא צרי׳ ראיס לדכריו ורבי׳ימס׳ כתבה בספיו ודפר פשוט הוא שצריךשתהל!סמי׳
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מבצרי׳ איכס
מוקפץ
חיי 1,לדירה
וכמ״שרבי׳כו ״?ס
»ימי לאירגי זו דרך פתחים שביגיהס ופא לעסות גס כן סימוף במבוי וכמו סנמבא׳לדע׳ רש״י
ודמ
שמהר״י
קולון
בשור־׳מ״ח כת׳שדברי הרא׳ליתנהו אלא לח׳מירזשרת׳ ^ ת ^
 3ים עיר! ׳ נמנ -י(  ,אבל לעיב כל הצר לעצמה• ולסתף במבוי
^לל:6יו,
^ ־י' & ש
5מק!0שימזףזכ׳' 5הניק צריצץ ומכרך טל כלאוא׳מהסא:

אל ערבי החצרו׳יחד וגמלא שתפו
ל;«; -ג* יגםה»< הג
במבוי <ונישי» לייד ’ סננ’ 1יו 6זסיי' 01על;
פלאפיד״ן העסקי' ־שפח אס לא עירבו
החציו׳יסדוכו׳ .
כתב הר״םבמז״י! שאם ערבו
כחצרו׳כי!
ו)5שי דריס כסצי סס׳וכןבי־^׳סשוצ
לנ״ל
?
נעינן' י ״ _ בי״פ ר״אדמיל׳עלהק״ל אחילעצמה אזאין מטלטלי? במבוי אל! א כד״א ואם אל ערבובי!
סמגושקששנעיניול־ת’ ׳ ™ ^,
«•׳! -א פי!גרכ גJ
סגר ב5ינ עימי &תמ 6יך.אע י 55מי®ל׳י ?ספתפי אחת לעצמה אז מותר לטלטל ככולו ובה״ג כתב בסתם אסור של־ס דהיינוםמ־נוששיונ-ןו  1,-נ, 1

{  : tifסייג;
?שק ».מתפיך7-דך
ןי'ן השים <,ן כחמר
 .? !?35גי הסיתין•
' 50ס מנ .י \ המגל
רק %מ< ניה  9צי
<ל/ן
ני« ה
7ין מגיעוןהמסכ’
גמלחזד 5״י
 8נ//באד לעילםי׳
שעי! !לכן נל מני
גריכי׳לעינ נפני
עגמ< ביד שלא
יסעכיז
ינייא
«עילונמהעינזק'
ר®  .ינן
י׳לעי!
מימ ,ן ה « ניי
ןה!5ןה< 1ע* המ״כר
בלגרי־דר ^ זיז *
 6נל בןיתןף הנהי'
ק5ןי ד ; 3?!; )5ר/ח׳
מנכי ? פגי ממ!
a 'W5 *urj* 5
«שי 7.ף
«א״ב
"!ד
 5ער 3כלכ כדגרי
תשיע ^ כ׳לל־ * '
וכל העזשתי ' {£יל
■ עדנרכן כ ג *
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ו3ב בתי 01לפני׳מזש רזליגי w
ור יוחנן אס צריכיז לתת * u״׳ ׳
אס די
בשית׳י־יזכימי
.׳־  -״

L

אס לא עירבו חצרו טס בתי מות לטלטל אל וזה ודאי א״א דאפי׳רג דאסר לטלטל כמכ יי ב^א עירוכ מיד'
בסלו ואערי׳מ״ש יכ עירבו חצרות טס
שאם אל ערכו חצרו׳עם בתים שרי והתוספו׳פוסקים שאין הלב׳הלכ׳כדביי סי בהא ישילסמוועל
בתים מתקו חצרות ונעשו התיס ורב כרכ ושרי לטלטל ככל המכון אפי כי ערכו חצרות עם
הגתיוקלהחסיבסכא׳ולע״ד נר׳דכדי יו6ר 1׳
לטעמיה דאמ׳ אין המבוי נית׳בלחי וקור .
נראהויעתרב אלפס שלא הביא דברי .לב:
לסמוומליובכלהתורהטלהיל ^ L
סד שיסו בתי ' וחצרו' פתוסי׳למוכו והכא
 7y .JJSuהדר כמבוי ויש לו חלון אחורי ביתו
פתוחעירוב דקי״ל הלכ׳ כדכריהמק,ז3ן L
בתים איבא חצרו׳ ליכא כי לא עירבו
גמי
לבסעהאולכזרפראפי׳איזבואלאד׳טפחי
י
לבקעה או לקרפף אפי׳ איןכו אלא ד׳טפחיסגס המרדכי לחד תימצא אתימתיה.
ליחזינהו להני בתים כמאן דסתימי
דמו
עלד׳אי
׳'אינו אוסר על כני מכוי אפי׳מכניס ומוציא גמלים והרונותיז״ל המו׳כר״פ הדי ואוי״י
דאות׳יחידיס
וחצידאיכא

סמליכא -ופרש״י דנפ ? ו

חגיימונפסו ב|5י כטלילגביהבמייאיז
סעסדקלמ ^ עמיעז  uv׳\

•<w״ !/ .״1

דרד המבוי כל היו׳ שחפץ יותר באותו שפתוח לו מאחוריו
לברן ישראלי׳הדריס בכרכיםהמוקפיסחועה
שיש ול אויר והוי פתחו למבוי כמו שאינו תיל עןאיבו
אוס
׳
ןהוא
סיס
להס
מחיצות
גמירות
ידלתימיהס
• *

ן

ן

,
 1 V/Wמ &/ר י
ודנמותיה רמו
נעולות
להסואסיקנאאלא אמררבאס י מ י גרס
ופתח מאחריו לקרפף ושכח ולא עירב
אם,הקרפףיותר
מסאתי
בלילהל״נ
לר״מדאפי׳אינסגעו
ו"
נמי
לסנרו׳סיאפרוכתיס
וליכאופרס״יאלא
אוסר
לפי
שאינו
ראוי
לו
ואינו
מסתלק
מן
המבוי ואם אינו
אלאוכן כתבו הגהות בפ״במס״ע m .
וכתב
אמר רב אשי סממ
לאו
משו׳בתיס
וחצרו׳
סאתים
אינו
אוסר
דכיון
שראוי
לו
מסתלק
מן
המבוי
ופיר׳רשיי מהיי״ק בסורס מ״ודלכל הסחותבעיני
פתוחים לתוכו
הוא
דרב
בין
עירבו
ואם
הוקף
לדירה
אפי׳יות׳
מסאתי׳
אינו אוסר כיון שראוי לו ור״י שתה׳ ראויה לינעל3לילה ואפי׳נעולות
בין לא עירבו
מציון
דספיחי
ב׳
הצרות
פי׳
אדרבה
אם
הוקף
לדירה
אפי׳בית סאתים אופר שכיון שהוק' ממש בעי ' לדעת התוס׳ ע״כ  :ישראל
למבוי ושתי
בתים
לכל
חצר
תורת
מטי
לדירה
אין
בו
אויר
ואינו
חפץ
בו
להסתלק
בשבילו מן
המבוי; הדר יחידי בעיר סל גייס שהיאמוקעת
עליו ונימי בלחי וקורה והיינו טעמ
דכי שצדו אחר גוי וישראל בצדו השני
וכיח חומה ועבר יהודי אחר דרך ססבסנח
ערבו בחצרות ונא נשתמפו כמבוי
אסור אחר של ישראל אצלו פתוח לך" ףן ף 1א ונתאכסן בקצר אחית שניהסמותוין

:מן
לו דאס לאו משוס בד< ס״ל סצמת ומבוי
רשות א׳דרנדאמ׳לסא מילת׳ כי״ש דאת
גג וחצי ומבוי רפו ' מיהן ומטלטלין מזה
לזה ואמר רב עלה הלכה כר״ש והוא שלא
עירבו בתי׳ מס החצרו׳דלא שכיסי מאני
דבתי׳בחצ׳ הילכ׳לענין טלטול בתוכו כמי
כי לא עירנו חצרו׳ עס הבתים שרי דה״ל
כמי סצשתמפו בו דמי גרס למבוי ליאסר

הפתוח למכוי אכל אם פתח כיניהטמותר לרש״י ולר״י אף אם
פתח ביניהם אסור :

שצא
ככלמשפטי ביטול למי ששכח ולא
עירב

אינו אוסר טל ישראל הדר שס וגסאין
הדר סס סוסי עליו  :וס״שרכיכוואין
מספיק במה שישכור משר העירנ״כ
המרדכי בס' הדי בשם ר״מ וגסהכלכו׳
כת׳כן בסס ר מ והאהשיט ' שאין
זדכריהס׳
בסר שהבתי׳סלו וססכיר׳למיהעי׳וינול
לסלהסדאטו מפנו שהוא סרהעירגרע

בחצרו ק הוא במבוי שאם שכח חצר
אחת ולא נשתתפו מבטלת רשותה לשאר בני המבוי או הם לה
אע״פ שהם הרבים שבני החצר גבי מבוי חשובי׳ כיחיד בחצ׳ ימה
שצריכיןביטולדווקא כשלא עירבו כולם יחד אבי! אם כוי!ם
פתוחים זה לזה וערבו יחד אין צריכין ביטוי! דסומכיז עי!
העירוב
דהא
אפי׳סאי־
משכי׳דעלמ׳כה״גסוכדן
ולהצטרףלשימוף בתי׳גרמו לוואיכ׳שהרי
נסתלקו ממנו ומותר להוציא מהחצחת כדפרי׳לעיל וככל משפטיישף א ^ כחצר עם הגוי ק
הוא
כמבוי
ממנוכמבוא פ הדרגביר ל
ותלמידיר
חגינא דאיקלעו לההו׳פונד' וכתבורני'
לי{3ו,־5
ןלינשתר 1פןננכ״ל  :ןלפ״זל 6או בעיר שאין אסור לטלטל במבוי או־בעיר המוקפת חומה דע
בסי׳שפ״ב וגס אין דבריה ' בשרסהכחיס
קי״ל
כר
3
מסןס
לטעמי׳ דלא שיהיו ב חצרות של בתי ישראל בעיר אבל חצר א לא אפי׳ אם
סלווהשכירס ל  $5יהעיר ואץ לורשות
פסק הלכה כי״פאלזאבשלא ערכו ומאח׳
הרבהבתי של ישראל פתוחים לתוכו וכשיש ב׳חצרות שלבתי לסלקן ויס לו רשות להניח שסכליודכל
דלאקי״לכותיה בההיא אלא כרבי
יוחנן ישראל בעיר צריכין לשכור מכל חצר וחצר
שלנויואין מספיק כה״גסוכריןמסמסכי׳וכמו
סגחבא׳בדברי
דאמיהלכ׳כר״ס בין עירבו
ביןלאטירבו
במה
שישכור
משר העיר :
שצב
רבי׳בסי׳ספ״ב • ואיאפס׳לומ׳דהררביה
וכמ״ש בפי׳שע״ב
ממיל׳בטלה
הא
דרב
ולעול׳מופר
לטלטל
בעבוי
בין
ערבו
חציו
'
'
בסי׳זה ומסט׳זה גס כן אין לומ׳סדבריס ' בשר סאין הבתי׳שלו אע״פ שיש לו
רשר'
גץ לא ערכו
וכ״כ
התוס׳
בהדי׳
וזהו
דעת
קרי״ף
והרא״ש
שהשמיטו
הא
דרכאבל
להניח
כליו
ככל
בית שירצה שהיי הוכחנו למיל בסי׳פפ״ב דלאו דוקאמסכי׳אלא
הרמב׳פוס׳בפ״ה מה״עלפי שהו׳
מפ
׳
דברי
רב
אשי
בפניןסיעלו
דברי
רבבמיער׳זו
ה״ה
לאיניש
אחרינא
כל
שיש
לו
רשות
להניח
כליו
בבית
סוברין ממנואלאשדכרי
בלא מתלוק׳וכמו סכת׳ה״ה שס והר״אב׳
להיותו מפ׳כפרש״י סשיגו־ומ״ש רבי׳כסס כהיה וא" כ ע״כ לומר שאין דברי ' הללו אמוייס אלא בשר שאין הכמי׳סלו וגסצץ
ה״ג אע״פ שכת בסת׳אסו׳ לטלטלו
במבוי
ע
"
כ
לומ
'
דהיינו דוקא בעירבו חצמ׳עס לו רשות להשתמש בבתי כני העיי כלל ואסי׳בשעת מלחמה סצריך להושיבאנס[
בתי׳הוא מפ׳כפי' הרמ׳ב׳אבלאל
עירבו
פשיט׳דשרי
דה׳ליכא
מאןדאס׳וכע״שרכי
'
:
המלחמה
וכלי
מלחמת ' בבתי בני הפיר אינו נעשה ע״פ השר אלא ע״עעצ׳והנהג'
ע! פט
גויהדר במבוי ויש
לו
סלון
אמורי
ביתו
ומכל
זה
הסי׳מימרי
דאמוראי
ומצי המדינ׳ונמשיס כל הדגרי׳כמצהג קצת עיירות שאין למלך ולשרטליה׳שיוה
כפ׳הדר
עלה ס״ז גמ׳משנה קמייתא •• ומ״ש ממחלוק׳רש״י ור״י סס
וסולטטת כי אס לקבל מסיס ידפיס ולשפז' מספטיהס ושאר כל ציצי העיראינם
כמוס׳וה״ה בפ״ה מס״ע כמ׳כדברי רש״י ושכן מסמ' מדברי הרמב״ס והכי
נקטינן:
נעשים
רקפ״ס
יועצי
המדיני
ומנהיגיה
הכקראי ' בלשונם ריגידורישאבלעיירות
'W
מבוי סצדו א ' גוי וישראל כצדו השני וכו׳ככר נתבא׳ כל זה
כס״ס
שפ״ב
סצרפי־העיר אינם נטשי' אלא ט" פ המלך והס׳והנהגתו או ע״פהממוני׳סלה׳ודצי
וטס
כתבו
.
רבי
'
לטנץ
חצר
ספתוחי׳
לו
בתים
בטנץ
זה
^
ככזן
כתבו
שהשכירו׳מהמלך
ההוא או השר הסוא מהני שהרי יש לורשו׳לסושי' אנשימלחמתו
לענין
מבוי שפתוחים לו חציית בענין זה ו-שס כתבתי דעת הרסב״סז׳יל •  .וכבי .וכלי מלחמתם כבתי בני לעיר נטט ,מלחמה שלאמדעתס • ותדע שהרי גסדפת
בת׳ רבי' כסי' ש״סג
ממבוי
זה
אע״פ
שאין
בו
אלא
חצר
א
'
של
ישראל
ניתר
בלתי
או
הרפב״א
בתשו׳
סשכימ׳מן
השר
לא
מהני סכת׳ ח״ל שאלת אס מסעי׳ לסןשישניוו
קורה כיון שפתוח לו חצי א ' ואע״ג סדר בו הגוי דירת הגוי חשיבא דיר׳לקולא :
מהפר׳שכו׳אדץ העיר ונותגין לו חק ידוע בכל .סנה מהבתי׳או שמא
צריךשישכיו
&צא .ככל משפטי הביטול למי
סמבה ולא עירב בחציו כן הוא במבוי שאס מהבפלי׳ הדרים סס  :תשוב׳כל דמצי הפרש לסלקן מצי לאוגורי כל היכא דלאמצי
סכח חצר א׳ולא
נפמתפה
מבטל׳רשותה וכו' זה פשוט ומ״ש או לסלקן לא מצי לאונורי וכדאמרינן בההו' פונדק דלא הוה סוכר והוסמשני׳ענ
הס לה אע* פ שהן רבי ' כלו׳
וקי״ל
דאין
מכטלין
רשו
'
לב׳סלא
עירבו
כמבואר
ואס
הפרש
הזה היה לו רשות להושי׳אכשי מלחמתו וכלי
מלספמ׳מתיהע[!
בסי׳ ס״ף אפ״ה מבטלי׳לכני
חצר
זו
לפי
סבני
החצר
גבי
מסי
חשובי׳כיחיד
בחצ׳וזה
א׳פי׳אי
לא
מצי
לסלוקינהו נמי היה יכול לסשכי׳ וכמו שכתב ה׳'ה בפ״ב מה' עצל"
למד רבי׳ממ״ס כסמוך דמצר א סל
יסר׳אמ״פ
סיס
בו
כעלי
בתי׳
רבי׳תפיפי
כיחיד
ע״כ
בפיר
שדבריה
וצרכיה
כסתני׳ע
"
פ
מנהיגי
העי׳ויועציה
ולא
מל
פי
השר
דכיי
לענין עיר סכול׳גויס־־ומה סצריכי׳ביטול
דוקא בסלא עירבו כולסיחד דרך פתחי ' התשובה אמורי ' והכי דייק לשוןהשואל סכת׳ אס מספיק .שיסכרו מהערש סהוצח
סבץ חצר לחצר אבל אס מירכו דרך פתחים אץ ^ ריכין ביטול כדפריסי׳לעיל בסי'
המי׳ונומנץ לו מק ידע בכל מנה מסכתי' ולמס לו להאריך כ״כ סיסלולכתוסתן
ספ״ז  :ומ״ש וככל משפטי יעראל כחצ ' עס הגוי כן הוא במבוי או
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ותניא בגמ׳עיר סל יחיד ונעשי׳סל רכיס אין מערכין אותה להצאין אלא אוכויילה
י ופיר וליקח מהס מס מהבתים אבל לא היה לו סוס ממשלה אהר׳מ״ה קמיבעיא
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אגלבממנהגי׳פ״ס השר לא נסתפ׳לו דה׳ודאי לכ״ע שכירו׳ השר מסר מטעת' או מבוי מבוי בפני עצמו ופרס״י איןימערכין אותה לחנאין דכיון דספיקר ' סד׳ה
אסרי הר אמי והויא כמבוי ששכח א׳מן כחצרו' ולא נסתתפה בודאסי־ה אמלהו
'5שי ימ :וכ״כ מה״רר יצחק בר ששת ז״ל בתשובה בפי׳וז״ל באות׳קניה שקנית' יס
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הורגלו להיו '
א׳וכ״כ הגהות .בפ״ה מה״ע
;״ ‘ ״,מכייי
^ שיסללמ־ ^
• ,
..
רבו׳והרים .והמרדני בפ׳כיצ ' משתתפין ובגחר׳מ״ש
מ 5סכחכ הרס״באסאס היה למשכיר
שצב ? W
־
שליחירפירישאין בה ששים
”!םחפיסת יד כאותן הבתים כגוןסהיי, ,
,
^
במז״ל כת' שהו׳קנין של יחיך אין י כו ^ןלחצאין דלא דאסרי אהדדי מבוי מבוי
ל וכליס או סיס לי ים י להכיסס ? ס 6ך
לערב
כל
מבוי
ומבוי
כפני
עצמו
שחשובה
כול
'
כחצ׳אח׳ויאסרו
נמי
אסרי אהדדי הכ׳ע דעבוד דקה וכי
לאהניס! שוריין. 6ןי״מ,סמש ;י
?
זה
לע
זה
אם
לא
יערבו
יחד
אלא
כולי
יעשו
עי
רו
׳
אחד
ןאם
ירצן
הא
דאמ
רב
אידי
א׳מבני
מבוי
שעש׳
דקה
טאין לו נח מן הדיןל סלק ל פי ס 6
יני
™
י
לחלק
למבואות
שרצו
ק
צת
מ
י
המבואו
׳
,
i
ערב
£
כךם
צריכי
ן אינו סוס על בני מבוי ופרש ימבוי מבר
',רו ולקיטו הרי מפי שדברי הרסב א
3מסונ׳5ןינ׳אלא .
כשר סאץ לו רסו .
להגיש ייעשות בלאימחיציגמהי״ט ־לפתח מבואו או שני פם:ן של שנן
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^גסי מלחמתו כבתי כני העיר וכן
נפושדכרי ר״ס ופל יפי זה יתפרסו דברי אבל אין • בולין לירלק כלהי והורה  TP1 :של רכים אין
יכולהלנגרלאפפט • דפנוידקספמסנמוך
מ״גסנתסמ״ג״״לואי מתא דגוי׳ היא לערב כולה ביחר אלא צריך לשייר מעט ממנה שלא יערפו עמהביאס כל מבוי דגלו דעתיהולאסתלוקי
צוינין למיזכן רשות׳ מכל גוים דאית ביה והשאר יערבו ביחד אם ירצו וזה השיור שמניח אפי׳ אינו אלאכל חד מחבריה והרי״ף והרמ״כספירשו
פסיכי לתיקו מתא כולה כרסות׳דישראל בית א' סני ואפי׳אינו פתוח לעיר בענין שיוכל לערב עמה אפייהדקה אצטבאוהתו' פייסו מחיצה גבוה׳ד
ו? ך ערכי וזה היה דע׳חכמי ספרד שהיו הוי שיור ואפי' הוא בית הבקר או בית התקשא״צ לערב ואםטפסים כגוןאצטבא • וכ״ל שטעות סופי
נוהגי׳ כעוליטולה ומורסי׳וודאל ח׳ גארה הוא משייר ממנה הרבה השיור יערב בפני עצמה.ושאר העיר הוא בסו' וצריך להגיה עש׳טפחיס וכ״כ
רבי׳ירוחס בסמס ורבי׳כמב כפי׳המו' •
ן 6לקלעס ורוב העיירו׳ המוקפות חומה בפני עצמה וכל א׳מות׳בשלו ובלבד שלא יוציא זה מזה וצריך
וכתב ה״ה בס״ה דעכין זה כמדיג ' מוקפי
לדרשות משריהמדינו' או מן המלך שיעשה צורת פתח
ביניהן אם הוא יתר מלוב׳פסים אםהו׳עשר' קומה גבוה י׳ספחי' ויש לה דלתות שהיא
וכן הורה מורי דודי פה״רר יצח׳קארו ז״ל ואם אין לעיר
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לנרסיסי״ליאפוכתב שהיו יכולין לסכור העמיד לה סולם בצר השני ואפי׳העמיד הרבה .סולמות זה בצד רה״י ומפניהז אין מערכין אותה לסצאין
אבל אס לא כיתה העיר כולה מוכשרת
סכןהפלך שהיה אז שהאדון העיר או
ספומ׳הסומו' דכ״ל כןהמל׳או סומ׳ החומו' זה עד רוהב י׳לא חשיב כפתח ואם יש לה ב׳פתחין אם יש אשפה במחיצו׳ובאו להכחיר חציה ולערכ׳הרשר
סכירוולקיסו ^ל מלך ואע״ג דהמל׳עצמו בפני א׳מהן חשיב׳כאלו אין בה אלא פתח א׳ואם הית׳של רביםבידם’ וכ״בהרמ״בן וכן מסס׳מלסוןריבינו
משמע מדברי הרש״בא שאין לו כח יותר ונעשי׳של יחי׳־עריין יש לה רין של רבי׳וצריכ׳שיור ער שתתמעטבביאורעכ״. 3אבל מדברי רש״יססבהא
משכירו ולקיטר של כ״ה וא״כככו אושומר שלא ישאר בה אלאחמשי' דיורים ואם היא של יחיד ונעשי׳שלדת*ר סיר סל יחיד ונעשי׳של רבי׳ורשות
החומוס ה״ל שכירו דסכירווהא
חסל רבים יש לה עדיי ן רי) של יחי' וצריכי] לער' יחד ואם דשו'
הרביםהרבים עוברת בתוכה כרא׳סאפי׳בסאין
דיוננו
דונלולסנו ' משכיר דסכירוי״לדה״ע
בל
עבדלהס ,תומה עסקינן וכתב שם כרא״ש
סיס לו רפוי להניח כליו בבתי' ה״לכב״ה.
דמשסע מער״סי דאפי' לחי מפסיק כינו
$ע*5י שאינו ב״ס לפי האמ׳מייתי ראי׳משכירו ולקיטו סאס״פ שאינם ב״ה שוכיין כין ר״ה כיון שהורגלו לסרב יחד הויא כסו מבוי א׳ואין מפסיק לחי לחצי מבוי
מהסאכל לעולה כל שיש לו רשות להניח סס כליו נ״ס שמש חשיב וה",ל בן המלך וקשה מדאתרי׳בפ׳ק משה לחי לחצי מבר יש לו חצי מבוי וני׳ל דהתס מיירי שאין
אעומר החומות שכירו סל ב״ה ע״כ • והכיאיראיה מתשובת הרי״בס פכמ׳וז" ל חצר פסוח למבוי מן הלחי ולחוץ אבל בירוסל׳לאתשמע הכידגרסי׳א״ר אסי הדס
ונסק כנדון זה י'ל שכיון שדבר ידוע שהאדון יכול להניח כלים בבתי אנשיו ואין אמרה בני מ 2וי שנתנו קורתם וכו׳והסתא ניחא ככל להא דאמרי' יש לו חצי מבוי
מוח׳כידו וחין זה שלא כדין שכך נהגו אס כן לא גרע משכירו ולקיטו ויכול להשכיר מיירי שלא נתנו הקיצוצים קורה וכיון שאין החיצוני' יכולין לטלטל במבוי לא אסר
הוסו׳מצד אסר כי מה שאוסרהגויאינו מןהדץסהריאין דירת גוי אלא כדירת
עלהפנימיי ' אבל כשנתנו גס החיצוני׳אסורי׳גס הפנימיים אס ערבו אלו לעצמן
נהמה גס ענין העירוב עצמו הוא דרבנן והלב' כדברי המיקל בעירוב כזה יש לדין ואלו לעצמן ולא ערבו יחד דכיון סהויגלו לערב יחד כל המבוי א׳'א ליחלק
ולהקל בענין זה שיוכל האדר! להשכיר רשות הטיס והממונ׳שלו כמוהו שהרי גס להשתס' אלו בחצי מבוי ואלו כחצימבוי וה״נ כיון ססויגלו בני העיר לערב יחד
המסונס יוכל מטעמו להניח כלי האדון בכיתם ואס כן חזר הוא להיות בסד האדון אסרי אהדדי דהוי כמו נחנו אלו ואלו שהרי העי?־ מתוקנת משני ראשיה ואלן לסי
ומטעמו כשכירו ולקיטו של כל א׳וא' עכ״ל  :ומדברי תשובה זו נר׳סשוכרין משכירו וקורה מועיל לסלקם זה מזה אבל בצור ' פתח או משהו,מכאן ומשהו מכאן• כחלקי'
ושכירו כל ששכירו יש לו רשו׳ לקחת סכי׳סיהיה לו רשות! להסתס׳ בכל הבית ה״ל זה מזה וכן כתבו הסו׳וכן כתב ר״מ ז״ל דיכול לחלק המבוי בב׳ססיס כשאין כינים׳
נשכיר ב״ס עצמו ואס סכרו סגזבר המלך לזמן קצוב ונתחלף הגזבר בתוך הזמן יותר מי׳או בסס ד׳והפרצה כי׳או בכ״פ אסי' ביותר מעשרה מהני בכל דוכתא עכ״ל
כוזב הרס״בא בתשובה ובסימן שפ׳׳ב כתבתיה :
יכחב עוליהרי״בש בתשובה כלומר דכל שאין הפרצ ' יחרה טל י׳בפס ד׳או בב׳פסין של שני משהויין סגי וכ״כ
ועוו יש טעם אחר להתיר קציית הרשו׳מהאדון כי ידוע כי דרך הרכים הוא לעולם סס כמרדכי וכן כתבו הגה' מיימ׳בפ״ה מה״ע בשם סה״ק • ואמאי דתנן ושלרבי©
לאדון לשנותה כמו סירצ׳ולמת לבעלי בתים דרך מצד אחי וכיון שיכול לסלק הגוי'
שנעסי׳םליחידפרש'' ירבות' אשמוטינןדאף על גב מעשית של יחיד אין מערכין
ק נדרן ההוא הרי יכול להקנות הרשות אלא סטפס זה לא יספיק להכניס ולהוצי׳ את כולה הואיל ותחלתה של רבים דדלמ' הדרא ומתעבדא של רבים ואתו לעמבא
נון המנוי לבתי הגויס כיון שאין אלו מתירים כי אס מפני יסו' האדון דמכוי ולא כולה ואסו׳לערב עיר סל רבים כלא שיור ואע״ג דאין בס י״ה גמורה שלא משתכח
מתי׳הפתוחי׳לו דה״ל כביטולרש! ת חצרוורסו׳ ביתו לא ביטל אכל מבתי היהודי' מורת ר״ה וההוא שיור הוי היכיראדטעמא מסוס עירוב הוא ׳ אלא אס כן עסה
מוחרין הס כיון שקנו רשות ממי שהדרכים שלו ויכול לסלק כני המבוי מן' הדרך חוצה לה שיור שלא ערבועס שאר העיר אלא לבדן עכ״ל  :וכתב הי יונתן בההוא
ההול) ולתת להס דרך מצד אחר אבל הטעם הראשון מספיק אפי׳להכניס ולהוציא סיור הוי היכירא לכל שאנו מטלטלים בה מסוס עירוב *.וכתב עוד אלא אס כן
מהמבוי לבחי הגוי ' ומ״מ טוב לכס להשמר שלא להכניס ולהוציא לבתי הגויס רק עשה חוצה לה סיור וכל שכן אס היו מערכין אותה מבואות מבואות בפני עצמן
מבתיסיהודי׳זה לזה דרך המבוי ולזה יספיקו שני הספמיס שכתבתי עכ״ל :
דאין שיור גדול מזה אלא רבותא אסמועינן שאפילו שיור סל חוצה לה מהני לשאר
$צב שר סל יחיד פי׳סאין בה ס׳רבוא וממשנה בפ׳כיצד מעברין עלה
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מערבין את כולה וס _ל רביס שנעשית_ בית אחד בחצר אחד ופירש רס״י חצר ובית למוכה סגי להיות סיור והתוספות
צניחידאיןמערבין את כולה אא״כ עשה חוצה להשיורופרש״י עירשליחיד פסקו סס כר״שדאמר שלש חציו׳ של ב׳כ׳בתיס אבל הרי״ף פסק כרבי יצחק ונתן
סללו היו נכנסים בה תמיד ס' רבוא ולא חסיבא ר״ה ונעשית סל רכים מערבין את הר״אס טטס לדבריו וכן פסק הרמ״בס נפ״ה מה״ע וכן כתב סמ״ג וסמ׳יק וכך הס
ואין מבואימי
נו-ה נחחלה ין
מבואיתי׳' צריכין תיקץ
מיקח שהרי
שהרי היא כחצר א' וכגון שאין
שאין בה ר״ה דברירבי׳והבי נקטינן  :ומ״ש רבינו ואפי׳אינו פתוח לעיר וכו׳ואפי׳הוא בית
גמיי סל י׳ י אמס
והתו׳כתכו
שאינו
סל
י״ג
וסליש
ואזדי
לטטמייהו סנתכא׳בסימן י הכק׳וכו׳פשו׳סם טלה ששים גבי בני קקונאי דאמי־ו לרב יוסף הב לן גברא דלערב
 00דדבהכיחשיב ר״ה וכר' מרכיי רש״י דמתכי׳רגותא אשמופי׳ספע״פ שכעשית מאתין  :ומ״ש ואס שייר ממנה הרבה וכו׳גס זה פשוט סס בטלה הנזכר גבי הא
מל יביס פערבין את כולה בלא שיור וכ״ס כשגם עכשיו היא^של יחיד ובשל רבים דאיכעיא להוחדשה מהו  :ומה שכתב ובלבד' שלא יוציאו מזה לזה פשוט הוא
ונעפי של יחיד כמב דלאו סקא סל רבים יצעסית סל יחיד מהצי לה שיור אלא ה״ה חה שאסור להוציא מזה לזה הוי היכרסצינס מטלטלין אלא על ידי עירוב :
סצרביס אלא רבותא אסמועי׳אע״ס סנעשי׳סל יחיד כעי׳שיור וכתב התו׳וסר׳יאש
ומה ׳שכתב צריו שיעשה צורת פתחוכיו' נתבאר בסימן סס״ג ולא סס רבינו
והכי מוכח בגמ ' וכתבו סמ״ג וסס״ק כ״ל שאין הדברים אמורים שעיר סל רבים לכתוב כאן דפס שלד׳ ממי כשאין ביניהם יותר מעשרה לפי שסמך לו על מס
והרי היא של יביס מערכין אותה׳ אלא כגון ירושלס שדלתותיה נעולות בלילה סכתב בסימן הנזכר  :ומה סכתב ואס אין לעיר אלא פתח אחד חשיב כסל יחיד
וגחסנפמןהחורהע״יכן ככרמלימעכ״ל ודבריהם כשהיא רחבה י״ו אמות וא ופו ' פשוט סס בברייתא עלה כ״ט  :ומה שכתב אפי' הטמידלה*סולס בצד השני
ההיא מפולשת משני צדדיה לר״הסאס לא כן אין לה דין ריה ובצורת פתח מכאן נס זה סס בעלה הנזכ׳ מימרא דרב נחמן משמיה דרב :
ומה סכחב אפי׳העמיד
לוו נחי וקורס מנאןסגי וכמו שנתבאר בסי׳סס״ד :
והרטיב□ נתבבפ״זואס הרבה סולמות גס זה סס מימרא דסמואל כעלה ס׳  :ומה שכתב ואס יש לה שני
הימה סעדיכ׳קנין יחיד וכת׳ה״ה ב& ס לרש״כא אי
זו
היא
עיר
סל
יחיד
כל
שבנאה
פתחים
אס
יש
אשפה
בפני
אחד
ממו
וכו
'
פשוט
סס
כעלהכ״ט
לעובדא דרבי זירא
?יקי י לעצמו ויסכימהלרביס או סמלירה אחר
מכאן
לרביס
או
שמאה
לסושיב
פרבאלמתאדבני
רביחייא
:
ומה
שכתב
ואס
היא
של
יחיד ונעשית סל רביס
 53דיורים ומשייר לעצמו דרניס עלעיות ושרטיות כדרך שהמלכים עושים עכ״ל
וכו' היינו בבא המפורשת במתניתץ שכתבתי כסמוך:

י ״■*־* לג א י

.

" ומ״פ

םד

הלכות

שצב <א)
(צ״ניהלבה נדנרי
המקל געימב •
(ב ) ! נהג* א*3
כינ"מנגכדין 1סיכ'
פהקהל רגילים
לעי־נ ילדי אין
ר 6אין לחלק עכ״ל

שבת

ומישואס ר״ה טוכר כה סשע׳לפמ' וכו׳ג״ז סס טלה כ״ט מ״י טיר סל יחיד ונטפי '
סל רבי׳ור״ה עוכר׳בתוכ׳כיצ׳מערביןאומ׳עוש׳לחי מנאןולחי מכאןאו קור מכאן
וקורה מכאן ואין מערבין אותה לחצאין אלא או כולה או מבוי מבוי בפני עצמו
ופרס״י לחי מכאן ולשי מכאן לראשי ר״ה ובעיירות שאין להן סומ׳ טסקי' שראשי
ר״ה מסולשי׳ ואוקימנ׳ בגמר׳
כר׳יסודהי

שצג שצד

והר״אש שכתבו ספה דין זה דיער׳בי״ט טל ידי תנ ^
יחיל ? י3ץ ימןלןמז
דכל הני רבוותא מסכימיס לדעת אספ הכי נקטינן  :ו  0״ש יט'ולמחר
על אופו פת לאו דוק' דה״ה אם אומ׳כן על פפ אחר והרי כסיף ה׳י״ט הביאדי
ולא נת׳שס טל אותו פת  :אהד עירובי מציות ושיתופי מבואות מכ1ר כין א
_
בש״פ כמס מדליק 'ן׳ (דףלד)
אקשי׳ריו 1

«א״ז •

שצד (א)

. . , .
.
וגס עתה היא סלרכים?זאנ^עשה*y

)
)
^
שאי? בני עב' הלז רשאין לער׳לבדזובניעב־הלז לכ קמפני
ששניה׳
עוכרי
?
דיך
ר״ה
ףוצ ^לדך ךפתהו מאץ

זנהגה' אשילי פס
'« ק היה ג< הג
«הריס «גמנהז.ים
 icמהל" אי1ירנא קט צ שאף ע פ שהי תה■ VP
׳^ '”3
™ ורה״ר שבאמצע
שליחיד
עכסיו מהנר?זי׳•אבל אם? רוצים.
שהלק
ל1
7יפ; לאזנלן נפהלי' הנעשית של רבי' צריכ' -״< דלתות
העבריםכירריןלהם  0זח
נשנ׳(כ) הזאגג«׳
*'לכ

ניגניi

סיפסשל יכ,ס מע,לס 6<,דת־ ,א

ד«עוביןנל :וגו< גפנ’ פ5םינ 3נפנתי
דאוקימנ׳לק בגמר׳בדעכוד דק' :ומ׳ש
וה״מ שאינם רשאים ליחלק לארנה ופו'
ג״ז סס כעלה סנז ' אמר רב פפ ' לא אמרו
אלא לאיכה אכל לרחבה מערכין ופרש״י
דר׳עיירו׳להיות פתחי סלופיהן לאורכם
:ש
ור״ה ע וכרי מפתח לפת'׳ ומולק׳ לאור

)

דמתניתיןדקתכייג׳ מיי' ציי׳ ארסלומ׳

פססשיכסוחל־מיניימ
ומסמעייקא
עסססכהאנל

<נרכת0
בספק
חשכ
י
א
אפיפ׳דקתני
ספקחשכס

לרחל מעיבין
בטימכיושני ^
מסומיזק כאן
בעירובי
חצרי׳כאן
ופרש י
דווירידי "* .
שאצהם י ־מתחלקין
כקהשגיוק
חצי_____ .
ן
חסנה פוכןש דע מביירות
שרי כספק
דעת סתוס
והראיש
רחכם של רצ השני סדרי להם פתח שאצלם יכולים ליח׳לקסון
וכ״יסרמ״בסבפ״א מס״ע  :ומ״ש.אע1׳
שיכולין להסתלק אלו מאלו שלא יהא להם דרך אלו על אלו
קבל עליו תוספת שבת כתבה״רש<ןחל
וצרי' שיעשובימה' במקו׳שמתחלקיץ בר״ה
צור׳פהח :שיכולין לער ויש חושי״ין וכו* להמידני
מערכין עירוניחצרו,
 1ושיתופי
מבוארבי״ט שס פסק רבינו יואל וה״ה לצחיתפלת
י שחל להיו׳מנ״ש אלא
יערב
מע״יט
 .ואס
של ערכית יכולץ לטיבאס יוס הוא
דעטי׳
יער׳בי״ט לי תנאייע״ל סייתק״כח
שיאמ׳אסהיו׳חויל
יהא
זה
עירו
ביכו_ כתקיעת שופר הואוקודססק
ואם היו׳ קיש אין בדבריכלו׳ולמח'
יאמר עלאותו הפת אם היןם חשכ׳היו מקבליןסב וחוקפין כדי
להובי

כה קדש הריערבתי.
מאתמול ואם היום חול יהאזה עי רוכוה״מ ככ׳ מחול על הקדש ואפ״ה
מתירכע״שלעיב
?
ילכן ^ כ_כי ?  7הלז יס 7ן לטיכ ימים טוני׳של
גליו׳אבל
כשני
ימי׳
טויי׳
יין
ל
ר״
ה
^
אי ^ ךןני טירוני חצרו בספק חישב׳ וס״ה אחרעיי׳
בי
^
ו,
'
נ
פ
7
׳
ה
ז
כ
7
משי
דהג;י והכ
חצרות lושיתופי מבואו׳
מערביי? אות?
דר יסיבה 1יה ויוצאיםינכבסיז
בין א אהשמשויואפייאםביכו ושוב מצאתי
ייו l
בשס -רבי שמרי
שהוי
,
׳ ׳
י י
כן והביס ראיה כמו שהביא רגעו
יואל
פתחיס ־לכאן ולצאן ו יהז ,ממ'
3
יתן
קבלעלימזוספ
שבת
כת
ה
ר
שמריהישי־ולי! לערב רשאוסרי! מקצפרולמידע6
םריול) מיו Swi
שכולן מעורכי ' כה ואסרי אהדדי
אבל ■ אם קבל עליו תוסס שכת ואפי עירב לשנים לאח',מבלי
■ מאכל ביןה־לעליושבתלליוקכליסו' ט
טיב
לרחכ״כני ב׳העבריס ליאש הא׳לבד
וכני
העירו׳כין השמשו ולאה עירבין השמשו שניה קנו עירו׳שלאותוואסר והביאראי׳מןסתבטכ״ל01:׳ r
ב' העברי׳ לראש א' לכד שהרי יכולין שנאכל עירובו
בקהשמשו׳אנו חושבין אותו לילי ולאותו שהניחואפי׳טירב לסניס לאח׳מבע״י
וכו׳מימרא
להסתל אלו מאלו ולא יהא דרך לאלו על
עירובי ביןהשמשו'חושבין אותו יום ; ,
לרב׳־בס״פ במה
מדליקין(דףלד)
יכס״ע.
אלו ובורצי ' להם אלו פסח שאצלם ואלו
ס ^ ק עירויכגון ספק אם היה קיים
התח שאצלם ואיכא לישנא אתריה' בגמ'
בק הדר (דףלד ) ודעת הר״אש כדעתי״ת
! השמשות אס לאו כשר והו׳
שיהיה
ל
י
סהעמידה
בעירובי
חצרי׳
דוקא
וכס׳ס״ה
דאסר אפי' לרחב׳וכת׳הרא״ש והרי״ף לא
צלישנ׳בתרא חזקת
כשרו׳כגון< שהניחו שם
יי»ואירע בו ספקאכ לאם
הביא הכי תרי לישני דס״ל
 1לא היה ^ בפ״ו מה״ע סכן דעת הרמ״כן
חלדירז
והרסכ״א
.
'
■
*
י
?
»
'
יר
׳
1
'״
,
ו
.
י
ממו״
*
<
^
מ
!
«
!
.וי!»«»
* ,•1.ואט פ סרס י פירשה בערובי
תחומיו
חזקת
בשרו
כגון
;
ספק
אם
לחומיא וכן 1עפ הרמ״בס כפ״ה אבל
הונח שס אם לאו לא וצרי שיהא בין
וכ״ב הרמ״כס מסמ׳דכ״ס לעירוביחצרו׳
הרא״ש פסק כלישכא קמא לקולא וכן השמשי'כמקו' שראוי ליטלו הלכך נפל עליו גל אם יכול
ליטלו
פסקו הגהות בפ״ה סה״ע וכך סס דברי בלא מרה והצינה כשד ואם לאו פסול ואם נתנו במגדל ונעל דקילי ספי וכתב הר״אשז״ל וכתבה״ר
יוכה ודוקא עירב עליו מבעוד יוםונאצל
רבי׳ולפכין הלכ׳ כיון דהר״יף והרמ״בס לפניו ואבר המפתח אס הוא של לכנים מסוררין אלו על
אלו עירובו בין השמשות ולאחר עירבבין
מסכימי׳לדעת אח׳הכי נקטי' ^  :וס״ש בלא טיט וטיח בי״טיהוי עירוב מפני שיכול לסותרו וליטלו אבל
פשמשו׳ונאנלטירו' משתחשךאבלעיינ
רבי׳וצריךשיעשו ביניה׳וכו׳נלמד ממ״ש
בסי׳שס״גדבכל מקו׳פהפרצה יות׳על י' בשבת או ביי׳ט והוא של כנין אינועירו' ואסדב^רלכלי שלעץ עליו " )
כין _
בין
השמשות_ ונאכל_ _
עירובו _ז
צריך צ״פ כתו׳ בתשו׳שבסוף חזה :התנופ' והמנעול קשור בחבל ויכוללחתכו ב ^קיהויעירו' איל מנעול
השמשו׳לאהוי עירוב ללא
אערי׳מקצ׳יוס
של עץ או של
מבואו׳ היהודים
מתב' אסו׳לחתכו אף בכלים דאח ככלים ישמשו' ומקצתו ליל׳ונשפ׳סהכיחעיה' יממאהוי
■ המתוקנים
כהלכתן בנין
וסתירה
אם
לא
יהא
עשוי
משברי
כלים
,
מחוברי׳
ע״י
זפת
ובשעה
שנאכל לילה הוי דכוליהאילא
במ שש? PDתיחי הג),י 33פ [ Pבההיא רומא אין בו.משו׳כני? ואם מצא מפתח בי״ט בי?
בעיניי אקילו רבק לשוויי כין הסמשו לגבי
האי
מבו3ןוהיהוד  :המפולסייפתיחי}ה לזה בשדה הוי עירו׳ שיכול
ל^י ^ mr0אע״פ ^
'
עירוב מקנתו מן המסומקצתוק
'זמפופנץ כהלכתן מדין

מבוי עקו מיתי
השמשו׳כיו? שמציידו׳
שימורי חמודי׳
‘
הלילהעכל :
לטלטל בכל המבואות כסיפממפו יסד
'
שמש
כ י 1־^ מצי הר Uמצאנ י ח ^־׳ ׳ ה
שצד ספק עירוב כגון ספק אסהיה
הבתים והתציו׳כדין שתופי׳מבולזו׳ואין
צריך
לעסות
'
דקה
לפני
ביתו
סל
מי
שלא
קייס
בין
השמסו׳וכו׳מסנס בפ׳ככל מעיבין עלה ל״ס נתגלגל חיץ לתסוסוכו׳ספק
עירב להפרידו מן האחרים כדי שלא
יאסור
עליהם
שאין
זה
דומה
לעיר
סל יחיד ממנ׳יי או משחשכה י״מ ור׳יהודס אומרי׳ה״ז חמר גמל ר׳יוסי וי״ס אומריס ספק
ונעשית של רבים• וכן אין היהודי ' הדרים
חון
למגרש
היהודי׳אוסריס
על
היהודי'
העירוב כסר וידוע דהלכה כמות' לגבי ר״מ ורבי יסודה ואף ע״ג דלגכיעירובי
שבמגרש שנתקן כהלכה כי אין כל העיר קשובה כחצר אחד לאסור אלו פל אלו
תסומין מיפניא מפני ' ה״ה לגבי ערובי חציות ושפופי מבואו׳דנשהיו קיימיןבכין
ואע״פ שהכל תתת היקף פומה אח׳ סברא עכ״ל  :כחב רכי׳ירוחס עיר של יביס
השמשו׳סגי וכן דעת כימ״בס בפ״א סא״עס סערוכי חצרו' מסוס דירה כיוןשהיו
זנתמעט׳ועמדה על לדיוריס אינה צריכה שיור עכ״ל ונר ' דנסקא ליה מדתני' בס'
כיצד מעברין עלה ס'־ א״ר יהודה עיר א׳היתה ביהוד׳וחדשה סמה וכו' והיא הימה דריס יסד בגין הסמסו' סגי וכ״כ הגסו' בסוף ה״ע שהיה נוהג הר״מ לאכולהעירוב
סיויאיבעי׳לסו חדשה מהו חדשה צי היפי דאיהי הויא סיור לגדולה גדול׳נסיהו־יא משחשכה מיד וטעמ׳מסו׳דגבי עירובי תחומין כמי מטע׳דירה אתינןלהואפי
הכי יבין השמשות סגי ה״ה לעירובי חצרות ושמוסי מבואות וכן דקדקהמרדני
סיור לקטנה אלא כפין חדשה מהו יב -הונא ורב יהוד׳חד אמר במיא סיור וחד אמ׳
בפ׳בכל מערכין  7וס״ש אבל אס לא סיס לו חזקת כסרו׳וכו׳שס כגמר' עלה נ ו
לא בעי שיור וערש״י כפין חדשה עירקסכה אחי׳של כ׳דיורין
ואינ׳סמוכ' לגדולה משמט הכי גבי הא דתניא' כיצד אמר ר׳יושי עירוב כסר :
וצריךסיסיהבין
ופסק ימאן דמיקל דכיון למידי דרבנן הוא אזליכן לקולא כתב הרמב״ס בפ״ה
השמשו' במקום שראוי ליטלו וכו׳ג״ז סס במסכה הנזכ׳וכגמ' :וגזען ואס נתני
קמזפה בשיתוף לבני העדינה אס עייב לכולם עירוב אחד אינו צריך
להודיעם במגדל ונטל לפניו וכו׳מסכה שס עלה ל״ד כתני במגדל וכעל בפזייו ואבדהמפתח
שזכות הוא לכס ודין מי ששכח ולא נשתתף טס בר המדינה או מי
שהלך
לשכות
כפיר אחרת או גוי שהיה עמהן במדינה דין הכל כדינים כחצי׳וממי עכ״ל כ  :ה״ז עירוב וכגמ׳ואמאמזיא כמקום א׳ואוקמוס רב ושמואל במגדל סל לכנים וי מ
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עירובי מצשילין ורבא אמ׳מניח אדם פרוכי תבשילין מי״ט לחברו ומתנה אבל לא גמא  ,דמסתב׳טפי ששמ׳ליה דמדאוקמו׳למתני׳כר״מ.סכי ק״ל :ומ״שאבמנעול
של טץ או של מחכ׳אסו׳דאף בכלי׳יס מסו׳בכין וכו כ״כ הרא׳סם ודייק רבילהמנו
עירובי תחומין דלמיקל ביתא כי״ט לא וכתבו הרי״ף והר״אש והלכת׳כרבא דהוא
שיהיה המגדל סל ץע לשיסיה מות ' לחתוך המנעול הקשוי בו כחבל מחו דאילו הה
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דביטול ישו' הוא מגיח אדם עירו' מי״ט לחכייו ומפנ׳וה״מ בשר יו׳טובי' של גליו׳ מגדל סל מין היה אסור וכדאמ ' שמואל כפ׳האכי׳כדי יין חותמות שבקרקע מתיי
אבל לא׳מפקיט ולא חומך  :ומ״ש ואס מצא' מפתח ני״ש וכו׳ כשבת כעיר היי
אכל כב׳י״טשל ר״ה לא כדאמרי׳בפ״ק וצן דעת הרמ״בס בפ״ו סה׳י״ט אלא שכתב
עירוב וכו׳ג״ז סס עלה ל״ה בגמ׳עלהכריית׳חסורי מחסר׳ והיי קתני נמנובמגד
1ס״מ בזמן שהיו מקדשין פ״ע הראי׳והיו עופי' כ׳ימיס
מספ ' אבל השמ׳דכקיאינן ונעל כפניו ואבד המפתח ה״ז עירוב בד״א ביום טוב אבל כסכ׳אין עירובועירוב
בקבועא די־ריוא ולא פבדינן מרי יומי אלא מסו׳מנהג
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ומתנ׳לא עירובי חציו׳ ולא שיתופי מבואו ' ואע״פ סהר״אבר השיגו ה״ה החזי׳בידו נמצא המפתח בין כעיר כין כסד׳אין עירובו עירוב ר״א אומ׳כעיר עירובו עייי
בשדה אין עירובו עירוב כעיר עירובו עיר^ב כר״ש דאמר ^ גני .מ
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מדברי הרי״ף כי״א ימוכת בנמ׳דהיינו בנמל בעכ׳אבל בי״ט לא שני לן ניןעי ילשדה וכ 1כ *
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לשנה ולא חייסינן שמא יתעפש לפי סעושין אופס מצה מצויירת ותלויה באויר
וצינה עסויה להתעפש והכי עדי' טפי מלער׳בכל ע״ש דאיכא למיחששמא ישכחו
איזה ע־׳ש מלערב ויבואו לטלטל באיסור :
^צו הניאשבו איש מסתיו מכאןשכל אדס יש לו ׳ד אמו׳וכו׳כפ׳מי שהוציאוהו
פנס® ח :ר ' 0י 1£ומודדין לכל אדם כפי אמותיו ומרווחות נתכא' בסי׳שמ״ט :
וט״שולפי׳פי' אסנופנין לו אלכסונן ואס הו' ננס באבריו שנומניןלו ל' א בעוניו*
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מ ה תנן מי שישן בדר׳וכו׳וחכמי׳או׳אין לו אלא ד׳אמו' י״א אומי והוא כאמצקר׳
ימיאימ׳לאי-־זה רוח שירצ׳ילך ומודה רייהודה שאס בירר לו שאינו יכול לחזור בי
ץיש״י והוא כאמנפן של ד' אמו׳כלו׳ג' אמו׳יש לו לכל צדדיו לאי זה רוח סירצ׳יטו׳
י אמו ואותיססידרלכד זס אין יכול לחזו׳ולברור לצד אחר ובגמ׳עלה מ״ח ר׳יהודס
היינות pאמ׳רכא ח׳על ח׳איכ ביכייהו ופרש״י דרכנזסברי ד׳לכל צדדיו דהיינו ח
עלח וי יסוד׳סבר לסד רוח ישו לא כדקתני ומודה ר׳יהודה לר״א שאס בירר לוב*
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מלק והוא באמצען כר״אור״ח גורס חכמי׳היינות״ק ומפרש היינו ת״קדרי׳פרקי '
ונידמסשלא הכיא׳הרי״ף משו׳דס״ל כת׳־יק דריש פרקין דאין לו אלא ד׳אמו׳וכת '
ה הככי ב ובפכ״ז מה׳שבם שכןדעת הרמ״בס ודעת רבי׳דלא ק^׳ל כר״א דאמ׳והוא
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■ חמצען שהרי כת׳כסי׳ת״ס מי שיצ׳חוץ לתסו׳אפי׳אמה אח׳ לא יכנס להיות כמי
3עי׳ואי זלואלאד' אמותיו .ואלולר" אכיון; שיש לוב׳אמו׳לכל רוח אפי ' יצא ב׳אמו '
^יי היא גתי׳ססומו' וגסהרמב׳ בפכ״ז מה״ס פס׳דאפי׳יאע׳ א׳לא יכנ׳וכ׳ה״ה דס״ל
' ייהוד דאיןלו אלא ד׳אמו׳ ליו׳א׳ואע״ג דר׳יהוד׳לאי זה רוסשירצ׳אמ׳אלא שאס
ייר ינ י יכיל' לס זו׳־כי וא״כ זה שלא בירר לי מדיןיכול לכיור ומדברי רבי׳נר׳סכיון
’ 3מ ^ו זייצ' לילך נר' כבורר חל עבר פניו וזה דחוק והרסב ' כת׳שדע׳רבי׳סוא י
^י יל צד החיצון אלא שהי' לו לפ׳עכ״ל • וכת׳ה״ה בפי״ב מה״ש שדע׳הרשב׳ כדע׳
 1השיש לוח׳על ח 'ולעכץהלכ׳כיוןשהרי״ף והרמ״ב׳מסכימי׳לדע׳א׳הכינקטי ' 3
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י
למקוםששנייזם ־

אלאר־וח וכן משמע 3׳פ בכל מערכין עלה ל״ס
כתליו דקתני נתגלגל חק לתסו' ומסיק חון לד

י

מינו
מכיחושחיכובק
ואינו אלא מדרבנן כן כתבו הרי״ףוהיא"

בס״פק דערובין ומיהויחק לי״כימיל כתבהרי״ף דבירושלמי קאמ' דהוי מדאורית׳
וכ״כ הרמ״בס כפכ״ז וכתב שס ה״ה שכין היה ה& כמת הגאונים : .
אכל הר״אס
והסרדכי כפכוללגמר׳ לידן אפי׳חקלי״ב מיל לא מיתסר אלא מדרכנן וכתב ה״ה
שלרשת זו הסכימו הרמ״כן והרש״בא ז״ל  :ומ״ש וכל צדס אסור לילך וכו׳אפילו.
הולכי מדברות שאין כריכין לערב בחצרות כלו' שפטרום חכמיס מעט־ובי חצרות
• כמ״ש כסי׳שס״ו עכ״ז לא פטרו׳ימעימבי מסומין וזה פשו׳בס״פק דערובין ( דף יו)
אממני׳רתני דפטורי׳מלערב אמרי דבי ר׳עאי ל״ס אלא שרובי חצרות אבל מרובי'
פחומין חייבין ;
ומ״ש יאט קדש עליו סיום כבקעה וכו׳מימרא דר״כ 3י״פ מי
שהוציאוהו עלה מ״ב ופרש״י פסיעה בינונית דרך הליכתו של אדס כיצד מדידת
האלפים אמה ואלכסונן כתב רבי׳כס״ס סצ״ט iוכשם שאץ לו אלא אלפים כך כל
כליוובהמותיו וכו' פשוט במשנה ובגמ׳כסוף מס' י״ט ומתבאר מתוך הדיכי׳שיבואו
בסמוך  .ודין זה פס כל הבאיס מכאן .פד סוף הסימן לא ניתנו ליכתב אלא בה׳י״ש
דאינס ערן לסבת כלל ולא כתבם רבי׳כאן אלא אנב גררא< וצל בהמות העי׳הרי
הן כרגלי הרועה אס אין בעיר אלא רועה אח׳וכו׳מפנה בסוף מס׳י״ט המוסר את
בהמתו לבנו או לרוע׳הרי אלו כיגלי הבעלי׳ובגמ׳ממני׳דלא כר׳דוסא דאמ׳המוס'
בהמתו
תימא
..
..
לרועה . .
אע״פ שלא ..מסיה לו . .
אלא . .
בי״ט .הרי .היא. .. . .
כרגלי . . . .
הרועה . .
אפי ' . .
ר׳דוסא ל״ק כאן ברועה א׳כאן כב׳רופיס דיקא נמי דקתני לבנו או לדועה ש״מ •
ופיש״י ברוע' א׳שאין כעיר אלא רועה אחד כל בכי העיר מעמירין בהמתןבדשופו
ובקניית סכיתתו ומתני׳כב׳ רועי ' דלא ידפי׳להי מנייהו הויא דעת הבעלי׳הלכך
הרי הן כרגליהבעלי׳אס אינה אצל היוע' מכע״י דייקאנמי -דמתני׳כב׳רועי׳אכל
היי״ף כתב אוקימכ' מתני בב׳מעיס דלא קנה א׳מהן אבל אס מסרה למעה א' הרי
היא כרגלי המעה • וכתב הר״ן־חנר׳סהוא מפ׳דכי אוקיסכא מתכי׳בשני רועים
היינו שמסר אופ׳מעי״ט לשניהם ולא בירר.דברי ו ולמחר בידר ומסרשמיית' לא'
מהן ולפי׳הרי הן כרגלי הכעלי׳ כיון דפדין לא בירר למי  .ימסושמירת' לא גמי
בדעתי׳לאפוקה מרסומי׳ובן דעת הרמ״ב׳בפ״ה מה׳י״ט ודברי רבי׳כסרש״י • וכתב.
עודשס כימ״בהמוס׳את■ נהמתי לכנו הרי היא כרגלי האב ופי' ה״ה המשנה והגע'
 ,לדעתו י (וע״לסי׳ש״ה )
' Kk . :z ; ; .
לג ב.
סור

הלכות

שבת

שורסל פטס וכו׳ ג״ז סס מימר׳דסמואל ומ״ס שאין דרך לקנות ממנו אלא אנשי
שצח הבא לפדו׳אלפי׳ אמ׳וכו׳משי׳כריפ פיצ׳מעירין ( ףד בל ׳) מ
55ר
מייו כלו׳ ולפיכך כני עיר אחרת סבאיס לכאן ע״י פירוב איכס מוציאין אומו
פח
הפריס בית בכנס ובית יוצא פגוםמנ ' ופגום יוצא וט׳ *
לתסוס מי עיר זו כמו סינולין בסור סל פטם ח״ל הרמכ״ס
בפ״ס מה׳י״ע סור פג את הסדה כנגדן ופרס״י אס היה מחיצת' פור איגר סאינ ' חומה חלפהאלא
רופס כרגל; אנסי אותה העיר ושור סל פטם כרגלי מי סלקחו לסוסשו בי״ט מפני
סמוכץ וממופרי' ויס כית נכנס לתוך העיר יותר ססברו ונראי ת כניסתן בתיס
סדעת בעליו למוכרו לאנשי ' אחרים pp
מאנשי אותה המיר מפני סהוא מפוטם
מ3חי זויש בית בולט ויוצא לחתמח
515
ששניהם
יבולין
לילך
ואם
עירב
זה
לסוף
אלפים
למזרח
וזה
לסוף
או פגום נכנס סהיתה מוקפתחומס0״
והכל סומעץ סמעו ובאים לקנותו וכן
צסששטו בעליו בי״ט ומכ׳בשרו כל א׳וא׳ אלפים למערב אל יזיזוהו ממקומו ואם הניח כל אח׳עירובו
לסוף מגדלי׳פגולי׳בולסי׳בחומה
פעמי׳סכולסי׳
מן הלוקסים מוליך מנתו למקום שהוא אלף יכולין להוליכו כל אח׳ אלף מביתו עד מקום שגם חברן יכן 1,
מבפני׳פעמיס ססלשי׳בחון
מוציאיןאת
לילך כו
שני׳שלקחוז חבית או
בהטל' זבשותפו׳
העדה
יד  . . . Lל
כנגדן
ל <
אס
ח־ןלקן כי״ ט כ  1,אחי »} יחיר! « ' דיץרורן בליטות
הללו .אצל
ז
ק"
הולךמפני חדפת בעליו כךהואשיקחו
זI
.U ,
H .
כול
להוליך
חלקו
למקום
שיכול
מסגז אנשי עיירות אחרות ונמצא זה
לילך
ולא
אסרינן
בבהמה
מפני
^ fי נית מ]5יס ב 6לו יש
בליט®
חלקו
כפור של עולי בבל שהו' מסור לכל
של
פכ״ל
זת
שיונ׳משל
זה
השוא׳כלי
מחבירו
מע״ש
אפי׳לא
לקחו
ה  ppמזרחית
דיומיי׳וחוש
זכמב ה״ה שכן כתבו בתוספ׳ ושהוסיפו
לומרסחכסיס עשאיהוכן מפני תקנת דע הליליהיא כדגלי העיואל כיוןשמערב שבת אמר להשאילו לו
השאילו לו בשבת הוי כתלי
המשאי אפי הוא רגיל להשאילו לי . .
אפי׳יש ,להכליט'לצ׳מזר׳ג״ז שס ״1
סל״ה׳)
כפטס וכן בשל רועה עשו כן מפני תקנת בכל פעם האשה ששאלה
מים
ומלח
לעיסת
ותבלין
לקררתיבי״ט
מרכיצ מעבריןאתהערי׳וכו׳היסנימ
כזמוכריס והלוקחים וכן עיקר  :כלים הרי הם כרגלי שתיה׳הנהלכרגלי בעלי׳שאם השאילו לאחר לא
א׳יוצא כמין פגוס אוב׳בתי׳יוצאיןנמין
׳המיוסדים לאח' מן האחים וכו׳ג״ז מסנה
יוליכנ׳אלא כרגלי בעלי׳והשלהב׳שאר׳מרליק בה כתלי המדליק סתי פגומי׳מאץ אותם כאלו חיש מתח
שס• שנים ששאלו חלוק זה לילך בו שחרי׳
ג״ז ברית' סססניס שלקחו חבית או לפי שאין כה ממש שתקנ׳שביתה עם כעליה כור של יחיד כרגלי עליה׳ומודד ממנו ולהלןאלפי׳אע׳ובגמ׳
היחי׳ושל
אותה העי׳כרגליאותה העיר אלפי׳לכל רוח ואפי׳עירב (שס )השת' בית א׳אמ׳ב׳מיבעי׳לצציינה
בהמה ג״ז סס רב אמר סבית מותרת
מב׳רוחו׳מסו
אחר
דתימ׳ מרוח אח 'אמרי׳מג׳
מהם
לרוח
אחת
אינו
יכול
ובהמה אסורה ושמואל אמר אפי' חבית
להוליכם
עמו
ושל
הפקר
העומר
באם הדרך כרגלי הממלא הראשון[ ונהרות המושכין ומעיינות רוחו׳ לא אמ ' קמ״ל ופרש״י ז״ל לב׳רוחות
אסורה ואמרי׳ בגמ' דיב כהנא ורב אשי
א׳לצפוןוא׳לדחס  :היתהרתבהמכד
הנוכעין
אפי׳הן,של
יחיד
אקכרגליואלא
כרגלי
אקשו עליה דרב בתנא דבהמ ' לו׳דאפי'
הממלא ראשון
א ' וכו' או פגולה וכו׳ גז״ש עלה נ״הת״ר
מלא
מישימבור
בהמה מותרת ושתיק רבוכתבהרא״ס
של
הפקר
לצור
'
חכירו
הן כרגלי הממל׳מי שהוא
כיצד מפברין את הערי׳וכו׳עגול׳עוסין
סהעיטו ' והר״זה פסקו דבהמ׳ נמי מותר'
בעיר
ופירותיו
בעיר
אחרת
רחוק
'
ממנו ארבעת אלפי׳ ועירבו כני
לה זויות היתה רחכ׳מצד א' וקצר׳מצד
15׳
ודקדקו כןמסוגי׳הגמ׳ כפי שטתם
והסכי'
אות׳העיר
לבא
לכאן
לא
יביאו
לו
מפירותיו עמה׳לפי שהן כרגלי רואיןאות׳כאלו היא סוס
כלו׳כשכ׳למדוד
לר״אש לדעתס ולזה נוטה דעת הר״ן
ז״ל
בעליהן
שלא
עירבו
ואם
עירכ
הו׳פירותיו כמוהו ויכול לילך שםהתתומין ברוח הצי אינו מיד׳ סןהחמס
אבל היי״ף פישק כרב וכן דעת הרמ״כס
בפ״ה מהי״ט ורבי׳סת׳רבריו לדע׳הרא״ש להביאן עמו ימ שזמן אורחי׳מעיר אחר׳ ובאו ע״י עירוב לא יוליכואלא יואץ כאלו חוט משוך מצדההיחב
ה״ה כתב שהעלה סרש״בא שיש לחו' עמהם ממה שיתן לפניה׳לפי שהוא של בעל הבית וקנה
שביתהלצדה הצי וממקום החוט מתחיללממד
לדברי סרמב׳ולדכריהגאוני׳סשוכריס כמוהו אאי׳ב זיכ׳להםמאתמו׳ע׳יי אחר שנמצ׳הם בעליו
מאתמול
כאלוהיההצד
סשכירתככחבירווכתג
המפקי׳פירו׳אצל
חבירו אם קבל עליו שמירתם הם כרג^ י הנפק ר סרמ בס בפי נ״ח מה״ש סה״ה אס
היתה
כןוכיוןסהרי״ף והרמב׳מסכימי׳ לדע׳אפ׳
.
ואם
י
חד
ל
הם
ק
ר
ל
זוית
הם
כרג
ל
י
.
הכי נקטי׳
משולש
או
שיש
לה
צלעות
רכותמןימיס
:השואלכלי מחברו מע״ס
שצח
וכו׳השאילו כשב' וכו ' משנה וגמרא שם:
הבא מדוד אלפים עול תחי העיר אם
האשהששאלה מיס ומלח וכו׳משנס
החומה ישרה! אלא יש בה מקומו
בולטקמרובעתוכו' ג״ז פס בבריתאהנז'
ארוכה
סס :
הגחלת כרגלי הבעלים ופו׳
ממנ׳תאין כאלו חוט מתוח על פני כול כנגד מקו החיצון
הבולטכמות שהיא מתבעת אין עושין להוחת
והשלהבת ס א דס מדליה בה
וכו׳ג״ז
משנס
ממנה
ומודד מן החוט ולחוץ אפי ,יש לה בליטה לצר מזרח ובצדוכגמ׳אמכ׳ כמות שהיא פשיט׳ לאציינה
סס :
מר שליחיד וכו׳ג״זמשנה שם מערב
כזה
רואין
כאלו
חוט
מתוח
עליה׳בכל
דצ
הית
'
רחבה מצרדאריכ׳וקסינ׳מהו דתימ׳ליפן להפותיא
ומוקי לה בגמ׳ במטנסי׳אבל
נובעי׳הרי אחר וצרה מצר אחר כזה או
עגול׳רואקאותה כאלו היא מרובעת אארכה קמ״ל מרובע׳אין מושין להורות
הן כרגלי כל אדם ונמו
שיתבאיבסמוך
:
סשיטאלאצריכ׳דמרבפפוללו מרנעא
והריבוע
שמוסיפין
עליה
לריבוע
של
עולם אבל אם היא מרובעת
ום" ש ים ל^ימה
סע
כריבוע
'י
עולם מ״דלירבעכייכועפולס
\כ \  pסס ולא בריכוישל עולם או אם היא אריכא וקטינא אין מוסיפין עליו
 3משנ ושל אנשי
העיר
כרגלי
אנשי
אותה 1 0 ^ 2
קמ״ל• וסרש״י דאריכ׳וקטינ׳קציהורחב'
העיר וכת ' ה״ה בפ״ה מהי״ט ז״ל הרשב״א
מהודתימ׳ירסיבנה למזרח ולממתפי
סרי הן כרגלי אנשי אותיה העיר ולפי׳
שתהא מתבעת יפה קמ״ל כמוחשהיא
אגפי העיר אס לא עירבו כל אחד
מוליכין
אלפים
אמה
לכלרוח
ונכרי
שמלא מהם מניחין אות׳שהרי יש לה פאות • דמרכמ׳אבל לא מרבעא כריביפו סל עולםשיהא
אינו מוליכן אלא כרגלי אנשי
אותה
העיר
עירב
א
'
מן
הפיר
לצפון
ואחד
לדרוס
צפונה לצפון פולס ורמס לדרו׳עולס אלא עומד' באלכסון  :תהה עשויהנמין
הו מוליך לרגליו לצפון וזה
מוליך
לרגלץ
לדרוס
שבור
זה
כבור
שותפי
'
ויש
ברירה
גס
וכו' ג״ז שם בברית' הנו׳היתה עשויה כמין קשת או כמין גס רואין אופה נצלו
אבל אס נכרי בא ומלא
עצמו
לא
יזיזסממקותס לפי
סהמי׳שבידו הרי הן־של אנשי היא מליאה בתים וסצת׳ומודד ממנ׳ולהלןאלפי׳אמה ופרש״י כשבא למדודתחומין
םעיר וכן מפרבין
התחומין
זס
בזה
מלא א׳מן העיר ונתן לו
מוליכן כרגלי הממלא מן הצפון מירר מן ייתר כאלו היתה מוקפת בתי׳ והדר בקשת לא יתחיללמדור
שהרי מחלקו
מילא
ונתן
לו
וישמי
שכתב
דבור
של
אנסי
העיר
אין
להס
אלא אלפי' מביתו ולצפין אלפי׳ אלא כל העיר עד היתר חשוב׳לוכדאמו׳וכן העשויהצעיןגס
אמ׳לכלרוח
ואפי׳עירב
אח׳לא
יוליב
'
אלא
אלפי׳אמס
ואין
דבר
זה
מחוור
והראשון
היוצ׳ממזרחלמער׳אע׳פישאין בתים במער׳מאיןכאלו מלא כל החלל כפי׳ונןמן
עיקר עכ״ל
וךביי
הר״ן
ג״כ
כפי׳ראשון
ודברי
רבי׳הס
כפי׳ב׳וכך
כלמדברי
רס״י
:
הדמ׳לצפון וסיוצ׳מכיתו אין חללה סלק סל עיר פול' לו מן המד׳ואי׳תוכגעיבעלש
ו  0יש ושל הפקר
וכו׳ג״זסס
במסכה
ושל
עולי
בבל
ברגלי
הממלא
:
ונהרות
הנז׳
א״רהינא
עיר
העשוי
'
כקש׳
אס
יש
בין ב׳ראשיהפחו'מר'
אלפי' אמה
מודדן
המושכים וכו׳ג״ז סס » הרו׳המושכי׳ומעיינו׳הנובעי׳היי כס כרגלי
כל ארס ופרש״י לה מן היתר ואס לאו מודדין לה מן הקש' ׳ופיש״י בין ב׳ראשיס היינו אורךמקום
מעיסת הנובעי׳ואין יוצאין מגומו׳נגיפות׳לימשך הלאה הרי קכרגלי כל אדם אין
היתי פחו׳מד׳אלפי׳אמה סתחי׳ראשה זה נבלע כתוך תחום ראש׳הא׳נעשהעירצ׳
להס שביתה לא במקומן ולא כרגלי הכעלי ' ולא כרגלי ממלא
אלא כל אדם מוליכו ומודדין לה מן הית׳ומאין כאלו היא מלא׳בתי׳ואס יות׳אין מצרפין אות'להיו' א ׳
ברגליו אבל הרא״ס כת' שהן כרגלי הממלא והכי איתא
בתוש׳וכן
דעת
הר״ן
וכת
'
ומודדיןלה תןהקש׳לכל א׳מפת׳ביתו וחל׳העי׳הסל׳ישאיןבו בתי׳מןהמד׳הו׳ואמיי
הרמ״בס בפ״ס מהי״ט על האדנהמתהמוסכין ואס
היו
באיס
מחק
לתחוס
לתוך
תוכמהיהאביןיתרלקש׳רבהוכ׳א׳אלפי׳אמ׳רבאברי׳ דרב׳כררבהונאא׳צפי
התחו׳ממלאין מסס בשב׳ואצ״לבי״ט וכת׳ה״ה
שלמ׳קמהסוגי׳שבפ׳מי שהוציאוהו יתר מאלפי׳אמ׳א׳אביי כותיה דיב׳ברי׳דרב׳בר רב הוצא מסתכ׳דאי כעי הדרצחי
מלא מיס מכור סל הפקר וכו׳ג״ז סס
פלוגת
'
דרב
נחמן ורב
ששת ופסק הרא״ש דרך בתי׳וכיון דא׳אביי דמסתב׳כופיה מסמ׳דהלכת׳כותי׳וסרש״י וכמה יהאצויר
כיב ששת דאמ׳כרגלי הממלא
וכת׳הר״ן
שכן
דעת
סר״יף
שהשמיט
מחלוקת זה וכן החלק מן היתר לקשת דאמת מודדין לה מן היתר יי לינא ד' אלפים אמס כין3
גר' שהוא דע ' הרמ״בס בפ״ה
מהי״ט
שגם
הוא
השמיט
דין
זה
ואע״ג
רבגמ
'
אוקימכ׳ ראשי אלפי׳אבל יות׳מאלפי׳כיון דמכי נפק מביתו הולך לי מחו׳שלס מקמירלימטי
פלוגתייהו במגביה מציאה
לחבית
אס
קנה
חכרו
ורס״י
ז״ל
פי׳
דליב
נחמן
קנה
ליתר
לא
משחינן ליה מן הית' • דאי בעי הדר אתי למקו ' היפר דרך סנפי' ם3' 3
חברו וכיון דקי "ל
דמגכי׳מציא׳לחכרו
קנה
פבת
א״כ
הלב׳
כרב
נחמן
דאמ
'
כרגלי
הקשת
יגול
להלך
עד
שמגיע
לאחד מן הראשים ומפס יכול להלך לראשו האיזי
מי שנתמלאו לו
כבר
נרא׳
שאין
דעתי
נוחה
בכך שהרי היפך
הגירסא כי היכי דלא שהרי תתומיהס נבלעים זה בזה וכיון דבהיתר יכול להלך למקד' היתר תו לצ צסי
גימא רב נחמן
קנה
דהא
הוא
דאמ׳כפ״ק
דמציפא
לא
קנס
אבל
הר״ן כת׳אבל לפי ליה אורך החלק לשמיה כשתי עיירות ומאין אימה כאלו היא מליאה בפי'וחצרוח
סטת רס״י
נקטינןכר׳נסמן
דאמ׳כרגלי
מי
שנתמלאו
לו
:
סי
שהו
'
בעיר
ופימתיו
ונתנו
התוסס׳דלרבא כר רב הונא לאמר אפי׳יתר עאלעי׳ גץ יתר לקשת מורח
?עיר
אפית
וכו׳ ג״ז משכה שס  :מי שזימן אורחים ממיר אחר'
וכו׳ג״ז מסנה שס  :לה מן הית׳מסיס דאי בעי הדר אתי דרך בתים ולא חש שיהו מובלעים רקמצי
המפקיד
פיתח אצל חבית וכו' ג״זסם פלוגתאדרב
ושמואל ופסקו הרא״ש אחד נראה דה״ה כמי לדידיה אס אין כץ יתי לקשת אלא אלפים דמרדריןלומן
•והי״ן כרב דאמר כרגלי מי שהפקידו אכלו דקי״ל כותיה
באיסורי׳וקדפת
סרמ״בם
היתר
אסי׳יותר
מאיב׳אלפיס
אמה בין כ׳ ר!5שי הקשת רהא עצו אפודרך הימ י
בפ׳ס מהי״ט  :וס״ש וצס י -יחד ול קרן זוית וכו ' הכי אמריכן
כהדיא כגמ׳לדע׳ רב מהראש האחד לראש האחר כיון דהיתר מובלע תוך הקשת  ..וכן כתב הרצ״םזצ
וכת׳הר״ן מיהו איכא מ;׳ד שאין מוליכין הפית אלא
למקו׳שהמפקי׳והנפקד
יכולין וכך הס דברי רכינו וכן נראה מדכרי רבינו יתחס אכל ערי״ף סשמיס מחלוקא!ה
לילךונר׳שהס מפרשי כרגלי מי שהופקדו אצלו אף
כרגלי
מי
שהופקדו
אצלו קאמ :
ורבהונ׳ורבהבררבהונאוגס סרמ״בס לא הזכיר דין זה כפרק כ׳חמהל 3םנמ
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 SVול דא״עג דאמר סביי כימיה דרבא בריס דרכה בר רב הונא מסמכיה אלא ללמד אסמכתא לעיבור העיי מפסוק של ויהי יהושפ ליריחו דאיתמ' אהסיא
 Aה& י׳כותיה אלא כרב הונא דפליג עליה אי משו׳דאיהו קדיס ואין הלכ׳כתלמי' מתני׳ומ״כו חכמי׳ לא ראו בעירו׳לתת שיכור אלא לשתי פיייו׳דניון שאין כינילס
׳ ו׳הרב ואי משוס דגלון לדין עיר העשייה כקשת רב הוכ׳הוא רחמי לה איסו הוס סיפור חשוב ה״ל חד אבל לעיר אחךאע״ג דלנדריס חשיב כעי ' המס שאט משוס
^ 5כסלכומיה הפי מיבא בריס דרכה בר רב הונא וא״ת מ״מ ה*ל לכתוב דין זה דבנדרי׳הלך אסר לשון בני אדם • א״נ הביאה לומר דכי תנא בנדרים אסור ל ימס
?רודיפנוסציי' שלא יהא בין יתר לקשת
לעיבורה כקרסף שכין שתי עיירות היא
:־ aJ׳j5
C׳ י״ל דהא לא
אצהרינ׳להו<150
כלוסהיתה עשויה כמין םג מה או כמין קשת כזה האין אותה דומיא דהכ ׳  :חיה בתוך מאמה וארב'
טרינצהי
יוממאלפיאה
׳יל׳מסמ׳כל היכאידלא*שמעי
טפחי׳בית וכו׳ג״ז סס במשנה (דף נב כג)
כאי!ו היא מרובעת ומלאהבתי,ומורדיןל!ה מן היתר וה״פשאין
די־׳בתי* יאע״גדהכי בין יתר לקשת אלא אלפי' שיכול להגיע שם אז מודדין לה מן כיצד מפברין את העריס היו סס גדודיו׳
^ענ יה דר אתי
גבוה י' טפסים גשרים ונעשות שיש בהס
מימיילא 5ןיתמ6
לא
^
^
היתר
אפי׳יש
בין
שני
ראשיה
ד׳
אלפים
אמה או שאין בין ראשי׳
בי׳דירה מוציאין את המד׳כנגדןועי־ש
^היתה עשויה כמין משת ' לאפי ' יש נין
«מפסע׳לרני׳דה״ה ית 'לקש'י; פ 'ח> 1עייס ריאלפים אפה ששני התחומין מוכלעין זהכתוךזה אפי,
גדודיו' סליי חימס של חינות מויויסנו
אמזנמיינדמשפג' יש כין יתר לקשת יות מאלפי אמה אבל אם יש בין יתר יק־™ נתוןפ׳כומ׳ישיי־׳כדמפ׳לקמן או נשיי
לה ימ׳ עשרה כמין גס
מלה"
רמותיו
«דס׳הרסבסבפכ ח
5אנ •
יי*
יותר ״’ ?
מאלפי״אמה”״״־',
ובין ״
שני־ ”־׳
ראשיה ד -
אלפים  -ז
אין ׳״׳׳׳ י 1,
או
מודדין ' י׳
נפשו׳
לה ״1
כססו׳ כפין
 Pחו
או נע
כעיז שעושץ
סטוסיד על
הקבר מוציאין
 vlיוכתב הואשםבשס
הרס״בל! היתר אלא ממקו׳שלא נשאר הקשת עד שם יותר מאלפים
או אתההמדה כנגדן אס בלינווח הללו אצל
יטה
מתוח
__
_ . ..
אמהרואקכאלומזו לזו ומודד ןמ החוט ולחוץ כדישיהא
ל
צדסכנל׳
!
. ,־
מודרין«פת' ביתו כאלו בל צלע מב צלעי חום מתוח עליה ומורד משם ולהלן ולאחר שהוסיפו עליה לרבעההתחום שוה לשתי הקרנות ולא יהאכאן
עיר לעצמה ולפיכך הלל הקש׳ עולה
טק החשבון באלצא׳מביתו אל הימי
וממנו ולחוץ מודדין לי מצד הית׳ הסמוך
לצלמ6שר סס ביתו אלפי ' אשס לכל רוח
הקכרוכו
עדאוכיתסכיסשסבבוץתא
מחיצות
כלא
תקרה
או
שיש
שם
בנין
שעושיץ
על
הקבר
וישבו
סנל צלע וצלע געי ,א  :3Vוכס פ' העתי׳
וכתב רש״י נפש מין סעוסין על הקבר
נ׳שסן רופס צריפיןומודריןלגל א׳מפת׳ ד א
על ר' א או נש׳אובית הקברוישיש בהי בית דיר׳ בוהבורגנין וסתמי ' לדירת שומר הקבר עביד הלכך
3מו!יק מ־א׳מוכרי רש״י ז״ל עכ׳לנודע׳ שבתוכה או ב״ה שיש בהד כ'ת דירה לחזן או ע״אשיש בה בית אע׳יג דלא דייר ביה בית דיר׳היא ואמרי'
ונינו לא כדברי זה ולא כדברי זה שהרי דירה לכומרים או ארוות סוסים או אוצרות שכשרות שיש בהם
בגמר׳בית שכיס למאי חזי אמר רב פפא
מודדן לה מן הית' אלא
ממקוס בית דירה והבותגין או כית שנים כל א׳ מאלו שהוא קרוב לה בית סטסוי לפנית בו כלי׳סבססינ׳ואע״ע
'־לפי' אי בתיך ע׳אמה ושירים דואין כאלו העי׳ מנעת עד שם ומודדקמשם שלא הוזכר ככייתא ארבע אמות על
סמז נשא מן הקשי עד סס יות'מאלפי

וקי מן הקש ממש אלא מן היתר ולפנים
נמקו' שהוא פחות מר׳אלפיס אמה עכ״ל
ומינה לסררבי׳דה״ה למקו׳שלא נשא׳סן
קש׳פדסס יותר סאלפי׳דשניהס שרם
לועמסמו‘ והר״אש כדבסמון • ולעגין
אמה ובית סטקיוכלכית ראשון בע׳
מע
באי' מי ראש קשת זה לילך לצד ראס
אמס ובית שלישי קרוב לבית שני
קשמהאסר צתבוהתו׳והר״אש גבי ג '
כפרים
המסולסי
'
לחד
סירוס׳דטתטן
להם
בע
'
אמה
וכן
עד
אהלך
כמה
ימי
'
הרי הכל כמדינה אסת ונשמודדין מודדין מחוץ
נל אויר שב ין ׳כ ראשי הקשת ובלבד שלא יהא בין יתר לקש׳יות׳מאלפי׳ולפי׳שניה׳ לבית האחרון והכי מסמ׳בפר׳עושיןפהיס אה׳דהוו אתו מכמיסזלבי ככשת דדניאל
נפנו דאין נופנין להם האויר סביכיהס ורבי' ירוחם כפב כ ' הפרוסים ולא הכריע חלת פרסי כשבתא משוס מתוותא דמבלפן בע ' אמס ושירים וצן כתבו סתוס׳כפ
זוכרי הרש״גא שכתבתי הס כדברי הסי' הא׳ :זמ״ש רביכו וכן הדין אס א' מאלו
מצד מפברין גבי הא דאמ׳רב הוצא כיתכין קרפף לזו וקיפף לזו וכת׳ הר״אס בס'
סמתעכרין עמה קמב לה ובו' סס אהאדא״רהונא עיר העשויה כקשתיכו׳כתבו
כיצד
מעברין גרסינן בירושל׳מסו לימן עיבור לעיבו׳ מילתיה דרשכ״י אמר כוס נין
התו׳הס דלא נקט רב הוצא מילתיה אב׳פגומין משים דסתס פגום הוי תוך ע׳אמה דסר רשב״י יכול אני לעסו' סיהו מהלגין מצילצידן ומסביי׳ לצפורי על ידי מעדו'
ומידה מעיקר יעיר וכיון דהוי תיך עיבור העיר אפי׳יש בין פגומין יית׳מד׳אלפי' וע״יכורגכין ר' חייא אמראיתפלגץד׳חייא רגהוכרקפראחד אמי הדץ דתיסא
ומוץ מזלו חים מפוח עליהם והי־״אש כתב על הא ראמ׳רב הונא עיר העש וי׳כקש' בפיר גדילה אכל בעיר קטנה לא סלא תהא תוספי יתירה על העיקר* וחד אמ*־ בין
ונו׳מסש'מלשון .ר״ס שהיה רב הונא יכול לה& מיסט דין זה בב׳פגמי׳היוצאין מצד  .בעיר גדולה בין בעיר קטנה דין אלפי׳ומיכו בתלמי! דיין קאמ״היו אזלין מברניס
אחד דכעי שיהא בינייהו פחות מד' אלפים אמה והא דלא נקיט מילתיה ככ׳פגמי' לבי כנישת' דדניאל תלתא -פרסי וכדי שלא יחלוק גמ׳ דירן אירושלמיאיגא למימי
סמזכווכבריתא קודם עיר עשויה כקשת מסוסבד ' סגיסין דכרית' איירי ביוכאין דברניס עיר גדולה היתה מהלך ג׳ערסי וטפי נר׳דגמ׳דלדן סבירא כישב״׳י דהלכס
גניויזותונדדלרבא כריה דרבהבר רב הונא דאמר אפי׳ביתר מאלפים אמה כין כדברי המיקל בערובין וכת' ה״ה כפכ״ח בסס הרסנ״א לא היה עשוי לדיר׳או שהיה
קפתליתי מודדין לה מן היתר לא הוה מצי לסימר למלפיס על ב׳פגמיס דאפילו עשוי לדירת ארעי אין פושין אומו עיבור לעיי לפי ' הבורגנין ספופין שימיי
נעייהטשויה כקש׳אס אין כץ יתר לקשת אלא אלפי׳אתה מודדיןמן היתר אפי' הסירו ' בגנות ופידסין ושומרי העיר חוץ לעיר אינס נמדדים עס העיר מפני שהם
אסים מתר מד' אלפים אמה בין סט ראשי הקשת כדמס' טעמא,משיס דאי כעי עראי מפני הגנבים ומסגי הגשמי׳ סשוטפי׳אותס עכ״ל  :ותמה עליו ה״ה דאם כן
^ייתילה דיך במים ואפי ' ליבה דאמר אלפים ולית ליס ספמא .דאי כפי אתי לס למס אמרו אין בורגנין בכבל דמסמ׳דווק׳בבל ועוד שכפי׳שנינו בברית׳והבורגכץ
לין בתים נראה דגבי פגום היוצא בתון ע׳אמה ושירים על « ' מעיקר העיר אפי׳ אלא ודאי לא אמרו אלא בכבל דוק׳ולזה לא כת׳רבי׳דב׳זה ע
@כ  :ואץ ספק סצעל ,
שי מיהס ד' אלפים רואים כאלו חוט ממוח עליהן אבל אס יש בראש הא' כרכה מעיני ה״ה הא דאית'  3פ׳ עושין פסין אמ׳רב ירמיה בר אבא אין בורגנין ולא פסי
ממין זה אצל זה כל א' בתוך פ ' אמה וסיריס של חברו וכן בראש האחר דיישתא ביראות לא בבבל ולא בשאר ארצות .בורגנין בבבל מסיס דשכיחי כידקי מיא3.שאד
לחיצוני׳כס סוץלעיביר׳סל עיק' הפיר בזה צריך לדקדק אס מאין כאלו חוט מתוח ארצות נסי לא דשכיחי גנבי וההיא בריתא דבורגנץ איכא לאוקמה באתרא דלא
מלי ק מזה לזה אפי׳יש ביניהם דיאלפיס לסי שבטליס אגב העיר אבל בעיר העש וי' סכיסי גנבי :
ומ״שאבל בית שנפרץ מב׳ רוחותיו וכו׳ הכל פשוט בבריתא 3פ'
נקשתסעיק׳הפיר כך יש חסלבות בראש הקשת כמו באמצע היכא להוי ד׳אלפי׳כץ כיצד מעברין עלה נ״ה ואיבעיא לן בגמי׳סתי מחיצות סיס עליה׳תקיה מהו ולא
י ^’" אין מודדין לה מן היתר וגם צריך לדקדק כרחבה מצד א׳וקציה מצד א׳סזו איפשיט׳ופסקה הרמ״בס לקילא כפכ״ח מה״ס משוס דהלכה כדברי המיקל בעירו׳
’9א פיק׳ העיר סכך היא ספו^ה סא נא׳רואין אותה כאלו היא סוה אפי׳אור־ העיר ויס לתמוה על  .רבינו שלא הזכירה: .
שתי עיירות זו אצל זו וכו ' ספ פלה
 1חלפים אהה עכ״ל :
ולארור שהוסיפו עליה לרבעה מוסיף עוד עליה וגו' ג״ז כ״ז אמתטתין דנותכץ קרסף לעיר שכתבתי נסמוך איתמר רב הונא אמר נותצין
נזם במפנים פלה נ״ז
כומנין
קיק
»
לעיר
דר
'
מ
וחכמים
לא
אמרו
בקרפף
אלא
בבי׳ב'
קרפף לזו וקרפף לזו חייא יכ רב ,אמר קרפף אחד לשתיהן ופסקו התוס׳ והר״אש
י״ייקופךס״י כסבא למדוד התחומין אין מודדין מן הסומא אלא מרחוק מ' אמס והמרדכי נרב הוצא וכן פסק הרמ״בס בפיק כ״ס מהלכות שבת וכן נראה שהוא
.י&יריס־ויליף לה כגמ׳מקרא • וכתבו הר״אס וכמידכי כסס ר״מ דהלכ' כר״מ אבל דעת הר״יף ואף ע״פ שהביא מחלוקתם ולא פסק הלכה סמך מל מה שכתב כס ' מי
מדב יי הימ״בס בסכ״ח נר׳שפוסיכחכמי׳וכן נר׳מדכרי הר״יף שסתם המסנ׳כצורת׳ שהוציאוהו דהלכס כדברי המיקל בעירוב ושלא כדברי ה״ר יהונתן שפסק כתייא
 vr0זס״ל
דהלכה כחכמים דרבים כינהו ומיהו יש לדחות דדילמא סמךאמש בר רב  :ומה שכתב וכשיבא למדוד תחומי האחד מודד משבעים אמה ושירי® חוץ
מי
שהוציאוהו
הלכה
כדברי
המיקל
בעירוב
אחךיחיד
נגר
רכים
אבל
יס
להביא
לחבירתה פסוט הוא שאינו אלא ע״ס שטת רה אש דפסק כ' ר״מ אבל למאן דפשק
■ יה מיבת 3פלוגתא דחייא כר רב ורב הוצא באי
,
כיתנין לפתי עיירות _
ב׳קרפפו' כחכמים אינו מודד אלא מקיר חבירתה וגן מס שכתב לעיל היה מוך בית אסכתו־ך
?יעף אחד וההיא פלוגתק ,אליב' דחכמי׳איתא דלר״מ ליכא למ״ד דאין מתנין מכעי׳אמה ושירים לראשון מודדין ט׳אמה .ושירים מן כשני אינו אלא על פי שסת
?יעף אחד וכדקתני מתני ' בהדיא ואוקמא חייאכררב גר״עאלא
הר״אספפחקכר׳׳מדאילו למאן דפסיק כחכמי ' אינו מודד אלא מקיר סכי׳הפט:
מדכתכהא דתכן בנדרים הנודר מן ספיר וכו' ואשור ליכנס בעיבורה
ומ״ש אבל עיר ו< יתוכובפ" קדסוכ׳ ( דף גי) תניא בית שאיןבוד׳אמו׳על ארבע
.
ש מע יאהילו בעיר אהד היא להא סתמה מיתניא ומיהו אפשר שלא
הביאה *K 3דג
ג  Vאמות
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ושליש חשוכות כעיר אחת וכשיבא למרוד תחומי האחת
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אלפים אגל אם
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לא מודלין חן
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פני חה יצוניס
א • יש ליגיהם
יומר יוד' אלפים
«כ״כ הרא* 6נהדי׳
אנל נרא׳להר״אש
לא קאלר אלא
דאי איכא נכס׳ג
יותר
יואלפי'
וי העיר אל נחי'
החיצונים
אנל
נפחות יואלפייא
לא גרע תהעיר
העשוייה כקשת
לנפנאר
לעיל
דמודדין יין היפר
אע׳׳ג לא כא יופי
תד' אלפים נין
ראשי הקשת י
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רד! כיצד מענרין
ינהנהופ שס - 7נין
שעל ידקנר א״צ
להיות ניע דירה •
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היה אמו' איין
«יגשה
עושיין ! ותויעיבור כין סמי עיירות וצת5ו « תו׳פפי׳ר׳ת דאין כרמכין לזס הנחיל מתיבש ומשתמשים מפגיני מתמלא אלא השע׳הגשםוהייןשי? כי  ttי
שה ' כ! נכי *דם הבית דין
מינור סכין 3עיירות דלרבכן לעיר א׳כפני מגס אין לס קמיף ואס היה בו נעש׳בכלל העיר ואם א י 1לפגיהד?ה איןמודל־ין לה אלא מפתח בתיי׳^
ייותד « פיס !3u ,לזה הבית ד א
היה לו דין עיר אס׳לתת לו קרפף כמו לעיר והיינו נותנין לכית זו סנא מכל דקי דעלמא דגל דקי דעלמא ד׳פפחיס והאי ד״א משום דהאי  £יי
נמשעשל הכרמים
נהי« י» מריפ יכ ולעיר
שאצל׳ג׳קדפפות כמו לבי פיית״ לרב הוכא ולחייא בר רב קרפף א׳לשתיהן♦ הנחל בעיתא תסמישתא הלכך אי היא י״א אי! אי לא לא  :יוסביצריפי!מיf "5
ורש״בס גייס אין עוסין אותו עיכו׳לפיר
סכרמיס
י י רב סונא כס׳כיצד מעביץ פ{11״ר
( JPזרי׳  pסן וכן משמ׳בירוסלמי כלומ׳דאי הוה ביה'ד
מע׳אמה
ושירי׳
חוץ
לחבירתה
»
בל
עיר
ובית
אפי׳גדוי
!
הרם׳
אינן ומ״שואס ישביניהן ג'ונו':DV ,
הע-־׳ונ-ער! ע-ליה' אמית וקאי בתוך שכעי׳אמה וסירים היה
רג i* 1roנר מתעבר סע העיר למדוד מן הבית תשע חשובין כאחת אא ׳כ הוא כתוך ע׳ אמה ושירים וכן חומת העיר מימיא דרב סנינא בר יב כהנ׳אמי ו3
י נערזנאיורשינ״ט דרס״בס סולק על ר״ת וסובר דבית אפי' שנפרצ׳משתי רוחותיה זו כנגד זו וחרבו הבתי׳שבניהםעד קמ״ א אסי ופי רש״י ג׳סצרות סל ב׳
בתי׳קבועי׳
 7ידן מסיפין י-גצ יש בו ד׳על ד' אין ניתכין לו דין עיר לתת רע\ ליע\ חשוב כסתו׳ שתי עוירן׳זו כגכר זו »,ען ^׳ ^ ף איך
עץ בהכי
חשיכי
עי׳וקובע׳
.סל אבן ,או סל״
״ י
 וקובע?עיר רק3יפ :
שתיהן רואין כאלו היתה האמצעית בין השתים שזו כנגד זו ואם את כיצן והרי ף השמיט מימראזו
לו קיפף וכתב פחלוקת׳הר״אש בס׳כיצד
מעניין והעל׳דלא נרא׳לו דברי ר״ת וגס
המיס' כתבו מסלוקת זה עוד בפיק כיצד
ממרת ובי
מעברין כתבו דלח נראו לי״י דברי ר ' ת
במקו' א׳אלא יושבי׳כאן עד
סכל׳המרעה
וכן נראה דעת הרמ״כס מדלא הזכיר דין
זה אלמא לא חשיב כעיי• וכדבריהר״אס
ז״ל־ומ״ש וכן חומת העיר פנפרצ׳מימר'
לרב הונא בפי' כיצד מעברין עלה כ״ה1
שתי עיירות זו כנגד זו ושלישית כנגד מיקפ׳חומה גבוהה ד' אמות חשובה כעיר ומורדין תחוט' מהומתה וכל א׳מודד מפתח ביתי
אלפי'אמהל:ל'
אויר סתיהם וכויג״ז סס עלה כ״ז במשנה שהיא על שפת הנהר ואי לאו לא חשיב כעירוניורךין
ירוח מכאן נראה שחלו היהודים
היוצאים'
וכן שלש כפייםהמשולשי' אס יש בין שני מפתח ביתו ורוקא זאת שאינה נוחה ליושביהל! פי
שהיא
נעמ
ק
במחנה
ל
צ
ור
על
העיירות
אע״פשישw
הסיצוניס קמ״א ושליש עושה האמצעי' א בל שאר שירות חשיבי בחדא אפי ׳בל אד!ו קף חומהל 1מךןד
כמה וכמה אהלים אין מודרין להסאלא
פלסתןלסיד' כא׳ואוקעוה כמז׳לרב הוה מהחיצין והר״ם במז״ל פי' ע״י ההומה חשוב הנהר כאלו הוא מןמ^ תח6
!הליהם כ 6מפתחאהלו
יייקא
דקי״ל כותיה לא משולשין משולסין ממש העיר ומורדק
*ל ה מ<הנהר וה ^ה
^
^ ^ 1ס< ק הקף מחיצו סכיב למחנה אכלאס
בסורה א' אלא כל פאלו מכניס אמצעי
מכתי יושבי צריפי!  2יא * שעדזין סוסה מהמין L״״« P
כיניהס ויהיו משולשים ואין בין•זה
לזה חשובק להיות הכל כד ואם יש ביניהם ג׳ חצרות שכל אהד יש פואמס מסק למחיצו׳ואפי׳ מחיצהקל?של
אלאקמ״א • ופי׳רפ״י הא דקתני
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חוקכעו
כולם
ליחשב
כעיר :
שתי או סל עיב סשוב׳מחיצ׳ אך סלאיהא
בין שני ססיצוני' קמ״א
כדמיסקי
נזובא
7^ 20X12 /
מורדין תהום העיר אלא בחבל של' פשתןביןקנה לחברואו בקחבל לחביו
ג׳נושחי׳
מהדדי וה״ק אס יש
אוי׳ביןשתי
החיצוני'
י
של המשים אמה לא פחות שהוא נמתח ולא תהא סס פיצה יותר על י׳אמותולא
כדי להתמלאו׳אמצעיולעמי׳חדךהנשא'
ביותר ולא יהא ארוך יותר■ מפני שמחמ׳ארכו
מכבירבאמצ׳ואיס־ יהא פרוץ סיובה על העומדמכ״ל:כתב
ביןאמכעי לחצוני
מכאןומנאןקמ״אלנאן
נמת׳כראוי
ואם
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נחר
לפניו
לסוףע״ה
אמה פליגי בה בי רושל ,מי
הרע״ב׳בפכ״ח מה״ס עיר
סהוקפ׳ולבסוף
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יסב׳ולנסוף
באלו הוא נתון בעיה והרי כולןח
יהיוצ שיהא החבל של
חמשים אמ -
הוקפה מודרין לה מחומותיה והדקה!?
מא מהם ליל דרך אח
מחבירותיה
מודד
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מן הסוס מצת סןי
לן מינה כל שאלו מכניס אמצעי ביניהם ואין כין זה לזה אלא קמ״א ואפי׳ד׳אלפיס לסוייה כולהכד׳אמו׳הואיל וישיבתה חדסה ס* דמה חופפה לישיבתה אנלישנה
אמס א״ל אין והאמר רב הינא עיר העשייה כקשת
אס יש סן ב' ראשיה פחות מד' סיסכה ישנה וקדס לחומתה מודדין לה סחימת' וכת' ה״ה על דברי הבריתביאחה
אלפים אמס מודדין לה מן סיתי ואס לאו מורדין
לה
מן
הקסת
התס
ליכא
למימר
לדע' רבי׳שכיון שאין כותנין קיפף לעיר א׳אפי׳תהיה ססומ׳קמכס לישובקכתיני
מלי סבא איכא למימ' מלי וערס״י ליכא למימי
מלי
הארי
סכיניהם
סאין
לך
במה
כיון
שאין כחומה בית דייה אין מודדין אלא מישוב הבתי׳ילדפ׳האומריססנומנין
למלאתו אבל התו׳והר״אש פירשו כתס ליכ׳למי׳מלי
משוס דלעומדיןכאמצ׳הקס' קיפף לעיר אחת כמו שכתבתי בראש הפרק מודדין מיסיבת׳ועוסיפין עושיעור
מיידי סמודדין לסם מפתח ביתס שאין אומיין כאלו
ביתס כתיב' כמקו׳הית׳דאס קרפף ואס החומ׳קיוב' או רחוק .היי היא כאלו אינה ועיר סיפבה ולכסוףהוקפה
 pמפסדת להו אידך גיסא וה״נ לא אמרי׳לאיתן
העומדים
באמצעי
רואין
אותם מודדין לה מן החומ׳ואין נותכין קי־פף כדעת רבי' ולדעת אחריםנותנקהקרפף
כאלו הס בין ב׳סחיצוניס למדוד לסם מסס
אלפים
אמס
אלא
דוקא
לעומרי׳
בשני
מחוץ לחומה הארכתי כזה מפני דבייס שראיתי לרש״בא ז״ל:
החצוניס הוא דאמיינן אי נמי הפס ליצא
למימר
מלי
לפי
שאין
האויר
של היתר י שצם אי[ מורדין אלא בחבל סל פסחן בע׳ניצ׳מעכרין עלה כ״סתני רביוסףג'
מחזי׳כל סבתי' סבקסת וה״ה בג׳כפריס
אס
היה
האמצעי
גלול
ויחי
על
האוי׳שכין
סבלי׳הן
וכו׳סל
פשתן
למדיד'וכר'  :ומ״ס סל נ׳אמה משנה ססומייתי
ב׳החיצוניס לא אמרי׳מלי עכ״ל ורבי'
כתב
כחומר
פי׳קמא
דלא
סמרינן
לעומדים
לה
כגמ
'
(
דף
כח
)
מדכתי׳ארך
החצר
ק׳באמה
ורוחב נ׳בחמשיס בי״ת
ימירהלומ׳לך
באמצעית יואי׳ושלא כרמשמ' מדברי רש״י וגס מדברי
הימ״בס בפכ יס מה׳יש דגם בחבל של נ׳אמה מדוד :יום״ש לא פחות שהוא נמתס ביותר כלו'ומארי'הסלולה
למי האמצעי אמרי׳רואין דשלסתן השיבי כעי׳א׳וא״ב גס למי כאמצעיתמודדין יות׳מסני סמחמ' אינו מכביד באמצע וכו׳כלו' ונמצא סמתממכת המלהשמפיו
מכנגד החיצונו׳וכת׳רבי׳גסכסומר כפי׳הסני שאס האמצעי' גדולה יותי
מסאויי סהוא ארוך אינו יכול להמת׳כראוי • ומ״ס ואס יס כהר לפניו וכופליגיכהכית•
סבץ ב׳החיצונים לא אמרי׳רואין ורבי' ייוחס
כתבהב׳פירושי' ולא הכריע ־ וכמה ופו׳ע' כיצ׳מעברקהיס ממנו לנסיע״ה אמה פרין אמוריןחדאמ׳מודד ,כחבלשל נ.
ספי־ש״י דאס וס בין כ' החציני' קמ״א היינו כל שמאיןשאמצעי׳ביניכס יש בינה אמה וקח׳ לאחריו כ״ה אשה וחד א׳מודד בחבל של נ׳אמה וה שא׳מודד כחבלשלד
לחיצונו׳קמ״א מכאן וקמ״א מכאן כן דעת הרמ״בס בפכ״ח וכתב ה״הסהרס״בא אמות וכתבו היא׳׳ס סס ולא הכרי׳ומסמ׳לי דהב״ע כנחל שרחב יותר מלהאמה
וסר״אבד מפרשים ע אץ כיןב׳הסיצוכי' אלא שיעור האמצעי׳וקמ״א ודי אם ניאה שאינו יכול להבליע בתוך חבל זה שאנו מודדי' כיבסה סחס לא היה רחב כ״נימויד
האמצעי' כאלו סי׳ ביניה׳אבל שנתן לו קיסף
ואיהו קאי לברא לא  :עירהיושבת חבל א׳של נ׳אמהוימ׳למדו׳ממקו׳שכלה מדת סכל זה עו׳חכל
צ׳וכמצא׳מדתו :לה
בעמק וכו׳כס״פ כיצד מעברין מלה ס״א אמר רב הונאעיר היושבת בל שפת הנחל
גסו׳הנק׳כשפתוסבעג׳הסני ומ״ס וישים החבלככג' לכו משנה כפ׳כיצדמפביין
עלה ר״ז ויי * יריוז• **A
אס יש לפניה דקה ד' אמות מורדין לה משפת הנחל ואס לאו אין מודדין לה אלא
^^!וו" r,-י ידריזץ« nIסי־ייו׳מרז^^ חו רדו ראש החבשלא
מפתח בית' ומאי סנא מכל דקי דעלמא דד׳פפחי׳א״ל התט לא בעיפא תשמישת׳
הכא בעיתא תסמישתא ופיס״י אס יש לפניה דקהמחיצה ד' אמות גובה על פגי
העיר כולה
משפת הנחל מודד משפת הנחל סהיא כלה שס כשאר עיירות ואס לאו ולא ימדודאלאכנגהפי׳וכו׳משנ׳ססאץמוידדיןאליא מןהמומס וכמכו המווהימש
כיון
דכעית
'
חשמישתייהו
לא
ה
'
׳ל
ישוב
קבוע
וה״ל
כיושבי
צריפין
ואין
מינק
לכל
שפר״ס
דרך
יסר׳ומכיונ׳כנג׳העי׳ומומסס מל׳ומתס אל כפף יס כנר׳שלא ילך לנל
אח׳אלא
מפתח
ביתם
:
ומ
*
ש
רבי׳שאינה
נוחה
ליושביה
לפי
שסיא
בעמק
הכוונה
העי׳למדודשסאלפי׳לפי שפעמי' יש שם קרק׳ חלק' ונוח למדוד ואח״כ יהיהצופה
לפי שהיא על
שפת הנחל וכדפרש״י דח״ה בעיתאתשמישתא  :ומי ש אבל סאי ובא לו כנג׳המי׳וצופה מג׳מדפו אין לו לעסו׳כן מסו׳דפעמי' יש מגד העיהוי
עיירות וכו
פשוג ,הוא מדלא מיעסו אלא זו שיושבת טל שפת מחל  :ומש כשם וגאיו׳שיש לו להבליע או לקדר וכן פי׳הרי״ף וכ״כ הגהו' בפכ״ס מה״סוה ריונתן
הימ״בס
בפצ״ח
מס״ש
כת 3ח״ל עיר שיושבת טל ספת הנחל אס יש לפניה דקה כת׳בסס גאון דמומס׳הוא מלשין ימחה אל כתף יס ככרת והוא מל׳ הגעהוהסגה
יוקב
ד׳אמות
על
ספת
מחל
כדי
שיעמדו
עליה
וישתמשו
בנחל
נמצא הכחל בכלל כלו' אין מתחילין למדו׳אלא עמקו׳סנוכ׳להגי׳ממנו אל סוףהמחו׳ולא כצער למי
כעיר
ומידדץ
לה
אלפי׳אמה
משפת
הנחל
השניה
ויעסה
הנחל
בכלל
המדינה
מפני
מקי׳מדידתינו ולילך למקום אחר כדי להבליע הגיא או הגלד סכנגדנוונו מ ׳
הדקה תמרי
מצדו יאס לא היה שה דקה אין מידדין להס אלא ספתח בתיה' ונמצא התחלנו למוד ופגענו בסס נדון הדיןהמפור׳במסנ׳ואס לא ס־כל כסוס צדלהת
הרחל כמדד
מ
?
האלפים
שלהם
ענ״ל
:
ואין
פירוש
דקה
חומה
להרמ״כס
וכמ״ש
רבי
'
מהק
נעשה
כאשר אמרנו עכ״ל אבל רש״י סי׳מומחס בקי במדידה יכןפי הי ?3ר
אלא
פי׳אצעכא
וכן
סירסו
ה״ה
סס
ויןהרי״ף
כפ״ההוא
גבי
מיי
סל
יחיד
ונעשי׳סל
ן
"
ל
ורבינו
כת׳נאן
כפי׳ר״ח וזהו שכתב אפי' אם יש הריס וגיאיוחכ 5ןדה *ומי
רכיסזמ  3פי׳ דקה אצעב׳וכדברי הרמ״כםפי׳סרי״ף מימר׳זו וז״ל פי׳כי רוב
העתי׳י!פילו

אח

הלטת שבת

׳ ",וקרקע חלקה כ״כ ומפני כך ריצה ל« דוד שלא כנגד העיר וכמו שנתלו׳ מדידה יפה ובמאי דאמ׳ רה יהודה ל״ש אלא שאץ חום המשקולת יורד כנגדו ובו׳
 • 1יח׳גסכסרש״יוהרמ״בס ני׳שסוב׳דיש לחוש לדביי שני הפימשי׳וה המגי׳ מפרש דלא קאי אלא למאי דסמיץ ליה דהיינו כותל דניחא תשמישתיה מודדו
ה״ש דערש״י והרמ״כס נר׳מן הירוש׳ וכן עיקר עכ״ל ־
' ^“
וכשיגיע מדידה יפה ואי לא ניחא תשמיסתיה אומרו והולך לו אהא קאמ׳דה״מ כשאין סוע
כתככפי׳'כ-״־ח "מה1
.כ ו
כיצד מעגרין עלה נ״ז תנן הגיע לגיא או לגדר המשקול' יור' כנגדו וכי׳וכן נמי אמאי דתני׳בסמו׳הגיע לגיא מכליעו וכדמשמע
כפרק
'
נו
. .
להר6ם סוא זקיף! .
מדבריו שאכתוב בסמוך אהל לאקאי
 ^ ,וחחרלמדתו הגיע לך מבליעו
אמה שלם עד הנהר ואיכא מ״ד שמודד כ״ה אמה הנותרים בהבל אהר שלא נזכר סס אלא במשנה  :ונראה
־' ",למדח ו ואס איני יכול להבליעו בזו
^• ו׳דוסתנזי כר׳ינאי משו׳י׳מ שמעתי של ד אמות ומסתברא כמ״ד שחוז׳ לאחריו וישים ההב׳כנגד לבו מדבריו דכותל והר דיניהס חלוקיה ולפי
וימתחנו בכל כהו ולא ימרוד אלא כנגד העיר אפי' אם יש הרים זה נראה דס״ל דכותל וגדר דאמרינן לא
^’ תל
«זיח נ 5י’' ' ־נמ' חנ’6
כשנפלו היא דאס כן היינו הר אלא
15ל  56ווממ
5י  1מין יקוכאת הכותל
ויחזור
שם
וימדוד
שהו׳ישר
בצדה
מכנגדה
ילך
לא
כנגדה
וגאיות
בעומדים: 5מינ' היא ידע דבהא דהר
 -Lלו ופריך והא אגן מנן מבליעו כנגד העיר לפי מרה שמדד שם אלא ימדוד כנגד השר וכשיגיע
המתלקט איכא תרי לישני כגמרא עלם
 m׳למוחו התס ניחא תשעישתיההתם
לס נישאמשטיישמי ,אמי רב יהודה אמי להר אם הוא בל כך זקוף שאם יורידו חוט המשקולת מראשו לא ל״ח ומשמ׳מדברי היי" ף והר״אש שפסקו
ל״ס אלא שאיןחיט סמשקול׳יורד יתרחק מכננדו למטח בשיפולו ד׳אמו׳ אז אין צריך ימדוד כל כך כלישכ ' בתרא וכן פסק הימ״בם בפכ״ת
מגדו אכל חו׳המשקולייור כנגדו מודדו היריד׳ והעלייה אלא אם יש מישור בראשו מורד ואם אין מישור ונ״כ רבי׳ורבי׳ירוחס וכתב שס הר המגי'
מךיד'יפ־ואמרי׳תו כגמ׳הגי׳לה׳מבליעו בראשו אינו מודד כלל ואם חוט מתרחק מכנגדו ד׳אמו' ומתלקט ד אפסי דה ' ה למתלקטעסרה מתוךשש
^׳רגא ל 'ש .אלא בה׳המתלק׳י׳מתו׳ה' עש׳מתוך ה׳פי׳שבהילו ,ה׳אמו׳של שיפוע עולה י׳טפחי' אז רואים שמכליעו יי״א מודדו מדידה יפה ורכינו
צנלנהספתלקי׳סמו׳ד׳אימדווהול׳לו אם אין משפתו אל שפתו אלא המשים אמה מבליעו בחבל של לא הזכיר דין ז ? לפי שכתב בכותל שאנו
אפשר להסתמ׳בו מודדו מדיד׳יפה ונר'
ף!ס״ילגד' קוע' אבני׳שנפל׳ונעש ' גל חמשי׳ אמה שזוקף עץ גבוה בשפתו מזה ועץ אחר כנגדו בשפתו
גכו׳ומשופ׳ובכי אד׳מסלכין עלימכדניח׳ מזה ומותה הבל מזה לזה ואם אינו יכול להבלי׳בחבל של חמשי׳ דהוא הדין להר עכ״ל  :והמרדכי שם
והגהו׳מימוןבפכ״ח מה״ש כתבו דלהר״מ
השמיספי׳מס להילוך קצת כגון מתלקט אמה מודדו בחבל של ד' אמות וכץ יעשה אחד עומד ברגלי ההר
כרא׳דקי״ל כלישנא קמא דציתא בגמרא
י׳מתוך ד' סתס קתני מבליעו אס יכול למטה ואחד למעלה ממנו ד׳אמות ונותן התחתון החבל כנגד לבו
שהוא לחומרא ומשוס דפשיסא דלא קי׳ ל
ואסלאומקדר • הכא בכותל זקיף יותר
מדאי דביון דלא חזי להילוך אין גיבה והעליון כנגד רגליו ועולה התחתקלמקום שעומר העליון והעליון כהר״מ נגד כל הנך רבוותא לא חששתי
סיממו מולה למדת ה תחוס • אין חוט עילה ד׳אמות ומודדין כבתחלה וכן יעשה עד שימדוד כולו ואם לכתו ' ההו' ליסנא  :הגיעלגיא אס חוט
מסקול׳יור׳כנגדו שנשמני׳חוט משקול׳ הוא משופע יותר שבהילוך דיאסו עולה י׳טפחי׳ אז הקילו בו ולא המשקולת מתרחק מכנגדו למטהד״א
נמאיסאצל ספתו והיא יורדת לעומקו הטריחו להבליעו בחבל של נ׳אמה ע״י קורו׳אלאאם אין בו אלא וכו׳ג״ז שסבמשב' עלה נ״ז הניע לגיא או
נ' אמה ישער אותו כמה יש בו לפי אומד הדע׳ואפיש בי יותר מג׳
לגד׳מכליעו וחוז׳למדתו ופרש״י מבליטו
מנקססכשיפועו ומעכב' המדרון מלירד
מגדו אלא מרחיק׳עלססה כנגדו משמע אמה מודדו בחבל של ר אמו׳כדפרי הגיע לגיא אם מהו׳המשקול׳ אס אינו רח' חמשי' אמה משפתו לשפתו
שמון ולקמן מפיס דעד ד׳ אמו' קיי ליה מתרחק מכנגרו למטה ד׳אמו' אז רואים אם יכול להבליעו בחבל מלמעל׳אע״ס שיש במדמנוהילו׳רב אין
אוערי׳תעלה מדת מדרונו למד' התחום
של
יורד כנגדו שירסי׳השיפוע את המשקולת
גל יונה
אלא יעמוד זה מל שפתו מכאן וזה על
לקוקיעתודיא ממגד שפתו הענ
ואהא דתכית אין אימרין יקוב את הכופל פי׳ סר״חש כלומר כעץ כקיב ' סיעריחי שפתו מכאן ויבליע מדיונו כחבל אחד ותניא בגמ׳עלה נ״ס היה מודד והגיע לגיא
לזקוףכלוכסות אמכיס מכאן ומכאן ולמתוח חכל מזה לזה להבליעו אלא הקילו אס יכול להבליע בסבל של כ׳ אמה מבליעו ואס לאו הולך למקוס שיכול להבליעו
חכמים לסמוך על אמידה בעלמא לשע׳כמה היק יכול להיו מג לונה לכלוכס ע״י .ומבליעו וצופה חוזר למדתו ואס היה גיא מעוק׳מקד׳־וננולה מקדר ויורד אם׳ רב
אומד וכ״כ הסוס' ונתב עורהרא׳ש ונרא׳ ד דוק א לענין הבלעה בכותל התירו ע״י יסודה אמ׳סמואל לא שנו אלא שאין חוט המשקול' יורד כנגדו אבל חוט המשקולת
אימדפשום דיס טורח לעלות אכל אס לא היה יכול להבליעו בחבל סל חמשיס יורד כנגדו מודדו מדידה יפה ונרא׳מדברי סר״אש דה״ס אס היה גיא״מכווק׳ואיני
זניי׳לקדר לא התירו באומ׳כיון דאין בו סורח יותר לקדר בכותל מבגיא ומיהי לא יכול להבליעו כלומר שרחבו יות ' מפסשי׳מקדר והיינו דתנן במתני׳ואס אינו יכול
סיירי׳מהכותל זקוף כל כך דחוט המשקול׳יויד כנגדו דא״ככ לא היה צרי' למדוד להבליעו בזי אמר ר׳דוסתאי ב״ר ינאי משוס י מ שמעתי סמקדרין בהריס ומשמע־
■עוג
הסיעוי! בירידה ובעליה אא״כ יש מישור בראש הכותל ימדוד אופו מישו' כדא' דלגאיות נמי יקרי הריס אםבר יהודה ל״ס דמבליע וסיג דאינו יכיל להבליעמקדר■
שמוא׳סודדו מדיד׳יפ ופיש׳י דאין עדתנוממע׳התחו׳אלא כמס לתוכו ומודד אלא שאין חוט המ  :קולת יורד כנגדו אבל חוט המשקולת יורד מגדו אס יכול
קרקעיתו ועולה לשפתו ומשל־ס מדתו והולך לו וכדבר זה יש חילוק בין גיא לגד ' להבליעו בחבל של חמשי׳אמה מבליט ואס אינו יכול להנלי׳אינו מקרר אלא מודדו
דכגאי לס התירו אות' דכיון דינול להבליעו בחבל משפתו אל שפתו• ואמאי דאמ מדידה יפה כלו׳ שאין מדת מדמני ממעט מדת המסו׳ פ״י קידוד אלא נמס לתוכו
יב יהווה אמר שמואל ל״ש אלא שאין חוט המשקולת יורד מגדו וכו׳ כתב הרא״ש ומודד קרקעיתו מדידה יפה כקרקע חלקה ויוצא לשפתו ומשלים מדתווה׳ולך :
טח רש״י ל״ש שמקררין ובשביל שהזכי׳ קידוד ולא הזכיר הבלעה פי׳התוס׳דקאי ואמרי ' תו בגמ וכמה עומקו של גיא אמר י־ב יוסף אלפי׳ ופרש״י וכמה עומקו של
צגיססעדקס וקשה למה שמואל יאמר דבריו אכריתא ויניס מסנה שלימה לכן אני גיא דנימא מבליעו כשהוא רחב נ׳אלפיס אכל יותר מכמן אפי׳יכול להבליעו איני
אומי דשמוצל אמתני׳אמרה למלתיה ומט סהזכי׳ רש״י קידור ולא הזכיר הבלעה מבליע אלא מקדר אבל הר״אס כת׳וכמה עומקו של גיא שהקילו בו להבלי׳או לקדד
אע״ג דקאי אקידו׳והבלעה דמתכיתין אומר אני דמשוס סיפא דמילתיה דסמואל אלפי׳אמה אבל אס הוא יותר מודד ירידה ועליה מדיד ' יפה ומסמי׳לי דמדיד׳יפם
קסקידור ושבק הבלעה דהא דקאמ' אכל חוט המשקול׳יורד כנגדו מידדו מדידה דקאמ׳היינו שמודד כל השיפוע דכקיקע חלקה דמיא איתיביה אביי פמיק ץ' אמנו
אפי"
דחני׳אחיי׳אומריס * ־“״
—
הוא דאמי כאחייס -
מבליעו -
נ׳מבליפו .ואס לאו אין ־״L
יעה פירש ואין שיפועסעליה והיריד׳עולה למד' תחומה היינו דוקא לעינין קימר ורחב ' -־־־־1
דהקילי סכמי' כיון דהשיפוע הוא פחית מד' אמו' וגס יש 'סויח גדול בקידורו כיון עמוק אלפי׳ורחב נ׳מבליע ואיכא דאמיי אמ׳רב יוסף אפי׳ יתר מאלפי׳ כמאף דל :צ
סאץ משיפע אכלבהבלעס שהו' יכול להבליעו בקל בחבל של כ ' אמה משפתו אל כת״ק ולא כאחרי' התם שאין יזיט המשקולת יורד כנגדו סבא בחוט המשקולת מרד
ימתו לא הקילו חכמים • וכתב עוד ואיכא ׳ג חילוקי דינים בהר וכותל אס חוט כנגדו ולהאי לישנ׳לא קאי רב יוסף אסכלפה כמו ללישנ׳קמ' דהא השת׳לאןארירי־
המשקול׳יורר כנגדו אינו מודד השיפוע כלל אלא אס יש מישו' בראש׳מורדו מדיד׳ רב יוסף אלא כשחוט המשקול׳יורד כנגדו דאמרי׳ביה מודדו מדידה יפה ואם כן
י 5הנמו שאמרו בגיא  :ואס אין חוט המשקחלת יורד כנגדו ומתלקש י' מתיך ה' ה״ק הא דאמיי׳כמה יהא עומקו של גיא דכשחוט המשקולת יורד מגדו ימדמ .י
הנטע או־מקיר והיינו ניחא תשמיסתיה ואם מתלקט י' מתוך ד ' אומדו והילך לו מדידה יעה אמ׳רב יוסף יותר מאלפי' וכן כתבו התוספות ואמרינן תו בגמי־א וכי
והייני לא ניחא תשמישתיה עכ״ל  :ועתה אבאר דברי יבינו על הסדר • מ״ש אס איןחוט המסקול׳ יור׳מגדו פד כמה אמ׳אבימי ד' וכןתני רמי בריחזקא׳ד׳ופרש״ר
ייא נ״נ זקוף שאס יורידו חוט המשקולת וכו ' היינו מאי' דאמ' רב יהודה אבל חוט עד כמה יתרחק סמשקולו׳מכנגדו דקרי ליה אץ יורד ונחמיר ביה • וכתב הר״אש
מנשקול׳יורד כנגדו • ומ״ש לא יתרחק ד״א הוא כפרש״י ע״ז01 :״  $אז אין צריך דכיון דשיפועו מגיע עד ד׳אמו׳צריך להבלטה ולא שני לן בין עמוק ק׳לעמו׳אלפי׳
למרו/־וכו׳מבוארבדברי הרא״ס על מודדו מדידה יפה ועל הא דתניא א״א יקיב דכל סיפויי חכמי׳כךהסלק׳צריך ד׳אמות ולאלפים לא צריך אלא ד׳אמות אע״ע
את ההי 01 :״  $ואס תיט מתרסק מכנגדו וכויהוא מאי דאמ׳ רצ יהודה ל״ש אלא שאין דומה שיפוע דבר מועט לשיפוע דבר מרוב' דכיון שהגיע סשיפו׳לד׳אמות
גשאין תיש הפסקול׳ יורד כנגדו • ומ״ם ומתלקט י ' מתוך ה' היינו מימרא דרבא • סהוא דבי חשוב בכל מקו׳צריך לקדר  :וכתב עוד הר״אש וכגאי לא התירו אומד
מ״ס מכלימו כחבל של נ' א מס הוא כדפנן במתני'  01 :״ש סזוקף עץ גבוה וכו' אלא כשאין חוט המשקול ' יורד כנגדו מקד׳או מבליע וכשחוגי המשקול ' יור ' כנגדו
שלסאמהסבליעואסלאואינומודדפללסיפוע ירידה
? יאאוק הבלעתו וממאר הוא כדברי הרא״ש וסתו' גבי אין אוערין יקוב את סהר אס יכול להבליעו בסבל
דתנן ועלי' אלא אס יש מישו׳מודרו מדידה יפה ומסלי׳עליו תחומו ועמה אבאר דברי
י
כסבל .של ד״א הוא מאי
של כ ' אפה מודדו . .
להבליעו בחבל .
.
יק ש׳ואס אינו יכול
יכיל להבליעו מקדרין ומכין הקירור מבואר 3גמ' שכתבתי  :ומ״ש ואס הוא רבי׳על הסד׳מ״ש אם חוט המסקיל׳מתרחק מכנגדו למסה ד' אמו׳הוא ממה שאמיר
יזישופעיותר וכו׳הואמאי דהניא אין אומיייקוב את הכותל אלא אומדו והולך לו וכי אין חוט המשקול׳יורד כנגדו עד כמה אמ׳אבימי ד׳ומ״ש אסיכול להבליעופשו'
^וקימנאבדלאניחאתשעישתיה ופרש׳ידהיינו במתלקטי׳מתוךד׳וכדרבא 3 :משנ' ובברית'  :ואס לאו מודדו כחבל של ד ' אמות זהו מקדר וכבי כתבתי סדע'
ש ואם יש ט יותר מנ ׳ אמס מודדו וכו ' הס דברי סרא״ס שכתבתי מל אומדו הרא״ס שאס אינו יכול להבליעו מקדר • ומ״ס והוא שלא יהיה עמוק יותר מאלפי'
י5ול1לו •  $ "01רבי ' ואס אינו יכול להבליע בחבל סל .כ׳אמה מודדו בסבל של ד׳ @ וא כלישנ׳קמא דרב יוסף ואפי' לליסנא בתרא דלא איירי רב יוסף מכי נקטי'
יגן יעשה א׳יפמו׳ברגליסהרלמט׳וכו׳פסוט שס בגמ׳פי׳למאי דתכן במתני ' • כאחרי׳דהלכה כדברי המיקל בעירוב  :ומ׳יש אכל אס הוא עמוק יותר מאלפי©
ומ׳נבי כתבתי שזהו דעת הר״אש  :ומ״ש ואס אץ סחו מתרחק וכו׳אס יכול .
קדייס בהייס והימלס 3פ' כ״ס מה״ש כתב דיניס אלו כלשון הגמרא כמנהגו
של
להבליעו בחבל
קצא שכמץוס וסצ אק תנן מבליעו ומטי לעדתו נראה דגריס והא תניא מורדיו

אדו

עד

־הלכות

שבת

שצט

«מליהיא׳נלאש סל ג׳ 15מה ככר כתבתי שזה דעת הרא״ש דסכר דכל
שהוא יכול להכלימו לא הקלו בריבועא היי באלכסונה טפי מאמתא ותרי חומשי לפי שהכללהאמיתיף .
*קאי יגל אצכשין בו חכמי' למודדו מדידה יפה  :ומ״ש ואס לאו אינו
מודד כלל השיפוט וכו׳היינו תהאלכסון הוא גדר מרובע סתסבורתו סו 15כסל מהמרובע הריסוןססאלס
יףיי
י״ £77־מאי דאס׳רב יהוד׳אבל חוס המשקולת יורד
<פעת יי *"0מ
כנגדו מודדו מדידה יפה -ומ״ס ואפי׳ יוצא ממנו כגון מרובע ה׳מל ה ' שחשכורתו כ״ה אלכסונו ג דימרוכע
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מרוכע
שתשבור^
הי
9
נ®
אס
עמוק
יותר
היינו
כלישג׳
במרא
דרב
יוסף והרמ״בס כתב בפר׳ כ״ח מה״ס וז״ל נ׳וא״כ בהפרש הוא יותר
סתסבור 0
ז־שכורת.ן׳ע
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מז׳שהס ה' אמות .
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« והוא שהיה בעומקו פחו׳ מד׳אלפי׳ בד״א של נ׳אמה מבליעו ואם לאו מודדו בחבל של ד״א
כדפריעזי׳והוא החשבון האמיתי יהיה תקפ״ה
ועידולא
«ת״יס
יי׳ח כשהיה מוט
המשקולת יורד כנגדו שא״א שלא יהא עמוק יותר מאלפי׳אבל אם הוא עמוקיות׳מאלפי׳מודד נעלם זה מעיני רבי׳אגל רצהלממיר
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כל השיפוע ואם אין החו׳מתרחק מכנגרו ד׳יא באותן האמותונ״לסשיבו׳ספייסהו5ן
ww׳ ,יוד׳ כנגדו אינימבליעו אא״כהיה עומ
אז אם יכול להבליעו בחבל של ׳נ
אמה
מבליעו
ואם
לאו
וצרי' להיז׳בתקפ״ה ואס יששנוסקתונן
אלסיס צו
פחות מכאן היה גיא מעוקם מודד כלל השיפוע של ירידה ועלייה אלא המישור של מטה הוא האמת לפי שאין דרך יכינולכמזג
!
 S׳ !?. Sק י י ופופ מ? יי וייידפכ ׳ופתה י ואפי׳אם עמוק יותר מאלפ י׳הגיע להר וכל מה שהו׳ממנו מכננד כקירוב בחשבון שיוכל להוסיף אולגת׳
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גייע! העיר הוא רחב מנאמה שאינו יכול להבליעו כגח שהוא במזרח סמני אפי׳אמה אס' עכל וטעמו־סלהדג
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המגיד לפי שנאמר שהראשון מדדמקין
גיא ומפרס נסקלמאידאמראבי ^ ד׳ העיר וכל ארך מזרח
העיר
אינו
יכול
להבליעו אם יכול להבליע אלכסון העי׳אלפי׳ וכשנמדודמצל'כעיר
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הר' המגיד בפ׳כיח מה״ש והו' דס' ל דגיא
נמיבכללתה שאמה מתלקט י' מתוך ה'
או
ממו׳ד׳וחמה ,עליו ה׳המגיז״ל  :הגיע
י1
1
, .
,
להר
ובל
מס שהוא ממנו מכנג העיר הוא
רקב מג' אמס וכו׳ מסנה שס בפרק כיצד
מעברץ עלה נ״ח מבליעו וחחרלמדתו
ובלבד שלא יצא חוץ לתחום יפרש״יבלשון

נ׳ססיני׳״ח ל" "®  *6י’®  6יין

אינו

^לףסעמיםאלף
הנקר׳גלעז קוא״נטולפי
שכאלפיסיע

י! א ימדוד אלא אדם מומחה ובקי במדידה מרד ומצא מדתו
כמזרחית
צפונית יתרה על שכנגרה קרן מזרחית דרומיתמותח מאתי׳עשיייות ילל עסייל מהם
עילה
החוט
של
סימן
התחו׳מזה
לזה
^
כסו
«
מדדן
שנים
במק ןם אח׳ גתשכור ן אלפים סך הכל
ד׳פעמ״׳אלף
והוסיף א חד ^ חבירו הול ,כי ן אחר ן זמרכה ןב ^1,ך ש 1,א יןסי ף פעמי אצ ף סהש ד סכים  .י5׳לף 1־ -
פעמי׳ אלף ות* טועולה ב' ואלף ות״טן
סכי׳וג׳אלפיס
יותר ממרת העיר ואלכסונהא ועושק אותה כטבלא מרובעתפי׳
וקק״כה כיצ באל׳זת״סויתקסיא
משיחו׳
שמורד על פני כל אורך העיר למזר' אלפים אמה לחוץ וכן לצפון
וחכי וכלעשירי' מסס עול׳י״דאלפי׳וקן
ואחייב מאין כאלו היתה מכלא מרובעת בקרן למלאתו ונמצא
וקמ״א פעמי׳ וחצי י״ד אלף וק׳ן
עולי׳ג'
התחויבקק אלפי׳ ואלכסון שהם אלפים' ות״ת אבל לאימדוד
.
סכי' .
ואלפי'וק.ק  *:יה -
■ ״״׳.״י
הרי
סאיפסר
שהשני
מאמצע הקרן אלפים באלכסון וכן בקרן שכנגרו דתן החוט מזהירבה עלהרמשקתקפ׳יה
והי־מ״כ׳לאp
לזך ,שא״כ מפסיד הת״ת שכקרן וגם לא יהיה התחום כנגד
העירבה׳ אמו׳ולסומר׳הו׳דלא
דק
ואיפש׳שלפי
אלא אלף ותליח ח־״ת
פירשמכפי החשבון אמתא ותרי חומשי
הגויו

וראשיו יוצאין חוץ לתחומי העי ואקיכול
להבליעו בסבל כצג׳ התחומי׳מפני רחבו
ויכול להבליעו שלא כנגד המסומיןלא
יצא להבליעו סיס גזרה שמא יאמרו מדת
"סימיןסל צך « וד באה לכאן ודע
ססע״ע שרבי׳ כתב זה בהר ה״ה לגיא והכי תניא כגמ' וכ״ב הרמב״ס ופשוט הוא:
לא ימרוד אלא אדם מומחה משנ' שם אין מודדיןאלא מן המימח׳וכתב רס״י ה״ג
אין מודדין אלא מומחה בקי במדידה וכך הם דברי הרמ״גסז״ל• והר״יף גורס אין
מודדין אלא סןהמומח׳ופי׳מומחה מלשון ומסה כלוע' מקום סוה ומישור ורבי׳כתב•
לעיל כפי׳הר׳־״ף וכאן כתב

כפירס רס /י

והרמ״כס

למיסר ' דיס לחוס לדברי שניהם

ולעיל כתבתי בסס ס' המגיד שפרס״י והרמ״בס עיקר  :ומ״שמדד ומצא מדתו
במזרסי׳צפוניתיתרה עלשננגד׳ינו׳במשכ׳הנזכ' ריבה למקי׳אח׳ומיעע למקו׳אח'
סומעין לו
למקו׳סריכה
סוימעין
למקו׳סריב' ומוציא מדה
הקצר׳כנגד׳ואנו
נמקו
■ י
סומעין »נו.
י
רערש י
י
ופרס״י סומעין
שריבה •
י
הקצר כנגד ואנו
נמקו שריב■ ומונית מדה י
■
תולין
סלא
מתח
החבל
כל
ציכו
ותניא
בתום
'
צ
י
יך
למתוח
הסבל
בכל
כחו
ובגמרא
למקו'
שריבה אין למקום
שמיעט -לא אימא אף למקו'
שריבה ופרש״י למקו' שריבה
 U *- — * I״ i .1־-
י
בתמיה והלא יש ככלל מאתים מנהובמשגה'
אסר שנמצאו

בתלמוד עול' התוספו' למקפ״ג
ולחשבון
חכמי המדות עולה תקפ״הכת׳הרמ״כ׳תק״ף בקירוב • ואהא דאמ׳אביי וכלב׳שלא
ירבה ממד׳העירכת׳הר״אסוז״לריבהלאיו& יפט לאחר מיירי שבצד
א׳ממשמדוו
סניהסולא כמו רישאדאייריבב׳מקומו׳מרוח אח׳ואמ׳ אביי ובלבד סלא ירכהוכו'
שאס הרחיק אחד ציון שלו יותר מהראשון כמד העיר ואלכסוכה
אערי׳סאףסעס
שמדד
היתה׳העיר קטנ׳ולא היו כי אס במים מועטי ' בקק מערבית דרומי 'ואח*כ
ניתוספועלהעי׳דיורי׳גדולהומדדמקרן מזרחית צפונית אלפים אמסנמצא

סנתרבית מדתו כמדת העיד סכיתוספה אלכסונה • ועושין אותה כטבלמיוכע'
במשנה סס ואע׳־פ דכפ׳מי
ר' חנינא בן
אנטיגנוס
פשיס׳דלאקי׳ל
שהוציאוהו ־פציג
במשנה שם ואעיייס דכפימי -
שהוציאוהופליג ר
■י
חנינח בן י ■ '
■v31קי ינ
חנטיגנוש ־ "
עשיט׳ י
כותיהאלא״כת״ק • ומ״ס שאלכסון אנפיס הוא ת״ת הוא מ״פ מה
סאז״לכלאמת'
בריביפא• אמתא ותרי
חומשי באלכסוכס ותרי חומשי דחלפיס הוות״ת  :ומזש
׳ 1 -ו <
. ..
׳
•
 .ו

'1

_

׳_

סימני תחוס קרן זה ארוכי ' ובוג"

שומעיןלולמקו׳

חריכהומוציאקמדההקצרה כנגד

וחנותונין

שמפניסצא מתח

בסמוך■ ״ .

_

. .

^

החבל כל צרכו נתקצר' והרא״ש הקשה על פיר׳זה ופירש
הוא למקו׳סריב׳איןלמקו' והר״אס בפ׳מי שהוציאוהו כשמו והקשה עליוהר״א-שוזהו׳ :שכתב רני ולאנהיו5ו
סמיעס לא דמשמ׳ליה שהולנין הכל אחי המחב' ואף
כמקו׳הקציה
ומוציאץ
את
וגס
ה׳המגיד
כתב
בפ׳סבטה שדעת הרמ״כס סלא כדברי ר״ת ושכן נראהלו ג נ
סמד׳כנגד הסרוב' ואמאי סמ׳ לא טעה המועט כי מצא
דיך מדתו הי או גיאשהי' והביא הכיע לדברכ  :ואחא דסנן כיצד ממברין אח העייס ומ׳ועושיןאיחס
צריך לקדר או למודדו מדיד׳ יפה ולא נתלה בטעות ומשני אימא אף למקו׳שריבה כטבלא מרובעת
:תצדי
צדי שיהא נשבר את הזוי׳פרש״י כעי׳מרובעת עסקי שאין כהאלא
בתולין להקל ילא נאמר ששעה להאריך וכל שבן שתולין למקו׳שמיעט
להחמי׳ומניח אלפים על אלפיים דהויכמי'מחומין מרובעים ואס אינה מרובעת כגוןססיא-ימיר
לציון באלכסון ממקושריכ׳למקו׳שמיע'ודברי רבי׳כפי׳הרא״ס
והר״סב׳כת׳כפר״שי
על אלפים לארכה או פחותה מאלפי' לא הוד מרו 3עי'דתחומי 1מיינ,ע,ס 1
והימ״בס בפר׳כ״ח כתב היו לנו תחומי שבתמוחזקי׳ובאמומח׳ומדד
ריבה בתחו׳ סיה׳ארכן כרחבן שהרירסקןלמד׳סעי׳היא אס קטנה אם גדולה ואורכן אלפיאנס
תהם ומיעט בתחו׳סומפין לו בתחו׳שייב׳ פב״לוהיס נר' לכאור׳
שדעתולימ׳שאץ ממבטים דקתני למעוטי עגולים כדי שיהא נשכר את הזויות  :וח ריהינחןכת
סומעין לו במקום שמעט אבל א״א לומר כן שהרי אמרו כגמרא אימא אף
למקום שאס אינה מרובעת כגון שהיא גאלפי׳באיכה וכו' ואס היתה עיר קטנה סאיןלס
שריבה וכ״כ הוא ז״ל כפירוש המשנה וז״ל חס שאמרו שומעין צמקו'
שייבה פירשו אלף אתה אין לס לתחומה אלא טבלא איכה אלפים אמהורחכס סל אלף אמהP
^דרור כרולמוד שאס אסר שבכאן הוא תחום שכת והוא פחית סן
השיעור
שהיינו
גמדת הקמות הן שוות פיריסל $ןלף טל אלף ועיר סהי׳אלפי׳עלאנסים■
תושבים או אס אמר שבכאן מחום סכת והיא יותר ממה
שהיינו
חושבים
כמו
כן
הכנתי דבריו דאשו מפני סהעי׳קטנ׳סאין לה אלא אלף אמה יגיע יסיעוהתסומין
נסמוך עליו שהוא יוער ממה שהיינו תושבים קודם לק ע״כ • וא״ב
צריך לפיס מי גרע ממי ששבת בכקע׳שזכ׳לו מקומו ד' אמו׳ואלפי׳אמה לכל יוחמממנווא כ
סמ״ש סומעץ לובתחו׳סריבה לרבותא
נקטיה דאע״פ שהוא מיקל סומעין לווכ״ש בעי׳קצרה^י רוכה כנגד
צדדי הכדר ים ^ ^ פיס^ומה
׳ Tu
מסומעץ לו נתחו' שמיעט דהוי להחמי
'
:
סדרו
שכיס
כמקו׳אחד
והוסיף אחד על
ג׳אלפי' ורחבה אלפים שהוא מהלך חוץ לעיי מ!!{ז יח!־ מפיכושכע ' פי 1ג ׳ 0!5u
תכירו וכו' ג״ז שם כמסה ,הנזכר ריבה
לאח
'
ומיעט
לאחד
שושעין
למרובה
ומפרש
שכנגד
העיר ואלפיילצד מזיח ואלפים לצד שערב ומןהצפרןלדריס
י .פ'פ
לגמר' דס״ק ריבה אח' ומיעט אחד
וד
שומעין
לזה
שייבה
אמר
אכיי
ובלבד
שלא
ירבה
אלפי׳שכנגד
העי׳ואלפי' לצד צפון ואלפי׳לצד דרום ואם היה ארכה אלפיםווח!יגז
יותר ממד׳העיר ואלבסונה ופי'
ישי דאפי׳ריבה שיעור
גדול דליכ' למיתלי במתיח׳ אלף מהלך ממזרח למטיב ששה אלפי׳ אלפי׳סכנגד העי׳ר ואלפי נצד מזרחואצפי
החבל תלינן בטעות האלכסון
דאמיי׳זה
היה בקי כמדיד
' והניח טבלא סל תחוצרן לצד מערב ומן הצפון לדרוס מהלך ה׳אלפי׳אמה אלף סכנג׳העי' ואלפים לצדצס ן
בנגד הקרן באלכסון וזה
מדד
אלפים
מאמצ' הקרן
והפסיד את הזויות כל אלכסון ואלפים לצד דרוס •ורש*י שכתב שהרי רחק למדתהעי׳היאיאס ק 0נה״ הגןי י׳
סל אלפים אכל אס ריבה יות' בכך אין לנו כמה לתלו'
וכ״כ הרמ״בס בפכ״ח מה״ש ואורכן אלפי׳לאו בקטנה מאלפי׳מיייידההץא ודאי י51,",המחנכ5י 1יימ סי־י6ןמ
מ״ל כיצד ב,עת שייבה זה נאמר שמא הראשון מקין
אלכסון של עיר מדד האלפים אלא כשהיא אלפים קרי קגלוכשהיא יות' מאלפי' קרי גיילס יה P Pשה״י ריר
ולפיב' מיעט מדתו ונמצ׳צלע התתתון בינו וסן
המדינ׳פסית מאלפי׳וזס סאתמן אלפים או יותי מאלפי׳מגד לכ צדדי העיר יש לו אלפי׳אמה ובדפייםיוכי כ ' נ׳
«דד האלפי׳מצלע סמדיכ' ואין מחזיקין על אשד
שטעה
ביותר
על
זה
לפי׳אס
ריבה יונתן עצמו בס" פ כינ׳מפברץ אמתני' דאנ,שי עי יגדי^ה מה י^ כ  sי \ים
זה האחיון יות׳טל הראשון אפי׳כתק׳׳ף כקירוב
סגמעין
לו
ביות׳על
זה
אץ
סומעין
אס
סבת כמקו׳שהו׳מסוייס כגון תל שהואגכוה י/א י חיי זםהוא
'^
׳וציל
לוע *:ל ושממו משום דכל אמתא ב
ריבועא אמתא ותרי חומשי כאלכסונ׳ ולפי זה לו חוצה להם אלפייאמה לכל רוח כרוחב אותומקו/םשבח
נשתמדו׳ מצלע העיי א״לף ותכ״ח
אמה ותכא למדוד מקרן אלכסון של עיר יהיו דה״ק הרב ר׳יונתן שאס אינה מיוכעת כלו׳סאינסאל פיס
^ \י'
ומשו
אלפים משום דתרי חימ-שי דאלף
ותב״ח
הס
תקע״ב ואפ״ע שכתב תק״ף כבר כתב אלא היא ארוכה ג׳אלפיס ורחבה אלהים ט?* סני ^
!י המירלצל
הרשנ׳א דלא דק וכלשעול'
יותר
מע׳קרי
לסו
ע׳וסר׳העגי׳לעד
עליו
זכות
דאמת' התסומין כמסך כל העיר פי׳לאורן הפהוטין קרי רהבן כ״ע ^ פני  Jי

א־ח

הלכות שבת

ת

את

תב

גת

קצז

טד

,ש לוחסומין אורכן צלפי׳ויחכןכמסך ארך כל העי׳ולא כמחומין סל צד רוחב
ייחירמ ייד דכיון דהיא רחב' אלפי׳נטצ׳אורך התחומין ורסק סוה אלא בתחומין
!5Jfרך העיר ע״פ רחבה מיירי ולפי סארך הפיר ג׳אלפי' אמה וע״פ כול׳יס לו
^ פיס $עה חץ לעיר נמצ׳סיש לו כאותו רוח אלפי׳אסה על ג ' אלפים להכי
 °לצלפיס צמה רגזכן דהמועט
רוחכ והמדוכה נקיא
ארך• ואס היתספי' רמדת התחום כנגד העיר אלפי׳

הז־״אס והמרדני 3פ' הנזכר וב״כ סמ״ג  :ומ״ש וסתם עיירות מוקפו׳לדיר׳וכו׳ כן
כתבו סס המחדכי והר״אש בססר״מ :
תב חריץ מלא מיסמכונסי׳וכו׳בס׳מי שהוציאוהו עלה מ׳׳ז מכיייזי ^,חייז לאש
סבץ תחומי סבת צריך מחיצה להפסיקו ואסיקנא דהיינו בממנסי'םאינז

תא

({)

א! «•
כקרא סאסלאכן הא תניא נהמת המוסכין «י*תיגמקי״י
ואלכסונן שהוא אלפים ות״ת ומעיינו׳הנובעיס הרי הן כרגליכל אדם ? ff׳״
זטנ ׳פציןלהאלצאלף אמה פימה אלף ולאנהירא • אפי׳עבד ושפחה נאמני׳ לומר ע״כ תחום שבת
אכל ואסיקנאנמידהאי מחיצה אפי' היא&ל לעק״ן’סי׳ת״« «
‘  4 jצין לה למנץמיה3כ לריח ™
קטן ונאמל ^ן -אחר שיגךין 1שידע בק טנו שע״כ תחו
׳ .קנים סגי דקל הוא סהק־לו חכמי כמיס ( נ^
ןנא׳זבילי•
9נל 66וכה צלפים ורחבה אלף
כרוחב
  ^ Hשישב כדרך לנוח וחשכה לו ולא ידעשהו׳בתחו׳העיר

3ע,׳רקכמדפ הקרנות הן שוות וכו׳ואם
^«והיינו מ״סכריסצ כפיי מרובעת
®«י׳יסלומ׳דלאדמי דההיא הוי׳ אלפי'
^ערוחכהתחומץ ולא דמי׳להא:
ןמ״ש וח״י ועושין חת התסומין
מ וונעי׳ כדי שיהא צלפי׳ לצר־דץ כבאמצ'
^ממלין סיהא להם אלפים באמצען שרומין לאדם הישן אינןקונין שבית' והם כרגלי הזוכ׳בהן
ובצרדין הן מתמעמי׳ נדרך כל עגול אין שיכול להוליכן למקו' שילך הוא אבל חפצי הגוים קרבין

ואזיפ מצא עצמו בתחומ׳ הריה ^ כא ™ שיה »אי  4קא הלכתא בפת מי ^ וציאוהו צ״ד;י? 2
כולה לד כד אמותיו ויש לו אלפים לכלרוח .
ל
כמ״ד נכסי הסקי אינם קונים שביתה
יז!"
תא סי שישן בדרך וחשכה לו קנה שבית במקוטווישלי־ כמקומןוא״כ מחיצה זו למס
י״לדשאני
אלפים אמה לכל רוח ודוקא בארם וטעמא משוםהכא שמי׳ אלו כיון דסמוכיס לעירהס ,לק אינן ני^י
הואיל ואלו היה ניעור היהקונ׳א ישן נמי קונה אבל חפציהפקר דע׳ בני העיר עליהם ומ״ה הריק כרגלי
נעציהשישראל־

תחלה אנשי אות׳ הפיר וכיון שחריץ זה כין סתי
שביתהעיירות דעת אלו ואלו עליהם נמצ׳שחצי
לפרשו כסשוסיישהריאס ל5ד י)ח׳ מהעי*
במהומןכ אלפ שבעליה׳לאו בני שבית' נינהו מיר׳חפצי נוי אט!» החריץ הוא לאנשי פיר אחת והחציהשני
צנונומניןלו אלפי׳אמ׳כשנעגל
םב,בי׳
הפצי
ישראל
ואס
הוציאן
הגוייחוץ לת חומ י והביא ל £גיר יכו ^יל לאנשי עיר אחר׳ ולפי׳ צריך שיזהר כל׳א
^׳ממקיססכלי צופיי אלפי  £ז ספ ז לטלטל בכולחשכול׳ כד׳אמו׳ובלכד שתהאמוקשז לחדה וסת ^ ואח ממי העיירות שלא יקתמהמים סל
^
^ 2
? Eעיירותמוספות^ דירה שמנין בתים תחילה ואו"1כ מקיפין אותם
5Z
 1 :Sי” °
 wtracWנותני לו צלמים אמס
לכל1
I,
^
I I
סלון ונן5וחה לוימי נגוג סל תכן סכין
מנימחהפיר מגולו הוא מפסיד
הזויות1
'ש א  I 7קר יי'
ב תחומי סב ופרס י בור רחב להכניוב
נז&הןמר1כעו׳הואנשכ'הזו יו׳דכלאמתא תב
חרק מלא מים מכונסי שהוא בין שני תחומי
שבתתכן ואסבין שתי תחומין הוא חציו
גוימעא צסמא ותרי חומשי
בצלכסונ׳  fפי מקצתו בתחום עיר זה ומקצתו בתחו׳ עיר בתחום עיי זו וחציו כתחום פיר זו אלו
נמצ׳סכשיוצא מהעיר מגד
הזויו׳
ללכת
אחרת
שתי
העיירו
אסורין
למלאו׳ממנואפי׳בתוך תחום׳
שהמים נוטליןומאכילין ממו׳תסומןבי״פ וקאלו
נצלכסון כוא מהלך אלפי׳ות״ת אמ׳ואס שבתוךהתחו׳קונין שכיתת העיר ומתערבי׳אילו עם אילו
וצריכין ואין פוסשיןשמ׳אלו יקחומןהתחו׳השני:
היועגולו׳לא היהיכו׳להל׳בשו׳כד מצדדי לעשו׳מחיצ׳בסוף חתחומין להפסיקן ואפי׳היא תלוי' שאינ׳נוגעת חג* שבת בבקפה וסקיס' גוי מחיצ׳
?עיר 6פיאמה אחתיתיר׳על אל פי׳ וכ1
לקדקעי׳החריץ ושל קנים בעלמ' סני אם המים מושכין אין
צריךבשבת וכולי ריס פרק מי
1נו 5ווכדבריו ?סבגמ׳ככריחא  :אפי,
שאז אח הוני?
שמתה•
סהוציאוהו עלה מ״ב אמר רב נחמן אמר
בבקעה והקיפה גוי מתיצר׳
אינר סמולול סנפבבקסס וסיךסיה
«נדןפלהנס  :ו 0׳* ש אבל קטן לא1
* L.
׳  L״ ״ L״,׳״ .״״׳ יין ,י י -׳״״,ו י ״ל בשבת מהלך אלפים אמה ומטלטלבכולם
ינלומזלומיסח׳־סיגדיל ובו ז״ל הר''!׳ס
סס הולך בה אלא אלפי ש » ינ כולה כד» «£
יכק ע׳י וריק׳וצמ״נרסלי' «ליה ר 3לוג׳סלב
צהאדתק צסי׳עכד וספה
^ ^
שלא®  « M״* י המתיצי יטמ
^ « יי « ’ זר?' ה שי ל ׳ W » F » 5ותני' כותי׳וסחס׳י וסקיפו׳ימיס
קטןלא מסימן כדפכן בפ׳ ב׳דכמובו'
אלו אפילו,
לדירה דאי לאו פכי ביותר מביתסאתי©
(ל)י!;ין להעיד בגדלן מס שראו בקסכן פד כאן סייט מהלכין בשבת משמע דוקא לא משתריא לטלסולי וגס הימב״ס כמ׳פכ״ז מה״ש דבשהקיפוה לדיר'פסקי׳ופשר'
כשהוא מעיד כסהו׳גדול מה סרא׳כקטנומו אכל בעודו קקלא מהימן והא ואמרי' הוא ופרש״י עוד מהלך בה אלפים דלא מהני ליה הנך מחיצו' להיות' לו כד״א כיון
עלהנגמ׳וסיא שיש גדול עמו לצו אכולהו קאי דהא חשיב המם לענין תחוס שבת דלא סבת בצויר מחיצו׳מבע״י ומטלטל בכולה אפי/חוץ לאלפי׳שאץ לורשו׳להלך
לוט' גדוללפידי' מהימן ואפי' עבד ושפח׳מהימני כדמק הכא וע°כ לא קאי נמי מוה׳לסלטל ע״י זריקה כלומ׳מותר לזרוק שם וממילא שמעי׳ דכתוך צלפי' מטלטל
אהא דקתכי התס ושהיה איש פלו' יוצא מבי׳הסע ' וטובל ואוכל כפרומ׳דהא מרקי כדרכן דהא מחיצות נינהו אבל התוס׳באבו נראה לר״י דאף תוך אלפיםמטלטל
לההתס במיומה דרבנן ובהא גדול לחודיה מהימן כיון דצץ מעלי ' מתרומה ע״י זריקה אבל כי אורחיה אינו מטלטל אלא ד״אדלענין טלטול כי אורחי' נפרצם
דימןליוחסי׳עב״ל ׳ וכץ כתב הר״ן בס״פב דכתוטת :
למקו׳האסור לה וכן כתבו בהגהות צשירי שס  :וכת׳רס״י דהא דאמר שמואל
ת מי שישב בדיךוכי' מסנה נפ׳מי שהוציאוהו עלה מ״ה מי שישב בדרך ועמד מהלך אלפי׳אמס אתיא אףלר״ג דאמר כסי שהוציאוהו גויסוכחכוהרבד  Tוסהר
וראה והיי הוא סמוך למיד הואיל ולא היתהכונתו לכך לא יכנס דר*מ ר ,מהלך את כולה דמודה בהא שאין כל ההיקף כד״א מאחי ס*שלו אלפים אמס *
יהווה אומי יכנס כלומ׳ש אע״ע שלא היה יודע שהעיר בתוך תחומו ונתכויןלשבו' דדוקא בהוציאוהו גויס אקילו גביה מסוס דאין לו אלא ד״א ובידו ' מוקי מילתייז
במקומו נדקתני שלא סיס' כוונתו לכך כיון שאלו היה יודע שהעיר תוך תחומו לא דשמואל כר׳יהושע וכתו׳כהגהו׳אשירי בס״פ הנזכר לס הא דיחיסל׳ א״כ לדידן
היה קונס שביתה אלא עם בני העיר הרי הוא כמי שקנ ׳ שכיתה עמה' ונכנס לעיר • דקי״ל כר״ג מות׳לסלך לכ תוך המחיצה אפי׳טפי מאלפים ע״כ •לו * נ כיון דבגע'
<מהלךצמ כולה וחוצה לה אלפי' אמה • וידועדהלכ׳כר'יהודה־ :ומדברי הרמ״בס דידן תניא טתיהדסמיאלמשסע דס״ל דהלכת׳כותיה ואפי־׳כר״ג אתאוכדערש״י
וה׳המגיד בפכ״וכר' דה״כע בסהיה דעתו לילך למדינה זו ולפיכ׳קנה שכיתה עם
וזהו דע׳ספוסקי׳ספסקו הלב׳ כשמואלופסקרג״כ יהלכ׳כר״ג :
 3ני המדינה כמותן שהרי נכנס עמהס בתחו׳צבל אס לא היה דעתו ליכנס למדינה
דת
יש תחומיןלמפלה מי׳וכו׳כר״פ מי שהוציאוהו עלה מ״גכעיבר חנניה
וו קנה שביתה במקומו ומשם יש לו אלפים אמה לכל רוס ואס כלים אלפים אמה
יש תחימין למעלה מי׳או אץ תקונדן למעלה מי׳עמור גבוה י׳ורחב
ממקום סכיתתו בחצי הפיר אינו מהלך בפיר יותר מחציה וכת׳סס ה' המגיד בסס ד׳לא תיבפי לךדאי־פא ססכתא היא יב תיבעי לךבעמוד גבוה י ' ואינו רחב ארב'
לרא״כד והרש״בא שאס היה נמור והוציא בשפתיו ואמר תהא שביתתי במקומי א״כ דצזיל כקפיצהולא איססיט׳וכת׳לרא״ש דלחומי׳ נקטי׳יכ״כ הגהות פ״לבש®
?יי מקי שביתתו מאנשי לעיר כלומר וצפי׳היה דעתו לילן למדינה זו נמי  :הר״מ ויש לתמוה עליהם דהא ספק בשל דבריהם הו׳בתוך י״ב מיל ולהד׳׳אפ אפי׳
את מי שישן כדרךוכר ' משגה בפ׳מי שהוציאוהו טלה מ״ה מי שישן בדרך ולא חץ לי״ב מיל וכמ״סבסי׳סצ״ז• וגס-רבינו ירוחם בחי״ס תמת לע הר״אש וכת3
ידע עד שחשכ׳יש לו אלפים אמה לכל רוחדברי ר ' יוחנן בן נויי וחכמי׳ דנראה שדעת הרי״ף לקולא וכן• דעת הרמב״ן והרשב״א וכן כתבו בסגיות אשירי
אימיי^אק לואלא ד׳אמות ואמיינן כגמ; דטעמא דרבי יוחנן בן מרי משו׳ דקסבר בשם א״זואיפס׳שטעמ׳סל המחמירימדאמרי׳בנמ׳האי תכא
■ ספוקי מספקא ליס
 .חפצי הפקר קוטן שביתה ופרש״י חפצי הפקר נכסים שאין להם במליסוחשכה אייסתחוסיןולסומרא  :וסרי״ט־א נת׳שמדברי רש״י נסי משמע דאזלינןכס
להם כמקו׳אחד אמ* פ שלא נתכוון אדם להםלהקנומ׳שנית׳ קרבין שביתה במקומן לחומראמהאי טעמא והוא ז״ל סי דאיפשר דלגבי נזיריאמרי׳הכי משו׳ דםסיקא
איןאדס יצול לטלטלם מסס יומרמאלפיסלכל רוח ואפי׳עירב לנד אסר ובגמר׳ דאוריתא הוא אבל כתחומיןספיקא דרבנן סוא ולקולא וק הגיה עליורבי׳ק ^יול
ימ ט׳ו ארי״בל הלכה כרבי יוחנן בן נודי וארי״בלהלכה כדברי המיקל כעירוב וכ״כ הר״י וע״כ התיר רכיליכנס בספיכ' של גויס בשב׳ וכן לירד מסנה בהגיעו
חיתי למה לי צריכי דאי אשמועינן הלכה כרבי יוחנן בן נויי ה״אביןלקולא ליבסמסהרי לא קנו שביתה ביס למפלה מי׳וכן פסקוכתוספו׳עכ״ל * וכמ׳עוד■
גץ לחומיא קמ״ל הלבה כדברי המיקלבעירוב י ופרש״י בין לקולא כגון אדם ישן רבי׳ימס׳סס .בסם הרש״בא דאסור להפליג בסשע'בשב׳דכעי׳אם י©מחומיןלפעל'
"7ילא קנה שביתה לא נפיק מד' אמות לחומרא כגון כלי הפקר אי אמית קוטן מי׳ואין לנוי להוציאו מחזקת ביתי מן הספק אכל לצאת מן הים בסבת מות דסא
שכיתה אסור להוליכןלמקום ש עירב זה המוצאן קמ״ל הלכה כדברי המקל באד ' מספקא לן אם קונה שכיפה למעלה ואזלי׳לקולא ודוקא כשהיא׳ למעלהימ ' כל
טתדהלכתא מתי׳וכיון מעור קנה ישן נמיקנה אבל בכלים ליתהלכת׳כותיה* הסבת אבל כל סהיאבתוךי׳בשבת קנהשביתה וכל שיצא יותר מאלפי' אמה חץ
אבל חפצי הגוי קונץ שבימה במקומן יכו' ג״ז שס בעלה מ״ז פלוגתא למקו׳שביתתרצסי׳ינא למעלה מיי׳כשיגיסלו אין ול אלאד*א וספינות המהלכות
ישמוחלורט יוחנן ואיפסיקא סס כגמ׳הלכת' כר °י :ום״שואם הוציאן הגוי חוץ מהר והן גוססות אסור לילךבהםבשב׳יות' מאלפי ' אמהואפי׳כולה גויס ואפי׳
פ ןוק ונו' ג/פסוטשהבעלה הנזכר בעובדא דהנהוידכרידאתולמברכתא ד נכנס ד ימים קודםהשבת * והרמ״בם בפ׳כ״ז כמ׳שהוא ספקאהישפחומיןלמעל׳
^ & ובלבד שתהא מוקפת לדירה וכו' כלומר אבל אס לא הימה מוקפת וא מי׳וכתב סס ה׳המגיד ולא ביאר רכינרספק זה אס הואי לקולא או לחומרא
יח ^ וקפתסלאלדירה בגון שהקפה ולבסוףישבה לא חשיבא כולה כד׳ אמות ובתשובה ביאר שכל מה שיהיה ןמ המחומין מן התורה ספיקו להחמיר ומה
ני’! ?י5ף יותר מבית סאתיס שלא הוקף לדירה שנתבאר בסי׳שנ״מוק כתבו שהוא מדבריפס ספיקו לסקל וסם כפב פ אין תחומין דבר תורה בימיה
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י6ת^ פי«^נ' מןרי וכנהיות ולא פכרמלי׳וכל פתחומין בהם מד״ס ולרע׳ האחרונים שאין מחומין מן
»״ן דפעס א'
המושכל למפלה מי ספקלס ; דבייה׳הוא ולקולא* מכלל דבריה׳למדנו סכל שהלך
כים למעלה .מי' לכשיגיע לנמל יורד ואינו נענע ויש לואלפי׳מן המקום שפגע כו
» יי
(ןערקה5העמ“ “ t ,7-,
למעה־ “־/
״
מיי׳וזה דעת
הימ״כן
.״ * -
והרש״בא "!-״ל** —
ומכלל זה שה1u
הליכה .־־־
מסרו׳' ויש ספק ^ ־־
אס
ע5מ 1על לא*  -הס למעלה סיאם לאו מותית לפי שהוא
?שפיכה-
ספק בשל דכריה׳וכן התי ' רכי׳כתשובס *
אפי׳הוץ לאלפי׳ שהרי רת״י גמור׳ הוא כיון שהוסף לדירת אלא ’” 1י ע
 ’5 15ס*ומה מינ5
«גרדרחי
ךע  .ף,מים :ל* ומ״מיכת׳הרש״כ .6סמישהו׳ביןהשמשו'
שאינו יכול להלך בכולה :
<’mf
ביבשה לכתחלה אסור לצא׳אפי' למעלה  3"1ך*
תהומין למעלה מי׳ כגון מי שהולך בכחשם :יצסילי גוולנמססיי ינ’» ימ')16
להערמה ״ לא .מי׳לעי שיש לו תזק׳בימו עכ״ל * ותשובה
בקפיצ׳הדרך או עמודשהו׳בסו׳התחו׳יוםקצתו ססספסלייןמס • וכסכסי«נ־ ־3־
■,
«הני אלא לעניו זושל הרמ״בס תמצאנה בספרי הכלבי •
חוץ ,לתחום וגבוהי׳אפי׳אינו רוח׳רידחשו׳כאוי׳אםו׳ לעלות עליו סיייר ג ר סל» • סמי׳» , tnfiwi״
ינ’^ה " זהסעי<ה ובתשובה אחרת ביאר הרמ״בס סהעעה
ררניזלהסממש כמחיציזזי עי *,,
בתון תחו׳ולירר מצר השני שחוץ לתחום :
 !$י ס » ץנימ< '.ונממ' »יםו' מחופיןד» וריעו'
צוחס אחי ס לא לדעתו • ונכיכתבתי
ימ
שיצ׳חוץלתחו׳אפי׳ אמה אח׳לא יכנס להיות
!לקגראה להמיקל לפי׳ שהס כרמכית .והסלסול בהה אינו
טעמו כסימן סס״ 3י וכתבהמידכיסס
לאהפהיל נכה / .אסור אלא מדרבנן ולא יתכן׳ שיהיה
כבני העיייואין לו אלא ד אמותיו רגלאח׳בפני'
שדקדק י״מדמי אדםששסאוס5ע5
נאיסי׳ייננןאיגי העעבי׳' ע ע המיס אסו׳מדרבק והמהלך ומל אח׳בחדץ יכנס מישקדש עליו
היד׳בעי׳ש והו״חוץ יתחו׳אפי׳ א מחיצ׳אין לעשותם עוד מחיצהאע״צ
(זעיי׳לר ^ 5לוקה; מן פתור׳וכ׳ש שלא .יעל׳מדע׳סיהיס׳
אמהאח׳לאיכנסלהיו׳כבניהעי׳אלא עד סוף אלפים שלומי דה״לשלא לדעת שמא ירגי סו3ד3ו
 1מו). ' ,
בהליכת המיס איסור תחומי!
דאורייתא
שיצ׳חוץ
לתחו׳שלא
לדלמות׳לעשו׳לו
מחיצ׳של
בני
»
!
שערבו
קורסי
ס
יספיקו
לגמו׳הדכי
תדעמוללן
הת
(א ) ממחנ׳ישרא׳שהו׳ר״ה והלא.
ידועשאישו׳
לאותו רוח :ויכולין לילךשפויעשוסביביו כמו מהיצויכנס כיניה;,
קאמרה״ל לדעת ואסיר וכו׳כיון
שנפשו
כתל
ל
א
/
ספינה הפלסו׳סיש בדסיו׳סקיל׳אערו בו סמעכי'
והו׳שלא ירעו אות׳שנעשי׳בהם המחיצ׳ שלשם כך נקראו אבל מחיצה לכוירךרנא פעס אמ׳סובלין יהץ
B'c
לה'  j״״ '
ד׳אמו׳בר״המקורהפעו׳לפישאיכו־דומ׳
נאמגע.
םא
יצא
כזהים״י f-ו !
לרעת
י!
אסו׳ואפי
'
׳ 1׳״
הוציאוהו
גוי׳או
רוח
רעה או שאר כל מחיצה לצורך רכא גופיה אבל
אס־נפשו
3,רא" ,
אינן לדגלי מדב :כן• בלי׳ סע המהל י כ :מיל :על
!כזהים אוליגן פני העי׳המועעיפפור לעיישאינו׳ דומה אונס אין לו אלא די׳א החזירוהוכאלולא יצא וכלהעי׳לוכד׳יא מחיצה כלא סתכוץ לארסאשדיטלין
אייגעלה למסב׳ ישראל• ולפי דבריהרמב״ס ביבש׳ ואלפי׳לכל רותנתנח־זו גוי׳או שיצא באונס ונכנס בדיר או סהר להיות מחיצה לארם אתי שלאלדפי!
גמר
ורפיא ביד מורי פלל ואי הריאמחיצה
שהומוקף
תוך
י
•
ב
מחיצו׳מהלךאתכולורכיון שהו׳מיק
מיל כיון דלא מיתסר׳ אלא
* מחיצותחשוב .דרך׳ הילוכם עיין בסי׳שס״ב  :וגז״ע׳
" ,wאמלי׳ מדרבנן פקפיב בעיקלקולא דאין תחומיך כולו כר״אוכן מישהפליג׳ספינתו בים מהלך את כולו כיון אכל אס יצא לרעת אסור הבי
משמעשש
ליוזקקין להשלים למעלה מי ' וחוץ לי״י מיל כיון דמימסר שהיאמוקפת; יצא לרעתוהחזירוהונוי׳איןלואלאר״׳אוכ״ש חזר דאמרי' נחמיה משכתיהסמפתאמשמע
י
מראוריית׳למעל׳מי׳הוי׳ספיק׳דאוריתא
לרעת:
דאי לאי דמסכתי׳שמפת׳לאהיומתיוי'
ול חומר׳ו כ" כ בה ד י '
בתש
ו
כ
'
כת׳הרי
d
ב״א
לו
על ידי מסינה וכ״כסםהרא׳שונס
ישתחומץ למעל׳מי׳פי׳ונ״מסאסילא קצה סבית׳כין סשמסי׳אלא למעלהמי׳דאי־ מדין יצא לדעת והחזירוהו נויסאין לואלא ד ' אמו' שכתב רביבסמוך משמשהכי
אמדת ,אין תחומין למעלה .מי׳יטל .לילךבקפיצה .או בספינהכמו שירצה וכשיעמו^ ללהא דמיא :׳ ואפי׳ הוציאוהו גויס וכו׳ר״פ מי שהוציאוהו ( דףמ״א ) מי
בשום מקום לקנו' שביתה יש לואלסיהאמה לכל רוח וה״ס שאפי׳ קכס שביתה בין• שהוציאוהו גויס אדמח רעה אין לו אלא ד' אמו' החזירוהו כאלו לא יצא*
ופרש״י
השמשות צו לאחר כן למפה מי׳אסבא לצאתמתחומויסהוא בתוכו וללכ׳כקפיצה• החזירוהו לתוך התחוס כאלו לא יצא והיי כל העיר לוכד' אמו ' כבמחל'וחוצהלס
כמ.וישירציהרס 1בידוומי׳כלסחזרוכחלמט' מ :ילא יזוז ממקומו־סכב׳הרחיק ממקו׳ אלפים אמה לכל רוח :
■
נתגוהו גויס וכו' וכן מי סהסליגסספינמווכו׳ר״סמי
שביתתו אלפיאמה כשיעור תחומו׳ ע״כ  -ומ״ש סס לא קנה שבית׳בין ססמשו׳אלא שהוציאוה <שס ) גוים
או
רוס
רעה
אין
לו
אלא
ד״א
החזירוהו
כאלוילא
יצא נתעה
למעל׳מי׳אי אמר' אין תיוומין; למעלה מי׳והלך בקפיל או בספינ׳סכשיעמוד יש לו בדיר או כסהרר״ג
וי
'
אלעזר
בן
עזריה
תומרי׳
מהלך את כולה ר' יהושעור׳עקיבא
אלפיס אמה לכל רוח :כן משמע מדא; מריקבגמ'ת״ש פעם אחתלא נכנסו לנמל דע
אומרי׳אין לו אלא ד׳אמות מעשה שבאי מפרצדסין והפליגה ספינת' בים ר״גור'
שחשכה וכו' אי־ אמית בשלמאיס תסומין שפירי אלא אי אמרת אין תסומין כי לא אלעזרכן עזרים הלכו אתכולה ר' יהושע ור׳עקיבא לא זזו מ ד׳אמו׳שיצולהחמיר
היייט בתוך התחום מאיי הויהרי בהדיאשבכיןהשמשות היו כתוךהספינה שהיא לע עצמן ובגמ׳אמר רב הלכתא כי״ג כדיר וסהר וספינה ושמואלאמ׳סלכת׳כי״ג
למעלס מי׳ואי/אמרי׳׳אין תחומין למעלה מי׳כשהגיעו לנמל בשבת היו מותרי לייד בספינה אבל בדיר וסהר לא דכ״ע מיהת הלכה כר״ג בספינה ש/י אמר רבההואיל
בנעל ופעמ׳משוס דבמקי׳סמגיעין בו ראשון שהוא למעה מי׳קנו שכיתה בו וכתב ושבת באדר מחיצו׳ מבע״י ר' זירא אמ׳הואיל וספינ׳נפלתו מתחל Yומניחתו נסק
מור שהרש״כאחולק׳כקצת מזה ופסק דהיכ׳דשב ביבשה ורצה להפליג כיס ולצא '
ד׳מאיבינייסואיכא בינייהו סנפסתו דופכי ספינה אי כמי בקופץ ססנרנ׳לפפל
דרך אניס למעל׳מי' אסור לצא׳מתתו׳ביתו דהא אית ליה חזק' דהחו׳בימו וכל סיש ור׳זירא מ״פ לא אמי כרבה אמר מחיצו׳לסיריח מיס עשויות ורכס מ  /לאאמ׳כר'
סם חזקה לא אזלינן כתסומין להקל כדמוכח לפיל גבי ספק עירוב כשר הא כל שלא  .זירא כמהלך את כול׳כ״ס,לא פליגי כי פליגי בסעמד ואסיקנא רמתני׳נמידייקא
קכה שבית ' ביבשה מותר הוא בספיכס דבבי הא ספק עירוב לקולא הילכך מי שבא דכפסלך לא פליגי וכת׳סרי״ף שפסקו רכוות הלכה כשמואל והיא ז״ל דחה
דבריהם
בספינה בשב׳ולא יצא משס לןכש' מבין השמשו׳ ועד עכשיו היי הוא מותי לצאת והפלה דהלכ׳כרב וכן פסקו התו' והר״אס ז״ל וכן פסק הימי׳בס כפ׳כ״ז מה״סוכת'
ליבש׳ודיט ככני העיר אס הנמל תוך מחום העיר ואס לאוישלוביבש׳אלפיס אמס
ס׳סמגע שכן הסכימו האחרוני׳ז״ל וכתב הרס״בס כפ׳הנז׳דכסס שמות' להלךככל
וכן אס כא ליככס כספינ' למח והלך שם מכין הסמשו׳ולא יצא משס רשאי להפליג הספינה כך מותר לפלפל בכולה ולשון רבי' אינו מבואר יפה וכך פירושונתנוהו
למחלכתחל' אבל אס קנה שבית׳ביכשס אינו יכול להפליג בספינ׳בשב׳דכיון שיש  .גויס כלו אס הוציאוהו גויס חוץ לתחומו ונחנוהו בדיר או סהר או שינ באונסבלו'
לו חזק׳דכימו ספק תסומין לחומי־אבתב מהרי״ק בשורש מ״ס שאס נכנ׳בספינ׳ ע״י רוח רעה יצא חוץ לתחומו ונכנס כדיר או בסהר מהלך את כולו • ובן חי
ג׳יעיס קורס השבת מותר להלך בה חוץ לתחו׳כסב' ואפי׳אין במים י' ספסי׳לדברי
סהפליג׳ספיכתו וכו׳כלו׳אכל אס יצא חוץ לתחומי מדע' אע׳' פ שהוא בתוך דיי אי
הכל וכבר כתבתי בסי׳רמ״ה סהרמ״בס בתסוב׳חולק על זה -והר״אש כמ׳כתשובה
סהראיןלואלאד׳אמו׳וכ״כהרמ״בסבסכ״ז מה״שוכת׳ה׳המגי׳שכןדעתהרמ״כן
שאסור לצא׳מן היס לנמל אס בא בשבת מחוץ לתחום ולפסמיה אזיל דס״ל דבעיין וכן כתבו הגסו  .אסירי בפ' מי שהוציאוהו בסס ר״ת וכ״כ הי״ן בפ״קדש' 3גייאין
דישתסומיןלמעל׳מי׳נקפי׳לסומר׳אבל הרמב׳והימג״ן והרס״בא מקטי לה לקול '
מפליגין בספיכ׳ג׳ימיס קורס סשב׳וכ״כהמו' בס' מישהוציאוהובשסרשכ״סאלא
כבר נתבאר שמתירין לירד והוא שהלכה הספינה למעלה מי' ומתני׳דפעס א׳לא
שהם
חלקו
פליו
וכתבו שאפי ' נכנס בשבת בספינה מהלך את כולהוהמרדני פP
נכנסו לנמל עד שחשכה אמרו לר״ג מה אנו לירד וכו׳במהלכ' למטה מי׳והכי מוקי דסבת וספר התיומכמכו כדברי התו׳דלעולס מהלך את כולה וקצת יש לרקדP
לה כגמרא והכי נקיפינן הלכה למעשה כדברי המקילים א אס לא במקום שנהגו מדברי הר״אש שכתב בס' מי שהוציאוהו גבי הנככשיס בספינ' מכע״י כדלקמי!
להחמיר • ואפי׳לדברי הפוסקים כבעי ' דתחומין למעלה מי׳לחומר׳יש דרכי׳לסקל שכיתה שם דלענין קניית שבימה כדי להלך אתכולה דפגירא להודאשו׳לא ממי
שכתוב בהגהות אסיריפ' בכל מערכין דמי שגא כספינה מחיץ לחתיס בי׳״ט שחל מירי ע״כ משמע  .קצת ראיהו ז״ל שיי להלך את כולה אף ע״פ פלא שכתכתוכה
להיות בערב שבת דמותר לו בשבת לצאת ממנו ולהכנם לעיר ולהלךאת כול' כד' * וכתב הר׳המגיד פכ״ז מה״ס שהרש״כא הקשס
! )/
הר״שקהר £,״גןאס
הספיג
.
׳*
״ »׳
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אמו׳וכ״כ כשכלי הלקט משוס דשבת וי״ט שתי קדוסו׳והכנס ליב ' דהא לא מיקריא על דברי הרמ׳בס והרמ״בן ז״ל בזה והוא ז״ל תירץ
איגזחזת׳להין אתכולה ד6יןל( ל״ן
הכנה • וגס במרדכי פ׳מי שהוציאוהו כתב וז״ל רכי׳יואל התיר ספינה ; הבא '
והעלה שכן עיקר • מי ספי׳בשייר' כ מדב 'והוצרך נה יזפ׳מחיל ואס-יי' למעלהמי«יפי
מחוץ לתחום בפב׳ לעיר שהוקפה לדירה שכל העיר לסס כדאמות וכן פרש״י הבא לילך בשב׳חיץ למחו׳וכככ׳לעיר אס מות' לילך את
להלן את כ1לה1מומ׳לימ מ «ה
לעיר שיש לה עחיצו׳בדיר וסהר ורבי ' אפרי׳אסר עכ״ל ־ וססמ׳דס״ל דיש תסומין כולה כתבתי בסי׳רמ״ס  :כתוב בהגהת אשית לא ״,pמיןל«■גלJי«י׳זכתכ איםלאפי
'U
אות«
המסמזינש״דאזאשז׳ליייפג ׳
למעלה מי׳ראס לא כן למה להו להגהות לכתו׳ דץ זה בבא בי״ט שחל לסיו בערב פ׳מי שהוציאוהו אס כפחתו דופכי הספיג' למס׳
.
׳
, ,
שכת לענין לצאת בשב׳אפי׳בא בסב' לסכין לצאיבו כיוס היה לו לפתו׳־וכן ההידכי אע״ע.ששב' באוייו אין לו אלא ד׳אמו׳ומשמ׳דהייכו דוק׳בסעמד ^ ל|5ס ?
לא כתב שהתיר יבי׳יואל להמס אלא לעיר שהוקפה לדירה וכגון סהספינ׳נינס׳ מהלך את כולה א מסו׳פעמא דהואיל וספינתו טפלתיסתחל׳ד׳וכו וכת פוי
לתוך העיר משוס דכולה כד׳אמות אבל היכא דלא באה ספינה לעיר משע ' דאסוי א״א לקנו׳שכית׳בספינ׳בסוס פנין אס לא שיכנס בה בעצמו קודכיןה?ןאשי\’
לירד משוס דיש תחוסין למעלה מי׳ואפי׳הכי כהני גווני שיי :
שס כין השמשות ולאחר בין השמשו׳ילך לביתו ויאכל וישוב לסעינ>כליא^ ו /
15
תה מי שיצא חק לתחו׳ומ׳משנה כס״ס מי שהוציאוהו ואע״גדפליגר״סקי״ל ביוס ע״כ כלי׳ולא מסכי לער׳בפת וטעמ׳משו' דכיון דמדעתונכנ׳כה 3שכומס׳•
כת״ק וכן פסק הימ״בם בפכ״זוכת׳־שס ה ' המגיד סהיסי׳כא פשק כר״ש חוץ לתחום לא שרי רבהלהלך את כולה אלא משו׳דשכת כאדר מחיצותומשח י
דאמיאפי׳יצא ס״ו אמה יכנס לפי שאין סמורדין מכוונין סעדו' חוץ למקו׳סציון יש סאע״ע
שעיר׳כפתמי ?יי 'שנת ב ^יי ימחיצי׳ כי
מ פצחו הי ?ש יח
ט״ו אמה ונקפי׳כסימ״כס  :ומ״ ^ן רגל אחד בפכי׳ורגל אס׳כחק יכנס סם מימי־א השמשות • ולענין מה שמתירי' להכנס כה בשבת ולהפליג אס קנו כה
מי שקדש עליו היום וכו׳משנה שם  :מי שיצא השמשות כתבתי בסי׳רמ״ח שיש חולקי׳בדבר :
דרבי חנינא כלישנא כתרא •
התוספת

חוץ לתחום שלא מדעתו וכו* פסו׳ כי״פ מי שהוציאוהו עלה
סמיפת׳וכו׳וטעס היתר ז ? הוא מסו׳ דכשהקיפוהומיאד~ס£חיצן ^מימשכל,/׳
מוקף דחפיב כולו כד' אמות וזה ילך כתוך ההקף לצד הכגיי ונמצא
לתוך
תחומו בסתר וכיון שנמס לתוך תחומו הוי כאלו
יצא וכתב!1לא מס
שנמס ח'י
'ימלסכפ״כו
מ־׳פיהי» סל» יסיהשלל

תא

הלכות שבת

תו תז

דע

רןוסהיי כפרק אםאעם מכירים נסתפקו בהא דשרי׳ להלך כל המיר אס הוא ולא ידעתי טעסלפס׳סזה דהא על כרח׳לא פרי דגמ׳אלא בשנמס לתו תחומו שסב
כת׳כפ׳מי
שהוציאוהוגכי
 /רעסןעע■
אסי׳אינ׳מוקפ׳אבלהד״אשיונ״כבא״ז^)  ~-ד ~"
 ~בו7דסוי כמו שהחזירוהו למשו׳סשב׳בווכדפרשי׳וכ״כ הפושקי׳נככם לתחומו דהיינו
ד' נרי ד 6מ0
למארב
ת׳אמ׳רבא
לזכיכינסו
לכני
מכיכת׳דכולה
מכיכ׳לדירהו סחוס ששב׳בו אכל תחוס עיר שלא סכת כה מהיכא תיתי לן למסרייה ופל כרחך
י\ 6מות דמ
יין
ערש״י
דמכיכמ׳הית
'
מוקס
מחיצו׳וכן
פי׳גבי
מי
שהוציאוהו
גויס
צ״ל
דברי
הגהת
זו
אע״פ
שהוא
דחוק
כששבת
תוך
תחוס
.
דמיין
פי
ש
העיר
והפליגה ספינתו
,
נ
(יוליכוהו לע) Vאסר משמע דלא׳ חשיב כר
בשב׳ויצאה חיץ לתחום ואס״כ סזי׳סמוך
לדעת
אפי׳הוציאוהו
גוים־ומיהו
כל
העיר
כולה
כד״א
אפי
'
יצא
לתקוס
פפכת בה ויותי היה ניא'דנכנס
^עמל׳צצ״כמוקסמחיצ; P

מנפ 'נדר״סוני׳דכעינמיהקףלריר
■1
]ילנסו׳ס(קף ,לא פדיףמשיב'כאו'

",,^ ,ש-
נ״אמי״אשסיאיו״י

לדעת והזר לדעת פימת שהוציאם חוץ למקומם והוחזרו אפילו לתוך העי׳לקו׳ קאמ׳וכיון שנכנסבהית׳
אמו
כארב׳אמו׳וובסאין
במזיד הרי הן כבתחילה וכל העיר כר״א להם ויש אלפים לכ לרוח לתוךהעיר ה ל כולה

,nfoי 0|5לא הקן־לדיו "אמי’
"!• קדפכח ונ״י וני' ירוחם בסי שחל
 4Uמו 5צי הגוי׳קוני' שפית הא

!),
וי׳סנמנוהונוי׳בדי׳אונסהימוקפין
5ןונעי'ד1ק'כשהעי׳מוקפ׳וכן בכל מקום
ס5ומרמ שהמי׳כולה כד'חמו׳צרי׳מוקפת
^' לשוכתצו נותן עירובו במקו׳צחר
ס6ומו מקו׳סוצז לו כד׳צמו׳צע״פסצינו
מו
ק״ובמל1י דצייך מוקפת צריךישב
ולכסיףהוקף :יצא לדפ׳והסזירוהו גויס
ונו׳וכ״ס חזרלדע' צפי׳הוציצוהוגוי׳הכי
דק׳ממתני כר״יפ מי פהוציצוהו על
מ  trafומיהו כל העי׳ כולהכד׳ צ
צפי׳יצצן לדע׳וסז־לדעת כ״כ שסהרא״ש
ומרדני נסםר״מ ס דקדק כן מסוגית
הגמרצ וכן כתבי הגהות
בסכ״זמה״ש •
פיחתסהץציא׳סוץ למק ומי וכו׳ ג״זשס
בעלה
הכז־'סמ'< ״כ פפצ^ירות סיצצוחוץ
לתחמפזריצפי׳במזיד לצ הפסידו צת
מקומן מציטעמ' צנוסיס הס וערש״י לא
{® ידו מקומן וכל העיר להסכד' צמות
ולכל רוח צלפי׳אמה אס י״ט הוא וצישב'
מותריםבאכיל' כמקום שחזרו וכתבו סס
נהגהו׳צסיריומותיי׳אפי' לאותו
ישראל*
קנו
שזחזיר׳לצרכומשו׳דהני עירו' ממס
סנית׳כזצז'העי' ולא דעי לדב׳הכצמחוץ
לחשי' דאסו׳משו׳דעבד בהוציסור׳מיהו
6ומוסהחזי' במזיד צסור לדידיה
■הואיל
ונעש׳כהס איסור שהביצם מחוץלתחום
ומזו׳מפירי׳אפי׳לאותו
שסחזירסעכ׳ל:
ומיש ונל זמן סלצ הוחזרו וכו׳ססצהא

שלא הוציאם
 ( Q inשאין ול אלא ד״א והוצר׳לנקכיו יכול לצא׳ מהם
ער שימצא מקו' צנוע לפנות ועצה טובה לו
שיתקרב בצד תחומו שאם לא ימצא מקו' צנוע עד תחומו יכול
ליכנ׳ולאח׳שנכנ׳הוי כאלו לא יצא כיון שנכנס כרשות אבל אם
מצא מקו׳צנוע קור׳לא יכנס אלא יפנה שם ויתרחק ממקו׳שנפנ׳
ער שיכלה הריח ושם יש לו ד״א ואם בהתרחקו מן הריח נכנס
בתחומו כאילו לא יצא ורוקא ביצא שלא לדעת אבל יצא לרע׳
לא והך צרכיו פי׳ ר״ה אפי׳לקטני׳קאמ׳וא״א הרא״ שז״<ל כת ׳ךןק א
לגדולי' וכ״כ הר״יהורה ברצלוני .

לעיר אלא סמ״ש שמהלך .חוצה לה אלפים
אינו מתיישב לפי זה:
תז סי שיצא ברשות וכו׳ מסנה בפ׳ מי
שהוציאוהו עלהמ״ד  :ומ״ש
היואלפי׳שיש לו מובלמי׳כתוך פחו׳העי'
במסג׳ הנז׳ואס היה בתוך התחום כאילו
לא יצא ואוקמ׳רב שימי כמ״סרבי׳ואע״ג
דרבה אוקמ׳בגוונא אחריכ' הא איתותב

וכן פסקו הרי״ף וסרא״ש והרמ״בסז״ל:

תו ( 0
«כ״כ הכל בו נש®
פ1וי הרמנ׳ל« ותר
לנארג «ן הספינה
לנ! רןנקנינ אבל
לאכיזהוי כאלי לא
ינא!  jaהסיג f3
אלנרי הג׳א וכ•
ללא אמרי ,לאם
נכנם לתסוס דהוי
לאלי לא יגא
אלא
כשיצא
פמח(«< ששנתשם
!חו׳ליוחו,ששנ׳שם
אין לו אלא ל״א
תיהו אם סזצרך
לימס לפיד כל
העיר הוילוכל׳א
וכ׳יכנא/ב׳ רני
יואל לאס נכנ׳לעי׳
כל העיר לליליס
כל״א ללא כרני
אפרים לס׳צלאץ
ג עיר אינושרירק
נל״א ! נ׳עו״נא׳ו

ה וצא להציל חבייו מיד מיוכו׳משנה לל׳ד מרן לנקנע
!1א ה״ה אססגשמי'
ילר וכיוצא כזה
יידלין עליו אי
שהחמה )(לה׳עלי(
כב נעש המעש ואינךצרי שם יש לו אלפי
אטה ו״י ל 6ימל־י זישידלמ׳ל־ציל שלוני
^ Ü6מגערתו לפותר
במקו שנא לו היו אלפי שיש לו טובלעי] כתוך תחום העי
כאילי
א
■
ששי
הא
סשיידמנן
ולא
אלו
בל
"
■
אלא
לגאתיין הספינה
לא יצא ויש לו אלפים סביר העיר היוצא להציל חבירו מיר
נוי אפי׳חכמ׳הבא׳לילד להציל מידהגיי׳ומן  1כי ]1שעל לעי׳על
כת' גא' ) עול שאס
אם יד ישרא׳תקיפ׳שאינו ירא מהם אין נותנין לו אלא אלפי׳לכל הנהר ומן המפולת הרי הןכאצשיסעי׳ויס
נכנס בשב׳ להפיג'

'D

מי שיצכרשו' מוןחכמי ל!

ואמריא

״*

ע

רו׳ממרזומו ואמיד גוי׳תקיפ׳חוז׳למקומו וכשחוז׳ חוז׳עם כלי זייניו :לה׳צלפי׳צמ׳לכל יוחו׳ותולא .והא צמר׳
 VJlDQ HHשתחומי׳ דרבנן הקילו בהם והתירו
למי כל היוצציןלהצי׳חוורין
למקומןצפי׳עוב׳
שצרי׳לילך ד׳אלפי׳לתח אח' שיתןעיריובן אמי רב שחוזרין בכלי זיינן למקומןכלו׳

״"
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״ TT

™ ״׳* עיי ?19 £יה י  3 *£ל "

את שצקינשהיא!ש ש־ בסס יני « *׳

שבלאו הכי יש לו העיר כולה ועיבורה וחוצפה אלפים לכל רוחיהלכתא בהנך תייאוקמחי וכן
™ל
וכשחוזר ממקום שהניח עירובו לצד עירו ומורד האלפי אם
הןהרמכ״ס בפכ״זמה״ש *
כלץ בסוף העיר כגון שנתן העירו׳ בסו׳אלף והעי׳ אלף אז• העיר חח מפניסתחימץ דרבנן הקילובהם
כולכר״א ומשלימץ לוחו׳ לעיר אלף אמו׳פחו׳ר׳ואם כלו
באמצעוכו׳זס פשוט
בכמ׳מקגמו׳מסס
העיר אז אינה כולה כארבע
אמו׳
פ׳עי
שהוציצוהוופר׳ניצד
מעברי ^:

וו עחיתיביה ר' נחמיה ורצב״י אומרים
ומ״ש ומכל מקו' מפסיד כנגדוהאלמי׳
למולם לזסוייס עד שיחזרו למקומן סוגגיס שוגיג אין מזיד לא תנאי היא דפניא שמערב לעירו משנס בס״פ כיצד ממכריז עלה ס׳נתנו חוץ לתחום מס סנשכ׳פוא
נימת סיצאו חק לתחום וכו׳מצי במקומן במזיד והא קתני וכו' צלא לצו במקומן מפסיד וכגמ׳חוץ לתחום ס״ד אלא אימא חוץ לעיבורה ופרש״י מה שנשכר לרוח זה
וחסויי מחסיא וס״ק פירות שיצאו חוץ לתחו' בשוגג יאכלו במזיד לא יאכלו בד״א מפסיד מיוח שכנגדה ובסכין נותן עירוכו חוץ לתחום ממס ערש״י שאינועירוב.
^ ומקומן אבל במקומן אפילו במזיד וצתא ר' נחמיה למימ׳ צפי' במקומן כמי אלא הרי הוא כתחו׳ביחו וכן דעת סרמ״בס בפ״ו וכתב הרב המגיד סכ״כ הרס״בא
בשוגג אין במזיד לא ופסקו התוספ׳ והרא״ם והמרדני הלכה סת״ק וכ״כ בהגהות בחידושיו ודלא כמ״ש בספר הערוך דלא יזוז ממקומו ודברי חידושיו עיק׳וכדעת
צשיריכססא״ז  :ומ״ש במזידאסו׳לטלטלךסק לד' אמות פשוס הוא דיל שהן חוץ רכי׳ע״כ  . :ומ״ש הילכך אס הניחו בתוך עיבור' של סיר לא פשה ולא כלום גס זס
למקומן אין להם אלא ד' אמות כלבד ומסמסא־דאי דאפי׳הוציאן ס וגג נמי כשהן כמשנה הנזכר  :ובלשוכשחוזר ממקו׳סהניס עירובו לצד עירוב וכו׳וכן הדיןנמ׳י
] 13למקומן אין להס אלא ד' אמו׳בלב׳ וכ״ב הר' יהונתן כהדי׳ויש לתמוה על רבי' אס פגע׳ כעיר אחרת כתוך אלפים וכו' סס פה שנשכר הוא מפסיד ותו> לא והתני'
ומשמעמדבריו.לנאור' דבהוציאן מזיד דוקא הוא דקאמר דאין להם אלא ד׳אמות הנותן עירובו כתוך עיבורה של נדיר לא עשה כלום נתנו חוץ לעיבורה אפי׳אמה
ולהוציאן פוגגיס להסיות׳וצ״לדלא נקט רבי׳מזידאלאמסו׳מאידבעילמימ׳ אח׳מסתכר אותה אמה ומפסיד את כל העיר מפני שמדתסעי יננולללוכמדת
אסור לאכלס וכו׳אכל לענין איסור טלטולן חוץ לד׳אמות בץ בשוגג בין במזי׳אסו' התחו׳ל״ק כאן שכלתה מדתו בחצי העיר כאן שכלתה מדתך כסוף העיר וכראמר
י^פ פ שאין זב מבוא׳בלשונו כך צריך לפרשו  :'■:וכישואסו׳לאכלס אפילו לאחר  ' .רכ אירי אריכ״ל היה מודד ובא וכלתה מדתו בחצי העיר אין לו אלא חצי ' העיר
שלא הוציאם כ״כ סס הרא״שז״ל במזיד שלא במקומן אסורי׳כ״ל אפילו לאחר שלא כלמה מדמו בסוף העיר נפשי׳לו העיר כולה .כד ,אמות ומסלימץ לו אתהשאר
לוציאס מדקתכי במזיד לא יאכל ומשמ׳לכל אדם ולא דמי ליצחמחוץלסחו׳בשכיל ' ופסקו כן הרי״ף והר״אש וסמ״ג וסמ״ק וכן דעת הרמ״כם בפכ״ז  :ומ׳ש הרמ״ב׳
ישיא זהסמות' לישראל אפר דהכא איתעכיד בהו איס 1יא דיסיסל הוציאם פכ׳יל שאפי׳כפיר עצמה אין לו אלא ד׳אמות הוא בפכ״ז מה״ס ופ״ו מה״ע ורבי׳לא נ״ל
״נלמירכי נמ׳נר' לר״מדלא אסיר אלא למישהוציא׳ סבל ישראל אחר שרי ולא מסוס דא״כ מי שדר כעיר גדולה ונתן סירובו חוצה לה לא יוכל■ לחזור לביתי כלו׳
ק'
ישיק לילפא ספיק להו כי ההיא דכבא בשביל יסראל׳זה מותר לישראל אחר וכן ואס כן לא משכחת למי סדר בעיר גדולה שיתן עירוב כיון שיפסיד פירו פ״י כך
ימממגתי
לקמן
עכ״ל
וה
'
המגיד
בס׳ה
מה׳י״ט
כתב
בשם
הרשב״א
אם
יצאו
ע״י
ואין
זו
קושיא
שהרי
אס
צריך לילך לאותו צד שמערב אמ״פ^שיפסיד כל כפי׳איכו
כין בשוגג כין במזיד לא יאכלו סם לא מישראל לפישנעשי' בהם
איסור חושש ומ״מ הגסו׳בפכ״ז כתבו בשם סמ״ק כדברי רביכו ושכן ערש״י והא דאמרינן
גייישיאל ע' כ
וסרמב״ס פסקה לדר׳ספא בפ״ה מה' י״ט ובפ״ו מה״ס פסק כרכי כלתה מדתו בחצי העיר אין לו אלא חצי העיר אפי' לן בה היינו לענין שלא יוכל
ןיןף ויש לתמוה עליי דכיון דאוקימב' לדרב פפא כת״ק והוא ז״ל פסק כרב פפא ללכת כלל מחוץלעי׳אבל בכלהעי׳יכול לילך כיון שלן בהוסמ״ג כתב דברי ריב״ל
 F Jליא פוסק כרבי נחמיה דפליג את" ק וכבר האריך סיב המגיד כפ״ומס״ש סתס משמעדכהרמ״גסס״ל  :וס׳ש רבי׳אסהסכליסבסו׳העירוכו׳אז הפיר
ניישב מריו והר״יף כתבה לדרב פסא והשמיט סלוגת׳דת״ק ורבי נחמיה  .כולה כד׳אמות ומשלימין לו חוץ לעיר אלף אמו׳פחו׳ד׳כ״ב הרמב׳ז״ל כפכ״זמס״פ
סי ס אין לו אלא ד״א והוצרך לנקביו וכו׳ועצה טובה לו שימקר׳בצד תחומו' דלא כהר׳יהונתן סכמ׳אע״פ שאנו אומיי׳סכל הפיר כד׳אמות אין אנו מצי' לומר
עסוטבגמר׳ר״פ ימ שהוציאוהו עלה מ״א ודבר פשוט הוא דהיינו ביצא שלא שנחשוב אותה כד׳אמוק ויפסיד מן האלף סל צד מערב אותן ד' אמי׳אלאכונתו
ת ףקא פאס ביצא לדעת ככר'נחב׳סאסי׳החזירוהו גוי׳אין לו אלא ד״א וכ״כ לומר שאין הפי׳כלל מן החשבון אע" פ שנמנו לו ד׳ אמות למקום הנחת מימבו *
ימנ נע כז וכ"כ ה״י יונתן וכך הם דברי רבי'  :ומ׳יש אבל אס מצא מקום וכתב עוד הרב ר׳יונתן אע״פ שאנו אומרים שאין העיר כלל מן החשבון כשעיר׳י
?ייס וצו ויתרחק ממקום שנפנה וכו׳עד סוף ה׳סי׳הכל שס בפסקיסר״אש :לסוף אלף אמה למס מזרח אכל אין לו לצא' חוץ לסער העיר לצד צפון ולצי דמם
נ נהגה׳אסידי פ' מי שהוציאוהו וכן מי שבא בספינ׳חוץ לתחום בסבת או כלל שהרי דרומו וצפונו למקו׳סנתן בו עירובו הוא נמשך ואין לו לילך לצפץהעי׳
^ .ין ( נקבץ וממשמ׳את נקביו ואי פקח יוא נכנס לתחו׳ונפכס לפי׳וה״ל ולדרומו כלל שהיי למי שנותן עימבו שכוחן לו ד' אמות חיץ מן האלפים ונס
ע,י  73אמו׳וסוצה לה אלפי  pמא״ז עכ״ל וכיוצ׳בזה כתב הרוקחסי׳קע״ח א  :האלפים שנופנין לו פי כשנתןעירובו כסוף אלפים אינם כ״א אלפים אמס במס3
ד׳אמוח למזרח וכן
למערב
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גזרו
עליו
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תחוס
קרנית שהיה לו כתחל׳ רשות בזה גס בתוך העיר
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למעלה
מי׳
ה״ז
עירוב
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ויש לו להלך את כלה לארכ׳ולרחביויאמ' עולה מן המנין ומשלימקלו ^יה
אם כ^ תה מדתו בחיכה
ע* 6הינ׳סנלת׳פד״וג״ציס״ירוא ^ עולה לו ואפי׳בתוכה אינו יבול לי^ך אלא דע סוף תחומו כיק
מינ 6 ,י,ל ^ל 5ן
חצי העי 6כל אותו שלא לן בהוהנותן עירובו במקו שמוקף לדיר דינו כאלו שבוז בו
חצי ילך לאינו ולרחבו
ואין נראין דברע שכולה כרי א אפי׳חרבו ריורין שהיו כו כיוןשהמחיצו׳קיימו׳ומקו'
כזה שכלת׳מדתו בחצי
העי׳
על׳ל
א
:
שהוקף מחיצות ולא לדירה עד -סאתיס חשוב כולו כד״א:
זלנותן את
עירובונמקו׳שמוק׳לדיר׳וכו'
טת
צריך שיהא העירוב במקום שיוכל להיי׳אליו
אפי׳חרבודיוריןשהיובוונו׳גסזסבס״ס
׳ בק השמשו׳אבל אם אינו י יכול להניע
כיצ׳מ עברין עלה ס״א אח׳ רביהול־׳אמ
'
אליו
כגון
שהו
'
כהן
והעירוב
בכית הקברויאינו עירו׳ ודוק׳שאיסו׳
סמוא' סב׳בעי׳סרב׳לרמן ™5זפ מל
'
ראוריית׳מונעו
מליטלו
אבל
אם
אין
בו
אלא איסור דרבנן כגון
וחוצ לה אלפי אמה
והמניח שנתנו באילן אע״פשאסו׳להשתמ באילן בשב׳הוי עירוב שזמן
כעי׳חריב איןלו ממקו׳עייוכו אלא אלפי׳
קניית
עירוב
הוא
בין
אמה ר׳אלפז׳אומ׳א׳שבת וא ' הניח מהלך
השמשויוכיון שאין בו אלא איסו׳ררבקלא
גזרו
עליו
כין
את כולה וחוצ׳לה אלפי' אמה וכ׳הר״אש
השמשו׳ גמקו׳קניית עירוב וכיון שיכול ליטלו בין
השמשות
שרי
דמדלא נת' הרי״ף פלוגתייהו משמ׳דס״ל
ואם נתכוון לשבות בר״א שאצל • האילן ונתן
דהלכ ' כר' אלפה r
וכן פסק הרמ״בס _ ,
בפ״ו עירובו עליו הוי עירוב בין אם נתנו למטה או למעלה אפי' אם
וכת׳־סס ה׳המגיד ויש מי שפסק
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דאמ
1 .. .׳ כל שאין בהם דיורין אין
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הסכי׳הרס״ב׳ והאילן עומר ברה״ר חוץ לעיבור׳של עיר ) אם נתכוון לשנו׳למטה

וס״ש ומקום שהוקף מחינו'

ולא

לדירה (אצל עיקרו ) ונתןהעירו׳למעלימי׳על זקיפת הנוף והו׳רחב ארב,

וכו׳כ״כ הרמ* כס בפ״ז וכמ׳סס ה׳ המגיד
ורבים מכתפים על נטיית הנוף והוא גבוה ט׳עוהר׳ר״ןץ אינן ^ ירןב
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5.יעי׳
למעלימי׳והוא
כתעוקנסבו למטהעירובן
עימב דתתא• מתוך שהיא מוקפתייפוג
מחיצות ואיג' מגולה חזינא להנמאן
דמליאמסיאוהד נמאן■ מתכוון
לשבות
למעל מי׳ואע״ג דאי בעי
למפקלי׳לא
מצ,
דה אילן יה״י ותחתיו
ר״הר
חמ׳למקו׳
שביתתו כאלו הוא גבוהלמיהויכאילו
נתכוון לשבות למעלה ויקנה לוהעירוב
ופריך בגמ' אי סכי חוץ לעיכור׳נעיכיון
דאמ׳רבא הנותןע־מבויס לודחמו׳הוה
לי' רה׳׳י ויה״י עול׳ עד ליקי' אמ׳יביצק׳
כריה לרכ -מסיסיא הנא באילן מומי
חון לד׳אמות עסקינן ונתכויןלשכות׳.
בפיקמומאי למעלה ימאילמטהדהדו
זקיף והא אי בעימייתי ליה דרךעלץ
כסרבי׳מכתפי׳פליווכדפול׳דאס' עמו׳׳ט
בר״ה ודביס מכתפיה עליו חרק ונחעל
גביו חייב ופרש״י ' כיון דאמר רבאהנותן
עירובו וכו' אלמא לרבא הנךד"אכ יהי
הן לו ורה״י עולה דא
הן לו ורה' י עולה נ1ד לרקיע
לרקיע ואפי'
ואפי'נחנו
למעל׳מי׳הוא
ועירוב
במקו׳ א׳ היאוכהי
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בקול""
שם בתוך עיבורה של עיר אחות ( לשניזן  V1־ *
״׳״
 . W״
CÄ
סביתה
ע״י
עירוב
כגון
שהלך
שס
וחזר
או
זקיפתהנוף ) הוי עירוב זה הכלל כשהו ברה ועירובו ברה י
אילחזולי'רב'
כמאןדמלי'3אילןסנופו
פוט'
סאמר
שביתתי במקוס פלוני או שהניס איפכא לא הוי עירוב כיון שאינו יכול להביאו אליו אלא
באימי
חון
לד״א
שהוא סוף התסו׳ימיח
שיחנו
עירוב פת אכל בשוב׳ממש כל
שסו
רה״י
דאורייתאאכלכשהו׳בר״היאובר״הרועירובובכרמלי׳אואיפב' ■בכוסוסוז לד״א והוא נתכוין
לשבות
הרי הוא כארבע אמות עכ״ל
הויעירו׳ורווק׳ נתנו באילן
הוי עירוב אכל נתנו בקנה מחוב׳ כיון' בעיקיו הילכך למטה מי׳ פירוט
עירוב
תט
צריךשיהא העירוב במקו׳שיוכל שהוא רך ונוח לקטום אינו עירויידחיישי׳שמא יקטו'
כשיב׳ליטלו דמכי נפיק ליה חוץ לד׳אמותיו
כמ׳דכעי
להגיע אליו כין הסמסמכו '
אבל אם הוא
תלוש ונתנו

פשוט בפ׳בכל מערכין בכמה מקומו׳מהס
במשנה שאזכיר בסמוך  :וס׳שי כגון שהוא כהן והוא בכית הקברו׳שס במשנ׳פלה
כ״ו מערכין לכהן בבית הערס ר׳יהודה אומי אפי׳ כבית הקבמ׳וכת׳הר״אש בשס
ר״מ דאין הלכה כר׳יסודה אע" פ שהוא מיקל בעירוב וכ״כ המרידכי וכן פס׳הרמ״ב׳
בפ״ו מה״ע וכת׳שס הרב המגיד שכן דעת הימ״בן ושלא כדברי הרש״בא שפס ' כי׳
יהודה ומשמע מדברי .הרמ״בם דלי-שראל כמי אס נתן עירובו בי׳ הקבחץזיכו עירו׳
סכתכס״ו מה״פהמתן עירובו בבית הקברות אינו עירוב לפי שבית התברו׳אסור
בהנא' וכיון שרוצ׳כקיוס העירו׳שס אסר קנייה הרי נהנה בו וכ״כ כהדי׳כפי׳המשנ׳

עליו אפי׳הוא
גבוה ולמשקלי׳ואיתוייססות מאתע
רומו׳פד
לתוך ד ' אמותיו • למעלה מי׳ איןשיחנו
עירוב דסא כי נפיק ושקלא מייתימרה״י לר״ה ומאי לעפל׳ימאי למט דביהנושה
׳ סוס הוא ולא שייך ביה לשון ממל' ומטה אלא לשון גבוה ונמוך דהדר זקיףבסוף
נטייתו ומשכחת בזקיסתו מעלה ומע׳והא איבעי מייתי ליה דרך עליו כי הויחוץ
לד' אמו' כמי ולמעל ' מי׳כיון דד׳ אמותיו עולות עד לרקיערה*י היי יכוללעלות
לאילן פד למעל' מי ' וליטלו דהא כל האילן מי׳ולמסל
■ רס״י ויביאנו למקו׳שנימתו
נטיית הנוף סחו^ לד
אמותיו׳ הנמוכ'
_ ..
מי׳דסויאר״הכוטולא
בשרכי׳מכתפי׳פליו ^ .
הנוףשחוקלו
,
וכי מייתי ליה למעל ' מי'
דרך
אויר׳של
נטייה
פוכ׳באוי״ר״ה וקי ל כמוסיטמיה י

אכיל ליס ופרס ' י גבי אסור לקנות בית באיסור הכאה ואפי׳כישראל
כמי אסרי כל זה בפסקיו ואחריו נמשך רבי׳שכתב למסק הלכה דברי ׳הללו וא״ת אכתייכונ
רבנן והא דתכי כהן להודיעך כחו דר׳יהודה ודבר פשוט הוא וכיון
דטפמא דרבנן להביאו אליו ע״י זריק׳ דהזור׳מרה״י לד״הדרך אויר ר׳יה פסי׳או יביאנו נלאחיי
מסו׳ דאסו׳ לקנות בית כאיסורי הנא ' מה לי כהן מה לי ישראל
ומהאי
טעמ׳
איכא
או
בזה עוקר וזה מני׳כבר תירץ הרא״ש דבסבות כי הכי לא סרי ר׳ ניןהשמטות
למימ׳נמי דלמאי דמסיקדטעמייהומסוס דניסא ליהדמנטר ל״ס לן בין ישראל
כיוןדבקל יכול לבא לידיחיובחטאת •
ומ״שזה הכלל כשהוא כר׳ הועירוני
לכהןורכי׳שכת׳דלכהן דיק׳הואדאינו עימ׳צ״ל דמסמ׳ליה דלא
אצטריכיןלאוקומי ברה״י ונו׳ אבל כשסו׳כרה״י אובר״ה ועירובו ככרמלי' וכו׳פשוטסאמדאוקימנח
פלוגתייהו כהכי אלא כי היגי דלא נצטרך לומר דמאן דאמ׳מצות לאו ליהכו' ניתנו
מתני' כר׳דאמ׳כל דבר שהוא מסו׳ סכות לא גזרו עליו כין השמשו וכתהרנהמג^
או מאן דאמי אין מערכין אלא לדב מנוה כתנאי אמרוה למילתייהו ומ״ס אמר
כפ״ו
מה״ע
ח״ל
ולא
נזכר
בדברי
רכי׳בסי׳מניח עירובוכר״ה
יכתכיין.כי :
מלמודא רכבי איפש' לפרש פלוגתא דר׳יהודה
ורבנןבגוונ' דלא נהרו הני מימרא מה
מה דיני
כתב דדי
דיני אבל
אבל מכנל
מכלל דכריושעירובו
דבריושעירוכו עירו והר שב
עירו׳והר״שב' כתב
דדיץ? י*3־׳"11׳־',
י^ ׳־ך  .י ׳.
כתנאי אבל לפיס קושטאדמילת׳לא מפקי׳מתני׳מפסט׳אלא אמרינן
דדוקאלכסן רחוק עעירובו ס׳אמו׳ לפי שהנותן את עירובו יס לו ד ' אמיתוכפמסצט ן ומנ
הוא לאמו׳ רבנן אינו עירו׳ולא לישראל וסליגי במצו׳ דלאו ליהנות ניתנו או באין
אכלו אינו הריך לטלטלו אלא מחות מד' אמות אבל נתכוון לםכ י'3יחי<י ? j
מערבין[5לא לדכי מצום  :וגז׳יש ודוקא שאיסור דאוריית׳מונמו מליטלווכו׳אגל
אין עירובו עירו׳שאין מתירין לו להביאו דרך י ״ה סחות מי}’,מו,ת  Tר!״*ט
אס אין בו אלא איסור דרבנן וכו׳וכיוןשאין בו אלא איסו' דרבנ ן לא גזרו עליו
בין
למלאכיגחור׳היא ולא התירור ?ריכ ל !ה ימכ> כדי ז נת ?
כיא") V Dרנחגי
לשמשות במקו׳קניית עייוב ג״ז בסיבכל מערבין אמתניפין מתנו באילן עלה־ל״ג
דמוקי מתני׳כר׳דאמר כל דב׳שהוא מסוס סבות לא גזת עליו בין השמשות וכיון ודוקא נתנו באילן הוי עיר׳אכל צמנובקכ' מיזי ^י^ 3מסנה ם * 0יוו׳וכגמ'
הקנה או הקנטס כל זמן שהו׳ תלוש יכעיז ^ פי׳ ג 3י? ^ 6׳מה ה
מליו
דאוקימנ׳למתני׳כוותיה אלמא דהכ-י קיימי לן :
ומ׳שואס נתכוון לסבות בד׳ " " ץ
אסיק רבינא דאע״ג דריש׳אוקימכ'
דריס׳אוקימנ׳ כרכר׳דאסיכ לדכ יסהי,משו
יימחובו
אמות שאצל האילן יכו׳מסכ סס נתנו באילן
השמסו׳אפ״האמרי׳הכא
אמרי׳הכא דכקנה
דגקנה ת
למפצ׳מי׳טפחי׳אין עירובו עירו׳למע ' כין השמסו׳אפ״ה
תלוש ייק ^ עיךיבו עייו ׳ י ^
סטס׳הי*
איז
עירובו
עירוב
מי׳טפסי׳פייובו עירוב ובגת (שס ) האי
גזרה
אילן
שמא
לקאי
יסטוס
היכא
כלומ
'
כלות׳ דאיידי
דאיידי דרך
דרך היא
היא מיק0
מיקטי'’י'חיו<'
יחיוכ .
חטי'
אלימא דקאי ברה״י מה אין עידונו עירוב גזרה שמא יקטוס
■ ׳(£.ג־
לי למפלה המ יל למעה רה״י עולה עד
לרקיע
ואלא
דקאי
בר״ה
דנתכויןלשבו׳הינ׳
וכיון
דמצי למיתי לידי חיוב תטא ת ^ פי ׳3ין ססמשו גזח3ו אבלבמסחמ
לקשה
הואליכאלמישש ביהםמ

א־ח

הלכות

שבת

תט

־* י*/

י0שמ 5יקטום וליתביהאלאאיסו׳ח כ מי׳סאסרו להשתמש במחובר לא גזרו בץ לקט׳שס שביתהשי לו ממקום רגליו אלפים אמה לכל רוח כמו שנתבאר בסי׳ת״א
ני מס ית וכן כתב היא״סז״ל ו3ך סם דברי הרמ״בס בסירוס סססנה  :ו  0״ע}
דיסן נמי קונה שביתה וכן ממאר כדברי סר״אס אממני׳דאס אינו מניר או סאינ\
D5׳,
שאינו רסב ארבע לא האי למאי דסמיך ליה שהוא תלוש דאי קאי האי בקי בהלכ׳ואע״פ שכתב סס ור׳יהידה כמי דאמי אחד עני יאחד עשיר פ״כ מיידי
ינ' יה״י מס לי יקב ארבע מה לי אינו
7Üרחב ארב׳ואי קאי בר״ה האי אע״פ הואיל אדאערלאודוקא לבנתכוין לשבות שססגיכדמוכח סיפא דלישניה וראיה מערק
ןנהכרהי״׳•' ׳• ; ‘
בכל מערביןהלס ל״ח גבי י״טהסמו׳לשב׳
Jעי ליה דטעמא דסריותא ליתיה m
מ& וס סמיכו רחב ארבע שאילו היה רחב גבוה ק׳אמוז הוי עירוב אף ע״פ שאינו רחב ד׳ נתנו בכור העומד ימ סברת דאזיל ואמ' מידי דאזילוסתיק
ויתיב  :וכ׳״ש ואס אינו רוצה לערות
5
|ןנעהו ירה״י ומיכוימלליטןלפירוכי ברי׳הי או בר״הר אם נתכוין לשבות למטה או על שפתו בתוך ד״א
וכו׳סםבמש ,:ולא אמרו לערב בפת אלא
!«יםנסצ6סהו 6מסלטלמרה״י  :י"? הוי עירוב נתכוון לשבות חרץ לר' אמות אם הבור עומד ברשות
:רמשי להקל לעשיר שלא יפרב ברגליו  :ומה
׳•1״כ לומ י
י*
 5™ ’ 15ןייס
סכ הרבים והוא
עמוק י׳ורחב ד׳אינו עירו׳ואם הוא בר״הי או בכה
A
✓ •׳ < *
< ״ * • ״ ״ ״ ^ **y .t1
״  " .״• ׳ י« ״ ^  fו tיי* ״יי tין י* ״ -י י** Ib’• I׳׳ •» ✓fw
הוי עירוי נתנו במגדל דינו כמו שכתבתי למעלה בעירובי חצרלוכן שכתב ויניח סס פת מזון שתי סעודות
ונשהו6מי1ובראינו\ u .KT 5
פשוט במשנה בפי' כיצד מססמפין מלס
&'נורמנ ^״ v ,לד"™ ר
’ ^
בנפל עליו גל כמו שכתבתי למעל נתגלגל חוץ לתחום מבעי׳י אינו פ״ב :
ומ׳ש כפי סעודת חולומש®

)3פןי  Mמש ׳גזרס ס ‘ ßעירוב שהרי אינו יכול להגיע אליו ביןהשמשו והוא שנתגלגל חוץ
תניאמס׳ר׳יהולה נתנו לר׳אמות
הוי עירוב שהרי הנותן עירובו יש לו
גני קורה גבוה י׳טפחיס ורחבה
ד״א והם נחשבים לו מכלל התחום נתגלגל משחשכה הוי

.Z
i

אומ׳

ארב׳

אבל?
תוךדא

שם
עירוב

כמשנה הנזכר כמה הוא שיעורו מזון סתי
סעודות לכל אחד ואחד מזונו לחול אבל
לא לסבת דר״מייהודהאומ' לסבת אבל

עיוובועיררב ואס לאו אין עירובי עירוב דכיון שהיה כין השמשות במקומו אין אנו חוששין מה שנעשה לא לחול אלו ואלו מכוונין להקלופירש״י
בלומר דסבר דנל למעלה סי׳כעיק שיהא בו אח׳כך ספק אם היה שם בין השמשות אם לאו כשר רספק רבי מאיר סבר בשבת אכיל איכיש טפי
משוס דבסיס תבשיליה ורבי יהודה סובר
5עיהנ מונח על גבי מקום ד׳וכמ׳הרא״ס עירובו כשר הוא שהיה לו חזקת כשרות כדפרישית לעיל כיצד
כיקדבפבת אוכל שלשה סעודות אינו
נסם ו״מ דלית הלכתא סתיסדהא
יכק עשיית עירוב אם רוצה לילך בסוף התחום ולהחשיך שם זהו
אוכל הרבה בכל סעודה • ואע״ג דאיכא
פליגי מליס בתוספתא וכן נרא? סה
^ עיקר
מצותוואפי׳לא אמר שביתתי במקומי אלא החשיך שם
התם תנאי דפליגי ארבי מאיר ור' יהודה
דעמכ להפ ?קיס סלאהזכימ  .דרב’ ■ ושתק לא שנא מי שיוציא מביתו להחשיך על התחום לא שנא
כתב לר״אש מי' מדברי הרי״ף דהלכה
ימ שבא כרוך וחשכה לו קונה אלפים יכ 5א אמירה ואסאינו רוצי
כר״מ ור׳יהודה וכן משמע בגמ׳וזהו שכת
"" ד  0,פ ,תכי3מנ ' סא^ ,
וקאי לטרוח
עהחשידשםיעךנעעי ויניח שם פת מזון שתי סעודות רבי כל אס׳וא׳כפי מזונו ובפצוגתא לרבי
הינצצילימא לקאיברה״יפסיעארה ״י כפי פעורות חול כל אחד ואח כפי מזונו לחולה ורעבתן הוי שיעל מאיר ור' יהודה פסק פר' מאיר מדאסרי׳
עול? עד לרקיע וכי היכי דסלק הכי
נמי שתי פעורות בינוניות שהם שמנה
כגמרא דרב יוסף אמ׳אבוך כמאןסכירא
נחתאואלא דקאי בר״ה דנתטין
לסכות ביצים
ליה כר׳סאיר אנא נמי כר״מ ס״ל ובפרק
 9עא אי לסמלה הוא במקום אם׳ ועירובו
בכל
,
מערכין פלה ל' . . . .
רש״בא אומר
תניא _
במקום אחר אי למסה פשיעא הוא ועירובו כמקום אחד לא צריכא דקאי בכימלית מערכין לחולה ולזקן כדי מזונו ולרעבתן כסעודה בינונית וכתבי הר״אש בפ׳ כיצד
ונממין לסבית למעלה ור׳היא דיאשר כל דבר שהוא משוס שבות לא גזרו עליו בין סשתתפין ופירשרש׳ י דכיקדתזו לחולה וזקן אע״גדלכל אדם לא הוו מזון שתי
השמשות • וכתבו התוספו׳אי למעלה הוא כמקום אחד ונו' הוה מצי למימר משוס סעודות מערכין סיסא למאן וחזי ורעבתן דאכיל טפי סגי בבינונית ושיעורלשון
ומומן עירובו יש לו ד אמות אלא דכעא לשנויי אפי׳נתכוין לשכות חוץ לד' אמות רבי׳כך הוא כל אחד כסי מזונו לחולה אבל רעבתן הוי שיעור סתי סעודות בינוגיו׳
ען הכור דומיא דרישא וכ״כ הרא״ס ח״ל אלא דנתכוין לסבות למעלה הוא כמקום ומה שכתב סהס סמנה ביצים תימא דהא רבי יוחנן כן במקא ורבי שמעון איפליגו
אחו ועירובו במקום אחר הוא^ וכגון שכתכוין לסבות חוק לד׳אסות משפת הבור דאי במילתא כפרק כיצד מסתתפין ולרבי יוחנן בן במקא מזון שתי סעודות הוי ׳ו
בארכע אמות הוי הוא ועירובו ברשות היחיד עכ״ל כלומר שאף על פי שהוא בר״ה ביצים ולרבי שמעון הוו חמשה ביצים ושני סתותי ביצה וק פירש רס״י ואע״ע
ואינו יכול להוציאו סכל מקום כיון שהוא תוך ארכע אמותיו חשיב הוא ועירובו שכתב יש״י אליבא דרבי שמעין דקים לסו לרכנן דשיעור סעודה הוי ארכע כיציס
נשקוט אחד וכדאמרינן גבי נתנו באילן וקאי אילן כר״ס כיון דאמי רבא הנותן כבר כתב דהיינו בעלמא אבל לענין עירוב נתכוונו להקל ובהדיא תנן על שיטוי
שימנו יש לו ארבע אמות ה״ל רס״י ורה״י פולה עד לרקיע ופרס״י ואפילו בתנו  .מזון סתי סעודות דעימב רבי שמעון אומר שתי ידות לככר משלשה לקב כלו׳
למעלה מי' הוא ועירוכי ברה״י הן ונהי דלאו רה״י ממש הוא לגביאיסור׳דאוריתא סתי ידות של ככר של שלש ככרות לקב נמצאת ככר השלימה שלישית הקבשה®
למשקליה מאילן להמס דהא ליכא מחיצות מיהו לפנין מהוי הוא ועירובו נפקוס ח' ביצים ושתי ידותיה סהס המשה ביצים ושני פחותים הוו סמי סעודות לפנץ
אחד הוי חדרשימא דומיאדממן עירובו בעיבורה של פיר לחזי לה רבא כמאן עירוב ואין לומר דפסק סהס
■ סמנה ביציסעדמנן במסנהזו חציה לבית המנוגע
דמליא  :נתנו במגדל וכו׳וכן צם נפל עליו גל וכו׳כמו שכתבתי למפלס בערובי וחצי חציה לפסול בה את הגויה ובגמרא תנא וחצי חציה לטמא טומאת אוכלין
חצייתכשי׳שצ״ד ; נתגלגל חוץ לתמים וכו׳משנה בפ׳בכל מערבין פלהל״ה י
ומנא דידן מ״ט לא מני טומאת אוכלין מסוס דלא שוו שיפוריהו להדדי דתני׳כמה
1מד! שכתב והוא שנתגלגל חוץ לארבע אמות וכו׳סס על משנה הנזכר אמר רכא
סיעו׳חצי פרס סיפו׳בביצי׳חסר קימטא דברי ר׳יהוד׳ר יוסי או
ב׳ביצי׳שוחקו׳סיער
לא שנו אלא שנתגלגל רוק לארבע אמות אבל למוך ארבע אמות מותן את רבי שתי ביצי׳ועוד כפה ועוד א׳ספשרי׳כביצ׳ואילו גבי טומאת אוכליןתניאר׳כמן
שימנו יש לו ד אמות ופירש רש״י הואיל והני ארבע אמות מיבלען בתחופא סוס ורבי דוסא אמרו אביצה שאמרו כמוה ובקליפתה וחכמים אומרים כסום
ליסממחומא והוי מותן את עירובו בבית שבסוף התחום שאפילו הוא אלך אמה בלא קליפתה וכיון דלרבי יהודה ורבי יוסי הוי שיעור חצי סרס שני ביצים נמצא
מצלן צתכולה וחוצה לה אלפים אמה • ואם תאמר הא תנן מי שיצא סק לתחום דסיעור בספורות סמנה ביצי' דסא לרבי שמעון נמי הוי שיעור פרס שתי ב*ציס
 Wאמה אחד לא יכנס וכמ״שרבינו בסימןת״ה ואמאי הא אפילו יצא איבע ואפ״הקאמרדלפכין עירוב אזליק לקולא וסגי בשתיידותיהלככרוכפרש״י וכיון
אמות מסות משהו הוה ליה למסרי יש לומר דלא דמי דהתס כיון דנמכוין לפכות לרבי יהודה ורבי יוסי לא איירו אלא לענין שיעור הצי פרס דמודה ביה רבישמעון
נעירהיא חשוכה לו כד״א ואין לו ד״א אתרים אבל הכאשהי' רוצ׳לעקו׳ דירתו מן ולא איירי לענין עירוב כלל מהי תיפי לן לומר דפליגי לענין עירוב ושמא יש לומר
ימיי יאוי לתת לו במקו׳שמניח עירובו ד״א כי סס ביתו • וכתב רביכו דכרי רכא שטעות כפל בספרים והחליפוה׳בס׳והגירסא האמיתית היא סהס חמשהביצי׳ואף
כפשטן אבל הימ׳בס כפ״י מה״ע כת׳וז נ לפיכך המניס עירובי תחומין סלו בסוף ע״פ שהוא שתי סתותיס יותר יס לומר דלא דק ב?*כר מועט או שצריך לגיוסשהם
התחום ונתגלגל העירוב ויצא חוץ לתסוס בתוך שני אמות היי זס עירוב חי] חמסה ביצים ועוד ופסק כר׳שמעון משום דלעכין סיפור חצי פרס קיימי מתיה כ ל
לסתי אפית לזיבו עירוב והשיגוהו והרב המגיד הליץ כעדו  :ומ״ש נתגלגל הנך מנאי דאף עלפי שזה מוסיף מעט וזה גורע ממט מכל מקום בהדי רבישמעון
משחשכה הוי עירוב גס זהבמשנ׳אנזכר  1 :מ״ש ספק אס היה סס בץהשמפו' ונו' שייכי ספי טיבי יוחנן בן כרוקא ואיכא למימר דלפנין עירוב נמי כותים סבירא
גס זה במשנה הנזכר פלוגתא דתנאי ופסקו כדברי המכשירים כס״ס בסי׳סצ״ד  :ליה וכן נראה מדברי רש״י פיק אלו פוברין ופרק אע״סי דהלצה כרבישמעון • אכל
( V'Oוהוא שהיה לו חזקת כשרות כדפייסית לעיל גס הוא
בסי׳סצ״ד iהרמי כס פסק בפרק אחד מה״ע שהס ששה ביצים ונראה לכאורה דעעמומדאערי'
כיצד משיית עירוב וכו׳כפרק מי שהוציאוהו עלה מ״ט במתניתא דזהו שאמרו בעלה מזכי בגמ׳דכמה שיפור חצי פרס אמר רב חסד׳ זו דברי רבי יסודה וי׳יוסי

.׳ יפן כתב הר״אס בפ׳הנזכ' עלה קי״ס אמתכית׳דאם אינו מכיר או שאינו בתורת הבית ועוד דסמס לן תנא כותיה בסוף פאי... . .
_
_
_
 !? 3מלכ׳ואסר שביתתיבמקומי וכו׳וכן כתב הימ״בס גפ״ז מה״ע ופשוט הוא מדין  .כתבי אכל קשה דאנז כן הוה ליה לפסוק דלטמא טומאת אוכל ין הוי שיעורג׳רביעי׳
יסן שנתבאר בסימן ת"א  :ומ״שלא שנא מי שיוצא מביתו להחשיך לא מיבעיאכפי ביצה דהא תצא וחצי חצי חציה לטמא טומאת אוכלין ואלו הוא ז״ל פסק כפ״ב
השניא הראשונה שכתב רבינובשימן ת״י אלא אפילו לסברת רש״י שכתב סס רבי' מהלכו׳סוסאת אוכלין דשיעורא לטמא טומאת אוכלין הוי כביצה והכי אמרי' נמי
^ייו פיאמ׳סכאלא צייך דסאני החס שאינו מגיע ברגליו למחראלא מחזיק בדרך בכל דוכתא והיינו כרבי שמעון ויש לומר דכי אמרינן ותנא דידן מאי טעמא לא
"■י אבל הכא שהולך ברגליו ומחשיך על הפחוס לכ״ע אץ צריך סיאמי ומכל מקום מני טומא׳אוכליןמשו' דלא שוו שיפורייהו דתניא כמה שיפור חצי פיס פתיביצי׳
יש תיליק בץ יוצא מביתו ומחשיך על התחום למי סבא בדרן וחשכה לו דמי שיוצא ספר קימעא וכו׳והכי פי' הא דתנא מצי חצי חציה לטמא טומאת אוכלין לא!דבר♦
ימחסיך על התחום צריך סיתבוין לקנות סס שבימה ואס אינו מתכוין
הנלהיאדהאאיכאמאן דאמר דהוי פחות פחצי פצי חציה ואיכא מאןדאמ׳דהוי
י' ״ ; מינו קוצה שביתה אלא כביתו אכל הבא בדרך וחסכה לו אפילו לא
נתכוין U
לי
א יותר

הלכות

תי

יומי והשתאלדידן דקיימא לן כי״י כן כמקא כי חזיכן ככל דוכתא דקאמר דלטמא
«ומאת אוכלין הוי שיעורה ככיצה אמרי׳ראתיא ספיר כר״י כן ברוק׳דאיהולי' ליה וכולי כד א כשסיים אי־כע אמות שקבע אכל לא סייסארבע אמות ^ " ,יו
הא דתנא חני מצי חציה לטמא טומאמיאוכלין אלא ספי מחצי חצי חציה הוי דהיינו ממקומוופיר' רש״י לא יזוז ממקומו אפי׳פסיעה אחת מארבע אמו׳של מרוס'1
כביצה  ):וסישאו מכל דכר שמסהתפין כו שיתופי מבואותוכר ר"פ ככל מערכין דאין לו שכיתה לא כאן ולא כאן דכמק וס רגציו יצה ל?ני׳יכי* ןשיצ« »V
(דנו בכל מערכין ומשתתפים חון מן
׳
י ׳
סייח
לימא תהיי תיונס^ מזצל ־ivt
למיס ומן המלח ופרש״י בכל מעיבין בצי׳או מכל דבר שכתבתי לבמגלישמשתתפץ בו שיתופי מבואו' ספיאלס־מכגיוו־/ינלו "
סקיסינל,
עירובי תחוטין ובר״פ כיצד משתתפיו ויאמר בזה העירוב אהי׳מותיל^ ילך למחיא^ פייאמה ילכל רוח וחוזר '״־״’  " 7י’אל5י'ו» י3מ נמדד,}1
(ז־פב)מכן גבי עירובי מסומיןמניח  ffו^ץ בביתו ואפי׳ה מודדקלו תחומו ממקו' עירובו שאנו רואיזכאלו
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להסתחוממכירבסמקו
לינתן
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שגם
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ןכן  ymה.שעגור ,ןשן ץנדרו3י מחומין
היו חפצי יות' לאכול אלו היה שטמזונו ואסירצ ישלח שסהעירו׳ ״ *? * יי ״״ייחל־ *•
לשיתופי מבואות שאס היה עזוןכעי
עתי
ע״י
שליח
ויאמר
בזה
העירוב
יהי׳פלוני מותר לילך ובלבד
שלא ליס בצידך גיסצ יצילן קם 'ליכלבו
סמוה׳ ואס היה ליפתן בכדי לאכול
בו
ב׳ יהא
קטןויהא מוד בעירוב שלחו על יד קטןאו כותי או שאינו מור ,מתסומצ שצם אמה נותן לו שביתהתחת
סעומ׳סגי • וכתוב כהגהות אסירי
בס״ב
בעירוב אינו עירוב ואם אומי לא׳לקבלו ממנו וראה שזה מוליכו הנוף שבעבר השני נמצא פיקוס מלץ
די״« נרא׳דערובי תחומין
ציןעושקאותן ונתנו לאחר שם הוי עירוב אע״פ שלא ראה שהניחו האח׳דחזקה שהית עומד סס כשעה שחסנס לוחון
צלצ מחומן דלצ צריך כי צס מעט לכל צ׳
שליח
עושה
שליחותו
והוא
שלא
ישנה
השליח
אבל
שינה
לתחומו הילרך סייס לוד״צבצדוסמצי
לב׳סעודו׳צבל לא מפת שצרי ' הרבה שתי
צזילשפירצבללא סייס לי ים לוע׳ נמנו
סעודות לכל צסד עכ״ל ועצה סובה הוא :כגון שאומר ול ערב לי בגרוגרות ועירב לו בתמרים או איפב׳ או
השני בחר והיי הוא עכשיו סין
לתחומו
ומ״שרגיבווסחר ולן כביתו וצפי׳הכי שיאם' לו להניחו בעליה והניחו ביית או שאמי לו ערב לי לצפון
מודדין לו תחוסו ממקו׳עירובו וכולי כך וערב לו לדרום או איפכא לא הוי עירו׳אבל אם אמר לו ערב לי ואץ לו צלצ ד״א יכיצ׳אמי שמוצלדליקני
סתם ולא יחד לו לאיז' רוה בכל מה שיערב ובב״ם שיניחנו ולאה' ־׳ביתה מחת הצילן אע״ג דלא סייסומצי
v
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□אוכלין
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שולחן
סביהם
:
וס״ש
א
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ל
רוח
שיערב
הוי
עירוב
:
מי
שיא בדרך ומכיר אילן או גדר בסוף צלסיס וד׳צמו׳דכל
ד׳דהבימלי׳לסכייו׳
קלי׳לסנית
התלמידי׳סאוכליןאצל בעלי בתים וכולי אלפי׳ וירא שמא תחשיך קודם שיגיע שם ואום' שביתתי
תחתיו מטו חסומייהרפד מקוסרגליוהילכן
ג״ז שס בעלה הנזכר בעיא
דאיפשיטא  :בעיקרו קנה שביתה בעיקרו ויש לו משם אלפי׳אלפ שאינו יכול שכיתה קנה לו סס אכל אינו יורפאס
תניא תו בהסוא
פירקא
(
דף
עג
)
להגיע
םש
מבע״
*
במהלך
בינוני
אא״כ
ירוץ
יכול לירך שם בנחת בצפונו אסבדממו ולפי ' ידו פלכתסתול
הרועים והקייצי׳והמרגנין ושומרי
פית׳
אע״פ
שאינו
מגיע
שם
מבלי
אבל
לא
היה
יבול
להגיע
שם
בא למרוד לו מןהדיומודדיןלוהןהצעון
בזמן סירק ללון בעי׳הרי הן כצנסי הטיק כלל מבע״י לא יזוז ממקומו שהרי עקר דעתו מכאן וגם שם לא וכו׳וספחא מה שנתב רכינו ודיקא
שייפד
בזמן שדרכן ללון בסד יש להם צלסי
אט קנה ודווקא שיחד ד״א והם בתוך אלפים כיון שאומר שביתתי לו צרבע צמות והס בתיך
צלפי׳וכו׳סיינו
ממניתיןובריתא דב״דא שסייםלו'אינע
בעיקרו ומכאן עד עיקרואין יותר מאלפי' אביו אם אין כי! האילן
צמות וכא־־קמתא דסמוצלולצנתבהא
מ 'ס ל5ם  Iהפ ,י ^לפיס 6מס לנל כתוך אלפים ולא יחד מקום תחתיו לא קנה שביתה דשמאהיה
דצמ׳רב הונ' לצ שנו צלצ בצילן
שתחתיו
וו 0ונל
למ נד׳6
מות1D
ברעתולע ר א שהן חוץ לאלפי ונם כאן אל קנה שהרי עק׳ דעתו
שטנה צמו׳וכו'משו׳דפרפ״ידצדרכקצ׳
ללוןבשדה אףע לפ יסא וכ לץ3עיר אין מכאן ולא יזוז ממקומו ואם כולו עומד תוך אלפים ולא יחד מקום וגס הר״אש לא כתבה מטעס זה  :יס״ש
מודדין להם אלא מן השדה ויהי' טעמ א שביתתו כגון שאומר שביתתי תחתיו יש לודי אלפים ממקומו ואס כולו עומד מוך צלפי'
וכויהיינומחני'
בגמר' משוסדאגן ססדי דצי ממעי לסר לצד האילן חוץ משיעור משך תחתיו של אילן כגון אם שיעור דקתכי לא חסר כלום
וכדפריש
שמואל•
ריפתצ התם טפי ניחאלהר :ואם ירצה האילן ך׳אמה יש לו אלפים פחות ך; אמה היו שנים אחד מכייואח ,׳וכ׳רש״י ששמע פי' אחר בסוגי׳זו ולאנר'
יסלח סס העירוב ע״י שליח הכי
משמט אינו מכיר שאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר ואומר שכיתתינו בעיניו והרס בס בפ״זכמ׳הקונהשנימה
5י?1׳ רמסםיתנ ^בסמיו  :ומ״שו 3לבר במקום פלויודוק׳לבא בדרך התירו כי הג!' אבל מי שיושב בביתו ברחוק מקו' ולא סייס מקוס שביתתולא
שלא יהיה קטן וכו׳מסנ׳בפר׳ככל מערכין
"י* ” ״׳ ״״’ י " י״״יי״י ^ ™ י " ואימה שביתתי במקום פלוני לא התירו לו ויש לו שביתת כיתד; קנה שביתה שס צלא במקום-שהיהעומד
בו כסססכס וכת׳ג״כ סא דאמררכהונא
ית
לא שנו צלצ באילן שתחתיוח׳אמותוגס
דחזקת שליח עושה שליחותו
גסזהשס׳
נר׳מדבריו סאס אש׳ שביתתו
במקו׳עלוני
במשנה ובגמ׳בעלה הנז' :ומ״ש והוא שלא ישנה השליח
וכו׳כריימות
בפ
התקבל
והמקום ההוא רחוק ייתר ממקומו קנה שביתה במקומו וכתב סיב המגידשטתי
(ד סס ) ואע״ג דאמרי׳הפס דתניא אידך עירובו טירוב הא אמר רכה הא ר אלעזר
כדברי שמואל מל פי פסק זה אבל דעתהר״צכד שלא יזוז ממקומו כלל
וכדפרס״י
והא רבנן ד אמרי קפיד׳הוי ואע״ג דרב יוסף אמר הא והא
רבנן כאן בשלו כאן בשל והיי ף כת הסי רצף רב סונא לצ סנו אלא בציקשתחתיו הצמותוכו׳נר׳סהח׳ל
תבירו פסק כרבה וכן דעת התו״בס כפ״ו מה״ע וכבר
מערש
נתן
טע
דאר
«
ה
'
'
ה
שמיאג
קצי
לדבריו
וכתב
וכדברי הרמכ״סז׳יל  :רדו שנים צ' מכיר וצח ' צינומכיר
שהר״שבא חלוק עליו ופסק כרב יוסף והוא ז״ל כתב
שדברי
הרמב״ס
נראין
לו
•
בריתאשסעלס־נ  :ומ״ש ודוקא לבא בדרך התירו לוכה״ג וכו' סס עלהמיס
מי סבא בדרך ומכיר אילן צו גדר בסוף צלפיס
וירא
שמא
תחשיך
וכו
'
מסנה
בס
'
אמפני׳דמי
סבא
בדרך
והיה מכיר א לן וכו׳פנן זהו שאמת העני מערב ברגליור״מ
מי שהוציאוהו עלה מ״ט מי סבא בדרך והיה ירא שמא תחשך והיה מכיר אילן או אומר אין לנו אלא עני ייהודה אומי אחד עני ואחד מפיר ובגמרא פלה כ״אאמר
גדר ואמר שביתתי תחתיו לא אמר כלוס שביתתי בעיקרו מהלך ממקום רגליו עד רב גחמן מחלוקת במקומו צבל במקוס פלוני מני אין עשיר לא ופסקו הרף
עיקרו אלפים צמה ומעיקרו ועד ביתו צלמים צפה ובגמ׳מלה כ״א צמר רבא והוא והר״אש כרב כחמן אע״ג דרב חסדא פליג עליה וכן דעת הרמ״כסבפרק ז'מה״נ1
דכי רהיט לעיקרו מטו צ״ל צביי והלן חשכה לו קתני חסכה לבית־ צבל לעיקרו של וכ*כ' סמ״ג וסמ״ק ופרש״י וזהו סאמרו כגון זס שהוא כא בדר׳ואין עמו פתדססת
אילן אזיל איכא דצמרי אמר רבא חשכה כי מסגי קלי קלי סבל רהיט מטי ונעלה עני הוא לו התירו סכמיס לערב כרגליו בלא פת ואעשיר היושבבביתו•מחלוקת
־ מ״ט מצי לא אמר כלום צמ׳רב לא אער כלום יל עיקר דאפי׳לתסתיו סל אילן לא במקימו באומר שביתתי במקומי ע״כ ני' מדבריו דמיתי בעי׳סיסא בא כריווגת
מצי אזיל ושמואל צמר לא אמר כלום לביתו אבל לססתיוסל אילן מצי אזיל ונמצא לא יהיה לו פת אבל סימ״כם־כתב בפ״ז וכן אס נתכוון לקבוע שביתתונמקות
תחתיו סל אילן סמי גמל
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לו במערביאם נותן ד ^ ירוב מהלאה לביתו דבריו ולומר אס אני רחוק מאותו מקום
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צנה ויספה הוא דהדר ביה ודעתיה למק׳פי
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בתוך התלווה כולי עלמא לא פליגי דצי*ךי זה החוזר' לומר כן וכי סליג רבי יוסי עליו לדרום מהלך לצפון בעירובו לדרוס ולדרום בעירובו לצפון ואס מיצפו עליו
ואתא לאקולי אחזקה פליג דשסעיה לרבי יהודה דאמר החזיק ואתא איהו למימי את התחום לא יזוז ממקומו ופירש רש״י ספה ועירב לסתי רוחות לדרוס ולצפון
אפילו מצאו חבירו שהיה רוצה לסחזי' ולא הניסו חכירו קנה עירוב ובלבד שיאמר  ,כמדומ׳הו׳שמות׳לעסו׳כן וליל׳ שחרי׳כאן וערבי' כאן וכיון שנתכוון לשתיהס והא,
שביתתי לסם דסואיל והיה רוצה לצאת חשכינן ליה כיוצא והוי עני רב יוסף אמ ' סו׳ידקנת׳ואינו יוד׳איי זו הי׳נופנין עליו חומרי זא׳וסומרי זאת מהל' לצפון כעירוב ו
להחזיק בדרך כולי פלמא לא פליגי דצריך דאי לא החזיק לא הוי פני כי פליגי לומ׳ לדיוס לדרוס כעירובו לצפון מהלך לביתו לצפון כשיעו׳תחוס שמניח לועירובושל
דוני יסודה כעי סיאמי שביתתי לסם ואתא רבי יוסי למימר אפילו לא אמ' מידי דרוס להד צפון ומהלך לדרו׳ לביתו כשיעור תחוס שמניח לו עירובו של צפון לצד
קני הואיל והחזיק דגלוי דפתא קניה הוא •
וכתר הכי אמרינן רב יהודה בר דרוס כגון אס לא הוכרך ללכת אלא שלשה אלפיס לכאן ושלשה אלפי ' לכאן והניח
סיסתתא -איימי ליס כלכלה דפירי לרב נתן בר אושפיא כי סוה אזיל שבקיס עד
פירו׳בסוף אלף אמס לכאןובסוף אלף אמה לכאן דליסוו ליה ממקו׳עירובו ולכאן
מאית דרגא אמי ליה בית הכא למחר קדיס ואזיל כסאן כרב יוסף ואליבא דרבי אלפי׳אמה מות׳לילך אלף אמה מביתו לכאן ולכאןדמערובו יש לו אלפי׳אמה לכל
יוסי במי יהודה זו היא גרי״ף וכך הס דברי הרמב״ס בפרק ז׳ סכמב זה שאמרנו רוח הילכך אלפיס שיש לו לצפון מעירובו שבררו ' כלות לו לסוף אלף לצפון ביתו
חצייך הקונה שביתה ברחוק מקום שיחזיק בדרך לא שיצא וילך בשדה אלא אפילו ואלפים שיש לו לדרו׳ עעירוכו שבצפון כלות לו לסוף אלף אמה לדמ׳ביתו • ואס
ייימן הפליה לילך לאותו מקום וקוד׳ שיצא מפתח החצר החזירו חבימ ה״ז החזיק מיצפו מליו את התחו׳עליו בשבילו מיצעו הפחו׳שסניס כל אח׳עירוב לסו' אלפי'
יקצה סטתה וכל הקונה שבימה ברחוק מקום אינו צריךלדגו ,שביתתי במקו׳פלוני דהשתא הוה ליס עירוכיבאמצע שני פחומין תחו׳ שלס סן המערב לביתו ומחום
אנא כיון שגמר בלבו והחזיק בדרך כל שסו קנה שר שכיתה והרא״ס כתב על גירס׳ סלם תן המזרח נתכוונו לקנות מן העירוב אלפים והלאה׳ לא יזוז ממקומו מביתו
'יקשהאחאילאחשי׳ליה בהדי שדה קנין ומחצה דהלכסציב יוסף ורס״יגרי ' ואפילו כבני עירו אמו דהא לא נתכוון לקנות שביתה אלא במקו׳העירוכין ואינו
הב״ע דאמר שביתתי במקום פלוני ואליבא דרכי יהודה פכ״ל *.
יודע אי זה מהם קנה זיז עירוב הדרום מפסידו אלפיס של צפון וזה עירוב הצפון
י’ 1א מי שהיה כמזרח ביתו בשדה וכו' מסנה
בפרקכיצדמפבריןעלהס׳
מי
#
פסידו
אלפי׳של
דמם
עד
כאן לשונו  .ומה שכתב הולך למערב אלף מכח העירוב
שהיה במזרח ואמר לכנו לערב לו
במערב
במערב
ואמר
לבנו
לערב
שבמזרח
פשוט
הוא
שפירושו
מכס
מה
ששייר לו סעירו׳שבמזר׳וק ולמזר׳אלף ות״ק
מ במזרח אס יש סמכו ולביתו אלפיס אמה ולעירובו יותר מכאן מותר לביתו
מכח סעירו׳שבמפרב פירושו מכח מה ששייר לו העירוב שבמערב:
'‘ סוי לעירובו ממנו ולעירו׳אלפיס אמס ולביתו יותר מכאן מומר לעירובו ואסור
תיג
המערב לרבים ובר' ריס פרק כיצד מסתתפין ( דף כב ) כתחומי׳ מפית
עיתוופי׳רש״י מי שהיה במזרח בשד׳ וקדש עליו סס היום ואמ׳למו לערב
מבעוד
את החבית ואומר ה״ז לכל בני עירי :
ומ״ש ובלבד׳שיהא
ץס למערב ולעירובו יות ' מכאן שנתן לו העירו ' מביתו והלאהימותר
לביתו
לדין
בו
מזון סני סעודות לכל אחד משנה סם  :וס״ש וצריך לזכות לסס,בפיק חלון
ןיחי כלומר למנות שביתתו מביתו כאלו לא עירב • ואסור לעירובו לדין עירובו מרובי מחומין רב אמי צריך לזכות ושמואל צמר אין צריך לזכות וידוע דהלכה
^ סביתתו מעירובו דכיון דקדס עליו היום רחוק מעירובו יותר מאלפים נמצא כרב באיסורי ועוד דמסיק המס אמר רב נחמן נקטינן אחד עירובי תחומין ואחד
ש ינייכיל להלך יליסלי שהרי אין עירובו קונה לו אלא אלפי' לכל רוח וכיון דאילו עירובי חציות ואחד סתופי מבואות צריך לזכות • ומה שכתב על ידי אסר הראוי
יימכ כוי לזה שביתתו כביתו שהרי כתחום ביתו הוה ואף על גב דאוקמי׳ בשלהי לכך כמו שפירשנו בעירובי חצרות כן כתב הרמב״ס ו״ל בפר׳ו׳ימה״ע ופשוט הוא
שהוציאוהו דאי מוקמ׳ליס באידך גיסא דאילן קם ליה וכולי אלמ׳ אמי שביתתי ודבר מבואי הוא דהא דצריך לזכות על ידי אסר אינו אלא כשאחד מערב משלו
«יק מ ^ פי׳הרי זה לא יזוז ממקומו הני מילי בבא בדרך דכיון דגמקוס פלוני לא עליהם אבל אס משלהם הוא מערב אין מקום לזיכוי וכן פעוט סס בבריתא ז ומ״ס
מ לקנות דיחוק מאלפים הוה ובמקו׳רגליו לא הוה ניחא ליה דליקני ליס אין לו וצריך להודיעם' פשוט הוא כן כתב הרמב״ס בפיק ו' מה״ע וצריך להוריפס שאין
יתה כלל לפינו לא יזוז ממקומו אבל בעומר בביתו ועירב כמקו׳שאינו עירו׳יס מערכין לאד׳ערובי תחומין אלא לדעתו שמא אינו מצ׳לער׳באופו מס שיצ׳זה:
ד"
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 1כ ^ מי שהודיעו מכע״י וכו׳ גס זה שס במפנה מזכר וכל מי שקבל עליו מבע״י
מותי ומשחשכה אסור ובגמרא שמע מיכה אין ברירה דאי יש ברייהתיגלי מילתא
למפרע דמבע״י הוה כיסא ליה אמ׳ רב אשי הודיעוהו ולא הודיעוהו קפצי ופרש״י
הודיעוהו מבע״י צף פל פי שלא נפרצה מבע״י ונתרצה משחשכה אמרינן הוברר
סקודס זמן קניית העירוב דעתו לכן•

יוסף דראש פרק כיצד משתתפץ משמע דאפי׳פיייכ לדפימצוס אינןיכ . . .
לדבר הישות • ובהגהות6סירי פלה ? כ״ו כתוב והיכא שעירב לדברמצוי ' ו
מלשון רש״י דאסוי לצאת לדבר הישות ושמא הוא מומייוכתוכמוד סס ״ ?
לכאורה הלכ׳כרבא דמערכין אפי׳לדכי הרשות ומס איתאלדברי -רב
י

עירב ^ד 3ר הרשות אפילודיעבד6
הודיעוהו סד שחשכה מאי ברירה איכא וכן נ  0ימישהני ,עירו' לכלשכתו' הש ( ואמ׳איזה מהם שארצה׳ עירובו עירוב פ״כ ודבריתימאהסדל!
לא לא הוה ידע  ^yfnפיר ף י
ארך ואסמוך עיליו אע״פ של! א גמר בלבו ער «! מחוי־יכח* ^ םמו ך אשכחן שוס אמוי׳דפליג ארביוס״ J
דעתי׳ע^ יה הוה וכי מד קיימ ^ לזב
יי
מ
ז
עליו
לק מי ששמע שיש ילחכם לבא ואינו יורע לאיזה יוח והגי׳ כותבים דיכא עליג עליה ושמא! L1
יס3ייי^ נ?סינז הכייכזסס£
הרמ
בם
בעירובי
?
ואמ׳לאותו
צד
שיבא
החכם יקנה לי
עיףר׳לר־ךיעזבא ^ מדגרסינן בפיק ככל מעיבין
אסלוגתא
בפ י
53ה ?יכן כתב הצהית
אס
יי
סס
החלקוג׳לו
או
אם
אמ׳אס לא יבא כליל אחיה ככני עירי או
אם יר \.סודה ירמ ז 3עימככבימ ההדיי"

וכולי פלוגתא דתנאי בברית בפרק ככל
מערכין עלה ל״ז וכיון דקיימא לן כמ״ר
בדרבנן יש ברירה נקיפי׳כמאן דשרי וכן
ספק הרמ״בס בפ״ח מה״ע רי כ
סשמע שיש לחכם לבא וכילי משנה
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מי רצה ער שהחשיך הוי עירוב:
מערכין עירובי תחומי ן לאח׳אלא מדעתו
דשמא אינו רוצ׳להרוי׳ אלפי' שמצר זה

ו מי כרי שלא להפסיד אלפיישכנגדו חוץ מבנו קטן שיכול לער' עליו
כפרק שלא לדעתו אפי’ אין סומך על שלחנו ועל
עבדו ושפחתו
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■<!׳ממרס
׳ אמ לך רכא אי סכירא לןרא»
מערכין אלא לדכ׳מצוהדכ׳עמצותלל!
לימות ניתנו והכאבהא קאמיפלגימר
סבי אין מערבין אלא
לדב׳מצו׳מורישנו
מערכין אפילו לדבר-הרסות והשתארבי
יהודה דאמ׳מערבין בבית הקברותסבר
אין מערכין אלא לדבר מצו׳ורמןדאסרי
סברי למערבי׳ לדבר הרשות וכיון
דק״ל
כרבנן דרב סנ נכואשמכח דאליבדרב
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עירב עליה
ולאמיתו עירו • קטן־ףאיןאכיו כעיר יוצא יני !ס

ג ייני מע
וירעו
היי
דצית־־י נייו
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רןפניבס
מרדו אמו אפי יא ערבה עליו דע שיהא לו ו שנים שלמ» ז& «י למיפיק ולא תהיימילפי'דיב} נפ&ל
דבעי׳שייצס
מבע׳יי
5 »:ווקימנ 6לה שנגרר אחרי׳אבל אם אביו כעיר אינו נגרר אחריה כ״כ ואי » נד6י לדסות סיסיצו ורביוסן ו’15פ!
ןד'
כמאן דאמר אין בריר׳ ואק הא קיימא לן
יוצא כעירובה אלא ער הישנים שלמות :
בוונתיפיק ניצי מפתמסין
סתפ׳ילל
בדרבנן יש ברירה כדלעיל ואס כן אפי'
לא בירר את ימ רצה עד שתחשך עירובו
עירוב וכן פסק הרמ״בס בפ״ח וכן כתבו
הגהות אפירי בשם ר״ת וא״ז:

מאן דפליג עלי׳התס כלל אדיב׳אפמהי'

1JOO
מערכין עירובי תחומין אלא
לדברמצו׳כגון טליה מאי קפשמעלךתניכ׳חה הוא
דעת
י
לילך מבית האבל או להקביל פני רבןאן
כל הפוסקים שפסקוה להא דרב
יוסף:
מערכין ערובי תחומין מפני פחד גוים או לסטים ומיהו לאח׳שעיר׳לרברמצוויכ ^ש ,לן כתב הרמ״בס ואס עיי 3לדבר
הרשות
תיד אין
לאחי אלא מדעתו כו׳ אףלדב׳הרשו׳כת' הר״ם במז״ל ואם עיר׳לרב׳הרשו׳ הוישרו׳ןבע 1,הויעירוב פ ו מסלכו׳עימבין וכתבהרג
ומהשכתב הלכו׳כת׳שאינו עירו' ואין מערכיןאןתויכ להשמשו׳גם כ? ה בתכ המגיד שכן דעת הרע בס אבל דע
רש׳י
בסוף פרק חלון עלה פ״א :

חוץ מבנו קען וכולי עד וידעו ולא מיסו
הוי עירוב הכל ר״פ כיצדמשתתפיןוכת'
הרב המגיד 3פ״ז ופירש שס בגמרא שאס
סמעו ולא מיסו מיד יוצאין בעירובו וכ'
הרש״בא ז״ל ואפי׳לא הודיעם פדשחשכה•
ומ״ש שיכול לערב טל בכי קטן אפי' אינו
סומך על שלחנו ואינו מערב על מו גדול

הר״םבמז״לואם׳עיר׳הוי עירוב ומכרך בא״י אמ״ח אשרקדשני והיינוויז "? ™ ^ » ^
במצותיו וצונו לע מצו עירוב ואומר גזה העירו יהא מות ’’ ’ילך ביגליו® ־ה שניפה6
שילי׳לוני :
יפוש
למחר אלפים אמה לכל רוח ואם מערב לרבים אוסר יהא מותר ע״כ לפונו וכ״ל שאפי׳לכתחל׳יכולל™
לפלוני ולפלוני או לבני מקום פלוני :
ברגליו לדברי הרפות ולא
אמרוסאץ
וי״ט שתי קדושות הן היילבך י״ט הסמוך מערבין אלא לדכי מצוה אלאבמערב
לשבת בין לפניו בין לאחריו יכול
לערבבפתדליתי׳מדינ׳אלא להקל על
העשייה
ליום ראשון למזר׳והשני למער׳ובלבר שיני׳העירובין לסוף
אלףוכדתנן כפ׳צלי ההוציאוהו וכשאינו
לדב'

^ס ?ו™
כז
בתבה
^ מצו׳לא רצו ^.
לסקל; ■" !:ן
ואץ מערכין
מערכין אותו
אותוכין
י לכאן ולסוף אלף לכאן או פחו׳כדי שין ^
ביום
כין
השמשו' בסוף פר' במס מדליקין
עקשינן
פה
דאמר^•לאיד6
גדולפי^ר
גדול■ייסנז
דפ ^
ימציע
הכא מקום העירוב של יום השני שאם לא כן אין העירוב שליו׳השני
ממס כו'
מודה
רישא דטסני' דקתני ג׳דבריס צריךצום
כלום דבעינן סעודה הראויה לו מכע״י
ואם
עירב
הראשון
ברגליו
דקסן אפי׳אין סומך וכולי דטעע׳דקסניס
לומ׳בתוך ביתו עיב שכת עס חשבהוחד
שהחשיך במקום שרצה לקנות
כדי לחנכם במצות וה״נ איכא
חינוך
מינייהו
ערבתם
ומשמע דוקא עס
חשצה
שביתה
דאין מערכין אלא לדבר מצוה וכן כתבו
אבל לא כספק חשכה דסיע' רקתניספק
התוספו׳וכ״ב מדברי הרמ״ב׳בפ״ו מה״ע:
חשכה מערכין ושני כאןכערוכיחצהת
קסן שאין אביו בעיר וכו׳בראש ערק כיצד משתתפין מלה פ״ב אמר רב אסי קטן כאן בפרובי תחומין ופירש רש״י דרישא בערובי תחופין וכן כתבו
המוספו׳כשס
בן ו' יוצא כעימ׳אמו מיתיבי קטן שצרי׳לאמו יוצא בעירו' אמו ואמרי ר׳ינאי וריש ר״ח ור״ת והירושלמי וכן פירוש ממ״ג והי״אש ז״ל וכן דעת הרמ״בס בפרקו׳מהל'
לקיש דעד כבר ד׳וכבר ה׳מיקרי־ צרי' לאמו כל חד לפום חורפיה ואותיכו על ר׳ינאי עיתבין  :כתב הרמ״בס בפי' הנזכי ואם עירב הוי עירוב  pכתב רש״יבסוף
וריש לקיש מדתניא קטן שצריך לאמו יוצא כעירוב אמוטד בןששועריקולא פרקבמהמדליקין גבי א״ל שנים צא וערב עלינו אבל המוספות והר״אשחולקים
קשיא הא לאימיה לאבוה כמתאאה דליתיה לאבוס כמתא ודפ׳סר״אש דקיימ׳לץ עליו • ומכרך וכו׳גס זה מדברי הרמ״כס ודעת הר״אכד שאין מירך וכפר נתן)הרכ
בהאי שינוייא דר׳ינאי וריש
לקיש אבל היי״ף והרמ״בס כפ״ו וסמ״ג וסמ״ק לא המגיד טעס לדברי הימ״בס • הא דאיתא כסוף פרק נמהמדליקין וכסוף פיק
בתבואלא דברי רב אסי לבד משמעדס״ל דלא סמכינן אהאי סיטיי׳דהא לרב אסי הדר אמר רבה אמרו לו שנים צא וערב עלינו אחד עירב עליו מכע׳י ואחדעירב
ליתיה דהא אומאוס מההיא בריתא ושני עד ופד בכללור׳ינאי ור*ל
דשנו הכי עליו בין השמשות זה שעירב עליו מכע״י נאכל עירובו בין השפשו׳חהסעירכפליו
היינו מסוס דס״ל עד ולא עד
בכלל ואכן כרב אסי נקסינן מדמייתי לס פלמודא כין השמשות כאיל עירוכו משחשכה שניהס קיו עירוב כתבה סרמ״בס נפיק !
בס" פ אע״פ וכן פסקו התום׳ ורבי׳סתס דבריו כדעת הרא״ס:
לענין עירובי תחומין וכן פרס״י אבל הרא״ס הסניס לפר״ח סבעירוכי חניות
תטו אי) מערכין ערוכיתסומין אלא לדבי מצוה וכולי מימרא דרב יוסף דוקא הוא וכתב הרב המגיד בפ״ז שכן דעת הרמ״בן וסרס״בא ז״ל והוא ייסב מה
בראש פרק כיצד משתתפין עלה פ״ב • ומ״ס או להקביל פני רבו שקשה על פירש רס״י וסרמב״סז״ל • ורכי׳סתס דבריו כהר״אש ולפיכך כתבה נסי
או מפני פחד גויס משנה בפ׳בכל מערכין עלה ל״ו מתנה אדם על עירובו ואומר
שצ״ג גבי עירובי חצרות ולא כתבם גבי ע רוניי1חומ!ז :
אס באו גויס מן המזרח וכו׳אס בא חכם מן המזרח וכו׳וסרמ״בם כתב בפ״ודהוא
תיו
שבת
ויוס טוב שתי קדושות סן משנס בפ׳בכל מערכין (רףלס)
הדין להקביל פני חבירו ונראה דהיינודוקא בחבירו חכם ספני שהו״לומד
ממנו
פלוגתא
דרבי
אליעזר
ורבנן
ואמר
רב הלכה כרכי
אליעזר
בד משמע מתניתין דמתנס אדם על עירובו אבל בתרומת הדפן סימן ע״זמשמע דאמר סתיקדושו׳הן • ומה שכתב הילכך יום סוב הסמוך לשכת וכו׳ג״ז שםנמשנ
סהוא מפיס דאפי' כאינו חכם שרי
והתייעוד לפר׳כדי לילך לטייל בפרדסילשמו' פלוגתא דרבנן ויבי אליעזר וככר כתבתי דפסק רב כרכי אליעזר דאמרהני ’•
סס דלסייל כשמחת יום טוב חשיב
דבר
מצרה
•
וכתוב
בסבלי
הלקט
הפומ׳במחנ
ה
גס״ש ־ובלבד שיניח הפרובין לסוף אלף וכולי פשוס סם כגמראכעלה
ונס הגויס במצור ומתירא שמא יסעו ממקו׳חכייתן בשביכול לערב ערובי תחומי' ל״ח ל
ומש ואס עירב סאסד ברגליו וכו' שס בעלה הג וכר מימרא דיב
יהודה
יהא נמי כדבר מצו׳דמי שאס יפס המחנה וישאר במקומו ישארבסכנ' מפני פחד ומה שכתב וכל שכן שלא יוכל לערב כפת גס זס שס עלה ל״ע מימר דסמואלונחה
®אויבים  :ומ״ש ומיסוי לאחר שעירב לדבר מצוה וכו׳כן משמט מדברי סמ״ק אלא הרב המגיד בפיק ח' בסס הרש״בא שאס עירב בפת חדשה אינו עירוב, :
שכתב דה יכ אית׳ במ׳בכל מערבץ ואני לא מצאתיו אבל מדברי רמ״י אמימי דרב
ומ״ש אבל אס עירב בא׳בפת וכו׳משנ׳שם עלה ל״ח ומ״ש דסוף כץסשמסוקונה
עירוב
וי

f

הלכות

ראש

הרש

תיז

תיח

אר

ד״מ

מלטשס  3גמ' מי ם 5ר׳ סוף היום קונה עירוב מחל׳ היום קוכ׳עירוכוסב׳ כפ׳ הקוראאת המגלה עומד וכפ׳במהמדליקין כת׳ המרדני דהכי איתא בב״ר  :תין (א ) מא״ז {'
עולטע׳אח ' <ויל
 . w 1ומ״שואס עירב לב הימים לרוח א׳וכו׳כלו׳אסי' אם פיר לכ׳הימי '
כתב הרוקח ,כשר״ח סני ימים לא יעסו מלאכה בשניהם • ושכלי הלקס כת׳פל לפי שגכל הודש
אמרי׳ וכיון שקדש יום א׳נקנה העימ׳לב הימי׳סאפ״פ שקכ׳פיר ' ליום
הירו׳דבסמוך מכאן יס להוכיח שכיון סנהגו בו איסור אין להם רשו׳ולבטל מנהגם <ח< 07
האשה
1יח ^ ״י פת זה גרוש וו שצי־י שיה׳מצוי העייו׳במקומו בליל ב׳וכ״ש כסעירב3׳ דה״ל דברים המותרים ואחרים נהגו בסס איסור וכולי ועוד שכרי קבעוהו לחוק מתגלשת יפונלת
מימי מי״עה אכל כשהחדש מעובר <ח«דז 'לנע,ל׳*(היא
!!•׳הימים לב׳רותות שצריך שיהיה
י
חניל עליז כיום
מ י|נ
 3מקומו בליל כ׳דאל״כ
אכתי
שביתה
יעשה
ג״כ
בשני
יחשיך
שם
ולא
יאמר
כלום
שאסו׳לעשו׳
אס
צרי׳לשמי׳
ב
'
ימים
אין
בזה
אלא
מנהג
התיפ׳כשס סתלננ׳
 Sנלל !’ וכרש וק הלין ככל ב׳י״ס שום הכנה מי״ט לשב׳או משב־לי״ט אפי׳ בדבור ליש שלא יוכלמדינ׳«  jין החמירין
עליה׳עכ״ל  :כתב מיגח7ש' בן נכל
לערב בפת שלא עירב בו כבר ביום הראשו ן מפני שה  ,ה צרי ךרבי׳ירוא׳נ״ל דלאותן שנהגו שלא לעשות יז<  07זי 5םמפא« יס
» 31״יסשל ר״הוכו׳ש <דף לט ) פלוגת'
לקרו׳עליו שם עירוב ונמצא מכין מי״ט לחביןץ אב לאם עירב מלאכה אין להם לעשות סוס מלאכה כי לראמז  ,כןהאשה
foL
♦ ואמוראי
אמתרתי׳דר׳יהוד׳אוס'
״ת70ש ' כל
0710
ר״הסהי■
ירא תתפכ’ ס ? יכ אדס3
בראשון בפוןו יכו 1,1,ערב  3שני כאותו פת עצמן שאצ״< 1כ?ן ןם
ראיתי כמה נסי טועות ואימתת אין לנו לגעלה ויתלו זה
 rm11ימ היוהי היצפוןלמוי . .
י
לטוות אבל כעסה מלאכה אחר והיה לסן עליה ( חנינהעלי«
ש־
=י שםעל’ יכ וא  * 5״
 Fי * י סוב’ז ה י? משי
צי לצמיד נלמלצנ׳לסי מנהגן צ,ל «< נאליהיתה ח7שה
 ri־״ ,־ ',ולא הודי לי
נו־מי׳וננממצן שהוא תחילת היום קוב עירו והיום שמערב לו קונה עירי לי « ® ־למלצניעכ־ליצג
■ יצימי נמיםנוהגיח ולכך הוי ר׳חג״ע
שלי מ ז דופ
0ל נשים ענ׳ל •
עירב ן ^ הימים לרוח אחת
צריך שיהא
העירוב שלא
4״ ».רי מהרי אס באו עדים מן המנחה כתחילתו ואם; ,
תופרות
ן
נ ^ ״׳,
לעסו׳מלאכ׳להשתכר vju
אלא viu

ו6

והפני

היך| (א)זנא״ו

לעסות
1 f׳ לדגי׳ אותו היום קדש
ולמח׳קדס קיים בין השמשו של יום השני שאם אינו ,קיים אין כאן
עירוב בגדי כלי היית ונר׳ שגס זה אין לפו
כ' 7לוסור להתענו׳
^ v׳״ והר״אס וכן סלל אבל בב׳ ליז׳ השני וכץ הדין בכל ב ,ימי׳טובי׳חו׳משני ימי׳טובי׳של ר״ה
שה׳סמאח׳שנהגו שלא לעשות מלאכ׳צרי כות נז ןמנוה לאכזל
הריהוא
ולשמותזנלהמרג*
*! Dסלגליותמודה ר יוסי לחכמי שהן
ב׳ קדושיאח׳ואין מערכין עליהישני
עירוביןיום הכפורים הרי
הואליזהר מלעסות בו כלל ואיפס׳דמעיקרא
נזה ה״ז עשונת
וייטנוה'
בו
ח־וסחי׳ה׳ המגיד בפ״ח מה״ע
דמדברי כשב׳בין לעניץ ערובי חצדו׳כי] לעניין עירובי תחומין וי״ט נרה'
בוהכי
קביל
פלייהו
לשנותו
מחול
ממס
ולא
וע״ל סימן רמ׳ב •
הרמ״גנר׳דמכי י״ט סלר״ה כייס
אחד עירובי תחומין אכל לא עירובי חצר ות ;
ליאסר במלאכות שאין עושות להשתכר:
ל גמרי  pוא״כ נאכל עירובי בראשון
וישמעתי מאחי ה״ר יהודה טעם לדבר
,ןצ:ע ליו גב׳ ול עליו היא״כדדלא אמרו

׳‘r

.־״־“

קדושהסחת־ק אלא להחמיר ולא להקל
והו׳ ז״ל הליץ בפד הימ״ב׳וכמ׳שכן דעת
סדס״כאז״ל  DV :הכיפורים היי ס :א
נשכת וכו׳כ״ב הרמ״נס בפ״ח וכ״ב סמ׳ג
וכמהיבהמגיד דין התחומין שהם שויס
ני״ה וכי״ט כסכ׳חוסכס כפ׳ בכל מערכין
משוט סס ודין עירובי חניות שהוא נוהג

,״

״

/

דיס והיס״גסבפ״ח״מה״ע״ובסי תיי6

אכתוב כזהכס י יק Dייט
ממכי תחומי
' ^ 315עיובי
ח
העלן הרי״ף והר׳אש בפ״ק די״ט וכןפסק
כיהג בו

יית כד

סרמ״בס כפ' הנזכר:

הלכות ראש חרש
 pOTfflבפ׳ אין כערכין כך היא
הגירסא הנכינ' ואיתא
נמיכפ״קדמ׳יקר״ח יוכיח וכויבחגינפ'
לויןדורסין(׳־ ף יח׳) הוא דאית׳הכי אלא
סלפישהרי״ףוהר״א׳כתכוהו כפ״ק דמ״ק
סשןיכי׳עליהס ולא חשש לכתוב מקומו
נגמ׳וסא דר״חמות׳בעשיית מלאכה הכי

8
שמ'נמיבפ'
במהמדליקיןדאמרי'התס

תיז

הרכות ראש חרש
גרסינן בפי אין נערכין
אינו
אפו' כעשייה
נתנויצשיפדשי׳ליפיצ׳צפיפשנישפסצי
ר״ה

 Iמלאכה ואית נטי ט־ר קמא דמועד קטןהאנשי׳ ניטל מהם הנשים סלאחטאודץ
ר ח יוכיח שיש בו קרבן מוסף ומות בעשיי מלאכה והא דאית » הוא שלא ינטל מהסולא מיקיינתינ׳שכר
כמגילה ושאין בו ביטול מלאכ׳ לעס/כנון ר״ח וחול של מוע' אלם' מה׳שלאניטל מהם וי״ל דעדין לאניתנו
שאסייבעשיי׳מלאב׳דהאמ׳מפני שאין כו ביטול מלאכ׳אם
ישהוראשי
חדשי' ליוישראל שיהיו אסורי׳בעשיי׳

׳r
_ _
_  .׳תן נזמיהן לבעליהן
במעשה העגל י ,לכך נתן להם הק״בה שברן שיהו משמרותר׳יח
יותר מהאנשי׳ :ושמעתי מאחי ה״ר יהודה טעם לרב לפי שהמועד

שלא רכה הב״ה לקפח סט־ןוכתנו לנסים•
ועי״ל דמעיקרא נתנו לאנשים ולא לנשי'
וכשחטאו בעג׳נטלו מהאכשי׳וכסכו לנסי׳
והכי דייק ליסנ׳דקאמ׳ ניטלו מהם ונתנו
לנשותיהם והשתא הוי ספיר נתינת סכר

נתקנו כנגד אבות פסח כנגד אברהם דכתיב לושי ועשי עוגות
ופסח היה שבועות כננד יצחק שתקיע' שופר של מ״תהי׳בשופ׳
מאילו של יצחק  :סוכו׳כנגד יעקב דכתיב ולמקנהו עשה ,סוכות שזכגבמה מלא היוראויות קודם לכן:
וי״ב ראשי חדשי השנה שגם הם נקראיימוערים כנגד•י״ב שבטים תיח ואסיי בתטני׳מזנן אין נחרץ
וכשחטאו בעגל נטלו מהם ונתנו לנשותיהם לזכר שלא
תענית על הצבור .וכולי
היו באותו חטא
מסנה כפ״ב דמסכת תעניו׳ידף טו ) אין
בתענית רתנן אין גוזריןתעגי׳ ^ גחרץ תענית מל הצבור בר״חבחנוכה
■ • .
הצכו׳בראשי חדשים
חנוכ׳ן< 2ןךיסובפורים ואס התחילו אין
מפסיקיןובגמ׳
ואם התחילו שגזרו ילדזרנסנבר׳כךןכ ךימי ׳ןהתח ^ר בך|ם קוףם ך»ח וכמה הייאהתחל ר אחא אמר שלשרבי
יוסי אומ׳אח׳וכתכץהרי״ף והראס דסלכ׳
אפ־י׳יו׳אח׳מפסיקין ומתענים ומשלימין ויחיד שקבל עליווךענית כר׳יוסי וכן פסק הרמ״בס • ומ״ש יבינו
כך ורך ימים ופגע ט ר׳יחנדרו בטל וצריך התרת חכם ויפת׳לו
ומתענין ומשלימיןמסקנא דגמיא סס .
נודר וכתב
בחרטה שיאמר לו אלו .
כתברבי׳ירוח׳בנתיב י״א אסו׳להתענו'
נתת אל .
לבך ר״ח לא היית .

תיח

ממלס!
כי׳ר״חבברכ׳המזיןומ׳אודילמא הרמלן ודוקא באפקיה בל׳הרי עלי שהוא ל׳נרר אבל
אפקיה בר״ח כך פשוט במגלת תעני׳ונמז ' דכיון
אסי׳דעשיי' מלאכ׳לאמדכרינן• בל׳קבלת תענית בעלמא אינו חמור כשאר נדר ואפייהיתר׳ אינו דבטלה מגלת תענית דאינו אסו׳עכ״ל •
רק דלא
והאדאיתא במגלה ושאין בו ביטול צריך גרסי' בירושלמי בכל מתעגין חוץמשבתו׳וימי׳טובי' וראשי ואין כן דעת הרמ״כס והתום׳ ורבי' וכ״נ
(!ל ^ ׳לעסוכו׳פי׳דתני׳
בפר׳הקוראאת חדשים וחולו של מועד :
מדאמריכן ר©*ב דתפניות ר״ח דאויימא
המגלהעומד ( דף כב ) זה ככלל כל שיש בו
תיט
י
הוא וכ״כ מהירוסל׳סכת׳רבי׳כס״ס זהא .
ניטול מלאכ׳לעס כגון תעכי׳צכו׳וט׳באב
ויחיד שקבל -עליו ל ^ נית כך וכך ימים
קויין ג׳ושאין בו ביטול מלאכ׳לעס כגון ראשי חדשים וחולו של מועד קורץ ארבע ופגע בו י״ח וכו׳בפ״ק דתפכיות ידף יב ) תניא יחיד שקבל עליו תענית ליוה׳ סל
ועיש״י שיש בו ביטול מלאכה לעס כמה שהן מאחרין בב^ה כגון תעני צבו׳סרובם כל כשנה ואירעו בסס י״סיהכתובים במגלת תענית אס נדרו קורס לגזרתיכו
מותרים גפשיינו מלאכה וט ' באב כמי מותר בעשיית מלאכהאלא במקום שנהגו יבטל נדרו את גזרתינו ואס גזרתינו קודמת לנדרו תבטל גזיתיגו את נדרו והבי׳
ומקשה ליבי׳מדקאמר ושאין בו ביטול מלאכי לעס כגון ראשי חדשי׳אלמא דר״ח בריתא זו הרא״ש בנדרים פ׳ר׳אליפזר וכתב עליה י״ מ אע״ג מדריס חלים על דבר
אסור בעשיית מלאכה ותיק דההיא לנשים קאמ׳סהן בטלות ממלאכ׳אבל האנסי׳ מצוה כדבי הרשות י״ט ושבתות כמי צריכים פתח אפ״ה בימים אלו של דבריהם
סותייס במלאכה ובייתא ה״ק יום שאין בו ביטול סלאכ׳ כל כך כגון ראשי חדשים עשו בהם חיזוק יותר מסל תורה וי״מ ידחה נדרו שילך אצל חכ ׳ ופותח לו בכך כסס
מטייעושו׳מלאכ׳בהס וכן פרס״י והביא ראיה שאסורות בובמלאכ' מדכתי' שפותחים בשבת וי״ט וכתב הרמ״בן האי יזימסא בתר׳פירוסא דמסתבר הוא אלא
נסערת סס ביום המעש׳וסרגם יונתן כיומא דחולא והתם גבי ר״ח קאי דקא' מיהו חזינא למקצ ' רבוותא דאמרי דהאי ידחה
כדיודקתכילאוכדר ממס הוא
ליה מסר חדש וקרי ליה לערב ר״ת יום המעשה אלמא ר״ח לאו יום המעסה הוא דאפקיה בלשון הרי עלי נדר אלא קבלת תפנית בעלמא הוא וקבלת תענית לא
ונס התוכתגו שסשר״ח מותר כעשיית מלאכה לאנשים אבל נשים אסומ׳כמלאכ' קמירא כנדרים ממש למעקר יום טוב ואפי׳דמגלת הפכית כדאערי׳בפ״קדתמניו*
וכ נ המרדני ואח״ר כתב ועוד אומר ר״י דמלאכס כבידה כגון לחרוש ולזרוע אסו' גבי לוה האדם תעניתו ופורע וכי כדר הוא דלא סגי דלא מסלם ואידך לישנ׳קאמי
"ףלאנשים ו 3פ׳ במה מדליקין אהא דאמריק דר״ח אינו אסור בעשיית מלאכס אל יהא אלא נדר משמע דמכל מקים נדר גמור לא כוי הילכך תדחה קבלתו מפני
נתביהתוס׳והמרדכי והא דאמרינן במגלה יום שאין כו ביטול מלאכה לעס כגון גזרתנו עד כאן לשונו וכן דעת הר  fשכתב בפרקקמא דתענית טלבריתאזו
יק ? " מ מנהג בעלמא שאין רגילות לפשות מלאכה • והעי איתאבימס פ״ק ואיכא למידק אמאי תבטל גזרתנו את נדרו והא בשבתות וימים .טובים סהס מן
יתעניותהנינשי מהיגי דלא למעבד עפידתא בריש ירסאסנהגא וכתבו הרי״ף התורה תנן פותחים ביום טוב ובשבתות אלמא צריכים להיתר חכם וקכדץ שהרי
נ? מקיס שנהגו והר״אס בריש מועד קטן :
ואיתא בס״מד מפירקי דרבי
מדריס חלים על דבר מצוה כדבר הרשות תירצו בזה דכיאמריכן תדחה נדרו
משום גזרתנו היינו לומר שילך אצל חכם ופותח לו בכך כדרך
ליע!ר ל פי שלא מוכסים לימן נזמיהם ו3ו׳ טפס זה כתבו רש״י והתוס והמרדני
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הוא
משו
'
דכרוך
הכא
ואל
ה׳ויאי
לנו
אין
צריך
לכופל׳מפני יקראו סני׳קיאסוני׳כל אוז׳ג׳פסוקי׳לא נשארו אלא
כ׳פסוקי׳ואיןמשייריןכפ'פמ'1
שמעצמם הס כפולי׳סכנגד כרוך הבא בשס הכתוב ברבנוכם מבית ה׳וכנגד אל ה׳
מג׳פסוקי' ואס יק־או פיסה זו כשכיס ונשארו עדין ז' פסוקי' לקרו׳נהסכ׳אנסיה
דאר לנו כתוב אסרו חג בענותי׳ וכי׳פע״י קרבמ׳הקריבי׳במזכח הב״ה מאיר
לנו
א״א לסי שהם כחלקי ' לב ' פרשיות פרש׳וביוס השבת היא מפני פסוקי ' ופיוביאסי
אכל אלי אתה ואודך וסודו לה׳סהס פשוטי׳צריך לכופלם ועל שני
פסוקי׳אלו לכד חדשיכס היא מה׳ פסוקי' ואס יקרא איש א׳פיש ' וביום השכת ופסוק א׳מעוכראש'
 5וא שאמרו רבי כופל3ה דברים* ( נ״ה ) נמנר״ינניינ.
£
ינ׳
«
מהלל 6ע״פ ןצי׳ני;יסידנין
חדשיכס אין מתחילין בפרס׳פתות מג׳פסוקי׳ואס יקרא פרסת וביום השבת
ושלש
וכיון סאי ^ גומרין אופו וכו׳אינו
י6תינ«י! ל ליננו׳אנלייי׳לעניתאם
ססוקי׳מפ׳וביאשיסדשיכ' לא
נשארו יאלא.ב׳פסוקי׳ומפניכך צייכין
לקרו ג נס
קמור לערן הפסק׳ כק״ש אלא אף יג אינומוני אא כעזנ׳חתריוהלאי וצעהיכיאיעי׳נגמ * . ,ל׳  .״ .
,
,
 1״ ׳״ ׳ * ^!-
׳דיד׳מרםת
צו וחע פ שאיןבה אלא ח פסוקי כסדובג האמצעי פסו אח ה ל ט וקור הלפיסל!
באמצע שואל בסלים אדם וכו'  3פ ' פיה קורא ( דף יד ) אמר רכה ימים שהיחיד
וביום הסבת ופרש׳וכראשי סדשיכ׳צוסיקר הג׳ג׳פסוקי׳הנסארי׳וגס וכיוםהפבת
גומר בהם את ההלל בין פרק לפיק פוסק באמצע הפרק אינו פוסק וימים
שאין
והרביעי קורא ובראשי חדשיכס וכמו שכתבו הרמ״בס ורכינרוק נהגו  :כתוב
היחיד גומי בהם את ההלל אפילו באמצע הפיק פוסק וכתב הר״צס
משמע
שאץ
כשכלי הלקט מה טפס דולג וחוו׳הלוי בקריאת הכהן ואינו דולג הישראלי כקייח
לפסוק בו אלא מפני הכבוד דימיס שהיחיד גומייבסס את ההלל
פוסק
בה
כדין
ק״ש
הלוי
שהוא
אחריו
כערש
'
זהו
הטעס
שמה
שאין משיירי ' בפ׳פחות מג' פסוקי גרץ
אכל ימים שאין היחיד גומר בהם אפילו באמצע הסיק שואל מפני הכבוד ומשיב
משוס הכככסיס והיוצאי ' והנא דלא אפסי לפי דולג האמצעידמשי:(0,יונ^,י יכ
’©ליס לכל אדס הא לאו הכי אין לו לפסוק וה״ר יונה פירש דהא דאמרינן דימיס
למיסש מסו׳נככסין מאן דפייל שיולי סייל ע ":ל  :ועומדיםלהתפלל תפל מו^
שאין היחיד גומר בהם את ההלל פוסק היינו דוקא מפני היראה ומפני
הכבוד
וכו׳ראשי
אלהחדש חדשי׳לטמך נתת וכו׳כתב בא״ח בס׳ה״ר יהוד׳הלוי כי כינוי מילד ןף f
ים
נמובק״ש » אבל הרמ״בסכתבבה ' סמכה ימים שגומרים בהס את
ר״ל
כי
ההלל
עולת
ישלו
ר״ח
היתה
באה
פל תולד ' ימי הסדסולהי
י■ש P
כפיה
וסי
להפסיק בין פרק לפרק אכל באמצע הפרק לא יפסיק וימי׳שקודאיס
בפס
׳גס
כן
בדילוג
מיד
שונא
מיד
יצר
!כך
הרע ור״ל כי סעיר החד׳לזכרון לפני ה ' 7
אפילו באמצע הפרק פוסק וכתב ה״ה שנראה מדבריו שהוא פוסק
לכל
מן
דכר
היצר
ואינו
נתב
רבינו
י
בסימן רפ״א בשס רב נטרונאי מנהג בסתי 'שיכ( ? . ,
כדין ק״ש שאינו פוסק אלא לדכריס ידועים וק בדין שהרי אין ברכה מתוקנת
בקדוש׳כת׳יתנו לך וממקומך מלכנו ואז בקול יטש גדו ^וכמיס ^ס
ו׳אי או'
לאחריו ותלויה היא במנהג ומיהו כתב שדעת רוב המפישיס היא כדעת
הרא׳י׳ס
ובנעילה אנו אומריס פעמי׳ולהיו׳לכס לאלקיס אכל בר״ס ובחולו סל מוט ( 1׳
ולשון רבינו כפול שלא
ולצורך דאין ממיין היינו אץ קורץ אותו אלא בדילוג  :אומו ע״כ• ונר׳& על זה סמכו בספרד להמסיל כמוס׳ר״ח כמר ותכף שאומיי
ואס
הפסיק ושהה בו אפילו שהה נדי לגמור כולו וכולי

תכו

רג

ד־ מ

,כ3ו לןלזומרי' לעממס משבסי׳כמו בקדושת םסיי׳* ו 15ח״נ מצ15תי מכונזי  6ומ׳ לזכות וגבורו׳וכו׳וכולל ברביעי׳סלסכתוי־״ס' וכו׳הפ״ב די״ט ובפ׳בכלמערכין ( נמנהגיישלס!< f9
נ 1W.lv5הלהטסי׳מ״ס
וז״למצנ׳זתילגקוני׳אץלוומרי׳פעמי׳ולהיו׳לכ׳לרולקי׳ סכת סחללהיו' בר״ח או כחולו סל מוע' סרכי'סחרי ,ומנסה מתפללוכו׳ובמושפץ ל(«'
העמי׳ככאי .
 aיוה  DJ״■
1
_״ ..
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״».י
ןס יןל״ח במוספי שבת
וי״ט
ל/תל
במוספי
ר״ח
ופול המוע' לס וכן מנהג מסוס מתחיל בסל סבת ומסיים כסל סכת ו5זרמ' ? דושתהייס ב^ מצפ וכת5הר״ ז דלימא:ל
™fי*,

נ?י
פעמי׳ולהיו׳לכסלאלקיכקדוס׳ -מצאתיבתסו׳הגאוני׳לפי סבימי
הלכתאכותיםכמ 5ןי'61
ומסייםכסלסבתמדצסכסןכפ״גסלזכלודאיתיכיהלייIv ’ÜZT .'Ü
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ר1״^ךף  £נךפרססלתיקר 15וק ס
ז
 .לר מקדש הסכת ויסרמלור dמצממכך מגחת;מיחפלי®
 0WJ ,פנ 6ופי המי פקמ  ?HD (□ " DPיעלה ויבא בכהמ ואם לא אמי יסל־ולסמוסוקנפמהמוספית ( :־)»«%־־־!

.”;" S 'fזויפו׳ ייפאפעעישיאל
י אין מהערין אותו ולמעלה בב ד! מ תכו אמר יבי-ה״ההייס־לב־ה י־י״״״-לי';
ולמ 0״ קנילומי מזבתי מה דיני אם ״כקודם שפתח יברכההטוב והמטיב :
בהי״פהאיפ׳אפיבמאפתניאשסק’ ־
נ«5ל(1־ נן כדי פלא תפמבה ק״ש מפי PDP
חדש שחל לחיו כשב ערכי שחרית ונו דפה' ונידקי 1גדףמ'ב )וכתכהר' י ףו »ו ««-׳ג»<■ '1
1מרות וכקסו רחמיס מן ססמיס
וכא ומנחה מתפלל שבע ואו׳יעלה
ויבאכס״סתפל׳ססח' ופי׳רש״י תפקיד׳מצוסיכ״פ «מימי*פ
מנין בשצי היום ובלע יחגדי מלך
פרס
בעבורה
ואינו מזכי׳ של שבת ביעלה ויבא שכב׳הזכירו
ברביעית סצוית׳להתנסגכהילו ו ת׳?ופוסיה ' ששיס ” ■ ksTא3צ
בבית משכנו ובהלה הגזרה סמרו
סכמי׳
ומוציאין
ב׳ספרי׳והורין
בא׳זי־מסדר
היום
ובשנייה
קורא מפטיר
™ ׳ כדכקי' יסיס מכו׳ פו? לי6מת  Pנהנה^
תהרא״קכ׳
שבאותו הדור לא נבטל סל3ז
ליזומיס
וביום
השב׳עהסוף
הפ׳ומפטי
'
השמים
כפאי
ואפי
'
ר״ח
אלול
שחל
ס
5
/ינ
'
משניותסדרס
וללמ׳לזמ׳הקב״הפמפטירי׳ ה »י©
בקרום' כלל כדי שיתפרסם הנס לדורות להיו׳בשב׳מפטיריזהשמי׳כסאי ולא עני' סוער' ואין מזכיריזשלר״ ח סתתחד בכל חד עטר תפאר הולעמוסי מ1אי;כ״ב«
לה *י
נקבע אותה במפ -ת המוספיז בהפטר׳והר״י כת׳שצרי׳להזכי׳של ר״ח לומר את יו׳המנו' הזה
ואת בסן סי ?ו'^ 6שא ?< 5םםמוכיס! 1ם *« Ticw
יני,־ ״ענ ’ה
״ י־! יו׳ריח הז׳אלא שאקחווז׳בשל ר״ח ולא נהגו קורייח שהללהיו׳בא'
תנרמכיריז יעלה ויבא בברכת
שכמעטר ןכשבשלב «) -ואמללהונתן מחחדמוסשלש״
אמת ואהק״בהקאיסכאמ וכדין מיעטהצחר
המנהג!
צ״נ
^
הי״ןןנפיבמ׳מד ל,,ףן (ד׳ כ -ד) ורחאומאבותוגבורווקדושהש וכולל ברביעי של שבושל ר ח ולהכי קאמ׳בתי הכי וללבנ׳אמ׳סתמסד׳,W,WJP7
 5וינעיא להו מהד להזכיר ר״ס בברכת יחד אתה יצרתובו'וחות׳בא י מקד׳חשב׳וישרא׳וראשיחדשים  :וכתב הריונה פועל אמת מפעולתו
צהפעי׳שמעמפס«*
הלבנל־ ,א״רייהוד׳הרוא׳לבג׳אס' לבור׳הוא חוז׳סהו׳אמת וגס
הפעול׳
המ ןוןוכ אמ׳ מזכיר ר׳ סנינא אמר אינו
בחידושה אומר
באייעצמה היא אמת ססיא קיימת כעכין סכ׳
נסדשז !"ה א«
®נירואסיקכ' כרב דתני׳כותיה וכתבו

ויעמיד' לעד לעול׳סאס היה חוז׳לצבאיו
יונאי׳יליכזצ׳וליין'
נמו
 wשאומר יעלה ויבוא בבונה ימשלסאמ״ה אשר במאמרו ברא שחקי׳וברוח פיו כל צבאם חוק וזמן
מספי' היה סיכזמ׳פועלי אמת ילמסס ,ה
נמקו׳פנהגיצהפי*
מסוס ליעלה ויבא הוא תפלה ותחנונים נתן להן שלא ישנו את תפקידי ששים ושמחים לעשו׳רצון קונם
תקנוהו בכונס ימשלם דהוא נמי תפלה פועל אמת שפעולתו אמת ללבנה אמר שתתחדש עטרת תפאר' י״ל ״יי """ " יל׳פימל' ,ג1־י 'אמi’r p?»rs p
וכי"חח?מה ינפכיד ?ה’*?6פ ^5שיב לעמוסי בטן שאף הם עתידין להתחד׳כמות׳ולפאר ליוצריעל שם ע כ  :א״ריוחנן עד אימתי מכרכץ מל להפטיר רק
שמען
הסדסוכר' פד ונהרדעי אמרי עד י״ו ג״ו ילס״ל 90תכ״יו׳כ
ישר^לייום<פ ; ימ v
" כבוד מלכותו בא״י מחדש חדשי׳פי׳פועל אמת הקב״ה שפעולתו
סם וכת׳ הכלבו לכמחל׳מברכץעד ז׳ן £ס טס״לא מילגא
סאכלולדד» מ ט !ונז סלי ”’ ״
^ אמת
 Drhmאמת
ובמעבה
בברכת1
שבדין יי־
מיעט הלכנ׳ויש ; /
גורםין פועלי אמתי
יn
 "’!5יפניד "ילו״י "' ,ויל» « ייי=®« ׳צ”; ״־-י»'אלנ
נ ^י!י ^ וי־ן
15ס נוכו
וההר על צבא השמים שפעולת אמת יאין משני! סיח » י ״״ tככי
החמה עומדת מג
י׳
■כ0מ־
עיפותנננ׳סל
הלכנ«׳= ״־י נסיש
בטובסדשהייזמי׳זצי>״־ «Ä-
שפתח בסטוב והמטיב כסימןקפ״ח  :עדמתי מברכיןעלהחרשעד שתתמל פגימתואבל
מכאןיאילךולנן ! Vהלמה ני״קו מומו על מילי^ ס ,
p, WK
תכה ראש חדש סחל לה  ,ומ ß3p3כבר הו ישן ואינו ראוי <ברעל חידושו וכמה פי מתי
תתמלאכי חמה במערב ולבנהבמזיח ר 3המק וסשטגל־י׳ *«לש *
מרבית סחרי׳ומכסה מתפלל פנימתו רב יהודודאיעד?' שנתמלא הפנים' והיא כחצי
עגולה ביכיה׳לכך מכרכין עדסתתמל׳פגימתה י ^
ישמד ^אי•
שבע וכו׳כפ״בלי״ס ( דףיז■ ) ובפי׳ בכל ונהרדעי אמרי עדי״ו ולא י״ו בכלל שנעשה כולו שלם
והלכתא כיכ ל מה םת? יב הלמה ל!ח יחצי החדס
אוימרי׳אומלנא^,
מערכין ( דף מ׳ ) סבת סחל להיו׳ בר״ס כנהררעי והבי יי׳ומשע׳המולימוניןאות׳ולא מיו׳קביעו׳החדש
תנאלחשה יתכס׳אורה ולכך מברכיןעל התו' גיופשחל36ויג1י5
5וו כחולו של מועד ערביתסחרי' ומנסה דבי ר׳ישמעאל אלי לא זכו ישראל אלא להקביל פני
אביהם ולא על החסרון כי על השוב׳יס לנולברך י^ז
אימרי׳אופ! )

סמפ5ל
שכע י5
}ומ׳מ?ני1המ5ןו יעבעכי י׳  ,שבשמים פ״א בכל חדש דיים אמר אפיי הלכך מברכי? מעומד ימ״ס י בי׳והני י1ו מיוםהמול' מינן; ^ות

ואס לא אפרמחזירין5זות\ ,^? :י
ל מרימר ורב אשי מכתפי להו ומברכי פי׳דרך השיבו' לחק ^<3
ומצאתי3השיב ^ שכנןית יטנ; מנפ מפו מילה גשנת אין
אינו מזכיר סל סבת ביעל׳ויטאוכו ב כ שייי' דרד דמר׳י רחי׳דמחר׳ח^רי ׳ף< י
רדרי< יו
ם רח״״  ,דאמיי עדסתממל פגימת וס כ במילוילאומר7 • .האל*
נ™ ’נפ׳נמ" <ונןסמנה׳: ) .ומפסירי  ,ש= ינ ר קכ בי גרפיבמםב םי |ר א ! מב'T f 3 ,
 ? 03פליאפלר!׳ ולאו ווקא ס״ו דיו6ל#הצי ״• ״,.־ ™י־־ן
כשהומכוש ומדיו!:איסותול עיניו בנגדומייש רגליי ימבייאו ,״« י‘־ פשצ׳ג ,הוהלאפוכ!נ״ל*
׳לע׳יד """ "ו״י־*
שחללציו' בשנ׳מפטירין וסיס מירי חדשג פסי טוב תהי לכל ישראל ברוך בוראך כרוך יוצר
ברו׳מןדשךני׳אס הי' לקוי למ׳שאנו תא’,ננדאמיתי »,״'־f1”h !'6׳״
״יפי :ומ׳שיבי׳ו4פי׳י׳׳סצלו ל 0״ל ורוקד ג’ פ כננדה ואו׳בכל פעם כשם שאני רוקד כננד׳ ואיני יכול אמצפוש הלקות בוואי שאין לכיו אפי *’א״ זא ”״
ו־יו׳מנ׳ מהסיויןהשמי' נפאיונו׳ו׳ל לינע ךב ךכ םא ירקדו אחרייכנגרי להזיקני לא ינעו בי ואוטיתפו' כןאנלספשא ס«כי' אההלומו סססוו (נ ) וא״״־נ"

׳״* ״׳׳  wבהגבי עח עפ שהן כתובות בתבמור סין בכך כנו סכבר כתבו המוס
מ׳כלשפה ד3כמ' דברים אנו סימכין על ספרי' לתיציניי' ומניחין דבריהתלמוד
וגס ראיתי כתו׳ססר״מ ז״ל צוה להפטי׳ הסמי׳כסאי והגהי׳ מיימ׳פפי״ג סה׳תפלס
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וכו סס ופי הכנבו בסס ה ר יוכה כנותששוח כ יע ג3ורות יופפ־׳ חות י' בתב רירו וצא (ציני
האגורסאין לקרס החדסאלא כלילה ומסתברא דסרגא בטיהרא לממי
מגק 7גריו ?
מ״ש
עכ״ל • גרסינן במסכ' סופריס אין מברכין על הירח וכו' עד כלב טוב הכל בפ״כ שאנו מציסהעול7
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עת המו נד  :מגרי

המק יחסון מהפטרת השמי כסאי ופסוק והי׳מידי סדס לזכר סהיוס י"סב
:ואין זה לפלות הדבר במוצאי־ סכת וי״מ סמפכפס לסון חופה ודומה לו עביד בוסמח הרמ״ג׳לצישעיק!
מזבירין של ר״ס בהפטרה מימר' דר 3גדל אמ' רב כס' כמה מדליקין וטעמיה מסוס לבריה ור״ל מסע׳סתעס׳כמו חופה שהיא גמל׳קצת ומאירה סביכותי׳ובר למורי לוה כירה «׳' ללע
שאלמלא שכח אין נביא בר״ח ואע״פ סהר״יף והרמ״כ׳סוברי׳דלית הלכמ׳כותיס ססירוסומשפמתק מלשון לבסומי קלא כלו' משעה שמתוק האוי סלה ואד® נסנה הרוב.י 7בר שע״י
נכר שסט המנה׳סלא להזכי׳סל רי׳ח כלל  :ור״חסחל להיו׳בא׳כסב׳מפטירין בסב' ממנה סזה הוא אפר
כ׳ג ׳ימים*י 3ל ירח I3יומ ימת'י ? 1שממ ילןי 1ה^ ור סלה צלנלמלהPאב!
״■פניו ויאמר לו יהונתן פשוטפב ׳ בני העיר :כו& ר״ח ב׳ימיס סבת ויוס ראשון יש מתוק סאין אדם נהנה ממנו עכ״ל ואע״פ סבטפרי׳ דידן כתוב בהייא אין מברכין לפעמי1״׳pיקליס
•שהיו רוציס לומר דכיון דיוס שני עיקר מפטירין מחר סדס ולא השמי' כסאי ומורי על סירס אלא כמוצאי סב׳וכמושכפ׳רבי׳מ׳מ למדנו מדברי ה״י יונה שאיןמברכיןהאמיתיא! יאחר
צמיצס י יצחק סכע ז׳׳ל סען עליס׳ממ״ש רבי׳בסמק ומפסי׳הסמי׳כסאי ואפי׳ר״ח ברכת הלבנה עד סיעברו עליהג' ימים דמסמ׳דכלא ההיא דמסכ' סופרי׳הואכמג ^י ף7נלי
להיו׳בסב׳והדבר ידוע שלעול ר״ס אלול שני ימים ופ" כ כסחללהיו׳כשב' סובר כך לפי שקוד׳לכן אין אדם נהנה מאור'  :כתוב בתייימ  ! 033היי^ה למס
סתודשד״׳שמס־*
מח ביש ראשון משני ימי׳ר״ח דביום שני א״א דא״כ אתי ר״ה כיוס ראשון וק״ללא בפירוש' בימי הסול ואומר נמתין מלבדך פל חידושיה פד מ ^ אי 0כת ^ ליל מ״ש ש 1ה!כיח?נרא:
י י יאש וקאמ' דמפטי' השמי׳ כסאי וזו היא ראיס שאין עליה תסוב׳וכן נוהגין הבא אינו לילות הרב׳כפדס כגון ז׳ או ח׳ שאפי׳ אס יהא מעונן כמ״ש וגאו דלילות ללח!׳ מרי
הלי!
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כת׳בתסו׳סע״פ הקבל׳אין לבר על חידוהלבנ׳עד שיעברועלי׳ז׳ימי׳ :

סכני

גגו ׳|האיוימי<

מסי: 3ל העולם

אגל ליק וי היות׳
ולפי הרואיה כמבואר לייולעייבעגיק הלקויג ולכן אקלהתבזנן מולד אמיפימלקות החמה רצרא׳לנו ולא הביא דבריהר « ינ׳לראין1א שעלהר( ׳«ולד6לנ( ה! א נאהיתי ולגן איןלתפו׳אלא «« נו
אא״כיולעייגנרורשקדם
”■ ייידא אלנולדע 5׳׳ אע״יהע? P 7׳לדבריו י (_}3־ןכ'< ג" שג* ה « '4ע* ןדמיכו׳עתוהר״ם כשהייימקדש׳גחולהי׳לובשסרגלמכונדשהי׳לועכ״ל ביוהרי״להל׳ « * נ « הי״ללאהי׳יזקדשהלגנ׳במ״ש שלמווןישיגי ' אךה« פין עדמ״ש
^* 9י) ייקנלק לגנה אלא' מתון שמח׳עכ״ל ובר׳ 7דוק׳אם פבת נהמו הוא סמוךל «  /כגון מ״ב ניו׳ה׳אנל פ׳ב גיוס נ׳או שגת נחמו י״ג בחודש אקממתיניןעל ע״ש אלאמקדשי) בחול אחי ע״בליש למוש לימי׳המעוהנןכנ״ל׳עו׳כ/מהרי״ל
^ ^ ” ק׳שסחילסגמשיי עד א־מ׳י׳כ ניאו נמימאויימי' מכחהדיןואיןבה) שחח' ענ ״לןכן המנהגלקדש .הלננ׳גמוצאיי״כ חס נד׳נליל׳ההיא ונר׳דדוק׳ביזונאיי' כשהוא י׳י« :איכישתח׳-מקבלין אבל נשאר מ! 7איתענ*' איןלקדש' דאין שמין
.מח ג־ע< נפדרי״להל* י׳ט מהר ' /־מיה מקדש הלגנה ני(׳׳ ששחל להיו׳גו י'' ט ומהדי׳ל לא ר יה לקדש לגנה ני״ע ( נ ) מ "כ כהגה׳אלפסיהחדשל׳דמשיג כשואל ועוד כתג שם דאי; לקדש הלגנ׳תקת הגג ( אינייולע טעם לד נר עכ״לכ׳הגחיי .
׳|{ן׳',ג ליייראמרקידוש הלמה דוד מלי  « 1>h !fcb1c0>Vבית ?וד -נמשללידח ועו’ י® לו מעם ע״ פ הקבלה המישהא־יךשם ודע נילב עגיינים אלו שגריפיך להיות בשמחה בקידוש החודש ועניין הרקודיס ישלו 71pגדול גדרך
הקבלה יזננל הארכתי נות׳( גפי! מגד 1לשלינןיסכתן חצא 7לק,־ יפנ ^ י שקן ( םה  0י ^ ייץ׳שמקנן נשואק שהאשאקוורת !«תיולשת לגעלה כאן שנתמ/יצעיל קי׳תי״ז ג׳צ״ו והואשו 7קידוש הקודש והמשכיל ינין :

ד״ם•

אדז תמי תבח

חכחC0
חד?
ijVl
כות׳מעטכללים
~ למצוא׳מול׳הלבנ׳ חרשה
 HOHהה סדר החדשים תשרי לעולם מלאוטבת
" ,ש ^ כגהליטימליי״ ^ שעותתשצ״גחלקים*
הסרומטבת ואילךיא׳ מלא וא חסי לע המיר
ו<? תפאי
כיצד טבת חסר שבט מלא אדר הסר ניסן מלא אייר חסרסית מ! י
.
 .תמוז' חסר אב מלא אלול חסר ובשנה המעובר׳ אדרהראשי}
- - — .T .
 Iנמשךכל
סולויאחלחברלאי׳׳צ
והשני
חסר
וכותכין בשטרויבאדר הראשון אדר סתס וכשניכוחד"
תשצ׳יג לכן! היורע
מולדיחרש
’
א׳וךוצ׳לירעמוליישל
חרשישל
אחריו
‘
אדר השני ומרחשון וכסלו פעמים שניהם מלאי׳פעמיםןע ;יה " 1׳I
יתן; עליו־אי׳׳ב
תשצ׳
!
נ
’
וכמקו׳פחכלה
'
חשבונוישמ
הואהמולה
וכיון! ופעמיתמרחשוןחסר וכסלו מלא וכשיהיו שניהן מלאיםנקרא׳ד» ׳
שיתרוןחדש
א׳על
השביעית
אי״ב
תשצ״גא׳כ
לשנהפשומהשהיא שלימ׳וכשיהיו ב׳ חסרין נקראת חסר׳ וכשיהיו אמלא ואחסינלוא׳
י׳׳בחדשים'
יתרונה
י״בפעמי׳אי״מתשצ׳׳גשהואהה תהעולמעוכר ,כפרד וסי ליר׳ע איזה חדש חסר ואיז׳חדש מלא לכ דסמיך
למלכיחמ׳
שחיאיי׳יג חדשי׳יההניהלאתק ^ מומישיוד' ,מולל ל' ה' ורוצה לירע* ניסן :מלך שבוחנ המצוי סידן מלך שבו חג שבועות אב מלו שנו!ד
מולדחשצהשלאחרי' אםהשנ' שעבר׳פשומ׳יתן; לע המולר' שוה ד״ה
קוצצץ עציס לקדנן תשרי מלך שבו המועדות שכס מלו שס ר״ד
לאילנו׳וקביעותהשנ׳לידעאםהיאשלמהאוחסרהאוכסדחתלף
ביום קפיעיתר״ה על כן אפרש תחל׳ הימים שראוין לקכועכהזו״ד
ושמינירשצת׳י א וי ד וי ז וי ט נקראי מחזו.
הלבנוכשיתקבץמותרם• אין׳קונועין ר׳יהלאביומאולאכיום היולא ביום ו׳וסי׳לא אד״וראע1
שהו ,יב״פליח
תת״עויח״פהכ״איתקפטיעלובי״ו
תפצח
לפי
'
היולמול׳
ואמחל מולהתשרי בא׳מאלו הימיים רוחיןהקביעות ליום שלאחף,
שלר״השל רא׳חמחזו׳ורוצ׳לירע ש?! ראש ה מחזו
של אחריו יתןעליל ואפי׳אם :חלבהנ׳'הז :שראוי לקפיעבהןיאסהמולר כחצי היו’(שהוא
כ״יותקצה’ ונמפום' שכלה
חישלונו הואמולד לאשמחזוריהשניואם* ייח' שעאומחצ^ היום ומעלה נקלאמולד זקןיואיןקוכעיןר״ה ^יום
אינוייודע
המולחונרחהליומשל אחריו אבלהיה המולד פחו מחציהיום א5׳י
רגע איקובעין אותובוביום אם״ הואבייו' שראוי לקבוע בוואםהיה
r I U ' Jw U r
 tu KNון . J׳1 1
\ u nu 11׳  1 \ syאו  1 [Uוו u ’j/^ 1מיולרזקןביוט -שלפני' אד״ו שאיני לאוי' לקבוע לא בו ולאמוס
שיקבץ
כשיעלה
לתת
ן
'רףיעשהמהןשעח' ויצרפנחעם השעית' ומה! שלאחריו כגון; שהיה מולד זקןשצ &ו נדחה ער יוס של אחריושהוא
שיתקבץ
לימן
'
השעו׳
כשיעל׳לכ״ר יעשהמהין• יום ויצרפו עם'הימים” ייוסב׳והוא ייו׳ג־ למורד וכן" לכ כיוצ׳סה ויש' עוד' מולד שדיוחין
קביעו'
ויסי׳השביעיו׳ומיה שיות׳ ול
יחןעלבח״רריפי׳ליל
ביה׳שעד׳לל
חילקל
ר״המיוםהולחווהוא שנולדביליללט׳שעותלידחלקי׳כשעהעשיוי'
שכך' הי' מול׳חראשון'ובמקיו' שיכל' חשינויו שחיהואמולד לש ראש' וממנו' למעלה והשנה'פישוטה אז הוא נרח מיו׳הולדו ומיו׳שלאחריו
המהזויומהשנשאמן
השני׳שלא תיעילכלל י״טיחשו׳לכל פשוטה מפניי אלו ונקבע ביוה ולאבל אס היח חלק א׳פחות מהלאושהש(
ממנ׳ליח
תת״עוולמעובלהלא
תקפטיוייצרפ׳ויתנ׳על
המול
'
לש
רא
מעוברת אז' נקבע ביום הולרו ועורי יש אחרשרותין הקביעותסיום
המרויזוובממו׳שיכל
,
חשבונו
הוא
מולד
ליה
ומה
שנישא
ןמ
החדשים’
הולרווהוא שנולריביוסיב׳ זט!י ' שעותתקיפי ט חלקי׳ כשעההרבמות
שלא עלו
לכלל שנהיחשו׳לבל ארואי״ב חשצג ויצרפ׳ויתג׳על מולד וממנו' ולמעלה והוא שתהי׳ השנה של אח׳העיבור מירששנישלפני
היתה מעוברת אז אינו נקבע גיוי& המולר ונדחה' ער ליו׳שלאחריו
אכל אם היה פחות מזה אפי׳חלקאאו שאינו שנהשמי׳לאחהעיבו׳
אז נקבע ביומו ועל כן הרוצה לירעקביעות ר״ה יחשוב מולדתשרי
באיזה יום ובאאה שעה ובאלהלרן יבא ויוישיהיה בו׳המולד הואיום
הקביעו׳אס לאישימצעצו אמהדברי׳ שהזכרנו שלא יהיה באלוולא
יהיה מולד זקן ולא יחייבכט״ררבשנ׳פשוטולא ב¥ותקפט'
שלאחרי
_v .,
_
..
.
 .העיבו׳ וכיון שיורע קכיעו' ר״ה ורוצח לידע קביעו חדיסיה אם שנהזו
פחו׳מזה
בשעיוא
ז
מכ
'
׳ט
יו׳אלפישחלשישל
לבליות׳מזה
בשעו׳ואלר
שלמה
או
חסרה
או
כסדר
'
יחשוב
באיזה
ירם יקכע ליה שלאחרזו
לא הי!
חרש׳של
לבנ׳אלא
בייט
יו׳
וחצי
היו
כל
החרשייא׳מלא
וא׳חסר
‘ ׳
' ׳ '
־ ' " ־ ־' ן
ן '
׳
ו׳מלאי׳לשנ׳וא״ו
חסרים
אלא
מפני
החלקי׳שישבכל
חדשוחד׳ יותר
על חצי יום יתקבץ מהן שעויוימים ער‘ שיש כמקצ' ( סאכרוכ) השניל מרחישון חסר וכסלו מלא ואם ןח נ׳יחיו חסרין בד״א כשהיה'השנה■
חדשים מלאי׳יתרין על החסרי׳וכמקצת׳נס״א ובמיעונזי׳) חםרייתדין שרוצה לירע סידו׳חרשיה פשוש אבל אם היא מעובר׳אזאםישכין
לע המלאי׳ויום ל׳עושין אותו לעולם ר״ח
שעב׳ ואם היה חרש שעבר חסר הקביעות ׳ז ימי ,היא שלמה ואם הן והן כסדרן ואם הן ה׳ היאחסרה
יהיה יום ל׳מחר׳הבא ואם היה חרש
מלא
יהיה
יום
ל׳רי׳ח
הואי׳
כיצר
הרי
שרוצה
לידע
פירור
חדשי
שנה זו ויהיה ר״ה ביום ה'והיא
ומקצתו ר״ח ויהיה .תשלום חדש המלא שעבד ויהיח יום ל״א מחרש פשוטה ושל אחריה ביום ׳ב נמצא שיש ביניהן נ' הרי ידענושהיא
הבא וממנו יהיה המבין והוא יום הקביעה לפיכך עושין ריח אחר יום כסדרה ואם ר״ה שלאחרי׳בג׳היא שלמה שיש ביניהן לימי׳ ואסר״ה
א׳והשני ב׳ימים וכותבין ביום הראשון בשטרו׳ביום ר״ח אע״פ שהוא בשנה זו בשבת ובשנה שלאחריה ביום ג׳ הרי חסרה שאיןביניהן
תשלו׳חדש שעב׳ויש מרקדקיןלכתו׳ביו' ר״ח שהוא יום ל׳לחד' שעב' :אלא ב׳ימים וע״ד זו לשנה מעובר׳ כתוספ׳שני ימייכאשימארנו וכד
שלא יצטרך אר׳לחשוב כמה ישביןקביעור׳יה זו לשנה אחריאכהו'
תם הנניכות׳מעט כללי׳וכו׳כל זס מכו
15ר כדברי הימ״כס בה<,ןידופ הסדס:
כללים לידע בהן קכיעו׳החדשי׳ בלא חשבון שנהשעיבו׳לפניהולא
תכח חה סדר החדשים וכו׳ג״ז סס
:
פ
,
האזינו
מחלקין פרשיותיוכדרך לאחריה והיא שנת אליט י״ב ט״ו כלל שלה אטריד ב״ש בט״ותקפט
שהיו מחלקין אותה
במקד
'
וכו׳כתב
רב
פלטוי
סי׳
הזי״ו
לך
כו' ׳ג' כ נט רד ה״כ הט״רר הש הי״ח ז־׳ח ות״ח ז״ש זי״ח ב״ח וזחפירושומול
בפ׳בתראדר׳השף לא ) כמוססי דשב׳מה היואומרי׳
אמ׳רכטנןבררבאאמריב
הז״יו לך ואמר רב סנן בר רבא אמ׳רב כדרך שחלוקין כאןכך חלוקין בב״הבושיש״י של ר״ה שנולד באטרד וממנו עד בט״ותקפט יהיה ר״ה ביוםב׳והשנ
שלמה והנולד בב״טו תקפט וממנו עד גט״רר יהיה ר״ה ביו׳ג׳והשנה
בדרךשסולקין פירקי הזא׳כאן כך קוראין אותה ו׳ הקודאין כט״ת והז' .
כסדרן
והנדל
בגט׳ירר
וממנו
עד
הט
רד
יהיה
ל׳ה ביום ה׳והשנ׳כסורן
קורא מן הסייס ולהלן וכמו ספי׳רבי' בשם רב פלסוי כ״כ הרי״ף והרא״שבפ׳סקור'
עומדוהרמב״ס בפי״ג מהתפילה וכן פשע המנהג ולא כדברי רש״יוהחו׳שכתבו והנולד בהט״רד וממנו עד הי״ח יהיה ר״ה ביו׳ה׳ והשנהשלמירהגייר
לך לולי כי ידץ ולא כמ״ס במס׳סופרי׳ססו״יו היינו ויסמן כתב המרדכי סס כתב בהי״ח וממנו עד ותח יהיה ר״ה ביום ז'’ והשנה חסרה והנולד בותח
האלפסבמנח׳כשב׳וביו׳ב׳וה׳קורין הז״יובסב׳מוסיפין ולך ואנו אין מנהגנו אלא וממנו עד זי״ח יהיה ר״ה ביו׳ז' והשנה שלימה והנולד בזיח וממנו עי
בסבת הז׳יו לך פב״ל והמנהג היוס כדברי האלפסי  ( :ואץאנונוהגיןקאלא אטור יהיה ר״ה ביום ׳ב והשנה חסרה ובשנה שעיבור לאחריהולא
כדבריהמרדכי ):וכת׳הרמ"בס ולמה פוסקין בעניכות אלו מפני שהן תוכחה כדי לפניה והיא שנת בה׳יג יי׳ו כלל שלה אטרד בש כיח גס נטווהב
פיחזרו העםבתשובהא :ומ״שרכי׳וכנ״הב קורא הז׳עי סוף
הסד׳כלו׳שבמקדש הט״רר הש היח זח וטרד זש זיח בח והפי׳כמו שכתבתיבכל׳הראשון
לא היו קוריןאלא הסיר׳ לבד יהיו מחלקין
אותה לוסלקי׳כנגד ימי השבועובבה״ב מתחל׳הסי׳ער סי׳סלאחריו פי' השנה כמו שפתו׳אצלוובשנשעיב
סאנו צריכיןלקרו׳ז׳הו׳קורין הסיר׳על פי
אותס
החלקי׳והז׳קוראמסוף
השירה
פד
לפניה ולאחריה והיא שנת זיח כלל שלה אטרד בש בט׳ ו תקפט
סוף הסדר :
קללותסבת״כ אין
מפסיקין
בהם
וכו׳
משנה בפ׳ בכי
העיר:ל נ״כ גטלה״כ הטרד הש האח וטרד זש זיח בח ובשנימעובלשהישנה
ומישי הלכך מתחיל בפסוק שלפניה וכו׳ברית׳שס וכתב ה״ר מנוס (בד״מ
כפ׳פחו׳מנ׳ססוקי׳ומ״שאכל גוה יא יד יז יט כלל שלה אב תצא בש כיח גב ניח הח רי״א תוצהש
המרדכיוהר״ן ) דפסו׳א׳לאו דוק׳דהאאין מתסילין
קללו׳שבעשנ׳תורס יכולין להפסי׳בהן ג״ז ססומפר׳פפמ׳סשו' דהללובל׳יבי׳ומפי היחזהוך לבח ) תצאזשזיחבחו\ שעודכללי׳בפירור השני שני
הגכור׳והללו בלשון יחי׳ומשס מפי מצמר אמרן וכת׳הרמב״ס וכבי נהגו המסשלא של ה כיו׳ז׳לא תהי׳כסרר׳לעול׳בין כפשוט׳בין במעובר ,ואס<ה י
להפסיק בשל מסנה תור׳אלא א׳קורא אותה וכ | נהגו הפולס•* ח׳
פהוקייאסרוני׳

ד״מ
לוי! ׳ג תחיה לעולם כסדרה ץב פשוטה בין מעוברת ואט יהיה  6סמכי׳סבפורה לזין מפסיקיץנסס וכובפ׳הקומןרבהס׳פסמןי׳נזסרוגיטסבתווס
בעהגזור׳מומופרס״יאדס
לזח׳קורא
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זומס בב״ה *t
וכתכופו היי"ףוהיכן"  tו1 t
. .
בה׳אם היא פשוטה א״א שיהיו הרעמה חסרי! ואם היא מעוב׳
י״ ל ית ת כריך
יאין,מפסי
פינתי
היי מגמו׳אקר ולקיו׳יק פי הי6ש בסס ר' ת6כל סל כימב ס לקי!׳<ת״ח
גקרי*
נ״א שיהיו כסדרן אלו הימי' שאין ראויין לקבוע בהן המועדים לא

^ךי׳ןר״ה ולאג׳יאוצ״בולא זבד פורים ולא בד״ופסח ולאגה״ז
מצרת והושענא רבה לא גיחנוכה ולא אנ״ו צום אסתר ולא בר״ו צום
! מן״ןואכ לעולם ביום שיהיה פורים יהיה ליו .העומ' ופי׳פל״ג חי׳י פי׳
3ןף& $ג ח״י באייר לביום שיהיה חנופה יהיה עצרת ואלו הימים
עןהו קנעבה ר״ח ולא בזולתןגביםןאנה''ז אייר ברה״ז סיון אב״דו תמה
«.
הג "ז «ב נר״וז אלול אבירו תשרי בגה״ז מרחשוןבד״ו כסלו אב גד הו
י

)

נר׳סמפ׳דקורין אותם כפחו׳מיסהריכמ׳כפי״ג מהל' תפלס ח' פסיקי' סבסוף יהידעי׳לסי/קל’ «
התוימותלקרות אופס כב״ה בפחו׳מי׳אפ״ס פסכל תורה הוא ומפס מסי פגבויהשאי)ין!ייןלת1כחה
אמר׳הואייופסמעס אח' מיתת מסה היי נסתגר ולפיכך מות׳ליסיד לקרר 6ומץ כ  .םיס^חלס א.אמי■
׳שבעמחמרן' עם מיתידתיובת' סימנ׳נוע אר״ק סד״ס וכתבו סתובפ מיהמי' ( ג)'גמללכיע׳
פי״מסד״ס סולדרסו פוס אסי׳והסדחו דבריו והעלו דסוס אסיס ברלןסיהויושובס גני העיר ע״א
באחריתו וכן היא סברת רהיט :
וכשחל ר״הכב״נ וכיןכו׳פפו׳ לסוכות סובה « ע״כנשנע
שישב«
להאזינו וא״עפיסיעבר י״ה
ככ׳כ׳המירהי כפ'בניס שי ךס תלמפטיר »1סו3׳
משן׳ד"יס׳פרשי!
לעולםפ סי(1ממ
<.
.
"
המפטיר
י גמרדין  :ומיש רבינו ויס נוהגיםכסר ה ב בג מפטירבאחסנה י
.הרא-סוןכלוע׳דאע״גדלמנהג ר6סון ג מיכסיזל <רא; י״ה כפג
)
 .אס סבת אהד מפטייץ סוכה ואין אומר דרסולתפטירין .נעל

יינו בריאת התורה פי שמחת תודה כלוסהיבי צום כפורכיום
! la*t
ן פור,פ ש
ט״׳^* -בר לעו ל ם
״״״״Lקור ״Jצו את_ אהר_< ק
IJןדם_פפח כ9
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ןבמעונר׳
_
מצורע חוץ ממח.מעוברת שקורין אחרי מות קודם הפסח ולעול'פ
וידבר שהיא תחילת הספר קורםעצר׳רבה״ח מעוברת ובה״ש מעובר
קורם עצרתם׳באב קורם ואתחנן אתם נצנים קוד׳ר״ה
כשר״ה כיום ב׳ג׳שיש ב׳שבתות בין ר״ה לסוכות צריכין לחלק נצבי'
vwij/v
^׳
^yj yt v
1
ללילךבדי שיקראו וילך בין ר״ה לצום כפור והאזינו בין צום' כפורוכמי שכתבו התוספותוהמר
כד י3ס ׳3נ ,העיר רעה
״פטירים שילה ישיאלעי״ל -חלנרת-
בתוענופ
לסוכות וסי׳ב״ג המלך פת וילך אבל כשר״ה ביום הז׳אז אין ביןר״ה כס מנהג זסמכס trמנהג חהראשון דלסנהג ר 6סמ לא איירי
פסיקתא
^כשחל ירושלים
עכ
^
לוכ
\
י
.
הוא מונהני
■
שלני
הוח
ווולהגידווד
ר ה בב ג דוקא ולמנהג זה איירי בכלהשנים
לסוכות אלא שבת אישקורין בה האזינו אז וילך עם נצבים
קודייר״ה
יתשמע
מדנרי
המררכי שהפנזור'
וסימן לפשוטה פקרו ופסחו ולמעונרת סגרי יפסחו מנו ועצות צומו
אמדימ׳מ היאהלא■
וצלוקומו ותקעו פ׳האזינו מחלקיןפרשיותיו כררךשהיר מחלקקאות'
כבני פזשייס וא״כ
במקדש שהיו קורין השירהפז־5ש
ימי ה׳^ בוע2,1־י 21רפ פלטרי גאון סימן
הזי״רלך ביז האזינו עד זכור ומזברר רע ירכיבהו ומירכיבהו אף כש״ס
חלוקים
דעוירא הומוירא ה עד לו חכמו
ומלו
חכמו
דע
מ
אשא אל שמים ומכי אשא אל שמים עד סוף השירהובב״ה קןךא הז ׳
רע ^ סךףאמיי ;
קדושים
מ׳מנייןדנש״לב־״גh51i5־’ dמיתי
ייידיי״יי ETbSJ
נרוותה סנ -ס 6נל
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לברי הפסיקתא כלל וגס הרדוד אבודרהסדסה סנהגזהולי כר6ה מכהגזס נאחחכה ־ חזן
עיקר דלפולם בסבת שבץ ר״ה לי״ה מפעירין סוכה ססרי הפוסקיס קורין לסבתתא״יו «
קלושיגז
זה סבת חייה וגס הרמ״בם כתבבפי״ג יןה ׳תפלהדס 3מש 3ייר״ה^",ה.מפטירין שמפטירין הלא
סוב׳ולא חילק יןכשי ה בב ג לכשראסהשנה בה ז* (בי׳" ) ינ״כי*י בנ״נלעילסהפטור׳אי«׳•יפני
ולהסליםתיפי דתייכתא יאמר ריסיבצו©
גדליה שנת ש׳תיך ימי משולה שהפטרה שכיה

^

ילק

בין

^תשנתיות ־הנים אין מפסקין בהן אי! א אחיקייאבילהלכו סתיזילץ נפסוק שלפניה ימסיימק בפסיקעיי! ™•« m
י־״״י״יי־י־לחלהפס
’P
יהיי קיו׳כילם בפסיקתא מבראשיתער י״ז
■דן מעניךהפרשיות
דומה
כרומה
נ
ומשם
ואי
^
פיהזטן
ולפי
המאויעתלתא דפורענתא ישבע מהמתא ותרתי תיובתאתלתא
•י"
ושועגותאדש ח דברי ירמיהו פל
פנחס
שמעו
דבר
י
י
לראשי
המטות
חוק
לאלה
הדברים
כשבת שלפני ט' כ שבע רנחמתא כ״ועארה״ש
עמו לואתחנן
ותאמר ציון לעקב עניה סוערת לראה אנכילשיפטיס רני עקרה לכי תצא קומי אורי לבי תבא שוש אשיש לאתם נצנים
וכשחל ריה
כב
נ
שוילך
בין
ר
'
ה
לצום
כפור
מפטירין
דרשו
כין
י״ה
ללה
וכי
|
צוס־פור ל 4תו שובה להאזיצי אבל בשר ? כול?
S
קורם צום
כפו
,
מפטירין
בו
שובה
ויש
נוהגין
כשר
ה
בבג
מפטירין
יבין
ר״ה לצום כפור שובה ובין צום בפור לסוכו״וירבר דוהוסי׳דפסיקת' ™’-wi־ ״r,
מוכח
כמנהג
הראשון
7
דקאמ׳תרתידתיוכתא
.
שנק ד״ה
ליייה
חשבה התקופות שנת החמההן^*»יחי
■ ».י־י^-יי . .ג—י»-
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עלם מחזורי׳של יייט י״ט שנים
ויחשוב לכל מחזור שעה ותפ״ה ויצרף מה שיעלה מדו מכולם ואם ירצה לדעת תקופ׳ניסןשל ראשזהמדזזי* ב״ל rw pS
יסיר מחשבונו ז״ט תר״מב פייז׳ימים ט׳שעות
תר״מב חלקייומה שיוותר כידו יתןעל מולר ניסןובמקום שיכלה חשבונו שם היא התקופ׳ואםמפטירי)והשי«
ירצה לרעת
תקופת תשרי של ראש
המחזור
יסיר
מחשבונו יכא״רד פי׳י'
ן‘
ימים אל שעות ר״ד חלקיס ומה שיוותר בידו יתן לע
מולד תשרי7
מפשייי,
,
 ,ך
י
י  ,ר
תרשה !
*kjTJtop
ובמקום שיכלה חשבונו
שם היא התקופה ואס ירצה לידע התקופ של השנה שעומד בה שהיא כך וכך במחזור יקח לכל מחזורים, pp״
כשבעזנג
השלמים שלה תלה
לכל
מחזור
ולשנים
הגמורות
שנכנסו
במחוור
י׳
כא״רד
לכל
שנה
ויקבץ
הכל ויסיר מהן טל תר״מב ומה שיוותר בידן
■  hםייילשית׳נ,ח!
יעשה ממנו חשבון של חדשי הלבנה שהוא
ירצהטל י״ב תש״צג והנשאר שגא עלה לכ״ט י״ב תל׳צג יתן על מולר ניסןשל אותה שנ י׳0? M1׳ש3ק״ר* ח/ול£
שיכלה החשבון םש היא התקופה ואם
לידע
תקופת
תמוז
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לממנו כתוך י״ם לפניו וידע שבאותו מחזור הוא והמכין סכין ראש המחזור למנין סל כייאח טולס סס השכים סעברו מתחילת המחזור ער סכת מכינו ובמץו׳סיכליז מנעו הואסי
שנתו והדמיון כזה רצינו לידע סכת חמשת אלפים ומאס לבריאת פולס בא־זם מחזוי הוא וכמה הוא והנה מציכו המחזור שמנינו סמון־ לזה המנץ כי״ס מלפניו כי הואהמחזוי יס J
התחילתו חמשת אלפים וצ״ג וכמס ים מ חשבון זסלתמסנו אלפים ומאה ושבע שנים הנה נתברר לנו ששנת חמשת אלפים ומאה היא שנס שמינית למחזור וס״טוק כלכיונאמה־‘
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המ עונן וביון דליכא חמהאמילמיסעי
hkהמקומו׳שדר׳להשתמישם
חמ׳
ומצאו
להם סמך מןהפסן׳'
עןבףו
. L.ק׳ Lסאינואסו אלא שלא יתחיל
משססכ׳אבל
kkL•a hak&k.IMB MkM ikkll (n ,kWdlllk
L>hiik
_.
■ .— U
. .I . .
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תהי׳לאור
הנר
דכתי׳אחפש
ירושלם בנרו׳ומפני זה אמרו
אפילוד׳ נעי לא ליכול ומשני ארבע ומן
מסתחסךדא״לכ ככיה״ללסאי צורבא
את החמץ
לאיר
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שמחרתו יהי׳י״ר r .
וכיון מרבנן דגייס וחשכה ליל י״ד מפסיקs
צומ״נסכפי' המשנה פ״ק דברנות אמאי ,שצרי לבדו לאור הנר צרי לבדו בליל שאז  mמבהיק וגם היא
ומהשהקשה רבי׳ דכיון שהטעםמשוס
דאקוצומ׳ עד ג׳שעו׳שכל השעו׳ הנוכרי׳ שעה ירוע׳שכל אדם מצוי אז בביתו לכן יזהר כל אד׳שלא יתחי׳סלא יסייד בלימודו וכו׳ י״ל שמאס׳שדב׳
עלהמסנס הס השמות הזמניות וענין בשום מלאכה ולא יאכל ער שיברו׳ ואפי׳ אם יש לו עת קבוע זסמידי דרבנן הוא מסתיינהודליגזרו
■המניו' הסהשעו׳שיש מהן י״ב שפו׳ביום ללמו׳ לא ילמוד עד שיבדו׳וכה׳ה״ר יונ׳שאם התחיל ללמו׳מבע״ידלאליפתח במימיה אבל לאלהחמיר
ו׳נפפות בלילה ומה סאמ׳ פדסעומ שא״צ להפסי׳ונ״ל דביון שהטע׳משו׳שלא יטריד בלימודו
וישכחעליו לו׳ שיפסיק מדברי תורהכשתחשך
׳  ,׳ ׳עד כלות רביע
היוסאח׳שיהיה מלבדו׳אין חילוק ואפי׳אם התחיל כבר פוסק:
 .מאסר שכבר התחיל בהיתיt
דוסיו,ס תק1
פ’ ' תמוז או י ום תקוע' טבת
תלב וקוד□ שיתחיל לבדוק יברךלס
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מברצין כעל וקצת© מברנין בלמ״ד וגס
מיומ
הדשן
:
ועדאויית׳בביטול
בעלמא ואיכא מאן ראמר דלא בחד יהא לא קבע לי זמנא דהא
מפרש הרמ״בם כתב בזה בסוף ס' בתות יזt
סגי
הצי
אמרי׳
כריש
פסחי׳ולףס
ופיר׳
בים ויוצא בשיירא ורעתו לחזור אפי׳ מראש :השנה צריך
לבדוקומ״ ^רבי־סידיק
,
וש״ירלי׳לס
מדכתי׳תשביפו
ולא
כתי׳
ומסתבר׳ רשו׳הוא ומאן רבעי מברך ואי׳א הרא״ש ז׳יל כתב
שאין תחלת ביעוי
וכו׳ ד מ אל,
מיעיואלמא השכת׳כלב היא והי״ן כת׳ מברךשהכריק׳היא לצורך הרגל ואסמכינן אזמן דמל וכתב
עודאסשישכא ליישב rörfoנאנודרה׳נה״ נ
שי״מ דיליף לס מדפמיב לא ירא' לן
והכי א״א הראשז״ל יש
אומרים דלא פיקשי מאקר י«
מש ?ג
גגמראזנאש״יירי־
תניא בספרי לא ירא' לך שאור כטל בלבך
שהברכה היא על פ׳קדפסחיס ףסבירן
ונו׳מדברי רבי' שהוא סוכר דמדאוריתא אין לנו אלא ביטול ואין לבדיקה וביעור הכיעור היס לו לכרך ממוך להימו׳דהיינו אחר
הבדיק׳ולמהי.כ צ
חמן מיקר מן המור׳כללאבל הד״ןכמב דא״א לומ׳ק אלא פך הוא עיקרן סל דברי' אנו אומרים סיברך קודם שיתחיל לפדוק לכך כתב דבדיקה
שוהסאמי' תרה תשביתו יכול להמקיי׳באח' משני דברי' או שיבטל בלבו כל חמן לא הויא הפסק דמחלת ביעור הוא* ואפשר לומר סבא ליישב דלא תיקש' לןשלא
צי& ביסיתו ויוציאנו במחשבתו מרשותו ומגי בסכי מדאוריתא אפי׳בחמץ הידוע היה לנו לברך אלא על בדיקת חמן וכן כתב סם היא״ש ח״ל ומן הראוי שיברך
לואוא 8לא בטלו בלבו כלל כריך מן התויה שיבדוק אחריו בכל מקום שהוא יגיל קודם בדיקה על בדיקת חמץ ותקנו לומר על ביעור לפי שלאחר הבדיקה מיד הוא
להמצאסם'  .ויבעמומן העולם ולפיכך כל שאילו מבטל חייב לבדוק כדי שלא מבטל והיינו ביעו׳לסמץ שאינו ידוע לו ומצניע את הידוע לו ואוכל ממנו פד שעה
 wעליו בבל יראה ובל ימצא אכל ימ שביטל סגיכהכי אלא שמפני שביטול ממסית ואז מבערו מן הבית וטל עסק זס נגריה הברכה על בדיקה שהיא רזסלת
!התלוי במחשבתן של בצי אדם ואץ דעותיהם שוות ואפשר סיקלו בכך ולא הביעור ונגמר בשעהחמשית עד כאן לשונו  :ואס תאמי יברך סל ביטול סמןויש
יוציאוהו מלבם לגמרי ראו חכמים להאמיר שלא יספיק ביטול והצייכוהו בדיקה לרצד' מסוס דבייסול הוי כלב ואין מברכין על דברי׳שבלב ועוד יש לומ' דבכלל ביעו'
וציעוראועפני שחששו שחם ישמו בפיך ביתו יבא לאכלו וכתב דלפי דעת זה צל ישנו לביטול ואין בכלל לשון ביטול כיעו׳ואס תאמ׳סוף סוף יותר הים ראוי לברך
שאין לו תתץ ידוע ולא מקומות שהוא רגיל לסמצא בהן לא חלה עליו מצותהש 5מ' על בדיקת אמן שהוא מתחיל בה מיד* "ש לומר שאין הבדיקה תכליתהמצו׳שסרי
ומדברי ? רסב״ס בפרק' ב׳ כראה שהוא סובר דמדאוריתא בפי' תחיייהו ציפור ימ שבדק ולא ביער או ביטל לא עשה כלום דכת׳הכלבו אס לא בירך ק1סשיתחי ל
ליואן קידוע וביטל לפאינו ידוע זיהו כפי צסחא שלנו וא״א ליישבה ע״פ סוגית לבדוק מברך כל זמן שלא סייס בדיקתו דכל מצוה פיש־להמשך זמן כל סיכ׳דנייך
עסי׳ראעדיי בהדיי כבמה דוכתי דצטול מהני אפי׳ לחמן ידוע מצאתי נסחא אחרת מקמי סיום המצוס עובר לעשייתו הוי  :ובעל העיטור כתב איכא מאן דמברך
בדבריו פנר׳ממכהשהו' פוכר דביטול דוקא הוא מדא ירית׳ ואיןלכדיק׳וביעו׳פיק' סהאיינו וצו׳אין הלשון מדוקר' דמשמ׳דבעל העיסו׳בא לחלוק פל מס שקדם ואינו
מן המויכלל וכדברי רבי' וכן כרא׳מדבריי סמ״ג  :וכת הר״ן״ומהו פכין ביטול 01ק דאין ) 0ענין לזה וכן היה לו לכתו' כתב בעל העיטור אלא דלא דק וסתי סברות
מונח בגמרא למדין הפקר הוא ואפ״ג דהפקריצה״ג לא מהצי דודאי מאן דאמר אלו שכתב ביטל העיטו׳כתבם הרש״בא בתשוב' ועל דברי האומר שאין לברך משוס
מכפי לידיה דליכטלו וליסוד כעפי׳לא משמע דהוי הפקר ותו דבגפ׳אמרי׳מצטלי1לא קביע ליה זימנא דהא מפרש ביס וכו' סיים וכתב ואינו דומה לקריאת מגילה
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ליה יליהויוביית' הגוי׳צלל סגי ומהני אעי׳לחמן ידוע פצ׳׳ל ונפ׳כל שעה גבי חמץ
שנהלעליו מפולת אהאדאע׳רב חסד' וצי־יך שיבטל בלבו כת׳הר״ן איכ' מ״ד דלבו
ךיייןלי ^ לאלומ׳פא״צ• לה& מיע לאזניו אבל צריך שיוציא בשפתיודדצרי׳פבלב
חינס דכרי׳אבלרבי' כתב בסי ,תל׳יו שאם מחס׳בלבו לבטל סגי וק דע׳ רצי' ירוחם
יכול לבטל יתבא׳כסימל״דבס״ד :ומ״שרבי׳והצרינו עוד לבדו׳אחריו

^ J'^ 3סד קיז וכו׳סס בפ״ק במשנה ובגס'  tומ״ש ומצאו לסם סמך מן הפסוק
יי תה7׳ לאור הנר ג״ז סם ני ופו* 7ם ומפני זה אמרו ליל י״ד בודקין את החמ'
|י
(דף ב ) אור לי״ד בודקין את החמץ לאור הנר  :ומ״שדכיוןשצריך
י־ליליצו׳סס (דף ד ) וססת׳דקי״ל אור אורת׳הוא מצדי כין לר״מביןלר׳יסוד'
־!ץ חיט אסו׳אלא מו׳שעו׳ולמעל׳ונבדוק בשש וכ״ת זריזיןמקדיתיןלמצו׳ניבדוק
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ומאן דכעי מברך תימא מפני שהוארשות.סיס לנו להחמיר ולומר מספק לא יברך
וקיש נתמופלמה
שאמי' צסוף
וכןישלפמו׳עלמה סאמ
בסוף פר׳נ״צן דשהסיימ אקרא חדתאסוי רשות
מיהו בההיא איכא למיע' דקים להר לרבנן דהכי תיקנו מעיקרא לביך זמן אקיא
חדמא אס ירצה :
ואדני אני ז״ל כתב שאין מביך שהבדיקה לצורך המועד
וכו'  :בתשובות כלל נ״ה וצפרק קמא דפססיס וכתב מידידהוס אעוסהסופה
ולולב לעצמו דמחוייב לכיך שהחיינו בעשיי׳אלא סמציק לה אזמן דיגל  :וכתב
עודא״ 6ז״ל שאין לבודק לדב' מד שיגמורוצו' עד סוף הסי׳ הכל סס אלאשכמקו'
וכל זה איננו סוס לי כתוב בפסקים וכל זה אינו נרא' לי אכל בתשובות כתיב אינו
סוה לי וכדברי הרא״ש כתב סרש״בא בתשובה הפכתיה בסימן מרצ״ב :
עשרה שעוסין מצוה אחת אסד מביך לכולם פש וט בתוספת' דברנות:
ג
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ב

כמב

ד״ט

א־ח

הלכות

(ג)

«מסיי" ר
כתב סכלגו נהנו כמקצת מקומות שמטמיניןפפיתיץסל פת בחורי הבית כדי
י 8י ^ ,ג.י ל)
שימצאם הנודק וינערם חאס לא ימצא כלום חששו ברנן ,לנטלה ואנו לא חששנו
p
בזה
לפי
שדעתינו
כפמברכין
על
הביעור לבער אס נמצאב :
כ׳ד
4
־יא
»
ג׳כצ,
'
תלג
והבריקה
צריך
שתהיה
לאור
הכר
ללא
לאור
ן
^
לבנה
וכו׳בפ״ק
דפסחיס
0׳דע-׳י,כצי

שצקש (דףיס )

ת״ראין

פסח

תלג

סכין יסודי לארמאי וכו׳מניא לגמ׳כודק עד מקו׳שידו מגעת והסאי־ מבטלודל
פלימו אומר כל
יל מיקר אינו בודק מפני הסכנ׳סמא יאמר הגוי כספים
כספיסהו5ן
הוא״" "
ואף על גנ דשלוחי מצו ,איכן ניזוקין היכא דשכיח היזיקא שאני וכתב הר״אש די
דסכנה הוא עבדינן כפלימו וכ״ס הרמ״כס :
ומחס  :פכ על הימשלמיס^
נר׳מפנישעיקרתשמי׳האד׳סיאל^

ל״ר נ י ״‘פי• ״ ,בודקיןלא לאור החמה ולא לאו׳הלבנ׳ולא
אומרי׳שאקלבור׳לדב׳עד שיגמויכל הבדיק׳ויש מוס -פץ עו׳  Aמ׳ מי׳ יש לוע׳ דהנחת חמץ בחורין ונוי) !
־"ל לאור האבוקה אלא לאור הנר ומ ?
שו
שאס
שח
כדברים
שלא
מעין
הבדיקה
שצרי
'
לחזו׳ולבר
'
וכל
זה התינוקות מצויץ בו יותר
מהגדולי׳וכיו
־,
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הח" ^' צריך ברקה לאור הנר :ומ״ש רבי׳אפי'
ל)פ-'1אש,,3p7 <3ה אס בורק כיוס אינומכוון דמסמ׳דקאמר
י*ל גימם היום לאמיבעיא בלילה שאין בודקין לא לאור
אפ׳האסיי ל״יק הלמה ולא לאור החמה אלא אפילו אס

״Wl,״ " ,"t-
י
^^
לחזורולבר׳על ישיב׳סוכהוברכ׳המוצי׳ומיהולכתהי ^ וב ^!׳

׳
רבינו ירוססכת3
י״ומצאתי
כתשוכתהראש .

עילא
לעפוקבשיח׳בטלהעדשיגסויכלהכדיקה
כרישישיסאל5׳״יי' “וד !#ז1
לבר־לבדוקככלהטקומושמכניסיןבוחטץ • ובכדבאחתיכול
לסקיסיומסוסדססע » מאונו,
 ..3כ ,לא)פ.
לבדוק
 15בודק כיוס אינו יכול _,
_ ,
לאורסוהיכי לבדוק כמה בתים ואם ב״ה אינו יכול לטרו׳ולבדויבכל המקומר׳ יש״י גג היציע אע״פ שהוא נמק
הואיל
* 4p״ ,
מקל
שייך
לומ׳
שאין בודקץ בלילה לאור התמ׳ שבבית יעמיד כל בני ביתו אצלו בשעה שהוא מברך
ויתפזרוומשופע אין צריך לבדוק אבלסארעין

תנ '
ליי&5־! מ1ינ;י'׳ וצ״ל סהאפי׳נמסך לכגון שלא בדק בליל לבדוק איש במקומו על סמך הפדל שבירך ב״ה
שעשר׳שעושין שלהן לא היו מש והעין וכת׳עו׳גגהמגד!
לתוקי׳יצאג״גילק
י״דוכו
'
כלומר
לא
מיבעי׳אט
מוצא
עצמו
מצוה
אחת
א׳ מברך לכולם
 :מססיי׳רסלעץ סנותנץלתיכוכלים
< :1 !^fליל י״דואינוהצ׳לכדי'׳אזאלאלס«"? ? D ' !,
 nDHZTTlצרי׳שתהיילאור הנרר
לא ואוכליןתוכו
ציי׳בדיק׳ולאגגו; וג7ןע
 , pkn,jV ^pלמחר כדי לכרוקלאור החמה
שאינו
I
הלבנ׳ולא
לאו׳
החמח
א
5
י
׳
אם
רכי
לעי
שהעופו לא יניסו סוס חמןויו׳
 Tf )y■•^3ל ,וו’יי^
^ ויהני ^ בודהביום אדוןלרול $יףדדליל^ י״ך ויורקד<׳ף׳י״ף ^ ״_
לא קאיאגא׳ -חצ ולול של
תרנגוליד3
חכ'
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מפני  u׳  nyvב מכו
שהמורבי׳מצוייןשס וכ״כרבי׳ימחס
י5ו -תימי ס־תנד
^ לאמ  ,נע  ,אמי ■ בחררא
צנרכננרהחלוןאבל מצרך?■ לרן ,ני :אי | »־i' F
אהאיחני אינה  C0’-.Jנוי ® "• ,
 !,״
15 Wrtpר<
זהמננדיסמו
^
ם
3
עז
*
מ
0
ולסס
לאורהאבוק ג מפני שאינו יכול להכניס להח־ץ ולסתךןוגם
לקיקעמיח פה״מגיליס « « ״! «.
ל
אורה
ננ/
ד
)
׳עכ
*
ל
הביעו׳וכיון
שלא
דקדקו
לבמ׳יפה
נזסי
ר
׳
ירא
שמא ישרוף בו הבית ויהא לבו טרוד ולא יכרוק יפה
וכתבאבל יפת בקר פי׳רש״י
שאסהי׳שסחמן
xmn
לעי
פלח,ד
שיבדקו
עכשיו
לאור
הנר
אלא
אפי׳אותו
סצנז
ת
?
א״א
ר
שיש
לז
הרא׳יש
ז״ל
לב
נוהכיץ
באשכנז
שאין
בורקין אלא בנר
של הבהמו׳ יאכלוהו ומתבן בית התפןדמה

ובת
״
.
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 -י בהן חמץ בנון אוצרות יין׳•א ^־׳ע״ ^י״ז ^
ב
4
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פסחיס איכסמ״ז שמפתפקין מהן וכמקום שמצניעין שם דגים קטני׳והמלח והעצי׳
(י
^  -,,סישווי  Lפיניקילאלי־ני™ ^ ^ והנרות והתמרים שפעמים שהם כלים כתוך הפעורה והששש
ממ״ה ממימד3י,ס צריך6ןר הנר יכדמסמעבירןס^ מי הולך להביא מהם ופתו בידו ומטעם זה כל הדרי הבית והעליות

צריך בדיקה וכתוב שסגיאה שר״למסע׳
חמץ אכל ודאי חמן לא ד ובהגהותכחוב
קורס זנקאיסורו יכול להשליכו ככלמקו'
סהפורביס מצויים סס הואיל ועדייןלא

להקדים לבדו ,בי״ג וכן דעת הרז״ה מהן אבל אוצרו׳ייץ שאין מסתפק מהן ואוצרות שמץ אפילו
אםאין להניחו סמה
וליתא דהתס בירושלמי משמע שאס בא נסתפק מהם ומקו׳שמצניעין שם דגים גדולים אין צריכיץ
בריקה לעיקרביעור חמן הוא שריפהעכ״ל
להקדים כיוס י״ג אינו רשאי
דאמרינן שאין דרך לכנס
בה׳בתו׳הסעור׳מפני שירוע כמה צריכין
לסעוד׳ ובסימן תמ״ו אכתוב בדעת דבי׳סה:
ולמה
אלאבלילה א״ר יוסי
שאין
בדיקת
ומביאין
הכל
קודם
הסעודה
וחורי
הבי׳וזיזין הבולטין מןהכותלין
סנרי
התםפ'
כותלסנשתמס^ כו סמן בשורץונו,
בליל׳ואמרי׳מו התסמבואו'
שאינן
נבוהין
הרב
,
ולא
נמוכין
הדביצריכין
בדיקה
איק
ה
^ר
וה
ק
כפ
כל
שעה
;רףלא) תנן סקישנסלעליו
האפלי' מהו לבודקם כתחלס ביום לאור
הנר מילהון דרבנן אפרי לא כמא דמכה׳ שאין יד הארס מגעת שסוהנמוכין פהו׳מצ' טפהים אי | צחכי6"■ 1י רוםייהי,6כלמ תימ א יריי^ג א ^י
בלילא מנהר ביממא הילכך רב נחמן בר .בריקה ובירושלמי השלב גבוהים למעלה מי' טפחים ואינו
נראה!!L
יצחק ס״ק בשעה שבני אדסמצויי' בבתיהן שעיקר תשמיש אדם הוא למעלה מי אלא כדפרישית שאין
ייוצדי׳סיבס׳בלכו ובפ״קל־רף
חאסנאצין
שהס־פנויי׳ ובשע שאו ,הנר יפה לבדיקה האדם מגעת שם  :נג היציע והמגדל שהוא משופע ואינו
ראה
מחייביןאומו
להכניס
ידולחוריןולסלקץ
כדאמרן שאורו מבהיק בליל׳יותי מביום לתשמיש א צ בריקה אפי הוא בתוך הבית וסן רפת בקר ילילי |
ומסןלבדו' מפני הסמ׳סאי
הסכנ׳סאי סכנ׳
סכנ׳ א״ל
א״למסמר
מסננת
'לא
ציינו!
ולפי׳אס בא להקדים לבדוק ביום י״ג של תרנגולים ומתבן וכן חצר אינה צריכה יריקה לפי
שהעופות עקיב כי מסתמי׳היכי משתמי׳לא
ציינו
לאו׳הנ׳אינו רשאי עכ״ל־ודברי ה״ה בפ״ב
לא יניחו שום חמץ שלא יאכלוהו  :הור שביז יהודי
לחברו
כל
דנפל אי כפל למה לי בדיקה יסתנן
א׳
והתנןחמן

גל אפילו אי,_:

רחב' ן והכי נקטינן  :ומיהו אכסדר כיון
הבנין אץ מחייבין אותו לבדוק אתגל
שאורה רב וכי' שם אהא לת״ר אין
כודקץ
לאור
החמה
האי
אור
החמ
'
ה״ד
האבנים
אלימא
אלא
למראית המין אבל לא להכניס ידו ביניהן ומתחלה כשהיההנותל
באכסדרה הא אמר רבא
אכסדרה
לאורה
נבדקת
לא
נריכא
לארובה
שבחדר
קייס
נשתמש
בחורין ועכשיו נפל ויש סס סכנת עקרבים סדרכןלהמצאבאסיית
ודסיכא אי לבהדי
ארוב׳סיינו
אכסדר׳אלא
לצדדין
ומכאן
יתבאר
לך
בהדיא
דהא
ובגליס
ומקשי
בגמרא
והח
אמד
רבי
אלעזר
של
ןס
י
מכןה
איק
נ
י
;
ןקין
אפו
רבאשי
לאכסדרה
שפא
נבדקת
תאבד
לו
לאורה
מחש
בבודק
זאתי
כיוס היא • וכ״כ סר״אס והימב״ס ונתב רבינו
לעיוני בתרה ופירש רש״י שמא תאבד לומחטקצום
ירוחם
דדוקא
אכסדרה
אבל
בית
אסר
אע״פ
שיש
בו
אוי
הרבה
צריך
לבדקו
לאור לכן ואתי השתא לעיוני בתיא וכיון דמתכוין אף למחט לאו שליח מנוה הרי
הנר
3
וניאס
שכתב
כן
ספני
מס
שאמיו
בארובה
סבס־י
ולא
ביאר
כל
צרכו
סה״ל
וניזוק
ופריך וכהאי גונא לאו ממה הוא ומשני דילמא בתר לברק אתילעירי
לפרש
דהיינו
דוקא
לצדדץ
אבל
באמצע
החדר
בודק
לא
יר
הארובה
י
•
קין
בתיה
ופירש
רס״י
בתר
דכדק
וגער את כל המנוה אתי לעיוני בתרה . ,ונתנו
כודקין לאור האבוק' בריתא כתבתי׳בסטוך  :ומ״ש מפני שאינו יכול להכניס,
התוספות היא כשהכלב יכול לחפש אחריו ולכך אינה פטור אלא מפניהסכנה
והא
וכו ,סס בגמרא  :וכתב א״א ז״ל ע״ב נוהגים באשכנז שאין בודקץ אלא מי של
דמשמע גבי מפולת דאס הכלב יכול להסש .אינו כמבוער וכריך לנערוולה
 ,שמוה ובו ' שם וכ״כ הגהות מימון כפ״ב  :ובורק בכל המקומות שיש לחוס סמא מיכיטדמסני סכנת עקרב אומרר״י שאני התסדודסי איכא חמץהטריחוהו
הכניסו כהס חמץ כגון אוציות יין וכו' עד וסכין יהודי לגוי אינו צריך בדיקה כל ל חכמים להשכיר פועלים במראוחצינא אבלהכא שאין החמץ ימפלאהטריסמי
סכל
בפיק דסססיס אך מה שנתב ומטעם זה כל חדרי הבית והעליו' צדיכין בדיקה פ ד כחן לשונו וזה מבוא ' כדברי יבינו אבל סרי״ף וסיא״ש לא כתכו אלאממניתין
וכו
הס
דברי
עצמו
גם
מ״ס
אבל
הגיוהין
שאין
יד
האד׳סגעת
סס
והכמוכין
סחו
'
דפיק
כל
שעה
ומה
שנאמר
ע
לי
ה
סס
3
ל
כד
^
הן
כירן
דבר ממה שנאמר כפת
מג
,
טפחים הס דברי עצמו ובברייתא לא קתני אלא הגבוהים והנמוכים סתם • קמא ותמהני למס לא הזכירוהו דאף על גב דרב נחמן בר יצחק עוקי לההיברייח
וגבי
אוצרו
מוכיח
בגמ׳דאפי׳במסתפ׳ממט אין צריך כדיק׳לפי סיס באוקמתא אחריתי דמאי סכנה סכנת גייס מכל מקום אוקמתא קמייחח
קבע
לסיפוקו ולא כפפי ,זס בהלכו׳ואפפ׳דסיינו טעמ דכיון שנהגו עכשיו להרלי ' נדחית ואיפסר דרב נחמן בי יצחק מודה בה לפנץ דיכא ועור דהא רג "
בסמן
ה״ל
אוצרו
'
סמן
כבית
הנרות
דצריך
כריקה
וכן
כתב
רבי׳ירוחס
:
ובחור
לשנייי מאי דאקשועלה דההיא אוקמתא אלמא הניכ״ל •׳
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*.מומפסק' היינו סמוכת׳בתוך הבי׳כלובאמצע
הבית וחולק' היינו שמגמ׳מכות' סי״א סיס לומר ליבטיל וליהוי הפקר כמו עפר ויש סאין מזכירין הפקר וכן נהגו  •:יאיה צלנליו כתב
ן״!כונ1למ/ינויכול ליעכור מצד
אס׳אלאב וא״אז״ל היה נוהג לבטל סעס אחר גת״י*סימן
j’Jp
ע/המטס אוישוח דעכו ' תסתיה ׳z־־׳
“
־
־׳
׳
1
—
■
״
•
־
ביו
'
וקאמ׳
גבוה
י״דוכו׳ז״לבפסקיוססכמו'
3
תסו
3
׳
ג׳טפחי׳כדי
אם
מיה
« ק«
חפישת המ* בא״צ לבדוק תחתיו כיון שיש בו
*,יןצויןכדקה לצד הפנימי וכןמשמע סכנת עקרב שמצויין בגליםחיישי׳שט'אח׳שישלי'בדיקתו שאין רש״י מיד בלילה יבטל ויש נוהגין לכטל פה ז שהניח ינא׳׳ה
נז ^ לעי
יווםלמייוכמוס
נ
כתוס׳ ד ?
דקי!5מ רש נג ^ סשה
עסוק במצו׳יחפש אחר מחט שנאבד ול ויבא לידי סכנה ־ן ה״ מ בתחלת סעה סשית בשעת סריפהוכ) ומר צריך לנדוק כל
ססיא
חוצצת
הסי
^
מ
כתוך
הבית
ועציס
בסתם
אבל
בידוע
שיש
תחתיו
חמץ
אם
אינו
גבוה
נ׳טפחים צריך6ני ?סניה
?עוביס ?ד!5סר  tי»' "« 1ר?י
לבדוק אתריו ולהוצי׳משם במיאוחצינא מ[ ניןשאיןבו
^ זמן איסויא ולאחמןביעורחמשמ ^י
ו'6ני
כודק ? " 2222י ^ 12׳
ואם
הוס< ( fבזמ :! 1יטו י יה
לבד,קל -ת ידלל[
ג׳טפחי׳מבטלו בלבו ודיו מטה החולק׳כל הבי׳
מעדבריתאדקתניבסעציסואבציסישllעליו  l׳
נובה" ד״J :
זמן קבוע ולצו פסע שפיר דמי וכן היה .של תינוקתשלא
י^״צ3דיק׳וה^דל 6משניהכ ^ש,ש מכותל לכותל קאמ רש בג אס יש תחתיו עציפואבני א״צ לבדו
אומררי״צבא והטעס לפי סרגילין לקנו' ישאר שס חסן
פה
ביום
וגס
בפתשיבטל
כלילה
הוא עכ״ל-
חנ״לדמיירי
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יכול
לעכו
'
תחתיה
יא״א
_
_
_
_
_
סלא
.
ראה
.
ושמא
.
ישאר
.
ממנו
כזית • ומ״ס ידיהם _אנל «
_.י
?מסגרי'
כריק'לפי
שרגליהגבוהיןויכול הרא״ש זיל לא הביא זה בפסקיו ולא רב אלפס ואפשר משיי שהן כתשובת רש״י כתשלת שפה ששית רצונושאיס רגילבכך
לפנוי
פתחיה
כלא
שחייה
וכת׳עוד
המו
'
דברי
יחיד
רלרבנן
ל
^
עולם
אינו
בודק
אלא
צד
החיצון מרתף ־ לומר סוף חמישי׳קוד׳ שיתחיל איסויו■ ^'15הי .Vי‘
)O

לפע״!' ^לל!תי

6״נבמידליי^ ^ דלש ניס לעלו על גב

? שמסרדין בו שורות של חביות זו אצל זו עד שנתמל׳כולץ וחתרי?
ומפמפלכ}5ו י הדל תסו 3ת יס׳׳י ד ^ !מי
ומסדרי?שורותאהרו׳על!חתהתונו׳עדהקור׳א״צ ל!בדו׳אל| אעןוךז ססניהס^ כא טוביסה׳ק ססניהסשויס

ו״סוגוסייא׳צ בקמיתא ובכתריית ציי

ת«ל״ 77ל פי *;״!t

הב 7
לטובה ואי זהמהס סיפפה סגי ומ״ה נית׳כדי שיכל!5
ילעי 6T
העליונ׳פי׳שור׳אח׳על פני רוח׳המרתף ולא על כל שטח המרתף
מייתי ראיס
מד ^ר ךל ^ יזמן בנישולז אף יזמה
\ i}2rL 'L
 .: wiאלא עליונ׳רוא׳את
הקורה ואת׳ !הפתח
ואחרת
למטה
ממנה
ויש
מיידודכרירבי׳כפיראשקשלתוספו'
׳ ׳
׳
 ,״
״ ־־  .ו
_
איסוראולאן3,יעןר ^דכ לW|Jשגמקומו׳אחרי׳א ב
,
י
אףיוהשנררחח-
סו־־תחסספדריןנוסו י;ת מלסבי
ות
פוסקין
העליונה
כדפרישי
ואחרלפני
ממג
וא
א
הר
אש
ז
ל
פסק זמן
איסוייה
צי 1»fכינני־י־י ? נתבשל וא״ נ 3!w
וממשנה סם ( דף ב ) וכמה א עמ
שת
י
כסברא
ראשונה
ירושלמי
בתי
כנסיו׳ובתי
מדרשו׳צריכין
בריק׳ שהוא זמן קבוע ולא פשע ספי ' אחר ! .נהג’«
טייות במרתףמקוס סמכניסץ
בו
ה
ק
שמכניסין
בהן
חמץ
בעבוריו
ובראשי
החדשייפי
בסעוד׳
שעושין דמי מצי
לתילףשאס רצה לבט׳ פ״ג לח« ,ומצה
צריכי׳בדיקלפי שהתינוק' ביוס ולא כלילה רשאי
דאס
לומר
גלו׳נמרתף שמסתפק ממנו
יין
שאחר
לסלסנו
בעיבו׳השנ׳ובעיבו׳דיח
הלב
'
שלנו נמי
_
_ ״״־ • ׳*
ני־׳ר
יילשר1י«ח«
כלהמרת׳ץכה׳יא מכניסין בהם חמץ  :כתירבי א״בן בני ארם המככדין הרריה׳ בי״ ג שביטל
בלילה
אס
כש״א ספי סורו׳ על פני
אס רצה
מבטל
כיוס
מאי
שביטל בלילה
רצה מבטל ביים מאי תיד י גלילה 77ר
סתישירות
הסיטמשק
סעלייכי
'
ובגמ׳
בניסן
ומכוונץ
לבדוק
החמץ
ולבער
ונזהרין
שלא
להכני׳שם קמשמעלןפשיטא דכל כמס דגעי כיבסיל הנדיקה וניב
אמו ובעליונה ושלמטה
הימנה
ושמואל
חמץאע״פב
?
צריכק
בריק
'
ב
?
^
<
׳ך
.
וליזיל
אלא
שממה
שכתב וכן היה אומר הגצנודלוס דיצה
«יייל״י״ל״״י״יז״״׳יי ' } ״
תלד
ואהך
הכריקייהאגוה׳כחמ׳עומש״רא ^ צ ^ ו ייצ״נ 6ורנ 1מ ס לפיתיגיל’ סלק־י״עמ  ,״ב
״ ;;
<־ןן»6יני 8ס 5סףנס« י 5ולו־יפ נ
שלאיצט
ר
'
כדי
ק'
אה
׳
כנוןאם
4
נוע
3
ל
כיוס
יכו
נינוה דנםליעל יליל ' 0״' 7
מסס נוב וכן פסקה ריוגהושיעו דברי
ימכטל ביוס מיירי ולפי זה סציסס כסחישר־ף החמ׳מיד
ובי׳נך היא אין צריך לבדוק אלא
סורס  - -נ ו  .ואם׳ ס  .חמי כגון שחג
ככרות ומצא ם שאז
צריך טוביס דקאמר היינו לו׳שיבטלכ׳פעמיס
נלילהחש!םדצייך
העליונה ואחרת לסטס המ 3׳פ1׳
סורה
^
לבדוק
כ
^
הבי
פעם
אחרת
אכל
בסתם
שאינו
יודע
אם
חמי
ממג
י
^
אחת
בלילה
וא׳ביוס
וסא
דמ
יי
מ י מד^ מר לבחלשנית למחר
״״ " 'י־ * ״
ש־וח אם לאו אין
הפו "Jתןול» ע ל־ל '
הושעויז ! ׳שמא גורה
*L
טריו L
<״:ו חולדה ממנו להצייכו
״Iבדיקה
וללוי ימן ׳1איסיי׳
״״HVI
פויivi 6wוגי׳נ? " ' " " '" :
ולשיו« ונJ -
ו »זר דהה
דרי 'ור »
4
רדיהדז4י} חרתייייי
»
היין׳— ,
"VI״ <1״ .
נ־' ,נ
׳
המרתף אלא
עליונה
המאה
את
הקורס
ואם
כפה
עליו
כלי
ולא
מצאו
א
צ
בדיקה
אחרת
כיון
שאי
אפש
'
היינו
לומר
דשפיר יש סמך לחזו׳ולכטל ולאמטעהי׳ א?א
ואת הפתח
ואחרת
למסה
ממכה
לאכיו׳ באות׳שמס ולאתימ׳ דהוי מילידכדי חשוט דלמידי,
לחולדה ולעכבר ליטלו אנו תולין וראי אדם נטלו אבל אם
וגלש
5
לכךשלכונמיצריכין
כפה עליו כלי ולא מצאוצרי׳בריק' אחרתי לכך טוב
לתלותו לסזו׳ולבטל באותה שעה אלא דכיוןך ן
nnפ ן שריפתחמ׳יינותר
בדיקהובו' כן כתכ ג״כ הר״ן כסוף פ״ק באויר או
מקי׳שאק עכב׳
עום
ןאח
׳
הכרי
ק׳
ביעדיה
הוא
שפיר
דמי
וע״כ
צרי׳לפר׳נ
לתנו בתיבה; מקרשאין
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הכלכו צריךללמד לבני הבית לכבד תחת המטו׳והפיכות כי פעמיס שהחמץ נגרר
סס בפי התמגוליס או בסכה אחרת ונשאר שס׳והמרדכי כתב בפ״ק דפסחישצרי'
לכבד הבית קודס בדיקה 7והביא ראיס לדבר :
ת; ד ואחר הבדיקה יהא נזהר בסמ׳ן שמשיירין להצניעו וכו׳משכסבפ״ק ( דף
ט ) אין חוששין שמא גררה.
חולדס מבית לבית ומקשי עלה כגמ מימון בע ג וכ כ ספר מצות קסן ח ל נמצא שצריך שני ביטולים ח בליצה ב סמי* זהבלשי;קה ! מ
מדקתכי סיפא מה שמשייר יניחנו בצנעא כדי
שלא יסא צריך כדיק׳אחריו ואמר בדיקה ולמחר בשע׳סייפה ואות׳סאינן מבטלין בשפת בדיקה כי אס כשע׳שריפה  .והפוסקי׳ סמנו
דכא הכי קא׳מה שמשייר יניחנוכצנעא סמאיתטולחולד׳בפנינוויהאצרי׳כדיקס
לאמצאוידיהס ויגליה׳דצריךלכטל דקאמ׳רכיהוד' אשיעת בדיקה קאיורבותען נל ,תמ;ם ני
אחריו ורב מרי אמר גזרה שמא יניח עשר וימצא תשש  :ואס כפה עליו כלי
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בשעת שריפה לא באו לעקור עיקר ביטול סבתלמי' כי אס3יז׳י״ץ " דגי"
(! צאויכו' ירושלמי כתבו הרא״ש שס כיצד הוא עוש׳כופה עליו את הכלי
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מצאי אני אומר יד נטלת ו לא כפה ולא מצאו צרי׳לכדו' את הבית  :כתב הר״ן
והרב רבי ,פרץ כתב דבביטול הלילה יאמר וכו' טעמו מבוא׳שבליל׳סהוא משייר «ה״ה נכל לשק
הינא שצריך לבדוק פעס אסי׳צריך לבטל פעס
אסר׳ שהרי חמץ זה שגררה חולדה חמץ שיאכל מחר ואס כן היאךי אמ' שהוא מבטל גס החמץ שראה ואנו רואיס אותו ולשק יאמר! כל
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ואסהבדיק׳מידבליל׳יבטלמבפ״ק סאיכו מבטלו אכל משמת יפה אבל כיוס שאינו מפייר לעצמוםיס חמץ סיוך ספיר אלםנלשוןשמנין.
(יף ז ) אמר רב יהודה אמר רב ה^ ודק
ובפיצריך שיבטל בלביסמוך לבדיק׳מיד ויאמר לו׳שגס החמץ שראה היא מבטל וכ״כ רבי׳ ירוחם  :כתבהכלבו
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צריך מר״נ המשכיר בית לסבית בי״ד חזקתו בדוק או אין חזקתו בדיק למאיגפ ?מ’נ!ס
לבער
הוא
על
לעת
רס״י
דאלולדט׳הרמ״בס אס דעתו
קוד׳הפס' נמי צריך לבע׳ דליתיה להאי דניס״ליה וכת׳הר״ןכצומ ידלןי׳ל} יתיה(' הסכיי
^
ס
£פי׳ מר״ה  :כתבו הגהות כפ״ב דווקא מפרש ביס ויוצא בשייירא
דדעהו
ללכת
מידי
דאסי׳נימידחזקתו
בדו׳סל
היכ׳דאיתיה
קמן
סיילי׳ליה ולא סמכינןpw
יסיקחיישי׳להצייכו לבער ל׳יוס קוד׳לפס׳אבל שאר יוצא לדיךלא
וכת׳עו׳דסשמ' דכל היכאדאיפש׳לברורי תילתא מבררינןאמרכהו רב נחמן 3ךינ^ מףי?
מפר״שידדוקא כשלא בטלו והלן לפי ספי' דטעמ׳דבדיק׳הוא
כדי
שלא
יעבו׳בבל נאמנין על ביעור חמץ אפי׳נסיס ועבדי' וקטנים ודחיה^י ה כגמ׳|>צמ ה? ר י
יירא' וכל ימצא מיהו מ»ןי צי־ין לבדוק משי׳מצות בדיק׳רתיקון
בליל
י״ד
אפי׳היכא
כיון
דפשטה
רב
נחמן וכדיבכן הוא דאי מדאוריית' ב 3יסול בגילמ סני לי נ?ג נ
ו־כטהומשו׳דהיישיק ד ילמ׳אתי למיכל מיניה .־ ראם שכח ולא בדק יבטל
כשיגיע כותיה דחזקתו בדוק ומיהו אי איתיה למשכיר שיילינן ליה וכדכלזימא וקפס?
הפסח כלינו' קודס סעה שהית ונושוט הוא  :ומ״ש רב י' שאס מחשב
בלבו לבטל הרמ״כס והר״אש ז״ל והכי גקיטי׳ולא מגסוימימקסכמני יי*מ יס ^ג *ינ .
שו'^י
.פצי נב -י כתבתי בסי׳ פל״א שיש פולקי© ואומרים שצריך שיוציא בשפתיו
לדברי' בזה ופומקיידכל תיקולאיסור׳צסומר׳ואפי׳בשלסן 5רי ס  ,ן^״ת כי איחיהנמי

 T?Dהמ רש

בשייר׳ואינו

דם
^ •.J
ככולנו » *
po6hrtpלה ^BVp
אחזקתה וי»
וי״ל»«0
דשאני^״«
בהמ ^
ft־
TWÄ9׳
15
’כ1515
המגי׳סבו׳שלא -סינ׳ינלהנןנעיי  3דל6
כוולכתשלי 6
לאבבויוניפלל3/
<יייסר תיז ניניה
טיח;
מוקמינן
בחזקת כס
כשרר' ,׳הממ
יניפל׳ן
3£ן׳
. *vw
סכת^ ביץ רב גע
אבל
)>>v^f
י״יהו סופיות
טרפיות אלא
אלא מוקמיק
לה אחזקתה
ל דשאני
בסמ׳שהיא
שהיא בחזקת
סלק סרא״בד אלא כזו דסמן1בבור
בלבד :
וס״שירבי׳וכ״כ
היסב ,
י׳ד מ& תע גדעת
^וסאנלכיוו כל השנה בחזקת שאינו בדוק הוא :
.
השוכך בית מסבירו על ההיא דככר בבור שמבטלו ודיו וכת׳עליוהרא״בד שטעה ונ״ל שלא טעהכיצור היי יידלאאתריג;
הדברים שהר״אבד כתב דמך בעיי לאו לכמסלה בעידא״כ ה' ל כמטמין כבורות דניפא ליידלמעבד
נסזקר! כרוק וכו׳שס בע-יא דאיפשיט׳וטעמא משוס דני חא ליה לאיני׳לקיומי׳מצוה
ם 0ה היגאדחעלי'
ןץננוסיהביןבס 0וניס* וכמ׳הר״ן
כתבו1
ורבי׳ סתר דבריו ואמר האיןכאןסטמכס
חמיני' יי
התום וני״ג ל> יירי י '6בי״דה י' י!סי?נא
בית
לחבית
בי״ד
מי
שהו׳המפתח דכיון שבעלו אינו ס לו וכ״כ
קרמ״בס
על
תלח
כידו בתחלת ליל יי׳ר
ההיא דבב בבור שמבטלו
רעל המשכי׳לבדוקואחרי׳אומרים
(מהרי״לג׳
ןני6
מרי׳דניח' לי׳לסיניש וכו׳סייטלענץ
ללא הד מקח טעות אבל שלומי בעי ואני
$׳ לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא בי״ד

עסקי׳רמ״ה מסת' לה סתומי ואמ׳בסזקת
סהו׳בדוק כלו׳ראי חזקתו כדוק מיתוקמ'
ס!ןמ׳ו6י אין חזקתובדו׳מיתוקמ׳דקא״ל
נהד׳ומסקינ׳דלא הוי מקח טעות ודקא
קשי׳להודהא מסקינ׳למיל דעל המשכיר
ל נד וקלא קשי׳ כלל דלעיל שקלינן וסרינן
מצות ביעו׳אמאן ימיי ומסקינ'דאמשכיר
מר יא והיא כפי אי אמ׳מסכיר לא כעינא
למיעבד מכוס א״נ דליתיה למסכי' במת׳
ושוכר לא סגי ליה בלא ביעור וכיון שכן
נעיא אי הוי מקח טעות דהכ׳לאו במצות
ניעורעסקינן אלא לענין דינא שקליק
זנוינ׳ומסקי' דלא הוי מקח טעו׳ולא מצי
הבע ליס שוכר למשכיר מאי דאפי׳עליס
ססיילאההנהי למשכי׳כללדמצו' בלחוד
מאוריייא עליה דמשכיר ואף ע״גדלא
■טנד׳ללסיובאדממונא עליה כללעכ״ל
וה׳המניר כת׳בשס הימ״בןרפשיט' רבעי
לשלומי מאי דאפסיד מיניה כיון ראתני
בהדי׳אבל איבעיא לן אי הוס מקס טעות
ואשי' בעי ןה לשלומי ליבטל כדין מתח
נינוח ופשטינן כיון דסיף סוף משתלם
סיניס כיס׳ליה לקיומי מצו׳וכר׳חה כדעת
אמוי׳סכפב סר״ן
חכל נאמנים על
גויק׳סמן וכו׳ואפי׳ידענו פלא בדק וכו'
ססנגמי־א  :ומ״ש סרמ״בסוהו׳שיהיס
קען שיש בו דע' לבדוק פשוט הוא ואע״פ
שנתב הר״אש ובירושלמי פליגיאיכ׳מ״ד

שהויהתהל'
ודיווכת'פליו
זמן
חיוב הבדיקה
עלין,ןכדויןק אם
געןא רביךהמעןבי ׳ ^ הראב ד שטעה מסוס דאס כן ה״ל
מסמין די״ג להיפן ולכן
י1 1
ין
דדורדחגרד■ !  f(srי!רי \* »! S rדיי־י^ י nדויו^ י
בבורות ונר' שלא טעה משו׳דכיוןשבטלו יש להחמיר זלגדוק
מוטל לבדוק אם בא ליר השוכר הוא חייב לבדוק  :השוכר בית
נין נעננר נין
מחבירו בי״ד ואינו יודע אם הוא בדויאסלאו אם הוא בעיר שואלו אינו סלו ושוב אין כאן הטמנה ואע״פ
נתיניל?
סרבי׳חלוק ג״כ על הרמ״בס שהוא סוכר
אם בדקו אם
לאו ואם אינו בעיר תולין להקל לומ׳שכדקו ומבטל סאסלא ביטל צדי׳לבדוק ולא מהני ליה
בלבווריו :הש וכ׳בית מחבירו בחזקת בדוה ומצא שאינו
ברו
'
אינו
סיכט׳מ״מאינו חולק עליו מטעמו של
יכול לחזור בו ולומר הטעיתני אפי' במקו שנוהגין ליתן שכרלע
היאב״ד אלאמשו׳דרבי׳חשי׳ליהססיקא
הבריקה וכיש אם כל א׳בור׳ לעצמתהבל נאמנין על בדיקת חמץ דאוריתא וסרמ״כססברדיבטל השתא
להעיר על הבית שהוא ברוק אפיי נשי ועבדים וקטנים ואפי׳ירעבו ותו ליכא ספיק' ראוייתא ואלו חילוקי
סברות הס ואינם מטעות וז אתוז אכל
שלא בדק ב״ה והם אומרים ברקנוה נאמ:ין?ובת ב הד׳ים במז״ל
הראכ״ד קלו׳עליו שטע׳דמשוי ליה טועה
והו א שיהיה קטן שיש בו רעת לבדוק :
 .שנכנס לבית בדוק וככר בפיו ונכנס דמתיר להטמקבכויות ולפ״ז דייק לשון
תלה
רבי׳סכת׳ונר׳שלאטעהכלויאע״פ שגס
*
אחריו ומצא פירוריןאפיי -כדי
כל
אני חילק על שביתהימ״בימ"מנר׳שלא
הבכר צריך לבדק כל הבית שאין ררכו של עכבר לפדר וחני כעס כדמשוי ליה הרא״בד טועה ויש
פירוריןמעלמיאתו וצריך לבדוק אחר הבכר שהכניס העכבר
לדקד׳במ״ש רבי׳אכל הראב״ד כתי׳דסנך
ותינוק שנכנ׳וכל בידו ונכנס אחריו ומצא פירורין כדי כל הככר בעיי לאו לכתחל׳בעי אס צריך להוציאו
א״צ לבדוק שדרכו של תינוק לפדר ואנגתולין הפירורין כככר
אסלאודודאיצריךלסדציאואלאבסבדק
שהכניס התינוק אכל אםאין בפירורים כדי כל הככרצריילבדו ,וביטל מיייי סזו היאסכר'רבי׳ ג״כשהרי
ואס עכבר נכנס וככר בפיו ועכבר יוצא וככר בפיו או עכבר לבןכת׳סאס לא ביטלצרי' לבדותוהיאך «*',
נכנס וככר בפיו ושחור יוצא וככר כפיו וא עכב' נכנס וככר ב^ין
וגולדה יוצאה וככר בפיה או עוחרילדךץ יוצאה ןעכבר ןנס הככר

אזבל סרא בדז ל שנר שחל עליו ואקלסר
שמחלוקת איט לענין הדין אלא בפירש

^ ווכו נהן הרעות

־־"’ יי׳ יליני .בץ יןיי־י ני־״ל נץ" 5י
ביטול בעי ולהראב ד בהוד ביסופשיסאז
ליה ולס נפי)5לא נל 6ס ניטו' 6נל נפנץ
הדין שוי׳הס רבי׳והרא׳׳בד שאס לא ביטל
צריך להוציאו ואם ביטל ואח*ב מצא אין
צריך להוציאו סאי\ דרכו של יביילהביא
דברי החולק עליו בפירס ה -סלכ׳כלשאין
ביניה' חילו ^ לטצץ הדין ונ״לשרבי׳סוב׳

ככולהן אם צייך לברוק אם
(!
•J
והמחוור שבכוחם
יא במל צי ? לח ' 1ר ״ ™־ז  ,יהי i553,
דאורייתא ואט כטל הוי ספקא ררבלן וא צ
^
“1כ*ו*
למעלה על הקורה אם צריך סולם להורידו ואס הוא בבור
צריך סולם להעלותו ואם הלא בפי נחש םא צריך חפר להוציאו
ולא אפשיטו וגם באלו רבו הדעות ודיכא דהנך כדינא דקמייתא
שאם בטל א" צ לבךוק ואם לא בטל צריך לבדוק • אבל הראב״ד

כתב רהנך בעיין לאו לכתחילה בעי םא צריךלהוציאו ן אם לאופהבעיו׳קביןמצא הסק
קוד׳זמןאיסודו
רוראי צריך שאם לא כן הוה ליה כמטמין בבורות אלא כשבד׳ בין מצאו לאחי זמן איסורו וסס׳סאםלא
ובטל מיירי ולאחר איסורו מצא ומיבעיא אם צריך להוציאו
ביטל בלושסא א א לו לבטל דהיינושלא
ילאו ואיו דבריו נראין שאי? כאן ר«נ!גה דכיון שבטל ,א ,מש) ,י ב-
־לקווס״ףי״יי f

לא תיתני נשי׳לפי שקעכלניו׳וסן בודקו׳
פל שהי לא חשש רבי' לכך מאח׳דבתלמוד׳יידן פני נשים ועוד דכיון דמידי דרבנן
הוא נקטינן כדבי־י המיקל :
חלח עכבר נכנס לבית בדוק וכו׳
■ותינוק שנכנס וככר בם* ל על ההיא דככרבבורשנ ^ טלנו ור ו ה״תב ? ^ ^ 1
סיטל לבטלו דהיינוקוד' זמןאיסוריכיון
שטעה ונראה שלא טעה
:תלט
דהוי ספיק׳דרמן אינו צרי׳לטציאואלא
בידווממימי' בפ״קדפסחים ( דף ו '',ר
רני׳אבל סא
כדי כל הככר צייך לבדוק כ״כ שס התו׳והר״ן מבטלו ודיו והרא״בד סוב׳דבמצאו קוד׳זמן איסורו לא איבמי׳ לן

m

אין ™

דטוףהו׳ביסותו

אכל אין כן דעת הרמ״בס שכת׳ראה מיט סככנ׳לבית בדוק ובידו ככר ונככ׳אחריו
ומצא פייזויז אינו צרי׳לבדוק שחזקתו שאכלה ואלו הפירורין שצפליממט בשעת
שדיך התינוק לפרד בפת אכילתו ואם לא מצ׳ פירורין כלל צרי׳לבדוק עכ״ל

אס אינו מוציאו ה״ל כמטסיןככורו אלא בשמצאו אח ■
זמן איסויו שכב אינו בישקו
ובד׳וכיטל מיידי דמאח שלא מצאו דמ זמן שאינו ברשותו תו לא הוי כמסמין ולס;
אתי ספי׳ טובא פ״פ רבי׳וכןכמ׳הי־מ בס על ההיא דכצר בבור שמבטל ידיו דטון

משמ׳נהדי׳דבמצא פירורין פחות מכדי כל הבכר קאמ' דאינו צריך לבדוק ומיהו
ציכאדעצא עירורין כדיכלהככריש לדון בדבריו דאיפשר דכהא מזי תלינן

דמהני ביה ביטול ע' נ מיירי במצ^|ו ק ודסזמז  1ס ;ייוהיי 1י ממש כדביי ’ ,? *V
ומ* מ פשט לשון רבי מוכיח כמו שפירשתי תחלה ש<זס מצאו קידס שיבטל אסD

בתינוק דציוז שדרכו לערר סט׳פירר ולא אכל ממנו כלו׳ ואיסש׳דלא תלינן בתינו׳
צדוךלפרר בשע׳איילה קאמ' וכיון שנמצאו שס פימרין כדי כל הככר א״א לומר כן
דחגששין סמא פימריז אלו ממקו׳אתי באו וככר של תינוק הוא טמון בסורי הבית
וצריך לבדוק אחריו והראשון נראה יומרא :
ואםעכבר נכנס וככר בפיו וכו׳
ציגעיאבכולהואסצרי׳לכדוקאסלאוסכלשס ועלמ״שאס לא ביטל צריך לחוור
ולנדות דהוי ספיק׳דאוריתא יש לדקדק דיכטלצתו ליכא ספיקא דאורית׳ואיפשר

שבידו עדיין לבטלו חשיב ספק דאורית׳ וצייך להוציאו ומכ׳יףח:לי? ליוייימי
לדע' היא' כד דלסר אכד כל שמצאו קוד זמןאסורו אס פ שבישלוצריצ הוציאו דכיון
סכשע׳שחל זמן איסורו יודע בו ואס אינו מוציאו ה ל מטמין דביטול לאמהצי אלא
לחמן שלא סיס ידוע לו בשע שתל זמן איסורו אנא כשבדק וביטל קוד מן איסורו
ולא נודע לו מסמן זה עד אחר זמן .איסורו הוא דמיבעי ליה דהשת כיון דבסע׳סחל
זמן איסורו לא היה ידוע לו חמן זה והוא כבר ביטל איכ׳למימ׳דשוב אינו עיב׳פליו

לומידכיון דחל הספק קודס הביטול הוי ספיקא דאורימ׳ואע ¥פ שיבטל אח״כ לא
ומד דלעולס הוי בחזקת שאינו בדוק וצריך לקיים בו מצות חכמיס כמו בכל בית
#נו  ?wועוד אכתוב בזה כשמו׳ אצל סילוק סביח יבינו מסבית היא' בד ויש
להומב״סדרךאחר׳נ״שיטו׳בעיות אלו בפ״ב מה׳סמן ומצה ולפי שאינו דבר מצוי
אל נפבתי 1A1 :מיבעיא בכי למעלה על סקויה וכו׳ פד סא צריך חבר להוציאו
מל&ס ולא עירב רבי׳ בפיו׳אלו עם היאשונו׳אפ ־פ שמשפט אסד הוא לכולן לדע 8ו
צסוס דבגק׳נסאלו אלו לבד ואלו ליד • וס״ש רבינו שאס ביטל אץ צריך לבדוק
לא טטל צייך לבדוק נמשך אסר לסוד שכתב בבעיות דבפעוך ולא דק דסא
לא שייך לאדפורי לבדוק ושלא לבדיק דבדיק׳ לא קייכא אלא במקו׳ שאין סעץ

־ ומותר שכשנודע לו חמן זה לא היה בישותו בלל ואפי הסי מיב« ^ 7ה ציי 1
להוציאו ולפ״זמ״ש דהנך בעי לאו לנמשל בעי אס צייך להוציאו וכיה ע לא קודסו
זמן איסורו בעי אס ציי׳להוצי׳אםאל דודיא צריך אע״פ שביטל קודנז למשא״נכ
ה״ל כפטפין בכורות זכז׳כי עלמלכתחלה במקו׳הזה היא במקו׳קודס חידכל שהוא
קוד׳זפן איסורו מיקרי .לכמסלה וכל שהוא אח'׳כ מיקיי דיעב׳זו היא סברהרא״כד
אגל רבי׳סובר סכל שביטל קודם זמן איסורו ולא היה החמץ ידוע לו באותה שפם
מהצי הביטול ואע ס שנודע לו אח״ב כיןקילס זמן איסורו בץ אחר?מןאיסורו אינו
צריך להוציאו
ומבעיא ליה אס מדרבנן צייך להוציאו וכן
נוי׳
קודס זמן איסורו ולא ביטל עדין סיבעי ליה אס הטריחוהו סכמיס

5י? להוציאו וככר בסמי קור׳צריך להורידושפעמי© יפול עטמי קורה :
אגל
?יא/ד נפ 3יהנך בעיי לאולנתחלהדעיוכו׳ הרא״בדלא כתב קאלאעלתמן
מויורבי׳מפני שסובר שכל אלו ככפיות עלו בתיקו א״כ כפנין שנפרש אח׳ מסס
ימעי&ו נולה ומאחר שהיא״בד כת׳ גבי®מן בכור דלא בעי דלכתסל׳אלא בשכדק
1

לחזור ולבדוק ומ״ה מספקא ליה אס העמידו דבריהם מל דין תורה במקוססירסא
יתיר׳ולאהצריכוהולסזרולבדוקאואס הצריכוהו • ולפי זה נ׳ מחלוקת נזהרו
כאן בדבר זה להד״אבד אס נודע ול קודם זמן איסייו אע״ס שביעל קודס לכן
צריך להוציאו ולדעת רבינו אס ביטל קודס לבן אינו צייו ואם לא ביטלקוי׳אע״נן
סמבטל

^
מדאורית'
היכא® לי
^
להוציאואפ״פ
ייועכודא* אבל הכא דודאי איכא חמן במר אוכפי כקש אועלהקויה צייך שיבטל או דילמא משוס דטיר ^ יתירה הוא העמידו דבריהם על דק מורסדסגי
^ #ן ציי׳ להוציאו מיבעי
ליה• וסימ״בס הסק בפ״ב דככר בפי נחסאינו בביטול אהי׳לחמן
ידוע• וכן בכנניות דעכבר מאחר שכבר בדק הוי
סירה’
יתירס

ד©

הלסת

ריח

תלט

(? )
יל״ד ייעמ שמבטל אק״כ ציי־ להוציאו ולהרמב׳מבטלו בנכסיו יאיצו ציי ' להוציאו ומי׳אכת
®*’ י
א
י
״' ? י 6קשה כשנוד׳לו קודם ? מן איסורו אמאי קרי ליה ספיק׳דאורית׳יבטל ותו לימן אלא
ביטל דליכאלא איסור׳דרבנן אזלינן לחומי  :ומ"פ רבי׳בבאו ליפ 5ןלזה)( ,'L 'p
'
?ינ
'
י
י"
P
3״י תחילה ומ ש
.
ספיק׳דרמן דלמ׳שכפכתי לעיל
.
דכיון שחל
,
הספ׳קו־ד׳הביטול
,
חשי׳ספיק׳דאוריתא
.
סוס א ' מהס כריך בדיק׳אס בטלו טעמא משוס דכשבטלו הוי ספקבמין־ידר’-ז
לקי«! ? י׳ ? Ppל
קשה
דמ״ס
מסכי חצאי זיתי בצק בשני בתים זה לפני׳חזה ומ׳שכת׳רבי' בסי׳תמ״ב
?יגל'קעיטן׳ו» »צ מיבעיא ולא איפשיטא וכת' בעל המיטו'
לקולר) אבל אס לא בטלו אע״פ סהככר רזיכו גדול סאיפסי סיאכלנו המכני כ|
,
’
’(,ס ?'
צריכיןלבדו' ולא דמי לדיןט'
צכוריןדדח׳
וכ״פ א״א .ז״ל■
«ל-הז(1ל'
לנא^,ח
לינז״]ל
־
מבטל 'ואיןי ,י
צריך לבעי וכולי .
צכורין
של
מצה
ואחד
של
חמץ
איכא
תיי ספיקי ספק מצה ספק קי!ז
לאזלתימוא <מ״ל והיינו דומיא מדון דידן ממש יולסן ? ראה
ואתא עכבי ושקל ולא ידעי אי מ)
ת״לחמזסמ 6אכלוכלונ1
בלהכ 4
}ל
להרא׳ש ?צ לנרי לפר׳כמו שכתבתי למיל דרבינו סבר סכל
חמץ
שקל
או
מצה
שקל
ונכנס
לבית
ברוק
אם
נטלתו
ממקום
הוי
צבו׳סל
מצה
כלל
ליכ׳אלא
חד
ספיק^
ל׳ה אף גיי״ז סנודע לו קורה זמן איסורו אע״פ שלא
ביטל אינו צרי' לבדוק ויבטל מכסיו והוי קביעתו אז הוי דיכא הכי אם כטל או אפי׳ לאבט .לןהככר אינו דהיינושמ׳ אכלי מלי וכיין ילא ביטללוי
,א.זנטל(?ן׳םפ,ק סקיק דרבנן אבל כשלא נודע לו מד אקר גדולא שאיפש׳שיאכלנו העככ׳כולו אינוצרי׳כדיקהדהוי־ספק ספיקא בדאויית
ילחומי׳לובל ;
סלחמו'
לרבנן ! לקולא וחן איסורו שאז איני יכול לבטל בכי הא בפקא ספק מצה ספק חמץ ואת״ל חמץ שמא אכלו כולו ואם הו Df 1׳ fצ ייחבדיקאפי׳^ס3נ1לו
כפל 6דם ל/׳לא הוי סמק גמו׳אלא דומ׳לודאי דהא ע״כ יש חמןבישותו
רהילכ׳לופי'

גדול שא״א
שיאכלנו כולו
ולא כטל צרי׳
לבדוק אכל א,ם
?לאפיקי « לא » הוי ספיקא דאוייתא וצריך לבדוק
ואסל
״ ל
,
,
ן
^ זיי
פש׳/ל ^ביטל
בזמןאס לא ביטלדקאמ ׳היי כואס טדע בכל ענק א צ לכדו ואס פיר הסכר ממקום קביעותו ונטלו העכב
לו
שיכול
לבטל
או
אם
מדע
לו
שאינו יכיל לבטל ומלת להתחלה בזמן משם ככל ענין א״צ לבדוק כיצינורין א׳של חמץ ואחד של מצה

 ,כטלנמס ר Dןה
בישומוססל??גמו יי ^
ידיוי
חמן
זה

תתיש?

ובבתים א׳בדוק ואישאינו כדוק ואתו כ' עכברים א׳שקל חט׳ וא'

מ״סה״ללסלס
בין כסהככר גדו׳לכשאינו גדול דנכ)5ינו
גדו׳הוי סס' אם אכלו מלו ואס בטלו מי
קדספיק' בדרבנן ולקולא וכן ישלתמוה
מל מ״ש בבאולש? זחה אס׳זה אין צדיק
בדיקה אס בטלו דמסמע שאס לא
ביטלו

של חמץ ובבתים בדוקי׳ואתא עכבר ושקל
ולאצריכין בדיקה ככל גיובא
ואמאיסאאס
?!‘ W׳?? מיר לומרהרא״בד משויליה טועה בהטמנת
לק״ן לזע׳הי א״ש בורות וצ״ל שלא טעה מהטמס שכתבתי ירעי׳להי מיגייהו עיילאם ביהבתי׳של אד ס אחר או שגי ׳
ןבאו
אין
הככר
גדול
איכא
שסק ססיקאספק
לשאול ככת
אח׳או שבא הא׳ לענאולעלין ועל חכיףן שניהס כככס בבי זה או לא ואת׳׳ל
כככ׳ספקסמא
? 7לני ^ ^־'יי׳י ד3ל כה״ג לא הוי מטמין ולפי פי' זה צ״ל
צריפי
?
בריק
'
אפי׳אס
בט
^י
5
או
שכשכמב בבעיות
^
שאו
^
זה
אח
הראשונית והמחוור
אה
שןם
לפרש אם לא ניטל
א׳ אכלוכולו• וסמילדאה נ דכל כה׳גאל
י . , ,־
.
,
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לן םמ ,׳ל נסל ,ע,, 7ן
שבכולם
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ביטל
יכו
היינו
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מהם
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ונכנס לחצר ^׳
שלפני»הכית^ צ
ואי?י' א'
ידוע אם^ P n
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סמן ׳!אח״ש
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אקר י״!
אינו יכול
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איסורו ^
ששיביי • -י
י״׳־״׳ —י
־׳־׳ ,ן
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ספיקא
דאיריתא
וציין
לחזו׳ולבדוק
ואס
שקרו
לבית
מאדתליק
להקל
וא צ לבדו אס
'ר ( V
בטל _1או
I
נק ס ?ה
שאמהככי
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I
קצדאינו
מצוי ש״אכלנו כילי ולא
ישאיר
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_י.
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f
הרמ״נן לא קיוי יטל כלומר שנודע לו כזמן סיכול לבטל
גדול
ראה
שהמי׳הככר
י
!
כית
ונמס
אחריו
ובדק
b
הבית
ולא
ממנו
כלים ולגבי ט׳צבויקדוקל׳כמי
אלאלאפ1קיקמ^ 7י דהיינו קוד׳זמן איסורו

וביטל הוי הפיק '
מצאא״צ לבדוק יותר ואפי׳אס לא כטל א״צ לבדוק ואס
כדק ספק זה מסוס דאיכ׳בהדיה ספיק'דמצה
 3יא/דלש׳לד?;ס דרבנן ואינו צריך לבדוק  :ומה ס<
זק
קצת
מהכי׳ומציאם כטל תלינן להקל שזהו שהכניס וא״צ
לבדן׳או חמן דחשיב טובא ועוד דדין כלקבוע
גמטיויןנ? ,חת אס רפינו על הדא״בד שאין כאן
הטמנ׳דכיון
עוד
ואס
לא
בטל
צריך ממור בדיקת כל הבית הניח ט'
ככרותכמחצה על מחצה דמי הוי חידוש
וסילבך
איסורו J’JJ
אפי׳זאחרי״ישביטלו איגיס לי יה^י י ^
מיי
ישמ
ז
ומצא
י׳צריך
לבדוק
אחר
כל
הט׳וכן א ם ף 1יח י ׳ ומצאט ׳ צח ף
ספק זה דסמא אכלו כולו
דהת׳ססי׳אבל
ז!נטלי
7ח;צק עליו
 7לא גלאי

ויגזל

אע״פ שביטלו אקר הטמנ' עובר על מצו

7
«גטלועדק׳ןיזי4תי
»•׳ p7ippjij
«!!א משקעות פשט
 7בימ
חלה (א),

סין« vfr״צקי!
3י!
זנכיספ«תק^1זת
דיווה ק
«לא יגפיר

אושתזרה

ופה  /לא

«»ו? אפ

העשרדוק כשקשורקב

מטמין בידי׳לחמ׳סנפ׳בבו׳ו ^ן טען עליו
קרב המגיד ח״ל ואני אומי שאין טעות בדברי רבינו ובודאי לא נתכוון שיהא
רשאי להטמין פכי בבור ולבטלו שאע״פ שאינו מובר עליו כל שבטלו קודם זמן
איסורו מ״מ אסור הוא להטמין בבור לכתתלה ודבריו בככי הנופל מאליו בבוי
ובשעת הבדיקה שהצייפו חכמים אינו צריך לבדוק ולירד סס אלא צריך לבטל
הביטול שהוא מן התויה והיי זה ממס כחמץ שהפלה עלמ מפולת שהרי היא
כמבוער וצריך לבטלו בלבו ואע״פ שאינו רשאי ליקח חמן ולהפיל עליו מפולת
.
כיון שקודם בדיקה נפל עליו מאליו וכן הדין פאן עכ״ל:
תלס
חשעח
צנורין
של
מנה
ואחד
של
חמן
ונו
'
׳
בפ״ק
דפסחים ( דף ט)
אמרי׳דהיינו ט׳חנויות דאמיינן כל קבוע כמאצה על מחצה

שבדיקת חמץ תחלתה על
הספק החמייובספיקו יותר משאר ספיקו׳ סל דבריהם
..
.״"“ 4* * 1י —׳
-
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׳

אם אינןקשורין

תמ

מצא מפני כך אנ ו תולים לומר
שעכבריס

גויורבנן דתנן הנכנס לבקעהוכו׳ר'
אליעזי

מטהר וחכמים מטמאים ומשמע דהלכהכחכמיס וני היכי דהמס מטמאיןה״נ
מצרכי בדיקה וכן דעת הרמ״כס אבל רש״י פירש סכמי ' מטמאי' דה״ל ספקפומאס
ברס״י וגבי בתיס אפי ' רבק מודו דכיון דבריקת סמן דרבנן תלינן לקולאויבי'
קובר דאי אמו למיפשס לסומיא וכדברי סימב״ס היינו בלא ביטל והכנרגדול
דהוי מידי דאיריתא ולינא אלא סד ספיקא ואי אמיכן למיפשט לקולאוכדברי
רש״י היינו בביסל דהוי מידי דרבנן ואפי׳הכנר גדול דליכא אלא חד ססיקאכיון
דמידידימן הוא אזלינן לקולא  :ראה שהכניס הכיר לבית ונו' פס עאלוכדי]
ולא אשכח סלוגת׳רר׳מאיד ורבנן גבי טומאה דר״מ מטמא
וסצמי׳משהריןיפרש׳י
וגבי בדיקת חמן אפילו לר״מ אמרינן עכבר אכלה
דכדיקתחמץ
דמנן
וכתרני'

חולין ומעשר סכי
מעורבין זה•־ בזה דברי רבי וחי״א סכל חולין ופרס״י רכלסולץ
י ׳ י
■
*

־
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סיפאדתק ״. . . .. .
..
נמקוס?'$7א הילסך תלינן להקל  :ולכך פתב יבינו שאם ביטל דלא הוי אלא ספיקא דיבנן או
לימיק•
 5ייא ססנכי אינו גדול דהוי ספק שפיק׳אפי׳לח ביטל אזליכן לקולא  :צבור אחד של וחכ״א סכל חילין ופיש״י דליבנן צריך לחזי* אחר כולן סאץ כאן א ' מן הראשוני
וידוע דהלכה כחכמי'  :ומ״ש רבי׳ואפי׳אס ביטל כן כרא׳מדכרי0רמ' בס וג1ממ"
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חמן
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בתים
בדוקי׳וכו'< שס (דף י ) צבור אחד של חמן
" ואתא עכבי ושקל .וכו׳היינו שני שבילין דתק שני שבילין ולפניו שני בתי׳בדוקיס משוס דהוי כאילו ליכא ססיקאכלל דאי לאו הכי לא כוו מקילין חכמים לומרהנל
א׳טמא
ואחד
טהור
והלך גזולין והלכך אע״ס שביטל צריך לבדוק :
ומ״ש והא דאמריכן בהניס עשרומצא
ע ״ר באחד מהם ועשה טסיות ר׳יהודה אומי אס נשאלו זה בפני מצמו וזה בפני עצמו
תשע וכי' דוקאכשקשוריס ביחד
וכו׳כ״כ
שם
התוספות למיידי הסכלהככיז*
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ש״ ע? לשייא טהורים בבת אחת טמאים י 'יוסי אומי בין כך ובין כך טמאים ואמ׳יבא
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דביצה מחלוקת בכיסים קסוית
א?
לו?
5
!חשי׳התס
י׳יוקנן
בבת
אחת דברי הכל טמאים בזה אח׳זה דברי הכל טהויי ' לא
נחלקו אלא אנל כשאין קשורים דברי הכל חולין ומעשי ממורבין זה בזה-מירס ד3ס*ק,יג'צ?
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בבא
לישאל
עליו
ועל
חבירו י׳ יוסי מימי ליה לבת אקת וי׳ יהודה מדמי .ליה לזה
איתמי אפלוגתא דר׳ ורבנן ר׳ יוחנן ור׳ אלעזר חד אמר בשני כיסים מחלוק סנ
׳<זר 3א?
ל J»3מר ,ו אחי זה וק״ל ר׳יהווה וי' יוסי הלכה כי׳יוסי ומשמע שדין החמץ סוס לדין הטוסא
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בכיס
אחד
דברי
הכל
חולין
וחד
אמי
בכיס
אח מחלוק׳ אבל בשר כיסיםדכריהננ
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תמץ
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א׳של
וכן
פיש׳״י
וכך
הס
דברי
רבי
אבל
הרמ׳בסכתבסתס
אימצייך לבדו׳פעסשניה
מנהמונח ומנה מוטל ופייש רב אשי דמ״ד מחלוק ' בכיס אח׳וכו׳ככיסיסמקושי
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ולא
חילק
כלל
בדבר
ובבר
רצה
ה
המגיד
לתת
טעם
לדבריו
והניח
הדברבצ״ע קאמרופרש״י מאן דאמ׳מחלוקת בכיס א' כשני כיסים כמין כיס אסדקאמרס |
^ נמסןלטגדי ^’ • ,ונג מ יס לתמוה על דברי יגי׳שכתב סניה׳צריכץ בדיקה אפי' אס ביטלו
ואמאי הא שני כיסים מקושרים ודקאמר אבל בשני כיסים דברי הכל מנה מונח ומנהמונ
3
ביפלככ״למ״ש■ ?שבטלו ה״ל ספיקא במידי דרבנןולקולא ויש לומר דכיון שהם של
אדם אחד או נשאין מקושרים • ונר' שסוברים התוספות ורבי׳דהלכהכמ״ד מחלוקבכיס ח
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ירי5רמ"כס כ פ" ו מסל׳מעש׳פסק כמ״ד כפני כיסי׳מחלוק׳אבל בכיסאח׳דכרי חמצו של גוי בביתו סל גוי דשרי עפ״ל ומתוך מה שכתבתי כסמוך יתבאר לן סדע׳ תמ
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הניחבזוי׳זוומצא■ בזוית בקבל' אחריות מות׳אלא שסדי״ף השמיט׳להחטיר בדבר וכן
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להחמיר
עכ״ל:
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מגוי וקיבל
סס הרס בזוית זו ומצא בזוית
ועיש רבעו סילכך הוא מפני סקודס לכן אתדיו׳א־’ 1פ שחזר
כתב דגוי שהפקיד סמצו אצל ישראל אס (הפלזילי אצל גזי
^גפלוש״בג ורבנן דתנן קרדום
תמגוישוזפהי׳חמצו אצלא ישראל אם הוא חיי׳כאהריותו
הוא סייב באסריותו סייב לבערו ואס לאו אתר אע'  5ע 1לר
סאבד כבית וכו׳ופרס״ירב3י סמץ
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הייב
עליו והזי
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אינו חייב לבערו כתב עכשיו דהילכך גוי
.י1ושש ין שמא עכבר עשהוכיין ז ןף שש יז לבערו וכתב ר״י דוקא שחייב בגנבה ואבדה ובה׳יג כת׳ראפי׳אם
הפקיד תמני
לעננ׳ישל חו׳נמי זהואלא ״ח ולר Dהוא שומר חנם עליו ואינו חייב אלא בפשיעה חייב לבער ולזה סכככס בבית יסראל וסמץבידו אינו זקוק
גוי;
כמוס
י!? צח הסכים א״א ז״ל כתב הרמב״םאפי׳אם אינו חייב באחריותו אלא לבערו מאח׳שאינוחיי׳באחריותו הפקידו
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 rW3כאדםעצמוכ£היא
אצלו וקבל עליו אחריו׳ סייב לבערו ולפי  jwib J13נריששיג
שהנוי
א׳ים
ובופה
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אם
יאכד
חייב
לסנרו
:
ואם
אינו
חייג
דנוי
סי׳פ״א
מה סכת' הר״ן דהפקידו אצלו סת׳ כמאן
שהניח .חת' מון
? , :נ ;ן 0גפנג־י  0׳גנ״ ,-ןו וג ,נו
באחחותו אינו חייב לבערו אפי׳אם הגוי כהועותחת ירו ושרוי דקביל אחריות־דמי כדאמיי׳בב״ק
וכולי
רש 1מ ישראל נלא
?ר׳ |
לאסםוסכ3
רששתי 3זמ; :עליו
ני׳לכךצ! לא בלא כיסר ל עמו בחצר וצריך לעשות לפניו מחיצה גבוה י' טפחים כדי שלא צ״ל דהא דקאמ' הפקידו אצלו וקבל עליו
אחריות לאו למימרא שקבל עליו אחריו׳ נצי דלא איני לם־כל
!!■ ויספיק׳לאורית אבל לא בניטל דהוי ישכח ויאכלנו הילכך גוי שנכנס בבית ישראע בפס׳ וחמץ בידו
מעיין כמז נשלו
בהדי׳אלא ה״ק הפקידו אצלו הרי
הו
'
כמי
ספיקא דרבנן:
אינו זקוק להוציאו הפקידו אצלו וקפל עליו אחריו׳חיי׳עבערוואם
עלל ;
תמ גדסהפקיד סמצו אצל ישראל יתד לומקו' שאמ׳לו הנה הבי' לפניך הניחו במקום שתרצה אין סקבל עליו אחריות • ובייחך לו מקו׳פיר'
וכי כפ״ק דעסמי׳( ד ה )אמ' זקוק לבערו ופרש״י כשלא קבלעליו אהריו׳ור״ת פי׳אפי׳קבל עליו רסנו סאמר לו סכה הבית לפניך הניחו
מ ו יכול יטמיןויקללסקדי?י׳יךז 5ץ ? ,אחריו׳'דכיון דיחד לו מקויאינו מצוי בביתו ולזה הסכים א״אז״ל כמקוס סתרצה וכן פרש״י וכר'שסה׳שלא
ישראל שהפקיד חמצו אצל ישראל הכירו או אצל הגוי וקבל נפרס דמיירי בייח׳לוקרן זוית דוק׳מסוס
מ
״לל5ו ימנ׳והא אמרת רישסל ו אי צזת
דא״כ הרי הוא חמצו סל גוי גרסות הגוי
י^ה5כל5־תהרו'1ס ךל nDf
עליו הנפקד אחריות יש מן הגאונים שכתבי כיו? שהבל עליו
לגמרי וכל כה״ג פשיס׳דאינו זקוק לבערו
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הנפקד " י׳"*
אחריות יי)
אין המפקיד עוכר״״׳׳־'
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והר׳יי ״ ‘
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החסכים » » היא
«׳ל־נפשי־ה דהא יגיס-׳בית;־׳ ־ל שפהלא
כיוןדאילומימכ' אומיגני׳ ברשותייכו ÜSuDn
שהלו לישראל על חמצו ומשכנו
בידו יסכור אדס ביתו לגוי ליתן בתוכו חמן
יאיובעיתו לשלומיכדידכודאמיואסו':
ואס לו הישרא מעכשיו יהא׳שלך
אםאומ' אני דפליגא אהאי בריית׳ דייחד לו
ומ״ש ליס אס הוא כביתו או בכל מקום לא אפרע ךל לזמן שקבע לו והניע הזמן ולא פרעו
מות׳ד־כשהגיבית דגמרא דידן דהא סבר ההוא תנא
נוחותו חיי׳ לבערו ברית׳שס דילי׳בג״ש הזמן ולא פרעו נקנה לו למפרע והיה לו חמצו של גד אבל
אם דכיוןדשכירו' לא קניא ה״ל כמוסק׳אבלו
<ן&לס 3ממ ימי׳ סאור לא ימל בבתיכם חסר אחד מאלו שלא משכנו בידו או שלא אמר לו מעכשיו אן וכשקבלעליואסריו׳ואת״לדעפט׳דההיא
וקראדל^ יי^׳ לוש יןו י בנ ל גכו לו לית ז שפרע בזמנו אסור אכל כשישנן כל שלשתן אע״פ שלא
הגיעאפי׳בלא קבל׳ אחריו׳ משמע אנן אגמרא
§סה6פויסל .זהבזהושלזסבזה :
ומ״שזדירי< ו ״ ףרייומד ״ חר  1.החחריו״ר '1
דידןסמכי׳-וא׳ייניסלילומ׳ההיאביסרא׳
הזמן שקבע עד אחר הפסח מותר
נססמ-גאינומכווןח״לסר׳' אששסי״א
~
.
י'  -י
יושב ומשמר בשכר היא דאע״גדכדיעב
סוער סנרדסייב בגניבה -ואבידה אבל שומר חנס לא ודייקי מליסכא דאלו שניומות׳כדאית׳כהשוכר את הפועל דכיין נסך שכרו אסור משו׳קכס מכלמקו©
מיגניב או מיפב' וכ״כ ר״י ובה״ג כתב דאפי׳סומ׳סנס נמי ומיגכב או מיתבדכמי ' לכתחילה אסור ובסי ת"ן אכתוב דברי האגור על הירושלמי הזה וכת׳הר״סב׳עוד
בפשיעה קי/מר ומשו׳דכעי למימ׳ובפיתו לשלומי היצרך לומ׳מיגנב או מיתב׳וכ״כ :סס ( סי קפז ) בגוי הנכנס לביתו סל יסראל לאכול אמצו דאין צרי' לעסו׳לי מחיצס
רבי׳ירוח' דלכה״ג ה״ה ש״ח חייב ואיני מות׳אלא כשאינו חייב באחריותו כלל אפי' שלא אסרו אלא כמופקד אכלו שמא ישכח ויאכל כיון שמסור בידו ולא בדיל מיני©
בפשיעה כגון סהתנט וקני׳ עיקר עכ״ל גס מ״ס רבי׳כשס הרמ״כס דאהי׳ הואש״ח ' אבל כאן הגוי משמרו ואף ישראל בודל ממכו־ודומה לסמן של הקדשדמחמ׳חמור
עליו חייב לגפ׳אינו מכוון שהרי כת׳כפ״ד גוי שהפקיד אמצו אצל ישראל אס קבל הסקדס נזה' בו ובודל ממנו כ״ש זה שאינו מסו׳כידו כלל אבל בוראי אסו׳להפלותו
עליויסרתל אחייו׳שאס אבד או נגנב ישל לו דמיו הרי זה חיי׳לבערו הואיל וקבל עמו על הסלחן דקיוב לבא לידי פסיעה כיון שמכירין זה את זה דכמוסאיןישראל
עליואחריו' נעשה כשלו ואס לא קבל עליו אחריות פות׳לקיימו אצלו ומות׳לאכול מקפיד על הגוי שלא יאכל משלו כן הגוי לא יקפי' על ישראלואסי׳בהפס׳מפ׳אסי*
ממנו אחי הפסח שברשות הגוי הוא עכ״ל הרי דלקבל עליו אחריו׳כתב שאס אבד כאן דכיון רחמן במשהו רחוק הוא שלא יתערב פירור אח׳משלו כסל ישראל וסתור
שהנגנב ישלם לו דמיו משמ' דוקא כשקבל עליו גניבה ואבירה אבל ש״ח לא • אחי סחורילכרמא לא׳תקרבעכ״ל ובא״ח כתוב אס רוצה גוי לאכול חמץ כביתישראל
שכתבתי זה בא לירי ספר אורח חייס וכתו' בו ר״י במקום בס״ג וכן כתוב בובה״ג מותר ואפילו על סלחן ישראל קרוב הדבר להתיר זה מצה חה חמץ דומיא דשני
במקוס הר״מבס והיא סנוסחא האמיתי'  :ומ״ש ולזה הסכים א״א ז״ל הוא ממה אכסנאין וי״א אפי׳ליכא הפסק כנתיס דאי איכא הפסק בנתיס מותי לכ״עעכ״ל•
ס:־מ3ספ אבייתאדגוי שנכנס לחצר ישראל וככק בידו אין זקוק לבער הפקירו ולענין מעשה נקיטינן כדברי היש״באכ • ישראל שהפקיד חמצו אצל ישראל
אצלו זקוק לבער מכאן ראיס דס״ס חייב לכפר דסתס פקדון ש״ח היא  :וג״״ש יסבירו או אצל הגוי וקבל עליו הנפקד אחריות יש מן הגאונים שכתבו כיון שקבל
ואפי׳אס אינו חייב באחריותו אלא שהגוי אלס ונולי הס דברי הרמ״בס בס״דוז״ל עליו הנפקד אחריות אינו עובי עליוכ״כהר״ן בסדקדפסחיס בשסהרמ״בן
טי אנס שהפקיד חמצי אצל ישראל אס יודע סישראל שאס אבד או נגנב מחייבו לענץ הפקיד אצל גוי ונראה מדברי הר״ןשכך הוא דעתווהרש״באכתככן ס©
לשלמו וכופהו ואונסולשל' אע״פ שלא קבל עליו אחריו׳הרי זה חייב לבערושהרי בשסקצת גאוכיס גס לענין הפקיד אצל ישראל לומר שאין המפקיד עובר עליו
נחשב כאלו הוא שלו מפני שמחייבו האנס באחריותו יכת' ה׳סמגיד סכת' כן מפני וכתבו שהביא ראיה מדתניא במכילת׳ בבתייכס למה נאמר לפי שנאמר ננלגיבולך
שמא מפיש דהא דאמ׳רב׳לכני מחוזא בעירו חמיר׳דבכי חילא כיון דאילו מיגניב סומע אני כפשוטו ת״ל בבתיכם מה ביתך ברשותך אף גבולך ברסונו׳יצא ס־מצו סל
בעיתו שלומי ונו׳תשלומי׳אלו היו סלא מןהדין אלא באונס ואף פפ״כ נקר'החמץ ישראל בישות הנוי פהוא שלו ואינו ברשותו וכתב סר״ן מיסו ה6מ מדאוריתא
סלהס ובהשגות כתוב שאין אחריות מן האונס אחריות שיתחייב לבערו בסביל כך אבל מדרבנן צריך ביעור וכתב הר״אששה״ר יונה היה אומי דלעולס ברשות
וקנתכמזקצתהספרשי׳ שזה האחריות מרין ומחק המלכותהיה סהיהעליהס המפקיד הוא וחייב לבערו מן התויה ונ״ל דדבר פשוט הוא דאפ״פ שהנפקד קבל
לשמם אנשי החיל שהיושומרי' הפיר אבל כהלכות רי״ץ גיאת נראה כדכיי יבינו עליו אחריות מ"מ עיקר הממון של• הכפלים הוא וכיון שהשאילו הנפקד ביתו
מכ״לה׳המני׳ :ואם אינו חייב באחריותו אינו חיי׳לבערו אראש הסי׳קאישכת' לשמיר׳ממונו קיינא ביה ביתו וההיא דמכילתא איירי בככיי שהלוה לישראל פל
שאס סא חייב באחריותו חייב לבע׳וכמסךבביאו׳דיני חיי' באחריותו ע״כ ועכשיו ממצו כדתנן פרק כל שעה עכ״ל וכן דעת הרמב״ס שכתב בפ״ב שישראל שהפקיד
שסייס קמי שאס אינו חייב באחריותו אינו חייב לבערו  :ומ״ש אפילו הגויכבוש
חמצו אצל גוי עובי בבל יראה וכל ימצא :
חיות ידווסרוי עמו בחצר הכי יליף מקראי בפיק רפססים וצריך לעשות לפניו
מחיצהגבוסי׳טפחיס • ססידף ו )אמ' יב חמצו סל גוי עושה לי מחיצה גבוהעשר
ונזדכרייכי׳נר' דבלא קבל עליו אסריו׳מיירי וכן פרש״י וכן נראה מדבריהרמב״ס
מתג הי' המגיד שזה דעת קצם מפרשי' אבל במל העיטור והימ׳׳בןץקכת מן
צשחייני׳מסישיסדבלא_)קבל .
לא
עליו אחריות .
גפי׳מחיצה י' אלא
 ..״
מתו'
_
מפניצו לכל _ .,
מ’ °לא ינשל בו ובקבל עליו אחריות די לו בייסד בית ובמחיצה י׳דציון דייסד לו
׳■ יתגאו ברעותו הואאע״ג■דקבול עליהאחריו׳עכ״ל■ :הילכך גוי שנכנס כבי'
'
■ ־יתל בכסח וחמסו בידו וכו'• שס ת״ר גוי שנכנס להצרו סל ישר׳ובצקו בידו אין
קקלכעי הפקידו אצלו זקוק לבטר ייחד לו בית אין זקוק לבעי וכתב הר ן גוי
מ:נ לחציו של ישראל ובצקו בידו אין זקוק לבע׳שלא הזקיקוסו להוצייאת הגוי ןמ
מית כדסמי־י׳אבל אתה רואה של ממדים • הפקידו אצלו זקוק לבער דכיון שקבלו
תישותי עמאן דקביל עליה אחריות דמי נדאמרי' כפ״ק ככוס שורך ברשותי חייב
”חי לו בית ה״ל נמאן יאמר כנוס■שורך ברשות' דססוי זהו דרך פרס״־י אבל
ת עי יבש קל עליו אחריו׳עסקי׳ואפ״ס כיון דייח׳לו בי׳סרי דס״ל כמקבל אחריו'

תמא נכרי שהלוה לישראל על סמצו ומשכנו בידו ונו׳בפר׳כל שעהידף ל}
תנין נכרי שהלוה לישראל על חמצו אחר הפסח מותרכהכאיז
ואוקימנ׳ ( כדף לא )אליב' דרבא דק״ל כימיה כשהי־הינו אצלו ואמר לי' קני מעכשיו
אס לא אפרע׳לך עד יוס פלוני והגיע הזמן ולא פרעו נמצא סלמפרע סיס של גוי
אבל אי לא אמליה מעכשיו לא קני ליה נוי וקס ליה ברשותי' דיסראל ואסיר וכן
נמי אס לא הר־הינו אצלו אע*ג דא״ל מעכסיולא גרע מחמצו של גוי כישו' ישראל
׳והאסייות על הישראל עכיל הר״אשופייוצ' בזר הס דבריי היי״ף יכת׳הר"ן אוקימב
לה בגמרא כגון שהרהינו אצלו וא״ל קני מעכשיו וכה״ג אפ״ג דרהו' דפנא דקבע
ליה הוי לאחי הפסח כיון דא״ל מעכשי׳ו מהרו׳ זימצא קרי ליה כישומיה דנוי ושרי
זכיון דאמ׳ליה מעכשיו ס״ל כמכור אצלו מסע ראסונ' דאי לא תימ ריכי אלאדוקא
בהגי' ומנו קודס הפס׳למס ןל לאוקומי בגמי׳כידאמ׳ליס מעכשיו וזה ס .לאכדכרי
ל׳ר אפייםשכתב רדוקא בשקבע לו ומן קודם הפסח והביא ראיה מן התוספתא
דתניא נכרי שהלוה את ישראל על סמכו וא״ל אס לא באתי קודסהפסח׳ הרי הוא
מכור לך וצו'< לאו ראירר־א דהא דתנייא בתוספתא בדלא א״ל מעכשיו עסקינן
ומ׳ה דוקא נשא״ל אס לא
באתי

איח הלכות נוסח תמב
לא באתי

קודם הפסח אכל בדאמ׳לים מפכשיו אפי׳כסקב׳לו זמן אחר הפסח מותי סממנים פעורים ומים ומחמיץ כן צריך לומ׳כחומץ האדומי פכרתכי׳בו
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הספ׳הל״ל ה״מכשכתער׳אח' הפסחאבל
.- - .
אסנמערכקוד'הפפתלאוציוןסלצ6מ׳
ומיידי נמי סהרהינו וממר כיה מעכשיו חיק' שאיסורו בעין כמו שהי׳ מעיסר חמיר טפי ולרבנן אפי'
לאו כן אלא כת סיום דבריו ואמר אבלהיב5ן
דאי לאו הכי לא קכי ליה ישראל
דקיימא אי} בהן אלא איסורא ־בעלמא ולדבריהן! מותר להשהותו .
שאיסורו בפין כמו סהי׳ממי׳ספיזה
יורה
לן כמ״ק דר״מ דיסראל מגדי לא ק 5י
ופסקהי
כוונתואסר' והיא סיס ב׳מיני
ספרוני
משכון הילכאפי׳היהינו אצלו אי לא א״ל
הא׳שכתעיב מעצמובלי כ
ווכ׳מכווןהאכי
מעכשיו שרי ועיירי סאין
אסריו׳המשכוןשבידו
עליו
לאס
האמריו׳עליו
אפי׳לא
הי'
שנתערב בכוונה כמו בפותח שכוונ׳המושה לסיב בוחפןלקיוסא וכי לא
קניסר״ש־
המס נון שלו עוברעכ״ל
וכך
הס
דברי רבינו והרמב״ס
לא הזכיר דין זה דיסראל בתערובת ס״מ כשנתערב מעצמו ואפי ' אס נתערב קודם הפסח אכלכשנסעו'
מהלוס לנכרי׳ לע חמצווכ׳ה״ה פהספ׳לפי שכרא׳סהו׳פוס׳כפפס
מפנידיסיאל
בכוכ׳קוד׳הפסח ואיסורו בפין בתוך הפסח כמושהי־מעיקרא פמיר הפי ולפ״זאין
מגוי קונ׳משכק וכר״מדאמ׳הכין בגמוכדין ישראל מישראל הילה׳הייב באחריותו צריך למסוק הספיי׳סכתוב בהס קוד׳הפסח כי המשך לשונו האמיתי הואה״מ
ובברנתבא׳שסמצו סל גוי ברשו׳ישראל וחיי ? ישראל באפדיו׳שסייב לבערו עכ״לו
כשכתערב מעצמו שלא בכווכ׳אבל היצא שאיסורו בסין ונו' ואמ׳קיר' הפסתלהגי'
תמב כל דבר סאינוחמץ גמור אלא תערובת חמץ
כגון׳ כותח הבבלי וכו' כל האמ׳שפן סוא שאפי׳בתערונ׳קוד׳ספסח לא קניס סיכת שנתערב כלי דעסעכ״ל1
אלו לר׳אליעזי׳הן כלאו וכו׳בפ אלו פוברק (דף מב )לע חמץ דגן גמור
ומ״ש יבי' דלר״א שהן כלאו אסור להשהותן ולרבנן דלית כסו לאואלאאיסווא
ענוש כרת ועל עירובו בלאו דברי רבי אליעזר ומכמיס אומרים למ חמץ דגן גמור
בפלמ׳מופי
להסהויפן
תיצו׳
דמשמע
דלרבהן
כמי
תערובת
חמץ
אסו׳מן
התור׳דהא
ענוש כרת ועל עירובו' בלא כלוס ואע״ע שלא סכר חמץנוקשה כדבריי יבי
אליעזר
קמני ועל עירובו בלא כלום דאל״כהל״ל וע־רוגו מות׳וצ״נ מדברירכי׳שכס׳ולומן
סובר רבינו דכי היפי׳ דמסייב על תערובת חמץ ה״נ שיחייב על חמץ
נוקשה
ויס
אפי׳לאו אין בהם אלא איסויא בעלמא וכיון ואסור באכילה מן ספור׳תהיחיתי
לתמוה עליו דהא רב נחמן הוא דאמי הכי בגמרא דמוקי מתניתין
דאלו
פוברק
לן
דמותלהפהותן
בפסח
ואיפש׳סטעמו
של רבי׳ממ״ש הרא״ס אמפניתץואלו
כפסח כותח הבבליוכו׳תומא של
צבפייס וכו ' כד׳אליעזר דשמפינן ליה דאמר חמץ פוברק בפיס מתח הבבלי ומפי ר״ה מוברק מפל השולסן דאין נאכליןאכל א*ינו
דגן גמור ע״י תערובת בלאו
יה״ה
נוקשה
בעיניה ורב יהוד ' אוקי מתטמיץ כר'' מ עובר עליה׳בבל יראה השת׳להך פעמ׳ד מפיס בריש מכילתין זמ״ה צריךלבנו
ואמרי׳בגמ׳רב יהוד׳מ״ט לא
אמר
כר
?
נסמן
אמר
לך
ע״כ
לא
קאמ׳ר׳אליעזיי
התם
החמץ
מן
הבית ולא סגי ליה בביטול משו דלא בדילי אינסי מיני׳פולי שתאכל מי
אלא חמץ דגן גמור על ידי
תערובת
אבל
נוקשה
בעיטה
לא
אמר
תניא
צופיה
דיב
דמתני׳אף
לפר״ת
שאינו עוב׳ פליס׳בבל ירא׳אסור להשהותן דחיישי' דילמ'אתי
יהודה כל מחמצת לא
תאכלו
לרבות
כופת
הבבלי
וצו׳וחימץ׳
האדומי
ו
!
יתו
'
המצרי
למיכל
מיכיהו
אבל
לאידיטפמ׳דפרסיכן
משו׳דהסמיר׳תורה לעכו' עליו בכליראם

טקס׳בעיני׳חמור מחמץ גמור ע" י תערוכת תני' כותיה דרב יהודה דאמ׳פמץ ימו'
 3תעמב חמור עכ״ל ומאחר דתניא כופיס דר? יהודה דאמר דר' אליעזר לית ליה
חמץ נוקשה למה כתב רבי׳דאית ליה ופמ׳יש לדחוק ולומ׳ססובר רבי׳דהא דקאמי
תניא כותים דרב יהודה ומסיק׳ ס" מ נוקשה לר׳אליעזר לית ליה האי סיפפא הויא
לפויס מאי דס״ל לרב יהוד' דחמץ ע״י תערוב ' חמור מנויקש׳בפיניה אכל לרב נחמן
דאמ׳דנוקס‘ ? עיניה סמוי מממץ גמור עי תערובת אמ׳ לן׳ דילרבופא קפצי חמץ
גמור ע״י תעיובת וכ״ש לחמץ נוקש׳וייס קצת הוצסא לזס מדפיש״י בר נחמן ה״ל
טקסה בעיניה חמור מחמץ גמור פ״י תערוב' ואיכא למידא למה ליה לפרושי׳ הכי
למשמ׳דבק״ו מייתי ליה׳ והא אמרי׳כיגמ׳דכהו׳הדין מייתי ניס ונר׳שהצייחו לפרס
צן משוס דקשי׳ליה׳ מאי מייפי סייעתא לרב יהודה מהאי כריפ׳מדלא קפני נ יקמ׳
בעיניה וקתני חמץ מ״י תערובת הא בברית' דמייתי מינה רב נחמן ןל תר כמי חמץ
ע״י תערוב ' ולא קתני נוקתה ומאי אולמא דהאי בריתא מההיא אדרכ׳ההיא עדית '
דקתני בהוי׳דברי ר׳אליעז׳והאי בריתא לא ידעי׳מאן קתני לה אלא מדיוקא אלא
עזכ מההיא ליצא סייעמא לרב יהודה דאיכ' למימי דקתני תערוכ׳חמן גמור ול׳ה
לנוקשה בעיט׳אבל בהאי קריתדנח׳לפרופי פרטי
דתפחב׳חמץגמו׳וקתניסצר
המדי וחומץ האדומי וצו׳אס אימא בנוקש׳ בפיני '
הוי
דיניה
צי
הנך
ה״ל למיתריה
בהדייהו ומדל׳תנייה אלמ׳נוקש׳לימליה וצדר' יהודה ומ״ס איצטרי׳לפרושי דלרב
נסמן נוקשה צפירה חמור מתערובת חמץ גמור דהיפתא אפ״ג מח׳למימני פרשי
דתערוב׳חמץ לא פיקשי אס איתא דנוקש׳בפיני' אי׳ליה אמאי לא תליה בהדיייסו
דאיכ׳למימי מסוס דאית׳מק״ו לא איצטרי' למיתריה צלל והשתציון ללסבית רב
וחמן ליצא פיעתא לרב יהוד' מהאי בריתא לא מכרע׳מילת׳דתיקו׳הילצת׳צוומי׳
משוס דקאמר תלמודא תניא כותים ומסתבר ליבי׳דברי רב נחמן מוקשה בעיניה
!נווימסמץ גמו׳ע״יתעדוכ׳ומסני כך סתם דבריו כמותו ז וס״ש רצי' ושכר המדי

דביע ור חמץ הוא מסו׳דהחמיר׳מורה לעכור עליו בכל יראה החמירוסכמי׳לבערי
וסובר רבי׳דיל שיש לאו באכילתו עובר פליו בבל יראה וכל שאין בו לאואע״פ
סאסור מן התור' אינו עובר עליו כבל יראה דאיילו לעעעא דדלמא אחילמיכל
מיניה לרבנן נמי אסור להשהותן ימ״מ קשה דלא ה״ל־לספוסדבריוולכמו׳דלרמן
 .מותר להסהומס כיון דלאידך טפמ' לרכנןנמי אסו׳להשהות׳מצאתי כמו׳יס לחי?
איך אמר דלדברי ר״א יש איסו׳בלבד בשהייתו והימ״כס כתב עוב׳בבל יראה וי נ
סהמחב׳נמסך אחי פי׳התוס׳שפייסו מתניפין דאלו עוביין אלו מסכעריןואין
בשהייתו אלא איסו׳מאחר שבאכילה אינו אלא לאו והימ״בס נמסך אתיפוש׳יי
שפירו' אלו מוברק ככל יראה וסוכר דאיסו׳אכילה ואיסור שהייה בי הדדינינהון
ומ״ש רבי' ועסק הרמ״בס כר׳אליע זר שכת׳ .תערובת חמץ עוכרק עליו בכל יי^
׳דברי הימ״בס הס בפ״ד ויש לדקדק היאך כפ׳רבי׳שהרמ״בס פ&קכד״ 6ורי״ףפס
כאגמים וכתב דמיירי כאין בו כזית בכדי אכילת פיס אבל יש בו יזית כבויאגיל
פרס חייביס עליו דלפי דבריו הא דכת׳הימ״בס דמוברין עלמערוב׳סמץאפיאן
בו כזית בכדי אכילת פיה היא ואכן איפכ׳שמעי-נן ליה שהרי כת' בס״אאיןפיינין
פית אלא סל אצילת עצמו של חמץ חבל עירוב חמץ כגון כותח הבנליוסצרהמיי
רכל הדביי׳הדומס להם מדכריעשהחמץ מעורב בהס אס אצלן בפשס לרקהואיןר
כרפ בד״א כשאצל צזית חמץ בפוךהתערובות בצדי אפילת ג׳ ביצי׳צואשלחצסו
התורה אגל אס אין בתערובת כזית הצדי אצילת ג׳ביציס אע״ע פאסו׳ לולארל
אם אכל אינו לוקה אלא מכין אותו מצו׳סרדו׳והיינו ממשצחכמי׳דצשאיןרהיין
בצדי אציל׳פיס פטור וביש בו חייב וכ״כ לצא ויה שפירש ה״ה דצרלו״כוסצחנחי
וניל דרבי' מפרש דבייש בוצזית בצדי אצילת פיס באוכל עמו מאצל אסר בניני
' כדרך סבני אדה אוכלים אותומודו רבנן דסייב אס אכל כשיעור אציל׳ פרסכסיני
הואיל ויש ש ס .כזית חמן ואכלו בצלי אצילת פיס דינו כיזרגל כזית ח" ' "4
בלא

תמב ( * )

^  *,ער וכת ואס אוכלו בהלעטה בלא טיבול ואפ״ה אין בו כזית בכדי אכיל׳פרס אבל אינו עובר בבל יראה׳אלא שאסור מדרבקלשהותק ועוד קשה סהימעיץ בספיי
נ ןו?ר״ 6דפסורכיפליגי היכא דאס אוכלו בטיבול אין בו כזית ככדי אכילת הרמ״כס יראה שפסק כחכמים ולא כר״א וכ״כ מ״מ וקורס שאשיב כי הטע׳שחילק
תס") לק ק׳ללטו׳
!וסואס אוכלו בהלעטה כלא טיבול יש בו כזית בכדי אכילת פרס ואכל בהלעטה למחבר כיןאיסור אכילה לאיסור שהיה
ע׳ד שכתבתי הוא מפני פנר׳מדברי הר״אס לכל לני ש ;נן .מ!3
סכת׳תערוב׳חקשוברים לפניהפכס צינן
 0וס דלרכנן פטו׳משו׳וכטל׳דעתו אצל כל אד׳וי״א מחייב ליה מלקו׳מדרש' שהוא סובר כפר״ת במשנת אלו עוברים אמנם הו־מ״כם
וכה חוזר וניע; ר<{ 3f
עליו בבל יראה הואכפרש״יי :
^פנתוהטמסמעבגמ׳דאית׳התס
שאיסש׳לומ׳בהית׳הב׳סתירו שזכרתי סו׳ הרתנס ט״ללחח'
ןכןימ 3כד אכיל׳פרסדאורימ היא
אמי
ופסק
הרמלם
?
׳
V
כרי׳א
שהתב
תערובת
חמץ
עובדן
עליו
בני!
וגיעורוכ״כ סמ׳יו
בשנסמיך
על
מ׳ס
^« ׳אמאי סכי אמאי פליני
מ״מ
בסס
רבקעלי׳רר״א
הי״מך
סיס
נםסהנא 1ני’ ו5ר 0ג'
יראה כגון שכר המרי והמודים וכל דבר כיוצא באלו אבי! דבר
רוקח הגבלי אלא סנס
ליה
לכומ׳הבבלי
הערס בין אטל׳לשסיה ושהר״מךם החסיר ז״ל י ניכב״י 663ר'
שיש בו תערובת חמץ ואינו ראוי לאכול מותר לקיימו בפסח :
ירוחש 1פע< גה
וליתביסבזית 3כדי
א״פ
אי
בעיניה
קא
וכ״כ הרי״ץ גיאת ובעל העיטור כתב רתעדובת חמץ בלאו,וכתב לענין כל ירצה ובל ימצא אפי^ו אם אין
בתערוכת כזית בכדי א" פ מססמס שכתב נסמלקה תחייז*
 nליה בסל דעתו אצל כל
אדם
אי
רבינו הט1ר וח' מ
מ  4קאסטי ואכיל ליה לית ביה כזית דווקא הנך שהן בעין ולא נעש׳בהן מלאכה אבל אם נעשה בהם
ימ״ך והמעיין בגס ' ימצא כי דין השהייס
לעניי{ כילכדנא
מלאכה כגון אספלניוקילור אינו חייב לנער וכן יראה דעת רב הוזכר במשנה בשם ר אליעזר והוא סתם
נני אכילת פרס ופרש״יהנח לכותס
צקיטינן פדנריי
צימס]7נ
אכיל,,עך
כזית" ע,
מתני׳והימ״בסיאה לפסוק כסתם מסכה פעו' במו פימנאר
^לידלא
מן החמץ בשיעור נטרונאי שהשי ,על ששאלוהו על העושקיי ; מצמוקי; ושודןאותז
 3דין3ל ירא׳ודיןאיסו' אכיל׳הוזכ׳בברימא }: 1*pp !0'p[rp
^ אכילת פרש דסא טפח אינו עשוי במי׳ופעמי׳מוצאין בהן שגי׳ או נ׳חסין אס מותי לשתותו אם נעש
(ג ) ונמרלצי יי1
^נן לאלא לסכל ואי מתרמי ואכיל ליה קור׳הפסח והשיב ודאי אסו׳לשתותו בפסח אבל לבערו אם יורע
כמחלוקר׳אליעז׳וחכמי׳ר׳אליעזר מחייב
סלן עונוין ונהגז
אע" פ שאין בו כזית בידי א״פ וחכמים העסכרשיי לאוס'
פמש דהשתא איכא כזית ממהר להצטיף שנסחט מן חמין חמץ לתוך מי הצמוקין צריכין את׳ לבערו ואם
פוטרים עד שיהא כזית ככדי 6״פ ופסק עב״לוכןהיונהג :
בשיפור אכילת פרס סמנו כטלה דעתי אין ידוע א״צ לבערו ע״כ ואני תמה למה אסרוא היכא שנתערב
,לאואכיליהיא לאיסיובי עלה ואימיס^ י קודם הפסח שהד ככר נתבטל בס׳וריי׳ף פפק כחכמים שאין לאו הימ״בס לענין אכילס כחכמי׳ואיפש שזה
?א םטמ ענ׳כמו,כו כיי5ו ־יכ ^כזיפמ[ לא בתערובחמץ ולא חמץ נוקש׳אלא איסו׳ דרבנן ולפי זה מותר בעצמו הביןהמחבר סדביי היע״כסובזה
יותרו השני סתית׳שזכיתי עכ״ל ומ״ש
החמץ3כייסה’ י׳5ןבילת פיס שכש
לעריו בתחלח לפני הפסה ולהשהותו עד לאחר הפסח ולזה
נף לוניל' פרס ממה סטיבל בתוכו לא
רבי' בסם סרמ״בס דדבר שיש בו תעיוב׳
וונלמן הכותחאלא מעט או פני זתי׳ או הסכי׳א״א הרא״ש ז״לב ודווקא שאין בתערוב׳ טעם חמץ כגון כל
סמץואינו ראוי לאב ול מותר לקיימו בפסח
ארבעה וכההיא פורתא ליכא מן החמץ אלו שאין נותגין אותו בו אלא לקיוהא בעלמא
אבל אם יש בו ביאר הרמל״ס כיצ׳עריבת סעכמיןסנתן
כזית וסבר המדי אפ״נדשתי ליה כעיניה טעם חמץ מחייבין עליו רטעם כעיקר דאודיתאנעבי״דסי׳צ׳יח) לתוכ׳קמח ומורו׳וקילור ורסיס ואספלני׳
פיהן אין לך שומה ב׳ או ג׳ כוסות שלא ומיירי נמי שאין בהם בזי' בכדי אכיל׳ פרס אכל אם יש בו כזית
וסריאקסנסן לתוכן חמץ tומ״שוכעל
ככדי אכילת פרס חייבים עליו וע״כ
השכר
יממן וישהה מתים הילכך בכדי שהיית
העיטור כ׳דתערובת חמץבלאו יש לתמו'
אכילת פרס לא שמי כזית מן החמץ לבד
עליו שמאסר שסברת בעל העיטור היא
שהים
ס וסא׳התערוב׳פסת׳שכר עיקרו מן התמרי׳או מתאני׳אלא שכמדי מערכין כסברת הרמ״בן והרי״ץ גיאת ה״ל לכתוב וכ״צ בעל העיטו׳ואין לומר שמפני שהי
עימהם מי שעורים קצת עכ״ל והשתא היכא דאפי׳כי אכיל ליה בדרך טיבול יס בו  .רוצ׳לכתו׳כשסבפל העיטו' דוק הנך שהם בפין וכו׳שלא כזב חילו׳וה בדברי הרמב״ס
נדמבכדי אכילת פיס חייב עליו כרת אס אכל סיעו׳פרם לכולהו עלמא ולא איירי ורי״ץ אלא בדברי במל העיטו׳לפיכך כ׳סביתו בפני עצמה שהרי בכלל ת״ש הימ״ב'
הרמ״כס כהני שזה נלמד מדין שאי איסורין סכ׳כפ ' חמש עשרה מהלכות מאכלות
דבי שיש בו תערובת חמץ ואינו ראוי לאכול הוא אספלנית וקילור כמו שכתבתי‘.
אסורות וסכא בכותח הבבלי עסקינן דלית כיה כזית בכדי אכילת פרס כשאוכלו 1יש לדקדק בדביי העיטו׳שכפ׳דתערובת חמץ בלאו ומפמ׳דלפנין אכילה קאמר
וק־ אכילתי דהיינו מל ידי טיבול וקאמר דהיכא דאכלו בעינו אי אית ביה כזית והיאך אח״כ כתב דוקא הנך וכו׳אכל אם נעשה בהם מלאכה אינו חייב לבער דלא
ממן בנדיאכיל' פרס טון שאין דרך לאוכלו כמינו אינו חייב כרת ומכל מקו׳מלקו' דמי ריסיה לסיפיה דריפי' לענין אכילה וסיפיה לענין כיעותואיפפילומר לטון
סייבמריבוייא רכל מחמצ׳ ואס אפילו כשאכלו בעינו אין בו כזית בכדי א״פ שפטור דכ׳דאוכלו בלאו ממילא משמע דצרי' לבערו ושפיר שייר למימי אבל אס נעס׳בהס
והנימשמיליסנא דסרמ״מזדמיירי נשאכל הכותח כפינו דהיינו שלא כדריאכילתו
ע״ל ^י׳

מוכת׳נד״א כשאכל כזית חמץ במוך התערובת ככדי א״פ ולא כתב כד״א בשיש בו
כזית חפץ ככדי א״פ ומפני כך לענין לעבור עליו בכל יראה כ׳ סתם תערובת חמץ י כגון אספלנית וקילור ניא׳ שמה שקרא לאספלנית וקילור כמשה בהם מלאכ׳הוא
עוגיין עליו כגון המויייס וכותח הבבלי וכי' מסוס דסתם כומח הבבלי כשאוכלו מפני שהחמץ מפורב עם דברים שאינם ראויים לאכילה ‘  1מ״ש וכן יראה דעת ר3
נדע אכילתו דהיינו ע״י פמטנילין בו אין בו כזית ככדי א״פ ואס אוכלו בעינו יש צטרוצאי כלומר לעת רב נטרונאי יראה שהוא צדע הימ״בס והיי״ף ובעל העיטור
נו כזית בכדי א״פ והילה מאסר שיכול לבא ע״י אכילתו לידי מלקות עובר עליו בבל ססוכריס דתעיובת תמץ חייב לבער שהרי כ׳אס יודע שנסחט מן הסטים חמץ לתוך
יראסוזהו סכ׳רבי׳ופסק הרמ״כס כר אליעזר שה תערוכת חפץ וכו׳כלומר מדכ׳סתס מי הצמוקים צריכים אתם לבערו ואיני יורע למס כת׳יכן יראה דעת רב נטיונאי
לתערובת חפץ כגון מורים ונותח הבבלי ופכר המלי פוכרין עליו בכל יראה ולא למשמע שאינו מפור׳כן כדבריו והרי כהדיא נ' צריט׳אתס לבערו ואיפשר שמפני
פילקבין ישבו כזית ככדי א״פ לאין בו למדנו שהוא פוסק כר׳ אליעזר לכל היכא שלא כ׳חייביס אמם לבערו יש מקום לומר שלא כת׳שצריט׳לכערו כלי שלא יעברו
ומידומי' דכותח הבבלי דאית ביה כזית ככדי א״פ כדיך אכילתו ואס היה אוכלו עליהם בבל יראה אלא משוסחומיא כעלמ׳ומפני כך כ׳וכן יראה דעת רב נטמנאי
נהלעט׳היה בו כזית בכדי א״פ אם השהה אותו מוכי בכל ירא ' ומ׳שכפ״א סלוקין ולא כ וצן לפת רב נטרונאי ודברי רב צטמנאי צייטס תלמוד דלשמותו ׳כ לודאי
עליו אם יש1
אכיללי׳ע"
לקש ומיידי נפישא
פ״י טיבול כזית ככדי א״פ אע״גדכי אכיל לי בעיניה אית כיה כזית בכדי א״מ אכל
אס יס בו כזית בכדי א* פ פי׳כשאוכלו כדרך אכילתו דהיינו ע״י טיבול חייבי׳פליו
לדברי הכל כן ני׳לפר׳כדי לישב לכרי רבי '( :וכ״כ מה״רא מזרחי בניאו' םי' מג )ומ״מ
ה״ל לרבי׳לפדש דלהימ״בם כסיאס החמץ פנכומח כ״כ מועט דאפילו כייאכיל ליה
בעיניה ליש ביס כזית בכיי א״פ כיון דלית ,ביה איסור מורס אינו פוכר עליו בבל
ידאה והרא״ש בתשובותיו כלל־י״ז כת׳ג״ה דהימ״בס פסק כייאליעזרמלהביא קיא
דכל מחמצת לא תאכלו והיינו פ״כ כר' אליעזר דרבנן לא דרשי כל אלא סתמה עליו
למס כשאם אכל כפסח תערוב' חמץ שיש כו סית בכדי א״פ לוקה עליו ואין בו כרת
סנאי בל מחמצת לא תאכלו להא לר׳ אליעזר לא כפי כזית בכדי א״פ כדמשמ׳בגמ
ע נ ולפי מה שפירשתי דברי הימ״כס נתישבה תמיהא זו דהא דאמרי׳בגמר׳דלרביי
״לי ^ אפי׳ליכ׳צזית כידי א" פ חייב סיינו־בדלי׳כיה כזית ככדי א״פ כדרןאכילתו
בטיכו ומ״מ יש בוכזיתבכדי א* פ כשאוכלו בעיינו ואכלי־עינו אבל אי אפי׳ כי אציל
ל" בעיניה לית ביה כזית בכדי א ' פ מודה ר׳אליפז' לפטור ומצאתי כתוב על דברי
יבי בלשון הזה יראה סתירה בלשון בעל כספ׳ סדידיה אדילייה שכ׳ראשונה כל אלו
לי ^ליעזי הס בלאו ואין בהם כרת ר״ל הס בלאו דכל מחמצת לא תאכלו שהוא׳ על
ץילפדבר המערב אבל אין האוכלו חייב כרת ז עוד אמי ולדבריו אסור לשהותם
יענהו בזה אסו׳מדיבנן אבל איצו עוב בכל יראה כי אמ״ס שהוא בלאו על אצילת
תעיו3ת אינו עובר בכל יראה ובלימצאכי הלאויס פללו דוקא בחפץ גמור בלי
חפיובת ולהמשך זאת הכינה אמ׳לדברי חכמים ולדבריהם עותר לפהות׳יסיתחייב
^ 3יייאלס הלמולפולה האיסו' מפל׳באכיל׳מכש היה לכןלדכרי ר׳אליפז׳סבאציל'
^  f 3 ,השהיה יורד מעל׳אחת והוא אפו׳מדרבנן ואינו עוב׳בלאו ולדברי חכמי'
"' 1שלהאציל' אינו עובר לאו רק איסור מדרבנן אם כן כשהיה מות׳לגמיי אפי'
ייבנןאח״כ אמי סירמ״בס פסק כראליפזי מפני שה' תעי ובת חמןעונריןעליו
3ליי^ה והלא הוא כ למעלה בי לדעת ר׳ אליעזר תערובת הוא נלאו על סאכילם

רבים ביותי על החטים אלף עממים ואף ע״מ שממשו של
חמץלאנמסבצמיקים
וכמימיהם אסור לשפות־ משוס דחמץ כפסח במשהו אבל לענין לבערו אינו חייב
על שיודע שממש ו של חמץ נכנס כמי הצמוקים ואז אע״פ פהכמוקי׳ומימיהם רבים
על החטים אלף פעמים אין החמץ בטל וצריך לנערו  :וס״ש רכי׳ואני תמס למס
אפיוהיכא שנפער׳קודס הפסח שהרי כבר כמבטל בששי׳לטעמי׳אדל רבי סכ׳סתם
כסי׳תמ״ז סתמץ שנתערב קוד' הפסח ונתבטל בששי׳מותי ולא אמיידחחר וכיעור
ולא כ׳שוס חולק בדבר אכל לפת הימ״בם בפ״ד שחוזר וניעור יכ״כ יכי׳ייוח 'בשום
הגאוכי׳והרש״כא ז״ל ומפתה אין לתמוה על רב נטרונאי אס יסבור כמות'  ‘.וט״ש
ורי״ף פסק כחכמי׳שאין לאו לא כתערובת חמץ ולא אמץ וט׳ולזה הפכי׳היא״ש כך
גראס מדברי היא״ש סם ססוא סובי כדעת הרי״ף ז וכיש ולפי זה מותי לפיבו
לפני הפסח וט׳אינו מפור׳לא בדברי סרי״ףולא בדברי היא״ש ולא מצאת יו בלבי'
שוס פוסק אלא סבית רבי׳שהוא סובר סאע״פ שבתוך הפס' אסו׳כאכילס מדרבנן
מאח' שאין כתערוב' חמץ אסור מור ' אילוצייך לבערו בפסח והילכך מומר לערבו
לכתחלה קוד' זמן איסורו ולהשהותו פד לאחר הפסח ומנואי בדבריו פוף סי׳ממ״ז
שזאת היא סברתו ושאין לעת הר״י כן ושם יתבאר בס״ד נ ומה שיש לדקדק במם
שממיר להשהותן בפסח כתבתי על מ״ס ולרבנן אפי׳לאו אין בהם ולדבריהם מות^
להשהותן  :וס״שודוקא שאין צתפיונת טעם אמץ וצו׳דסעס כעיקר לאורית' הצי
אמיי׳בפ׳אלו עוביין ( ל מל ) דבכל איסורי! שבתורה הוי טעם כעיקר וילפינן ליו
 .מלכתי' גבי נזיר מסית שאס סרן עכבי' כמים ויש נהם עעם יין חיי׳ור׳עקיביליף
ליה מגיעולי גויס וכ׳רש״י בפ׳ גיל הצשה דפעס כעיקר הוי מליבכן והתוס ' כתבו
להוי מד אורית א ודעת הרמ״בס בפר׳ט״ו מה׳מאנלו׳אפורו׳צדעת רש״י ויבי׳פובר

כדעת המו '  tומ״שומיירי נמי שאין בהם כזית בצדי אפילת פרס כבר צתכא׳דה״ק
ומיירי צמי בשאין בהם כדרך אכילתן להייצו ע״י טיבול כזית בכדי אכילת פיש
אע״ג דכי אכיל ליה בעיני׳אית ביה אבל אם כשאוכלו
נדרך

ן «־)« !ירר  ,לוליין

7חי' לחי]1שכתער׳׳ כדר׳אכילפו דהיינו ע״י סיכול יש בו כד ככדי אכיל' פיס חייבין עליו כרת אס אכל כתסמצם ולכסוף ע פשה ואיפשר דמלונין  iשנפרס׳אימז ראויה  $לכלי ו»ן *
ק !.לפהפפה לוי« פרסנ ואיכא למידק
משמעודאישיות׳חמורכזיפככרי אניל׳פרש ממע׳כעיקי ולזה סתמו ההלכו׳ורכי' עכ״ל -וכ״כ הי־־״ןעל הפיספפ׳מלונמ׳שנסרח׳לןיט ytp
מי«ר וכי עיר אעי' ססרי כספם כעיקר נסלק ,!.המפרפי׳איהויא דאורית' צו דדבקובס־ת בכדי אכיל ' יפ ' שכסרסס קודס הפססדהוה ליה כס -יכו קודס זמנו סמומי 3הנ*5תוצול! מגי
זמנו
מםוונוקעופייומ' פיס מסמדלכ״עהוי דאחרית ובהדי׳אמרי׳בע במר דע״ו לב ססעמו וממשו׳ אסור אכל נסרסה בפפס
אס נסרחה ולבסוף הספינה הוא בחר׳" וקידם ! מכודסאלאקל
! ■.יזון ולהשהות; ולוקקמליוחהו כוי׳בכדיאכיל פיס סממו
מאתר8יש גוש"
סליה איסור הילבך אינו חייב לדיורי
ולא ממשו אסור
איפאבירוש׳טכ״ל ורכיב׳ברכיי
דל^ןי זה כמנעל,
ואין לוקין עליו ומשמע השכר שעושקבאשכנז מהטין ושעורץ חייבין לבערו ; כת׳אבי
מיג׳ו׳לנפסל׳נמי׳ש דאעעמו׳זלא ממשו אמרי' ד ם י
ססתס ולא סילק בץנתסמצס ב" *
סע נעיין /העזרי קולן של סופרי נ״ל שהנייר בעצמו מיתקן בכך כגון עיבוד
ס־ןחןסי׳תב״ג•כ״ £וכיון דבטע כעיק׳הוי סיפיהאיסו׳מוטע
לנתיופצקוד׳פסח 0 :.זב יב האייקון
באן דאין ט!חננ מכזית בכדי אכילת פרס מאסר שלרבי" וניכר החמץ » בל »נו שמדבקין בו הקלף ער הטבלא ואינו ניכר
שדתמעש׳בא׳שהעמי׳גבינו׳בחלדשכר׳ואפר רבי׳אק להשהות׳ כיון סעלונמסכסיחה א״צ לכעינלסי
&לא נ7י לזהותי?
ללא לאכל« ' ; 7לי ודוק ' שאץ במערוגת סעם חמץ אבל אם
ט יי 6ק ס וכ י  fכ הי3ן״ש " ^'אלו
עוברין;
וכנ׳׳ל׳ ויד0ש הסוד שי בו טי 1ס חמץ חייביןעליו קשה למס סזר
סמ 5בס דכי שנתערבוג ח5ון
לללנרי־רנ אלפע לכפי׳ועיירי שאין גסס ימ ' בכדי אכילת׳
ואינו מאכל אדם וכו׳בפ״ד •־ 1כתכ®ד
מותר צער (ר פיס אבלסא  .ישבו כזי' ככדי אכיל׳ פרם׳ ימים חייב לבע׳יואם נתןלר 2וכ׳עודו'» 3י' שעה
אהתאינו
חיי׳לבע
לכתחילה
כגדי׳סככסו אותה בחלב ספהקר טירן,
ע׳ /ח
להשהותה .ע״לסי' ,סייבין עליו דמשכונב דאסשי גו כל שסר
שדבקו אופס בתק• ונו׳סס וכמ׳ה״9
פש״ך כש« פו דת פחו׳מכזית בכדי אכילת פרס איןסייכיך
רבי׳ובןניייי׳שדכקואותסכחמץאינו־מן
עליו והלא כל שיש זב טפס חמץ
חייכין:
חזלקיןכדנד י
מסרחת מיד הלכך אםהחמיצ׳ואחיכ נסרח׳צריך לבער אבל
שנזכ׳בגס' אםי
קולן סל סופרים _ _
דסמסאפור
(לץ .ןיזמרי" ולמב עליו ואפי׳פחופשוכא ממי׳ככדיאכילת■
נסרחה ואח״ב החמיציא״צ לבער ׳ :כתירבהאי גאון כיון שמלוגמ׳לקיימו וסואקודסשדבקו
כיהנ״רואהרי
נדרשה שלו כייר
פרס ושמא י״ל דטעס כעיקר היינו שלא
5כד ! ק - .נחלונית גמעיב בו ממשו' האיפור כלל אלא סממו שנסדח׳א״צ לבער לש טריאקא טומערבין בו חמץ יבש
שחו׳עםהוא נוקשה כעיניה ואסור לקיימו
אלא
^קמתנרין להסירן
בשר אפעהשא״צ לבע׳וכ״ב הר״ם במז״ל דגר שנתערב בוחמ^ דברי רבי׳ הס אח׳
שדבקו ט
מיירו׳וסיס
<ז!איל ונר׳ החמץ וכדפני׳משרת ליפן טפסכפיק שאסשרה
ואינו
מאפל
אדם
כגון
הטדיאנזא
וכיוצא
וכ
^
ע
י׳
פ
טןמותר
,
*
ק
יימי
צי
כמריבה
שנתן
למיכה
עומת
ייליסכת׳
לעין ־
ענבים כמיס :ויש בהס טעס ייןשיי׳והיינו׳
נמי דאמרינן טעמו ולא ממשו אסור ואין אסו׳לאוכלו עד לאח׳ הפסח
אע״< 5ש^ ק .בוחמ ץא5,
אשןץןא
רבינו שא ין צורת הסמן עומד׳פכ״ל
וכוס
■יי
אין פנו צייכין לדברי אבי העזריסכ׳רגי׳
לוקין עליו וכזית בכדי אכיל ' פרס היינו ובת עוד בגרי שכבסו אותם בחלב חטה וק ניירות שדבקו אותם
לפיל סמחל׳בין כשניכרהחקלאימנינר
כשננמשו סל איסרנתעיב בהיתי ולפי זה בחמץ וכל כיוצא בזה מותרלקיימו״בפסח
■ וכן העיד;רבי'משולם:
דלטעס זה אפילו בניכי הסמן סח •
כתחלה כ׳רכי׳שאפ״פ שאיןממשושל חמץ על ר״א הגרול שהיו בגדיו מכובפין
■ כמי ק מח כפסח וכ״כ רבי׳אבן
ובתרומת הרסן (סי׳קיו) (וכ״נ
ניפוך ההית׳לא שרי אלא ככגון הכי שאין על כרים וכסתות שפחין אותן במי סוביןשא׳יצ לבער שאין שם בפשקי׳סי׳ קמ״ט ) כתו׳סאס בא
לדכ׳שוס'
נהס טעם חמץ שחין נותנין אותו בו אלא אוכל עליו שמאום
הוא ואינו ראוי לכלב וכתב עור מה שנהגד דבר כבצ׳פוך ל ' מס ידבקבכצ'סבלילתו
לקיוהא בעלמא אבל אס יש בו טעס סמץ
לגרד הכתלים והבסאות שנגע בהן חמץ מצאתי להם סמך מן רכה מאד ויכניס כל הבצ'3ין
סדכקי׳שלא
חייבין עליו אף על פי שלא נתן שם הירושלמי אמ׳רבהונא הטח ביתו בצק חייב לבער והאדאמד יבצבץ לחוץ ואיכא למימידבכה״גסוי
ממשו סל איסור ואסר כך כתב
ר״ש קופת שאור שייחדו לישיבה בטלוההוא בקופת מאוס ואם הרמב״ם דוק׳ דאז אקצורת הסמןעומדת
דכהני דטבידי לקיום כמי לא
שריי
הוא בסרק שאינו יכול לחטט אתריו יטיח עליו מעט טיט :חמץ והמחמיר לסוסו כטיט מבחוץ תע״בעכ״ל
אלא בשלא נתערב סס ממשו של
ד וכן העיד רכי׳משילסוכו׳כ׳ כ
סרא״ש
איסור אבל אס נתערב סם ממשו סל שנתעפ׳קורם זמן איסורו או ששרפו באש ונחרך עד שאינו ראוי
והסרדכי בפי' אלו פוברק וכ״כ רסנ״ןמל
איסי' דהיינו כדת ככדי אכיל׳ פיס אע״ש לכלב או שיחרו לישיב׳וטח אותו בטיט בטלו ומותילקיימו בפסה כריס וכסתו׳וכו׳גא מדברי סר״אשססז״ל
שאין .נומניץ אותו בו אלא לקיוהא בעלמא וי״א שמות׳אפי׳באכיל׳וה״ר יהודה אברצלוני כת׳שאסויבאכיל'
וזקני אב  fכתי ספק בידי טלהכריס
מיי 3ץעליז  :וס״ש רבי ועל כן .השכר ומות׳בהנאיולזזז הפכיא״אהרא״ש?"ל ואלמא״ורישעושיןקורם
והכפפות סטחין אות׳כמי סובקאסצח'
סעושין כאשכנז וכו' כ״כ הרא״ש בפ׳אלו הפסח מפת שרוף אסו׳לאוכלו אחר הפסח  :בצק שבסדקימריבי
לכעונר׳דאיןצרי׳לכס' דאקשסאוכלעליו
פוברין כפס ר״ת ושעמו משו׳דדוק׳בפכ' אםשי כזית במקו׳אח׳חייב לבעיפחומכאן בטל במעוטו ואיכא ומאוס ופסול מלאכול לכלב ועורדמיוחד
ממדי הוא דפיו דעיקיו עשוי מתמיי׳או תרי לשני בגמר׳ ללישנא קמא הא דמית חייב לנער דוק' במקום לסכיב ואע״ג דאמרי׳כ פסשאו'ססיוסד
מדכרי׳אחריולא פיו נותכין בו אלא מעט
לישיבה צרי׳לכע׳ שא לא סעס פניהבמינו
שעורי׳להחמיצו כ .דמשמ׳כגמ' דרסו ביה שאינו עשוי לחזק אבל במקו׳העשוי לחזה אפי׳כז־ית אינרחייב
משמע דלא מיפסילאלא ט" י הטיסהכא
שמרי אבל סכי שלנו שעיקרו משעורי׳לא לבער ופחומכזית אפי׳במקוישאיגו עשוי לחזק איבו חייב לבער
מאיסטעי עכ״לוכ״כ סערדכיםם :וכתב
וכן משס׳בגמ׳דקאעדלא פליגי רבכןעלי' וללישנא בתרא הארפחות מכזית
בטל הקא במקו׳ העשוי לחזק פו׳מה שנהגו לגר '
הטמלי׳והכסאו׳שצגע
דר' אליעז׳אלא ככותח הבבלי 1ליכ' כזי' אבל במקו׳שאיכו עשוי לחזק חיי לבער וכזית אפי׳במקום העשוי
בהם חמץ מ צא פי להם סמך.מןהיווסלמי
ככדי אכילת פרס ושכי ,העשוי משעורי' לחזק חייב לבער ופס׳רב
אלפלחומר׳כרישנ׳בתר׳ור״ח פס׳כאביי וט׳כ״כ הר״אש והמידכי כפר'לא וסוברין
איכא הרבה יותר מכזיתבכדי אכיל׳פיס :דמתר׳תרילישניאהדדי והוימסקנ׳דפסק־לאביילפרש״יבשולי מ; פי6
ב״ !  :המיזסכתעפס ™<״ie
כתוב כא״ח׳אם נמצאו חטי׳אושע ודיס עריגאפי׳כזי׳אינו חיי׳לבע׳ובשפ׳העליונ׳אפי׳פחו׳ממי׳חיי לבער איסוריוכו׳כפר ^לופיברק (סס )״סר
כמי׳בעוד שהכשר שרי כ' מורינוה״ד סס
ובדפבותיתכזית במקום אחי
צריך
הבת סעפסהונפ8ל' מלאכול אדס
יהבלג
טוב דמות׳דצונןהוא והוא סאיקמבוקעו'
יכול לאכל׳סטמא׳סוסאמ אוכלי'בככיצה
אבל אס סס מבוקשו' הבשר מומר כהנאה לדעת הרצז״כד שסיצ 1האמת ולדעת הר״ש וכשרפ׳עס הטמא'בפש׳וכ׳הרי״ף הצו סא נפשל׳מלאכול לכלב צוינה צריכ׳שויבומנן
והרי״אףאסור בהנאה כמשהו וכעל נפש יחוש לעצמו מסוס חומיא דפקפכ״ל  :נמי לכ המיוסד׳ לאכול אד ' סמשרמיפם' מלאכול הכל׳הא אס נפסל מלאכולסכל'
וכתוב פ״שכרי סל סטי׳שנפל עליו<ר ף במקו מו׳מיו ע סי" צ ומ׳חטי׳סנפנו עליה׳' נפיק לי׳מתור׳א ויכל והיה לי׳עפרא בעלמא  :וכהי״ן וכ״ס אמאי צריכה כיעוריוהא
המיכומעורכי׳במיך הכי  ,מעורבים הס ברוב ואין צריך לבערם וכביכול בעלמ׳סיי v•^ *r#
נכילס ״•!# w־%
שאינה • v »w
ראויה '***t
לגי ׳י׳ז
לאשמה״׳«»•׳ v
כבלה ו׳ייוענן
וספן כעס לפנס׳׳1שיי '-1ז׳^
אפי׳כחמץמסח/ל
להו וב ' הר״אה והוא שאינם כיכרים ואע״ע  pאס נהכקעו היבררהדבר סהסמיצו דהכא שאני מפני שראויה לסמע בה כמה עיסו׳אחרו׳והכי איתא בגמ׳דהא סאוילא
ואס יש כאיסור מיה ככדי א״פ אסור לקיימן ורוב כגאוני׳הושוושאם נפל פליה׳ הזי לאכיל ' ואפ״ה צסרי׳רחמנ׳מהאי טפמ׳והכי איתא במכילת ' :ומ״ש אוששרצו
מיס במקומו׳מועסי׳כדי שיהיו 3פלומ '
שכ 'ואיכ;ןמ 0וקפו' וטהנן סמות׳לקיימן עיכ״נג כאש ונסיך 3ר״מ כל שעה (דף כא ) חיצו קוד׳זימנו מותר בהכאתו אפי' לאחיומנו
וכתבו
התו׳וכגון
שנפסל
מלאכול
לכלב
דבע״א
לא הוה שרי רומי׳דפתספפסוב כ
ד׳ Jחביות שנמנו עיסה כסולי׳לדבק כץ .הנסרים יתבאר רפי ' תמ״ו־  :כתב
אב־ סעודי קולן לס סופרים רונה לושי שהנייר בעצמימימקן בכך וכיו׳ יתכאי
לקמן
פרא״ס
והי־״ן
ז״ל
י
וה' עוד הר״ן ורוקא פחרכו קודם זמנו אבל לאשר זמנו לאסקע
בסי׳זה  :ממשה בא׳שהעסיד גבינו׳כחלא ד פיפר׳ וכו׳כ״ב המרדכי 3פ׳ אין מעמידין איסוריה עדדשריף ליה לגמיי  :וס״ש א י שייסדולישיבה.וטח אותו כטיטבטלו
פי׳סכר זה של שפודים היה וכ״כ הרמ״בס סי״ו מה׳מאסלות אס< מ פהמפמי״גביניה בפ׳אלו עוכרין ( ד מה ) הפת סעפשה סייב לבער משכי שראויה׳ לשחקה ולשמעכה
בכל דבי סהוא אסור בהכאה הכל אסור כהנאה אע״פשהיא מין בסאעומינו ואף כמה עיסו׳יסב״א אוס׳בד״א במקויימ׳לאכיל׳אבל 3ע' שאויפייחד׳ליסיכה בטלאט
פ״ס סהוא כלשהיו  :כתוב כמ״הד׳ מיני מרקס׳מכליל׳סוק׳ודכם ומחסין בבלילה רב נסמן אמ׳רב הלכה כרש״בא איני והאיר יצה׳בר אשי אמי רב אס טס פניה נטץ
וו מיני קסנית גרפיניין ני׳דיס־לםוס שמאכזדייפוכקימח פפירכו כמקו׳ססוק׳ ואס בסלה טס אין לא ספ לא מאן דמתני הא לא מתני הא איכ׳דאמיי אמ׳רבנסמןאט
אין
עירבו ברקעשודאי פילת -נקיה נתערב בהם דדמי שפי לסוק ואכן מהדקי׳ השלת
רב _ ז
_
אץ לאטי•
הלכ׳כרש״כא_דאמ׳רב יצהק3ר אשי אס סס סניה בטיט כטלה טס .
לחמץ גסודימפניסלותמין החכים במיםקודס שמיצה אענם כמדומ׳לי דל 6נהוג לא ופסק רבי' כריב יצחק בר אשי דהא לליסנ׳כתר׳ליכ ' מאן דפליג עליה
וללישכח
פלמא לאסו׳ ורא וי להירורז לפת לגויי מחוץ ילבית במתנה גמורה ויחזו׳' ויזכה בהם קמא נמי אפ״ג ׳
דמאן דמתני הא ילא מחני הא מסק כותיה '
משו׳דמסעיר טפימיץ
לאחיי העפת  :עריבת סעכונץ שנתן לתוכה קמח וכו׳לרימא יש' אלו עוכרין; כפמן אמ׳רב וכן פסק הימב״ס כפ״ :3ומ״ש וי״א שמותר כאכיל' ונו׳בריס פ ״
(ד מה ) הפ' לור־יוהאספלני' והרטייה וכו׳פוספת׳כהב׳סרי״ף בפ׳אילו עוביין וו״ל פעה אכא דאס׳רבא חיכו קודם זמנו מותבהנאה
אפי׳לאסרכ׳הר״ן וואמיי
הקיציי וסאפשילנית והרשי ' סנתן .לתוכן קמח אין כרי׳לבפר מלונמ׳שכסיח׳איןצרי 7מות׳בהנאה בדין סויא דאפי׳כאכיל׳נמי כיון שיצא מתורת פת קוד׳שיסול כואיסוי
לבעוכ״כ ג״ה ^יב׳בפ^ ד ונ׳הירא״ם ד איפ׳בייוס 'מל ונמ׳ס כי1ס מצ׳וא ס״כ נמרחה חמץ אלא לפי שאץ דרך אכילה בלחם סמך נקט לישבא דמות’ בהנאתו ואפי "כי
.וקיק לחמי■ וכ"כ ^ך |" בד וכ׳ה״ה באמת שכןבייוש׳ולא הביאוכובהלכו׳וגסרבי' ליה לאו אכילה הייא אלא דמתהני מיניה והר״אש כ׳דלא מיסתכ׳סאע״ה שבסלדמא
לא כתבול :פי ישדביי סייית ^ עי בנתסמפה בפמס ויכצה״ג בעינן כפיסה ולבסוף האוכל
אנלכלאדס מ״סכיון דאיסו קא אכיל ליה אשיר וכשכ סו׳סכרצלוני יי
:בנלי
נפחמצה ודברי התוספתא? י0׳ מהיחה• קורס הפסח דכי אמאיפשס לאסלעליה ו 0״מ
דמיפר
בהנא׳לאחר
זמנו
אבל
באנייל
'
לא ומסאי טעמ׳נמי אסוי כוסס ר
האירנא
איסור פ־מץ דהא סיס סרוחה וסוב ניב
 3יאכילליה \ יש מי סאומ׳הנןיורייש שעוסק
קמפשה ונפסלה מלאכול לונלג

r

4

תמב

תמג

ריא

ד״מ

<ירג׳סקווץאלמירי סמשימין בו לחס קלוי סמות׳אחר הססחחד׳סהחמץ על
ידי 15יכר עוכר אבל פחו׳כזית כמקו׳ליש׳ואינו עשוי לחזק כיון דאי׳כיה פרתי לריעו ת׳ (ה )ואע״ג לממן
ג' ^ " פיר ״עליו .הפסח  .מותי בהכאה
קוד '
זמנו ומומ׳בהנא ' קייב
יצחק אלפס לא כת׳אלא ליסנא
בתר׳דרב
יהודה
 , ,ועוד שהרי סרכו י ..
.
דסביי׳ליס כר 3ה(די!;ז׳ליוי*״ ירלע "
לכער וה״ר  .י
.
. .
. .
«מום
ד׳ .ממ ואק סזינן לרבוומ׳דאסרי
לי׳לאס׳הפסח
דלא
סרי
ר״ס
אלא
כגון
דערב
הונא דאמ׳ סמי קילת׳מקמי סמירת׳ולא כאביידמפליג  Pמקו׳ליססלפל^ יבסק׳ו
ללפעידם </תן
5גכןןנ׳ א3ל לערובי ולשהויי
לה
ומסו׳סחיכו
כמי
לא
אימור
לא
חרכו
יפה
יפה
לישה
וכן
פסק
הרמ״בס נפ״ב • ואחר שהצעתי לפניך כל דברי הגמ׳ והמפרשי׳יהיו הר((,מוס נפיי
»aחי׳אדעתי׳פססכישע' עשייתו ופו'
דברי רבינו מבוארים לפניך ואין להאריך נעיד שישעלי(ליי
לנ״ מ ■ -
J -״ .

ארע6נפכי^ ״״״־;י ׳■׳•׳־־־ק׳

״•־

^דסי׳למיכל הכי אסי׳פכ״ל ואף
ע״פ שלא נחלקו אי מומ׳כאכיל׳חו כסכא'
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״״״״ וא׳נהיהלילאשי

ולא הלה מיתקז זולתו אז הויבטליות׳-ולפירושו הולמפקצ׳דפפק'
^
חייב

-.י ש

לח/ק לעוייחיי מעי

-

דע

t-

—׳_ -׳_ Ll

I-

שיהא פחוימכזיכמקוהעעוי • ז — •

," ?,וסי׳קנ ^ וויוםהו׳מ3
סו ל במקו לישה לעולם אינו צרי לבערער שיה« כזיון כמקום שאינו
;,י׳-ייווי׳שוילכפו׳בווכד5ומ׳רבסרכו עשוי לחזק אכל פחו מכזית אפי׳אלן עשוי לחזקאו עשוי לחז אפי,
’’•ג.״,ממומ׳כהנאה לאחי זמנו וכתב כזית אלנו חייב לכע׳ וא״א הר״אש ז״ל כת׳לא הארכתי לנאי הא
_
אשיויוהוכז __ .
סכפס׳מלאכר׳ללכלה ,
כגון פת כמקי׳לישה הא שלא כמקו׳ליש׳ולכתו׳פרש״י ופר״י לפישישרא׳

נפק׳ לן מידי לענין הלכה וכמ״ש הר״אש א™לאפל! נ«שמ
'  00וגור .די׳כ ל חמיץהכמצ;׳ י׳ל הא
דאסור
לאכצזנפס הייני
בכותלי הבית :
סעמ ׳
«אפיש«ניין
הגהו׳בפ״בפלהא דצצקסבסידקי עריבה
לאנליאתשבי׳ילא
כתב רא״מ וסו׳סראוי לאכול קצ ' אבל א ס «קרי לגבי לילי׳
היל! החות מסיתוהי^מטיבף ק צתכיון
׳
 'y61מיתי לרינגו ^צ
 1ינו חייב ל כער5 :״ה
שימןקנ״א
.
אכל אס )
לנשנת .העיכ/ר
לסין בה בפסח י
צריך לגורדה .

פעפס
ןפס׳ונרא׳דדיוהמבושל בסממני;
כגון קדושים הם ונוררין כל החמץ הנמצא אפי׳כל שהו' אפיי
הדבק ולהנעיל' וה״ר יחיאל מפרי״ש נת׳ מריבו׳פהיוסאריןפנס^
טחינתעפצי
וינתעפצי
'
ויטר״יאול
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סכסוךקיעריכה חס יש כזית במקו
«דכלבפי■ פט מכאן כטל במיעוטו משג'
נע׳אלועוברין (סס ) וכגמ' (סס ) אמ׳רב

ותן כחמין ומנקריןהחמץמהםכי א״א לנקרן שלא ישאר P
ין הכל כזית והכלי מצרפו וצרי ליתנן כמתל מוי ער לאח הפס׳

ן לשנות ) ומ״ש :יב
דנתינהחלגו

י׳ ——י

לריש ברכות נפי'

סאין פסד לחזק איט מיי׳לבע׳:
ופירס״י בבי אפי אם אין ניטשן ע־־י חוט השיבי כבמקו׳א׳לפי
שמתחברין שני חצאי זתי־ כסידקי " .
,3 ..
7ארג.
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לבע׳אלא
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כשמכבדי
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וב׳בתיס זה לפנים מזה וכחצי זית בבל
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כב׳צתבא׳שאפי׳חצי זית לב ד 7אסיר לא״לרק
סלצגדפנומי׳מקו׳סאין מסף לחזק :אבל
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ובבית
אפי׳מדובק
בגו
מו
׳
ח
יי
כ
עד
ד
שעף
ני! •
א» נשלתעינ/ל
 015במקו׳ לעסד לחזק ק בטלי' אגב׳והוו
נען ומסתמא בטלינהו האי גבר' לההס
זאעילד כזית איט חייב לבער  :ככלל
!
מדרבקובע
דפסו׳ממי׳ובו׳תלמוד׳קא דייק נומילמיס
לבע׳דכיוןדבטלו הוי דרבנן ואזליקלקול׳
השביתו
והר״ם
כמז״ל
כת׳שלוקין
ושמואל דפמו׳ מכזיתלא חשיב ואף
פ״ג
עליומו׳שעו׳ולמעל'
ואבי העזייצתב דאזלינן לחומיא ול*כ
דאיכא בס פלגי זיתי ט ובא הואיל ולאו
חסכים
א
א
?
ע
וכדי
רהתרחק
האדסמן
העבירה
הופיפו
יז
חכמים
והימב' כמ׳הואיל ואלו חצאי זתי׳דבוקי׳
נמקו׳אח׳נינהו לא חפיבמאיכ׳דמתני לס לאוסרו עוד ב׳שעו׳דהייכו מתחילת שעה
חמישי׳ ומיהו כל שעה בכותלי' או בקורו' או בקרקעות אץ חייב
אסיפ׳יאס לאובטל במיעוטו אמ׳רב יסוד׳
חמישית
לבער אלט מבטלו בלבו ודיו ולאו דוקא
 Tiשמואל ל״ש אלא במקו' העשוי לחזק
דכוקי׳אלא אורח׳דמילתא נקט פ״כ לסון
אבל במקו׳סאיכר פשר לחזק חייב לבער
מכלל
דכזית
אפי׳כמקו
'
העשוי לחזק חייב הר" אס אכל ה״ה נתב ופי׳ רבעו דוק׳בדבוקי׳ ככותליס או בקור׳ הא לאו הכי חייב
למי  :ופירש״י מכלל דכזי' אפי׳בסקו'
העשוי
לחזק
חייב
לבער
ואע״ג
מדאי
מבטל
לבער
ודבי
ברור
הוא
פפ״ל
 :כתב הרוקח בצק שבסדקי הכלים או חמץ בסלי
ליה אפ״ה כיון דחשיב לא בטיל ותני'
כליסלקמא
ותניא
נליסנ׳בתר׳קסיין
אהדדי
נצרים
ואין
יכול
להוציאו
ידבק
טיט
טל
הבצק
כדאיתא
בפרק
אלו
עוביין גבי
אמרבר סונא סמיקילת׳מקמי חמירת׳אפיי אמי לא קשי׳הא במקו ' ליש' הא שלא
כיפת שאור •
בור מלא חפים ויש בהם חטים סנמב ^עו מלחות הבור וכן חטיוו
גמקוס לישה אמר רב אשי לא תימא פלא במקו ס לישה אגבה דאגכא אלא אסיפת׳
שכפלו עליהם מיס אס צריכים להתבער כפסח יתבאר בסימן תס״ז  :י
דאגנא ופירש״י ל״ק כאן כמקום לישה כאןשלא במקו' לישה מתני בתריית׳לא קרי
תסג חמץ משש פעות ולמעלה ביום ארבע עשי אסור מן התורה וכו ' בפרץ
מקום מאין עשוי לחזק אלא מקום שאינו מקום לישה כגון ספה הטליוכ׳אבל דפנו׳
כל שעה ( דף כח ) תניא חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו עובר
קיי מקום העשוי לחזק וקשיים' קרי אף דפנו׳מקו׳שאין עשוי לחזק ואע״ג דבמקו' עליו בלאו דברי ר׳יהוד׳רש״א חמץ לפני זמנו ולאח׳זמט אינו עובר עליו בלא כלו'
לישה הוא ומקו' העשוי לסזק קרי שוליים וה׳יק ת״ק במקו׳המשוי לחזק כגון סוליי׳ ופירש״י לפני זמנו משש שעות עד שתחשך וכת׳הר״אש הרא״בד ובעל הסאו׳וכעל
שמקבלים אח המיס אפי׳כוית אינו עובר מקו' שאינו עשוי לחזק מיס כגון דפנות העיטור פסקו כר׳'ס אלא שבעל העיטור כתב דלר״ש אסור כהנאה מדרבנן • ובעל
ומקוש לישה הוא ולאו מקום מיס עובר ופחו׳מכזי׳אפילו בדפנות נמי אינו עובר המאור כת׳דמות כאכילה עד הלילה דבאכילתו הוא משביתן והרמ״בס כת׳שלוקץ
וניון דמהני פוו־ה׳לחזק עיסה כשמשפספץ ולסין שם בטיל ושלא במקום לישה עליו מסס שעות ולמעלה• וכ״ב הי״י ן׳גיאת וכן נראה לי לאף על גב דקי״ל כר״ש
כגון ספה העליונה לא איירי האי תנא מידי ומודה הוא בה דאפי׳פחו' מסית לא בלאתר זמנו כלפני זמנו קיימא לן כר׳יהוד׳כסת׳ממניתין בריס פרקין עבר זמנו
בטיל ביה ותנא בתרא ה״ק מקוס העש וי לחזק עיסה כגון דפנו' אינו עובר בפחות אסור בהנאתו וכן ר׳עבד עובדא מתיה כההיא דיוחנן חקוקה סצוס למוכרו לגוי©
סשימיה״נ אמיינן בקמייתא מקום שאינו עשוי לחזק כגון ! שפה העליונה עובר בשע׳חמישית ע״כ לשונו וכתב הרב המגיד בפ״א סדפת הגאונים כדפת הרמ״בם
יאף פ״גידליכא כזית והכי נמי אמרן בקמייתא וכזית אפילו בדפנות עובר והכי וכן פשט המנהג בכל ישראל לאוסרו בהנאה מסס שעות ולמעלה והגס לבו בהורא'
נמי תניא בקמייתא לא תימא שלא במקום לישה דאערן ביס דאפילו בציר להתיהר בפני עמי הארץ להורו׳ קולא כדבר על סמך בעל המאו׳ ראוי לנזיפ׳דהא
מסית קוצץ היינו גבא דאגנא מבחוץ אבל שיפתא דאגנא קרי מקום ליפה אלא אפי׳דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירם בפניה׳כ״ס
סימו׳דאמא קרי שלא במקו׳לישה ולא כטיל כיה בציר מכזי׳כללא ימהייהו תנאי בדבר זה סכל חכמי ישראל אוסרי׳ואין דבריו של בעל המאו׳שהוא יחי׳עומדי׳בפני
סהה העליונה אפי׳פחות מכזי׳עוכר שוליים אפי׳כזית אינו
עובר דפנו׳כזית עובר הרבי׳ועוד שהוא דבר שפשט איסורו בכל ישראל לסי שאבותיה׳פסקו הלכה כדברי
עמו מנזית אינו עובר טכ״ל אכל המוס' כתבו דנר׳לר״י
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לחזק האוסרים נ ופדי להתרחק האדם מן העבירה הוסיפו חכמים לאוסרו עוד ספי
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ארב׳ותוליןכל
חמש
ושורפץ
בתחל׳שש ואיפסיק׳הלכתא
מ 3למ מן הטעם ולכך כזית במקו׳ליסה אפילו עשוי לחזק עובר אע״ג דודאי מבטלו בגמרא כרבי יהודה ומפרס כגמרא דטעמא דרבי יהודה גזרה מסוס יום המעונן;
טין זלזינא תרתי לריעומא כזית ובמקום לישה ופחות מכזית אסי׳במקו׳ לישה אי
ומחשכתב ומיהו פל שעה חמישית מומר בהנאה ונו' ריש פרק כ' (דף כא ) תנן
^יילחיק לא גזרו ביה רבנן דמון סהו׳דבר מועט יכול לסמור שלא ילוש עליו כל סטהשמומר לאכול מאכיל לבהמ׳לחיה ולעופות ומוכרו לנכרי ומות׳בסנאתו •
קי שית סלא במקו׳ליסה אי עשוי לחזק אין עובר אבל פסו׳מכזי׳ושלא במקו׳ ליסס ואמיינן בגמרא מחניתין דלא כרכי יהודה דא י רבי יהודה הא איכא שעהחמיסיג*
'ציל|י! עשוי לחזק מות׳מכ״ל נמצ׳לפי זה דכזית במקום לישה אפי׳עשוי לחזק וכן דאינו אוכל ומאכיל • ואמאי דמנן ומוכרו לנכרי פריך כגמ׳פשיטא ומסני לאפוקי
תית במקום סאין עשוי לחזק אפי׳סלא במקו' לישה כיון דבכל חדא מינייהו איכא מהאי תנא דמניא בית שמאי אומי לא ימכור אדם חמצו לנכרי אלא אס כן יודע
^יתי לייסות׳פוב׳ אכל כזית שלא במקו׳ליש׳והוא עשוי לחזק כיון דאי׳ביה תרתי מ שיכלה קודם הפסח ו 3ימ הלל אומר כל שפה שמומר לאכול מותרלמכת־ רבי
ציבית ^ינו עוב׳ופחו׳מכזי׳שצא במקו׳ליסה אפי׳איכו עשוי לחזק וכן פחו' מכזית
יהודה כן בתירס אומר כותש וכל מיני כושח אסור למכור שלשים יוס
''^ו העש יי לחזק אפי׳הוא כמקו׳לישס כיון דבכל חד׳מיניהו איכ׳תרתי
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סעו׳ולמעל׳מתסל׳
סס
דאיסו׳דרבנן
הוא
יכן דטת הר״מכס סכת׳בפ״ס מה׳ אישות
המקד׳בדב' סהו׳אסו׳כהנא׳אינה מקודש'
ואפי' היה אסור כהנא׳מדבריה׳כגון חמץ
בשמ׳ו׳מיוס י״ד אינ׳מקודס' והתו׳כתבו
סר״ת סולק ואומ׳דע״כ ליסנ׳ דמשס שמו'

מסוף

כיחדשודאי
לא יאכלו קיר׳ הפסח ואפייכותח ויכול להאכילו לבהמי חיה ועוף
ובלבד שיעמוד עליהם לראו׳שלא יצניעו ממנו ויבע' מה ששיירו
ממנו ומתחילת שעה ו׳ומעלה אסרוהו גם בהנאה ב ואם קידש בו
האשה אינה מקודשת כיו? שאסרוה בהנא׳ הלכך ישראל שהיה מבפרין את הכל מלפני1השב׳

הלג כחולץ6לי׳ כתמס שלווז
דנ׳ססירו
מצוי ממן סוס ונכי ניות fficוונ ")
חי ;, -־ל־פי׳אל» יניי׳מיע! 2

י

קאי ומסיירי׳מה' מזון לסעודות ני?יח
בידוחמץ של חביוו בפקדון והגיע הפסח יעכבנו עד שעיהיואם
דקתניסמסייריןממממו׳נ1הומ’והלודת"
לא באו בעליו ימכרנו לגוי ואמלא מכרו צרי לבערובזקאיסורו
בפ׳ אלו עוביין מבעיין את הכלמלפני
אפי׳אסאינו חייב באחריותומעשייוקנת׳שפח׳נוי׳ירקו׳בחמץ אח׳
השב׳ היינו בלא סיור כלל שהיי לאנזכר
ו׳שעו׳והתיר׳רת לפי שאינו תופס דמיו כראמרי׳חמצן של עוברי
סוס סיו׳בדכריו וסכ״אכזמקפי׳מנטין
עברה לאח׳ הפסח
מות׳מפני שהן מחליפין :את הכל לפני הסב׳חוץממה
שצריכיזלב׳
" IQn
ארב ^ ה עשר
שחל
להיו׳בשב׳בורקין
בליל
ספומ׳סמסיירין אותי לאנול בסבת
0)51
* י״נ ומבערה הכל לר*‘
השבת יופי׳ ממה ססיייו יבמה אותוממן,
דהיינו כיו׳ הסב׳וכן מס
סצ״ראליעז׳ס״ר

רבאיסור׳ דרבנן בלחו' לאו גרשותי׳קא לבער הכל לפני חשכת ולשייר מזון ביסעודות ולא לאכול מצה
י״ל דהכי נמי איסור' דרבנן הוא דססי כדי שיאכל אותה בלילה לתאבון וטוב לבער בע״ש הורם חצות
קרדניית׳חמץ נוקש׳ הוא ולא מיתס׳לפכי אע״פ שמותי לאח׳חצוישלא יבאו לטעויבשא׳השני׳לבע׳אח' חצו׳
זמנו אלא מדרבנן הילכ׳מייתי ראי׳לחמץ וביום השבת יבטל  :תשובה ל ' ^ א הרא״ש Vxששאל!ת י״ד שהל!
 ,זאורית׳בסמו' דרבנן
דלאו ברפותי׳חאי להיויבשב׳אם יבול לום' לגוי ׳!הוליך המכה והקערו־ חוץ לכי'אל
שחמ׳דרכנןכסמו׳דאורית׳וכת׳הר״ן
ולפי
ידענא למה צריך להוציא המפה והקערו׳ חוץ לבית אלא ינער
זה אפס׳דחמ׳דרכנן
כשעו׳דרבנן חוסשין
.
המפה ויקנח הקערו׳יפה באצבעו ויטמנם מן השן עם שאר כלי
לקי(פיי ונקט מי'ספות ולמעלה למיכ לל חמץ שנשארו  :ההולך ביום י״ד לדבר מצוה כגון ל! מול את בנו

צדו׳חולין בזמנן הוא בסכיןזסשמנעוין
אותןממ״ס ומשיירין
מזוןב׳סעוד׳וטטת׳
כזמנו
מהסמבערין אותי דהיינרבסבת
ובדין׳ה 'ל להרי״ף לכתוב דקיי׳לנסנמיס
דקיימיכר״אאיש ביתותא דכא
קיימי

איסכרתופ׳ ^יריכמ^
בסרלי ^
׳פסאימ
ספור׳ בדבריי ■ולפי׳כתב 1
רר״א *
ניר*
צדויק״

קאי כותי׳יא״א לומ' דאתרומהקאידהצו
סתמקתניבה דנ!בפריןאות'מלפנימ3׳
וכלא שזור מסמט והיינודלאני״אציש
דככ׳חמץ אפי׳דרבקאץ
נרתות׳אלא מ״כ
בחוליןקאמ׳דקאינמזי׳
חוששין לקיי ^ יו או לאכול מעוד' ראשונה של אירוסין או של פבלונות בבית
6ב ל ? 6הכי נמי דמ!מ זד6,ורית^ *  1חמיו ונזכ׳שיש לו חמץ בביתו אם יכול לחזור לביתוולבע׳ולחזור ינמצ' לפ״ז דלהיי״ף מבמרין חילץממ״ס
ומשיי רץ מה ,מזון
לסמודר׳לאכו׳כסכ׳וין
הימ״קכת׳דדוקא נקט מו׳שעו׳
ולמעלה למצותו חזור בערו על כמה
הוא
דע׳הרמ״ב׳כפ׳יג וכ״נסהי'
מפר׳רכי׳דנוי
דהיינו מסוף ו׳דאילו מתחל׳ ו'
אפי׳בסמץ
דאורימ׳חוסשין
לקידושיו
מסוס
דדילמא הרי״ף סהרי הראש כת׳דברי הרי״ף ממש מש־מ דפ״ל כומי׳ואס היהמפי׳אות׳נמו
אתו למיסעי ולמימ׳דה״ה למקד׳בד׳וה׳ושרו חשת איש
לעלמפ
ואפ׳ה
שפיר
ספירס׳
מייתי
ה״ר
נסי׳
לא
הי׳לו
לרבי׳לכמו׳סתסדט׳סרמ״ב׳ולהססי׳דע׳סרצ״סזומיש
למאי דאסרוה רבנן עליה לאו ברסותי׳קאי כיון
דאמרי׳דנוקס׳מו׳שעו׳ולמעל׳אין רגי׳שבידקיןכליל י״ג כ״כ הרמ״ב׳כפ״ג ופשוט הוא דחפי׳מ' ד שאין מכעריןלפני
חוששין לקידושיו וכיוצ׳בזה הוא דע׳הר״ן ז״ל וכמ׳הרא״ס בר״פ כל סע'
שגס בעל השב׳ מ" מ צרי׳לבדו׳לפני הסכ׳סהרי בליל סבת איליכולי׳לטלט׳הנר ידילבדק:
ומ״ש
הפיטו׳פירס דהא דרב גידל מתסל׳ספה שביעי' מיירי אבל כשעת ו'
רבי׳דסעוד׳ג׳זמנה
חושפין
ובעל
אח׳המנח׳כב׳נתכאר
בסי׳רצ״א  :ומ״שור״ת היהנוהג
המאו׳כתב אע״פ ססבי׳הריף לדר׳ג־דל אין נר׳לנו לסמו׳עלי׳דרב
לטעמי׳דסביר'
לפשומ׳במצ׳טשיר׳כ״כ התו׳והר״אש גי״ס מ״פ ואסמוס׳סעוד׳ג׳במצ׳עשיר׳צרן
ליה כר׳יהוד׳דאמ׳חמץ מו׳שפות ולמעל׳ אסו׳מן התור׳בהנא׳אבל
לדיד׳דקי״ל
כר״ס
לעשותה
קוד׳סמה
י׳דמש׳ואילךאסו' לאכול פתכמושימכא׳כסי׳מע״אנוסישונן
דאמ' דבין לפני זמנו כין לאשר זממ אינו עובר עליו כלא כלוס חושסין לקידושין
הנהיג רס״י לבפ׳הכל לפני הסלוני' ולא לאכו' מצה כדי שיאכל
אות׳בליל׳לתאמן
ולקמן נדקד׳כפס׳זה דיראה דאע״ג דרב פסק כר״ס היינו
דוק׳לאס׳זמט אבל לפני פי׳שלא תאמ׳יבע' כל החמץמלפכי הפב׳ולא ישייר כלו׳וכישכ׳יאכל מצהדא״ב מ!צ'
זמנו קי״ל כר׳יהוד' ואית' לדרב גידל וגס הי״ן בפ״ק
כתב
סאץ
דברי
בעל
המאור סלא יאנלנ בליל פסח לתאבון ואין להקשות יבער הכל מלפני השכ׳ולא
ישיי׳כלו'
גרוני ' בעיניו ורבי׳סתס דבריו פה כדע׳ רש״י
והימ״בס
אבל
באבן
העז
'
כתב
דברי
וכסב׳יאכל
מצה עסיר' דכיוןדאץסע ' ביד כל אד׳לעשו׳מצה עשיר׳לכלהנ׳שעודות
הרא״ש בספ״ב דקדושיןסהס כדברי ר״ת  :ומ״ש הילכך ישראל שהיה בידו
פקדון לא אטרחו׳רבק :ומ״שוטוב לבפר בע״ש קוד׳סצי׳כ״כ המרדני כספק ו!״להנהי'
0ל חמץ וכו׳בפ״ק דפסחי׳ ( דף י״ג ) אמרי ' סכך הורה ר׳ליוסנן חקוק ':
ומ״ש ואם רס״י כשחל י״ד להיו׳נסב׳לסרוף חמץכע״ש קוד׳סצות גזרה סמא ישה 'אותולפנס
לא מכרו צריך לבערו בזמן איסורו אפי' אס אינו חייב באחריותו הכי
מס
מ
'
מסס ו׳
הכא׳אח׳חצו׳וצריך לשורפו שלאיחליףבשא׳השני׳רק״ל ד6ץכימולסמץאלאסרפ׳
מובד׳ריוחנן חקוק׳ממש׳סקגת׳שפח׳גויה ירקו׳בהמץ
וט׳כארסו׳סיי׳כפו׳מעס׳זה :עכ״ל ורבי' הקליף לשון שייפ׳גלסוןביטורמשו׳דלא כריר׳ליהאיהלכמ׳כי׳יהווה
תמד
ארבעהטש׳סחללהיו׳בשב׳בודקין כליל י״ג
ומכערין
הכל
מלפני
או
הסב׳
כחכמי
'
:
ומ״ש
וכיוס
הסב׳
יבטל
פשוט
הוא
סהטע׳שנמכא׳כסי׳פל׳׳דדל־׳אסגי
וכו׳בפרק
אלו
סוברין ( דף מ״ט ) מנן י״ד שחל להיו׳בסבת מבערין את בביטול דליל׳לפי שחוז׳וזוב' כפת סשיי׳למאכלו ויש לחוש שמא יסאר ממנובבית
הכל מלפני הסבת דברי ך ' מאיר וחכ״א בזמנו ר׳אלעז׳בר׳ צדוק אות' חממ׳מלפני
דעבו׳טליותשוב׳לא״א ז״ל שסאל׳י״ד ססל וכו׳בכלל כ׳ד
וכ׳דכי׳במפ׳פירורילח
השבת וחולין בזמנן וכפ״ק ( דף י״ג ) תנו רבנן י״ד שחל להיות נשכת מבערין
את דקיס מיירי ומ״ה קאמישינע׳המפה ושוב אינו עו 3י טליה׳סאין כהסשיעו' וגסהס
הכל מלפני ססב׳וסויפין תרומו' פלויו׳וסמאות וסיורו׳ ומסייריןמזון סתי
סעודו'
נדרסי׳ברגלי׳והס מפבערי׳מאיליהן ואינוצרי׳להוצי׳הספה סישופוומטעם
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מן הטהודו׳כדי לאכול עד ד׳סעו׳דביי ר׳אלעז׳איש כרתות' שאמ׳מסו ' רבי יהושע
ג״כ אינו צרי' להוצי׳כקעיו׳מרשותו אלא מקגחן יפה באצבעו ואותו קינוחנדים
אמרו לא זזו מסס עד שקבעו הלב ' כמותו והר״יף כתב בס׳פק הא דרבי אלעז׳ איש
ברגלי׳והי׳מהבע' מאיליי :כח הכלבו כססרני׳האיי מנהג׳דהזי לנאדסץמכסלץ
ברמית׳וכפר׳אלו פוכרין כתב דקיימ׳לן כר׳אליעז' 3״ר צדוק דקאי
כר׳אלמזר איס דייס׳ולא כל לכר פמכשל׳־ן סיצטי׳הדח׳בי״ד שחל להיות כשב׳ א ובןאין עישיןתפ
׳ברתותא וכתב הרב רבי׳נסיס כספ״ק בסס ה״ר אפייס דאיכא
למידק
עליה היאך
צנומ׳בקעי׳מכיוןסנרי׳להדיחומב״ל וכ״כ בסבלי הלקס בססהגאוני' :כת׳הרמנ
בת׳דקי״ל כר' אליעזר ב״ר צדוק דקאי כר׳אלטזר איש ברתוחא
והא
בתרתי
פליגי
בפ״ג שאס נסא׳מןסחמץ ביו׳סכת אח׳ד׳סטו׳מכשלו וכוס' עליו כלי סד מוצאי ים
בחולין ובתרומ׳בסולין דלר׳אלעז׳איס ברפות׳מבערין את
הכל
ואפי׳חולין
מלפני
ומבערו
וסהגהו׳כתבו
והרגילי׳לתתספ סכשאילגוי ראוי לתת לו ע״משלא נצאנן
ססכת ור׳אליסזר ב״ר צדוק אמ׳חולץ בזמנן וסלייגי
בתריס דר' אליעזר ב״ר כדוק לר״ה דרךהטרמ׳ודב׳מועט אבל לתת לו מל מנת לצאת אסי׳ופנץאיסו׳דב זהמזל
סבר מרימה מלפני הסבת בלא שייר כלל ור'
אלטזראי־ס
ביתותא סבי דמש^ ירין
בסי׳סכ״מההולך ביו׳י״ד לדב 'סצר' וכו׳מסנ' כפ  /אלוסוכרין (דמסאההוללססי
ממל מזון שתי סטידו׳אלו דבריו ז״ל
ואינ׳נמני׳דמאי
דקאמ׳דפליגי
בסממ׳מסוס
את פסחו ולמול את בטאו לאכולסטוד׳אירוסץבבי׳חמיוינזכ׳שיש לוסמץכיזוו
דלא תני ר׳אליפז׳ב״ר צדוק סיור
בתממ׳ליתא
שככר
פרש"
,
טלה
ד
הס
י
'
דא״ר
מאיר
הבי׳אם
יכול
לחזו׳ולבפר
ולחזו' למצותו יסזו׳ויבעי ואם לאו יבטלנו כלכ 'ים ,
מבערי׳את הכל מלפני השב׳דהיינו בשיר דכל היכא דאמרי׳מבערין בסיור משסע
ססו׳דמדאורית׳כביטול בעלמ׳סגיליה אלא ססכמי׳הצריכביפור כמו סניזב כסי
ודקא קשיא ליס דפליגי בחוליןדר׳אליעז׳ב״ר צדוק אומ׳ חולין כזמרןור׳אלעז׳איס
תל״אובמקו׳ביטו׳מצו׳אוקמו׳חדמויית׳דס׳׳־ישרכי׳לאכוססוד׳יאשונ׳סלאיווסז
נרמות׳אומ׳רמכערין את הכל מלפני השב' איכא למימי דר׳אלטז׳איש
ברתות׳לא
סס בגמ׳ורמינהי ההול'לאכו' סעוד ' אירוסיןכ 3י' סמיו יסזור מיד א״ריוחנן ל
איירי׳ בחולין אלא כתממ' ואע״גדאמר הכל כליסנא דר מאיר דלקמן
איפש׳לומר ר׳יסוד׳הא ר' יוסי דתנ י' סעוד׳אירוסין רס ודברי ר׳יהודר׳יוסי אוס׳מצווהשה
למסו׳דתנא תרומו׳תלויות ממאות וטהומ׳תנא הכל ואפי׳תימא
שאפי׳חולין
בכלל
דא״י חסד׳מקלוק׳בסעוד׳ב׳אבל בסטוד׳ראסוג' דברי הכל מצו׳אפי' תימא האים
איפש׳שלא קבעו הלכ כמותו אלא בפיק' מחלוקת דהיינו תריע ,מלפני הסב׳סעלי׳
ר׳יהודה ולי׳ק הא בספור׳ ראשונה סא כסעודה שכיה ואע׳׳ג דקי״ל דר יהודה וי^
נחלקו פדאית׳בגמ׳וכיון סק לא נקטן׳כר אלפז׳איש ביהותא בחולין וסכקין רבנן
יוסי הלכ׳כר׳יוסי מס׳רביכר׳יהוד׳מסו׳דסח׳מתניתיןמסמ' דאתיכוסים  :׳ץ.
ור׳אליסו׳ב״ר צדוק דאמ׳חולין בזמנן ועוד דאמיי׳התס
א״ר אליעז׳נ״ר כדו' פעם או של סבלוכות  00תניא א״ר יהוד׳אני לא שמעתי אלא סעודת אירוסין א3ל
א׳שבת אבא ביבנה ותל י״ל לסיו׳ כסב׳ובא זוצין ממונהסל צית ר״גי
ואמ׳הגיט זמן סכלומ׳א״ל ר' יוסי אני שמעתי סעוד׳אירוסיןוסבלונו׳וכת׳הר״אש
היכ

איח

הלכות

 3הברצליני פפק כר׳יוסי וכן כעל העישור וספוד׳האירוסי׳דמתני׳סתיה׳בכלל
 5י ,״״ לא כת׳אלא סמשנ׳כצורת׳בלבד וכן סרמ״ב®  :על כמה הוא חוזר וכו' סס
? ! ׳וסנאי חכמייאומיי׳בכביצ׳ופסקוהפוסקי׳כמות'• :חיה הולך להציל סן
 9ן׳ומ׳פפוטסס גמ& נ׳וכת׳המגי׳פי׳ולא יחזו׳אפי׳יש סס שהותופשו׳הו׳וסטע'
סומר פ יקוס נפש העמידו דבריהם
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I 1,w
התור׳הסבתתו ככל דב׳וכתבו המו׳ פר״ת הקש׳מליו דלקיכ׳כר׳לר לסרס דסל׳בשעת
ביעורו היינו אחר שש סמב העולס מבערי׳בסש כתיקון סכמי׳ וסעמי׳מסו׳ן־יליף
מנות׳והיינו
בסס׳ביפורו דהיינו
!
לאס׳איסורו אבל , ,
1,1בסס,
יי
כיהשאין , ,
מצו׳לבערן .^ ,

חמה ( א)
וכ״נ הר׳אשגמש< '
א3
לשרון W
א,א נתנו
לנד

מדרבנן הסבתמובכל דברוכן אית כירושלמי ה כל סע  :וס ע רכי ולפי זה חפי א 1זרק! לכלגי«
לר׳יהוד' אין צרי ' לסורפווכו׳כ*כ הרא״ס לאיןח״ז *ע!ןר
הוא חחר על כביצה ואם לאו שאינו יכה! י!חזו׳או שהוא
פחות בס׳כל שעה והיינו ליס׳ דלפי סי׳ר״ח ליכ׳שייפה•&אלאחי

!לוין תור׳וסגילי׳בבישו  :היההולך
 wעירוב וכי ' ג״ז סס במפנה לשבות
מכביצה מבטלו בלבו ודיו
היה הולך
להציל
מן
הנהר
Lfc ‘‘ *—.■Lka»*feimkk^MtNKkfefefc
IkLi.
L.

^ הרשו׳יעז ורמידונת ; הר״אספי׳
וס״ידסכירליה מערכין לדב הרסו ולא
יהיר׳ לא״כ ה״ל סתס משנ׳דלא כהלכתא
ןקי״ל לאין מערבין אלא לדברמצוה
וכ
יוושלמי מפיס מהו שכית׳ הרסו׳ההול׳
^רכו  6ואנלמי שגדול• ממנו בסכמה
ישנוניהמפש׳גדולמןהמלמו׳רקארי
^רשופ גדי שחיטת פססו ומל את כנו
יסעןך'צירוסין והרמ״כס סתסוכפב יצא
לצור׳עצמי ונזכ׳ סיס לו סמן בתיך ביתו
גורמיו :היה לו עיסה
בביתווהוא■

טרוד כמקו׳צסר ונו׳בפ״ק ( רף ז ) אהין
לאמרי׳דסמן כזמן איסורי'לל  £מצי מכשל
לי׳פריך והא תניא היה יושב ככי׳המלרס
ונזכ׳סיס סמן כתוך ביתו עיכסלו בלבו א׳
סבמוסס׳י״ס בסלמ׳שב© משכס׳לה כגון
Wי״ולהיו׳כשכ׳אלא י" « פת׳איסוייה
^ אער רב אחא בר יפקיב הכא בתלמיד
יושב לסנירכו פסקי׳ונזכר שיש לו עיסה
עגולגל׳ גת״ך ביתו ומתי-יר' סמא תחמיץ
קדם ומבטל לה מקמי ד תחמיץ ופירס״י
עיסהמגולגל' סלא החזדצ׳ומפני אימת
ננו׳רכואין יכול לקו׳ולמלך ולאפו׳דקדי'
וסבטי׳לה בלבו דעדין הי!א ברשותו פלא
סי׳ זה מיירי
נאסרה עליו ואמ״סי

לך
י,

ללמוד ,לפנ^1
1u
 IVUIי*• ,וUJ
' liI1׳
H'iI IW׳✓ ,1ע,
1IU
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!
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5J
י_  .ר־דד־רי « מדי מדידדרו ^
׳רץדרורי׳חוד׳חיסהפי1

,

* 1ו* ,יו

טרי׳במקו אח רראשט תחמי מבטלו בלכוכמקו שהל קוד׳שתחם ־
ת 110
יהודה אוכ 2אין ביעו חמ אלא שרפה ורש יי
עוסק כוותי וכץ בספר המצו והגאוני פסקו
כחכמייראמרי מפרד וזור׳ לרוח או מטיל לים פי׳גם יפרר כשיזחי'
לים ולא ישליכנו שם שלם וצ״כ הר״ם במז״ל ובעל העיטו ואף ר״י
לא קאמ׳רוק׳בשרפ׳אלא שלא בשעת ביעורו אבל בשעת ביעורו
השבתתו בלדבר ופרש״י של׳בשע׳ביעורו הוא שע׳ו׳אז הוא דודה,

סוף שש כתבא״א הראי׳ש ז׳יל דאפי׳לרש״י כשע׳חשישי׳השבתוזו
בכל דבר כיון שמות' כהנא׳ואינו נרא׳כן מפירושו שהוא פי׳רלר'
יהודה אפי׳יוצא בשיירא הוא דווק׳בשרפ׳וכששרפובשע׳איסורו
לכ״עאסו׳ ליהנות בו לפך טוב לעשות לו מדורה ולשורפו בפני
עצמו אבל ליהנל באפרו אחר ששרפו זה תלוי בפלונתא דר״י

// m^m1 -

׳]

השבתתו בכצ דבר כ כ בפ כל סע

׳ cזבלנד
ח״חיו׳ר״ת
שעהפק-׳
ונראה! « גלש׳-

שיזיק־ן
*': : tz
כתחל' פסוכל סס דאכתי מדאורית׳שי־י שי׳א אפי
לאשהד!
ומדלא כת׳שלאכשע' ביעורו קוד'ז׳מסמע נ 5א
הפקרייישמע
ילא קאס׳ אלא כסעשסי׳דו קא נל ק ןדס שסאע״גלאין
לכן סמות׳בהנאה ואפי׳מדרכנן הסכמתו ״^ .
"י
בכל דבר ורבי׳ כתב סאין נר׳כן מסיש'׳י
סהרי כתכפ׳כל סעה אהא דאמיו לו לר׳ שלא יטל! «ה

מיה׳קול׳היא כמי סהוארוצ׳לכא׳לסייר׳אואהוראה "<ק«לא
בתוך סלסי׳חקוק לבער וכשאין לו עציס גל 1לה הוא!אע״ג
לסורסו יהא יוס ' ובטל ולא יבעמו ר *53מ׳ דנסער א״ז הגיא
סהיא קועי׳עלד -ר יהר5ן״ס י^ יפש ׳^דסו ק הרנהראיולדגמן
רלומ דכל נוסו יוצ כסייר כיון שאחר שיט נתנ<שא׳הפיגקי'
לסייר אין בידו לבערו חסיב לדידי׳בסעה ש"« ""ל ללא!
סשי' :כתבו הגהו׳מימוניו׳בפ״גר״י 3ק .הלנת׳ ^א ועול

ורבנן לרבי יהורה שהו׳בשריפה מותר דק״ל כלהנשרפין אפרן
מות׳ולרבנן אסור רכל הנקכרין אפרן אסור ואם בשל בו תבע\ י׳ היה אוסר להסליך חמן ביץ׳ספק'ומכ;' כתנ ?״וףע
״״ל
וא אפה בו פת לר״י שאפרו מותר אין התבשיל או הפה אסורין
ראי׳מירוסלמי דאמ׳לא יאכל חמן ואפילו ומותגינן
אסנרתן
אלא א״כ נאפה הפת ונתבשל התכשיר בעור גוף החמץ קיים אןלכלבי אחרים מיהו קוד׳ זק איסורו יכיל«א
לאיייי'ח «ן
הגחלים לוחשו׳ אבל אם כבו מותרין ולרבנן שאפרו
אסו׳אסורי׳ ^ ''2'ffיןקי סנ1סעירבי
’ /ם מ™ ™
בקוד׳זמן איסו׳חמץ ודין זי• מיירי אס׳זמן
איסורו דמ״הצרי׳למה׳לכפול׳קוד׳צתחמי׳ ־כ ' ענק והר״ם במו' י! התימה' ואם אפה נופת אוכש< 3בוחנשי'
1
הוא■
לשטתו
שפוסק כחכמים •,
 riנמנע רכי׳מלכתכו בס׳־׳זס משו׳דביו׳
אסוריןi
,
והוא 1
,
1
כדיסיקחוהו העורבים דעיקר ביעור איסור׳ ואיאיתא
י״דדביה סיירי סי׳זה מסס סעו' ולמעלה תמ
1IQjTl
המו ^ ^ חמ
חמ בביתו
בביתו אם
אם הו
הו בחר המוע
בחוהמוע יוציאנו
יוציאנו r
א סמ־' הואשריס׳פכ״ל־׳^ וכסי׳סאחיזס אכתו׳?«הגי®
עק׳הזיויל
־ מיד ואם הוא יום טוב יש
אומרי' שיכפ׳
מיזקאיסו׳חמץולא מהני בי' בישו'
אלא מיד ואם הוא יום טוב יש אומרי
שיכפ דעתרש״י בזה וכססרפו כשעת איסורן )«® לךאהיתיר^
הלילה שיוציאנו
שיוציאנו•
אבל
קורס סתסמין דוקא :
עליו
עליו כבי
כבי דע
דע הלילה
•
אבל אסו׳ליסני׳ממנימשנ׳כפ׳כלעע  :ום״ש
י

*

*

t

המה רבי יהוד׳ אומ איין ביעוי
חמץ׳
6לא סריפ׳וחכ״יא אף מפרר וחורה לרוח או מטיל ליס משנ׳בס׳כל שע' ( דף כא ) וטפ '
הסוסקי׳הלכ׳כי׳יהודה והפופזקי׳ הלכ' כחכמי' נתבא׳יפה בדברי הרא״ס סס ובגת '
וזורה
L'. 1
אינעי׳להו סיני .קאמ׳מפרר —
—1־י
ליוח ומפרר -״“־1
ומשיל י,1
לים״Aאו' י' 1״' ״״'״,
דילמ׳מפר׳וזויה"1־י‘
לרו'
 Hמטיל ליס כעיניה ותכן נמי גבי ע״ז כסאי גוונ׳סוחק וזורה לרות או מטילליס
זאיבעי׳להר היכי קאמ׳שוחק חור׳למח ושוחק ומשיל ליס או דילמ׳סוח׳וזורה לרוח
אבל מטיל ליס בעיני׳צמ׳רבא מיסתבר׳ע״ו דלי׳המלח קא אזלא לא בעי׳סחיק׳חמץ
זלסא׳נסיו׳קא אזיל בעי פירור וערס״י יס המל 'אין ססינ׳פובר’ בו בעי עירור סמא
מסג׳בוספיכ׳ותטלכו ולאו אדעתייהו א״ל רב יוסף אדרכ׳איפכא מסתבר׳ע״ז דלא
«ממיס׳כעי׳סחיק׳חמץ דממאיס לא בעי פירור ופרס״י לא ממאיס׳אין המי׳ממסו'
אותווה^ רמני׳ספיר ומשיל ליס מתרץ רב יוסף ל״ק הא בחיטי הא בנסמא וכתב
לי״אשו־לכת׳כרב׳אכל הרמ״כס בפ״ג כת׳ פורר חור׳לרוח או זורקו ליסואס היה
?מ׳קש׳ואץ כיס מחתכו במהר׳ה"ז מפררו ואח״כ זורקו ליס נרא׳ספס׳כרב יוסף
וכעיפימר במידי דתש׳ואין היס מחתכו במהר׳ונראה ססוח מפרש הא בחיטי הא
מנס׳דחיטי פסחמיצו לא בפו פירור אלא זורקן לתוך המים ואפי׳מכונשין שהמיס
מפזייןאות' אבל כהמ' בפי פירור שאין המי׳מחתכין אותו ואע״פשיש" ,פי' בענין
אחזי היא דע׳הרמ״בס ורכי׳סת' דבריולדע׳הר״אש ולפי׳כת׳פי׳גס יפרר כשזורקו
ליס ולא ישליכנו סס שלס ולא חילק ביןחישי לנהמ׳ואע״פ שלדע׳רבה יש חילו׳בץ
יסהמלחלשא׳נהמ׳לא חשש רבי׳להזכירו מסו׳דסת׳מבער חמץ הוא במקו׳סמצויי'
מי ארס וכיון שכן אפי׳ יס המל׳יש לה דין סא׳נהרו׳ולפי זה מ״ס רבי׳וכ״ב הרמב׳
לאקאיאלא למ״ס והגאוכי׳פסקו כחכמי׳אכל לא למ*ש פית׳ גס יעדר בשיזמיליס
וט׳דהיימכרכה והרכ^ בס פסק כרב יוסף ואיפשלפיש רשפי׳ קאי גס למ״ש פי׳גס
יפייכשיזיומ ליס ולא יפליכני שסשלס דמשמ׳דלא מצריך פירור במטיל ליס אלא
דיין׳כסהוסלס כלומ׳סהוא קשה ואין היסמחתכו כמסר אבל אס אינו שלס כלומר
סהי׳מחפכו במהי אינו צרי׳פירו׳וזהו כדברי היתב' ממ׳אלא דקש׳דא*כ פי׳רכינו
כדבריר 3יוסף ולא כרבה וכיון דהרא״ש פסק כרבה לא ה״ללרבי' להשמיט דבריו
וציפשדסהוא מפרש דהרמ״בס נמי פסק כרבה וסובר דע״כ לא קאמר רבה דבעי

אצל נהמ׳אע״פ שהוא קש׳כיון דממאי׳לא בעי פייור דהסת׳כין הימ״בס ביןהי״אש
עסקי כרכ׳והרי״ףכת׳התשנ׳כצורת׳ומשמ' דס״ל דהלכ׳כסכמי׳ויס לתמו׳למה לא
 3יאיאס הלכ׳כיב יוסף
:יוסף או
כדב׳ :ןא,י
ךאו5
 6ר' יהוד'•לא
דוק׳בשריפ׳אלא
חגח שלא
בסע'
אי כדבי
נח0אממ דוק בסריע
שנע בסע
’ 5עייו אבל בשע׳ ביעורו השבתתו בכל דכ 'בפ" ק ( דיכ ) וסרש״י ס לא בסע' ביעות
 3תתלת פש וכל שש דאכפי מדאוריתא שרי אבל בשבג׳ביעורוכסבע שהוא מוזהר
<?,׳י' מ"עלאייו;ילה5מ'מ<1זנו ,ממכן כנ״ל

תמו (א )עי׳וי6רענו

1 1

״» ^« j 1י ט^ 7מ1

׳
׳
לכך שוב לו למסות ממרה ומ׳איבסורפוi׳ . wלזסת "
בפע׳איסורו קאמ׳תימ׳דלא ה״לל לכךסובאלא לכ׳צרי׳ולפי׳כ״ל דבס ורעוסל $ן 3סע ׳ אחי־ ספס״להא
איסורו מיירי ולהכי קאמ׳שאפ״פ שאינו ספת איסורו ומות' ליסנן׳ 3ןסן3
^ כה/מריעל׳ל •
מדור׳ולשורפו כפני עצמי ולא יהנה ממנובסע' סריפ׳דחייסי׳סמאגסכשיסרפ!:י “• ”^
סוד«
בסעת איסורו יהכה ממנוב אבל ליהכו׳ באפרו אחר ששרפו זה תלוי בפלוגתא דר '
11
שרפ«
יהודה ורבנן דלעיל דלרכי יהודה דאין ביעור חמץ אלא שריפה אפרו מופר ולר 3ק מש!’ נוייה8מא
דאמרי אף מעדר וזורה לרוח או מטיל ליס אין לו דין סנשרעין אלא ליןסכק3ר ין יעשהכן (אקר ו« ן
סאפין אסו' כדאית׳בסי ף ממוי: /
י6ס כסל כי תכסיל אי3זפה בו פת בפ׳ «» ' ”כ & ע *,
כל סעה ( דף כז ) אסיקנ׳סאס אפה פת כעצים דאיסורי הכאה הפת אש ר׳וכבשל ,תצ׳ \אם לא«3א
ע״ג גחלים פליגי סד אמר שאס הס עוממות מותר ואס הס לוחשות אסור וסד אמר ת« זכשבד ,י#יץ
לוחשות נמי מות • וכתב הרא״ס ועכדינן לחומרא והא דס -,י 3ט* ,ממות ל ד3רי ^ ®כליממומיליש
דוקא בקליפי מילה ובקשין סל כלאי הכרס מסו׳ דדינן בשריפ׳וקי״ל כל הטיפין ר <א « sSTr
אפרן מותר אבל בחמץ כפסח קי״ל כרבנן דאמרי מערר חורה לרוח והוו ככלל לפהומ ^רישהא׳
הנקברין סאערן אסור וכ״ש הגחלי׳ה״ר יונה ז״ל עכ״ל  :ומ״ש וסרמב״ס כת׳ספס ע 7תהילת שע«
ואס אפס בו פת וכו׳איכי יודע למה כת׳עליו סכת' סתם שדבריו מבוארי' הס ססרי שגיעיתנדילקייה
כתב כפ״גוז״ל אס שרפו משעה סשית ולמעל' הואיל והוא א ס ן׳ 3הנ »ה הריזס
ניע«•
כדגלירש׳יי
יסיק בו תנור וכירי׳ולא יבשל ואס ב סל או אפס אופה הפת ואיתו התבשיל אסייי' הוא« 7מילת «׳
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בגמ׳כתב
רכינו
י״א
(נ ) ואיניממולק
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י״״ל <פ יי׳יליו ודלא כדבי־י הגהו׳מימוכיו' שכתבתי בסי' יכול לבערו כדינו דהיינו בשרפ׳ לר״י וכן הדין כחמץ שנשאר
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אף כהנאיולזה הסכיט א״א הרא״ש ז״ל ודווקא בתוך הפסהאכל
םי'!:יש״?
אסוילטלטלו
העי״ט סוב אימתוז׳וניעי׳עכ״ל ה :ו ^,ך
ה ה
מדרבנןחצאמ.L״ ..
_  .־l
בפרק מו שעות ולמעלה ער חלילה חוי כשאר
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יצפשי' יכן ימני! ,כדי לבערו דאז לא אתי למיכל
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בכלי׳שנסתמ ! בהן
בתרנגול׳בפסס
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בי״ס
כדי
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הסכימו רוב למפרשי ' שאוסר תערוכתו כין במינו בין שלא נשאר
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בפסח ס״מ זה הפגם נתינת טעמו היה קורס הפס' ומיהודוקאשנפת
פס׳הימ״בס כפ״א מה׳תמ׳ומצ' ובפט״ו מה׳מאכלו איסורו׳כת׳סהטעישהחמירו
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קי״לכותיהולגבי
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במצה קוד׳צליה דלפעמי׳כסהוא מולחה מ5ןר ילא מיסאונשר
וקמה שאסר דגים מלוחים
השרויים ביבשכת׳רש״י שמשליך אח והשאר מ־תר בהנאה וא״א
הרא״ש סמןבפקעל הבס' או 6ד ס 6וכ ל פת V1,Dשלא " « ע
למלמו
כמיס כשה שמיי במים בפס עצמי מיייי ? ל חתיר הכל אפי באכילה־ונותן טעם לפגם כפסח רשב ם
אוסר באות שעה לכן יש ליזה עכ ל -וצתבוכגו צ  mג’פ נכליוס
כדדייק לסון רבינו ולשון רבי׳ ירוח׳דכייז וכן הרב ר׳אליעזר ממי״ץ■ והרב רמאיר מרוטנבודק כת׳אני
אוס׳ הרי״נגס מלוחי׳ישני׳מותרי׳ לאכל׳בפס׳פ׳א ק« דם פסח
סבקס׳עצמו הס בולעי׳מפליט׳הכליצםי/
לעצמי הואיל ונפק מפומיה דרשב״ם־ואני
מתירלאחרים
בי
ר
״
ת
כיון
סנמלחו
קודם הפסח כמובשר מלוח אותואונל׳ «מיה,

בין במינו בץ שלא
וההתירהיבשי׳אע״ס סגסלחו קוד׳הפס
ישנס ולא דגי׳מלוסיס ושתא היינומשו^־ עלי! ח«׳ ««ז!
יה ' סנן הוא דעת רש י .שהתיר כסר יבס בששים ואפי שהיה
בעיני׳וגתערב
אחר
הפסח
בטל
ומיהו
דוקא
דרגילוילאוצקבלא הדחה כדסייסי׳גכי וק<ל««« עעםע י חדחה נפסע
אבל
והדל' גת' כסרמליס משמ׳רלא
התי׳אלא כשנתערב שונג
בש׳מלוח כעי הדח 'כל זה מסי׳מקעכ״ל -י יכמו שאםר יהאיש
רק׳כינש אבל לא בשחי במי׳ בתו׳הפפס ולפי זה מרקחו׳ספשויי׳קוד׳הססת מותרי׳
כתב המרדכיכס כל שעה מלח שפמו כמדוכ׳של חמז יכיל למלוח בו בשר לצויך ללחןדני׳השרדיש
פסח כי כן התי׳ר״ת אפי׳מלח ששכ׳ישר׳בכלי של גוי לתלו׳בו כש׳הית׳וגס בס״הת נשי' נפשח מהיע
ואפי׳בסלסככלי' שדרכן לבשל בהם תמץ וכ״כ רבי' ירומם חמץ סנפער׳קוד׳פסח
מיסוצ״עדיוחמיר
כלולכס' ומות׳באכיל׳אפי׳ בפס׳מאחר שנתבטל קוד׳ הפסח ועל זה סומכין לאכול כתו׳סס עש׳ישרא׳גגינות בדפוסי ייוי׳מותריןמשו׳דמל ' אינו מפליט מהסכלוע
נדנרשנחנפ׳קודא
פיקחו' סנעסו קוד׳ ה 5סח( .פמ״ש אות ז ) וכשר מליח שנמלח' קודם הפסח בכלי ככלי' יי^ תשובת הרא״ס בגבינה
לחה בפס' ודגי׳מלוסי׳ודין בצל סכחהך בסכין פסמינסמס נלי©
מתן ומלים כרותח וכן גבינה מלוח ' ודמ׳מלוחי׳אבל אם נמלחו בפסח בכלי הסמן סגץרדין בו הבצ׳הכל בכללכ״ד :
כתב
רכי׳בסי׳תנ״א
בשם
רבי׳האיי
עריבה סל ולאנזהדי׳פמימו־ן
או אלו הדגים ססורקהגויס במים בכלים שלהם בפססאסורין פ״כומ״מלדמס מרס שלשין בה כל השנ׳ובשע׳הגתו׳הדיחו אות׳יפה ודרכו בה ענכי׳אוהכיסו׳תח׳ דהריףא אם היו
הנצים ממו3י׳מ״מ
ההגהו' א*א לומר כן שהרי הס אוסריןכל שאין אומר כריא לי שהמחבת לא הימה הצכו׳לקכ׳בו היין אותו היין אסו׳לשתותו בפס׳סכלי חרס אין לו תקכ׳אלאבליבון
א• נו tkנ״ט גנ״ס
כפ יומא ויש לתמוה עליהם דא״כ היאך התירו בשי־ מלוח שנמלח קוד הפס׳אע״ס היל כך אס ידו׳ ^ מוהייןאסו׳לפתותובפס׳אבל כספיק' כי האימילת׳לאחיישינן
ועדיין הימרדשרי
ממלחבסת׳כליסשס® כלו טיס מחמץ ודוחק לומר שמחלקים כין פליטת פלי כדבר ודבריו תמוהי'
׳כעיני למה אס' לסתו׳איתו ייןבפס' דכיוןשלא נתןאותו היקבמייב' ב#7ל« לק׳־י] םי'
מלוח לפליטת כלי בדבר המטוגן או המבושל בו ולדעת סרא״ש איפסר לומר עוד
אלא בצינןלמאי ניסו׳ליה רצונן אינו מבליע ילא מעלי׳וכמ״ס רכי׳בשס הרא״ם גבי פנ׳א ומנ״ב והגי
מיידי בדגים שנשרו כמיס קודם הפסח וטעמו משוס דא״עג דסבי דכשר מלות גכינ׳לחס כפס' וכמו סאכתו׳בסמו׳בשס סמ״ק ואיסס׳שמפני כך לא כתב רבי׳דכרי קי׳ל■מאי'י ני*ד
ולגי׳מלוחיס א ' עפ שהס שרויים במים קודס הפסח שרו
מדינת דסחסכליס אינן רבי׳האיי בסי׳זהדמשמ׳ליס שהם דלא צהלכת׳ולא כתכ׳בסי׳תנ״אאלא ^מי׳מהפ « j'Sוסגיס
*
מ
גני יומן וה״ל נותן טסס לפגם וכב' נתבטל קוד׳הפסח מ משו׳סומית איסו׳חמץ שכלי חרם לא סהני ליה הגמל׳אפי׳כשפמ׳בו בצונן :כתב היש ב׳סאל׳מי שמצא להחמירc'wT
מבבתשוכ׳להססיר ולאסור דגים שנשרו מניסקוד הפסח ולא סן הדין וכן מוכיח בשעהגמו' חתיכ׳מחומצ׳עכלי תלא יין והוציא' מסס ולקח לזמן מאותו היין ונתן לא !
לבעחלה ""
לי
למון ימסוב' שכתב באשכנז נוהגים ציסו׳בדגיס מלוחי׳וכן אותם סאינס שרויים בחביו׳אסרו׳סהיוחסרו׳מעט מהו לשתותו כפסיתשוב׳הגאוני׳כול׳אסרוסו3שת י׳ אםנפל «נעערג
מיס וכציפ׳טהגי׳היתר באות׳ שלא כשרו במיס אבל הסרוייס כמיס
אסורי׳נפס וראוילחו׳לדבריה' יב כתב סמ״קכסי׳רכ״אבוס'שדורכיןאית'כמדוכו'קוד'ספס׳ « שהי דני0תד
כיון דתס׳ן
בפסח כמשהו אין לזלזל באיסורו ע״כ מסמ' דמשו׳חומר׳אסרס ולא מן מות׳כסס׳ואע״פסהמדוכו׳מחומצו׳מסמץסמערבין עס המויייס « סו׳דלוי צונןשענת* 1א ^מכח
 I’15ולפי
זה
ה״ה
לבשר
יבש
וגבינ׳סנמלחו
קודס
הפסח
שהם
אמורי
'
מפני
חומרא ואין כח בולהפלי׳ואפי׳אי פליט מססו בפלס' הוא דפליט וכס3ס ,קודי הפסח מידישגמג־ל "
גיבליס
מומץשאיסורו
במשהו
אלא
סמתו׳לסון
רביצו
סכת׳סמס
אסו׳לאכול
דגים
מלוחי׳
דסו׳אכריסיןובצלי׳סחתכן
בסכין
חולב׳וכתכ׳עס
כס
'
כדפימ׳רבי׳ברוך  :כתב חיז!ני׳7
איןלאזשדו
מייייסבמים בפס׳מסמע דמדינ׳אסר להוהרא״ש •־ונ״י״ש רבי׳בשס רש״ילהתיר למרדכי כפ׳כל שסהלחביו׳פעמי׳מחכין עיס׳בשוליי׳לדב׳הנסרי׳מות׳לשאוי היין נפהיו קיאדהוי
נ/וננ״י 1־ ועוד
גיזו יבש
וגכינ׳שנמלחו קוד׳ססח מחו׳דכל שנתער׳קוד׳לכן אינו אום' אלא בס׳יש בפס׳סטע׳חמץ בייןכב׳נתבט׳קוד׳הפס׳יבתוך הפס' אינו נותןטע׳כיוןשכג׳הוקש׳ ליואפד דאיכא
'קיקסאסששש
.
האיסו׳הוא
בטינןשיסא
מחמ׳הכלי דסנמלחובו הא ,-
סמוך לפס׳כ׳חדשי׳אס כתן
לן
בהית׳ס׳כנג^ החמץ אבל ...
עיסה^ ^ Nn 5רו
גבין
לשפוקי דילמא
? ’׳״
י
י'
ה
ג
|
’
ימז
אין
«
ת/יקי
|
אישור
לשמיק׳דרננןלקולא
וראי׳מח״ש
לעיל
דיש
להקל
ני״
»
האחרון
נייןיומשצבכליקמיקאקר
שנאועו
יוס
חמ׳
7
רנקוה
*
ת
חון
הפס׳לענייןאישוי יישנו וכ״כ הרי״ן והנ''37ריולק«ןשי מש״ולענייןמ*"
משמעדלכ״עגלנר
נ^; ,׳*' לי 1לנמהרי״גדאשורלעשדוכןגעק׳צמנסעייאונםשאיןלונשראתר״ותדלעשותכן .אףנעסח ואוחןכ־כשופהינקיסשקורין «נחי״א אסרלשדומןאף כשהם משים עללמהר״יג • ( יא)
^| ( 1לקוש אס (
מממשו בכליחמ׳דאינו מעליש דלא כר׳נאי של לקמן שי׳תנ״א 7אף נעי׳נוגןיש להקהיימיקו נ׳יע דאעשר דאס שההמוןה? ליחעמלעתהויככ 0שו' גסשכי!כי*ל כי׳®« לק״ן גי' #7י) ק*ה אי״ה וג 5כי מתישביס לנרי
המידליןמןסי׳תג״אזאפ׳ורדיואלשחמ׳קוד ותנו הימ׳גמי׳לא אמרי׳ניהננוש נמג 7•561לכ נ״י דההיאדלקמן סי׳תג״א אמי7לאנהלנפידצינן אינימפליט וכןמשמע ין «שו׳הרא״ש שב׳ כאן לעניין ננינוידאינ 1י׳פלי « אע״גשנשמסא
®״ממיז׳יילמעיולעמ • ומיהו יו צדתל דלאאתרי׳נסש בתניש!קר .ו 7ללוז אבל נדגל מש קשה מניסלא וכ״נ דנדב׳לח שנשתהא נכלימעת לעת אמרי'בי? כנסכמ׳גושל ניזו נשאי אישירי ולקחן מייתצ״א גני חניות8ל«ן 9דמשמע
לאיןל «שלוז (ינ ) ונ״צ «עמו «ו׳7חיי«'י  6מא נשארועירוריןתון ר\יןגעשקוגותני׳ גו עמסנחשק •

ד׳מ

נ*

לפניהפשח יזייג

ומ׳ופרי׳ממ' ( פס ) תנא מאי קא חשי׳אי

סח

תמח

קכןידקאמ/בסמץ שנתערבכמוך ?
PD5
שאוםיתעיובתו במשהו והסת׳
את׳למימד
דנסנתערב לאחר הפססכטלנש׳ ומ/ן
סאס נתערב אח׳הפס׳הוא כסלהכי ^
בס כל ישעה אמר'3הלכת׳סמץכ!מנו3ין
'כמיט כין שלא כמינו חסוי־כמסהוסל(}
בזמנו בקבמיכובקסלא כסיני
עות׳כר״ע
ומי אמ׳רבא הכי והא אס יבאי״שקנס׳
קניס הואיל ומבי עליובבליי־א' וכלימצ)
ה״מ כעיניה אכל ע״י תערוב 'לא •
ופרש״י
אבל ע״י תערוב ' לאואסייסהי׳כפיני׳מנ'
עליה לא קניסלמיסרתפחלריליהונתג
לר״אש מצאתי כתו' בסס ה״י־יונ׳דאפי׳
אם ערבובמזיד מומי ולא נהיר׳ליךר 0
לא שרא אלא כשכתע רב ממיל׳
והוי׳ככלל
סאר איסורין שאס בשלן במזידאסווין
פכ״לוא״עג דסממא אמרינן סלאבזמט
מומ׳משמ׳ליכי׳דאץ להתירו בפחותמס׳.
כסא׳איסוריןואין כרכןמדבריהרמ״נס
סכת׳בפ׳יא חמן סל יסרא׳שעגטליוהפס'
אט נ תערב בין במינו כין סלאכמינוה")
מות' לאכלו עכ״ל ואם אית׳דס״לדכעיס'
לס הוה שתיק מיפי' :כתבהרמכ׳כפ״א
חמץ שעבר עניו העס׳אסו׳בהניי?לעולס
אפיהניחו בפגגס או באונם וכתכווכי'
בסי׳שאס זה 1:כחב עוד הר״יאסכטלו

,לניגדיf 3t6
דברסכמניןתחשי׳לימנינמיממיכו׳נבל' אבל כמזי׳לא והר״י כת׳אפי׳נתערב מזיד ולא נהיר& ®1,8bז״י!
ונחמ מכ1ייז 6ינ • ,אי חיסורי הנחה קסשיב ליתני נסי סמן
חייבלנער! מצחי כפס ' את ר חיי' כר אבא האי תנא תרתי וכתיעיד הרי׳י אס בטלו בשוגג קוד' רופס׳ אי נמי כפסח כגון שלא
.שה! צ נ«,ד! ׳היג » י אית לי׳דכר סבמנין ואיסורי הנאיוליתני היה יודע שהו׳חטץ מותר ואם בטלו במזיד קוד הפסח לכאורה
גדא׳שהו׳מותר ביק שבטלו קורס איסורו אבל אס בטלו מזיר
לחזחנמ ,שנת ;״י ככרו׳של ב״ה למניןסמן כפס ,מאן שממת
ארעתא דלשהייה אח׳הפסח אסו׳ושאור כיון שהו׳דבר המעמי'
^
י(נ ״ נ דאמ לה ר ע הא הנא לי התס ר עקיבא
באמי דגא פנמ מוסיף אף ככרו ,של ב״ה ופי׳רש״י תרתי אפי׳אם בטלו בשוגג אסו׳כיק דלסעמיה עביר לא כטיל לב :
<ה״לה *יי■ נ־^ ״ל אית לידבר שבמנין ואיסורי הנא׳דאיכא ואיני מבין תוכן דבריו שאס הו׳דבר שעוברק על תערוכתו מאי
’"המיד5
דעישהי י ^ 3’1תרתי
לתשיבות׳דחשיב איסור דידהו הוא
ע
נפקימינה בביטולו הרי עכר עליו וראוי לקונסו ואם חו׳דב׳שאין
שגענה. 1
!< 1
< ו
לגאר דא .יה{א דלא בטיל מכל סמן פרוסה בפסח הואיל עוברין עליו  $פי׳ערבו אדעתא דלשהייה שרי אלא כללדמלת׳
מע'חא ;0נ1ת *א ואין דרכו למטבהל
ומשליך א׳מהס לנה כל דבי שאין עוברין על תערוכתו יכול לערבו לכתחל' ולשהותו
זלפג^ י*א ■ת! והבאר נותן לכלבו וכת ' עליו הר״אש ולא
דכלכה״י• <0מנח ידמנ׳למה לא יהא תעיוב׳חמן מותי אף ודבר שעובריןעליו אפי׳נתער׳פמילא קוד׳הפפח צרי׳לבעת ואם
לא בערו
אסונתער׳אח׳הפסבשוגג בסל בס׳במזיאינו בטל•
באביל׳דהאדאמ׳ממןבמשהו היינו דב׳לח
nDD
 fnnשל נכרי שעב' עליו הפסח מותר אפיי
היינןיל׳ ;•ן»3י -תר המתער׳רבמקו׳דסוהבשא׳איסורין בנ״ס
י
באכיל׳וכןפפק רב אלפס והלכו׳ גדולו'
לה׳־הצ״אן לאישי היי סמן כמשהו אבל דבר יבסדכסאר
י״״ל ק " ׳ ה ' נא איסירין הד בתרי׳ בטיל ה״< ו בסמן בפסח והכי אית׳בשאלתו׳ ובירוש' וכן פסקו הגאוני' ובעל העיטור כתב
ש(0א<• י ס יכ1לין וקמוכחא סממתיז ולמאי דבעי רש״י שאפו באכילוהזארי בענין וסוף דבריו ומן הדין עינינו להחמיר
ממה שניהגין עכשיו
צ ,למ ^א ״,לב,׳ להחעילאוסרובסכי ; ה ה נמיאשו בהכא
:שיו שישרא׳מקבל דורון חמ׳של נכרי
נכרימןהמנחה
קכ׳חדנמקי׳שניען• ומה ספי  ,וישליך א' לא ידענא למה יתכן
ולמעל 1שנעש׳חמ׳של ישרא׳שעב׳עי! יו הפסישאסו׳בהנאיולטיכך
אי״ל בנץ׳יל יזיז במס׳ערל ,הערל' וכלאי הכרס פוליס בא' היה עי) ינו ?! גדיי גדר ל כ • ומיהו אי׳א ז״ל אוט' תקנח לזה שיאמר
״ילק
אשור ®f
אנל ,ני £,ה'
ניזתס ומאמי' ,ואין כרי '
לירי' והא דצריךי,להרים
 ,ן
הישרא׳איני רוצ׳שיקנ׳לי רשותי ואז לא יקנ'ל!ו בעי! ברחו ואפש'
 7לינא "נהג כ!ל
כתמת
היינו
משו
ג
!
נ
השבט
ונסו
דבייו
לומיאפי׳בפתם ששתק ולא אמי כלום לא קני ליה רשיתי׳כדאי'
סזקיל לא הפשיל כת׳תערוכ׳חמץ כפסח שנתער' עס מינו
׳הייילענעל־ל׳גן מות׳אפי׳כאכילה דלשנין תערובת דיכס בבב' מציע׳רהית׳ניח׳ליה דלקני דאיסו' לא ניח׳ליה רלקני אם לא
שיקבלנו מהגוי או בוצי בזה שניב ' מתו׳ -מעשיו שחפ׳בו ושל ישר׳
״ »׳< ״״׳ "  *fכיב' אין סילו׳ביןחמן כפס׳ לסא׳איסורין
שעב׳עליוהפסחאמו׳בהנא׳אפי׳חניחו שוגגאואנוס ואם מכרו בשוגג קודם הפסח א״ניכפסת כגוןשלא
^כיאית ^ רלא הסעירו חכמים לאסיו במשהו אלא
או נתנו לגוי קודי הפס׳מות׳וכלב' שיתכנו לו במתי׳ גמור׳ ורשאי היה יורע שהוא חמן מות ואסכטל ^מזי'
לקול׳אס״ -ולכ״ע היכ׳דשא׳איסורין בנ״ט וחמן מסוס ן
קודס הפסח וכו׳נר׳דס״קםא כסלובמזיד
""«( י־ !•" .
לומיצו ער שאתה לוקח כמניקה
במאתי׳שאקחנו
ממך
אחר
הפס'
קוד׳הפס' כלו׳סהיה יוד׳סהואחמץוערבו
,־״־
» 6יםורין ^ י3ש
וחמץ שנמצא בבית ישראל אח הפס אוס ביחש' אלפ שבטלו שס דברי ,אסרי׳לא על דע ,להשהותואחי
הפס׳לכאור׳כרא׳שהוא מות,
שאע״סשס׳'
רמי דנש 6י ’6סויין " דבסיי״יל
דחיישיק שמא יערים
לומר
שנ ׳ ׳7י ״ 0אר ס״ס חמן בסס׳וכן־ מוכס׳כלהסוגי׳מכ״ל  :ויען לדקדק בדברי רבי׳סכפב סתםחמץ
וד׳שהוא סמן כספירבו לא הוי כמבטל איסו׳לכתחל׳מאתסלא עירבו כרי
להסהומו•
איםירייומות' ג״כ שנתערב ' 6בשני׳במצ׳כיבס כתב רש״י שמשליךצו׳וססנו' מופר כהנאה ה״ללפר ,לאח׳הפס׳אכל אס בטלו כמזי׳פל דעת להשהותו אס׳הפסס אסו׳משו׳דהוהליכמבטל
נגי־ז״ליללאכף£מ׳ דהיינודוק׳כפרוס' חמן שנתערב סס
פרוסת מצה אבל ככר לש סמן שנתערב עס איסור לנתקלה :ומ״ש.רבי ,ואיני מבין תוכן דבריו סאס הוא דבר שעוכריןעל
ככמ׳מצה אפי ,כאלף לא בטיל
וכדמשמע
מדברי
רש״י שכתבתי בסמוך וי״ל דלא
תערוכתו מאי נפק׳מיכה בביטולו וכו׳נ״ל דהא ודא י לא איירי הי״י כרכרסעוכוין
0דנ ^הרא׳ש שס כ״כרש׳׳יאלא
משוסדלאניפלוגהאימנאאדר״עאבללדידןדלאקי״לכרעלא על תערוכתו דכא כיון דלזמן ספב׳מליו הפסח ולא תימסר
לזללזמסגדקנםיכןליה
«V5 xm
 Cכ׳ סאני לן כין
ככרות
שיל
ב״הלפמסו׳אבל
הר״יףנמ׳עלמשנ׳זודאלואסורץוחוסרין
מפני® עב׳בבל ירח כל שעוני עליו בכלל הקנס הוא ואע״פ שהואמעורב•
וכ״כה״ה
מ־רא״יו׳צסי׳קפי
י
ככל
•
שהן
יין
נסך
ועז
וכו׳וליתיה
להאיכללא
דקי״ל
דחמז
בפסח
אסור
ואופי
בכל
בספ״ד
סנר׳ימדכרי
הרמ״בס וס כן כתבו קצת.מפרסי ,אלא בדבר
סאיןטוכרקמל
ץ מ '*סנ״ מ'' שהוימשמ' מדבריו דאפי׳יבס ביבש קאמ׳דאוס׳בכל שהו וכן פי'רבי׳ירוח׳וגס-רכי׳
תערוכתו את ,הר״י למימ׳סאס בסלו כמזי׳אדעת׳דלשהיי׳אסהפסחאסו׳מסו׳וןמ׳ג
כתב כטור
י׳׳דסי׳ק״ט על תערובת חמן יבש ביבש הר״יףצוסר הכל אפי׳כסנאה דסלא כזמן איסורו הוא מעיבו טון שעירבו על דעת להשהותואח׳הפס׳הוינמכטל
»« •V1׳!
חשש! ונראה
שטעמו
מפני
שהוא
דבר
שיש
לו
מתירין
ומפני
כך
אפי
,
יבש
ביבש
לא
בטיל
איסו׳לכתחל׳ואסו :,כחבילגסו' מימון בפ״א אס נתערבו שטיססמןביסת׳חטי'
ל&״ייז עי!! על אפי׳באל׳או משוידפב׳שלא הסירו יבש
גיבש
סד
בתרי
אלא
באיסורי
נותני
טעמי
,
כשרי׳ולא
נודע עד לאס ,הפס׳אע״ג דקנס׳קכיס ר״ש מ״מ די לו כזה שיוליךהנאכלים
השלחןפזיפרי ייע׳ אכ׳כאיסורין שהחמירו גהס ביומ׳מנ״ט אץהפר׳כין יבש לבלול וכמו שכת׳המידכי המלח ויזהר שלא יסזו׳הגוי וימכרנו לישראל אחר כססיא ארכא
דטכע׳בחישה׳עכ׳ל•
כפכל שעהוהרש״גאבמ״ס  :דש קיצור בדברי רבעו שכתב סתם חמץשנתערב ומשמ׳מדבריו דאה׳סהולי׳הנ א׳ליס המל ,כמי אסו׳כאכיל׳דלאמהני׳מלכ׳ליסהמלח
 0 wiי|א ;ל נמצה ביבש
כת ,רס״י שמשליך א׳והסאר מומ׳וכו׳וה״ל׳לפרס דהיינודוק׳כפרוש' אלא להתיר במא׳בלכד ולא ידעתילמה  :כתב הרי״בס בתשוכ׳חמץ נוקשהאפי
• #וסיי׳כשא׳ «! ז  :חמן

שנתערב ' פס

פמס׳מצה אבל ככר חמן שנתערב עס ככרות מצה אפי ,באלף

בעיניה אינו אסור בהנא' אחר הפסח שהרי לא עבר עליו מן התויה והסי״ריוססמן

(טי )כתזמ? רי׳ל לאבמיל :
ובוחן טעס לפגם בפסח רסב״ס אוסר ובו׳כס׳כמרא דע״ז דייק אמתני' גמור כס ואסו׳כהנא׳אחיהפסח טו  :תמח חמץשלניריספב׳טליוהפסמימ
ינ 5ה ״אףלי' דקתני
יין
נסך
שכפל
ע״ג
ענבים
ידיחס
והס
מותרו
'
ואס
היו
מכוקעו׳אסורות
מאי
אפי
שעסידף
כח
)
תנן .סמןשל נכרי ססב׳פליוהפסס
מומ׳בהנאס
לאו
בנ״ט
לא
במססו
הא
מדקחני
סיפא זה הכלל כל סבהנאתו בנ״ט אסו׳כל סאץי .ושל ישראל אסו׳בהנאה וכתבו הריף והר״אס הא דקתני של נכרי שעבר עליוהפסח
3נ! תנז
בהנאתו
בנ״ט
מית׳סכלל
דננ״ט
עסקי׳וכת׳שס הר״אס י״א דכ׳איסוריןשהן במשהו מות׳בהנא׳לאו למימר׳דבאכיל׳אסו׳אלא מסורבעי למיתנישל יעראל אסוכסנאח
מיה!  06לאנגסיז
לא
אמרי׳כהו
דנ״ט
לפג׳מומ׳דהא
אין
לך
ביטול
טע׳יות׳ממסהו
באל׳אפ״ה
אסרו
הנא
גבי
נכרי
מומ״כהנא׳אבל מות הוא אפי׳באכיל׳וכת׳עוד הרא״ס
ובירושלקאמ
4מ לןהג :
רממנ׳וה״ה
נמי נ״ס לפגם ומביאי ,סעד לדבריהם מכאן ומפרשי׳כן מכלל דבנ״ט הא דקתני מתני ,חמץ סל נכריששב ' עליו הפסחמות׳בהנא׳במ^ ו׳סלא נהגולאדל
פסקעןמדשרי
אסו׳ולאנהיר'
אבל כשהוא פגום

אסר׳תור׳במשהובמ,
.
..
.ך ,
אינו פוגמו ואינו מבטלו אבל נ״טלפג& יסעיקר׳סרי כי לא היה בו טעס ובסמעתין
פריך מדסיפ׳מ״ט מכלל דייש׳נמי כנ״ט וסיפא הוי פייושאדרים,עכ״ל  :וכן דעת
י ההו׳סס לסתי׳ נ״ט לפג' אפי׳בדכרי שאיסורן במשהו וגס המרדני כס׳בפ׳כל שעה
סרבי׳יכורה מפר״יס מרה הככ׳למפש׳לסתיר נ״ט לפגם בפס ,והביא כסה גמלים
ססוברי׳כן ואפ״פ סג״כ הביאגדולי ,ססולקי׳בדבמ״מ רבו הסתירי׳עלהאוסרי'•
והרש״בא כהכתשוב' וז״ל כל שאיסורו במשהו אין הפרש בין נ״ט לפג׳לנותןלשבח
שאין מתירין כ" ט לפגם במה פאיסיין כמשהו שאינו מחמ׳טפמו אלאמסמ׳סוער
איסורו ופיון שכן מה לכו אס הוא לשבח או לפג׳סא איראיסור׳וכלב ,שלא יהאכ״כ
נפסד סיחזו׳כגיסר׳כעלמ׳דכל שנפסד כ״כ אין כאן איסו׳כלל ונ״ט לפג שאמרו בס׳
במר דע ז איט מגיע להפס זה ססיי דינו דנ״ט אפי׳חומץ לחו׳הגמסין וכןקדרה
סאינהבמיומ אין האיסו׳סבה נדוןכעפראבעלמ׳עכ״ל .־ ולמכיןהלכ׳כיון דרבו
העתירין הכי נקטי יי ; ובתוכי כת״ס דבמקו׳פאין מנה׳ידוע ישלסורו׳להחק'
גא סעסי וסעקמי תל׳ביוגדול אח ,נסתפק במקו׳סנהגו לאסו׳היכ׳דהוא משהו 9$

_
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סל חמן דורון לישראל בי״ט האחרון של פסח מות ,ונתן טעם מסו׳ריחראל לאניחא
י
וחציונמי לא
לא קצי ואפי’uistiv
׳*! ״.
ואפי׳עומך׳3-׳•■
ליס באיסורא
צד'־־■׳
; ו
קני׳ואפי׳משתמי,
סאיי
חצרוץנה"
בע״כ ע  •:ומתוך דבריו נרא׳דבסחם סיירי וכ״כ הגס 'מימון בפ״אח׳למעססס ס
גוי פת
לישרא׳בי״ט האחרון של פסח וקבלתו הגויה ^ 3פני ? סיץכסץ י ל יל6
צוה להצניעו בבית הגוי ולמסר שאלולר׳והתירו משוס דהיתיר ניסליה^מקני ו
איסור׳ס״ג לא היהדע׳היסרא״לקנו׳סמץכפס עדלמסולאקריניסחמצי^ לףי ׳
שעכ׳עליו הפסחעכ״ל  :אכל מדברי הר״אש כר׳סצרי׳סיוכי בשפתיו שאינו יש3P
,לורשותו • ודפסכת׳הרש״בא עודכפסוב' הנזכר דלאמיבעי׳בי ס אחרוןדמירכת
אלא אפי׳בי״ס ראשון סהו׳אסו׳בהנאד״ת אינו אסו׳כסהניחו הגוי בסציוהמסאח
ימן הטפ׳סאמינו מ"כ • וסל ישראל שעב׳עליו הפס אסו׳בהנא מסג כמנחי כט
־
־;־
־
אפי׳הציסושוגגאואנוסכ״כהרמ״בסבפ ^  .ן ^ ססכיואונתגולנוי"
ימ״ס
כידישרצצהו
תוספתא כחלהרא״ס גפ' כל סעהיסראל וגוי סהיו כספי{ וסמן וכלכלי’
הוא מוכר לנכרי או נוגזנו לו במתל ומחר ולוקס
אחר כפס
_

ד־ש
סמא מצרין סיאמ׳לו קודם ספם׳*0מןל \ בשבוע פסח קמת או מפית דכל סכמנ'
׳,מנהן לו כמתנ׳גמור׳ורשאי ישראל שיאמלנכרי עד שאתה לוקח במנה קת
ככרו׳סמץ חליפי
ממה׳' כןאק״
*  fo& fאצסר ואקח סמך אסר לפס׳וב׳ב הרמ״ב ׳כפ״ד וסייס בה אבל ימכור ממה
סאח״כ ( ותנין לו ככרו׳חמז
כךאפ״פפסאח״נ
?ן לן על' מנאי ואסעס׳ק היי זה עוב׳על בל ירא׳וכל ימצ׳וכת׳ה״ה מ״ם ואס ■לא התנה עמה׳כך אסידמדמי לה לההי׳דספ״ק דע'ז דבעינן שימנו עמו מתחלה :
^רר 5] ,סוב' וכו הוא כפי דעתו שכתב סהמפקי׳חמנו ביר גוי עובר בלאו <  2אלךן לרש"י יסרק וגוי סיס לכס מנויבסותפו׳מהולומ׳לגוי וכו׳גהגה׳מימון
פ״א הז'ל יסרא'וגויסישלכסתנו׳בשותסו׳
. .
.
1?? 0״יא׳זה נסי׳מ״מ  :רבי׳יממסכת'
נ 3ונחב5ז׳זהנסי ת מ :יב; ירחנ
לומר שבטלו אע׳יפ שלא בטלו ובעל המיטו' אםדו באכיריחיותירו אסור שיאמר יסראל לגוי סול אתהחלקך
 " » ,. " ,נונלנשל^
מכ ין דבריו דהא ©רי לימגו בהנא׳ואין טעם נכון לחל' בין אכילילהנא׳ואוס׳עוד בירר׳ להאכילבשבת ואני בחול ואס התנו מתחלה
דגרסי׳בפ׳כלכשנשהפסומותר אבל לעכלן פסחמותר
!(,נ1״־'ןלס1ו'ילליקסי 5ותיסעס'ו5וין חמצובפסי אפי׳לכלבשל הפק׳שאינונהנ׳בו כלו'
 , " ,־ ג״1ס  ;;,ומופ״ -רפ ^ י/חי של לא יאכיל חמץ אפי׳ לכלבי׳ במה אנן קיימק אם לכל בן היא נהתנות קודס הפסח ונוטל הימנודמיס
אומר׳אסד' ,של אותה שבוע ולא , .
זאת
אגויקיימין
",שיפי לנמר' ,־) ־שי ושלא הגייה אלא כאן
לישראלכל,וגוישיש
v7־'<»1nu
ית«^ s
אדןרי׳ ן«*
עיל^ךןךי'
אפי׳ לכלבלכלב
אפי׳
הטורח
דמי דהתס
להס שדה בשותפות יכו
היימין י 5י
יליייייי“* "1״י י
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להאכיל לבהמת הפקד:
סטורחי' בסדה סל אמצע הוא וני' כטורח
שלישראל והפחוד' שנמכרה בו היא
ולתנאי  :וכתוב בת״ססי׳קך
בשבי־ל  .ישראל אבל הכאכיון שנעל את
9יסיש כידו פגיכי חמץומצה לתפס לגוי
שלו והפועלים שמשתרלין בו טי׳הם׳ הדמים מתקלס מותר עכ״ל אבל סמרדכי
מח לביתנממנ׳גמור׳ואומו גויהישראל
שנמצ׳שס אח׳הפסימותיאפייבאכיל׳שאנו תולין אותו בפועלים כת׳כפ״ק דפי' :נ6א' ר״ס ביסרא׳וגוי סי©
מכירו ויודע וס שלא יגע בו כגוי כלל
!5לא יסמר׳לו עד לאס ,הפס׳ויחזו' ויתנס גויס ואם החנו׳והסחור׳שלגוים והפועלי׳ישרא׳אסו" שאנו תולין לסס מנו בשומפו׳מהולומלגויפול קתה
לו יראהדסרירק שיתנם לו במת ':גמור' אותו בפועלי׳ישרא׳כך היא גירס׳רב ינו חננאל ורב האי גור ׳אפל שבוע סל סס ,ואני אטו׳אח״כוסשי׳דמתכ
כן קוד הפסח והומ׳עכ״ל ולאהזני׳שצריך
שהולך אח׳בעל ההנו׳וכך היא גירפתרפויי :
* Jjסוס תנאי או שימכרם לוסכיר׳גמור׳
רש״י ישראל שלו׳ ככר מחברו קוד׳ .הפס•׳' א ליטול דמיאומ׳סבויע קודס פססוגסכך
נרכרמועם אבל מתנה ע״מ להחזיר לא
מסכי מסו׳ חומי ,דסמן כדאית׳בסג׳מיי׳
צרי׳לפורעו אח'ךן 3ס׳ןאיןבו משי ׳א ,פןר נראה ממה שכתבו הגמת בדיןישראל
°כמ 3״י3סמו ":
נה׳פכתוגר׳מדכרי בעלת״ה בתסוב׳זו חמץ עהגכ׳עליו הפפ׳כיון שלא היה בעץ בשעת איפור ויש בו ® i״
וכמסר'©קודם לס דלא מהני נתינתחמץ משום גזל אם אינו פ! רעהוישרא׳שמקבלמגוי ככךן ׳בךבית בכ 1,וה ד שמשיןבר מ כתב מעשה בא
שלפ ?
לגויאא״ב הוא גוי סמחוץ לבית ‘fern :שבוע כתב אבי העזרי שיאמ׳לו קיד׳הפס' ע־יח? לו בעןכוע
סנמצ׳כני' ישראל אסר הפס׳אוסבירוש'
לק בל  T״־למקום מותר הכל במרדכי פרק כלשפס
ובו' בפ׳כל שעה כתב הרא״ש ח״לישראל פס קמח או סעו ואז אפי אס באןחא כ לחפיגי!
פי!צא סמן כביתו אחר הפסח מן הדין המ שלא קבל בתו הפסה :.שאתה לוש״י ישראל וגוי שיש ? הםובהגימ ,מימון פ״יא ואהא דאמייקשאס
סואמופר דכ׳יון דכסלולא עבר על בל תנור בשותפו׳מהו לומר עגוי טול אתה של פס׳ ואני אטול אהי׳ב קבל סיסראל ככר המעות מותרליהכוית
יו6סוליכא .למקנסיס וכירוסל׳פליגי בה והשי' שיתנה קודם הפסח וימול דמים מאותו שבוע והי׳ר שמשק מהן כתבו ואע״ג דסנןבפר ,בתרא דמ״ו
וגרסינן סתם הפקיר חמצו בי״דאחר ב״ר אברהם כתב מעשה בא לידי משרא׳שהיה לו תנוד ואפו בו הסוכר את הפועל לפשות פמוביין■נסך
הפסטהור׳יוחנן אמ׳אסו׳ריש לקיש אמר גויס חמץ בפסה ובא האופה שהיה גזבר של ישראל והביא לךסכרו אסו׳כאמסקי ,התקנס הואסק־נסו
^ותר ר׳ייחכן שייס לה ע רע ריש לקיש לא ככרות לאחר הפסח מעובה התנור ואפרתי ? ו לקבלם לא ביבעיא חכמי כיין נסך וט״ז אכלכעלמ׳לא ד 0$א'
קייס להערמה כלומר שמא אל יפקירנו חמץ שאפו' שזבח בו ישראל בשכר תנורו והוה ליה המצוש זזאיפויי מאה דאין תופסין דמן .טלא
ויאמר הסקרמיו מכ״ל וידוע דהלכה כי ,ישראל שעבר עליו הפסח אלא אפי׳ מעות אסןר 1,ק כל ’ בשברן קנסו  :ומזהשכתבו ומי שרי .ישראל
להסכיר תנורו לגוי ע״ס שיאפק בו מצה
יוחנן ומפניכךסמסרבי׳וכתאוס׳בירוש:,
כאכילה כיקדחמץ בפסח אסור בהנאה ה״ל משתכר באיסורי הנא' אפי׳
(V’Qרבי ,סכעל העיטור אסרו
וכו כדתנן סכרו לעסו ,עמו מל5אכ' אלזרת
והמירו כסנאס אפשר שטעמומשו© דס״ל חמצו של נכרי אפור ליהנות ממנו בפסח מיהו אם קבל ככר וכו ,משמע לי דלפוס פפטא דסתני' אין
דלא חיישי׳סמא יערים אלא מפני הנאה המעות שתר ליהנו׳מהם רתנן גבי ערלה וכלאי חכרם מכרן מסס ראיה דהמה״ק אס סכרתא הפועל
אותם
עמו
מלאכה ועשה_.פמו __
_
לעשות _
_
ממכה דהיינו הנאת אביל׳אבל לא מפני וקדש בדמיהן מקודשת ומיהו שרי לישרא׳להשכיר תנורו לגוי
מצהמועט ,דאס אינו אוכלו אע״פשהוא ע״מ שיאפה מ מצה ואם יאפה בו חמץ אין זקוק ול כדתנן שכרומלאכה אע״פ שאימי ליה העבר לי לעית
( «הממנה מאה מועטת היא ואפסי לעשות עמו מלאכה אחרת אע״פ שאמר לו העבר לי הבית שר י־קסל יין נסך סכרו מיתרלפי כ 1אין פיעין
סכרו על העבראותה חבית אלא עלאות*
סצע״ע שרגמו עלה על דעתו טעס זה לא נסך ממקום למקום מותר ; מותר לוי לעבד בפסח הילך דינרהז
הוכש׳בעיניו והכי דייק לישכיה סכת׳ואין וקנה ואכולאע״פ שיורע שיקנה חמץ ואין זה כקונה חמץ אע״פ מלאכה ססכירו לפשות•וכ״לשה׳רסמסוץ
עמס נכון לסלק וטדמשמע סעס יש אכל שמזונותיו עליו אבל לא יאמ׳לו צא ואכול ואני פור׳ אפו' להשכי׳ כר רבי אברהם מפיס דה״ק אכז סכרו
לפפו ,עמו מלפכ׳אחית אפ"< 5סאס״כ לא
אינונכון  :ועל מ״ס ואוסר עוד בירוס'
להצכילחמצוכפסח אפי ,לכלב סל הפקר כלי לטי בפסח שיבשל בהם חמ׳מפני שרוצה בקיומו שלאיסור פשה אות׳מלאכ׳אלא סא׳לושיעבי ',חבית
ע״י ד״א שלא יבקע הכלי ועוד כיון שהכלי עצמו אפו׳ בהגא׳אסו׳
(כו׳מצאמי כתוב להאכיל בהמ׳תכרוחמץי להשכירו לכתחילולא דמי להא דתני׳ כחום' משכי׳ אדם• חמורו של יין נסך ממקום לשקים סכרו מותי ז
הירךדינ'זה.
מותרלומר לעידו בפסס
סאיכושלר אלא מוצאו כמוך הפסח היאה
אינו
לגוי להבי' עליו חמץ ממקו׳למקו׳רהת׳ החמור
וקנה ואכול וכו׳כ״כ המרלכיכפ כל סעס
וצסו׳כדדרי׳בירושל׳לא יאכיל חמץ אפי,
לנלבי׳של הפקרוכאגודה נמיאסר ליתןבהמתי לגוי להאכילה בימי הפסח וכן בסס א״ז והבי רסיס מס ,כתיא דע״ז אומ׳אדס לחייו ולפועליו לכר ואכלו בייג וי
אסיחי ברגנס״פורק משו׳דידוע שמאכילן אותפסולת סכי אך סממ כשאינו ידוע ואינו תושש לא מסוס שביעי׳ולא משוס ממסר ולא משו׳יין נסך ואם אמי צחוסכלו
התירו רממי׳מכסיא דפ״כ דע״ז דאומר אדם לפועליו וכו: ,
וכמצ׳מאכי־לצופץ'
ואני פורע חוששמסו׳סכיפי׳ומשו ,י״נ ופרש״י מסו׳י״נ אס גוי הס
חמט הנות ©ל ישראל וסססויה שנמכר ,כו היא סלו והפועלי ,שמשתדלים כו י"נ והרי מזונות׳פליו ונמצ׳נהנה מן י״כ משמ ,דמיירי במזונותיו עליו ואפ״ה שרי
גויס וכו׳כריתא כפ׳כלשעה (דף ל)6פ״ר סכות סל ישראל ומלאי סל ואע״פ שי״נ אסו ,בהנא׳סכ״ל אבל כמה שכתב רבי׳אבל לא יאמר לו צא ואכולואבי
ישראל ופגעלי׳גויס נכנ׳סי׳לשס חמץ שנמצא סס אחר ספס׳חסו ,בהכא׳חנו׳סל גויים פורע חולק סס סכת׳ח״ל ואפי׳אס אמ׳צאו ואכלו נראה דמות׳להת׳מוקיההי׳דצאו
ומלאי&ל גויס וסועלי׳ישראל נכנסי' ויוצאין לסם חמץ סנמצ׳סס אחר הפסח מותר ואכלו אפו׳במקדי׳דינר או נשא ונתן כידטכ״ל .־ כתב כרי״כס כתה וכה לקנו'pW
גאנילהופר״סימלאי פ.ת ויין ממכ׳כתוכה  :אסור בהנאה דלא תלינן ליס כפועלי ,לצורך הגוי כתעותיו סל גוי כחולו סל מוע' איסו' גמור הוא שהרי לכל הפחו׳איכא
אלא מן סל מלאי היה ושל יסיאל הואפכ״ל • ומסמ׳ מדבריו דלא אסר כהנו ומלאי למיח׳דלמ׳אתי למיכל מיניה ולא עוד אלא סעוב׳ עליו ככל יראה לעיסכשסי׳קונה
פליסר׳אלא בסיס באותו מלאי פת דאיב ,למימ׳דחמץ הנמצא סס מןסל מלאי היס אותו בסכיל הגוי אין הגוי כעל המעו ,קונס אותו שהרי אין ישראל כעש שליח לגוי
6לל 6ס אין באותו מלאי פתסי־י דסל פועלי׳גוי' הוא בוראי ומינה נשמע דלא שרי כדאיכפ׳אי זהו נסך ואם כן הרי הוא חמצו של יסר׳ועוכ׳עליוע״כ :אס'.רלהשכי■
בחנות ומלאי סל גויס תנא כשיש כאותו מלאי פת אכל אס אין באומו מנאי פת ■ כצי׳לגרי בפס׳שיכסל בהם חמץ וכו ,ולא שייך טעם זה דמצה כקיומו של איסור מ״י
אסוי־דישלפועלי© ישראל הוא בודאי • ונראה דלגירסת י״ח כמי ע״כ בשיש במלאי דבר אחר כמסכי׳מנור לגוי לאפו בו חמץ מסוס דאף אס יפול התנו׳לא יפסדהחמץ
סמנו' פת מיירי סא״לב מאי קמ״ל דאזליכן בתר פועלי©פשיט ,דכיק דכעל החנות לגמרי  :כחב האגור דהא דמייתי רכי' תוספ׳דשריאלהשכי ,בהמתו לגוילהוליך
אינו מכניס סס חמץ כלל ודאי סל פועלים הוא ודברי יבינו סתומי©  :עליה חמץסכמצ׳בתשו׳הגאוני ,דאסו׳ודמו הדבר לי״נ גס הבי׳ראיהלאסו׳מהירוש'
^ כתב רש״י ׳ישראל שלוה ככר מחכיו קודם הפס ,צריך לפרעו אחר הפס׳וכו ,והרי״בש כת כתשוב׳מל מוספ׳זו אפ׳ /פ שחמץ סל נ כריאסו׳בהנא׳מות כשכרו מפני
וש  ,דחמיר סתופס דמיו ומס
׳ ׳ נ״כ בא״ח והגהות מימון פ״א והמרדכי בסרק כל סעס והכיאו ראיס שאינו תוסס דמיו ולא אסרו אלא בי״נ ומשו© קנסא מ-
בזדאמיי ה׳בתרא דע״ז דבי ר׳ינאקיזפי פירי מעניי בשביעי׳קוד׳זסן הביעו ,יפרעו ©הקשו כיתשל׳פרכל שעה מדתני' לא ישכיר יס< אל בהמתו לגוילהבי' עליה חמץ
ליב& טיני׳ס״ר יוחנן יאותאינון פבדין :וישראל שמקבל מגוי ככרו ברבי בצל ובתוס׳מכינן משביר אולי ברית׳אסר' היא ילמ״ד המס חמצו של בכיי מות׳כהנאם
ס׳ -ועכחב אבי הייזיי סיאמלו קודם ספס׳וטז״ל הגהוימימון כפ״א ישראל שקנה קשי׳ליה מההוא דתניא לאישכי׳ולמ״ד אסו׳ל״ק ליה מדתני״משכי׳דהתס אינו נהנה
"קהגלסי׳יקחו לאחספס׳סה פחסי ל הס בפס׳ולא דמי להא דאמרי׳ספ״ק דע״ז לא בגוף האיסו׳עצמו ואף לא בדמיו אלאשהדב ,האסו׳גרס לו מאס ומשמ׳לפיהירוש,
לל אמס בסבת ואני בחול וכו׳דהבא ליכא לעקנסיה ופו דהתס נמי אס דמסיק כס״ד סמצו5ל נכרי אסו ,דהא איתותב ס״ד מות ,מההיא דלא ישכיר אדם
’מי
®^ ,תחנמומר ובלבד שלא יבואו לחשבון אכל הכא שרי ואפיבאו לססכקסהרי ביתו לגוי ליתן לתוכ׳סמץ וכ״ש לפיס גמר׳דילן דליכא פלוגהיהא מונח כללמ״כי
!״’סויחמץ 0עכר מליו הפסח אלא מטעס קנס ומ״גליכא למקנסיהכללוכ״ב וכת׳פוד האגור וכמו כן להשכיר ביתו לשוס בו חמץ במפח אשר הירושלמי ופפיע^
• מסתברא.
ייניבעיכלשעסונרא׳מדבריהסאינוה״לקודספסחשוסדכראלאמןהסםס ו־ר״לדוקא להשכירו מון הפסס או ערב פסח דלא
?ממ3ס אקר ססשככחח סמן שהיו ראויים למת לו בפס׳ אבל אבי העזרי נרא׳
ושרי א3
אבל אס
הן ושרי
והמפות סן
כקמח ולמפות

(א)

חן

<נמה<.ת
 m 'ßוישחקוסו ,
 2ני; מ6ללו לל׳מ
לו״ה ככר תחנלתה
לעניהעש'שתשלם
לה ללןסר הפסח
«כתלות'אכיעמשי,
קשש לג.ית נגע«
נהלאסו׳ללו׳סאה
נ סאה אל נגר
נככי גשקוינע לי
!« jהפרע! ן ענ״ל:

*4

דם

א״ח

פסח

תנא

( ) 3ל ה« ימיז מסתבר'לאסו' לסשכי׳ביתו לגוי ל׳יוס קודס הפסח
אפי׳סידע סישים בו הגוי חמץ ניתזין מהם סס בסו׳מ״ז ועד כמה מלנגן א״ר מני עד ספסי׳קליפתןן, 3
«׳נצ
בפסח ובפסח נמי אין נראה לאסור אלא כסמפרס
ששכרו לסוס בתוכו חמן דומיא סלהי ע״ז הליבון צרי׳סיהיו ניצוצו׳מנתזין ממנו־וכ״כ הר״אשגמסוב׳נלל ",ךשמי,
דשכיחי
בהמה
אבל
אס
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שאר האסורין וצריכץ ליבון ויש מי שא ו׳סכיון שמ׳פבל׳היה התר די בהגסל '
ואפש; דבכל כלי הולכי׳אחר רוב תשמישווכמ״שהיר״ןבס ' כל סע׳והרש״כא במשוב ונץ
הגעלהמהג י שזהו דש׳רבי׳ססזכי' כאן כסכינים הגמל׳ופי״ז מה׳מאכלות
אסורו' בלוקח סכין מן דהכי קעיו׳מב תשמישןפ״י עירוי ס״כ מגמי׳להו נעימי ולא חיישי׳לפממישמסחמ
שעפמישי יתייי; הגוי• הצרי׳ליבון ולס הזכי כאןליבון כלל ומ״מ דפ׳סרמ״כן להסוו׳סמץ לגיעולי גוי'
בהן בכלי ראשון ו  :כתב בעל המנהי׳ בפו׳הקשוי׳מקרן וכו׳כ״ב הכלסוכמם^
^’ י
" והס סוברי׳שכסייכין אף -בניעולי׳גוי׳אינן צריכין אלא הגעליעכ״ל
וכת׳רבי׳ימח׳ מי שחול׳כדב׳וכת׳הסרדכי פ כל שפה כתו׳בסס א״ז ני' בעיני מליעצ ^הגע ׳
^ ^ 3Jה״ה7י1״״מ!' סדע ' רוב
,
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מד'
י
להורו׳כן מפני שהעולם נהגו בהן איסור
מאגביסכיכי׳עסקי׳אידי ואידי
ברותחין
ולא
מצריך
להסי׳הבחל
מן
וי״א
הקת׳עכ״ל:
7
דאין
חילוק
בין
אגני
דמחוז
'
לאגני
דעלמא
בכולסו אץ מועיל הגעלה וזה לפי
ונכבהגהות אשירי בסיף ע*ז
בשס
א״ז
כ
"
כ
הגה״מבס״ה
:
וכהרס״באכתשובה
הסוכרי׳דאין
הגעל׳מועל
'
לבית
שאור ובית תיוס׳ל הכלכו על ערכו׳שלשין בהן כל
קטגעל מסלט׳מנאן כמו
מכאואלא
סאנוחוסשין
שמא
מס׳איתן
חתיכו׳נכנ׳סגוף
השג
'
עכשיו
נהגו
כל
המס
שלא
ללוש
בהם
והוא
מנה׳יפס
לפי שא״א לגרון ולנקותן
האיסו וממשו סל נוף האיסו׳אינמכשרבהגעל' לפיכך אנו רגילין בכל כיוצא בזה יפה יפה שלא ישא׳משסוחמ׳באח׳ הפחתי׳ או בנקב שאיניני־'למין ט כתב הכלבו
ה פנימיסגומרי על מקי׳ססדקין כדי סישרףגוף האיסו׳אסישנו יאס״ב מגעילי ואם הכפה צריך לדקדק בה מאד לנקות׳מפתיתי החמץ הנדכ׳כהם ונסר ! ונדבק בנקבי
׳ז ׳ע) אץ לותקנ׳אא״כירחי׳הסדק כ"כ שיוכל להוני׳משסמהסבתיקוכןסנסגכו אריג׳הכע' וכעץ שבה ואל יספשפו אות׳כמי׳יסה יפ׳ולא יסמכי עלימס׳ההגמל׳לפי-
זקימומיכר ומזמן רד עכ״ל :כסוי סל ברזל סמבסין בו הקדרה צריך הגעלהרבי' סאינ׳בק עיק׳לסי שלא נשתמ׳כהס כחמץוה׳י׳ה לכל שא׳כליהלייש׳כגוןססבלריאס
®•׳*מדמסאבר הו' שהסבל העולה מהתבשיל לכסוי הקדר׳לס הוא ורלא כמושכתב וסר״או׳והשפשו' בהן עיק' גדול ואסרי׳ההגעל׳הטוביהואיל ונהגו בה עכ״ל ואנו לא
?שיוצי ע צל שע׳דנרי׳ליגון ומיהו אפשר דטעמ׳דמצריך ליבון מעני שהיה דרכן ראינו מי שנס׳הגעל׳מע׳ י ; כתב הכצבוהרס׳שקורין פ״לאנהגו להגעיל׳ או

דם
(ז )
ומכדי״ב
כ' לאנו
נ!הגין!נחחצ'ללגנ(
ייי־הו
נליעלדס^

ציה נהגעל' עכ יל
(ת )  1ע'ל { ניז ל
סי׳ קכ״א}'67
להחסיר w
נהגיגלת נייג יל
(ט ) ! כןהזאלעיג
סי' ת׳מ״ב 1נפב
מהרי״ז נדרשוח r
פאי] להגעיל כצי
פ« פיהיןנוקמחכצ
השנהדחיישיישמא
נא על,הקמח מים
ונתחתן ה־ןיו' וה1י
כעדינה שלשין נו
עכ*ל והו׳ חוחי*
גדולה ( י ) וג״נ
מהרי״ל
לאין
להגעיל׳ וכן אין
להגעיל לי״ג אייזן
ומיהו נהגה' ;! פסי
פ' כל שעה כפג
למ-ת׳צהגעיל נפה
ונלים אגל המנה׳
Ö 0 ,
בלב מהירי וג י

דש
(יא )« ל«היי  /לזו
לקנות חדשה ואפשר לומ׳שאס ימרקנ׳הרב׳יפס ויחמנה בתוך סתנויהרבה סדי
יי7; °ה " בזה דככולעו כך פולטו• והגה' מיי׳ כתבו בס״ס הפץ סמדיןנו את הפת אין לו תקכ ׳ ואיכ׳למי׳דוזמץ כיין כסך דמי דתמייהו אי׳להו חורפ׳ואפי׳כצוק בלעי כלי׳ש״י
ומ5וי דאמרי׳חוץ מכי׳שאור שסימונו קשה דמסמ׳דאפי׳בצוכן אסור
להשתמ׳כף1
^״^ייש ^
בסגעל׳סמשמיסו ע״י האור  -וכת' כמ״ה דמדכרי סמ״ק יש להסמי' סלא לה
כסיר מצס היינו דוק׳נמי בכלי חרס סכל כלי קרס סנסתמ׳ גי חמץ בחמיןכיון
p3
׳ ה6נה
מחמץ
למכס
מץ
המרדה
לקלפו
בכלי אומנות וגס להגעיל אח׳כך דאותו הפץ מסיב
«נעיליןא׳ת׳סמא תשמישו ע״י האור יא :
תקנה אסורלסשתנן׳ בו אפי׳ בצונן דחיישי׳סאס סוהא סומ׳צהשתמ׳ט צונן ijp
השלחנות
להסס מ בו חמין • ושודשכיוןש הוכול!!
נלנ) נהף«׳״יה׳י והתבות סמצניעין בהם
אוכליןכל השג' בו היין אותו היין
אסו׳לשתותו בפס׳שכלי חרס אין ול תקג׳ אלא הרבה ואינו יוצא מידי דפיו סריהן-מ
י ׳ נ 3וכח״ל הגהו׳מימון ב פ" ה סלחנו' ותיבות
עימייג7י׳ «ה»3׳ נהגו לספוך עליה מיס רותחי כי פפמיס בליבון הלכ׳אס ידוע אותו היין אסו׳ לשתותו בפס’ אבל נספיק׳
.
האיסו׳ הלכך כל הית׳סכגע וב
צרי׳ןין־ק׳
כאלו
נגע
בסכמועכ״ל:ונרא׳ דכדילחוס
מן מסמיגני״ל נופל עליה׳ובהס חמץ רומח כגון פסטיד' כי האי מלת׳לא חיישי' כל הכלי׳אפיישל חרס שבשתמיבהץ חמץ
קי«! < ה״הי וסרק עכ״ל• ימסמע מדבריו סאפ״פ שאין בצונן מותלהשתס׳בהן מצה אפי׳בהמין חוץ מבית שאור ובית לגירסת הרי״ףכת׳רבי׳דכליחרס ^ל,
"י״ו״ייהי־ייי מצניעיןבהס אוכלי' צריך
לשפוך פליסס חרוסת שאליפ שלא נשתמ׳בהן אלא חמץ בצוק אסו׳להשתמש לא נסתפו׳ בסן חמץ אלא3צו;ןל)5
(יג)ידתשומהרינ
/
,
כ(הגי! מיס רותחי מסוס דחייסי סמא סוס פעם בהן מצה בחמין אבל בצונן להניח בהן מצה אפויה מותר אבב יסתמ׳בס׳ מצ׳אלאבצונן :והימב״סכת3
להשתמש
נשפך עליהם מרק חס  :רגילין באשכנז אסור ללוש כהן אלג רצונן הו׳שממהר להחמיץ וכל זה בלא בפ״ה כגירס׳הרי״ף ופירש ה״הכסוסון׳
סל של י1״י
"
■
על
'
ליתן
הר״ןוכת׳סדא׳מיספיר׳גירס׳ !וסלן!
סכר
סל
סעורין
בסביו
'
סל
הגעלה
קר׳וסתי'
אכל
ליי
הנעלה
אפי
בית
שאור וחרוסת שרו אם אינן של
יל!
פ׳תחיזיזפיליי' רבי׳יואל
אמרו מצ׳ בצונן להוצי׳מצס
כסמיןפכיזן
לימן בהס יין בפסח ע״י הגעל׳ חרס אבל אם הם של חרס; ל;א מחני להו הגעלה ואפי׳לא נשתמ׳
"'
ל(
פיס
נ
^
(י
'
סתסמיס החמץ היה בצונן מותייןהס
*
כ״כ המרדכי בפר׳כל סעה וז״ל רבינו
סכריואל בהן חמץ אלא בצונן לא ישתמש בהן מצה אלא בצונן • מאני
במצ׳אף בחמין אלאלהוצי׳סאס
נסחמש
י״יש,
נ
א,׳
/
פנזק
התי׳קדרו׳סל
קרס
סנותניןבהס
כל דקוניא פיר׳כלי חרס המחופיי׳באבר
דינן ככלי חרס לענין המץ בהס סמץ כחמין אסו׳להסמס׳ .בהןמצס
דנוהגי׳כלנריריבי הסנ׳ואפי׳מכניסו לקיום דמות' בהגעלה
ל״עיליע " י 6נני' להסתמס בפסח מדקאמ' כע״ז ובפסחים כפסח ושאר איפורין חוץ מלענין יין נסך דחיורי ואוכמי שרי אם אפי׳ בצונן גזרה סמא יבאלהשתמ'נהס
(*י ) ב מהיי,
דמאנידקוניאדמשויתלמוד׳חילו׳כץיין הן חלקים אבל אם יש בהן כקעין או ירוקים אפי ,חלקי׳ אפורים בחמין ודוקא בכלי חרס גזת אבל נסאו
תנו שלניפהח;רן>
1 .
יי
מ ,ככלי חר 0נסך לחמץ ומסגי זה תשמישו כחמין וזה כתב רב האי כרי עץ מצופיםס! בסמנין ומשתמשין בחן חמץ כלים כיון סאס כשתע׳כהס חמין ישלצס
!א;"יל6ז׳שז 0לנר תשמישו כצוקולא גרט ייןמחמץבפס' צונן דינן ככלי חרס ואין משתמשי ן בהן כפסח וכל כלי השתייה שרו הכשר אף הוא מסתמס בה בצוקבלא
הכס מ  ':כ־יכתבו הרי״ף והר״אשוהאימא
על המי׳י י״ו אפי' מכניסולקיו’ דמות' בהנעל' כדאמרי'
בשטיפה לא שנא של עץ וא של חרס או של זכוכית :
נהוג עלמא דלא לאשתמושי בפה'במאני
! :מהי'יל
תנב
בימס׳מיגרכידכומחאממלאןג׳ימים
לנרוע ioסיס
•
י
דפחיא חלא בתדתי אכל כעתי^ילא יד;
0משת
שיי
1
מטת
לעת
וממין
כל
היכא
דמהכי
עירוי
ה״ה
רתיחה כדאמרי׳כפ׳כמר׳רפ״ז הרוג '
כתב סמ״ק סי׳רכ״א עריבות ומיסת סלשיןבהןסמץ וניקרו צמו' בסוגצץ
גריפ<!
ל• ״! לטהרם מיד

מגעילן ברותחין ודיו טכ״ל • ומה שהקסס עליו רבי׳סדמוכח כס׳בתרא
3w;A »mל6י!
דע״ז לעירוי לא עדיף כהגעל' לא קשה מידי דהא לא יליף רבי׳יואל עירוי מהנעל׳

כציסרחהמחופי׳
בליבון ומ״מ דברי רכינו האי איכס מקושרים יפה שמאחר שלא עשו שום תיקון
נח,נ'א *חייי
!
לעריכה
זו
לא
הוה
שייך
למי׳סכלי
חרס
אין
לו
תקנה
אלא
בליבון ועוד שדבריו
לס&ת" " ”/
תמוהי׳סאסר יין שנתן כצונן בעריבה שלא נסתססובה חמץ אלא בצוק וכמ״ס
בסי׳תמ״ז והגה׳מיי בס״ס כתבו כלי מזופף שקבל חמץ די לו בעירויג׳ימי׳כדאמרי׳
גנ״נין !
אףשאי"
בירוש׳ואס אינה מזופסות מגעילן י ב ונתב ריב״א שילבן אבני׳וישימ׳כהס ויספו׳
««!
קנית
גה
!
יק
טליהןמי
'
רותחיןאכן
הי
"
מ
כת׳דדילהן
שיערו
לתוכן מי'רותחי'ומגלגליןבהסאע״פ
^
שהוא
יות׳מכלי
ג׳או
ד׳וה״ה סמעבירי׳המי׳ופופכי׳בחבית אסי׳אס הניחו הרתיח'
* I״J
אחיי פלא נשתמש כהס כי אס ע״י צונן עכ״ל • יג וכתב עוד וכלי קרםשתשמישו
זק כלי'
753

המחופים בצונן

גהי
 !^ ^ p3:,j׳
הסוחרי' 5להסחס
 p !p3כליש !א
יעלהחלזל׳וני»׳,
מהדי״ג

5״ ^,
0C
לפי
ל ^י!
3לא^סיני! «נ״ג
«יהר״ייאגל״׳־י■'*
" !נ7ל 1 ,י ל’!
מתירין
ל(יס
החהופ׳עליחיר׳ט
<י6לילר ^ויהמגהע

סלא להפפיי׳נכליס

הננ,עיס 5
יי
חדסיסענ׳ל
פי'מיהו
נליענד איןלח61

י( ! ) ינ׳באנ/ק

מות׳בסגעל׳או עי

עירוי

וסגסו׳

אסירי

כתבו בפ^ אין

מפמידיןדקדי׳סל

חרס

שמתנין בה שכר כל הסנ׳והגעיל׳מתי ר״מ ליפן בה יין בפסח מסו׳דתסמיסו ט״י
צונן ורכי׳אפי־י׳מתי׳אמי׳בלא הגפל׳משו׳דהוי נ״ט ברכ״ט דסכ׳גוסי׳לאו חמץ גמר׳
הוא אלא ע״י תערוב׳ותבי׳המזופס׳סנתנו בה סכר מתי׳רבי׳אפרי׳ע״י סכסוך ליפן
כה
יין בפס ור״מ אוס׳אפי׳אס הסירו זפתן באור וה״מ לכתחל׳אבל בדיעב׳בכולהו
שיי
אפי׳צא
הגעיל
ולא
השירזפתן
וכגון
שאינו
בןיומו
דק״ל
כ״ט
לסג׳מות׳אפי '
בפס׳עכ״ל • ( ונ״כ בת״ה סי'ר״א ) והמרדכי כמ׳כס׳כל שעה בסס א״ז להתי׳לכתחל'
בסבי׳של סכר לסריח׳במיס ולכגלולתת בה יין ודבש לצורך הפסת משו׳דטע׳השכ '
בטל בס׳קוד׳הפסח ואינו חוזר וניעיר בפסח ואין להחמיילסע׳בכל החבי׳כדאמרי '
בפ׳גיד הנס׳גכי קדר' דפאני הכא דהיתר׳בלע סלכ׳מסערץכפי מה שהיתה פולט'
וכט׳בסעכ״ל וכב׳כתכמי כסי ' זה דטפנ׳זו דהיתר׳בלט לא מהני׳לדע׳ריב הפוסקי '•
כל הכלי׳אפי׳סל סרס שנשתמ׳בהס חמץ וכו׳ -בס׳כל שעה אמ׳רכ׳בר אב׳אמ׳שמו '
כל
הכלי סנסתמפו בסס סמץ כצונן מסתמ בהס מצה מוץ מבי סאו הואיל ומימונו
קשה
אמ׳רב׳וכית
חרוס׳כבית
שאוישחימוצו
קש׳דמי
ופרש״י
 3ימ סאו׳כלי שהאש '
שורה ומנח׳בו את הסאו׳וטסנתו בעיסיופפמי׳סהוא סוהא סס בליל׳• בית חרוש׳

בחמין חוץ מבי ' שאור שאע״ע סלא נסתמ׳אלא צונן הואיל וחימוצו קש׳אסו׳להסתמ'
מצ׳בחמין אבל בצוכן מות׳ להניח בו מצה אפוי' אבל ללוש בו מצ׳אסו׳אפ״ג דצוכן
הוא ממה׳להחמי׳תחל׳פיס״י דמיירי הכא כלא הגעל׳אבל ע״י הגמל׳סרי ושוב חז'
בו ואמ׳אע׳פ שמדוכו הגוי מותר ע׳י הגעלה הנהו דאסירי מחמ׳סימוצן קש׳אינו
יוצ׳אף ע״י הגעל׳וכן פרס״י דהגעל׳לא

ממנה׳פלאלהגיגיל
שזסכליוכוריעירן AnSn

מתנין
לתוכן סמצויחמות אפי׳אס נקרו אות ' לגמרי וצריך לתת מפה או סוין
להפסיק
ביניהם
•
וכן
סעריב׳וכת׳הכלבו
אפי׳
הונח
לסם
מצ
׳
על
חלות לססחמן

טייב' שלשין כהבשא׳ימו׳השכ' והתירוהו ע״ פ סכתי העיר עכ״ל :
מאלדקוניא
פי׳כלי חרס המחופין כאבר דינן ככלי חרס לענין חמץ בפס' ושאר איסוייןונו'
פשוט בפ׳כל שעה (סס ) וכת׳המרדכי בסם ר״ת דהיינו דוק׳בהיתוךשל זנוני'לפי
שהו' מן הסול ככלי חרס אבל היתוך עופר׳מות׳בהגעל׳ככלימתמ׳וכ״כסח״גכסי׳
מ״ה  :טו כתב
רבי׳האייכליעץמצופיןבסמניןוכו׳כ״בהראשבס׳כלסעהופי׳
רבי׳ימחס
ומציפה
בסמנים
הנקרא׳־ ברני״גש • יכת׳בא״ס בהא דרני״האיידהיינו
אס
נשתמש
בהם
חמין
:
וכל
כליהשתיי׳סמבשסיפ׳ל״ששל עץ או של סיסאופל
זכוכית
טעמו
מפני
שתסמיסן
בצונן
אבל
המררכי
כתב
בס׳כל שעה יז״ל תייס
המשתמשיןפ״י צונן פי׳כגון כוסו ' כמ׳ראבי״ה מיהו כוסות של כסף כמי יםלחוש
שסעמי׳מרתיחי׳כהס יין ופלפל ובסמים אצל האו׳וצרי׳להגעילו בכלירצסוןזטוג
סלא להגעילו עם סאר כליס שמא לא נסתמ׳כהס חמץ מכ״ל  :וכ״כ הגהותמימון
.
כס״הוכ״כ רבי׳ירוח׳בשס התוס׳צרי׳כלי' חדשים לשים יין בפסח לפי שפממיס
משימין
חמץ
ככלי
כתוך
היין
ומשימו
לתוך
האו׳ונרא׳שזה מיידי בכלי סרס אכל
ככלי זכוכי ' ועץאובכליחר ' מזופףאץצריכיןלשי' אות' עלהאו׳כילכקותןולשפשפן
יפה וראיתי שהיו מצריכין הגעלה לכוסות סל עץ ססופי׳כסס יין חס עסתכלקכי
לפעמי׳יס כו חמ׳עכ״ל • ורכינו נרא שהו׳סוב׳כמו שכתבתי לעיל בשם הר״ן נפי'
כל שעה דבכל מילי אזלי׳כתרוב תשמישו וכיון דרוב תסמי׳סכוסו׳איכו אלאבצונן
בשטיפ' סגילהו  :וכ״ב הרש״בא שאלת כוסו׳ או טאר״ירש שלממכו׳סמשתמסיןכס'
כל הסנ׳אס יספיק בהם הדחה או נחוש כי לפעמי׳מכיחין אותס על האשלסמ׳בהן
יין ונותנין סס לסם ויצטרכו הגעלה תשובה מסורת הדין נראה שאינו צריך אלא
הדח כמו ססניכו בכיית כוסו וצלרחיו מדיח ומטכילן והס נ 1הויי סרן עפספעמיס
עושי׳כן כמו שאמיכל שאינו בן יומי מות׳ולפיכך לא הלכו בהם סכמי' אלא אחי
תשמישו ומ" מ עכשיו נהגו להגעיל את הכל משוס חוערא של סמץ עכ״ל • ומ״ש

להשתמש ביס בפס ע'׳יי עירוי ולא ע״י סכסוך משוס דהוי ככלי קרע סאיןיוצ׳מירי
דפיו לפול׳ואפ״ג דאין מסתמסין כהן כי אס ע״י צונן מ״מ ישלאסו׳משו׳דלפעמי
ס ודין פתיתין של פת בתוכו ביין והוי כבוש והרי הו'כמכושל* וכ״כ המררכי כסכל
שעה בשס רבי׳יחיאל ג״כ ונתן סעס ססו׳דהויככלי סרס הואיל ותתלת ברייתומן

התגה׳שלאלהשמח'

הי6גי« אפי׳ע ?
בצונן חמץ משתמש׳כהם מצ׳בלא סוס תיקון סק מבית סאור שאין משתמ' בו בלא
הגעלהאמגם הל״ן שוס ה כשיאכל פ״י הכש׳שיי וכן סי בערוך וכ" כ

המקח בסס אביו וכ״כ הר״י ן׳גיאת

כליחר' בלע ומפלי' ומשממה שבתוכו מה שאין כן בכליזכוכי׳טכ״ל  .ובתתהדס!
כתוב סשאלוהו על כלי כסף המצויירי' שקורין

בלסונ׳גשמ״פלצט אי שרי להגפינן

 5'5׳יל י »
® יי י י(
ואבי העזרי וכן פמא דכי עכ״ל וכך הם דברי רבי׳• ומ״ש אבל אס הס של חר׳לא
לצורך פסח או לאו והשיב דאס הציור מבפני׳אסוי להגעיל לצורך פסחוסטעסכי
מהצי
להו
הגעל׳בפ׳כל
סעהוסס
)
התור׳הפידה
על
כלי
חרס
שאינו
יוצ' מידי דומיו
הציור הזה לא נעש׳כלל כי אם ע״י היתוך זכוכית וכת׳סמ״ג שכהגו שלאלהסתמס
מיע ,ילא גלעי
למול'« ומ״יט ואסי׳לא כסתמ׳כסם חמץ אלא בצונן לא יסתמ ' בהס מצ׳אלא בצונן
בכלי
זכוכי׳ישן
בפסח
ונ״כ
סמידכיואע״ג
דראבי״ה מתי ' משו׳דכלי זכוכי סיע ק׳
«רנ״י 7רן היינהג
יתבא׳כסמו' והרי״ף גוי־ס כל כלי חרס מנסת מס בסן חמץ כצרכן׳סות׳להסתמ׳כהן
■
ולא בלע כדאמרי' גבי לב נדא' דלא סמכין עליה דהת׳פ׳כיצדצולקמפבססיח
ינ״יי
מצה בכונן חוץ מבית שאור היאיל ותימוני קשס וכת׳עליו הר״ן תרי תמיהי איכא
דההוא סינויא שאני לב דשיע דחוייא בעלמ׳הוא ואינו נשאר במסקי ק וכן המנ^
”7לא,
^
^
י
כמלתי׳נסממש
בו
חמץ
כצונן למס לא ישתמשו בו מצה בחמין־ובית סאו׳נסי אע״פ
באלו הארצו׳ ולא כיאכי״ס אמנ׳ אס סציו׳אינו רק על כי ת יך או למפל׳ על הניסי
.
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סממני
שחימוכי
קש׳כחמיןדמי
למה
לא ישתמשו בו מצ׳בצוכן אע״ג דבלי! לא פלי '
זמיידז מיוגנ 7אין
מפתו׳ כולי האי לא מחמיינן משו׳וברור לנו סבלי כסף תשובי׳ כפלו סהסמשוקי
ומצויירים
3יה חמירגוליהאי 3ג״ל זלי 3ילנ
«בחנידאן> פ' ישתיי’שאינן8למרםנוהגיסליזגי'4ל ואי|ל 5ג! מ

^ויוי׳לא שכיחי נלל סנירתיחץ בסס אצל האש ואת״ל איכא למיס' שאיר׳כך או אלא סטיפ׳א׳וכקדשי׳א׳יתירא ושטיפה דהת׳צונן הול! פכ״ל  :ובל זה מדברי המו׳ (ית ) ! ליזהרי׳'(
^ ררתיסו ככלי אח' ועירו מאותו כלי הרומח לתו' כלי כסף וקי״ל עירוי ככלי וכתבועו׳המו׳ועל־זה נהגו כשטיפ׳צונן בכל הגעלותמיהו בקונדרי׳פי׳שסשסיפס העץשתוחנין ״
^ D״ם״ס אין לכקמי דבסמ ג כתו דמע ג דסמרי בכלי מקכ חס מקצתו חס כולו
היא שטיפת צונן ובתרומה לימא כלל ונפיכך צריך טעםלמנהגיוהרמ ב כת בס ה משכי־ אין למל«
שאסר שכגעיל הכלי שוטף אות׳ וכת׳ה״ה זהו לפי לע׳קצת מפרשים ממס מאמרו נז צלמזיינ נפסמ
לנו אמרי׳דהולך כליעות׳בכולו עכ״ל אבל הר״׳ן כתב כפרק כל שעה כדברי ראבי״ה
»•ל
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במכניסן
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הגעל׳לוקח
ובניפת
יורה
מעוטה
מכל
גדול׳מהא׳
מים
ומרתיח׳
ומכניס בה כל הכלים וכלי גדול שאינו
כך סו £דעמ סג^יכי'
ינ 1רכ
מלי־מדאימ׳נסכו׳דר׳נמן וקאנו גיהגין
<
הסמן־שפליה׳ומ״מ י
מהרי
הנב ( ז
א)7אש
» "׳מדברי הרא״סבס׳כלסע׳גבי מאני יכול להכניסו לתוכ׳ממלאו מים ומרתיחוועוש' שפה לפיו סביב
והאחרוניםשצריכיןסטי פה כדבי־י רכיבי להתזיר
כליהכנעל
 «Iוכןנר׳לרבי׳׳ירוסס עיקי ; וכ'׳כ מטיט כדי שיתמלאו היט׳ויגעו המים כשפתו ואם ירצה יקח אבן טכ״ל ורבי׳כתב בטור י״ד סי׳קכ״א לאחי
למו׳מיהגעל׳דמח׳
הגעלה ישטפנו בצונן כדר׳ססוטפיןהכוס «מלע זנ״ללא*
הרסב״סכלוסו׳דכלי זכוכית חפי נסתמ רותח או לפיד אש וישליכנו לתוכו בעור! רותה ומתו׳ כך ירתיחו
וכת׳רש״יסצריךשישטפנןמי ך 3מ ,יק רי׳ מגעיל
71p׳Dtאין
גהסבסמין לזין צריכים סוס הכשר והכי
! '
!,
 ,ן׳  » ,לחוש כמ< שיתגאר
יח  :כתב הסידכי בעד כלשעה המים יות׳ויעלו על שפתוכת׳רי״ף משהי להו למאני בנו יורה עד
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דפלטיוכת׳אביהעזרי מי יורע לשער שיעו׳הפליטה אוליישהם
שמו
כתב סאפי׳לא שטפו מיד לא נאסר כי( נ ) זנ״ללאין
וכולכן ירא שמים הרוצ׳להגעיל כלים הרכה אינו סחר ובולע ומ״מ נוהגי' לשטפו מיד
להגעיל ש1ס כלי
׳ ־־־^ ייתוכהוחוזרי}
עמ״ק״ל 1-־ .׳
סל1 6
נבדק מסמץ ־לפי סטפס הסמן סהיה כיחדישהא מעת לעת לתשמישן רכיקרטעמ פגום אין אופרין וכן ראוי לעשות עכ״ל :
כתכרש׳יבס נפשת אן׳שישגמי'
י
ז
.
!
!
ס
גגדכלהכליואן
רק
שיגעיל
בזמן
הית׳קוד
'
שעה
חמשי׳דלאחר
איסורו
אין
פגימתו
נמלח
נתבטל
קודם
הפסח
פכ״ל
וכבר
שצריךלה גפיל תחלסהיורה סמגעילין בה שאיןהכלינ׳ימאת׳
ןמג$ןר בסי׳ תמ״זסיס חולקים בדין זה מתרתוא״אהרא״שז״לכת׳דקודזמן איסורו יכול להגעיל אפי' וכ״פ רש״י וכן כורה רי״בא וכן יש כתשו' לחע׳נפסחניסה?
ותזכרילגזי fום^ו ׳* • (נ״ה )ימיה« נזה כלי בן יומו אפי׳אין במים ס כדי לבטלו אכל מזמן איסורו ואילך סגאוני׳מניח יור׳גדול׳ומגעילה ביותחין א״כצ"« ס׳ינ״ט
וכו׳כל זה כת הר״אס 3פ ׳כ 1,סעה ןר 3ינן לפנס
אסי׳נפשק•
הגעלהאפשיכמןדןכיק7אין וכן בכל ימו'השנ1ז הכא להגעיל כלי שבלוע מאיסו׳אין להגעילו
1.
«
״  >,א נ יש לחוש שמח
לוקסיורה «אן«»  pי;7עאלא אלא א״כ לא יהא הכלי כן יומו או שיהא במים ס׳כדי לבטלו ’ימס נת ® לפין גי’ ו י 5י״ 05ני׳י ,-״״ rfr,־־!■
י״ 1־5ל5,ןה מי׳ « ״״(״־!א־נק • ונוהגין להכניס׳ ולהוציאן מיד :כתוב כתשו׳ על שם רש״ישמיד שא צ להגעילה5ומ ש בתשובת הגאונים«ן »עלה• m
שיזהר שלא ינוסו המים מןהרתיסס שאסק« לפסח אןלאת׳
ומרתיחהזכו' בסוףע״ז ( דף פ*ו )כיצד
־יי *™ « * Fי נמים י־ו״ו » ־וילהכע יל נ,־ כלי׳הייכולומי שם שרי נח"ש לעיל
מרתיחן אמר רב הוצא יורה קטנה בתוך לאחר הנעלה כעוד מיס רותחין עליהם »
יורה גדולה ופר״סי בתוך יורה גדול? קרים שלא יחזרו ויכרעו ממים חי״ ™! ״״ 4י *‘ ,יכ כ דכ ל * ש־עווס ־מיס מליתיח־צ 6יגעילבסס ־־־ <׳  -רי
סיהו רותחין עוביין על כולה  :וכלי .וקנוהגין ולא משו שלא יחזרו ויבלעו המים  P«® PPל״י נליס לפיםניוןש 0ין למי׳יופמי׳ציןנא!
גוול שאינו יכול להכניסו לתוכה ממלאו לזה כדפרישי אלאשנהגו ק • כת רש בם שצרי להגעיל
תחלההגעל׳אבל צסנחו וצס־כ הרתיחןוהגעי׳ <נ״נ
רה  8נא
נמש«'
סיס ונו' טס יורהגדול' מאי ת״ש דסהוא היורה שמגעיהין בה שאר הכליס וכן פסק רש״י וכן הורה רבי בהןכלי«
פשיט 6דפלמ׳להסלגפלהוכ״כ יאין
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7איסרנש
גונע' דליסא אפומ׳ומליוה מיא וארתחס ושוטפ כצונן וט פליט מחמ תחל ואח כ מרתיח כה מים רותחיןזה ורגילות הוא כסמכניסיןכליא נייחי <נ״כ נפשקי
אמרתא תאן חכים למעבד כי הא מלת' בלישיעו׳ויזה'ש?זא ינוחו המי׳מן הרתיחישאם ינוחו אסו׳רהגעילהמיס מרתיסתן צריך להמת־ן ככל כלימהרא"
*וש״חמוח
אי לאו רב מקביה דנכי' רכה הוא קסכי בהן כלי׳ונוטלן ושוטפן כצונן ואחייב ממלא היור׳הגרולה וסובב עד ישובו המי' ויעלו רתיח׳וצריכיןלקכרלמותר ללק כלי
ואסלאנזההפסי׳דהאכתסמיק בממת * !״ I
Z6
כבולעו כך פולסי מה בולעו מיצוצו׳אף שפת' בטיט ומגעילה כמשפ׳הראשוץ ושופלושוטפ׳ואייאהר״אש
פולטו בניצוצות ופיס״י כבולעו
בשר בחלב דהגעל אינה מועל אלח מקאכתשו׳ הרשג״א
כענין ז״ל כתישדין יור׳הגדול׳כדין שאר כלי׳ שאם אינה בת יומ׳או אפי׳
שבלעוספת הדוד אתהאיסו׳יפלטהו •
ברותחין שמעלה רתיס' אבל היד סולדת אלא « כח שמ״ר
מה בולעוכניצוצו׳לאו בולעו אלא על ידי היא בת יומה והוא קוד׳שעהחמישי' איןצרי׳להנעיל'תחל׳יאכל
מהס לא מהניוכ״ב אסירי בפיק כלשעס «גולע<7לא < tV
ניצוצו׳סניתזו ולרתיחו׳סס ולא הוכנסה אם הואמשע׳חמשי' ואילך והיא בת יומה
צרי׳להנעיל׳תחל׳מפני
שצריך ליזהר בסגעלת כלי חמזשלא ינוחי ” _J . ® ! j
למון ידהאחר' בשעת בליע' האיסו' כך
המימרתיסתן עב צ ;וכ כ בחגור )  :ח ל ללק
שפמלאסר
שבליהלקטבעלהדברו׳כמ׳ססמבר׳שאין ו«! איסזרזמאתר
בשע׳פליסה אפ״ס שלאהכציס׳לתוךיורס
אסר׳כואיל ונתמלא׳יפהיפ׳ומעל׳ניצוצ׳
על שפתה יפולט ומיהו גדנפא בעימשו׳
לאי לאויבי דלס׳ לא הוס מעקה טצוצו׳

 ikikנתנסלנס

שעת היתירו ודמל לנותן

טעם רב
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נלשעה העלה פמסא׳פכ״ל  :וכתבו הרי״ףוסר״אש בער כל ספה וה מ כשא ימית
השנ׳אבלבפסח דאסו׳למעב׳ליפה■ פבידלה גמפ׳דסינאיעי״׳להומ״ש יבי' יצןס
ייצה יהח אק רותח או לסיד אש כ״ב הרא״ס והמידכי בלכל שעה ורכי׳ירוח׳כת׳
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ס י( ה \[ ^ ™
"׳
עד שירתיחו אין בכך כלוס לפי שאץ פולט דע עימו סו רחמן לס  .זמ נו מ® ללא" הניהנעלין

ש״שמיסנתב שאינודי באבן אלאדוקא כשפה של טיס אבל העולם נהגו
להכשיר % T7 55
נאק יותס־כיכהרי״ף משהי לסו למאני בגו יוי׳עד דפלטי בפי כל סעה ופת  .יצומו העי ^'^ DW3'h0D )2)Dpp1
מרפי־זתןא ^יד
הי׳שנ׳גמסו׳לא נמפר׳כזה שוסשיעו ' אלא ניתןלצומ׳הדס׳וז״ל י)״ח :מ׳הר5ן״ב יב ^עור
סעות י1
׳י  -<nr Uw CMT °רחר מל חסורירראומסס,לדות נה# 1
א’ 5להוציא הכלים אחר רמיסמ׳מיד אלא אסר שינוחו מעט ובלבד סלא יקמש על ז ל כתב שדין יורה גדולה כדיןשפר כלים זכו בע כל שגה כתב על תשוב  « fo ,ס קמם זמןאיסורן
עניה׳הגיעולשיצ £מהם ויהיה מודח במי׳יפה יפה עם החמימו׳ויש פוסקי׳ שכייך

דנםמ; ריכ לזה מיייי כס ? ייה
במיי מא6ז צייו
71
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 f״דאחאי? מ
רנפלטמריו’ :Jfiv/fl 'p
הכלי י ?
מכ
3
י
3
י
?
מ
לר״׳את
תחי
ונבלע
בתוכו
אבל
חס
אינן בני יומן מותי להגעילו אפי חין מניס לבס את

הוגעלמדס אלא יכניס חציו 6ו שלישיתובמיס ויוציאנו ואח״ב יכניס צדו השני
לתוכי ויצמצם נפי יכלתי א ודלא כרש״בט שהנהיג לכפות כל הכלי כמיסבמע׳א׳
ולא לחצאין סל' יפלוט ויבל׳מה שפלט כבפכ״ל -ולפי מ־׳ס רבי׳בשס הרא״ס להגעיל

סכלי ואפ׳ססספס הפגום הנפלט ממנו שוזר ובבלעשתו^ ווס ל כקוד הגעלה חין
בו חסם דהוי כנ׳ס בר נ ס שנפלט מןהכלי למי ומחר ונבלע בכלי וכיבס היתי כיון
שנפגם הטפם וכן מד אס היורה גדוצה אינה בת יומא פינו צייך להכשיר מטפס
ספירסמי ובערב הפסח קודם שטס חמישי דשפת היתר הוא מוהר להגעיל אפי בן
יומומשודהוי
נטכרצטהחקכט בכלי והכלי במים וסחרוככלעבעלי
וכולהו הית והוו כמו דגי שענו בקעי דמית לאוכלןבכותח יחפי לדבריהמפרשים

נינ׳סדסיתיי׳וכמוסימבא׳בסמו־׳כס״ד ונ״כ המרדני ג״כפ 1כלשעה ונסהר״ן
«ו׳סני־זו ב0״פ כל הבשר ודלא כהרמ״בן שהיה מקל כדבר במתכי שס  :וכתב
^יד ^ זאמסומכיזסאממגפי ^כןיי
^ סכליסניאפ״פפ ^ ממהרין
מאחיקוגסמחמיי׳להגעי׳אפי׳כלי שתשמישו כצינןולא אמיי׳כיוןדלא
ניייילפלו׳בלעי ואסו׳אלא מית׳דהוי נ״ט בר נ״טעכ״ל :וס״ש רבי׳ונוהגיןלהכניסן
י ^ יאן מיי כ״כ שה למרדכי וכ״כ הגהו' מימוןבפ״ה :כתב רבי׳ ייוחס סיסמי
' *ת׳פסשע׳שנאס׳מזמז מז סתור אינו יכול להגעיל פוס כלי ואין לספו׳פל אות׳
” 0יאמנ׳כל הנך רבוותאב י כחוב בתשו׳ע״ס רס״י שמיד אחר הגעלה בעוד
״״» י»  ^ 4צייו לפו־פ! מיו נמים קייס ומי בסוףיע ! נפנמי״־וס « * ו
^למיי׳פיסצומי ^ל כילי וסיפפהתועל׳יש נ!ם  6יפסו׳לסוי 0מ י,-,שליט'
קמל' פל» '־״ו'וינלע 3ו  3יי ' 0ותקג׳  5יסיי־י 0טגי)5וסומ 1ה מ י׳נייפפיסם
* Wלוי! סלע נ׳ »'» לנפצ לנ נו למל' ולפפו־ עליו ועוו ני ו!פי־נתו'למי־־י5ו
"י יכילט<י  1עליסחו יללני נמי׳שיליו המי׳ס׳י» !'» ,למוש »ס פחו ונולע וסע׳

עלואיןגתבשלולאהכאשרי דהתס
המימבלפ 3ימ ז חסי13ש 5
Tlv
אוכל כאוכל שדגים ראויים לאכילה והבשר נומןבסהסעס לשבת הלכך אסו לאכלן
בכוהח אם נתבשלו אבל הפא טפס סחמ׳ן הנפלט מן הכלי למיםוחח י ונבל בדופני
הכלי אינו חשוב טפסכסיתזור ויפלוט בפסח לתוךהתבסיל עב ל -וקל סהטעשכת
רבילדמי לנ׳ט בי נ ט ולא כתב משו דהוי נ ט בי נ ט הוא מסכי סי א דססי דדגי
סעלו בקעי דקקמבגע דהוי נ ט בי נ ט היינו דוק בעלו אבל בנתבשלו לא ואנו
ציעין לח ק בין נתינת טעס באוכל לנתע טפס במים וכמו שחילק הישא לכך
כת דדמי לב ט בר ג ט-וז ל שבלי הלקט מ pשמגעילין כליס משו איסו המן מותר
ל־גפ-ל »סי־־ל -ס מי יזמן משו ונו -נ־ס ני־ מ 0-9 50י קודם  »9-0מסיי כמי
דניס שעלי נקסים .סמוס ל6ונלן נטפס פסו דמע נסו נננס נקעים ימהקפיס
נוגים  5יינלוןסניסוהדניסעדין מיפיקווס שימנלסמותס ס־סעסמנק
כמס נקפיס ומלקעי׳במיף נשמגמילה ליי נפן ג קידם שינימי ליי ' 6י 0יי ממן
ו» פ'פ שי"» דיק׳דגיס שעלו נקעו• ייממת » ודגיס יופסיסשעמ נקעילחותייס

? מגעעצינו נ 5יי וס0ע» פ דק» מי למס גבי עריק' וסעיפידקדשיש ל» נ 5ינ»
ששיפ׳ יפייס» ולשון יפייתחמשס׳שטיפה6ח ימירת» בקדשים דכמיוס׳ל» נפי

 6כל נתבשלו »סורי׳ס מ גבי ממן שיש נו ג^ נ
הר »ש יס מוכרי לפוש כס הן רש ! ונש

ליזהרסלאתנוחהיויההגמל׳מיתיחתסבעוד׳הכלי׳בתוכ׳כיישל^ יח! יוויכלעי
וכל
שישזה למי שמגעיל
ליזה׳כפמנעיל׳אס׳זמן
איסורו
מכ״ל :
בהגה׳מימח
ה״ה ב
יכנס 0ס
ב״יה
נלי׳גדוליס
שלא
יגלגלס ביד
כתיב סביב
נמי׳שלא
מצדי6שכבר

?ורד' שמו או שלא יהו הכלי׳ בני יומן ליכא למיס׳אס יחזולימס במים הצד שכבר
טגמל ו וא״א ז״ל כת דקוד׳זסן איסורו יכול להגעיל אפי׳כלי בן יומו וכו׳כןכתבו
נתי׳בפ׳כלהכש׳ובסוף ע1ז והר ‘א בסוף ע״ז ובפר׳ כל שטה וטעמא מסוס דהוי נ״ע
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תנג

(ל ) ייןםי* כל הבס׳ וכ״בהגס ,מיימ׳הפ״ה בסס ס״ה וכתבימי׳כש׳סמ״קהא
דממיריןלהגעיל
מסנה־כפרק כל סע® ( דף ל״ה ) ובגמרא הכי אין אוח ודוחן לא מנ 5ן1$ps0מ ׳
־ף .
* הנה !״יעי ,ר  5כלים בני למןקוד׳ל׳סמו' זהודוקאכספכסיריןבלי׳סלסלב לברם ושל בסרלכז^ ׳־,
יכן תכין -
רבי-׳ר -
ישמעאל ״t.
צומ׳קילו .
אל תאכל . .
עליי מקשב ל■״־ "
ממימיו »■
ימי׳תאנל חליו
מצות
עצכצ ^צי ע? אבל אס בא
להגעי׳ כלי׳של כס׳ופל חלב ביוד׳ אח׳אזצרי׳להיו׳סלא יהיו נכי יומןלכל דברי׳סבאי׳לידי סימון אדס יוצא ידי חובתו כמצ׳יצאו אלו מ 15ינ כאיס לידיק יימ
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שרי
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ל’ די סרחו 1י סר״סי 5ןוח ודומ ז!5י 1עישי זחת 1י5ןס מחמיצין אותם מסוס
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רזרןוי׳רדיודווי
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^X7
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^ לפישיש־ג׳נ׳ט להית׳כדערישי׳לעיל אבל
ובכוסמין ובשבולשועל ושיפון אבי! לא באור'
בית וגפ ' ערבי פסחי ' תנן הביאו
לקניו
«גא מ «י ^׳אם אס היו הכלי׳סל כשר ושל חלב שניהם
בני
לשאר מינין ונם אינן כאין לידי חימוץוממז׳לעשו' מהןתבשי׳וכן מצה וחזר׳ וחמס׳ וסני תגפילין וע׳#
השליי! אי יומן והגעילו הנל ביורה אס' אפי׳קוד׳ד'
בכל מיני קטנית ויש אוסריז לאכול אורז וכל מיניקטני׳כתבשי' סכי מבסילין אמ׳רב
הוכ׳סילק׳ואויו׳אמ׳
 75יקצ,ה
שעו' אסור בדיפב' דנהי דמשו׳סמז ליגלז
לפי שמיני חטין מתערבין בהן וחומר׳יתירא היא זו ולא נהגו כן רב אשי ש״מ מדרב הונאלימדהיישלה^
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סשני 9ןנ*פלשנס■
ואם עירב אורז ־עם א׳מאלו המיני' ועוש׳מהן ־עיס׳אם יש בה טעם דר יוחנן בן מיי דאמ׳ אוח מין דגן ?!
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כתן ואדםיוצ׳נוידי
בהן< f>'fעד שלא יהו בגייוקמסו׳סרגיליןלהגעי' 'דגן יוצאיןבה
וחייב׳בחלאע״פשרוב׳אורזכתה״רפרץישנוהגי׳
נערו 'יזי ^העי (י כלים סל בשר ושל חלב יחד מכ״ל וכתבו לבר׳החטיז אח׳אימאכילת עכב׳ -וי״א שא״צ דהוי מיפירו׳וכת׳הו ,קובמו מס׳ופרס״י ם" מ מיישוב צל
דמכשליןאורז בפס׳ולא קייס
לחימקלית
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ר״ס להגעיל כלים
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דחש להא דר׳יוסנןבןכדרי  :רש אוסדין
ןא 1פ ,כל ,׳ (כן אם סל  poוכלי גויס יחד היכא ששניה אינם
לאכול אורז וכל נדני קטנית
וכי׳ותומרא
פא3מיםמ! היורה בני יומן ששניהם נ״ט לפגם ואפי' מגעיל
רחוק׳היא
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רוק
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אופס
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דאפי׳לתית׳שר
בגמר
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ועור
אפי׳
סנהגו סלא לאכו' אוח
ומיניקשני׳מכוש׳
נע,׳
"נתוכי זמן איסורו אע״ס שכלי סמ׳ן הוא ק יומו
אם יש בהן נשוכין אינו א׳מאלףומתבטליןהן כשיטחן ואין כאן כפס מנהג פסו ' הוא זולתיסא נסעושין
"יח,ת דעלהע" ,לית לן בה׳ודע שהמו והר אש שמתירין מבטלין איסו׳לכתחילה Jשאינו טוחן כדי לבטלם כת׳ רב אלפס להחמי׳על עצמס ולא ידעתי למהעכ״ל:
זריק׳מיפשי־׳הקלוח להגעיל כלים שאינן « ני יומן אחר זמן
שצרי׳לשמו׳חטיןשיוצאייבה ידימצ׳משע׳קציר׳שלא יבאעליה׳ ובהגהות מימון פ״ה כתבבסססמ״ןעל
מןהכליגשע׳העיר׳י האיסו׳משו' דאע״ג דכלעימהדדי לית.
לן
הקסני׳כגון פולי' ועדתי׳ ישטהגי׳איסוד
שזה לא ייחשינ 5י( כה כיון שנפגם הטעם לטעמייהו אזלי מים וא״א הרא״ש ז״ל כת׳ שא״צ איא משע ׳ טחינה וז״ל
נוהנין
לאכלס בפסוק ה״ר שמואל מאוייאאבל
דסכרי דנ״ט לפגם מותר בפסח אבל באשכנז ובצרפ׳ לשומרן משעת טהינ׳לפי שאז מקרבין אותןעה
סר יחיאל ושארגדוליסהיוכיהגיןבהס
• ,הא עליה׳לחלואי׳ הרס״בא סובר דאסו' כמ״ס בסימן תמ״ז המי׳שטוחנין בריחי׳של מים וכ״כ בשאלתו׳לא
נפיק ידי חובותיה היתר וק׳ מאד הדג' להמירכיוןסמחויס
וימנע« המי'
ולפיכך כתב
בפשו׳דלעולס אין מגעילין אלאבמצ׳דמינטרמהימוץמן כד נפל מיא עילויה ואיאמטינהו נהגו בהן איסור ונר' שלא נהגו וגאיסור
מלהיתי"
זשם
בתוך
הפס׳סוס
כלי
מחמ׳חקואסי׳שאינו
להטי
גוי
חרש
שוט
'
וקטן לא נפיק ביה ידי חובותיה תשולגגא
תשובגגאון מסו׳חימון דלא סעואינשי בזהדהינוקו'
הרחה
^7
להגעי
^
/לש
בן
יומו
וכבי
כתבתי
במי׳הנז
'
דאין
לחוש
ליקחקמח
מן
השוק בשעת
של בית רבן יודעין אומודבפי' אממן
בקסיקיס
^
א,
טמ
לסכר׳זודכמה
רבוותא
פליגי
טלה
:
כחב
הר״סב׳בתסו׳לענין
מה
שאמרתיידכלי
כגמ׳דאיכו
בא
לידי
חימוץ
אלא ה׳מיני׳כלב' אלא אסרו׳מסו׳דדגן
מעש׳קדר׳רקטני׳
דפי! אסלי׳עלדפין בן יומו אס יש במי׳ס׳ככג ' גוף הכלי הנגעל מות׳להגעילו י״ל שאין מגעילין כ׳כלי'
מעס׳קדיה גזרה הא אטו הא* וגס יש מקוחו׳ספושין פת מקטני׳ואמי
לאיחלופי
••הישני׳«לח«ןמש«ע בני יומן ביח׳לפי שחזרו שניה׳ככלי
אחד שאיןכמי׳כדי לכט׳את סניה ' אבל להגעיל בדייסא •שכו׳מעש׳קדרה אבל מיגי ירקו׳דלא דמי לדגן כלל לא אתילאיפלופיוגס
!Vpצה ' ™־ ? כלי׳כני יומן זה אחזה :בזה נחלקו
גדולי
הדורו׳יש
מהס
שירא
'
מדבריה׳שהוא
מות'
פפמי׳פבואה מעויב׳בהס וא״א לבררו יפה והחרדל כמו כן יש לאוסרובפס'מסוס
■<שלן נ »תידחינ לפי שהראשון כבר נתבט וכשמגעילבוהשניא א סחר וניעו אדיב הוס מצטרף דהוא מידי דמידגן אע״ג דבימיהס היה סותר מ״מ עתה יש להחמיר בדורותסללו
^הננמכלי שיסבנו כשני כבא אחריו ונדתנן בפ״ב דערלה
העדל׳מעל׳את הכלאים וכו ' וכ״כ הרא״בד סאינס בקיאי׳כ״כ באיסו׳והימר כדורו׳הראסוניס כדפי' רב סעדי' גאוןעב״ל :וגס
המיס כלהכלי ־ ז״ל אכל מרבותי׳לא הודו לו ואמרו
דראסון
ראשון
בטל
לאו
דיכאולעול
'
טעמא לא המרדני נתיכעכל סע לכ זהכסססמ״ק ולית דמם לדברי' הללו זולתיהאסכנוי׳ב
(p
">:׳הי | פ
תסבגע? 35בטיל ואפי׳מין במינו ס כל ,סנפל
לבסוף
איסור
המצטרף
לראשון
והיה
סממו
כינס
הנשד?
1
* . ,
1
.
..
ואם עירב אורז פס א׳ספלו המיני׳ופסה פהס מיסה וכו' משנה בס״גדהלה (ףד
? .אם ן5גע,ל  ,מים בכמוקודמין
ושאינו מינו אף כמין במינו קח ומצטרף ומס ששנינו כערלה וכלאי ע״ו ) והובאה בפ׳כל הזבחי׳שנתערבו ( דף מ*ה ) וכתכ׳הרמ״בס כפ״ווכת׳הוא׳גד
הרנ׳נלי!עלש«ל־« נ
הכרססמעלין
זס
את
זה
היינו
ששיעורן
בק״ק
וכן
בתרומ׳שסיטורו
ז״ל
כק׳וכסנפלה
והוא
סיס
סם
דגן
כדי
שיאכל
כזית
בכדי
א״פ
ויאכלני
וכתב
ה״ה
אבלמדברי
פלי« ׳נ8ת « "ית
כאן
מאה
אחרת
עדין
אין
כאן
נ״ט
הא
אס
חזר וכפל שסכ״כ מן האיסור מד כדי
הרמ״בן נר׳שאפי׳אין ש ס כזית בכדי א״פ יוצא בס לפי שמדין גרירה הוא
שסחשין
המ 'ם ז ^,ש” ,י
י
שיסזו׳לנ״ט
דהיינו
ס״א
אףהססחריןונמורי׳וים לו ראי בגס' דגני מערב׳דגרסי׳הת׳ בוריין את האוח יזהושהזכירו חטץואורזבדוקא
וכןמכוא׳בירו׳וגסרכי׳בפ״ומס׳
גריסין
סל
תרומ׳סנתבפלו
עס
עדסי׳חולין
ואיןבכס
כ״ט
ריבה
עליה׳גריסיןחולין
ככורים כתב משנתינו כדין החלה בקמח חטין וקמח אוח ומסמ' דדוקא באלוונן
(א ) מין
מעוי־׳מינו לאסו׳פי׳בתמי׳לא תהא גדול׳מיין נסך וכו׳אלמא לא אמרי׳ראסון עיקר עכ״ל  :וכן נר' מדברי הר״אש בה׳חלה ומסאר סם כדבריוראעי' באיןגויס
<ני<הרי"לד״!5׳יין ראשון כטל ולפיכך
אין
מגפילין
שני
כלי׳מי
יומן
אפי׳זה
אח
זה
לאיסו׳חת
'
וניעור:
בכדי
א״פ
אס
יס
בס
טעם
דגן
יוצא
בה
ולכן
סממרבי׳וכתמשנתינו כלי־סוםסילוק
המוגיזר
( ועבי״ד סי'צ״ט ) כתב המרדני בפ׳כל
ספ׳השיב רב האי על אודו'היורה הגדולה והרש״כא בפסקי סלה סלו כתב שכדברי הראב״ד נ״ל עיקי  :כתב ס״רסקיס
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ני
הנ
^״
;
,׳
שמגעילין
בה
כלים שאין צריך להגעילה אחר שהנעיל כה הכלים וכן הורהרש״י נולגין לברר החטין אסו״אח׳מאכילת עכבר וכו' כ״כ הגהת מימון פ״סכסססה״ק
נהגי
צהממיר
ובסה״מ
כתב
שיש
להגעיל׳אחר
סהגעיל
בה
את
הכלי׳עכ״ל
־
וכ״כ
רבי׳ירוח׳שחוזר
וז״ל
ובהרב׳מקיסו' נוהגין לכיור מטי׳בפסח מאכילת עכבר וים רוצי' להחירמשוס
«כ׳ כת״הש י׳ קי״ג
ומגעיל
'
ככתחל׳כדי
להכשיר׳
שיוכל
להסממכה
כפס
'
*
ונ״ל
שלפי
מ״ש
רבי׳
בסמיך
דהוי
כמי
פירו
»
מיהו קשי דהא תנן צא ילעום אדס חמין ויתן ע״ג מכתומצגי
«צע״הממ׳לשהימ בשם
הר״אש היינו דוקא כסהכליס סהוגפלו כתוב' היו בכי יומן ולא סיה במים ט’ סמחמיצין אנמא לסלוח הפס לא חשיב מי פימת ומסתמא ה״ה אכילת עכביואין
מיגי ,זץני׳) 7״)J7
כנגדן
וההגפל׳היתס
אחר
ד׳שעו׳שהו׳זמן
איסו׳חמץ
הא
לאו
הכי
אס
היורה
היפה
לסלק להקל בלא ראיה ועו׳דהא לאחר כן כשסעיכקבו מי׳אז אכילתהעכב׳מחמין
על -,ם ,0ס 7נהא
מוכשרת
קודם
שיגעילו
בה
אינו
צריך
לחזור
ולהנעיל
אותה
ח
ל סכלי הלקט כתב כדפי׳לפיל דמי פירו׳כסמערבין בו מיס מסמיצין.עכ״ל ־ ודכריתסוסרסנ״ןכסי'
נל>
־גןרי׳מ !:וסשאד
ה״ר
ישעיה
הנכון
כעיני
שאע״פ
שהיורה
אסור׳סותר
להגעיל
לתוכה
כלים
אך
אס
ק״ן כדברי רבי׳והיא בתסוב׳הרש״בא (וכ״כ בת״ה סי׳קי״ד )• כתבוהגהו׳^מימון
#עי
לק
יק
ת!
י
*
(
ינקה
אותה
יפה
שלא
תהא
מליא׳זוהמא
ואותו
הגיעול
שהיה
פולטת
היא
מתבטל
בפ״א
כשם
סמ״ק
על
הדגן שיצמח מלחלוחית הארץ סקורין גימד אומר
רכי׳יחיאל
לץלי׳{ אימזפמ ץ'
במים עד ס סס מותרי ' בסתיה וכיון שבטל הגיעול כמיס אין בו כר! לאסור סכלים שזהו חימוץ גמור וכשהו׳מפורב בפבוא׳אהרת צרי׳לבררויפה שיהא ס׳מאותושלא
הלכךאס
הוגעלה
היורה
תסל׳אינה
צריכ׳כגעלה
פפס
סניה
:
כתב
עוד
כמרדכי
צמק ואע״ג דהוי יבש ביבש מ״מ יסיב טעמ׳ בשע׳אפיה וגס צריךשתה' האפיהקודם
קעט 'כקדירה א« סס בשה סתק׳לא
יניח אדם כליה הרכ׳למוך סל ולהגפיל בבת א' ואע״ג דאמרינן פסס דאי בפס׳אפי׳כל שהו ' אסור ע״כ נכון הוא ליזהר שלא יהיה כלל מאותוגירמי
נת״יל לאמת״יי׳ פרק חומר בקדש
גבי
טביל׳סל
בתביא׳כי
שמלאו
לעולם
כלים
הוא
סס
ומטבילן
ומתערב
טהורי׳ופ״ו
דמקואוה
במרוא׳ורגילות
הוא
אלמי
לאפות
מצות
בפס׳טכ״ל ז
כללי ^
סלים סמלאן
כליס
כתב
ומטבילן
טהורי׳דוקא
כר״יףסציי׳לפמו
'
לגבי
טביל' ולא לגבי רמיח׳עכ״ל :כתב
חסי שיוצאין בקידימצה וכו׳כש״ס לכ שמהכת׳ומינע[
דא?יאס’3יה”
מ
ש
פ
,
עוד
המרדכי
שס
קערות
גדולו׳או
לוח
סנושאיןטליו
מולייתו׳פל
בישר
או
סל
גביכ
,
ליה
לאיניש
לנטורי
קיכזקא
דפיסח
מעידן
קציר' דאמ׳קרא ושמית' את המציואח
ענ׳לזמהרי״ל
נפ
3
צריך
ללבן
אמי׳באש
ויניס
טל
הדף
להו
ויער׳עליהן
או
רב׳להכסו
בקער׳גדול׳שאין יכול להכניס'
רמכפכי כיפיכימהפכימו הפיכולסוס מצה כלו'הזהרופלציכא
על התדליק גסייז ככלי יעסה לה • כן כי לפעמים כספך מן המולייתא רותחות על דף פ״כ צריך כלי עליהם מיס פי׳כיפי עמריס• וכ"כ הרסכ״ס בפ״ה וסוגיא דסמעפין בס״פכלשמ5
שנ ^מ_”' ^.טנ’|׳' ראשון פכ״ל י  :מצאתי כתוב בסס ספר אגוד ' בשעת הגעלה לא יגעלס בצבת הכי אימא אמר רבא מצוה ללתות סל וסמיפס את המצות אי לא דבעילחיתא
דכמקו׳לקיחת הצבת לא סליק דיקול׳דמייא ה  :כתב הרסב״א כתשו' ( סי' תקג) סימור למאי אימא שימור דלישס שימור דליש׳לאו שימור הוא דאמ׳רב הונאכצ?ו
«5מן«גסאם«דליק סהרמ״בן היה אומ׳שאין מגעילין אלא כמיס ולא בשאר משקין והוא ז״ל חולק עליו סל גוי׳אדס ממלא כריסו מסס ובלב׳שיאנל כזית מצה בססי! נה מ״ט משו׳ ולא עני
נא :פ; נר
שהדלי ,״
וסכר׳הרמ״בן כתב' הר״ן בס״פ כל הבשר וכתו׳בא״ח שכל זה לכתחל׳אבל בדיעבד בסו שימור וליעכיד להו סימוי מאפיה
ואילךש״ מ סימןר מעיקראכעי
נרופחח ז
נ
יי
׳
לי
ה<
חות׳והמיס
המטורבי
'
גצפ׳סקוריןלישיאה
ממאידלמא
שאני
נר׳סדיק
התם
כשאר
משקין
דכעידכא
מסית
וכה׳פוד
סדע'
לסימור
לא עבד לה סימור אבלהיג"
דבמידנא
מחית
לשימור
טביד
לה
°לש ^’ י
^
ל
כ
י
'
^
;
סימורה״כ
הר״ס
בס׳
לס
דסימורדליסהלא
חטאה
כדע
'
סריסימוואפה
כרש״בס ( וכ״ככסמ״ג הלכו' חמץ ) וכתוב עוד כא״ח חמי
קמ׳א-ג״פ" שניק׳ טבריה דינן כרוהחין לענין בליעה אבל אין מגעילין בתוכןאפי׳דברי׳סדינץ בכלי לא הדר ביה רבא דאמר להנהו דמהפכי כיפי ונו׳ ער בריה דרכינא מנקטאליה
אופי מנ״יז «״ #שני לפי שאינןתולדו׳האו׳וכב׳א״זל כבולעו כך פולטו מה בולעו ע״י תולדו׳האו׳אף אימיס באיבי ופרש״י שימור דציש׳לאו שימור הוא אי לא עבד ליה שימומקמיהג'
מפני ,ע7י ח vני פולטו כן ואס נאסרו ע״י המי טגרי׳אפש׳להכשירן על ידן או ע״י חמי האו' עכ״ל ו:
מאפיה ואילךמסמתקב׳לאפייז כגון ערידת׳וקיטרףסלסונתינתלתנור :וסמח’
«לק 'נרי ?
נלי׳ציזהישצח’ £תנג אלו
דברים שיוצאיןבהס ירי חובת מצה בחטי׳ ובשעויי ' וכו׳ דלס' לעול' סימור דליש׳סימור הוא אע״ג 7ילא אצסריך
שימור ׳
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לתלותו ניוקוס שמט ע
ל .השליזןפכ׳ל • ואין המנהג כדנריו אלא מולי! אותי על
השלחןרנשאריתזת השנה יאיןלחו.זשחאיי 1יןעלהאוכלדאן> אש נוטף אי! לאשרותדאדודני׳קעניו׳איגיזר «ץ כללןאינןאשייי'*) לאיי:זיםייגימ■י.^1ןמ,׳מז
למיפש זנן הוא נממ׳שי׳כ׳האיןלאיסרמונחתששא שעשו חת׳נאותן כלים שעושין
נמו
נקהשיו; להא גתגתילעילכי׳תיו״ו דאין לא « ’«!:כתאששא זומשח־לי׳ש נפליםשי-גושיןהב ןהשמן שאף חס קיהנהןחמ׳מיי ^1ייהיה
ת! חי\ור 'ונ!
שרתנתילעילסי׳תמ״זזתג״א ועודדאפי׳נאישור
■ י .מ,רלתפחפנכה'
נכליראשוןכמושיתנא׳מ״דשי׳ק״האי״ה •«ניחהרי״לדמות׳לאכל « רעאקליי״הלרפואה7לאהוילוי]ץטני! ת ! נילדה״הה«ר 'הנקר׳נלת א,יס ד *! * י"
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ניכר ונתפרסם נעירנם עדנאןלשונו

פסח

תנד

ריז

כא מ״ס לא נפיק מסוס דמשפת־נמיב׳ מיס לקמח הויא צריכה בפת<
מורסן אלא לש הוא את בעיסה 5פוכין ומורסן שבו .ויוצא בך
דעת
וכן
עניהס
 ciסימור מההי׳עידנא דנחית לתור׳סימו׳דהייכו מנתינ׳מיס  :וכתב
 rהרי״ף סכתי פת סובין כלומ׳סלא הוציא ממנו הסובין דאלו
מיקרי
לא
סוכין
 ^ '8ךלאאשכ^ רבא סייעת למילתיה לא לדר ביה ממאי דאמ׳כעינן סימור קורס פת
לחם ופס ו ' מסלה וכתב הרב המגי׳סכן פיהרא״ה דברי לרי״ף
כת ' —"־־
והיין ־ -
^ה ץר ״ר ליה אימיס חטים מתחלת קציר תטיס לכורך הפסח ועבד' להו סימור — י*
סהרמ״נן מפרס סהדרא ' מלשוןהכנה והדירה סכתבוא׳סאמר במסה׳ ' פיה
והיאהתולע׳ הנעשית בתכוא׳והתכואס
 1״־־־ז; נ« ,ל» עיינ־ » יפ -.יני"
שימור הנאכלת ממנה נקראת ליאה  :עיסת
ני׳שדעמ הדח׳מות׳ויוצאיץ בו דלא .מהזקיק איסו׳אבל לכרזחיל' כעי
^ « יעמןלבדם  :ולכאוי
? וסרמ״נס דלעיטכ׳בעי רבאסימן' לתיתא אע״גדבגמר'עירי ל  #בחיטי הגאונים אסרוה וק שדחיכלבים כזמן שיופיס אוכלים סמנהוכו׳
ללתה־ןמשנה בפיקדחלה( דףעד) והובאהכפ״ב
?תקצירה ונקסינןמתיה ^סה י״ו ממתיבתא שאין אנו בהיאין בלתיתא הלכךאי? לנו
 :דיט ופירש הימ״בם עיסת הכלבים הוא
מן לא כח׳ טין ןכ  1,עןכן כשעוריס
®ע לד3ר י סר ״יף ודאי דלמצוה
“ מצה מסר^ ,נהיה ואפי ׳ היא יפה כמצה שלשין אומה במויסנס ורומה לו ומתכוין
11H
׳הכי מדףםהי י מ,ה י 0יפסס ^ עפ

^'  T״ 9״״
SÄ
שלמ׳אומפתהודאהופר®"׳אפי׳כוי!,
\ U 'f
ZSXSSSÜi.
־»' ״ r
י־מ
 ? ; ’" ; : ,דכעי שימוראכל כל ששמר ארן ולא בפו 1מורסן אכל לש הויהעיס בסובין שבי np־  poי״ל יב ז5וץ6דסיוג 6ידיסיב « נפס׳ילפישאץ
! ורם לישה יצא ומ״מ משמע שאס וקרעת רב אלפס עיסת כלבי ממן שהרועים איכלק ממגיוצאי [ אדם יוצא י״ח אלא ברבר שסייב בסל׳כמו
כרא׳מדכייו
שביארנו במה
עכל־• nyiwi/w
וחלוט׳ברותחין
שקדם ^ #
יוצאין בה -עיסה שבלילתה רכה
״־י״י׳י׳ן׳״
 ״•׳I
 6J1מיל שה ואילך שאינו יוצא י״ת בה ואס לאו אין
וI
שלא
שאף־־ע״פ
עליה
שראויה למאכל אדם כיון -
,״'נן6ל5ן שגאק6לור <זערםשלו? מLלא
מקרי ־*
בתנו'' " ־־־
אפיי׳בתר הכי -־
המוצי׳ואי .־'
‘י "לחםLלברך L.
מקרי־  L־־
.
מיקריאלחת
לעניןהמוצי׳וחל' ויוצאיזבה ידי מצ׳ואם בלילת׳עבה וחלוט׳ נתכוון להאכילה
לחם
« " « ק נשמת שרחק מיתיולא
לאדם לא -י-
***יי » ״׳■
11 . .-_ _ L״! ״ I.ן_
L .L

ז
איסורא ויצא ידי תוגתו בה אבל ואפןיייהן ;^רזם 1,ענין ח^ ה והםוצ,י ; «,ל א ,ן ,וצאק בו נפסיולרב אבל יבי׳שמשין נשב עיסת ־לבייששעיש
מחוקק־■ -
בירושלמי כל שעירב כה מורסז ופעמיה
דו״ ויח  »-ח »
I,
!•1
י
לכתסל׳כעי סימור משמע דסביר׳ליה דכי
שמתערב כל כך דלא קזיא לרועיםחייבת
׳' ^
זה ד ? ה ^  ,י י1
אמרי' 3נמ׳ ושימור דלישה לא הוי שימור האי יוצאין  Pכעס
זכחלה דכי חזיא לחס קרינאביה  .ורכינו
^ ^  *,ז!
ה״טלכפחל׳פכ״ל  :וחר״אשתכ 'ת״ל־ חליטה מצד^ גזולה אין יוצאין ^
יט כתבכטור י"ד סימן ש״ל פיסתהכלבים
ואפ׳־האל סדר ביה רנא דאמי להר רכא החמיצו שאין בהן סירוק ולא הכסיפו פניה ^ מרת ^
בזמןשהיועי' אוכלים ממנהחייבתוא״ל
כלו׳אסי׳סנדחו שיאכל כזית סמצ׳שמוללשם מצה באחרוגוי ^ **[סרי!
לסגהו דעהפכי כיפייוכו'
♦
פטורה לכאורה משמע אס ראויהלרועים
תנה
אא׳יב לשן הנוי כפניו ולא נהירא לאי׳א הר״אש ז' ל
UJ>u1i °
| « ״יש ימחעי׳על עצמו שישמשעתקציי׳לשחו׳ מיש של ואס לאו שאינה יאשס לאכילה ושיש בן פייש ע״ע שייושלמי שאעי׳אס שיש סולת
״’ w
 '™ ,fiבעלמא שיאי מיקאש מי ביישדיבינאמכקסאליש אימיש נקיש,אס עשש לשסשכלני פשורס ישישו דוץא שטני בש ששיא לכלביס שגץשאי¬
«« ■/ !«•™.אישו לנו שיה שממיר ינלשאי שחכמים לא נהגו נן• וכן מדקאש עיוכש ועשויה נציית לסם שא לאו הכי חייבתעש ל  .ע  HDשבלילת ..יג«׳
גרס וכי׳ ובלבי שיאכל ניית מצה באח יונס משיסדלאעביי וחליססניותחץוכופב ' כס ( דףל סתילססעוניפיעלחלושואשיששופישי
״!  ,י
) SÄfjjמשמע שא סא לקח קמח «ןשגו■ ולש אי״י אקכיין לאמל שלוע אישק׳לייי וחשיבות שיאושת  ,שיא ש ששמע שנא דס יש שיי לח־ אלאדל»
וגבאש־ " יבציעת לשמת ששפת סחינש לפישא ,שקייבין שיי לחס עיט יו ® ילקקאשיי־! יחלו" של נעלי בתי ששיי מן שסלה אלמא לא
*

! ™ ? מנוימ נתי ואיאעעילשולחיעיגוי חש־ידבשולכש לעעין עיייי

סלוחא־עגדחלשיששעיקיא כיון דשיי אפייה בתמי לחם קיינא ביס ואיסיוצא

11יי "ס,שיי־'י ששעת עחימאילן שיא יבמי שיעור ולא קווס לנן שויואחר אפיי״יחעיבלחס יחשיב־שילחס עיני ביין יבלילתוינשוהנאאיייי
 " " ,11בת נשסששאלתי " שאין יוצא׳ י־ח מצה אלא ששמיש סחישץ בבלי תו קש־ ילחש היי לעטן תלס ולחש עיני לא היי ל ש אפייס בתייחלעיס
™נ & עליומיס מקנייה  :ישא ימינן שימור יוקא בשצשימצו־ אבל שא־ יל״ש לא אפייה יינינו שאי פי שאי יתליס שיא לחס שעשוי בשמן״נשלוששלובעלי
 Wא נעיסיסו׳לש® מצה כלל ובן משמע מהשיא ינצקי׳של כתיס הלכך אין יוצאין בו לפי ששיא מצס עשייה וחלוע שחלעו ניותחץיוצאין מ
)W •ml
י

--

־סבייא־יוש יין שרייסמשנתא וכי׳פייוש הגא,ג׳ ,אסייס ״, ™ , w 6ת׳ ,גזולה אשי׳לנין עלי־א־י אישעייעל שץשניי־יצע ביןנאן■ יסיאיתיש'בתשלס
 TXSישא דשדיו ממתיבתא נתבישו שיי״ף ישיא״ש בע׳ בל אב בסיף ימים שוא יחייבליה! אלמא משמי באין בי אישי אלא ממי ביצע ביו
!
™ימשעק־ס ס־ו״לץכשןתמתנל שש־סאסיוצשליסן־שסקשתבפשח
שנ״ין שקמ״י־ והפפייית אינו מפינבס ופיי ששי־י

™

 S־ תפיי שתש
“  wiiנמיסמיינ ^ נווניל־ס
™ לכין ששקיס שיש בסס קמח מן שיישיס

ינלק ב־נ  ,וקשה לשעביי נילי :

סצוה פביר וכו' ואפם ושט אמוראי פליגי ואית

לשו

טוןדלא

משאש

כסצית אינה

יכתעיי ש מג,ישיינו יוק בשחל סצש אבל

כתב שאין ניא כן מסוף יבי׳ שירוש
פתויאיייצאשקנאן בשי־ י
" למסים אי קמח ומשאו
ע־־ל כתכ 1שנשותע־שין פ י נשס שייקח שחוב ללמד

יושיסלבד שיאמיי ול

ליפי נל שי שיניע לייו
אסיי להניחו ש״ג סיס
על, .א' ־ףא,ע 5י ענעליגב■ שבשמש תחת שסק מפניש־קשח משש שלי ידי שיא לו במת־׳ ־ראשיי פ לולב ועינה מלמיין אותן ול בל מי שיגיע
«מח<נ»ו־שנשמ'כשמ נס על גנש ותודיגיליתשבשמו' לה,יע תחת ביביי שמשא לולבי ל -תשייש.וא צונמתנמ  , ,רמסןימ׳י־י׳חיאיו״יאיןניוי״ -־״וז^
״י״י/יאזי״״״״י״״
גויס שניבי נשסוכו נס
מנ״ואפ׳גדלןי ^
^
^
®)ייואי ס
• " " " "י * " •
יבשי־נשקיתשלגי■ פ־
שלאמ '
בצקות )
א״ויאימ ־• < יףמ
יאימי• ^ כתבשאגור
ילאפשימאמלל
תחפיזמ׳מאיןלה ^^ בעילתא
איסמעלא־יישימהס יבלביישיאכל היתמשש באחיינה ועיש י נקית של גויס
כבישסניבשס תמאס לפיתה
 b! 0Sוסי חית גמורבפ *ל וכן מצאתי בתשובות אשכנזית ובתו ' עוד בשם שנושגץ שמבי בשן שלא החמיצו שאין שס לא קמי חג^ ס ולסש  .סיפופנ ו ומז  .שי ן ולא

שישיאלבמיסשלניויאששלאעייבב־שאוי
דבייי־חשסייששלשסשגייבפני
מי־ פנישל ^ססחני בע* פ ישא אשןיללוש מצש בי־יוס לשי שהקמח בשעת
 Wי״ח שיא מתחמי סמיס ישעיסש טחש לש״מק,קייב שיני צירי איסוישבלי
לילך י1
כל ישראל צריך ־■
כסי׳רס״ג ■
הרוקח מז
יוקחהוחוסת^
טס הטוחן ־לטחין כדאמיינן
״י׳י :כחב
הלקט
ג 3יי'הנהס בן יאיר ההו ' גברא דהוס דרי חיטי לפסחא אמ׳ חלוק נמי להאי דבמצו'
נסיק וגס ס מי דכי כפב נע אלו עוברין דאית׳כירוש ' רסכיכא בן' פזי אזיל לגבי
5חוטאמפמעהתם דאפינו האמוראים היו הולטס לבית סייחים עכ״לכתכעוד
הממני סס דאיפ׳בירושל ' ר׳אבהו מפקד לסחוני׳דלא למיתן קופיא אילץ על אילין
ילא ירתחוייחמצר ט' קופייס שקים • ועכשיו שאין נזהרים בכך אפשר שהוא מפני

־מניישילינ׳לעיחסל־ניאלאלייושיישיולתתיאנלליידןביקילת־ת׳אסויס
ל -נאל־יח׳לשטיא־שרשמפטנולאבמיו־ונ -פ״־קיימ־מפיבלחשיאסאפשי :
חני"ע 1עי] מצסמסלת נקיש ונו׳נע' כ ' < ין לו) יבוללאיצא ארס ידי חיבתו
■ אלא בפת סדראס• ת״ל מצותמצ
יתני׳תוהחס (דף ל ?) יוצאין בפת נקיהובהדר א

כחלה כדמבק במסכת חלה והר׳' אש כפב

ואין בינה בצק של ישראל סלא שלאנעש ב ש מיי לשם מנש אבל שי אש סס־י
ליעת יש״י ומיששמיחי שי יף ושיע בס יבצקית שניי משמע ש־ס ממושי כיניי
׳ 'Sסולכך ל 6הוצרכו לכתבה דמלתלודפעיטלז סיג) י
הנח אין לשין צל 6במים סלנו כס"פפ״ם ( דףבמ ) ופרס״י מפני סכימי ניסן
סמעיינו׳חסין שעדיין ימות הגשמים הס כד6סרי ' בס מי סהיה טמ^
בימות הגסמיס חמהמהלב ' בשיפולי סל רקיע לפיל'כל הפילם צונן ומעיינות חמין
הלכך מלינן בליל׳ומצטננין וכת׳סר״אש וז״ל פרס״י מפני שבימיניסןהמעייגו׳ססין
ספדיק הוא ימות הגשמליט וחמה מהלך בשיפולירקי׳הילכ'ממלא .מבערב ומצטנן
עילמחינתאביהע,יילשי פעסז־ ‘■ ססואבן כבקי ומנינו׳ עי העיבשמי־דפי
אבל י אס שיה מע שפע לפי משחש משל־ בלילה תחת שאין שילכן אין לכס תקנ
אלא שלא ישו שלילשבמחוש [ ולפי וש ־שואבן בתחלת הליל־ מימיים מיד ואסור

 :״יאק ^ מצש אלא בלחהשחייב א לא נשיא דנייתי מאי סעס׳כיון דלא בייתיח,5ל ,פיים חמימי ומחמת!ליילעית
א 1מי
דבריהרמ״בספכתבבפ׳ואץיוצאיןלא  09ל?

א־ח

הלכות

לאמי ר 3יהור׳אשה לא מלוס אלא כמיס שלנו ודרס יבא אפס לא תלוש לא בהמה
ולא בחמין ולא כתמי חמה ולא במיס הגרופיםמןסמוליירוהיכאדעירולסה בהני
יאמרן אסו' למיכל מההוא נהמס דאיבעיא להו עברה ולשה מהו מי זוטר׳סריורכ
אשי אסר והלכת׳כיב אשי ענ״ל  :למדנו מדבריהם דרב אשי דאס' אכולהו קאי חף
אמי' פלכי ולא כפי' רש״ישפייעבר׳ולשה

י1
ל

ספס׳איןמססרכ #יה1
הפסחוסתי׳לסס ?, fוהקשה סיב ז״ל פל זה דדילמ'  6ותה דישה היתה לפלסל ,
ללי־ש בפר' פסח כדי לקיים מצית עסה דצוכילתמ5ה^  1,,כר^־
ימי הפסח דאין סס קיום מצוהאמ״גדלא אפשר אץ ללושכהסלכתחל 7ע ר .
ולי מהא לא אירייא דאיכ׳למימר איפכא דכיון דחזיק דלמצה מס '#סתירו

יל *5י!סוסחב׳ י■ '’ 1סימו 1עליל^
נןנ׳יש

לאסמין דוק׳קאי ואומ׳ה״ר אליעזר ממיץ
לרוק' עביה פה!

״־׳־״■

פסח

תנה

משנשאכו ולפי׳ה״ר אליעז׳ ממי" ץ

איפפר כרקאע כפילהי יל סע .ירש  -הלילה שי,למלה מעינו' ריתחק והשואב? בערבי עם שקיעת ההמה כריסו מהן ואלו ,מצה של
מצו״כפיאפימוו
כמ',סל נו
משעת קצירה להח*ף והיס״כס או
משע'
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דדילמ'
בינו לבין יושבי הארץ כדע' חכמי ישראל
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וא״כ ה״ה לנשא בו אחר תקלתהליל' ועוד דנכי מה סכת׳סמ״ג אסב אין שייך
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כ^3׳. By
טענות המחזיקו׳סברתי • וקודם כל דבר ראיתי לדקדק כמה סכת׳הרב ז״ל
מל
תה
סכת׳רא״מ ולא מצעו שהתענו מלאכו׳סדפתו ז׳ל לומ׳רלאמצי רא״מ להבי׳ראי' לאחר עמוד השחי שהרי אין להס תקנה אא״כ שלאיהו כל'לה נמחייכי^' י
והבריחו לערש כן תדקאמי הסואכן בתקלת הלילה מפמפ ^ ^.D־|s»JJJ
מההיא דעפוניא אא״כ צפרס שאומה דרשה היתה כתוך הפסק שאילו היפה קוד
מחלתהליל' או אתר נוחלת הלילה לא ומשמיד ל,ה כלל ילל לא לעך עו ם וע
מדקאמר

אמהילכך אין להס תקנה אלא שלא יהו בלילה במחוב׳ואין להס תקנה לעול׳
מיי^ ,מעור מדקאמר ומההיא דפפוני' אין ראיה מעתה דמשעע דלפי ' רא״מ
מ ^י 1ואס איתאדכשנשאבו בו ביום פל שעבר עליהם לילה אחת מות' ללוש בהס
' 0יהיוככתיימיס סל יום או יומי׳וכשס דלרש״יז״ל אין ראי' משם מפני שהיו יכולין
!  Jנשי׳פצכתי״גס לר״אמ אין ראיה דהא היו יכולין ללוש במי׳סבבתיה' אלא ודאי
! ^ מלאסיוימלץ ללוש גסה לפי שלא נשאבו בין השמשות וכל שלא נשאבו בין
^ו׳אפי׳ססו כמה לילות כבי' אין לשין בסס • ועוד מדכת׳סע״ג על דברי ה״ר
^ך' כר נתן אמנם איןשייך .איסו' זה כלל אלא לפרש״י ולא לפי׳רא״ס ואס איתא
יכשנשאכו כפור השמש על הארץ אס עבר עליהם לילה א׳חות׳ללוש בהס ספי׳שייך
)יסן׳ זה לר״אמ וכגון שנשאבו עבעוד יוס יאסור ללוש בהס מד שיאיר היוס אלא
׳
^ינל שנשאבו בעוד כשתש על כארץ שוב אין להס תקנה והכא כנשאבו בלילה
מייריולפיכך קאמ׳דלדעת ר" אמ לא שייך איסו׳זה דאס שאבן בתחל׳הליל׳אין כאן
6יסו'כלל ואם שאבן אחר תחל ' הליל׳בפוד השמש על הארץ אין טעס האיסו׳בשכיל
ס&צסלס עמו׳השח׳דאפי' פלהעמו׳הסח׳נמי אסור ללוש בהס  :ועור יש להכריח
סירשהוב ז״ל ממ״ס הרא״ש ז״ל בתשוב׳כלל י״ד פרש״י סכימו׳ניסן המי׳חמין יכו'
אבל הרא״מ מפר־ם הטעס לפי שהחמ' מהלכת בלילה תחת הארץ והמעיימ׳מפחין
כלילה ואין להן תקנה אלא שלא יהו בליל׳במחוב׳ולפי זה צריך לשואכן מיד בתסל'
5לילה  pעמא דבר לשאבן אין השמשו׳ואס העת הוא חס יסימס במרתף שהו׳קר •
ואס הפת קר ישימם באדר כי המרתף חס פכ״ל  :ומדכפ׳על דברי רא״מ ולפי זה
כריך לשאכןמיד כפסל׳הליל׳משמ׳שאין תקנה לסאכס בסוס עת כי אס בין השמשו'
וכן משמע גס כן ממ״ס וכן עמא דבר לסאבן בין השמשו׳דאין להס תקנה לשאבס
3עתאסר• דאין לומ׳דכדי ללוש בהס מיד הוא דדב׳עמא לשאוב בין השמשו׳דהא
מדכמ׳לאס העת חס יסימ׳במרתף שהוא קר יכומעמע דלאו ברוני׳ללוש בהסמיד
מיירי ואם בן מי מכייחיס לשאוב בין השמשו' ממש אלא ודאי טעמ׳הוי מפני שכל
סלא נשאבו כין השמשו׳אין להס תקכ׳וכדברי הר׳ז״ל  :אבל קשה על דבריו דא״ב
היכיקצמר צוין לשין אלא במי׳שלנו דלינה מאי עבידתיס דאס נשאבו בעודהשמש
עלהארז או אסר מחלת הלול׳אפי׳לנו אסו ללוש בהס ואס נשאבו בתחלת סלילה
איי׳לא לבו כמי מות ל לוש בהם דבסלמ׳לסרש״יאיכ׳למימ׳דכקט לינה לומ׳דבעינן
׳וססישהו המיס בכית שיפו' לינה שהס י״ב שעות אבל לעי ' ר" אמ לא ה״ל למינקט
לשקליכה והכי ה״לל אין לשין אלא במיססכשאבו בין השמשות  :ועוד דקאמר
רא״כן הלכך פין להס תקנה אלא שלא יכו הליל ' ב מחוב ' וכיון דכסנסאבו מבעו' יום
והלינן אח״כ כל הליל׳אין לסס תקנ׳לדע' הרב ז״ל היכי תלי ר"אמ מלתא כשלא יהר
הליל׳כמחוב׳ולא ה 'לל אלא אין להס תקנה אלא שישאבו בין השמשו '  :ועוד סכת'
ולפ״זהשע׳אסו׳לאח׳שאיכתן לאח' התחל׳הליליולפי לע׳ הר״ב ז״ל ה״לל ג״כ שאסו׳
להקדי׳שאיבתן קוד׳תחל׳הליל׳ • ועוד שהוא נדחק לומ׳שסקרק׳כיוס קרה ומקירתן
יומר מעה סיתקררו ככלי והא ודאי כששואבץ המיס בכלי ומשימין אותו במרתף
או במערה מתקררים כמו כשהן בקרקע ויותר ועוד דאפי׳כאמר דיות' מתקררים
גץוקעמ״מ כסכסאבוכיוס ועמדו בכליל או ג׳ לילות אין סברא לומר וקירור
וסתיסוג׳ לילות נתלו' לא תעלה כמקום קירור דיוס אחד בקרקע והיכיקאמר
הרב ז״ל ללוין לה׳ תקנה לעולס ועוד סבהגהות מימון פ״ה אקר שנתב לשון ר״א מ
כתב ויש אוסרים כשנשאנו מבעוד יוס אף כי לכו אח״כ כל הלילה ולדעת הרב ז״ל
היא היא סברת ר" אמ ומאי דש אוסרי ' דקאמרי הגהות לפיכך אני אומרדלעירס
ו"ל!מ ג חילוקיה בדבר נשאבו כין השמשות מותרין מיד • נשאבו אחר תחל' הליל'
צריך להמתין עד סיעכו׳עליה׳עוריוס ולילה* נשאבו ביוס צריך להמתין שיעבור
אותוייס ולילה שאחריו והיינו ךקאקר אין לשין אלא כמיס שלנו כלו ' אין לשין
כמיס הסאוכין לשעתן בין שנשאבו כיוס בין שנשאבו כליל ' מד שילינו לילה אחת
שלימהויתקררו כקרירות׳ • וכשכשאבו אחי תסלת הלילה סטפס מביא' שהו׳מפני
סכתתמתו כחום השמש המהלך תחת הקרק׳ומחמס המיס • וכסנשאבו ביוס אע״פ
עהקרק' היא קר באותה סטה מ״מ איכס מתקררין מרתיסתן עד שיעברו מליהס
י״ב שעו׳וכיק שהפול׳חס ביוס והמי׳מפחממין בשע' שאיבתן על ידי תנועתן וכמו
יוצאיןמחימומסעדשיעבו׳עליהס לילהא׳דתקררו
שנתנוהי״יף והר״ןאינס
נקיימתואבלכשנסאבוכין השמשו׳אע״פ סמתחממין כשע׳שאיכתןע״י תנומתן
הוני ר"מא שניוןסהעול׳קר באות׳שעה מיד הם מתקררי׳ולפ״ז הא דקאמ׳השואבן
בתחלתהלילה מותרין מיד ה״ק כסשואבן בתסלת הלילה דוקא הס מותיין מיד
אכל אס ,שאבן קודס תחלת הליל׳בטוד השמש טל הארץ או אחר תחל׳סלילס אסור
ללוש בהס עד שיעבו׳עליהס לילה אחת שלם • והא 1קאמ ' אין להן תקג' אלא שלא
יהוכלילה במחוב׳לאו למימר׳דאץ להס תקנה לעול'אלא ה״ק אין מקכהללוש במי'
אפי׳ענמ עליה׳י״ב שעות כתלוש אא״ב לא היו בלילה במסוב' כלו' שיעבור עליהם
לילה א׳בתלוש ויפקררו בקרירות' והיינו כסכשאבי ביום או בליל ' דאהא קאמ׳אין
לשין אלא במי׳סלכו דאלו נסנ ^ו בין השמשו׳לא בעי לינה א״כ דכיוןסאין לכן תקה׳
עד מיעס׳ עליהן לינה אסרת ה״ל כאלו אין לכן מקנה לעול ' דמאח ' שבאות' לילה
יאותר יוס אין להן תקנ׳מה לנו אם בלינת לילה אחליסיו כערי ' כיו-ןשלביןהסמשו׳
יכיל ל׳שאו׳מיס שיהיה מומר ללוש בהס מיד והא דקאמ׳ועההיא דפפוכי׳אין ראיה
מעתה כבי פירש לרש״י אין ראיה מההי׳דפסוני׳דאיכ׳למימ׳כי אייתו כ״ע חצבייהו
מיכפסח היה וכי אמר להו אנא מיא דבייתי אמרי שאבו מיס והשהוס עד הערב
ולשובהס והיינו דאסמועיק תלמוד' דאייתי ההוא עובד א דפפוגי׳דלא ת י מ' לכו
ייקא לינת לילה אלא סיעו׳לינה קאע׳ שהס י״ב שטו' דא״לכ מאי נפקא לן מההוא
עינד׳דפפוט׳דאצטייך תלמוד׳למיכתבי׳וכ״כ ממ״ס הר״אס ס״פ כל שעה אין לשין
"לאכעי׳שלנו פרס״י מסו׳סבימו׳ניסן וכו׳כת׳רבי׳אבי העזרי לפי טע׳זה השואבן
 3נק ומניחן עד הער׳שעיר דמי ואיכ׳למימ׳דהכי עביד בפפוכי׳עכ״ל הרי שכפ׳כמו
0היישתי לדמ׳רש״י וא״כ אין ראיה מההי' דפפוני׳ לרש״י להתי׳ללוס כמי׳סלא לכו
מדנת׳מלמוד׳פובדא דפפוניא דא״לכ מאי נפקאמינה!3ההוא עובדא דאיצטריך

תלמוד ' למבתבי׳דהא איכאלמימ׳דאיצטייך לאשמועי׳דהשואבן 3בקר ומניחן עד תנד! ( א)
הכנר׳ספיר דמי אבל לי־״אע דלא סבר הבי כי היכי דנילף מההו ' עובד׳שוסח ידןש יא־נ! כ״ל סלא
נרי ? ? ",
צ״ל דכתוךהפסח היתה הדרשה וסממינן מסאי עובדא דהיכ׳דלח אפש׳לשיןכמיס
שלא לכו דא״לכ א״ואי איכסריך למיכת׳האי עובד'  :וספת׳ איןלסקשו׳מכ״ל ייב תו ו לטעיה" יי אי"
ü6s yj!t>'p1p9
הפס׳הוה עובד׳דפפוני׳ דלמ׳קוד׳הפס׳היה ואין ראיה משם גע לר״אמ וכמו סהק ' <
יעז׳דהיפנ״אא-נו
לכדכתייה
הרב ז״ל דא״כ אין שוס חידוש בעובד ' דפיפיני' ולא ה״ל לבעל הגלמוד
א"כ דר״אמ סכר דפ״כ לא הלה פובדא דפפוט׳אלא כתוך הפס׳ססרי אייןךרך ל דרו׳ "לגר "ה כ<צ
«שאי !-בי!
אלא בסב׳או בי״ט והשת ' אס איתא שדרש בסב׳שלפני הפסח ותלמוד'
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אייתי כ פ חצבייהו ומשמ צמח ממס והיינו כיוס י ד שאז כשין המצוות 6כ חל יוס nw?pנניתיי-תר
י״ד ביו׳א׳ונמצ׳שסל פסח ביו׳ב׳וא״א דסא ק״ל לא כד״ו פסח הלכך צ״ל דבתו׳הפס׳  ,מלינה את* יכן
לדקדק
׳ }3פשר השנכג
היתה הלרשה ונסתלק' קושית סיב ז״ל וא״כסמי י מ ייקיראוה דהיכ
מותרללוסבמיססלא לנודכיוןשלא מצינוססתענומלאכו' ע״כלומ׳שהתי' לק א!תע ׳ני!ל ”חחפ
לליש במי' פלא לנו אבל לרש״י אין ראיה מסס דאיכ׳למימי׳סלשו עהעי׳סבבי' סעכיו "«■גם' י7ל6נתנם
למלאכי®* 1
עליה׳י״כסעו׳דמסממ׳היובכמי׳מיס&כשאבו בליל׳ ההוא אח׳שככנש הלילה והא תירה
זינילין למין ני!
דכתב סמ״ג פל דב-רי ה*ר יהוד׳בר כתן אמנס אין שייך איסור זה אלא לפרש״י
לפי' ר" אמ נראה שדברי סמ״ג הס בהווה שאין דרך להקדי׳ולשאו׳ מבמו׳יוס ^ יףי׳״מ מףלנן
שישלא
בליל' א ו בתחלת׳או אח״כ אבל אה״נ שאס שאבס מבפ״י כלישעב׳מליה׳הל־־ל׳סות' נמס^ /כ^
אגןנליל*
ללוש בהס ומ״ש הרא״ש על דברי ר" אמ ולפי זה צריך לסאבן מיד בתסל׳הלילה יכן לאתרלש1
מ״ש דעמא דכר לשאכס כין הסעסו' לאו למימר' שלא ישאבו מבעו' יוס אלא לומר 37הא מולה :
שלא ישאבו אחר המסל׳הלילה ודברו בהווה שאין דרךלהקדי׳ולשאויביו׳י״גמ^ חר ( י ) י ?j 'f>jw
םיכילין (־ 5^ D־3־י־ •’,י״ד י5־ ,’•5־ י״י מיירי סר״^ ס סכיי כתב סס ו*י ח׳ ס ^יב ' המיס מ"9פ ״קלה ״״ה
מיד בתסל ' הלילה יבדוק החמץ וכ"כ מדברי רבי' ירוחם שפל דברי רא״מ כתב ולפי לזרונמש! להיית
ןהראשיני׳יואיי׳
זה הסואכן בתחל׳הלילה מותרין מיד ואסו׳לשואבן אחר התחל' הליל׳עכ״ל מסי(׳ "
דלא מיתס׳אלא לאס׳שאיבתן אחר המחל׳הליל׳אבל להקדי ' שאיבתן פ 3ע׳>  ,שפיר «סהשאמר!יפשת
דמי ואפשר לפ׳עוד ס רע׳ר״אמ שאס נשאבו ביוס יש להס הית׳על ידי לינת הלילה ^"ע(ר*־ ׳  3.״' f
אבל כשנשאבו בליל׳אין להס תקנה לפול ' והסע ' מסכי שכשנשאבו ביוס מאחר שאין עצלנימ ^וממרינן
השמש מהלך תחת הקרקיאינן חמי׳ביות׳ומ״מ מפני חוס האוי׳הס מתחממין קצת ניר ושלמיא״ר י!ן
לןר
כפת סאיבתןמחמ׳התנוע׳ולקרר אותו תימו׳מספיק לינת לילה 6ח׳אכ לכשכש  6כן מה אש
כלילה כיון סהחמ ' מהלכת תחת הקרקע מרתיח המי׳ביותר ושוב אינס מתקררות  -°ךP?\ ? 5Js
אפילו בליכת כמה לילו' ואתי ספיר מ''ש ר" אמ אין להן תקנה אלא שלא יהיו3ליל' "י עז!אע •מענ״ל
במסוכר דמסמכי שכל שהיו קצת מן כלילה במחובר ל) ין לכן תקנה לעולס  :אכל » גו׳ עא׳כועכ״ל
י?״כ
לפי׳רבין שנשאבו ביוס בין שנשאבו בלילה אין להס תקנה לעולס כדמשמע מדכרי ( ג )
הריב ז"ל זה דבר סא״א בשום פניס כמו שהוכחתי ןעד ין יש ^ך קךקp3״ Dםמ״ ג המן לני נ׳ראני׳
עלדבריה״ר יהודה בר נתן שאסור לאפות קורס עמוד הסחר ואס אפו ראוי ^א ^ת^הלי-דר
לאשו׳האפוי דאימורסוף הלילה גורס הצינון אמנ ' אין שייך איסי׳זה אלא לסיס״י ויאמן הנאירו*
דהאלרש״י כיון שפכת י״ב ספות מותר ללוש בהס ואפילו לא עבר עליהן כלל מן וכן הוא נאשרי
אליעז׳
נהי "ר
הלינה ותמהני פל הרב ה״ר אליה ז״ל דאיסתמיטתיה קושי' זו ול׳ל דה״ר יהוד ' בר
תעין ןכ׳ מהרי;׳«
כתן שכתב דאימור סוף הלילה גויס הצינון סובר דליכת לילה מקא בפי ' ואפילו כשה כהרת גדולי'
משאבי בין הסמשו׳מסמ דאסר ללוש בהן פד שיעל׳פמוד הסחר דאימו׳סוף הלילה מהפשית cX
גויס הצינון ודלא כר״איע דסכר שאס נשאבו בין הסעשו' מותרין מיד נמצאדב ץז״זליי־ז א! אין
לה*ר יהודה ביי לרס״י אס כשאבו כין השמסו׳אסו' ללוש בהן עד שיעל׳ ^ ןוך הסח ׳ ילשא!במןהנהי/רג
הלילהעכ ל יי
מיהו לאו מחד טעמא דלה״ר יהודה הוי טפמא משו' רכעי׳שיצטנט כקרירו'
וכל שלא נצטכנו בקרירות כל הלילה .אפילו נשאבו בבקר ומברו עליהן כמה שפות
אסור ללוש בסס ולרש״י לא הוי סמס אישורן אלא לפי שלא פירו פליהס י״ב שפות
דאילו נשאבו מבע״י בפנין שעברו עליה' י״ב שפות קורס שיעל ' מעוד הסח׳מותר
ללוש יהס ולפ״ז ני קאמ' סמ״ג וה״ר יהוד׳בר נתן פסק שססו׳לאפו׳קודס פמו׳הסח'
בנשאכו כעת שדרך העול ' לסאבס מיירי דהיינו כין סשמשו' וקאמ' דה״רי כר נתן
אוס׳לאפותבכסקודספמו׳השק׳משו׳דאימור סוף סליל ' גויס הצינון אמנם אין
שיי ' איסו׳זסאלאלרש״ידלרס״יכמי אסו׳לאפי׳פהןקוד׳עמו׳הסח׳מפכישלא עברו
עליהס י״ב שעות ולא לפי׳רא״ע דלדידי׳מותרין מיד כטל אחר זמן רב מצאתי כתו'
במשו׳הרשב״א כלשון הזה סאלתסבפנין מיס סלכו אס נשאבו קיר׳צאת הסמ ' אס
מופר ללוש בסס באותו יום או נאמר דוקא לנו ואס לנו יות׳מליל ' א׳בבי׳אס נחוש
חשובח מסתכר׳רוקא סלט כל הליל׳וכ״ש שמות ' אס עמדו בביכילה דוס
לכך
או יות׳וכן אגו כוהגי׳לשאוב יוס אחד לימי׳הרבה פכ״ל חס מבוא׳כדביי ^ וכ״כ
בא״ח  3fOסמ״ק בסי׳רכ״א אין לשין אלא במי׳שלכו ייש מסמירין לסאו׳בין יוס
וכין לילה ויש מחמירין לאסור כסנשאבו מבפ״י אף כי לנו אח ' כן הליל׳ומי ' מדלא
הזכי׳ כי אס הלינה ש״מ דאין לחוש מתי כשאבו רק שלנו כל הלילה לכתחל׳ או רוב
הליל׳לכל הפחו׳רק שיהא אותו רוב אחרון סל לילה כדי שיהא עמו' השח' בכל הליב׳
ונכון ליזהר להמתין ללוש פד שיאיר היוס הרב' פן ינועו באו׳הלבכ׳ומורי ה״ר יצחק
אומ׳לא ניתנה תור׳למלאכי הסרת וה״ל ל מימני שלנו כל הליל ' אלא אין לינה אלא
מחט הלילה פד עמוד השח ' והסמ׳לפידטתו משו׳דרוח צפונית מנשבת פד הבקר
עכ״ל ודברי׳אלו נכתבו בהגהו׳מיימון פ״ה ולעניץ הלכה כקסיק לפאכן מבעוד
יוס או בין השמשות ואין לסין בהס עד שיעכו' עליה׳ הלילה כולו • כתב א״א ז״ל
וכן עמאידבר לסואכן בין השמשות וכו׳כן כתב בתשובותיו כלל י״ד וז״ל ארחוית
חייס צריך להעמידן כמקמןגול׳כרי סיצסנכו וצריך להסכים להכניסם לבית טרס
יזרח השמש עליהם ואפי׳ ביוס המעוגן  .והורגלו להממידן תחת תקרה מפני חשש .
פסיפס שלא יכניסוס לבית בהסכמ׳ -ואס פשעו בזה נראה שאס לא נשתהו סס פד
כדי שיוחמו המיס בחוס,הש.מש אלא מצאן מנדן מותר ללוש כהס ? גלל 3כחב
רס״י כתשו׳אין לסיןאלא כמי׳סלנו שחששו חכמי׳לרוב עיירות וכו׳ז״ל הרא״ש כסוף
פ' כ״ש ניהוג כשר של הראסוני׳שהיו ממלאיןמן הכהרו '  Jכתחל׳ליל י ,ד סהמעיינו'
ובורות רותחין אבל לא נהמת דתניא בס ' מי שהיה טמא בד׳שכילי' החמה מהלכת
ניסן ואייר וסיון החמה מהלכ׳ בהריס וכו' אלמא שבניסן אינה מהלכת כמיס וכת'
$0 z

לן

ב

בתשובת

בתפודיס״י אץ לשין אלא בכרס סלנו שחשו חכתי לרוב פיירות שאץ לסס אלא עי
tp״<לאי נ לגשת
אהכך דדים י־כא קאי ולא למי׳שלא לנו • וה״ס כפ״ה ג״כ מי׳דכיי הייי Wito f
המי? ?c־;' :•i )L0בירות ובאמ׳ק רותחין ותשמ׳מדבריו דמהרו׳ליכא למיס 1מידי ומי׳אץ לפיק
גדר העישו׳שסס סוגריים דדיני׳אלו דוקא במצ׳סשומראבללא כשאי סת והוא ז״ל 55ןר
של
ראשונים עכ״ל * והכלבו כתב י״א שא;זיו
רק בזי הבורות וסמעיינו'
ש־רי איןtrt ct
דכ-־יהס והטלה דאין סילוק בין ניב משומד׳לסאר פת וכתב שכן דעת יוההמדרשי
»!ת ;:ג״ה אנל שהן סמוך לזמן יציאתן מן המקוס חבל
למימי
נהמת
המושכיס
דרך
יוס
או
יומיס
והכי כקגייכן  :וז״ל יבינו ייוחס ראיתי ליביתי נוהגי' היתי אס לישה לפוגגכמי'
כ «ילי
:'rsן /גיוילתכי' אין להקפיד כל כן כיבברנתקי ' בזמן
! 's
!rp״p
שלא לנו אבל במזיד היו איסיי'וראוי
דגריןמפהלכשומן ואין זה כלוס שאףיי ^ך־מו׳אלי הכה מליה' כתב רש :תשו׳איז לזשי? אי! א• במים שלנו שחשו
חכמים לרוב לחוש כדי לכדור פרץ והמתמי׳תע״בשכ״ל
אש האיוסיו־גו?! חוס השמש ביום
ימחממן עכ״ל  :ומיס עיירו׳שאי] להן
מי בורות ומעינו שחן רותחין וירא׳מדבריו והכי נקטינן להתיי אס לשה בשוגגכמי׳ '
 jPitPi UV) P' PIסמכינסי ' בקיק ' ה כנוי תחתיו וסביבותיו
שכמי נהרו אין לחושומ״מאץ להקל אלא אפי׳במי גה׳ איןי5ילוש שלא לנו :
וחרבה מהנין שלאלימן׳
אן* נ,זעא שאי-
ש שקורץ סי״סטמא היה כיאה דמות 'ללוש
עכ׳ל ׳ נ'המרזב
 t "mלנו • ובן יראה מלשון בה״ג שאינו מחלק שבה׳ולא מבעי' מלח בפת כפסח וכן מהנין באשכנזואץ
בהס סמוך לשאיבתן שהרי הס כמכונסץ
נע׳ק
לפעחי׳כשת" בגלי ואינן מימיחין מהמת חמה המהלכ' במיא רפושרי דאסי׳למילש בהו אלא אפי במיא דנהרא דמלו טפס ברור לאסרו כלומראע״פשישקצת
ע"פ
נשנתחניאיש
סעס מפני שמחמם את העיסה מ״מאיט
מישלל-ש
חי! ת הקרקס סכרי הכניץ מפסיק בינם ביומיהו אסו׳ללוש בהו עד דבייתי :ואש׳ לא תלוש בחמקאפי לא
ברור וכ״כ הרא״שבפ׳כ״שוהר״ןכת׳שס
{ 61נע׳ש סייא לקרקש וגם סין החמה מכס על יהס ז
נתחממו אלא בחמה ד דלא במים הגרופי' מן המוליאר והוא דוד
גבי הא דאסרינן ותיקא במיא ומילתטי׳
יקדיח! קילס סע־ 1וכ״ככא״ח ח״לבסס
הר״אבדמנאפי
כי גדול שנחושת
שתש .א יאמר ויחלל
עבה ותלוי על מקום האש ומים שבתוכו פושרין מאכל סל קמח שמבסליןאותזמדאמרי׳
מי הדו׳שהס קרים אין צריכי׳לינה ומותר
פנת •
אפי כשאין האש תחתיתואס עברה ולשה בהן לרב אלפס אסור דהא דפניא אסו' במיא ומילחא ישללמוד
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הס
תכף
שנשאבו
פכ״ל
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אבל
(ה )
וג׳יכ
חהריא
אפי
'
במיפשלא
לנו
וכ״ב
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בעל ה״ג והרי״ץ גיאת ולרש"י דוק' בחמין סמות' לתת מלס לתוך לחשל פסחדדוה׳
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תיעיאג י ילעיi-vי¬ הוגד לי שמיס־ אלו
בחורף
הס
חמין
כמו
ונחמי
חמה
אבל
במים
שלא
לני
בדיעבד
שרי
ואפי
'
לכתהל
'
שרי
ותיקא
הוא דאפר משוס דאדמבסל ליס
לקחןPי'? ", Jנ נ■
ה;'י מי פילות מי באר וחס כן אין
7גולח
לסקל ברבר אס לא למילש בהו אי ליבה אחריני ולזה חסכים א״א הרא״ש ז״ל והא מחמע אכל לחס לא והר״אש דחס יאי׳1ו
א׳ נסש׳ . r7 ivלי בשעת הדחק  :ולא תלוש בחמין אפי'
מסוס דאי־כא למימי דיללח ממהר
החימוץ
דהוי כתיי פירו' עש לא נתחממו אלא בחמה ולא במים דאסרינן בעבר' ולשה פיר' אבי העזרי דוקא עברה במזיד אבל
שוגג שרי ורש׳יי אסר אפי׳שוגג ופי׳ עיר שאפור אפי׳באכילמשו׳ כפנילושה במי אבל אסנילוש׳במיפימלו
היסולק ג״ל דחפי' הגרופיםיכו ' בס״פ כל ספה ( דף מב)
דליעג'יש (אישרה דרש רבא א שה לא פלוס בחמה ולא בחמי השש חימו' ואפילו אם ירצה לאכול בזית מצה באחרונה רגרע המלס לבדו אינו גורסהחיפוץוהמידכי
6ע״< ל זרנ׳נא ני׳
כת׳סיש ליזה׳סלא ליתן מלח והאוכלמנס
«מיליהת משתזר חמה ולס כמיס הגרופים ודברי רכי׳בפי׳ מבצקות של גויסזוהרי״ץ
גיאת
ובעל
העיטור
כתבו
דוקא
_
למצה
מל
וח׳כאלו
אוכל
חמן
מפני שהזלחמוסי׳
סגה ;! להחמיר אף מיס הגמפי ' כדברי רש״י אבל הרי״ף פיר' משומרת וכן מים שלא לבו דוקא למצח משומרת אבל' לאכילה חוס בעיסה וכגה׳מיי'כמ׳בפ״השישבע
נ 7י * נ7יש
לאוסרהכי דנרופיס הייני מיס שנשאבו בו כיוס  :שרי רהאק״ל בצקות של גויסאד־ם ממלאי כריסו מחן ובלבד
אפי' היס רוצה להתיר למלוח מצה כפסחחק
הייי7
וכ׳נ
שיאכל
כזית
מצה
באחרונה
וא״א
הסבים
לפרשי׳י לאוסרו
7א! ל .לולה על!תה ואב! עביה ולשה בהסלסרי״ף אסו׳וכו׳
מיום אח׳וחכיריו אוסרים דמליח הייהוא
סם איכעי' להו עברה ולשה
מאי
מר
זוטר'
נאיכל חחץ
שוגג ואפי׳באבילה וחרבה נוהנין שלא ליתן מלח בפת בפסח וכן כרית׳וסוי כמו לסבפושרין :והכלביכת׳
(י) ןב' חהרי■/׳ אמר מותר • רב אשי אמר אסור וידוע
נוהגין בכל אשכנז ואין טעם ברור לאוסרו ומ״מאין לשנו׳משום כסס היא״בד שאין נותניןבעיסהמלי!
7ת 7קי  vע-פגל דהלכה כיב אשי וכת׳הרא״ש סיס״י פכר'
אל תטוש תורת אמך וי״א שבליל׳ראשרנ׳אין ליתן בה מלח משו' ותבלין דכרותסיןדמוואסנחןעדשלא
עושה כ
 :סעי p .DXולשה כמיס חמין ולאו דוקא כמיס חמין
יהא נאכל מחמ׳מלחונאסרבאכיל׳כמו
וכ ' !1x1להעם אתד אלא אכל בני דדרש רכאקאי דכולן מצה עשירה וגס זה אינו שאינה נקראת עשירה אלא שנילושה
 6)v3מ1i -iיל
ביין ושמן ודבש אבל מלח אינו מעשירה  :גרסייבמנחות תבלה מצה סכילושה ברותחין ואס נתן בה מע8
נקתח ;כ;דה ל ל״זו משים חמיעות ולפרש״י אס עביהולישה
מלח אס סחפה מיד מותרתבאכיל׳צכל
זשילליסמ^Uסגישה במים פלא לנו מותרדבהאלא מיבמיא פיר׳לש מצה בקצה ז־שימשמין ובכל מיני תבלין כשר כיון שיש
׳H , /
לכתחלהלא ימן ובמצה שלמצוס לאיתן
«  aiפת ס • ליה ובלישכאדרב יהודה משמע הכי בה טעם מצה וכת׳כספ׳ הרוקח ומ״מ אין ליתן בה
פלפלין יי לפי כלל וחס נתן לאיצ׳דכעי׳לח׳עוניוזומצ׳
(ן ) וכ״ל
שהוא חד ומחמם העיסה :
נמגהגיט דקאער לא סלוס אלא כמיס סלנו ולא
עשיר׳הוא וצ״ע אי מיקרי '
מצ׳פסיר׳סשו'
 ! !5 Jpכ■ ro״? Dוו נ
ל* מ 5ליו pcנר ! צA׳ קאמר לא תלוש כמיס שלאלכודהוס ןך ^ ן
ן® העיסה של פסח שלשין בפעם אחת היא מלח ' ועכשיו נהגו שלא לתת פוס מלחלא
תלוש
להפעימס נמפה ׳ משמע לא תלוש כהס כלל אבל לא . ..
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ביצי
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ביצה
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וכן
ישער
כשל
מצוה
ולס
באחיו׳ ואיןלשנותהמנה׳
ןמ3רי 'ל
מנרין  ihtבסיס שלנו צנשעע לכחסלה אס יש אותה ימלא כלי מים ויתן אותו לתוך כלי ריקן ויכניס לתוכו מ״ג עכ״ל  :והרשי׳כאכת׳בתשוב׳סשאלתעהו
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■<■ פס רכ !5
ק;ו!'<וןןע? 5יש'51ל לה מיס שלנו_ לא תלוש במים סל^ז
לנו כיציו' בנחת אחת לא׳והמים היוצאקבלי המחזיק אותם הו׳שיעו' ליתן מלס כמישה כפסח באמת ישאוסרי'
לה;?,י;
י,א״! עס. . -.
אבלאסצין
זקיע
להמיסשלטולסהבמי׳סלא המרה או ימלא כלי מים ויערה
ומכי אץ ראיה לדבריהם אלא שהןחלושו'
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«!,יתהממ<המייסתן ביוס דמיקר האיסו' תלוי בזמן סגריפ׳מס לא פי׳עכ״ל ודעת סרע״כס כפ״ה כדעת
גרסינן במכסו׳פ׳הקומן רבה ( דף כג ) וכתכה הר״אש והמרד כי ע' כ״ש וכןכת'
ההיזלג,ההדיי׳ל היי״ף שאוסר בעגרס ולשה בסיס שלא לנו • ובסי׳זה כתבתי כשס סמ״ג סכן דעת הרמ״כס בפ״ה  :ונתב הרא״בד רכשת בלה מסכיאפית מיירי כלומ׳דא״לכ ה״למצה
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ה״ג והכי נקטינן  :ויבינו ייוחס כתב ראיתי לרבותי נוהגים היתר אס עשת' עשירה ואין יוצאין כה י״ח מצה וכתב ה״ה שדוחק הוא לומר כן ויותר נ״לדההוא
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!ש!5ה ע 5כסיגג אבל במזיד היו אוסרים וראוי לקוש כדי לגדור פרץ והמחמיר תמ״ב עכ״ל  :רוכא אינו סוב ' דלחס עוני סתא למעוטי מצה עשיר׳אלא למעוטי מפש׳סניוכדכיי
> Jו>'פ־פא;׳גע3מ! כתב סמ״ג אוס' ה״ר יחיאל שראה מורי ה״ר יהודה ב״ר יצחק־שהתיר מיס שלא לכו
ר״יהגליליבפ׳כ״סולאקי״לכותיהומ״עילפינן דחכלין אינםמחמיצץ  :וכתב
למסת משה  p ,שנתבטלו ביוב מיס שלנו הואיל ונתבטלו כבר קוד ' הלישה והותרו וכ״כ הגה׳בפ״ה
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גילש&!< וכ״כ סמק אלא שנראה מדבריו דנתבטלו ביוב דקאמר הי יכו חד בתרי ומשמע
כתב המרדכיבפ׳כל ספה מעשה אירע בפסח שחל לסיו׳כאח־׳בפבתוגסכפלוז
ו>6ן06־המי' י6אנ
דבבציר
מסכי
לא
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דאסרי׳
בעברה
ולשה
פי׳אבי
העזרי
דוקא
עברה כתקופה בליל ה׳סלסניו ואפ״פכ לא חסו ולשו במים השאובים בלילה וכתברבי
ע #יי;ד-׳י 1א.־י!פש)
^כ׳ען׳חהרי׳לדשנן במזיד וכי' דל הר״אתזיל סס כתב הכי העזרי דוק' עברה ולשה במזיד דומיא דעבר יהודה החסיד דאין להקפיד דכתי׳שוטר מצרה לא ידע דגר רע-וכ״ככהגהומימין
 owכ7ילהשצץ ואפה כפ״כדי״ט ומכי ושיהא בס' כירה אכל בשוגג לא ו -מלסון רס״י משמע דאפי' פ״ה ודבר פשוט הוא דהיינו כדברי האוסרי׳דכשחל פסח כא׳בשב׳לסין ואופיןכליל
מפסחייק א!
חעה בשיגג שסי' עברס ולשה כחמין אסור דקרובה למזיד הוא ולא דמי לכצקו' של גויס פסח! עצמו דאילו לדברי האומרי' שלשין ואופק מע״ס לא שייך הא ואפילי לוני
ש#מי©< '«8ר* יו נ'
דאפרי׳המס
אדס ממלא כריסו מסס דהכ׳כעי׳למיקנסה דעכר׳אדרכק וגס משת' האומרי׳דלשין
מיי׳דלשץ ואופין; כליל
שאבן מט״סואפשדס ל
ואופקובליל פסח עצמו יש לתמוה למה
למה לא שאבן
הי־״ר שמואל
«פלמיייןא סנ״ל מדכייו דאסו׳באביל׳משו׳ חימוץ ואף אס יאכל כזית מצה באחרונה דגרע מבצקו' כמי סאוס׳דכל כה״ג לא חסיכי מי ' שלנו כמו שכתבתי בסי' זס ואכתי קשהשאע^פ
סל
«ואב לשס לפי גויס פכ״ל  :אבל סר״ן כתב פיש״י ולא דמי לבצקו׳הגוי' דהכ' הוא דקנסוה רבנן שלא היתה נופלת התקוע בליל ה׳סלפכיו היאך היה מות׳לשאוב בסבת לצויו  ,ם
שעברה על
דברי
חכמים
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«גא! ! גנ״ל לייסד
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משמ׳שאס
לשה
בשוגג
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כדאמר
וא״ח
דשאיכ׳כיון
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טירס׳כולי האי שרי׳א״ב כי נפלה תקוע כלילהסלפניו
לכ מים למצה
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«ניהענ׳לפיהנלג! כעב' ואפה מי״ט לשב׳דלא מיסס׳אלא במזי' אלא סאפפ׳לו׳דהסי דבצקו׳הגוי׳מיירי מאי היי היה להט לשאו׳בע״ש בין השמסו׳ועור יש לתמוה כי נפלהכליל השלפניו
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'
במי׳
שלא
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מאי הוי כיון סבסע׳שלשיץ בהן אינה שפת התקופ׳ועוד-שאפי׳הית׳סערוהתקופה
#לפיס !לאיפיניס לנו לא אסרי׳משום קנס אלא משו' חשש סימיץ שמתוך שהפושיין ממהרים להחמיץ בספה שלשין לא היה להם לחוש דלא חיישיפלת כשאדם שוחה מיקכסע התקופה
«איןצשנ;ץי המנהג
אגשיי־-גפס דדזקא סמא נתחמץ ולא ניכר עכ״ל  :וכסי׳זס כתבתי סס״מג כתב בשס ר״אשו כדכיי אבי ראפש׳דס״ל סכל מיס שהיו בתלוש כשעת התקופה כל שפומה מהם או לשכהה
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 Utננלי ען ער ,אפסי משמ׳מדברי א״ח דכל הנך דאמרי׳עכיה ולשה אסור ה״מ באכיל׳אבל כהנאה
ואהיוסאץ !! שפוך המיס שלנו בסביל המת דליל שמורים בוא ליי' וכן הייפיאומי
מומ׳ואשי׳כחמין :
והרי׳יץ גיאת וכעל העסור כתבו דוקא למצ׳מסומרת כסא׳לילית סל פסח דשומי סתאי ' יי׳וסלילס שאירע דבי תקל במצר השסככ
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דאיב׳למיחש משוס חימוץ אין לסלק בין נזית מצה וכן לחלה ופיר״סי קבא מלוגכאה קב של אותה מקיס ל פסח ,
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הגרופי׳אפי'
שיוכל לשמרי מן הקימוץ  :וכן לחלה ובסך שיעור פיסה נ-מי כל יונימהשנ,נ ^ח ,
בשוגג אעי׳ע שאיני למכה מסומר׳ אסור כאכילה ומיהובמיס שלא לנו כבר נתבאר
בחלה ; וכתב רס״ידילפינן מקישיעוי עיסה להתחייב בח־* פהו (*׳ש 3פ ׳רמפיו!ג י
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הוא סוב׳דמיא דמבי׳ולסה לא קאי אתים סליא לני והסכי׳הי״אש עמו וכיון מדבריים וב .יצ׳ וחימ׳ביצה וכל יובע קב מהן הוא ו׳כיציס עוצהיע ג כיני וח" r ,
שכן פ״כ לומ׳& מס שכת ' רכי׳וא״א ז״ל הסכי׳לפיש״י לאשיו אפי׳שוגג ואפי׳באכיל' רלי׳ירות וכך מודדי׳אותס לוקח ביצה בינונית וכותבה ומוני מה סכפו  ?-ומ *
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♦י פעמיה ואותן ה מיס משימין ככלי ולכלי המחזיק איתן הסיס היא המדה
למיס העיס׳וכו׳רכי׳קיצי פה הלשון ולכן אין דבריו מוכני׳ומפט כך הנני מעמיק
?^1־תב ג״כ הדרך הראשון שכת׳רבי׳וכת׳והכל פולה למדה אחת או בקירוב*  J,ל׳ היא״ש ומתוכו יתבררו הדברי ' יפה ?"ל סר״אש בפאלו טוברין־כמוב בשסה״ר
!הקליעה
איט*
^ ך ךפוד ואל תפעה כי יס שסועים במים ואומריס כי אותם המיס הס ללוס יונה היכא רלש יותר מזה הסיעו' חמד צרפת אוסרין העיסה וכ״ל להתיר
דסעסא « « עסי ! « סדגד
 ■.11חחוכל טס
מדת המיס ללוש היא המדה וחלילה אלא הכלי שמחזיק המיס דהאי סיפור׳סשו׳ דאמרי׳כל זמן שסופקץ בבצק -אינו נא לידי חימוץ
וסיפרו
סבז'
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^,מולסלסיוומקמ״ ^ל.
וביות ' אין הידיס מספיקות להתעסק בה של ביבים
ובללן
^ הרמ״כס כפירי המשנ פ ק דפדיות המים ממנו
לכלי
אחר
ואח׳יב
יתן
בו
מ״ג
ביצים
ויחזור
בו
המים
סב' משפלי' נצא
■סיפורהחלס מקמח חסה מצרית שיערה ממנו והמיס שיותרו חן המדה וזה יותר טוב שלא יוכל מתוך גדלהומ״מ כיון
שאפילו אס לא הק -יעה
יאפפר
נתעסקוכסנלל אינ׳אסור׳אלא עד
מיל שלעת (.שאן> בללן
מן 3דרהס מצרייס בקירוב וכ״כגסכן לכויןבנתינת הביצילתוכו כשהוא■ מלא וכת׳ה״ר יצחק ב״ר יהוד׳
מיומה׳־בכודים  :כתב רבינו בגיור
זה העס׳סמתפסקי׳בהוא״פפ סאיןזה כדי הראשון משער י ן
יזהדסססיסןסכ״ר לע מדת שיעו' חלה שזו המרה היא דוקא לראשוני׳שתגוריהם היו קטנים ואיכ׳למיח'
בניבים
קצועית
לא גרע מעה סלא יתעסקו בה כלל וכיון
בכלעיס׳לחמסואגלתנורי׳שלנו שהן גדולי ' עדיף טפי שילוש
ונ׳ע דלאמשמי כן
^!רין אותה לפי התבואה אכל לא לפי
סאיןסוסיןבס יות׳מסיטו׳סיל מות׳מיסו
מלבלי
נפסקים
הרבה כיח׳ויהו עסיקי׳בעיס׳תמיר שלא תבא לירי חימו׳
ולא
הודו
לדעת
הגאוני׳סאמרו
סלכתסיל׳אין
להכי׳
והתתבלים שקממו
^5׳אמ״פ סק יותר משאלי סיוסמ ע
רץ לו חבריול וכת׳ה״ר יונה היכא שלש יותר מזה השיעו׳חכמיצו־פ'
;ותהכקמח לכן כסממלאין המדהקמח
העיסה רגע אס' בלא עסק א״כ לכפסלה דבריהן
ימ; כ•
יילנריהל״ןפ׳ע״ע
צדךלגודסהעכ״ל • ונראס סטעמו מעני היו אוסרקאותוונ״ל להתי׳מיהולדע׳הגאוני׳שכתבו שלכתחיל' אין ללוס יות׳מזה שיעו׳ע״כ  :ותמהני על
 ? 7ילבו
ע״ב
שנהב צר״אש בהחלה לכאורה היה כרא' אין להניח העיס' אפי׳רגע אחת בלא עסק א״כ לכתחל׳איןללוש מי סעלה על דעתו לאסו׳הא תנן בפ׳סתי
זכצי
שאלנו
הד ' רבעים ישלמודק בתבואה שכן הית' יותר מזה השיעור ע״ב ולזה הסכים א״א הרא״ש ז״ל ׳ .איןמודדין הלחם לסס הפני' נילוס אחת אסת
וכתיב
נ ' טע<זי  6ומבי
סתי עשרוטנו יהיה החלה האחת וכהי ורשניב' טןתי 9
יע&ס^מרכי מלא העומר היו מלקטץ קמח יי׳יט ללוש ובי״ט של פשח שאסו' ללוש יותר מעשרון יקח
ססתמירו חכמי׳סלא ללוס אלא עשרון« ' 6ליינו
אנגעיים
ואחיין טוסנו כריחייס וראיתי באשמו
באומד הרעת ולא ירבה על עשרון :
ומבי אנגע וחומש
שננשי׳גודסו׳הקמח לשיעור חלה
ותליתי
מ״מ
היאך
עלה
על
דעת' לאסור בדיעבד
שצריך לדקדק בשיעור העים׳ שלא להרבות
אגנעהיא שיעור
מכר בסביל סנפ' הקמ׳רב מנפח התכוא'
עכ״ל הר״אס ז״ל  :כתב רבי׳ ירוחם יש

תנו )0

(פציא׳דהזאנעיני

בה משויחשש חימוץ ומוט׳שימעבה לכן טוב

המילה •

קגחמסמע כןליסנא דמתכי' וצו׳ומיהו
מהפוסקי׳כתכו סאס לס יות׳סהפ' אסור,
אץראי׳כ״כוכו׳וכפ״דתכן ה׳רבעי׳קמח עקר׳העיס׳ יח׳בשע׳הפרש׳חלידשמ׳יש בהןשלא הייבה שיעו׳ואם
ויס שהתירוהו בדיעב׳וכ״נעיק׳ זולתי אס
לא
משאתו3סזי'עב’ ל* ול״נ דאפי׳עשא׳כמז׳ ד
הייכץ בחלה רבו׳ אלמא בקמח מסערינן
וכויובסשובומייי בכלל ב' כתב ששאל
מהרש״בא
וז״ל
יבונני
מה
שראיתי
כל
רמתי
נמי
סרי
כיון
דאיכ׳דסרי
אפי' לכתחל׳כמו שנתבאר בסמוך ומיהו לכתסלס יש לכל
מקומות שלא יכני'
גהגץסמסעריןמרה המחזקת מ״ג
כיציס
לסיפור
חלה
ומודדין
בו
הקמח
■
טפופה
בעל
נפש
ליזהר סלא ללוש יותר מעשרין אפי׳כתנו׳גדול ואפי' יש הרבה בכי אדם םש מים
ייתממ'
עוזרים יש טהגץ ללוש עיסתם פסחץ משרון ואסר כך כספת קיטוף מסברים ב' בתבשיל וכ' לא״ג
אומחוקה וכיון דמעיסת מדבר ילפיכן ומדדו המן בעימ׳וטחנוהו בריחייס מסתט
לאין צסניח ידו
ניניתוסן־ היבה ג״כ היה לספרו ולהצריף קמח הנטחן מה׳רבטיס הכואה דמס׳
טשמניס ומקטפיס אותן יחד ונרא' סלא הועילו כלוס בתקכתססלא אסרו חכמי'
לע הקיים עוינת'
«!ה יהיה
סי' קמח סבא מה׳רבעי׳תבואה ואס יגדסו הסדה ניחא טפי כי ספק ללוש יותי־מעסרון אלא מסכי שלא יסמין כשעת קיטוף וכמו שכתב רביכו
ירוחם תהרי״לדצ״ל נע•
ממלבטלה
איכא
עכי׳ל
:
וכיון
שראה
רבימשדעתהר״אש
דלתלה
כעיט
שתהיה
ח״ל
אין
לשין
בפסח יותר מ׳שיעור חלס
דקי׳לסו לרבנן שאין סוס אסה יכול ' לקטף בנתינה
וןמח
חמדה גרוסה משו׳ספקברכה לבטלה וגס סהנשי׳באשכנז היומודדין אות גדושה
בידיה עיסה יותר עבה מזה השיטו׳בלתי סימוןוגס הוא כתב בהדיא לסתו׳מנהג לל«ששעלשה לשס •
זה וז״ל ואינ׳יכולס לקטף ולהתעסק כעיס׳גדולה יותר מזה הסיעו׳כי מה תועלת מנותשל מניה
נחנכה' סלה שצריך שתהא המדה גדושה ומיהו כיון דמסוס ספיקא אמר הכי
(ב )
ונהר״ןע ,
בתשובה וגס בה׳חלהמספקא ליהספוקי משמע דלענין פסח לאברירליה יש ללוש זו המדהואח״כ לערב שני מדות ביחד ולקסף אותם בידיס עכ״ל ואע״פ
כ״ש ןד לצ׳ם ע׳ב
פצריכה להיות גדושה ומפני כך לא הזכיר רביכרבענין פסח שתהא המדה גדיושס שהס טוטנ״ן דלא אמרו חכמי׳שיפחס אלא במקטפיס בידיהם
אכל אקדמקספינן לליקא אסורללוש
נמו פכתב בפיין חלה משוס דאזיל לחומרא ומתוך מה שראיתי תשובת הרשב״א בעמיליאפי' עיסה גדולה כמה אינה מחמצת לאו טענה היא
דא״כ
למה
להסשלא' יותר
« כשיעיד
להר״אש נרא׳דלענין חלסכמי לא הויא סמדה גדוש ' שהרי השיבו וז״ל׳אס כדעתיה
ללוש יותר מעשרין ועוד דאסי קיטוף דעמילס מקטפין בידי ' ואיכא למיסששלא אבל לאפות של♦
אפי' הרנה ביאל
ומר א״א לעמוד על סיעות דמאן לימא לן כמה היה מתרבה המן ובודאי אין לך מבא לידי חימוץ אס היא יות׳מנפיטו׳ייאץ מודדין קמח בי״ט ללוש ובי״ט של פס'
וננלבו ואם הוא
חנולוהיפהטון וכל מין ומין מתרב׳לפי מינו ואיןריבוי השעורי׳כריבד התסי׳ואין סאסור ללוט יותרמעשמן וכו׳בס׳ס
אין כדין איפליגו רב ושמואל סא מודדת אשס יותר מחמי בינים
וימי היפות כינו' שבמין עצמו ונמת דבריך לשיעורין ואינו  :ועודסנפיש מהי בי״ט קמ' לפיסת וכתבו
התו׳דאפי׳מאן דסרי הייכולדידהו שהיו מתנין חלה לכהן איששה אין למוש
^עוובכל מקום ששיערו בה' רבעי׳ מבוא' שתכיל אותה ' מדה של ׳ה רבעיה קמח הלכך שרי למדוד כדי
סתטול
סלה
בפין
יפה
(ל
)
וכי מהרי״ל
אבל אנו שאין מתנין חלה לכהן אלא
ליחדיד
יועי׳ע
וסד דאימשו' ברכס לבטלה ' ל חומרא דאתי לידי קולא דלטתי׳דלא הוו להו אלא סורפין אותה אין למדו' אלא יס לנולשע׳מאומ׳שתהי׳בריוס כשיטו' מפני הברכה
וינליל נסדין או
ה׳ינעי׳לבד ופעי להוססלה וקא אכיל בטבלא וכההי׳דאמרי׳בקידושין פ' האו « רוכן בפס׳נמי יש ליזה' מלמדו' בי״ס למצויוצריך לפסו׳פחו׳מכשיעו׳ולא יסדו ' במד'
יניח עויול תון
נניהמבייש תלתוקמס • ועוד דאתי קולא בבימ׳ללרש עיסה מרוב׳אלא אין לך בו
שעשו למדוד בחול בצמצו׳אלאיפחו׳או יוסיף אס המדה קטנה והרא״ש כת׳הר״יף היידה ולא יתננו
אלאה׳ובעי׳קמח שבשיעו' מנוע' אמר' הור׳לא בשיעו׳קסח הנא מה רבעי מבואה
והרכז
"
בס
והטיטו
פסקו
כמאן דאסר למדוד קמח בי״ט וכן זסירו׳הנסי׳סלאילמדוד מיו הספל שלש
עכ״ל :הרי דגס לעמן סלס לא תהיה גדושה וכל שכן לעמן פסח • ושוד סהרא״ש
כמד׳שמודדין בה כחול אלא פוחתו׳או מוסיפות ואף למתירין היינודוקא בימיהם בושיי א עליקמשק'
טופח עליהן< ע״כ
עצמובה' חלה אע״פ שכת פהנשי׳היו גודטו' לקמח לחלה ונתן טעס להס משו׳דה
שהיו מתנין א׳מכ״ד חלה וטעם זה לא שייך
האידנ׳ומי
בפס׳שאין
לסיןיומ׳מפסרון
מהרי״ל  -שבבית
יכעי׳בחכוא׳משערינן • מסוף דבריו נר׳דיותר נוטה דעתו דכקמ׳משטרינן וא״כ וגס אין לפסו' משיטו תלה אפש׳שדומ' לנטילתחלה במין יפה למתירין
עכ״ל ורבי׳ מהר׳ש היו מהנין
אין מדדן אותה גדושה אפילו לחלה וכ״ש לפס' וכ״כ המרדכי בפ׳אלו עוברין יז״ל
לא סמך טל זה להתי׳משו׳דלא אמז הרא״ש כן אלא לדעת סמתירין למדוקמס בי״ט להדיח נמנן לכל
מצאתי כתו' בסס ריב״א שאין גודשיןמדס של פסח כי מאחר שהיא עסירי׳האיטה
אכל לא לדעת האוסרין וכיון סהרי״ף והרמ״כ׳והטיטו׳פסקו כדברי האוסרין אין הכליםש־עושין בהן
המנות הן הערנות
;למדנה משלכ״ג שהית׳מדתו כמוכן עשירית האיסה והיתה גודש׳בתוכ׳כדאמרי ׳ להתיר ופו׳דכיון דאפי׳לדט׳המתירץ לא אמרהרא״ש כן בוראי אלא כדרך אפשר
שלשין בהן ה,העני׳
משתי מחת עכ׳ל  :ואע״פ שאין יאיתו ראיה דאי איכלמגמי מהתסאיסב' הוא אין לסמוך על זה להתיר וכ״כרבינו ירוחם בנ 'ד כפסח יש מתירין למדודויש
שיגורכין 'ומבלבלי׳
וציכ׳למגער דהתס היינו לומר שאות' מדה סיתה גדול׳כל כך סכשהימ׳נמחקיהיה אוסרים וכן נראה
עיקר עכ״ל וכן דעת הגהות מיימוכי שכתבו כה' י״ט פ״ד בליל ני הפת הן העבים
כה משרון גדוש מ״מ לענין סדין כיון שהוא מסכי׳לדטת הנך רבוותא הכי נקטינן:
יום טוב סל פסח שצריך לפשות ג ' מצות של מצוה וצריך לעסות שיעור חלה לא שליקרק ני וכן
נ״לק להגי עדין»
ילל א״ח מותי לנדות סגודשין מדותיה' בפס ' וכתב ט״ס אס אינו לש אלא משרון
ימדוד
אלא
ילוש
בכ״פ
וככל
פעם
ישיס
יותר מחצי מדה אבל הר״ן כתב פסק סרי״ף
טפי מחה שנהגו
אי! לצמצם כ״כ בשיעו׳שמא לא יהא ססישיעו' וכסיברך טל הפרש׳חלה תהיה דאסור למדוד קמח ביום טוב ומיהו
מספנרא
דלצורך
הפסח
סהאסה
צריכה
נדוב
המקומות
3ימלצטל׳טכ״ל  :וכת׳הכלבו יש לפקפק בזה השיעו׳אסכשער כאותו כלי המחזי'
 .למדוד לא גרע מתילין לנחתום דשרי י :
לגרר
נז?ר! כית
מפניחססחימוץימוטב הכל״סיכי יבלקשה
^ןמדיכקמח רפוי שקורין שוכ״ולאו בעצור ימחובץ שקורץ קלק״ס כ  :וכתב
תם מפני שצריך לדקד׳בסיעו׳הפיס׳סלא להרבו׳בה
ס? א בעיני לסהר1
י» י'י נייסוד׳סזוהמר׳ ס יאדוק־לראשוני' וכו׳ז״ל המרדני כפ ' אלו עוברין יפ '
ר״י
סיממ׳בהלכן
סו
'
לקר׳העיס׳יחד ומדברי ,פשוטי הסחה סכת סוב לקר׳העיס׳יחד
ע״י ברירה ז! יכ
ןר ייהודהדה״מבתמייהסשהיוקטניסואיכא למיחסלחימוץ שהיו צריכיןלחמס היינו שיגעו העיסחובזופדשידב׳מטט מזו בזו וכ״כרביבס׳יורהדטה סי״ססה
מסהי׳נקב יא גויי'
לכל פיסה ועיסה אבל תמרים דידן עדיף טפי ללוש הרכס ביחד אבל ס״הושאר
ומ״ש ואס
לא הפיי׳מן הע״ס׳יתכס בסל וכו׳בפ׳אלו עוביין אמ׳רב יוסף הכינשי נתון הכלים א״א
נאיניהתמירובדבר עכ״ל  :והגס' מימון כתב בפ״ה טה שאין אנו נזהרי׳מזה ואכו
דידן נהוג לסיפא קפיז׳קפיז׳לפסת׳א״לאכיי מאי דעתיך לחימר' סומר׳דאתי לידי לטהר יברידה לכן
נ״ל דעלין» טפי
:שזעיסות גחלו ' יחד אנו סוטכי ' על דברי ראב״יה והרוקח ושאר גדולי אשכנז קול׳הו׳דקא מסק׳ליה מידי חלה א״ל דעבדן כי״א דתנייא ר״א או׳הרוד׳וניפן לסל
יג״י הדיי' « מ אח'
•המיייללוש טיס׳גדול׳כפי מה שיש בני אדס העוזרי׳וטוב הוא ללו׳כ״כ סיהו כולס הסל מצרפן א״ר יהוד׳אמ׳סמוא׳הלכ׳כי״א וכת׳סה״ת על זה ואס איכו עוס יק הצד
הלישה ויוה' לנגק
3להכלי׳עסוקי׳בבצקוזהסוב יויא׳ממה שיהיו מקצתן פנויי׳ויתסמץ הבצק הדבוק
א׳טוב יות׳ללוש כמית השיעו׳כריוח כדי ליטול סלה בבירור בלי סה׳וג® יוכל לברך היט קי ד'הליש' סב'
עליה ואין תשש סימון מטו פורת׳דהוי טפי עכ״ל  :כתב רבי׳בטו׳י״ד סי׳סכ״ה אט וכמי שנה' מיהר׳ש
ניליה וכן ר״י בר יהוד' בביתו היו רגילין ללוש ב׳טומרי׳או ג׳יחד ואמ׳סלא הקפיד
ואי איישר חילי
?מלמו׳ ל׳ איעליהס שמנוייה' היו קטני׳ובקל מצטנן ואולי יצטרכו המצו' לעמודי נתנ׳טל לוח וכיוצ׳בו דב׳סאין לו בית קיבול כפ׳הרמ״כס סהו׳ספק אס מציעו מס
אב «{ חנה הגליל'
קאיח־ אבלחנוייס שלנו גדולי' הס ואין לחוש לזסיאמג' הר״מ אינו סומך על זס לאו ואס הוא מלה מדבריה׳סטור׳לכן כסמצרפין בכלי צריךסלא יצ׳ממכו סוס דבר
"הרסלאללושבפע׳אחת יופר משיעור מלה ואליו משמעון עכ״ל כתכהאגור
למעלממפני הכלי ואס מכס׳ספת 3מפ חחי׳כמו כלי לצרפןוססיתבא'ב״ה :רכתכ'
נדביי לגאוני׳מצאתי ר׳התיר ללוש ולקטף בעמיל׳ עץ לסי
שממס׳להשלי׳מלאכתו
בס׳המנהי׳סצרי׳לספרי׳מלה
מכל
מידה ומרס ואין להקיף כמה עיסו׳ולהפרי/מא׳על
ה מכתנורי' של הס ספיסס למעלה והיו קטנים אכל
בתנורי
'
שלנו
יותר
טוב
ללוש
כולן
כי
הסל
מציק
לא
אמרו
אלא
בשלא
היה
בכל
א׳סיעו׳סל׳ולחומי׳אכל לא להקל
’חד" 0ילי הלק׳ואכי המחכ׳ראיתי נוהגין כעלי כפס מאשכנז ללוש כדי שיעור טכ״ל וני׳דאפי׳לדידן שאין אנו טתנין סלס לכהן שייך לו׳כן וכלסכי׳סכר׳זו בפ'
^לנדאפי׳בתנורי׳גדולי׳סנ״לוכתב ה״ר יונסהיכא דלש יותר מןה השיעור אלו עוכרין המרד' כש׳רא״מ וכת׳שה״סמ ז־א״הע חיולקין עליו וכך הן דברי רבי' בה׳
|5מ(י' צר התהיו אוסרי'
אותו ונ״ל להתיר מיהו לדעת סגאוכייישכתבו שלכפחל׳פין חלה ואדרבה היקל בשיש בכליעיס׳שיעור סלה ורוצ׳להפריס מזו על זי שאינו צרי'
צירוף
סל
ולא
לז
ג
3
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נגיעה
(יי )
ימהרי׳לכ׳
ללא ילשיקהקמיז
ננזך המלסלא״נ
לא נלוש יפה בכמה

פד
^ (אק י5׳ נגיעה קר
כססמיהן לפניו סגי להפיי׳מזו על זו וכ״כ ג״כ כאן בסמוך וכך הס דברי ולאפות אבל הרמ״כן כתב לסעמי׳וברי הרי״ף דאפש׳דכי ^מרי׳מכמל׳כיויו׳"
«הלי",זנריןצי־ -הרהרא׳
בפ״ק
די״ס
וכןמצאתי
בתפו׳אשמוי׳ח״ל
שתמה
על
שהייתי
מצרף
כל
סמצו'
לומ׳שאס נתעיב׳בכמותה או כפתו' ממג'
■ מינה עליה סולין ו!5כטל 'כדל)מריהי״ ו
ה» ע׳!-טל ^ לשל
אס׳אקר
אפייתן
בפפ׳וטטל
מא׳סל׳וכתבת
דר׳אליעז׳לא
אע
הסל
מצרפן
אלא לביצה דבדרכק מבטלינן איפור׳כה״ג  :אבל לבשל בעירו׳לכתמל׳לא דל5ר ׳P53
״׳ו,ל{  I ,לסומר' אבל לא לקולא דע לך מורי שבכל צרס ' נוהגין כן וגס ספר
התרומ׳פסק
כג
איסורין של דבייה׳אין לנו עכ״ל  :וכהןקשן שלא יא׳קיי מימיועשמ׳פכלסד!
 1קמ ;מע בממ׳ ויודע אני שראית דבריך באבי ה למה לא
קטן בחזקת פלא יאה הוא ונאמןלו'סל!
^ילי ;כ׳הגל « ראית מסקנא דמילמא כי כסוף דבריו
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כהן גדול שיטבול לקריו ולאו קושיא סיא משבת שעבר ויש מתייין מדתני׳בתוס׳יוצאץ 3מצ ' ישנה ונלכד• שכעשי לשםפסח
דהשמ׳מיה ' סא לא חזיא ליה וכ״ת להא
מצי
טביל
לימא
דלא
אמרי׳הואיל
כמסוס'
מיסו
יש
לדקו׳דהתס
סיירי
במצה
שנפשי
'
כהלכתה
אקר
ו׳ומסצ לשם מצה -לותי
תפשה ואפש׳פוד שאינו מותר
כתרומ׳יס״ל
בטביל
'
לכד
בלא
הערב
שמש
•
ומי' עוד
בשגה שעברה והא יתליח כתו ' •י״ד שחל להיות בסבל* ^ ופה• 5י מצהממV! D
אתר׳יס ולא רצה הרי״ף לגלותה לאמרי '
בבטח׳חלת ס״ל עבטלברוב ואמרי׳הפם להתי׳ועוד ראי׳להתימדמנן תלות תודה ורקיקי נזיר עשאןלסננו' כשקיוצא^הן
רבה מבטלה ביוב־ ו^ טל הל בימי טומאתו הלכך יכיל הוא לקיו' לה שם ולבטלה ועוד ראי׳להמי׳מדגרסי' בירו׳פ׳כל שע׳מצה יסכ׳פלוגת׳וב״ס וב״ה וכר ובאסעח
 .׳ -
.
' ׳־ י
לפני

^fr

דם׳
^ימורי ס״ר יחיאל מפרי׳והתיר וסקיש׳דמצ׳לפסס לא הוי׳אלא לעכיןאכיל׳ולא ובהגהי' מימין פ״ומנהג כשר שלא לאפו׳מצ׳בפו׳ החמץ קייס ואס אפה לא .הפסיד
הנח( <0ק
המנהג
כמ7ינ!מאל! »!53
טג! ע1ציינ!~ י)!פ
7אניו
&אר
משוט חביבה מבוס בספתס וק מה
הרקיע אשירכ״נ סס הרי" ף והר״אש«  mאופי׳ק!?5ז
פנ מנ וארי ספזרי הביא תוספתא יוצאין
מדאמרי׳בפ׳אמ׳להסהממונ׳דיימ' דעיג לזה ילא יאיעי
נמצה ישנה וצו' נ״ל דסיירי לפי מנהג
סליה סמס׳וכ״כ הרמ״בס בפ״ח וכפ' בעל  dieחשש
בלגי
זה¬
.
 .הדחק שלא
,
,
ומ  iwוטעס
ספכנו-ספוסים המצות פל .מצות גדולות לאפר ליל מ״ש משו׳ איד הנוי׳ראוי לסמויעל התוספת׳ ולהתי׳מ״מ
סיומת הרסן דלפי מה שנהגו ניזהר שצא הנ<.
הגיילאע;׳סנו׳
0ו0פיקרלסעומ׳ימיס ראשוני׳ואיןעושין יעשו ג׳מצו׳בליל פס׳סשו׳חביב׳מצר׳בשמתה וכ״כ רב מתתי׳ע״פ ללוש סחת חלון פתוס אפילי אס החלוןכליצי׳עשטטש״ז.
מ 5ומאסדות.לאותה ימיס דהסת' מצות
סתוח למזרח והיא לשה אסר חצות שכבר לאמרי׳ פ; ע״ע
דאכיל׳דירהו היד של מצו'*  6ינ למנהגא שחל להיו׳בשכ׳דק״ל
מבערים הכל מלפני השבת ומשיירין מזון סיבבה החמס לד רוס  ^ ^ pj, D,י׳ 3וןס מריר נרי׳לשקו גי'
.
 ,גחדועתפשו קפא
לידן ומצות של מצוס לחודומצו׳דאכילס ב׳סעורר׳ולמה אין מבערק הכל ויאפו מצה ויאכלו בשבת כדי
שאינו מעונן דזימנין דמתקשיין השבי פי׳ ארש שלקורת ^
לחודמצוהסאיכ' למצדה תלו במצות של להדר המצות טלאחר שמילא כריסו ממנה אינו מכרך עליה ולאו אדעתי׳עכ״ל  :וכתב רבי׳יתח׳כד׳ יאמר מם גההיא
אתםמכאןדביו׳סאינימעינן מית׳ללושולקש'שמעמת' קפא
מנהכמו שכתבתי■ דשם חצה חד הוא הל!•!“ אל תאפו מצה אלאג» מ ש מפני מראית העין שאם
והילכךלמ״ד דכמצה של מצוס יש ליזהר אופים מע״ש אחרים מזלזלים במצות
שמותר
.בצל
תחת
הרקיע
ובלבד
שלא
יסא
קרוב
|.
ומקילין בה אע״ 9שמיתר •בצל תחת הרקיע ובלבד שלא יהא קרוב.דכ! 5י';ממ לפ/,
משו׳חגיבה מצוס בשעתה
גס במצ׳שאיג׳ לאפותה מע״ש חזקו והדרו המצו׳ואפו כמ״ש בזמנה ע״כ
ומוצאלשמששיתחמם *•6וס״ש ילא ־י ת? רכ יע׳שאה לה!קו T״
למצוהיש לחי׳ולאבי העזרי דמייתי תוס'
בזת
השיב
ח״ר
יהודה
הכהן
על
ששאלוהו
מהו
לאפות
מצות
האש׳ללושאצלפיהתט׳מפכיחוסהתנו' אמי! לליל שט
יונאיס במצה ישנס כיון דמצה של מצוה שצריכות בליל ב׳מעי״ט והשיב חביבה מצוה בשעת ויא&י דלי^ כ״כ שסהרא״ש ח״לרכןירא׳שאיןנניןללושפיהי!? מטתקמי!
שוילאפו׳קודס הפססכ״ש מצה שאינה
מרור
שלמצוה• וכ״כ רכמתתיהע״פסחל שני ורב האי כתב מנהג אבותינו לבער חמץ מליען ^ אפות מצ׳ קרוב לפכי׳מפני חוסהאס ' :לאתגבי /י!1״
לי עכ׳יל ויש
וגד׳גדרו קדמוגינושלא לאפו׳מצ׳מע״ש שלא לבי׳ לידי אימו׳ ובמ'! ש ידיה מן הפת
"Tj״(?"!.
.
להתעסק בעסק אסר ,
וכל "
,־מזו דטוכ
להק־׳בסב' וכו׳הילבך אל מאפומצ׳אלא
במוצאי סבת מפני מיסיתהעי׳כי־׳לפרש אופקמצ כתקונ׳ואנו אין לנו אלא מנה׳ אבותינו ראפו׳מע״ש ולא בס׳יס ב" <שס ) ולא תגבי׳ידיה מן התנו ל «»רהמט׳חמ-ן
עד
סתנמו׳את הפת ופיס״י כלרמ׳שתהא יום אפשר כלי
דהיינוססידפה שאופי' מצה מע״שיהא לטרו׳ביי׳ם ולאחר אכילת מצה אלא זריזלן מקרימין למצוה ע׳'כ
עוסק׳בבצ׳כ״ש וצת׳הר״ן ולא נהיר׳ס$ן״כלהשמי "ן הקפא
ססושאוכלי׳ממנ׳ בשב׳ ויבא לאכול מצ׳ וא״א הרא״ש ז״ל היה מבער הכל מלפני השבת ומשייר מזו? שני
ה׳׳לללי 1תגביהידיה מן העיסה'י5־‘' נר׳ ^ hvSt
נשכתוכמה' מזלזלבמצו׳שלאחר שמילא סעודות ואופה מצות מע עו ואני ראיתי בברצלונה סהמרקרקין' , «!cdול ™ עליה פלא תעסוקבדכייס
כריסו ממנה כרך עליה וזהו שכתב שאס שהיו אופין כל מה שצריכים למוער מקורם ,המועד שאם יתערבאחיי׳ כלל שלא תמ?£ך אחייה׳ולא פדקד' לינא למייזשלי,ם
אתס אופי׳מע״ש אסריס מזלזלים במצוה
עמו משהו מחמץ שיתבטל קורם איסורו  :בשימו׳שסיית־של מיס אבל לא אסרו עלי׳
הי״״ןמאת׳שלש
י ממודר כת' בפ״ק דפססי׳דוגפ׳תשוב׳
לשין
כמקום
השמש
וביום
המעונן
אפי׳תח'
■ לעסו׳בעניןהתנו׳ככתי׳מסני שהוא ציני
זו לרב מתתיס בסס רב יס ודאי גאון
וז״ל
כל
אויר
הרקיע
אסור
ואל
תתקרב האשה
של_ .פת ובלב
שנא אסצא יותר
מכסיפיי_ ,בשלש גגל
הקלו¬
י
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מסססחל לסיו׳בא׳כשבת אל תאפו מצוס
ללוש אצל פי התנור מפני חום התנור ולא תגביה י דהמ ן הפת ולפי׳ קא מר שלא תגביה ידיה מן התמר לאקהנל ניאה
ש®
ציום צשפי מפני מראית העין ואע״ס
שטותלאפות עע״ש מ״מ כר׳ כמכי׳מסבת להתעסק בעסק אחר עד שתגמור כל הפת'ר' לכתחילה צריךשלאצל\מ'נ61ינה י>
סא׳לעסי׳"?יברי" /אהריס ^'.רחת ^ירי׳י^
לי״ 5וסדרוהמצה ואפואות׳במ״ש בזמנה יניחוהו בלא עסק אפי׳רגע אחר וכל זמן שמתעפקין בו אפי׳ כל ״ »» ? füll
החעונך
היוםב אינו מחמי׳ ואם הניחוהו פלא עפת שיעור מיל הוי חמץ סתס ולא תסיח את העיסה ותתפס׳בדכ' (ב ) והר״ןפ׳אלז
ותאכלבזמצ ' עפ״ל רכ״ל קמ״ש נר ' כסכין
אסי וכתב ס״ה כר/שהוא פי׳למה שאמרי עונרק3V<>{7
משב׳למ!והייכולוס׳סהרוא׳בליל מוכאי ואס התחילו בב׳עיסות כאחר והחמיצה האחת בידוע שהחמיצה
ולא מגבי׳ידיס מן התנו' או איפס' שהוא ע״נדזקא נשיעיי
שנתמנה אפוי׳אתי למימ׳סכאפי׳בשבת גס השנייה אפי אין רואים בה סימני חימוץ ואס חחמיצ׳עד שיש עשנ׳בע'_אלו__ w
עוברין י״ג _
אומ׳ג׳כשיסן_
כן׳ עיש׳פנמנומכ«י׳
צפי שא עז שיעור
ולפי זה מ״ש מפגי מראי׳ העין הוא מפני בה סדקים אפילו לא נתערבו פרקים זה נזה אלא א הולך
הנח
י־פס׳כחצמי׳מכ׳׳ל• וכל זמן
שמתמסקין מעון שא• « וזול
חשש זה שלא יאמרו סנאפ י' בשב '
ואע״ס ואח׳הולך חבה הוי חמץ גמור והאוכלו חייב כר׳ ואם אין בה
פרק כו אפייכל היו׳ אינו מחמין בריתא בס״פ עפקשל
אש׳פטלע!
פהיה איפש׳לפרס
דלכינתכווןדב מתתי' אלא הכסיפו פגיה הוי חמץ נוקשה והאוכלו פטור וצריכה שניאלו עובריןידטס ) כל ומןשפוסקי׳במק מ! התימק אנל
במ״ס מפני מראית העיןמ״מ
מתו׳לשונו כלים של מים אחד שמקטפת בו פירש שפחה בו פני החררה אינו בא לידי חימון  :וא□ הניחוהו כל 5ן ניתר מק לאואין
לאמסט' שנתכוון אלא למה שפירשתי  :ואחר שמצננת נו ידיה כדי שלא תתחמם העיפה והלם במז״ל עסק שיפו׳מיל הוי חמק ו־אס הר 1חילו 33׳ המכה 4כ<נריו
וכיוצא בזה השיב ה״ר
 1ואופה צריכה שני כלים של מיס ולא ידענא עוסות כאח והחמיצה האחת וכו בפ י אלי להרא״ש ורי״ולית
מצותיהוד׳הכהן על כתב ואם היא לשה
ששאלוהו מהו לאפות
שצייכו׳בליל
עו
3
רין
(
דף
מה ) תכן בצק החיש אס יש
להזהאיסנר״פהרי
נ׳מעי״ט ונו׳כלו' למדנו מדבריו דחביבה ■למה כתב לשה ואופהדאכל אשה שהיא לשה
קאי
ואלו
המים
כיוצ׳כו שהחמיץ אסור ופיש״י בצק החיס כענן שלאמר
מצוהבסעת׳ומשו' הכי שפי׳ומי לאפית עם שאר המיס שתחצין בהן העריבה ושאר הכלים לא תשפכם
הו}5
שנתחמם בידים
לא
י
שאין כיכר אס  ,י
החמיץ א ס .
לאךב :מס ןי׳ .
משעלינן
נשיעור
מצו' בליל הי ש עצמו ואע״ג דלא כקיעי' אלא
כמקום מדרון שלא יתקבצו כמקום אחד ויחמיצו לא שנא כסרשהזה שיש לו חזניס ואיכו טכר אס «יל ובמרי ע״ה
כי׳יהוד' הכהן בהא שהיי כל הפול׳אופי'
אם
הם
רב
או
מעט
אין
שומע
אס
לאו ובגמי׳אין שס כיוצ׳בו מהו «
שטינתשו׳הרש״ב"
מהי׳ט מצות הצריכו' לילב׳שאניספס
אמ׳י״לכדי פילךאדס ממגדל נוכי׳לטברי '
סי׳קכ׳לשכ׳הרמנ׳
שאופי אות׳צח׳זמן הקרב׳קרקפסח אבל לאפו׳קודס זמן הקרבת קרבן פסח נקטי' מיל
.
וכת׳סגהו׳מימון .בסס .
רא״מ שיעו׳זה הוא בכיקש אין ^3ןש ^  .5סיש 3».ן !^.ס ה-׳שוצ׳מנו׳לתסר
מתי׳דלא יקדי׳לאפותס מפ״ש  :ורב הואיי כת׳מנהג אבותינו לבער חמץ מע״ש או יתרון חמימו׳מישא׳דברי׳לפי יתרון החמימו' ממסר ל״ח מיץ וצי ,ו ל תת-י  ^ 3יפ יוער «
עשר׳נתמ»
ולאס' מצה וט׳וגדר גדרו קדמונינו וכו׳כלומ׳קצת חכמי' קדמוני' גדרו גדר שלא העכיןפכ״ל וכ״כ המרדני בפ׳אלו עוביין וכפ׳הי״אשכתשיב׳כלל י״ד כ״ז שעוסקין ולנכון ה*הכ« נע
לאפו׳סצהמע״ס שלא יבואו לידי איסור כלו׳שלא יבואו לאכול מצהבשב׳שסויעו־ב בבצק אמדמחמי׳אבל אח׳שנמעס׳בוונתחמ׳תחת הידי׳אס יניחוהו בלא פשק מיד5היה ת!שש שמא
התנו ' יהיה מצא
הס או סנשייאו מצה במוצאי שנת אפויה.
מיד יאמרו סבשכ׳נאפי׳וימברו׳שאפיית' יחמיץ וכ״כ רבי׳ירוחס בח״ג ובתרוט' 0דשן (סי 'קכ" ג )כפ׳הא דקיימ' לן ואס שהה
צע״הדוחה את סחבת ואנו אין לנו■ אלא מבהג אבותינו ולא תישען למסשחשו הבצק בלי מתעסקים כשיעוי הילוך מיל חשכיכן לי׳כסמץואס לא שהה כסיעוהיס « .י ! ר ־ויצ עטצ
קיתוכ-יכו לטפי עדיף לאפות מע״ס ולא נאסר מלאפות בליל י״ס סצמצ׳סורח בי״ס בפע׳אסת אלא פעמי׳ומתעס׳בו מתי׳וכסיצסרפו הססיו׳קורס שיאפה הוי צסיעייוכ׳מהר״י!ל־עגי׳
0־0־ שסיהאיפסר לעשותו קורס לכן וגס מאסר מלאכול מצת מציה עדסיאפנס מיל נמצ׳כתו׳על שס אחד מהגדולי׳דיס לאסו׳וא׳מסנדולי׳השיבדאיןני׳לו להחמי ' יליו•גלהתנורגלא
ו-אנכון לעסות כן אלא לסקדיס לפשות סמצוה בתסלתזמכה חריזיס מק״ימין וחד מיבוואת השיב שאס העסק בין שהיה לשסיה עסק גמור הוא כגון כעיפ׳סידי ' « זיי׳ עשק כלל
למצות
כדאיתא בפ״ק דססחיס ורבי' י מסס כתב נסכןבשס התוספ' שיופר סוב בבצק וכגון הרידוד שמרדדין המצו׳בעץ עגיל כה״ג איןכסהיו׳סצשרעין י עס ? כ?ה זאדי ה-גישה***0
■למהות פפ״ש שאס יאחר מלאסו׳עד ליל י״ס איכ׳למיחש שמא יפשע
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המנהג שנהגו העול׳ליזה׳ואם סי׳איפש׳בלי שהיית ספיס׳טוב ללוש
פודפיש׳אסר'
הרי״ף
כא״ד
והא
דלא
פסק
כחכמי׳דלא
פליגי כקנחרוומין לסאר כל אדם לפי סני
קטנ׳מגיבול
קש׳ויבשוממיס לפי סערךויערב אותו פס העיסה המלוחלח׳סנימוסף לו מפש׳רב ונכאויס היה כר׳כסמד׳רלעיל לא פסק הרי״ף כי''
עאע״פשעפ׳מפס'
בו מיס
ויקבלנו
זו
מזו
וזו
מזו
לסלוחי׳ויבסו׳עד
שיגיעו
שניה׳למדה
בינונית
פכ״ל :אי לאו למסייע ליה עוכר' דרי״בל שהי׳אמור׳עכ״ל ולשון סרי״ף
אכיאיפי׳ולאשל
DH
אק
פושין
המצות
מ״י
גוי
סט״ו
והכי
איתא
בסאלפו׳לסה
גוי
עיסה וכו׳עד נחתומץבלב׳אמיו אלא של כל אד' אבל שלכחתימיןכיון.דקביעי לא שסו בהווהיא'
עה דרכו של
עני
הוא
מסי׳ואשתו
אופס
סכל
בפסקי
הר״אש
ע׳בל
שע׳וה״ה
עפי׳שמ״ש
אבל
של
נחתומיןכיון דקביעי לא שהו בהו הואפס׳הלכ'ספוס׳היי^
בת׳בה״ה בשס הרש״נא אם לשה למצה של מצוה גוי אוחש״ו אפי׳אסרי׳עומרי׳על
ואע״פ סלפ״ז לא ה״לל ולא שלנחתימייןבלב' א מיו רמשמ׳דסל נחפועקנמי אסר
גכיה׳לא יצא וכ״כ הגה״מ בפ״ו כשם ראבי״ה ומשמ ' מדבריו שאס לש ישראל ואפה
שמא לאכי׳כתו׳בלב׳מוס׳סרי״ףשביד הראש אלא ולא של נסתומין אמרוולפיד
גוי יצ׳וכדברירגי׳האיובתשיבו׳סרש״בא מצאתי שנשא׳על מצ׳שלש׳חש״ו ונכרי
כת׳סהרי״ף עוס׳להתי' בסל נקתומיןאבל .הי"ן אע״פ שגורס לא סל
פחתומקאסיי
והשי׳דביון דבסצ׳כעיק שימו׳אין אדםיוציבמצ׳של נכרי אפי׳’
בישראל עומ׳פל גביו פי׳דה״קמתסל׳לא גזרובסבי׳נחתומיןאלא כשבי כל אדם דפלמ׳אבל
נסתומץכיין
ומזהירו שימין לשם מצה לפי שאין הגוי עוש׳אלאלדפת
עצמו
ולא
על
דעמ׳אבל
דכקיאי
בסוסיו
מדכ׳אלא
שגזרו על הכל וגזרו פל נחתומיןאטו סארכלאדס תי
בחש״ויש לדון דכפ״ה דגיטיןמקדחש״ו
כסרי׳לכתו׳גסואוקימנא בגדול עוס׳ע״ג ה״ה בפ״ה פי׳רביי הרי״ףכמושפירס' הרא״ש וכת׳סכןפסקו סגאוני׳וקדפ׳הרמנ:
ובפ״קדחולין תנן וכול׳ששחטו
ואסיי׳רואי׳אותס
שהישתןנשי׳ואמרי׳עלה מאן תג'
ומ״ש רבי׳אבלכלמהסעוסץאותוכמפר׳כדישלא יתפחמומ׳כ״כהכלכוחילזן
ללא בעי
כוונ׳בחוליןבשחיט׳ואוקימנ׳כר׳נתן
אבל
לרבנןשחיטת
'
ןפסול
'
אלמ
'
עמיד'
שאט ניהגיןלעסו׳כעיןמסרק לא לצייי־ו אנו עוסיןרק לשטתופשארהפסשלנל
ע״ג לא
מהני
'
וסתוס׳תירצו
דאחרי
מאי׳אותס
שאני
שהן
מלמדין
ומזהירץ
אותם
השנ׳וכדי
שתאס
'
יסה
:
כתב
רבי׳ירוח׳דמוכ׳בגמ׳סאסעבר וסססיץץהטציין
לכוין
למה
שהם
עושי׳כמוכפעומדין
על
גבן
ועדין
cp
,
למשמע
.
דאין
הערש
בין
ח״ו
ולא
חמצדשיוצאין בהם :כתובבהגה״מ פ"ה (וכ״כככלכו )אוס׳רי' צבארקי״לני
לשוט׳כגטושחיט' ואילובסליצ׳משמ׳דיש ספר׳ביניה׳ותירצו דש וט׳לאו
בר
דע׳
הוא
יוסי
דאמ׳עושין
סריקין
כמין רקיקין פירו׳פושץסריקיןמצוייריןכמיןדקקין;"-
כלל כדבר שאין לו הוכח׳לא מהני׳עמיד׳גדול ע״גכשחיט׳וחליצ׳אבל בגט הואי׳ויש
איןלחוש לחימוץ בשהיית ציורן וע״ז סמכינן לצייר מצו׳סלנו מפני שאנומושין^מ
בו הוכח׳פאומרי׳לו כתי׳לסס
פלו׳ומלו׳ומ׳והוא מת' ימי אנפשי׳ומכוין צשמן מה כמין רקיקיןדילגאד" ם-בלע׳'ז עכ״ל סה״ק צ כתו׳בא״ח כשם סר אה דרך הוא לניןונ
סאץ כן בחליצ׳ושחיס׳ולפי דבריה' כמצ׳דמצו׳חש״ו פסולי ' שהרי צריכ׳שימור לשם
•הפת כדי שלא יחפ׳וצרי׳ליזה׳שלא
לנקו׳ב׳חלו׳בכליא׳לפישכעיס׳שוהאכוומח^
מצה ואילו היו עומדי׳אחרי' על גביהם
ומלמדיךאותה בח״ו דאית להו דעתקלישת' לפי׳כעל נעש ציי׳לשטתומעוגה לעוגהוכןצרי׳לדקד׳כסיסד׳הפח
כמכוריפל
ואיגס שוטים גמורי' יוצאי׳כה אבל כשוטה
אין
יוצאין
בה
ומורי
ה״ריונה
כתב
דכל
יגעו
זה
בזה
לפישהס
לחים
עדין
ואין האור שולט בין צירי הפת
ןאחמועימס«ע
שאיפש׳ע״ישליח כגט ושסיט׳כוונ׳העומ׳ע״ג ככומ׳העוש׳מעש׳דה״ל כשלי׳ולפיכך
עב״ל ; מותר לאפות פת עבהבי״טוצו' בפ׳ כיל שפה (דףלולז )ח״ראץאמיו
בגט כשר אפי סוטה והי׳ה בשחיט׳אלו היה גדול עוע ' על גביו אבל סליל' רא״א
ע״י
פת עבה בי״ט בפסח דברי3״ 6וב״ה מתירין
ומפרש

אח

תלכות יפסח תסא תסב

רכא

ד5מ
חסא

ס)

ממ׳מאי פת עבה מיוב׳מאי טפמ׳אי מסוס דקא טיס טירח׳דלא ציח־מאי ומשמ׳לי שאס רצה לשירת' כמיס סמים סאיכ׳ רוחחיס רשאי דהא לאו ממשל הר15
הרוקח כת יסרה אותה גסיסאו כיין קייסאבל כתבשיל חס או במי׳מתחי׳או
i
*ח' אפייכלש כמי איןס״נ והאי תנא בי*ה סל פס־ז קאי ופיש״י פת מרוב' אכל
לי״ א 7גא! י ;5היסקן
טיסטירח׳דלא
& משו׳חימיןנקט לה וכחררי׳דקי׳קצמ׳ומסו׳דקא טי׳
חמין לא יצא ע״כ■  D.P2בס״ג אי אפ יה ע״ג קרקעאו ע״גטפק׳וכו׳עד והכי שדי פיזש״׳זזזנו׳לאשו'
פח'
פי שנמסך
למחו׳שלא
ראוי
רב כהן צדק ריש סתיבת׳כלזה כתסרא״ס בפ׳כל סעה ובא״ה כתו׳
7 13י ל! יום חסין
יי  ^ ,ןין !?אע־׳ס שאיןמקומו כאן אלא בה' י" ט כתבו רכי׳ כאןלפ
יעשוחררו׳כרמץ  :ו  0״שוהיכא רבעי « 1כשיי ג/התנו'
^מדפ־סהניצו במכין פסהוגומהנן
ואיגו ל׳ל אל^נרי*
 ,דח׳רבי׳כאןהא רמס® החסדאסו
לענץ
בסמץמיתרלא
המיס׳בפחגת
לטגן
גמשכין
*
׳
הוטין
פורסיןאותהאין
שאם
שנאפי׳ער
־מצה
א
^
ה
יפה
להסיק לפעמי' א ,
מצה
ה״ל
והא
קאמר
מצס
י״ח
כה
לצאת
^ * " «ה « פחוינ  '-יו״־נת5ו ממנה יוצאקבח ופתו׳ מפץ אין יוצאין בהויוצאין כפצ׳האפוייה
ל׳זלשיד ה</ס''61
ע״ג קרקע והאפויה באלפס בלא מים ובמצה השרויה כפים אחר עשיר׳אלא לימ׳דמות׳לאכל כפס׳ואין כה לאפותעכ״ל
משו׳חימוץ וכך מפו׳בדברי היאיז״ל והיכ' ( ל)< גמר??י ס ' פ
^',
שלאלפשו׳פנד־י״סאופלאוני״ש האפייה אבל נתבשלה אח׳אפייה אין יוצאין בה אפי׳ לא נימוח'
דכעי לטגן המיס'במחב׳ב־שמן כסא׳ימית אלי עי*דין 7הייכז
.
״ , ,״
בהירי, ,
כתב בעל ה״ג אי אפייה ע״ג קרקע או על טפקא נפיק
שיעיד שיקרו׳ ענינ
הפס מותוהי־מ ב כת בת האיןקוליןאת לתעלה (לתעוז •
י ׳ ^ "יצ' מהסל'« זומ־: 1נוצ״י5ום חיכתיה והיכא רבעי לטין העיס׳במחכרז כשם ן נ? ןתי ןחי כי עניף
(נ ) תמהלי״לכ',
במיםהאיןה סז כר כדור
המחב וכת
^ ה^ כסמןפ
 [,יי׳ממשל׳ןת׳סונילאסו לפי סוןענ מרתת הסחבת תחילה באש שיתלבן כש ל הבת יפה ןאח» ב
לכסלו אפי׳ דאין לאשור אלא
סכיוןסהכצק נלוש
^״6'.שהיה ס» סו׳ ללוש סעיס׳
במי פימ׳לפי שככר נמכא' שאסתעמב' גנתכפל לד «רי
מס בוהעיסיומטנג בשמן ומותילפי שאין לה פנאי להחמי' אבל אם
«׳' '!!« "!,וכיוצ׳גו מסאי(. 1(11ענל
ז נדדק הכפל דאז
נחןהעים׳ תחיל׳ואח״ב הרתיחוזמהבת אסור והכי שדר רב כהן
כמיס טהעיצ׳ואדמכשל לי' מחמיץ ויס מן אין חוס האש שולע
חםא' | '.11ציסקהתנו נמ׳יכ ננומנ^
תנו׳ופותישאושקבו כל הסנ׳וכו' צדק ריש מתיבת׳אבל לחלוט העיסה ברותחין קורק אפייה אסו׳
הגאונים מתירין לטגג' בסמן כסהרתיח (נת,״ ז תשא׳כ
רחבי שדר רב שרירא אלפ רחלוט אינו בא לידי חיפו׳ וחליטה
המחב׳יפהואיןדכריה'נכוני׳טכ"ל :אבל נהיווגי' נלי לינוק
המ׳סל חרם סהסיק מלמטה וכוספקא
' וחליטס היא פאן האור שזלע
יג ונוניאשכת׳כסי' תכ״א דהוי תנור היא מיפרותחקלג קמח לא שמענו בבי ישיבות שהתירו זח אלא לחלוט העיסה ברותחין וכו
קם וכי עול דא®
טקורין פידי״לאו ומ״ש כאן אסו׳לאפו' בה לחיה או לחולה ע״פ כקיאין וכ״ב רבינו האי מצה חלוט׳ ברותחין
מיסרומחין וכו׳עד סהוקסה חליוע״פ ירא שלא ישהא
הממאיס הכל בפסקיהרא״ש פ' כל סעה ?ייללת שיעור מיל
גפסחהיינובלא! הכפר אסל בהכשר כבר מצה היא אכר רבנן קמאי אמרי יזא ירעינא חליט׳היכי הויוכמה
ויס לדקד׳סרבי‘ בא לאסור חליטת טיסה נהה'אגיל׳ולרלק ,
נתכאסס שאם מלאהו גחלי׳ מבפני׳סרי חולי׳טרחו להתיר להם מי שעורים בחליטה ולא התירו הגאונים
והביא ראיה מחליטת קמח ונ׳דמשמ׳ליס מתירלש «רןולחזל'
ללאחייסי׳דילמ' סייס עליה א ואיןלומר אלא לחולה שהוקשה חוליו לפ רופאים מצה שנאפית עם חמץ
ילערנן ואנו לא
שיות׳איפס׳להחמיץ עיסה חלוטה מקמח
נסיניגין הכי יכ
ממ׳נעפויסלמי׳ועל&יירי וע״ה מהני בתנו׳כתב ר״ת שמות׳ דריח כי האי ,לא מצינו שיאסיכל רפת ויש
מהמילוי גחלים אכל טפק׳דהוי של סרס
חלוט וכיוןדרב סרירא אסר בחליט׳קמח שתא לא יערככה
אופרין אם נגע זה בזה דרמי לפת חמה וחבית פתוחה ולרע' א״א
כ״ס ואסר בחליטת עיסה והרי״ף והרא' פעס פניתהיענ
א וניון דכקדרו׳של חים אמרי׳ רסייש י׳
כתבו כפ' כל סע׳האימא סדרי ממחיכת'  1הוי נמו מגה
דלמ׳חייס עלייהווגבי בוציא אמרי׳דלא הר״אש ז״ל דשרי אפיי במצה שנמצאת בה הטה בקועה ירא׳דה״נ
כפולה ולע מ?3
סיימינן דילמ' סייס עליה משפע שאע״ס שרי ( עכס״ס תנ״א בלי ב׳הכלבו מרקלהניח מצות בכלי חמץ) :סאיןאנו בקיאי׳כלתיחא הילכ׳לא שרי לן
שעלה נ 5קר«»
מאןדידע
למילתת וחליטה ליכ׳בזמן הזה
 *Qפירו' אין מחמיצין ורבו בזה הרעו' לרש״י אין
3 DD
סהוא סלחרסלא חייפי׳ביה ועוד דסבר
שאין
להתירה
אלא
למיחל׳הילכך צסו׳יכ״כ ג״כהרמ״ב׳בס״ה לאל? רה
חייביץעלחמוצ׳כרת אבל חמץ נוקש' הוי אפיי
?וא דכיון דמלי־־א גומרי והסיקו כדר׳
ולא סיס צרי׳לכסוב אלא דבריה'בלב׳וכ״ל ננהיח׳גאפגעות'
שמסיץ׳המנו׳תוליכ׳למיח׳דלס׳סיי׳עלי׳ כמי פירו׳לברץ אסו׳ללוש ולרב אלפם אפיי במי פירו׳ עם מי׳מות׳
סלא הביא דברי רב סרירא ורב האי אלא ס״קנ׳התצ׳למעל«
 1*m niWmiדארזרי׳דרץריא
»' '» .
מי׳וגי׳יתח׳כת גבי הא דאמרי׳כבוכיא ללוש מליל ראשון ואילן ויש אוסרי' ללוש במי פירו׳ עם המי׳ אף
ולתעה אגל w'np
ללמוד סדבריה׳דלחול׳ סהוקש׳חליוע״ע
דחימלייס גימרי פפי׳דמי פי׳כי הוא של
מליל
דומ׳לאותןקרומי®
סיופאי׳סרי לסלוט :כחבהי־מ״כ׳כפ״ה
אכןולאחסעליושמא! ישבכמובקדרות
שהן עלהשעופ״לין
ללומסמידלאו דוק׳של אבןאלא היינו לומ׳שאמו של קר׳אלמ׳שאס היה פל סר' סמלשלין את הקמח הקלוי ואע״ג דבגס׳אסר קמס׳דאביסונ׳סהו׳קמ׳העסר מקליו' לכ) עוד שתהר״ש
סכתיבסובתמ׳וכמושיתבאר בסי' תס״ג וכתבו הרעב״ס איכ׳למימר דקמח' קלוי הקפיל על « י
^ממיבי׳היט׳צלאדומי׳דקדרחומ״ס אבל חדש׳ל״ש הסיק׳מבסני׳אובחו׳מוס'
שתזניאהלוצו׳קולס
הרמ״בס
סס
צרי׳לומ׳סס״ס
ולפא
בחטים
ששולט
אפי׳חדס׳נמי
זנו׳נלומ׳לא תימא מאי איריא טפק׳שאופין בס כל פשנה דאם ור' הא
סולט׳כקמחיות׳ממה
סהאש
שאני
לנסרי
שנאפו
אסור׳דכיון שססיק׳מבסו׳אין החו׳שולט כה כיאוי וקוד׳שמאפ׳המצ׳היא ממחמצ'
גבי מלילת הקרת' קמק קלי אסור שמא לא!קלהו יפה ויכ׳לידי חימוץ קמת העשוי להקררן את״כ
דשיי׳יתיליכו
מקליו׳קאמ׳דאילו קמח קטיפות׳הוא אבל רני׳ירוח׳כת׳כסי׳סמפימו׳קמח בתנור לתנור
דליתאדכיוןשהאו' שולט תחתי׳אפי' איןשלהב' ע ולה על גנה מייתס רתח והפת
לתינוקו׳אסור רילמ׳לא כסיל ספיר כך דקדקו בתוסס' ננעילתןחשסזנר ,
((!{יחסיר ואינו בא לידיקימוץ  :מצד! שנאפי׳עד שאס פורסים אות׳אין חוטין להתיכס כדי לעסו תבסיל
לאין לחוש כ״כ
(!שנין ממנ׳וכו׳כרית׳בפ׳כל שעה (דל״ז ) יוצאין במצה הינא ובמג' העשוי באלפ'
מהאי דלא לימחי איכיס קיררה בקימחה דאכיסונ׳עכ״ל וכ״ב הגהות מימ״ון בפ״ה להרי כפנו התו'
המרדכי
סמות׳וכו׳ז״ל
בתנו׳נת׳ר״ת
חמץ
עס
שנאפית
מצח
:
דעתסמ״ק
במצ׳האפויימ״ג
מאימצה הינ׳כלספורס׳ואץ תיסיןנמשכי׳ממנס  :ומ״שויונ אין
סהוא
פ' כל המנחות דף
בפ׳כ״ש מעש׳ אירע בפסח שגוי השליך עוג׳סמץ בתנו׳מלא מצות והורו לכס שאס נ״ה דמנה לאחר
קיק׳כפ כיצד עברכין (דף ל' ח ) אמרי׳דכוב׳דארע׳אדס יוצא בה ידי חובתו כפס'
סתומ׳דברי שקרס פניה ת«
מ״סלחס פוני קרינ׳ביה וכןכתבו הרי״ף והרא״ש כפ כל שפה והיכ׳דאפה מצה על נגע חמץבמצ׳אסו׳ודמי למאי דאמרי׳פרק בתי׳דע״ז בפת חמה וסבי'
לא אתיניליחימוץ
אישאוקא מינסר לה סעי׳נפיקבהי״חכפס׳דגרשי׳בס' כיני מברכץ האי כוגא הכל אסור ה״נ צסו׳כנגיע׳אבל אם לא נגע מות׳דקיימ׳לן ריחא לאו מילת היא וכן
ןנן הוא נמרדכי
כתב
זאיע׳אדסיוצא בהי״חכפסח :
הרמ׳בם בפרקו' אחד הסיב י״ת על חמץ ומצה שניאפי יחד כתנור אחר כמס ריחות מציגו כתלמוד אבל ם' פאלו עונרין
עצהסנאפי׳בתנויאו באלפס כין סהדבי׳הבצק כאלפי ואח״כ הרתיח ביןשהרתי' ייח פתאסי׳כפת היתר לא מצינו וכמ׳פעעי׳אנו אלפי' סל׳עס הפת יחיןמקפידץ
ואחיכסדביק אפי׳אפאה כקרק׳ה״ז יוצא כה י״ק וכת' ה״ה זה מחלוק׳בין הגאוני׳ בפת ועוד הכי׳ראבי״ה ראיה מלחמי תודה שהיה חמץ נאפ' פס המצ׳ע׳י׳כ ונר׳מכאן
סוסכתו׳בהלכו׳ורבי׳סוב׳כו !' ההלכות דק״לכר׳יוחכןובהסגו׳א״א מעש' אלפס דהיכ׳דנגעו זה בזה גס לר״ת אסור אע״גדלא משמ׳כן מדכיי רכי'  :ומ״שרבי'
לון><1״ג רלחס הוי מיהו איכ-א למיסש ביה מסוס סימון אא״כ עושה אותה באלפס ולדעת א״א ז״ל דסרי אפי׳במצה סנעצאת הב חטה בקועה כלוע' שהוא כתבשאפי׳
ונסיגיאשהסיקו אתסציס׳יפה ישס והסיקו את הלח' יפה יפה ונתן הלחם באלפי היתה אותה סטה חמץ למה חיאש׳כל המצה דא פיי' לא הוי כבישול להתפשט הטעם
בסל עליה את הכיסוי וכתב ה״ה שאין לדברי׳ אלו עיקר אבל בסמ״ק סימן רב" א בכל הסירה ואינו אוסר אלא כדי קליפה א ו כדי נטיל׳וכמ״ס בסי' חס״זירא׳דהכא.
כתוב לאפות את המצות תחת נירפא נר' דנזסו' וא״עע שעשי׳גחליט לוחשות על נמי שרי כלומ׳ע״י קליפה או נטילת מקוס • ויש לדקדק בדכי* רבי' למה כת׳יראה
לטרפ׳משו׳שאין האעשע״ג הטרפ׳סולט עיר בעליונ׳של מצה ואתי לירי סימוץויש דה״נ שרי דדיןזה היינו ממש מ״ס הראש גבי חטה בקוע׳שנמצא' דמצ׳ואדרב׳הסי׳
טלגי׳היפר טמחממין הסרס' קוד' וגס טועכין אותה כגחלים מקודם וגס מזהיש עדיפה שמסיר המצה עצמ׳וכך ה״לל לדעת א״א ז״ל דשרי אפי׳במצה■ שנמצאת בם
להזהידלמ׳^ תי לפיעב' בלא חימוס הסרמ׳וכלא גהלי׳עליה מתחלה כמושרגילין חטה בקועה ה״נ שיי ונ״לדסשו׳דהר״צס נפ׳שס דאפי׳נתבקע׳אינו חמץגמויאלל!
לעעי׳גשאר ימות השנה ולענין דיפב' צ״ע שמא האור שולט כמצה קוד׳סיעו׳מיל קרוב להחמיץ היה איפש׳למיער שמ״ס שאפי׳היתה חק למה תיאסר כלהמציהיינר
מי״מ נכון להחמי׳עכ״ל וכ״כ בכלבווכהגהו׳מימון פ״ו וז' להרס״כ׳בתשו׳על דברי מסו' דבחטה בקוע׳ומיירי שאינ׳חמץגמור אבל כחמץ גמו' כנדון דיקדילמ׳להרא״נו
ייל!"לראוי לתו׳לדברי הר׳ז״ל הואילונפ׳מפונד׳אע״פ שלא שמענו זולאח׳מגדולי נמי אסור מפני' כך כתב ירא' דה״רשרי דמתוך דבריו מסס׳דאפי׳בסמץ גמור מדון
היאסוני׳ולמסבי־י ספרי' והלכו'עכ״ל י ובמצח השרויה כמיס אחר האפיהוכו' דידן שיי  :כתב המרדכי בפ׳אלו עוברין והגהות מימון בפ׳ה׳כסס סיוקח צריך
יס׳ככ׳ס ( דף מ״אקתניא יוצאין ברקיק ססרוי ובמבושל שלא כימו׳דברי ר״מ רבי ליזהר לאחי שאיסין המצו׳סלא יהט׳במפה או ככלי שיש כוקמ׳פמא ידבק הקמת
ייסיצומיוצאיןברקי׳הסרוי אבל לאבמבוש' אע״סשלא .צי ממכתבו הי״יף והיא׳ במצ׳יואס״כ ישרה המצ׳נמר׳עס הקמח סמלי׳ויכ׳לידיחיסוץ :בתובבתממ׳הדשך
ימ׳דאיכ' זקן או חולה דלא יכיל למיכל מי־ניה כיכשת׳־סרו ליה במיא עדדמרככא מצה שנפכפלה כתנו׳כאפיית׳אס הוא בתיך הפסח אסרי׳לכלהמצויכילס אפי׳אס
יאכיל לה עד דלצ טיתמחא דחגי׳יוצאי' ברקיק השרוי וכו׳אבללא במבושל אע״פ א-יכס דבוקייאלא כל שהו דחמץ בפסח במשהו וכן כהגאת׳מהגדולי׳ונר׳דטעמי היה
ה לאנישות מ״ע בעינן טעםקצהוליכ׳יכ״כ הרע"כ' בפ״ו יוצאי׳ברקיק השיר והוא מסוע דחיישיק שמא לא היה חוס האש יטל ל שליט בין הדביקות בכסי לאפית מידי
הפ׳גר׳ססס ןיאדסכי נתחמצה בתנור אך בער־ פסח אם הדביקות כ* כ מועט סיש כמצה כולה.
^ נימוח אכל מצה שבסל׳אינו יוצאי״ח באכילת׳סהרי אין בס סעס
®זיסי׳דסלא נימוח דקאמ׳ר״ס אסמי נ מי קאי וכי קא״ר יוסי יוצאין ברקי׳הסרוי ססיסכנגד מקוס הדבק פורסין מקוס הדבקי■ ושאר המצ׳מית׳דחמץ בע״ס בששים
^שר יי דר״ה קאי דהיינו דוק׳בשלח נימוחו יתמהני על רבי' סכת׳סת׳יוצאיןבמצ' עכ״ל ומ״ש אס הוא בתוך ססס׳אסרי׳לכלהמצר' כילם נרא׳רהיינוליע׳דאןז׳לאותס
?]מיהבמיס אחר האפיהולא ס ילקבין כימוס׳ללא נמות' ואולי איפשרלרסי׳ולימ' מצה כילה לכד דאילו לשאר מצו' אין טפס בדבר דאפי׳מצהשכאפי' מס חמץ ממש
נתנאר בסמיך דסרי ה* כא דלא נגעסש הכא שאין רזימוץ !ה גיור ולא ראינו מי
^ כבוי דכירן דסתמ׳קאי׳ריוסי ייצאין ברקיק השמי אפי׳בנימוחקאמ׳דייצאין
המובח' אמת כןולא שחשש לו .אלא הוא דאיפשי דאפילו יוצס עצמה מותרת אתי סיסי ר הכפול וכן
*ף יסי״מכם והיא״ש דריוק׳בשלא נימוח למצוס מן
\0היי
כיאה לדעת הרא״ס בחסה סימצאת ׳״מצה אפויה וכמו שיתבאר בסי׳תס״ן:
׳'לינילוהאדאנירי׳בהפו׳והמט' סמחהמצה וגמאהלא יצא המסבשנמחי׳לגערי
^' נמי׳תה דוח אלא בסמי כמי לא נפיק אלא דוקא בשלא נימוחו וכ״כ הרעב'  V jpnפימ׳אץמחמיצץ ורבו בזה הדעות וכו׳בפרק כלי שמה ייףלה)אמי
רב«
!למקרי , 1tPi /

ד״מ

הלג

נוסח

תסג

תסב (א) רבה רב בי חנה אמר ר״לעיסה
ונראה
שנילושה ביין וסמן ידבש אץ חייכין פל חימוצה הגמ׳חהו שכת׳ רבינו לזבל כליל ראסץ ישני אץ יוצאץ בסס ידיSj P(3ipץ , ,
כרת
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מהמיליןאלא כמים בלבד לא משוס חק אלא
כל?
מי פיר! פ ־
אין מקעפיןבו ופיש י
 15יז ל שי ז,עיס סל
כלל ומותר ללוש בהן מליל ראשון ואילך אכל בלמ 5ר ^ עגיזישכי שיהי׳לתם פוני
וכיו׳א׳כלב׳הואשציייל״ין׳
(נ ) זאני לא
לאיזני מנהג זה מצו ביץ ושמן ודבש מפני,שקמב וממסר
אין יוצאה בהם ידי חוב ' מצה דהרה ליה מצה עשירה ומי כיצים  .זכיץ לחם פוני דבריו כדברי הרי ^שפיי׳

נמלינז' אאיויתר
פירו׳אחמשמיצמל ?ר״דאי ^  6־ 7J
י  ’fהיה מסתפק רש״י אש מחמיצין ור״ת היה מתיך ולזה הפפיס א» א דברייתמיידי פ י מיס ופסק
ני׳ע׳ןינלן
(ד ) ונ׳ל לזמר
 7נ«צח שלכ? מל< יימ ינית ?»*'יל5׳ יי־י»«“ 1
יי לימ’ ,פירי « Dמים היי
“
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״״ בפסח אבלKL3
במי פית׳יוצ׳בס י״ח
איןלשי,
שמנש!י' אופי ודאי אבלסמ .ן נו קס׳ הויוחכ" ^

תאכ >י'  3רי
ממהר להחמי יותר משאר עיפה הילכך אין ללוש בהם ואם לש
ישנחזש אפי׳לד־גת
ביין או בשמן וחלב משום לקס עוני מו
איפס׳לשמרול״געיד דמשנאפ׳לא ת חש
יץ
בהם
פסק
בה״ג
כר׳יג
דאמר
ישרףמיר
והרי״ץגיארג ז״לפסח
הטור זקן איפא
סביארכו ואס לש ואכל לאיצא י 'ח ונ׳ה״ש
תי־זקזס נחר; ני והרי״ף גור׳וסכ״א תאפה מיד וכת׳סר׳ץ
כחכמי דאמרי יאפה מיד ולזה הסכי׳א״א הר״אש ז׳יל וכל
משקי׳
שטעמו מדתניא פרם לפיס׳שנילוש׳ 3ץ
 7מסנ .פשנ׳ליגניין שנילושה ב יץ ממן ודבש אין חייבין
על הוו בכלל מי פירי' הלכך חטה שנמצא׳ ברכש או
כייןיוחומ׳מותרושמן ודבש לא כתמע ^אלא ^ת הכי£
קילח געיניעזצא"
.סימוציכר׳פרש׳י כשלא כתן
למוכ׳יד׳וכר׳
ובלבד
שלא
נתערב
בהם מים מצאתי כתוב שאם נמצאת
נז'
במלח במסקין הללו וכן הנילד'
כקל׳שתכ׳בעונד׳
לוס דאין חייכיןפלי׳סשו דמי
פימ׳אינס חטה מלוחלחת מחמיץז כי המלח מתילר׳המים הוא ואינו
ככלל דרי״בל לפי שהפת הנילוש בסס אינולנ5ן
מחמיציןאסל ט ? ש מיה ^ מי
כדת׳ ני PP 3מי פירות ואינו נ״ל דהא שרינן ותיקיא במשה' ומלחא אלמ ^ ךמ* ־ פוני אבל פת הנילוש בשארמסקיןיוצא
אץ לש ן את הפיס
כייןוס־׳גןו
«
ב
ואס
לש
מלח
הוי
בכלל
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דנליסנ׳כתראאמרי׳דרכ׳גופיסמחולי׳
י ברותחין שאז אינו מחמיץ והגאונים אסתכל
קד׳כרוסיסי פסמ׳דאת׳לאיסלוגי אליסק חליטה כדפרישית לעיל כתב בעל העיטור כתב חרב הבבלי
^רלןמאיכ׳דשרי^ מ האי מילת־במילת
מותר ללוש לתרנגוליןמורסן או קמח ומאכילן מיד או יעמוד
מהחיע יד יהילכ נ זיטי ..כליסנ בתיא עליהם שלא ישהה שיעור מיל וכל זמזשמנקרים בהזאו מהפכי׳
שז י6פי ב
היממר
ידביי בהן אינו בא לירי חימוץ ואין לסמוך על זה שא״כ נשהה העיסה
בס כס ה
דסכיי] יכדכרי
ענייסרי ף:
תסרחרדלאופארמיני טיבול וכו' שיעור מיל ע״כ  :כתב אבי העזת מעשה היו ושרו מעט מורסן
ושפשפו בו אווז בפסח ואס׳אבא מרי כל האווז משום ראית ביה
משנ' בס' כל פעה ( דף מ)
איןנותנין קמחלא לתוך החמסת ולא בעוריה פרצי פרצי ואיתאבפ׳העור והרוטב ואי אית ביה פילי
לתוך הסרדל ואס נתן יאכל מיד ור׳מאיר כולה אסור האישה לא תשר׳המורסן שתוליך בידה לב״המר אבל
אוסר ובגין׳ אילר רבכהנ׳מחלוק׳לתוך שפה היא על בשרה יבש אע״פ שיש זיעה על בשרה דזיעה אינה
הסרדלצבללתוךהחמס׳דכרי היל יסיף
מחמצת ובלבד שתזהר היטב שתעביר כל המורסן קודם שתשטף
היד ופרס״י מחלוק׳דשדי לי' ת״ק
לאוכלו
במים ע״כ כת׳ה״ר• יונה האירכא אין הנשי׳בקיאו׳בזה ויש למונע׳
מיד בנותן לתוך החרד׳לפי שהיו׳חזק
ואינו
מלתת הפורק על בשרם אפילו יבש :
מניחומהי' להחמיץ ואילו־ רב אפי כותיה
( ÖD
ילעוס אדם הטין ויתכן ע״ג מכתו מפני שהן
דע
כהנ׳מסתבר'מדאמ׳שמוא'וכו׳ואע״ג
מחמיצין שהרוק מחמיץ ע״כ הנותן שעורים
דוחיהראיה זו מ״מ כיון דרב אפי סבר
לבהמתוא ומצא בהם ריר צריך לבערם■ כת׳ה״ר אליעז׳מגרממא
מתיההכי נקיסינן וכן פסקוהפוסקים :
ומ״מרבי׳פיס כהסעיסכ״כ הי־״אש ופשו' .שק מלא קמח שנתן אצל החומה ונתלחלח מזיעת החום' מחמיץ
נתלחלח
והשאר
הוא דא״לב מי פימתהסיואינ'מתמיצי' :
הלב׳אם נפל מים על11קמח וא ; י
ן
השק ,־
ירקד ן ,
הקמח י
חסהאיןשוריןאתהעורסזלמינגולי' מותר ואם מעט שלג או מים נפל על התבוא יגרף החטי׳ העליוני
אבל חולטין משנ׳פר כל סעה ויקח מהתחתונים שק שיש בו קמח וישבו עליו תרנגולי׳ונתלחל'
(דףלמ)והגאוני׳אסיוכלסליט'כדפריסי'
מצואתה אינו מחמיץ מיהו ירקד הבצק לחוץ והשא׳ מותחבשר
לעיל סי׳מס״א כת׳ בעל כעיטור כת ,היכ יבש שמזיע בשעת הגשמים מחמיץ מכח המים שהודח בו חלב
מבלי מותר ללוש וכו׳ואין לסמיך עלזה
שנשפך ע״ג הטין אינו מחמיץ רחשיב מי פירותעייכמה שדימה .
סנזכ-נסה׳העיס׳שימי׳מיל כלו׳פלא אמח
סנלסש־ת׳סעיס׳יכלא עסק פסו׳מפיעור זיעת החומה לרוק לומר שמחמי׳היה מסתבר לא״אזי ל לדמותו
לזיעת ארם שאינו מחמי׳ וכתב על ד ^ מה שהתיר ^
11
סיל צוינו מחמין אלא כדיעבאכל לכתחל'
איןלאהותהאפי׳שמהאחת בלא עסק * .שנפל עליו מים קולא גרויליהיא זאת לעטות ־ T » 1ה3ם' שיזמ'
והרמ״ב' כ׳בפ״ה מות׳ללוסלפי־נגולי' במשהו כי שמא .יעבור עם \^ nü
כל שהוא־ בנפה רראיתל
מורסן או קמת ופו' ומאכילן מיד או נותן מורים הלכה למעשה שיאחוז בידו
כל המ ל וה ^ ח
^ עי
לזני׳הסוהיא עומד עליהס פר פלא יפהא שיריק כל הקמח שבשק והכי עדיף טפיע״ב קמח שנפל עליודלף
לפניהן כדי הילוך מיל וכל זמןפהס ענקרין אפי׳כל היום אינו בא לידי חימו׳והוא שזה הדלף טורד בלי הפס׳
בו או שהיא מהפך בידו אינו מחמיץ.
משיקסקושלאלו׳ישטוף הכלי כמי׳ויספך
במקו מדיון עכ״ל ופת׳עליו ה״ה זה דעת
חימוץ ואינו
קצת מקברי׳וכ״כ העיטו׳ כפםהנכ ליונזס שמא יחזור וימכרם לישראל ריוז ייזאמ חימוע
נכר ימכרם

אצא

," ,
ר ״ ח
 7 1,ננצ עניןאישור
י ^' חסנפ ' יכ״כי״י יב התן ,
במשהו יזרקו הכל פכ
✓
s
^
,
׳׳•
עליו דלף וכו בפרק ככפפה (סס ) תניאוכ עוד נמס' דש

י־ייס -ניי׳ ימד־  6יפי ק™ ס־־לעליי ייי *
«
דלף אפי בל היוסכ ילן איכו בן $ליד יחימוץ לנשל עם חלבf>h
אמר־י כ < מא והוצדעכיר .נךףטי ףכנגד תים«יה! ג°נזה
טיף טיף וכתב הר״אס והוא פיאפנו מיל יתעינינו»יסלכן
כפיפסוק הדלף ואס ספק אסדלףפירד'
טונשלאלעשו׳כי
אס לאו ספק דאוריתא להומבוכתב הר״ןאסמיינ׳חפד: ,
הימ״קד ^ו ,נהגית
 5,9דריש
פירפהר״אה בפס רגו
,ג פ!"ה;
חרדל
ג כמו
כמו כן
כן יש
למימרא פמה-ששמי ע״י מיס אינימחמי 1חר7
מפום טיף סיף אלא לומר דאי
לאוטיף לאסרו
נפש׳משוס
טיף אסור אפי׳מה פאין אנו מאין שיהא להוה תילילמיגן
סמי כמיס הכל אסור לפי כזכר דו־כו סל אןיע׳יגלנימיהם
.

,

!

כיה סיפר מ מ

קמח שהוא סוחב מן הלחותודיני' n.Mנ(7לו'האחד(ני’יש
כמיס אכל כשהוא טורד ועושה טיף סיף להתתיר שאין
אינו מניחו למה שאינו צריך לשאוב כלל נקיאי׳כ״כנאיהי'
ואינו .
מחוור ״
עכ״ל_ * כתבהמרדכ_ י _
.1(D3היפי נ7ןרומ
כל פעה רבעו מאיר כתב על העכברים
™ל•
פה סילו מי יגליס בחטי׳ראפי׳למר עיקב' הפשתסע מ7״א
.דאמ׳לא נתכקעו ממט הכ׳איןלחוש דקרו' א״ה אשור
לאוכל«
הדבר לודאי דמירגלי' איןמסמיצ יןך^ ס »ותרלהשהוינז
דדינו
כשאר
היומחמיציןהיוכל הססי' מביקעי׳ואע״ג
קטניות כ״כ 3ת’ ה
דפ״ק דבכומ׳גכי מירגלי׳קאמ׳מיא עייל
סיאן רי״ג
מיאנפיקמ״מאין לאסור אא״כ יראה תסה ( א)
ביקוע עכ')ל ורבי׳ ירוחם כתבדמ ירגל ,יס ל « הר״יואי!
מחמיצין ודם נת׳דאינו מסמיץןכ״כ ^ להשלין שעורים
כתו ע ס דכל פולדוסמיס כנקמיהסה נחק,ם שהוא לת
ומי
רגלים
נפסת־ומהרי׳בכי
והחוטם והעין י '״‘•ין
והאזן־ "
״
ן
מחמיצץ ׳•״״״ '" ׳י׳ "
ירושלמי הסל מחמיץ .
דין אס
נתערבורגיל!׳ הוא
להוציזו
_
,
_
התרנגולים " י ת
חטי׳ פיס בהם מפס חימו] עס חטיסאסרי׳ החור׳ נפס) ןלתת
ינשייאו
היאך יתבטלובסי׳תנ״ג •
להם חטי'_ _ ׳"
תסז חטיס סבאו כספינה וטבעי וכי' שעוי׳ינשיס
לאכול
•
כס״פ כל שעה ( דמ ) ההיא די!ח 7עליהןע7
^
,טנ-ה׳סיא מייע'ואחל !ך
רב לזבוני לגרי איתיני יב כר צייאי כנד
סתגייצהסלשפויג
סאבר בו כלאי ה ז נא ימכרנו .לגוי מ טןכשש!חטי■עיפות
לאי פשיס ד,די יפו־ fלי׳ל -שיאל הור
־-,־.־( " ,
אמר רנא נזמינהו ק ^ כא
כימאו 7נ״פין
התרנגולים שלא
היכי
דניכלי׳קמיפיסח׳ופרס״י
ק
כ
א
6
'.ואר שם חטה
קב לזה וקב לזה ולא הרב׳לאישאח׳וכתב ונרי כים • לוהר
הר״ן דה״ק קב לזה וקב לזהובכה׳ ג אפי׳ כזמרנהג

את׳וא׳כדי

פיכל׳קוד׳הפפח סס'יחזו׳הגויי "עורי׳

אילי הי!

ושפשעו כואורז יכו ואית׳כס הפו והמט
 .והרם« -ם ז ק כתב שצר ך
ר ש
מוכרו מעט מעט וההיתר סכת׳־במכירה1נ7
רשומ*«הרי"«
י^ יאית ביה פילי אסו׳כך כתב הר״אשבפ׳כלשערהאש׳לא תפרה המורסן שתוליך ל׳־סראל ובהודעה פשוט הוא ולא הוצרכו בגמרא לסזנירו והמיטו׳ גורס קבאt53pואותן' שיש למן
והרו
נידהלמיק אבל פסה הגא על כשרה יביש מסב כפ׳כל פעה■ ( סס ) .ופדפ״יפסה לישראל ונת׳דה״ה לגוי פה"ל  :וס״שז רמ׳ומ&תבר׳כדביי בע׳העיסו׳מדל׳סריםזס'פ
?יל) מורסן יבש בכשרה ואע״ס פרדס טוסחין על
יייעהקאמר ואין לומר מיס ממס

כגוןאחר

כפרה וכתב

עליו ? ר״א־ש נראה

שנפתטפה ? .תמק או בצונן דהא נרא'

■ידאידאסור כי כשארץ במוך המיס■ ומחמי צ ין אלא ודאי מי זיפה

קאמר וצריכה

<־:עב' ר כל הסובין
מסנ׳קוד׳שתסתתבצונץ לכן כסב הי״י■ דסאידנא אין הנשים
בקיאות בזה .ויש.
למנעןמליתןמורסן על בסיס אפילו יבש :
,
׳א ילעוס אדם חטין ויפן על גב מכהיוכו׳משכה בס׳ כל פעה (דף לט)

׳׳״ על ק הנותן .שעורים לבהמתו וכוי כ״כ הסידכי בס'אי לו עוברי־ן בסס
?רקיז  :ס״זב ה״ראליעזר מגמדזא פק מלא קמח שנתן אצל החומה וגו׳ פד
' ^יעד־ף.טפי הכל כפסקי הר״אש פ׳כל .פעה ובהגהות מימון פ״הבתכו להתיר
סכולזית זיעת
שעהמעשה
׳יי
החומה ״׳
כדבריהיא״ש • י• כתב המרדכ*י! 5פריז׳צל — ־

אלא דבר מוע׳וכו׳לא מילתא הוא דלהרמב״ס לא אמרינןניזבניכהו ק3א קבא אלא ;,אנ ^גצ״א3C
},
כמוכר לגר דאילויליסראל אס אינו סידיטו אפי' קבא קב׳נמי אסור דחייפי׳סמאישייר .מעי■נתון
יסהני כדי לאבלו בפסח ואס מודיעו אפי'ס \ בא נסי פרי וכן מסמ׳כהדיא
■מדבריי  :האנוס
לאת׳פאכל
כתב ה״ר אפריט שהן אסורין אע* פ פלא נתבקעו יכו׳י״כ סס הראש יסר׳ן
דיייו ייתמק
גבי .לתיתא פרעת הר״אה דלא ,איתמי
■ סיעורא
!דנתרקעו3שעןריס
עכ לעחהריל כ
והנותןש5יונ ש! ענ
בהטיס כיון דחית בהוציריא כלומר סדק סבחטין כמאן דנתבקעי דמי ו־סייא ימ;
יהשו׳תע׳מעט
כתב דלא נהירא וגבי ארב׳ דטבע׳כתב והא דלא מפלגי' בהא אס נתנקמו או לא שאסישאדיתחתן
מייד הסיס ואכי
נתבקעו משוסדח־־סי כינהו ובחיטי לא בעי' ביקוע כך כתב הי״אה ולפי מ
סחעתיתשס חכם
פכתכתי למעלה קצת הסיס מבוקעות
א ' שאסר להשהות
סיו
חתשש
״־־
שוש ננית ״u-iiJ

'י,מי'!1ייחינלנ שםגרירן■ ןל’ נ דא ין לחושלוי ד »אח'< 7גר ניטל החיון אן .א0־־חמיךהפוס-א־גן .עוני עציו ולכן איןלח׳ס■ יילפקי׳יידאיאם מוצא ע5יו ריר מיייג ונעי -ן״ ' מזהוה אחוגא  V0נ יתייחס'!! אחר הגי  ,ול לתייג ‘ נערד0
. ■, .
אמנסאי}
צקוששד״אימנח א « ( .-מריהחץחפהגי «3#ד 7גי גדיש אל; עןגדיןיושמע7שי 0/מהמצנלן  65עידי'והי' 1לנערהגותד  £״גא« 1
1&71>wmpwhיןצאישמהעק

ד״ט

אח

םת ; ( ‘ /

׳ !

קדבות

.

פסח

תסו

^״  K^ , ^ .כת׳בשס השר מקוצי כדברי הרצ״ה וכ״ב הגמ׳מימון בפ״ה
מתלקני! שרייה והרמ״כס שצץ חילוק נין חמיםלשעורים

•זע» ״׳ לך״ה והכינקיסינז :כתכ היש '133שצל׳הסנ'

ספכר׳ רבי הגשמים ונפלו על העריממו
py, pJfWתמ 1ים שבשדות פד שהיו ,קצתמהסבלי' ,סשל

נלןכ 3 3ק ססכי
״ס של!,פי,ג1ופ ;|לא

בש׳רי״צב׳אב׳ דע׳הרי״ף וכ 'כ
הראב״דבתסוב׳מ״נ ^־אוי להחמיר באכילתוצח' שצין הפשדכסה״תוו^:,
«י ■
מין במינו דש לימתייין עכ׳/ל  :כחור
זימסתברא כיברי בעל העיטור
מילא
שח
אלא
דבר
מועט שאם בהגהו׳ מימון פ״ה סטים המובציע
כשק ׳
מודיעו אפי׳טובא נמי י״א
חלה
ל
!
גוייכוללמוכר׳מעט
מעט
שלא
וגססגיס ׳ מזלשסעליסס
צץלחועלהס
אסרו למוכרם
לנוי אלא הרכה ביחד דאיכא למיחש שמא יחזזך וכדצמיי׳בגמ׳תסים דפריי!פצו'
ללתות
 3ה הלב » יקבאקקירי חיסוץ ער שיתגקעו *טסה ה׳  tpv » -סיג

,,נ!! שלא י,ק וגפ
ניחי אתי לידי חימוץכבהלכו׳גתלויחטק שבאו
בספלאסל״ו׳־6039tבסיפממ ^ימ -־יהד '™ ».
עירמב
> קמחי״י* שד׳ת הולכין
בכל
מקום
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1הר״ןנר מדבריו סמע׳דבריהרי״ף כפשטן תפח תלטרש בצונן אלמא שהצונן מעכבו משהחמיץ ונ״ל שאין
ד{ןיס ור משהו דק 5זמ דהוי מדרבנן היינו הנדון רום׳ י! ראיה רההי־דרוק׳מגיסה אבל חטה ודאי טחמצ׳במי׳
לומרד6יס<ר תעיוכ׳כמשסו הוי מדרבנן
צוננין כההי׳ארבא רטכעיבחישת׳יעור רחני׳בתוספת׳שרה חטין
סנ;נ1לדבריהרי׳' ף  7אע״גדעיק׳איפורס
מ ו 6ורית׳הוא כיון רסיעור׳מדרכנן דהא ושעורי' במי' והחמיצו אסירו אלא נרא׳ להתיר מהאי טעמא פיון
מד ^רית לא אסר במשהו תלינן לקילא • שחמי' צוננין אין החטה טתנת בהם טעם ואפי' חמץ גמור שנפפ
לבור מות' מזה הטעם  :מעשה שהגעילו יורה מחומצ' וכששפכו
נתב כמרדכי בס' כל שעה שיש שרוצה
להתמירלאסור תכשיל זה מסכי שיש לו חמים המחומצין ירדו לבור ואסיר לשתות מימיו בפסח בשביל
מתיוץ ו  :״כ בספר כמצות דיש להסעיר שנתערבו מימי הבו׳בעי׳המחרסציןבספ׳הרוק׳חטישנמצא׳כקרר,
ומפכיהמנהג אני אוסר מספק והמיקל נאסרה הכף שהניפו בה הקדר' שמוה בקרקר' אחרות כולן אפורו׳
מסו׳& מסת י״ט לא הפסי' עכ״לעוהמצהג וכתב עוד הטח שנמצא' בתרנגולימלוח׳ונמלחו עמה אחרו׳שאות'
לאסור5ןסנמצ' כתבש.יל ) כמ׳הכלבובסס
שנמצא' עליה אסור כי נתרככהההט׳וחמץ בפס כמשהו והשא׳
הרא״כדרדוק׳אילא משפכסי
בהאיבישול׳
מותרו׳ והוא הרץ אס צלו ! זתיננוללכשפור ובמצא׳חטהעל אח׳
^לא מרי או מלת שערי הוא דלא אסרי׳
6לצ ככגובקפר ממס אבל תלס׳ודאי חזק' מחן אותה אפור' והשא' מותרו׳ וכתב א״א הרא״ש ז״ל אין דבריו
היא רציכא טובא ושמא נתכקעו :ה ואם נראץ במה שאס' כל התרנגול׳ המלוח' שנמצאת בה הטה אלא
נמצא' חטה בעיס׳או במצה אפויה פ׳א״א כאשר כתב ח״ר אליעז׳ממיץ שנוטל מקום פעפועו אבל תרנגול'
ז״לשמות^ אפילו היא כקופה וכו׳פד כיון צלויה שנמצא׳ בה הטה בזה נראין דבריו שכל התרנגול אסורה
ססוא ספק י״ט ספק חול ככל בפסקי' פר' לפי שכשמהפכץ השפוד מתפשט הטעם בכל התרנגול׳ואם היה
נלסעסוכגהו׳מימקכפ״א כתכועלחטה מעשה בא לידי הייתי איס' כל התרנגולי שבשפויהנוגעו׳זו בזו כי
שנמצא׳כמצה אפויה שנאפית כפסחשיש
מישאוסראפי׳סאר מצו׳פכאפו עמה ויש
מיסמתיר אפי׳ אומה מנה ע״י קליס׳ונר'
לאסור אותה מצה ולהתיר האקרו׳וסברו'
אלוכמבס ג״כהמררכי כפר׳כל פעה וגס

ע״י היפוך השפוד מתפש׳מזולזו וכי היכי דבשא׳איסורץ אם היה
כדי ליתןטע׳בכולן כולן־אסורץ הוא הדיןנמי חמץ בפס במשהו
עדכאן :ישמתיריןחטה שנמצאת ' בזפק תרנגול' כדאמרינן גבי
טומאה רחש יבא כמעוכל' ואינה מחמצת ואין עליה תורת אוכל
וי״א שאין ללמוד' איסור מטומא
 wה ולזה הסבים אדוני אביז״ל :

FlöD

מלאכה בערבי
שבתו' וימים
טובים
מן המנחה ולמעלה אינו רואהסי־

מיס וכו׳וכן התיר אבי המזרי הס [,שנעלו אי״רק דק
לבור
וכו׳ונ״ל דאין הנדון דומ׳דההי׳מק '
קל*י!ס
> ,
) 1( 1 < , 1,ומוהל י ל כ׳

כלי

 3מ ' סה צבצ הטה וח £י מחמצ

במי  ViMעל

ססההממ׳״נ'

כההיא ארכא דטבעא בפיסת׳ועוד דתני' אעויי׳*ז «־י׳א .מ'
בתוספת?! שיה סטים ושעורים במים מנה !כ#כ
יזהרש״ל
והחמיצו אסומ׳ולי נרא׳דאין מכאן י אי ס <תשונ!תיוהי ע«9
דאיכ׳לממז' דה אדחם ,׳ מסמי5י׳ "י
כדעת מהרי ל
.

,

צוננין היינו אחר שיצאו מתוך המיס אבל
בעודן בתוך המיס צ׳ונניס לעולם איכס
מחמיצין ח״ל המרדני כפ׳כל סע ' פי׳אני
העזרי סססי ס ישנסלך ^בא רמי ם מימ^ יס
ז

״

.

,

,

« 3הר ש דלזמרינן

צאן כ"נאת כאן
היתד!׳אסגחגאת
נעימי .אישריםכל
אעיקה וכן כהג

סהר ש ומהרי צונן
אנו נוהגים
אחריו

ל דברירבותי פפס? י 5פ ל פג5יי"5
 1בפסח
ותו דאינו מחמין כעוד סהחטה מוטלת זלקא נעשח אכל
לצונן הילכ׳נרא לרבי׳צזבי הפזרי רלדברי קולס העשת איו
הכל מותריס • וכת'רפי' יחיאל בא״ז כי;ר מושדיא^ רק מי
ליוס ® & pמל לטי & ין בי ני ' לי » | ( ח)!*5מצחה "
טמס כמימי הבור בזה יש להסתפק אסאיכיסכי/־ידאןא®
מותרי׳מי הבי׳או אסוריןדשמ׳יש לסחשי ' מיירי נעפק יי'ח
בו יותר מחסה משוס דהכ :ר סבר נחחמץ «יאתי^שאיי! נ*«
ועיסהסהחמיב' םנפל׳ לב אכ׳ ד ^י יהבא יגירהי״ ^אק
סעמ׳ולא ירעי׳ אי לשבח אי לפג׳ימסתמ 'צמוש 'שתאהימה'
נ״ט לפג׳ותו כלכה״גסמכין אשאלתות ניייסלאו ל«יתרא
שהמירו סמן בפסח כששים עכ״ל והג״מי7אל* ,י* . °ייי®
כתבו בפ״א דברי אבי העזרי וכתבו
עודנע' י
 , .״
.

,,

צוננת א א משוס

ל| בל רי צב  6היה מצרי לספי 0 1מ ' ס P D3נ« נהאפ,י׳ נקטלה
שנמצאת בסס החסה אבל המצות שנעשו דאו היתהאוסרת

סמ״ק כחכס בסי׳ רי״ט וכת' דאפי' לדברי
האוסר כל המצות שנאפו עמה אס נאפו
כברמן המיס התיר דמחשה אה׳לאכלעיי ע״י^אפייתז א 'נ
יסד ככירה אין לאסור כי אס אותה מצה
עכ״ל וסיפס׳דאפי׳כמיך הפס שרי שא״עלהי< . tfכ,תנ
ולא נאחרו' דלא שייך ריח כי אס ע״י ברכה לעולם ובער׳פסח מחצו' ולמעל' אסו' ומשמתינן ליה
וקודי
פיסאיסויו במשהו שאני הכת דהפילי התע׳נענתהאנל
חצות תלוי במנהג
במקום
תמו המכוסה למעלה ואעייאותן מצות
משהו אין כאן וכב׳כתבתי בסיאה שמדברי5ע«ל© העיסה אי"
שמגמות באותה מצה סהחטה בס שרי י והס הסכיו׳סכ' הרא״ס פיאה קצת גדולי,
רכי׳כדפת הרא*ש נראה שהוא סוכר סמיס צוננים שנמצא7בכס חטה ולשו בסס אין נאשרכיעוד! נ!נן
שאסרו אותה מצה ויש אחרים שאסרו כל המצות והוא הכריע כדברי
האוערי׳דלא
בסלו בהס כתוך הפסח אסור ורכי׳שמתי׳כאן מפני שאין החמץ נ״ט היינו בכמצ ^‘ דאיןהחט ^ נ׳ט
קוד׳ססח
אשי אלא כרי קליפה כ הרס״בא שאלת סטה מבוקעת שנמצאת בפסח
אבל
בת
!
־ך
אס
כמצא׳בסוךהפסח
לאיסורו כמשהו לא :
טעשה
כנתן 8כ
 73j1cל לעת
הלח׳או *
׳
,
רני
דחירן
מעט לתס חמן תשוב׳דבר ברור הוא ש ! ילו נגע פת חמן אפי׳חמה
בסת
מצה
חמה
יורה מחומצת וכששפכוסמיס מחומצין ירדו לכור ונו כ כ המרדכי בפר כל פעה א־סר ננזצ-ן אנל
שאינואוסיאלא מקו׳מגעו כצות׳דע' דס פטא׳וכן
ככלאיפו׳סאינו
מפעפע
אינו
ונתן
סעס
משוס
דחמ׳ן במשהו מ׳שמ׳דבירדו לבו׳כתיך ימי הפסח מיירי דאי צןודם לעיל כתנתי•יס©
נמס לטניס מכדי קליפה ואע״ס סאיטורו סל חמן
במשהו
לפניס
מקליפ׳אץ
כאן
הפסח
חמץ
מתבטל
הוא
בששים
ושוב
אינו
חוזר
וכיעוילרע׳במה
גךן
ל,׳
3
מו
סנרןב
׳
הר «*א ד \ל
וקכללואפי׳משסו אכל הנדון שלפנינו טעם אחד יש לאיסורו שהסט׳מבוקעת אס
בסי׳תמ״ז וצרי‘לומ׳שסיור' סכגעילו סית׳בת יומ׳סאל״כ ה״ל נ״ט לפג׳וסרי לדברי 8'*Iףי ץה f
החמיצה קודם שנתגלגל׳ בתוך העיסה י״ל שאסרה הכל
שלא בלבד בסקו׳א׳נגעה הממירין אומו אף בפסי* כתב הרוקח סי׳יצ״א לקח בדלי מיס תתיכ׳אח'יחל חמי! «' SjSjwזכ״ב
ועוד שהמיס שבעיסה מיליכים היוצא מאותו גרגיר
בכל
כמו
שהרוטב
מוליך
אפי'
ולא נודע כשלקחו המיס מהדלי אס היה בו חמן או לא וכסלו בו וסתמו התבשיל מהרי״לנימן׳זריש
7נרםאי ;ו מפעפע וכן לחם פיוןשצמצ' דרך
הלח׳להתפרר
ונתערבו
פירורי׳
בעיפ'
אן
מים
שבדלי נאסרו כי גוי שמביא המיס שמא נתן בו אותה שעה החמץ  :ח3ן ך; וכי שהיא שיירא
מלבדשאיפס' סהוס כעצמו מחמין אתרי'
אע״פסהוא
אפוי
אלא
שאין
דעתי
כוסה
שנמצאת בקדרה וכו׳כלוע׳וסיא בקיעה כאסיה הכף וכו ' פסיט ^ו5י
י פוד ית״>^ 1יה דג
לכך שיהא האיסור מסמ׳שחמצו העיסה שלא כל סיעו׳חמן ואפי׳וכר
מועט מחמין סטה שנמצאת בתמגול׳מלוחה וכמלחו עמה אתרו׳וכו׳עד ה״ס כמי בפסחכ ' [:ס ״י נ < א -; V
כל סיפור עיסה ואפי׳עישה
מרוב׳ דפק שאור על תרומ׳ושל פולין שכתערבו וחמצי הכל בפסקי הימ״ש פ' כל שעה ובכג״מי בש' א ,כתוב בשק טמ״ק כדברי הי״אס  :מימים אשוילכ,!,ע
ואין כזה כדי לחמץ
וכו׳אלמ׳לא
כלשיעו׳חמץ
מחמץ
וזה
סשו׳בעיני
אלא
סהוצי־כתי
וכתב יבי׳ירוחס וכי" ע מורו שאס נמצא׳חטס בתרנגולת קוד׳מליחה די בשטיפה
דאיכילמיחיזא־כא
לכתוב מפני
סיאיתי
מי
שנשמבש,ככך
ויש
לתוש
בשני
הנדונים
שלפנינו
מתמת
וכ׳הרס״ב
סאח׳סליס׳די
בקליס׳בשס
רא״ע מכ״ל והכלבו כ' כשסהרא״כד אאסנמצאן טעי b*wלעי׳
קגווכתן שהוא במשהו טכ״לוכיון סהרש״בא
מחזיר בדבר ראוי לחוש לדבריו בעופות אחר מליחתן חטים או פעוייס אמ״ס פנתבקעי תעמיקכ לה3י 3ימ< הס ("בא! עדב ^
לענין מעס׳ומיהו
במקו׳ספסד מרוב׳או שעת הדח כדאי הוא סרא״ס לסמוךעליוז :וחותך ומשליך וכל העיף מותי סי׳ולא סגי ליה בקילף את מקומו אסר שאיסורו
הש< 'מפי '
שי׳שהרא״ש
ולא
לויישי׳פמ׳סיתס
במי
'
לפי
שישר
'
רגילין
לשמו׳יפההמי׳ססמורי' במשהו וסביבותיו דוק׳הוא דחיכא ל מיחס לאותו משהו ע כ"ל  :יש מתירקחכה
משמ׳אסהית׳נמצא׳במיס
היו
כאתיות
המצית
סצילושו
באותם
המיס
וים
לתמוה
סנמכח בזפק ת־צגול׳כדאמרי' גבי טומאה דסשיבא ונו ,מחלוקת זה כזבי המידכי
עלזהשרכי׳כ׳כאן דברי סיצ״ש ספס ואח" כ גבי מעסה וכמה ' סטה כקוע׳בכלי סל בפ׳כל ספה גני דג טמא שנמצ׳בדג טהור ונתבשל והגה׳מי׳כתבו בס' ראש ין כשס
חי וכסלו במות׳מי
תכשיל וכן חטי׳או חמן געו׳שכפלו לכוי כ׳שסמי׳מותרי׳ואיפש ,ס״ה דאף ע״ג דלענין טומאה הוי ע־ כיל לענין איסור לא הוי עיכול־וכ״ה סמ׳ג וכ״צ
דהראי׳ש מיירי
בתיך
וחיטאיס ' אלא הפסח דאיסורו במשהו וההוא מעש דלקמן מיירי בערב פסח בתוס' 3פ' גיד הכשכשס ר״הגבי הא דאמ׳רבא אמוררבנןבפסיס וכןמשמ׳מדביי
בנ״ט
כמוסנתכא׳כסי׳תמ״ז
ויש
הוכחה
לזה
מדיסיב
רבי׳טפמא
הר׳ן שב׳כח״פ
■ כל שעה חטה או שעורה פנמצא׳בזפק עיף לאח' שהבהבו פות! ליכא
נהמאסע
&ה דלקמן מפני שאין החפה
נותנת טמס בפי׳צוננים ואס איפ׳דבמו' למיחש לה הוא עוף בהכי דאע״גדלענין איסויאכלוע חשוה אוכלת כראינו׳בפ״ין
מסס
מיירי
כי
ל,א
כמן
טעס
מאי
הוי
הא
חמןבפס׳אוס
במשהו
ת
:ימ״ש
בש׳רא״מ
דבכורו
'
אס
'
ה
כל
מידי דבלי סגי בקליפה שאין לךאוסי במסהו אלא בבישול אבל
שי!ס נמצאת חטה יגל
בשי
צלי
חוסך
פעפוע
ו
לפי
אומד
הרעת
בסי׳פמ״ז
כתבתי
בצלי
פגי
בקליפה והכא איכ׳עלר דזפק רסשיב קליפה ; כתב בא״ת כשמסכהבץ
 1ץייה׳המ׳ולקמן בסמו׳כ׳רבי׳דע׳סר״אש כזה וז׳ל א״ס צלי רותח שנפל עליו חמץ
עופות ונמצאו חטי׳כזפק אע״ס שחמן בספח כמשהו אינו אום' בצלי יומר מכדי
?ילןאת מקימי ואטאעו יורע כאיזה מקמפל קילף את כולו וקליפ׳אקלה שישו' קליע' והזפ׳היא ככדי קליפ' האגור כ׳בסם הגאוני׳מפש׳היס והנוי׳ מורי פינגיל׳
יקממןשכמצ׳על
בש׳מלי״קילף מקו׳מגעו וטפ׳סמץרומח שנפלעלסתמנ חמה או שנמלגה בחמין בפסח והיה הזפק עמה ובס היו חטים יכתיר מטעם דקרום הזפק
צלי חס נוטל מקו
:
וגעו
!
וס״
^
ז
ואס
הוא
בי״ט
אחרון
של
פסח
מותילס
שהותי
מר
מפסיק
בינו
ובין
הכשר ודבר תימה הוא לסתייבמליג ע״י קליפ ' שהרי ע״י המיס י
׳יו־׳הפסחכ״כ
יגהו׳מי׳פ״א
והמילכי
כפ׳כל
שעהיז״ל
חסה
ממשל׳בתמגול׳אין
סתעי׳הטע
בפילה
וכמ״פ
רבי׳בפס
דאב״ן
:
ו
כדש רבי׳ילזה הסכיס א״א ז״ל פתו'
לטשהיתיה אלא;
א׳
'
כ
נמצא
'
כ־ו׳אחמן
סל
פסח
דאין
הו
איסו׳כי
אס
מדרבנן
ואע״ה
נמרדכיפ׳נל
ספ׳אס
נמצ׳גרגי׳ססה
אצל
התמגול בקער׳ולא .בפרנגול׳עצמ׳הדע'
®כתכו קייס
לכן
סכשביס
מוצא
ר״ת
חטה
בתמגילת
מכופלת
כפסח
היה
מתיר
בוסהלהתי׳סהיי ספק ספי ק היא ספק דסמ׳נחפכל בתיךהתרנגול' ואת' ל דאינו
השהיתט
עד
לאח
הפסה
ומשמע
דאפי׳כנמצא׳תון
ימי
הפסח
היה
ממי׳להשהות'
מתעכלבפמנילת •שמא
השמ׳נפלבקערובתמגוליסעוללא היה ואח״ג פ׳מעשס
י
מגטעזי
שס־ב׳רחמץבס
'
אלא
שלא
רצה
לעשות
מעשה
נהחי׳נפסח
עצמי
ומ״מ היה ששרוג־סי־ בליל׳כפסח למפמצאו גרעין א׳סל תב-־א׳במיס ושאלו ליבי/ץשילס
5
’המתילהשהיתח
מד
צח׳הפסח
אבל
לדידן
דחמן
כמשהו
אסו
להשסות׳אלא
איש
ולרבי ' שמואל הכהן ואסרו שניהםלאיכלה וטע '?:משודאץ כאן כי אס שמק א' אס
 pנמצא
בי״ס
האחיין
•
וא״ת
מ״ס
ייס
אחרון
משו׳דסוי
דרבנן
כטא
יירני
הפסח׳
נ
היה
זי
עס
הב
שי
בפייאו
נפל
סס
אח״ה
וסקיק׳ראוי״יפ׳לחיימי׳ולא דמי לאיתי מע \
יסו מפ ',3לא מיחלא
מדרבנךי״ל דבשחיי ןמ הפיס׳עיק׳איסורןהוי דכי תור׳ימ״ה הכתבתי לעיל ימצ ' גרגיר חצל התרנגולת ולא כתינגיל' פצמ׳שהתיתי להת׳שייך
® 1מיייןנהיטפי
ופת׳הפרלכי
בפנל
פעה
כתרנגולת
ממשלת
שנמצאת
בה
חסה
תיי
שעיתי
סיפיישית
לעיל
Pp
לחא

^

לשנוא

דט מ
תסח (

א) 3דשמא היה כתרנגולת אכל הכא לא שייך עכ״ל ורבי׳ירוחסכ׳בסס פרש״בא שאס
ו « הרי״
לללזידןהןיפקזס כמצא׳חשס ככלי שהדיחו התרנגולת אמרי׳ כאן נמכא׳ וכאן היתס כמו כמומין ולא
שגה 13שלא לעש 1ת אמרי׳שבא׳מן התרנגולת וכן הורה הלכהלמעש׳טכ״ל  :כתב עוד המ^־דכי מפש׳
מלאכה:
סמלגו מרנגול׳טרב פסח ברותחין כקער׳של חמן והו׳כלי שני ואפרו לאוכלו כפסח
(  ) 3ןכ׳מהרי״ב כדאמרבס׳דם חטאת .עירה לתוכו מתח
אנצן0א ' מ5אכ! מ
#פי' מנהג לינא וכי' וכ״כ
ברוקח•אודין חטה שנמצא' בע״פ במקו' שנהגו איסו' אסו׳א ובמקו׳שלא נהגו מותיוכת׳ אבי המזרי
כתמגול׳צלויה
מבוסל׳וחזרווחממוס
וק משמע 03״;'p
דווקא שעושה מלאכה להשתלאבל מתקן הוא כליו .לשבתוי״ט
א״נסנל(קח נת? או לא חזרו וחממוה כתבתי בסי׳ממ״ז:
 7ע״י!4י מומר כתוב בכתבי מה״רר יסר׳סי׳קס״ד פל וכן מי שביתי ספריםלעצמו דרך לימודו מות׳כל היו' ההול׳יממקוס
לעשו' מ 5אפ’ נע״פ
חט׳סנמצא׳בתמגול׳בפס׳אשר דישתני שנהגו לעשו׳למקו׳שלא נהגו אואיפכ׳ישלו לעשו׳כמנה׳המקו'
ןלאה( יכח" התמפ
שרעתו
להשתקע
שם
אם
דעתו
להשתקע
למקו
'
שכא שסיעש,
«כן תשמע מדנלי אס צרי׳לשורסס צו ישלימ׳ במקו' העקר
דע כי מנהג הוא לשרפה כדכמכ מרדכי כמנהגם ביןלחומר' ביןלקולא ואסדעתו לחזו' למקומו ינהג כמנה'
הסמ״ג •

לנהוג כחומרי מקום סהלך לסם ולא יקל מפני המחלקת צללוחסי׳ההילרממ
שמחמיריןלמקו׳שמקילין וצפ י׳ דעתו לחזי׳יש לנהוג כקיליהמקיס שהלדלס'11
יחמיר כמנהג מקומו מפני המחלוקת בדבר שניכר בו שינוי פנהגכדעומזל1
דקאסרי׳ממקו' שאין עוסין למקו׳סעושין וצל ישנה אר׳מפניסמחליק׳וננגנידור?!
צמר/ותניןעליוחימרי —
וחימרימקו׳׳-שיצ׳ ׳ה"
אמר׳נותנ׳ןע ^

ומשני דכא אין הזסמסי ^ יטי מחלוקת
בל ימ וד ; 6ל >5יעסה כי כייר לכהיסמ 4
המקושיצ משסופיןכ! סמשוסמח!־וקת
דמיתאמרימלאכהוא דלית ליה ' Ln
כמה בטלני איכ׳כשוק׳משמ׳הא לאאיעסי
 3לא מסכוקת היה לר לעמי׳מלאלדגדול
השלום יי ^ לי לעמי על מנהג m
(ג ) כ׳נלנ! גש׳ כפ׳יק דפסחי׳בשס ר״י דחטס במינגולת אנשי מקומו וה״מבצינעא שלא כפני אנשי חמקו־ אשר באשם
כיון דלימ 3יטפיסרר־׳ד^
וי־ימאאלאסנהג
ד' פ דאי! «קחי! צריכה כפיית כלי כדי לשורפ׳בחול המוע'
אכל בפניהם אסיש לחוש למחלוקת
 7ס נעייע לפי
אסישנה ממנהג׳יניח מנהג בו איסור להחמי׳עליה׳עכ״ל ־׳ ואפיי!
כל 'ולוין נרא׳דאחסה גופה קנ) ; דפחו' מכזית אנשי
שגזרינן
מקומו וינהוג כמנהגיאפי ינהגו להקל ליש  mנהגו להחמיר במקו׳שנהגי שלת לעסותמלא :׳ כלהיוס
עי״ע אח ן עד ג לוין צריך ביעור כדאית' בפ׳צלו עוכרץ :ואפי׳במקו׳שנהנו שלא לעשו׳מלאכ׳כל היו' אסהתחיל
מאתמול
אס התחי :פאממל וכו׳מסנסס,ס ( דף)
שניעיפ ! לן היא כתב האגו׳בשס מהר״י מילןשיס ליזהר
ד״יאפי' לאחר
ר״מ אומ׳כל מלאכה שהתחיל כס ק ור',״ך
עמ׳ס״ע מפני; למי שמשתמש מבארו' בפס׳שאין נזהרין
המועד
אפי
'
אם
גומר׳בי״ד אכל לא יתחילבהבמחל׳ני״ד
<כן גהישענהלנה מהם כל הסנה ובפרט מבארות סל גויס
צט״פ שיכיל לגימיהובגמ׳יאיגמיאלקו
אין להקי!  7ם
התחיל בה מאתמול לא יגמרג׳ :חייטין והספרים והכובסיןעושין
יהרי״ן^ כתג ; טין שיש לחוש שמגז יש חמן בכור שיש לסנן
לצורך המועד תכן אכל סלא
לצוריהקוע׳
77שו גיה רטס המיס בבגד נקי בכל פעס ששואב ועוד מלאכ׳עד חצו' אפיי כטקוישנחגו ש<ל » לעשו והרמב״ם כתישאפי'
אפי׳מיגמר נמילא או דילמא סלאלנוון
שומר עתאיפ ה #צוה לפקן כרזות חדשו' ככל החביו׳עכ״ל אילו השלשה לא יתחילו אלא במקו׳שנהגו ילעשו׳ושא׳ אומניות
(מ־זרי"! נע׳ דאי!
שאנואומרין אם התחילו מאתמול גומרין ער הצותנמי דווקא המוע׳תכןאבללהוי׳אתחולינמימתמלמן
להקי« ונןהמנכג  ( :וכ״ה בסהרי״ל אן לרחוץ הישנות ) ודבר
או דילמ׳בין לכורך המי«' כין סלא
לצורך
זה של כרזות חדשות חומרא יתירה היא :
במקום שנהגו לעשו׳וא״א ז׳יל
כתב כסברא ראשונה  :מושיבין המוע׳נניגמ׳אץאתחולילא ת״פ ר 'מאונו'
תסח העושה מלאכ׳בערבישבתל
שוככין
^
תרנגוליןפיר
9
הושיכ
'
על
בצי׳לגד׳אפרוחין בי״ד ב?ל היו' כל מלאכ' שהיא לצריךהמרע ' גומרהכי״ד
וכר' ריש פרק ארבע וכ״ש אס ברה׳מעילהביצי׳שיכול להחזירה עליהם שילא יפסידו
ושאיה׳לצורך המועד אסו׳ועושיןמלאכה
דפסחי׳ד( נ ) מקוס שנהגו למשו' מלאכה
הביצים גורפק הזבל מתחת רגלי הבהמה,והזבל שבחצר?! א בערכי ספחי ' פדחצו׳במקו׳סנהגומקמז
כערכי פסחי׳טד חצות מימין מקו׳שנהגו
שנהגו
אין
לא
יוציאנו
נהגו
לא וש״מ
לצור׳המוע׳
אלא יסלקנו לצדדים ואם נתרבה בחצר יוציאנילאשפ׳צ
סלא לעשות אין מימין ובגמר' (שס ) מאי מוליכין ומכיאין כלים מבית האומן כל היום אע״פ שאינו לצורך אין שלא לצור' העומ׳לא ולהרא״ס ויק'
איריא ערכי פסחים אפילו ערבי שבתות
המועד גם כזה כתב הרמני׳ם ז״לדווק׳עדחצו׳ואינונראהי־• דהא דסרי י ' מ לגמור במקיסשלאנהגו
וערבי ימים טובים כמי דפניא העושה
 JODDא  10ר* לומ׳כשר הז לפסח שנרא׳כמקדי׳ בהמתו היינו פד חצות דוק׳דאין לן צורןהמועד
מלאכי בע״ס ובערבי ימי׳טוכי׳מן
המנח׳■
יות׳מלספולכב׳ולכךהמימואפי׳לרתסי’
ונראה כאוכל קרשים כחוץ יש מפרשי׳
ולמעל' אינו ריאה סי׳ ברכה לעולם התם
ואפי' הכי לא התירו אלא פדקצו׳-וכעס
מן המנח׳ולמעלה הוא דאסו׳סמוך למנח" רווק' גדי או8ןלה שראוי לפסח אכל רש״י ז״ל פחר׳אפי׳בש׳בהמה
הר״י כתבו דכל היו ' שרי מדקחכיכסיס'
לא הכא מחצו׳ אי כמי סתם סי׳ברכ׳הוא לפי שיהיו סבורין שהקדישו
לדמי פסח ואפילו שחוט נמי וכן דסך ברית׳ עד חצות מכלל דרישאלצורן
דלא חזי אכל שמותי לא משמתין לי׳ הכא מהרין באשכנז שרגילים
למלוח
בשר
לצורך פפח וליינשו שאין המועד גומר לכ היוס ואין נרא׳ליהראיה
שמותי נעי מסמתיכן ליה וכ׳רבינו כתיי מזכירין עליו שם פסח
אלא
אומר
בשר
זה
לי״ט
וגרי
מקולס פיר׳ דלא מצי לכדתני במכין אחי כיוןדקתני
סיכויי דאמרי׳כגמ' משוס דלישנ׳דאי כמי שלם ראשו על כרעיו ועל קרבו אלפ שלא פירש ואמר זה לפפה עוש מלאכ׳כפ' פ הוצילשנופד
קצויענ״ל
זה חה מסמ׳וכך הס דברי הרמב״ס בסוף
אסור לעשותו ושרי למימר הני חטי לפסחא  :ודט׳הרמ״כס בסוף הלכו׳י״ט
צדפ׳סרא״ס
הלכות י״נו  :ולחב הר״ן ומאי דאמריכן
סופרים הבכורות מתענין
דלאסרי ר" מ לגמו׳אלאפדסצו'דוק׳ול
דמחמיריק טפיבע״פ משא '
ערכיי״ט.
לבס שניצולו ממכת
הר״ן דהא דשרי ר״מ לגמוראעי׳במקדם
מפרש כירוש דהיינו
טעמפסו׳חמן
פסח
שנהגו שלא לעשו׳היא והאדאסיקנ׳ס״מ
וכתב
מחצו׳ ואילך
וביו׳שיחיד
מביא
קרבן
צסו'
נהגואקלא נהגו לא ה״פ שצם נהגוסללו
בעשיית
מליאכ׳ומר
שאינו
א
ס
ו
'
במלאכה
מ
1
״פ
אלא
מחצו״ואילך
לפי
שאינו
רשא
לעשו׳אסו׳להמחיל
בשו׳מלאכ׳אע״פסהי׳לצויך
המוע׳אבל מקו'שנהגולפסי׳מומי
להקריבו עד חצו׳וכ׳ הח״ה דהאידג׳ דליכא קרבן פסח לא שני לן בין ערבי פסחים מד חצות וצפי׳ להתחיל והרפ״גסכ׳דכיאמריכן גונדה בי״דרוקא במקוםשנהגו
לסא׳ ערבי י״ט והשיבו עליו דכיון שנאסר אמ״פ שבטל הטעם לא בטל האיסור וכן לעסות ולא נראו דבריו וכבי השיג עליו הרא״בדז״ל עכ״ל וה׳הע ' קייס ונרי
דעת סרא״ס דליון שבזמן הפסח כיס אסו׳השת׳נסי אפ״פ שאין הפסת קרב אסיר הימ״בס וכבי כתכא' בדברי הרא״ש שכתבתי שדעתו כדעת סרצ״בד והרןז׳ל י
ווסכיא ראיס לדבר • וכאבי העזרי דיק׳שעושה מלאכה להשתכר וכו׳כ״כ הראש סס
הח״טין יהסעריס והכוכסיס עושין מלאכה עד חצות מסנהשס־ץספס 'דשייג'
כתב המרדכי משמ׳דאסו׳לעשו׳קלאב' אפי׳ע״י גוי כמו מלאכ׳רח״ה ויש לתמוה הנך ג׳אומניות יולד משאר אומניות מפרס כגמר' מסוס דאשכפן בהו קולאנמלו
על המנה׳שנהגו לתפור ע״י גויס בגדים חדשי׳בביתושל
ישר׳כל יו׳י״ד ואפי׳בחנס של מועד ור׳יוסי מוסיף אף הרצענין ופסקו כמותו הרוקח והכלבו ואין כןדעת
אין ליסר׳לספ׳לחבירו מחצד׳ואילך ואין לחלק בין בחכ׳בין בשכר כיון שהם מלאכו'
הפוסקים•' ומ״ש אפי׳כמקוס סכה גו שלא לעסות כן דעת הרא״בד והר״ן דגסהא
מכ״ל וני׳דלא פליג על דברי אבי העדי דמחקן כליו לשב' וי״ט לאו תופי קאמר דחייטיס וספרים וכוכסיס אפילו במקום שנהגו שלא לעשות היא וסימ״בס במ3
אלא תיקון בעלמ׳קאמ׳דלאו מלאכה גמורה היא וכותב ספרים אפ״ג דמלאכ׳היא
דגםהז כמקום שנהגו לעסות היא  :וס״ש רכיכו וא״א ז״ל כתב כסכרא
ראשונה
ביון דלעצמו ודרך לימודו הוא כותבם לא סיתזי כמלאכה אבל עושה מלאכ׳גמור'
אמ״ג
דסר״אס
לא
פירש
אס
הא
דסייטין
וספרי ' וכובסים סיתוקמאבמקו׳סכהגי
כגון מופר בגדיו אפי׳לצורךסב ' וי״ט ב וכ״כ ספרי׳לאחרי׳אפי׳בסנם אסו׳וכתקח
לעסות אי במקום שנהגו שלא לעשות מאחי דגבי ההיא דכל מלאכה שהתחילנה
נבסי׳ט״י דע״י גויס מות׳לעשו׳מלאכ׳אפי׳בביתו דלא שייךאמיר ' לגוי שבות כ״א 3כ קודס י״ד כת׳דאפי׳במקוס שנהגו שלא למשות איירי ממילא משמידס״ס וסב
גכישבפוי״ט וחיל המועד :
ההולך ממקום שנהגו לפשות למקו׳סלא נהגו וכו' דה א דחי 'טין וספיי׳וכובסין אסי׳כמקו׳סנהגוסלאלפסוהוא דכיון דההיאדנל
סס במשנה ההולך ממקום שאין עושין למקו׳שעוסין או ממקו׳שעו& ין למקו׳סאין מלאג'
עוסין נותכין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקו׳שהלן לסם ואל ישנ׳אדם דמי
מפני מחלוקת וכ׳הר״ןפמגיבסדעתו לחזור מיפוקמא וראיה מפ״ק לחולין ופשטא
לתמגולי בי ד ותינגוג שברח מסזיריןאות צעקומ־ ,
,--. .
.ומתני' נמיהכי מוכח ומ״ה קתני ההולך ממקום שאין פוס ין למקים שעושי! כיון ובגמרא השתא צותובי מותביקצהדורי חיבעיא אמר אביי סיפא אחאןלסילי
סדעתו לחזור מתנין עליו חומרי המקום שיצא משם מדינא וממקום שעושיןלמקו׳ סל מועד ופיש״י כסכותנין ביצים תחת התרנגולת להתחמם לגדל אפיוסיס
סאין מוסיןאע״ג דמדינ׳עושין כיון שדעתו (סזו׳ע״מ אל ישנה מפני המחלוק׳וכיון קרי מושיבין מובכים ולפי גידסא זו ופירש זה דברי ר 3י' הס פשוטים אבל הי& נם
ומפני המחלוק׳ הוא ולאו מדינ׳י״ל דוק׳בפכיס׳הוא דמיתסר הא בצנע שרי עכ״ל כתב בסוף הלכות יום טוב תרנגולת שישבה מל הביצים שלשה ימים אויוחי
ובגמ' (ד נא ) כי אתא רבה כר בר « נה אכל דאייפר׳סי חלב שבכפיפת הקיב׳ובני ומתה מוסיבין אסיח תתתיה בי״דכדישלא יפסדו הבצים ובמועד איןמוסיפי!
אק ישראל נוהגים בו היתר וכני בבל נוהגים בו איסור ורבה בר בר חנא לית ליס אבל אם ברחה במועד מעל הביצים מסזירין אימה למקומה ובהלכות חולהמוטי
כותנין עליו ^ ומרי מקום שיצא מסס וחומרי מקום שהלך לשם אמאפיי ה״מ מבבל סי׳תקנ״ו אבאר דבריו בס״ד  :גויפין זבל מתסת רגלי הבהמה משכה כפ' מקום
לבבל וכו׳אבל מארן ישראל לבבל לא רב אשי אמ׳אפי׳תיממארן ישראל לבבל ה" מ שנהגו ( שם )  •:יס״ש והזבל שבחצר לא יוציאנו וכו׳שס פנו רבנן הזבלשבחלי
היכא דאין דעתו לחזור רכה בר כד קנא דעתו לחזו׳הוה וב' הרא״ס וק״ל כרב אשי מסלקץ אותו לצדדין שבימת ושבחצר מוציא ץאותו לאספה הא גועה קשיא}5מימ
דהוא כמי' ויש לאד׳להלך אח׳מנהג המקו' שדעתו להשתק׳סס בין לקולב׳־ןלסומר' זבל שבחצר וכו' ופירש יבא דה״ק אס נעשית חצרכיפת מוציאין אופו
לאס►5
כיה ^ דד׳זיר׳אכלמגרומת׳דרב ושמואנ בעלותו לא״י כי לא היה דעתו לחזו׳לבבל ולא ידעתי למה השמיט הרמ״כס דין זה :
מולשק ומביאים כליס מנימ
הילכךלא נהגקומריהנוקו״סיצ׳מסס וקיבה ברבי סנה אכל דאייתר׳ככבל מסו' האומן וכי' משנה סס מיליכץ ומביאים כלים מבית האומן אף על פיסאימלמיו
סהיה דמפו לסזו׳לא״יולהכילא נהג חומרי המקו׳סהלך לסם ודוק׳ בצנע סלאיסכ׳ המועד גומיש רבי 'בסס הרמ״בם דדוקא מד קצות  pהימה ניסחת ס׳הע גם1:
מפני העתלוק' ולהני כסייס אבלכפרהסי׳לא ולא מיכעי׳כיההיא דאייתי'יש ש לו
וממ ז
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*במסכת
והטעסזבר

בע״פ
בכורות

רכד

ד״ם

רעז ,ין ואץ ספק סהיא כססה משובשת ונסח׳ססיי הימי בס וידן
עיקר הכתו׳ היכי איסשר למימי דהמר׳ סעיד כללרה 6רבא סתי ליה כי היכי דכגיריה לליביה תע (אC
 fמולייק ומכיאקכלים עבית כאומן אח׳חצו׳אע״פ שאינן לצורך
המוע׳יטרפין
אלמ׳לא
סעיר
בלל
אדרב׳מיגרר גייר וא״כ סורת׳אע״ג דסעיד קצת סרי ו/3יפשר ^ « נמהיי״לכתב
^ aoiרגלי כבהמה
ומוציאין אותו לאספה ומוסיבין סובכין לתמגולי׳ ע"כ  :דממניחי נמי דיקא הכי דקתני מיבי פסחים סמיולמנחיל^
^ יה י!־י} ? תגי '~ '«6ועייןנ?ינ
*! סט אסורלומר
בפי
!
ס
לפסח
כפ׳מקו׳
שנהגו ( דף צג )
וכיהרא״סואפי׳כשר• לא יאכל ולא יסתס ואף ע״ג דאיתא בר״ס פיבי פסחים אמי רכא מצא אמיכא לה (נ ) «נמהרי״ל נ׳
׳־
׳
י
‘
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 1׳1ןנ1ה לפי סהסימע
0
אומ
כשי
!
ה
לפסח
דסמיא מיגרי גייר דתנן בין הכוסיתכדנדימהלא״ינת׳
^סוג שהקדישו מחייס ונמצא אוכל וכתב אבי העזרי שגם בכור ל! אב יש לו להתעבות כמושהיתה הללו אסיצה לסתות ישתה ואי אמרת הבנג< 7ישסהגיס
.מיסע ' סמי ! אמאי
׳
קדםי
^ ! , 79ת הנכ!רות
< . a
1
ס נחוץ ודיקצגיי איטצההר 15וי ין המכה נם בהם ומיהו גדו  £הכית אין צריך להתעבות אף על פי
נע פכתי :פ?6ן
למצה
לזססוגאשמזרגילין
אכיל
למלוח
גסה
בשר
אנא
לטיו
שמע
מיצה
שהיתה
מיגיר
בהם
המכה
הססיתעל׳גמדי'
לא מחמירינן כולי האי האסטניס מתענה
הפסחולי’ 3שו ונזהי^ ? ;ה!כ _י 1פ’ ^ כרי שיאכל מצה לתיאבון והכי איתא בנמר׳ רב ששת הוה יתיב גריראלמ׳דאסאית' דמיפפד סעיד כלה כ׳גמהרי״ל כסא3
^יןומייס בשרזה לי״ם ונהגו כן ע ע
מיחסי מלסתיתו י״ל דסאני סתם ס 3וא לתהו״שעל
לו׳סהיה
בתעניתא כל מעלי יומא דפסחא משום דאסטניס הוה ואי חוה
מי׳וס׳'ישפי' פיהוסבוריןפהקדיסי
לדמי
אכיל ביממא לא הוה מצי אכל בליליא :
סיתבבץ מיסית ותכן6ו  :לסצה׳ ' =-יז
SrS
פסח והילכך אפי׳כשר בהס׳נמי
פכ״ל
פי׳
 *73אדם אסור לאכול פת משעה עשירי׳ולמעל׳ דסעיד אפי פוית כשאוכל המצה כסמוך נש יל,0ן ,אמי
ן£ומ ן׳ איזה מץבהמ
שיהיה
בין
גדוןי
אינו אוכלה לתיאבון אכל כססומה קודס סאין גליך אנל
*״
כרי
שיאכל
מצה
לתיאבון
א
אבל
3״קען  :ום״ש וגרי
בשר
מקולס
יכו׳וכן מה
סתחשך מס סהיין סועד הלב נבר ענר התנקג שאב ל/ן
סד׳ 4י לסיע׳הני
וירק
חיטי
ומיני
לעסח׳ישס
תבשיל
ופיש״י
שרי
והרים
במ״זל
כתב
כספה
אכל
שהוא
כ
א
אוכל
הוא
לאיולמצה
מעט
סמ״מ האסי׳יועני)
נשניל
לא
נ גיהסכקטנים :
דמו מידילקדשי׳וכיקאמ׳ספיס פירות או ירקות אבל לא ימלא כריסו מהם ולין מותר לשתות הן יש לתמוה למה לא חשס רכי׳לכחו׳סבית
תעאגל! ) *1
צלולפסח
דמיכטרי
לפסח
קאמי
כלומר
רב או מעט כי הוא גורר תאות המאכל אבל קודם שעה עשירית כתוספות  :ו  0ה הפת שיאכל וכו׳ז״ל הנצנ(7כהנ;
למיגע
6בנופיה לפסח לאוכלן ולא אמיי׳ מחזי
הרא״ש בי״ס ט* פ הא דקתני סמוךלמנח' נאכיל' ני״טראשין
יכול לאכול פת ומחו חפת שיאכל המץאסו׳מתחיל שעה חמישי'
אלא מצה עשירה פי׳שנילושה במי פיחית דבירושלמי לא
של סעד למנהג זה בירושלמיוכ׳סמררכי
בסס וכינו יחיאל דמותרין לאכול מיני אסר אלא מצה שיוצאין בה בלילה אבל מצה שאין
חרגיעאולא נהגו כן• וכתב אביהעזרי יוצאין בה בלילה מותר לאוכלה
ערתהלתשעהי' ואס
הגס נמרלאג יש לו לסתענו׳כ״כ הגהות התחיל לאכולקח־־ישעה י' ומשכה סעודתו ער הלילה פסק רש ב'
פיינפיו ונתבו בתשובה אשכנזית דנקב׳
אע״גדבשאך שבתות וימים טונים קיימא לן פורם מפה ומקדש
עסיאכי/רה כתוב בסיה אגודהדצריך
דעת
בפמח צריך להפסיק סעודתו בעקירת שלהן ורב אלפס פסידאף
להתמנות וראיה מבתיה בת פרע'א
וכתו׳
ארוסתו בבי׳חמיווהכ׳על ^רן ׳ 3ני׳ חמין תהי׳א מפריוג
כת״סד שאס חל ע״פ כשבת מתענין בפסח ה א״צ להפסיק בעקרת שלחן ובד.״מ אלא פורס מפד.
 1׳ ׳
"
בהגהותיו ו7לא
ומקדש על הכוס ואיבו מברך עליו בפ״ה ומברך ברכת המוציא לוקסי מכת מירו נתמה היי ףוהיאש נמש״ ע,״ תה״ד
הביררר׳ביו' ה׳ישלפכי השבת וכ״כ האגור
וגומר סעודתו וי״א שגס ברכת המוציא א״צ לכרך אבל רב• אלפ׳ בפ׳אלו סוברין וסרמ״בס בפ״ו וכ׳ הי״אס
סי׳ קלה
ססמסר״י מולן וכמי אכן אבי מורי לא
ונראה דדלקא מזמן איסו' חמץ ואינך וב' ( ) 7זאנייאיתי
כת׳שצרי׳לברך ברכ׳המוצי׳וכ״כ בה״גולזה הסכי׳א״א הרא׳ישז״ל
הנהי׳יןאלא שלא להתעכו׳כלעיק׳הואיל
הר״ן שכן דעת הח״ס וססר״מבן השיב דנים שחזששין
ךי!"". ,°
די
D .VD
 nVWשלחנו ערוך
מבע״י
כדי
לאכול
ונדחה ירסה מאח שאינו אלא מנהג3
מיד
:
עליו ונומ׳דסמית היי ^ למי3"0״ 6ינל
*
האסטניס מתענה
וט״והטאיתא
כשתחש׳ואף
אם ה וא בכייה מ יקר ,משם
היו כולו אסו והר ן דחה ראייתו וס׳הס 'שלפסח (
שנדיר)
נגע׳וב ששת הוה יתיב
שמצוי
בתענית׳וכו׳בפ'
למהר
ולאכול
בשביל
התיבוקוישלא ישנו אבל לאי יאכל כ‘שמדברי סימ״כס ניא׳סגל היו' אסו׳ג:לאהל! לתיאבון נ׳
קודם
מ״ע (דקת ) וכתבו
שתחשך
התות
רב
אעי׳ג
ששת
סוה
רבשאד
שנתות וי״ט
יסולק להוסיף מחול  DTOבת״הר דקען ^ לאהג,ע לכ לל חהרי" ,נסםספד
יקיכנתענימ׳לאו
דוקא
אלא
שוס
עצמו
על
הקדש
פסח
שאגי
דזמן אסיל׳מצ׳איבו אלא בליל׳דומי׳דפסח דעת כ*כ שיודעומ 3ין מה  ^ •5np0s0הפינם7
אףלפרר
מללוכולא׳׳נהיה
מקבל
מליו
ממש
תשני'
ויסר׳שלחנו
יפה
בכלי׳נאי כפי כחו
ויכקסקו׳מושכו שיש׳בהסיב' מנסים וכפנאו ביציא מצרי סרי להמכילר אייזיןק,זםפסח
נדי שיהא כזכר ונזהר מלאכול:
דרךחירויוכת
אבי
העזרי בזמן הזה שאין רגילו׳ באדצינו להיסב מצות בע״פאמכם  $ס יגיע סקטן סעיל ,ל,אי!לסב,,ייצות
תי!א כל ארס אסו׳לאכו׳פת מסעה
וכו׳ר״פ יושב כדרכו וא" צ להיס' ובשהוימיס' לא יטה על גבו ולא על
להבין כדלעיל ניא'
להצילוסצה  :ק מ
עם׳,נ״לטעמי
עשירית ולמעלה
ולא
על
ימינו
אלא
על
שמאלו
ופירש
רט
3
”נז
שצרי׳לאכול
,
י
ע״ניודצט) מ״פ סמוך למנח לאיאכל
נהןיעךנ’» 6נ4ן
בימינו ולפי זה אטד יד ימינו יטה על ימינו ורש" ' פייהטעס ^" ^
כתב רבי ימחס יש שנהגו שלאלאכול «ר״הרי״נללאחד
ארס עד שתחשך ואסיקנא רסמיך למנח׳
חזר קודם פסח וכןהיה ניהג היס״בא לא שאסה אף06טחן
קענ׳קאמ׳וכ היא״ש סמיךלמנח׳קטנ׳מט׳
סהי׳אסו׳אלא שלא לסט' מנהג הקדמוני׳ א; תה לק לק
שעותולמעל׳דמנחיגופה מע'פעו׳ומסצ׳
עכי׳ל • ואין עי!ס למכהג ההוא ואט לא ’'|',:נ' ”״!.׳א !,
דגש
בעו היסבה ובה״ג כתב משו׳
דלאו
ולמעלה וסמוךלה ט 'שמות :ומ״ש
רבי'
אשורלא! כ'5ד 5י)חר
נהגנו ק 7ואס התחיל
קיך^ ,׳ ״י ! י  ,כל
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פל אכיל׳שצ׳יואסיל והדרמכרךעל אניל -ממרואמל וסדי אפיל'לימצס וסטס כסדרי

תעה* (א )לי
הסי'

1א
יובתהמזון מ
י׳־ויר‘"
ש כיון סיס לוכוסלביועליו
דמשמפ סאם לא סיס לו כוס
הד׳ והקשו לדבדירילמה יבריאח׳חביוהל «
■ הפעור' לפניו והו׳פומר
^ ^י׳לכרך אח׳כוס ב׳סוא גיל יפ ^
ל היין שבתו׳הפעוד׳ואייכ•
היאךיבראחריו ואבי דזעזרי לשיש ילכר'
פרצי ליס ,
לו׳דלוק׳כאיז אח׳ראשון ואח׳ג׳ור' ורב חננאל נתבי כוס שר קירו' ושלפני בה״מ״
סברתו סל הרי״ן, . ,
לןיין לשמו
כמוך
■
המזץהוא
לקאמידכייך
יום לכר׳עליו כחיים איןלברך עריהם על הגפן
^רן5
)סכיוס
כ׳וככ׳כתגתי
פדח׳הרא׳ש
פוסו׳אחיונו׳על כלאיישרברךעליו עה״ג ורבשריראורכהאי
וכר,הס  :וא״א הסכים לדכריה׳בברל
כתבושצרי׳לכרילפניפל א׳ואיאבלברכ׳אחרונה לא שאיןלברך
אחרונ' כלומ׳אנל לא בראסוס׳ סהוח ל׳ל
םונ׳םאיןמכיך .אלא ככוסשלקידו׳ וכיס־ אלא אח׳ אחרון וא׳יא חרא•ש ז״ל הםכי׳לדכריהיבגרכה אחרוג׳
שאיןלכרך אלא אח' אהרון וכ"כ| הרכר' יונה■ :
סלכה״פ כמם בסמוך ודעת סר ןוה־ ה
15סכמ׳לדע׳הר״אש לפנץברכ׳אחירוניח״ל ! Hj/F
ידיו רקח הקערה שהמצות־ בתוכה כסדרי
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לבה״ע

{וס״ס -נמשוב׳בסו׳דבריוהילכךנר׳דאין
לנון אצא על מס א׳וג׳וכרכ׳אחמנ׳אין
!נון כי אס על כוס ד׳ וכן מצאתי כמוכי
< y Djיוכן ראוי למשו׳דהמספ׳בכרכו׳
!א הפסיד דברכות אינן מעכבות אבל
המונ׳ספסיד דסוי ביכ׳לכטל׳פצ״ל וכיס
הוש״כא במשובה וכף' פחם המנהג:
תעה ויסול ידיו אלף ע״ס שנטל ידו
בסביל ראשון אמרי' כפ׳ע״פידק סו)
חוז׳וכוס׳יליועבים ומכר' עכ״י מפניסססי'
דעתובסע' קריא הסגד׳וס המרדני נ״ל

שאס ( מכרן מסילה ראש יל לגפי׳בה כל
סעודפובצא הסיחילדע' אץ כריך לחזור'
וליסו פנייה ט״סונ״ל דאיןלכווןככך־שלא
צננ׳פקנתחכסי׳שהקכו ליטו׳ספמי׳בליל
נסורשהניפו'השלי י למעלה וספרוסה
ממפיס סכי אמרי'  3וכיצד מברכין כל
«ודיס בפסח שמניח פרוס' לתוךשלימה
ומצע  :וס׳שהיס מי שפומ׳שמברך על
הפרוס' הגןוציא
וכו׳לכךהרוצ׳לצצן ^ יךיי
שנינ׳יאחוז ספיקיידו רברךהמוצי׳ועל
אכיל׳מצס וכו כ״כ הר״אש והמידכי כע'
ע״פוכ״כ הגהימי׳בשסמ״ג׳ח״ל-
הרש״בא’
גסשוכ׳נוטלמצ׳שלימומכי׳טליה הפיוש'
ומביךהמוצי‘ ועל אסיל׳מצה על הפיוס'
«סו׳לסם עוציופינוצריך ג• מצותואע״ס
סאמרו מנית פיוס׳רתוןשלימ׳כלשהקטן

*
שהמחר השלמה■ למעלה והפרוק' תחתיה
ויפרך על השלימ׳המוציא ויכצע ולא יאכל ער שיבריעל הפרוסה

לגרץ
מד זלנלןע

בחרוש' וכויסס וכן דעת סיימ״ק.שמס 3לוכלסזייג כימל !לא
בחרום'•וכן נסנו י וס האגיר גסס מסר"  ,מעי מ*35״' להמ<׳
מולןהכף־,כ 'נ 1עושי ן ןכר
לכתי-
מהיי׳ל
! ;
 , <. ,ל י ■ ז^ן ׳37 u
כזי'
חרלד
לסג החזר בחרום ולאכו עפהחיוסי' ג אבלהרילס»יןהעצין
כאכיל ממר יטבול החזרת בחרוס׳וינעכעא־נל
עזצהלפיעז׳
החזר׳מן סחרוס׳שלא יבטל טעמו ע ב״^ ;
.
נויתלנןנרי־לתיגך
ל אחי ס״י יחיאל -מסעק׳לי 3כריכ ^ ביוו תל3ה *־ז*כ יסער
היסיב ונו לי כי דפשיט דבעיהיסב שהלל ( .נ ) מי״ןגת<
כשהיה כירך בהסיב היהאוכל סכרי עצ' פע'פ דף .רע״א
דכריכה היתה עולה לו לאסיל׳מצ׳דמצוס ע״א מיל לניד
וקי״לדמצ' צייכה* םיב׳ואע״גדמרו'א״צ־ץ  ,לא;ןל
כיםיבה 0ה י? ה
בסישיב' איpO 1
שייינל ’" "5
עשה
כלום וכן כרא מדברי הרצו בס־שכ אימתי הכייכס3לאטינ(ל
צריכקהיסיבס כמעה אכילת כזית פצה לנלהגים ללמי
אכילתו
לכ ל למקדש
כל׳לכן
<וכשפיית ד'//כוסו׳ושאי •
«6-ו.
יחו
רר*
 ''1יול
דודז
ראיתי
נמל
יעלשם

על אכיל׳מצה ויאכל משמה ניחר כזי' מכל אי• אואם־אינו יכול
לאכול כשני זהים כיח׳יאכל של המוצי' תחלה ואח״כ של אכיל
מצ׳ומפני שיש מי שאום׳ שמברך על חפרוס׳המוצי׳ועל חעולמח אס הסיבס זמשובח ואסלאו אינוצייך
על אכיל׳מצד! לכך הרוצח■ לצאת ידי שמה׳ יאחח שתיהםביףן פסצומד -כ אגממאיכל אוכלובסיסב׳
ייכרך׳המוצי־ועלאכילימצה מיד זה אח־זהדאח* כיב ^
■ משתיהן כלים אף פל גב ד 6ינ'6לתיותייד 6מלפי
ביחד ראפל בהיסבלאפ לא הישג לא• ׳ « » וצרי לאכול« -נס איי ושר" 1מו ס;וג1('1ניל'וםת’סשנ) 'יי 0ל W
בהיסבה כת׳רב עפרם• ויבר המוציא ויטבל בחרוסת■ ויאכל וכ״כ־ ולאשוקי אכילת מרור כ׳ כן י״ל דהייני כי
הרי׳ס יפ״זל ואיני יודע טיבול זה בחרוסת למה אי משו׳מצ׳שאין ,סיסי דלאכימא דאכיל׳מרורגהיסילהוי
הב מרחו; ריך בשש לטפל כמלח וכן הוא -לשון הירוש׳ וטמיש משובח אבל אין ה״נ שאס רצהלאכלו
ליה במלחא ועור הקשה כעל המנהיג לדבריהם שמצה היא זכ!ף בסיסב׳ אין בכך כלים וכיון ימצהצריכה
לחירו' והרוס' זכר לטיט והיאך יתחברו זה עם זה ועוימצ׳דאוחית׳ היסבה והיא מעכבת בס ציי' לאכולמצס
וחרוס׳ררבקואתי חרוסת דרבקומבטל מצה דאודית(;ואח״כ יק^ וממי דכייכהבהיסיבס  :וכתב עוד
פריז ממרויוישקענו כולו בחרום ^ א -ישהנו פתוכץ^ w,^,
היוצ לקיים מצו< \tהמיבחי לא יסיח עד
יוגה
לנער ההרוס
טעם פרידתו ומטע׳זה כתב ה״רדיונה
סיעס נדכה כהלג וכו 0כ הסגור בסס
■ שצריך מער
.
^כיזלת טרור1
,י4
.
בעל המאור •
בלע מצה וכו׳עד אף ידי
ורכלני מ  .היסבה
מצה לאיצא בפ' ע 9פ (שס ) ומ״ען ואמי׳
ואיברך עליו כפ״ח ופח
בכרכי
פפ״ה )שבירך
^
^
t
^
ככע עצ ' ומרור כא׳וכו׳כלמלאאמדי׳דסיון
יי־״ י*
יייייי בטיפול־י ^י׳יי
ראשון? ידנ■'
על
ולכך אום ׳״״־
הידקו
■י 7י’
שאיןלכרך^ אח מיפוי ךאשי | ידאין במיויוסמצו כללמבפ'לפצ׳וסעמ
פג
ר
ור״ייאומוי
צריך
לברך
אחריו
בג
ר
ומה
ישא
צ
לכר
על
המרו׳
משוס
דכיון דלא לעסו אינו מבטל טפס
‘הבאי׳מדןמ׳הםעוריבתייהסעודהוא־״א■ המצ׳והרמ״בסכ׳ססימתר כטפילה למל•
יי הרש״ב' ואין מברכץעל החרוסת א" עפ וכרכן בסיב פישיכס משו' דלא היה ממש
שהוימצוה לפי שהוא טפל למרויואסאיז לו ידקוילטיבול הראשון בפיו לא זה ולא זהוכזויק אבן לסיומה

המידכי דמצוה מן המובחר לבלוע סל:
שאר ירקות ו ^ת״ב נוטל מצה ני ובוצע ממנה וכורכה עם המרור
הכזי׳של מצה כשהיא מרוסק כבת א׳וה״ה:
^  .״  .י  .״/) . , ...
ונינו שת 1פמ  > 37פכ ( ובס ^ כ
ואוכל כיח זכר למקד כהרך שהיה כורך פסחי מצה ומרור ואו ^ ,
לכזי׳של מרור < עמ״ש לעי׳אות א ) אילן
ונהיי׳אהאלול יתנסג ^ יגך ^
וכתב
^
ביהעזרישאיןלמובלרבחרופ
'
דב׳טיבוליןמצינובזמןהזה
כלא מתכוין יצא־כייתא גס׳ע'׳© ואמדי"'
סמנר׳על ^ל׳מ'צ׳ וכ ;' 1מ
דרניליןלמיעבדכד
^
לג׳ל
^
מצינוור־שמעי׳בשסירש״יכשצריך
התסדר׳יוסי פליג ואמי דצריך שיתכוין
«ל אכילת מייירבך הי׳א כוססתהר 4׳ 3ס
לטובתו בחךום׳וכ״כ א״א הדא״ש ז״ל וטובהו בחרום׳ שכך הי׳חליל ומאס׳סהרא ' פס׳דמצו׳צייכו׳כונ 'וכמ״ש:
וכ׳ה״ה סעעמומפכי סכביכזו מוצי׳ עצ סי
עושה
אוכל
פסח
מצח
ומרור
וטובל
בחרוסת
פת׳אחי
ה״ר
יחיאל
רבי
בסמיך
א״כ
ודאי קיס ליה דאכלן בלא•
יאהך׳עמי ספוממין אופו אגללסי דניתז״ל מפפק' לי בכריעה■ אי בעי היסב' כיוןדמרו'
מתכוין לא יצאואףע״פסכ׳בפ׳ע״פהאי■
צף׳סן האחיוניהנ וסח
■ הוא לאכול מצה המנהיג כתב רבעי היסבה נעבור חמצה׳
ברימא דאכלןכלא מתסיין יצ׳משו׳אבלן
מאכיל ממר וכן עיקר פכ״ל וסעול׳נהגו לבייך בעל ^  :ר ^ כל בהיסיבה פשוט דמאי ואכלן לחצא׳ץ דמיתכו כה '0וסמך על מ״ס -סס בסמוך דברי ר״י־דדיק מינים
גפ'ע״פ (
ד קח ) ׳ומ״ש ואהלא סיסיב לא יצא וצרי' לאכול פעם אתר׳בהיסיבכ״כ בנמ׳דכעי׳כונה וגס ע״מ סס' כס״פקדר״ה דמצות צייני' כונ' וא״סלא ה״ללהביכו־
<!ס!:ר
אש
מדיוק
דבריחאכת׳רבי׳ויברך
סמוצי׳ויטבל
בסיוס׳וכ״כסרמ״ב׳אע״פ
לכתוב
סתסאכלן
בלא
מתכוין
יצא
דמשמ׳רכ״ע־
סית
לסי
סכי
:
■
כת׳הממבס היה
במרבדי סרמ״בס ני׳דעלכזית דאסיל׳מצ׳קאמ׳דמטנל כסיום׳ ולא אכזי׳יהמוכיא נכפ׳ואכל מצה בשע׳חוליו לא יצא ואיני יודע אס הוא פושק.דסצו׳צדיכו 'כונה וכי׳
לא י<\ מיי׳בהבי מאס שהוא סובר שסוס
א׳מהס איצו מטבל בחרוש' והר״אבד דחס עוד יס להסחפיק לדע׳הימ״בס שס׳אסל מצה כלא כונס כגון .שאנסוהו גויס לאכול
יב ייכימ״בס וכ׳ה״ס׳ שכן דעת הרב׳סן האפריוני׳וכן כהגוי :
ואחרכך יקח כזית מכה יצאי אלמא ס"ל דמצות
■ אין צייסות סנה ובמס שאסתובסמוך יתיא׳וסוגייץ
שפיירי השוני במשנ׳פ׳כל שעה (דף לט ) דכעי׳שיאכל כזית :
ומ״י׳ט
וישקענו כילו הכי אימא בס״ס ראוהו ב״ר סלחו ליה לסכוה דסמואל כפאו ואכל מצה יצא כפאר
 3חמס3פ פ״פ (ד קטו ) אמ׳ר־ב הפא ס״מ האי חסא•
צרי׳לשקופי
דאי
ס״ד
לא
צריך
מאן
אלימא
כפאו
שד
ו
סמניא
עתי' סלים־ עפים שוטה כשהוא סליה היי הוא כפקח;
׳שק ופי5־אילת ידי׳למה ומיהו התס בגמדסיכא לי׳דדלמ׳לעולס אימא לך לאי צייו לכל דבריו כשהושיטה הרי הוא כסוסה לסל דבריו אמר רב אשי שכפאוהו פיסייס•
׳ס? ועי ואסאעריח׳מיית אלא למה׳ לי נטילת ידים דלע' משקעו לי׳וא״כ לא קי״ל
ופרסי בס פאוהר פרסיים ואפ״ע שלא נתכוון לצאפי״ה• מצה אמ׳רבא זאמיארמי׳
לרבפפא ולכן הרי" ף והרמ״בס והר 'שא סשמיטו׳הו א בל הרוקת הביאו ולכן כתבו הפוק׳לשיר יצא פשים היינו סך' מהו דתימ׳המתאכול מצה אפ׳רסמכ׳וסא ' אכלאבל:
ח:י  :זכ׳ישולא יסהני
בתוכו שלא יתבטל סעס-מריירומיו מיסר׳דיב פפ׳בפ׳ע״ע הפא זיכרון תרועה כתיב והאי מתעסק .בעלמא הוא קמ״ל ובתר סכי אמרי׳בגסי*
ויאכילנו
בלא
שסיבה
שם
מרור
אין
צד־׳היסיבס
ויפרסי״י
מפני
סהוא
א״ל
ר׳זיירא
לשפפיה
איכוין׳
ותקע
לי
והיי״ף
כ׳לדר
'
זירא ושבקת לדרב מסמ׳דש״ל
ולעבדות • ונ״ל שאש
רצה
לאוכלו
ביסיס
יבה
רשאי׳
:
ולא
יברך
עליו
בפה
•
כ״כ
לנוצות
•
צריכות
כונה
ואס
כן
לא
קי״ל
כדשלסו
ליה
לאבוה
דסמואל
•
וסרמ״בס
פסק
להו והי״אש והמירי בפי' פ״פ וכך הסדברי יס״בס -יור״י ג״נ ססמשלא כידכיי היסב' י בה׳סמץ ומצה כדשלחול־יס לאכוה לשמואל דכפאוהו פיסיי־׳יצא ובפ״ב מס׳שופר
׳סנבהפוב׳סצרי׳לברף מליו בפ״ה ג״ס W :ן תברבין לע ססרוס' אע״פ שהוא מציה פסק
■ כרזירא ותמכו הי״ן וה״י המ' שכיאה  0דבריוםולןריןאת דבריו וסר׳ן בש״פ
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ליזהר לאפופן על הסדר וכ׳ עוד הכלבו בסס הר״אבד שראוי לעשו׳מצות סל מצוה
אושאמרהב לן רכעריך יפיל ידיו ויביך המוציא ויאכל ממנה אכל אס סנח צי
דקיקים וקטנים לא מביס וגדולים שאין זהלחס עוני  :כחב האגור בסס מהר״י
שבירך
לא
יאכל
פעס
נאחי׳כי כל מכו׳טלט בחזק' סימור דלים' קיימי
ואיןלהיניי•
מולן אס נשברה אמ׳מהג׳מצות או נאבדה נכון לאפות אחרת משוס אסמכת׳ דג 1בכוסות ובכלל כ״ד כת' סכמי אשכנז וכיפת פירשו שפין צייך שימוראלאמשיח
פשרוני׳ועוד דזמנץאין סימור גמור לסא' מצות אבל מ״מ אם כשבר׳א׳דנמי לפני לישה ולכך נהגו שאס שכח ולא אכל כזית מצה סמור׳ באחרונה סא״צ
לסזו׳ולאניל
מורי ולקח אותה כמקוס השניה כיון דכלאו הכי בוצעין אס׳ואפילו היתההשלישי' לפי שכל המצות שלנו סמירו׳יפה אבל באלו הארצו׳שנסגו לעשו'סיסו׳משע ?ציי
 3נסבר' דמשו׳הקדמה למצר' לא יאפס אחרת עצ״ל ה • דין מצה מולה אס יוצאין ודאי צרי׳לחזור ולאכול כזי׳מצה שמורה 3ובין שנזכר קודם ההלל ונין סנזכיאחי
 3ה בפסח נתכא׳בפי׳תלד• אס יוצאין במצ׳סרויה או מבושלת כתבא׳ בסי׳תס״א :ההלל יטיל ידיו ויבי'המוצי׳ואין כאן כשומה בין שלישי לרביפי
שכיוןשהשליסיהי־
תעו ואלכלין כל צרפס במקום שכוהגיןלאכול צלי אוכליןובמקו' סאיןנוהגי' בטעות חזר כוס שהוא מכין עסה עליו לסיו' שלישי ואס נזצ׳אחר שרירןעלהה׳•
אין אוכלין משנס בפ׳מקוס סכהגו ( ד כג ) ומ״ס וגדי מקולס אסו' אע״ס שעסאן שלא כסדרן שסקדי׳כוס של הלל שהוא ראוי להיות אחרוןקודסלכים
בכל מקום ג״ו שם • וכת׳הרס״בם ואס היה מחותך או שחסר ממנו אבר א ו ס לק בו " 3המ שהוא שלישי אין סדר ביכו' מעכבת ע>3ל ־ ואהאדאללרי׳רסדיהסמצום^
אבר והוא מחובי ה״ז סותר במקו שנהגו וטעמו מדפניא בס׳כיצד צולין איזהו גדי לסמוך עליהם כ׳ס״ר דוד אבודרהס וא״ת שמלא אכל מצה לבסיף אלאפירו מ ׳’
מקולס כל סצלאוכולוכאפ׳נחתך ממנו אבר או נסלק׳מחני אבר אקזה גדי מקולס קטניו׳אין זה מעכ׳שלא אפיו חלא אין מפטירין אסר הפסת א  £קומן אכל לא,
וסירסו סס אפי׳נשלק במחובר לו כתבו הרי״ף והר״אס ברית׳זי גפ׳מקיס שנהנו :שאס הפשירו סעושין פסח שני ולא עדיף אפיקומן מפסח  :וש" ש רני כשם ו¬
ובירושלמיקאמ׳אסי׳כשר מגל או עוף וכו" :כתב אבו העזרי ראיתי מי אדם כתבוהו הג״מי בסס סה״ק • ודע שמצאתי במרדכישרבי' קלונימיס סכחספם^
סאוכלין כשי עוף צלי וכו' עדסוף הסי'כ ' כ במרדכי פר׳מקיס שנהגו ובמקום מ״ס מלאכול אפיקומיובעידו מביך"3המ נזכיוסייס ברכתו כי השי כעכעואס אפסP
רבי׳ידאי מבושל כתוב סס ונראה דמבוסל מנהג כשר הוא והוא יות ' ממישב ומ״מ בברכ׳ולא אשת' נמצאשבירצתי לבטלה יאחאשתסהרי אפרוח ;מיסכין
4

איכאלמידקלמס כ' דמבוסל מנהג כשר הוא דמאי כסרומא כיון דלא נהגו לאכול

לרביעי לא ישתה ולאחר סיום ברכת המזון לא

אכל

א־ח הלכות

ד״מ

כיישלאיהא צ-מצא שמוסיף פוס מדעתישאוכל פתי סעודי׳ בליל ואתא ר יוסי למיס' ס"מ סס נרדמואבלאסנתנמנמו יאכלו יהלנהפר' יוסיובת 3t ) ;{ 3לb1uf<3
 4 bלמנדה מליו דמי לסו סעמס כינהו סס״ל לסייס ביכ׳המזק חוץ מבינ׳ ס׳המ׳ויס בזהשטהאחר' סאין מסנמינו אלא לפסח בלבד אכל לעניןמצהלא דסויs>wj \'f>» '\'f<7סיססומס והיה ניטל ידו ואוכל מצה סמוי' ואח״ב חח' ומביך ברכת הפסק סציי׳למור וליטול ידיו ולברך המוצייחו היא שטת הרא״בד בססגית ייני' JT !7
זוו כמקנהפל סכום ושותפו וסע פשהמצע ס& וכנ שתי סעודות אין לחוס כדי ירוחס כתב בסס רי ף שאס אחר■שהתחיל לאכול מצה סל מצוה באחרונה יסןהוי ו/״ךן ( א)
 iי "^ " ,:לפמצס■ יצפפיסהי®
_
הפסק וכיאה דשינה באמצע הסעודה " «
מהיי״ל"
 0וגר דברל המזון עענס כוס ויל שגיר' שנמל ידיו לברך או שאמר הב לן ונכדיך או אפי׳בירך כב׳ ומכר לא הוי הפסק פכ״ל :
תעט ואךן״כ החמירעזלדאפי
נל!5צוס או שבייךעל ףכיע ולפ פתהי קורם שבירך בפ״ח כתב אכי העזרי שימול ידיו ויברך המוציא מחגץ לו כוס ג׳ ומכי' על’ו בה״מ משנה, m
הו3ו 3לבטל'ימסני כד ^ תי ^בשניי זפ ויאכילנו ואט לא נזכר עד אחר שכרך כפ״הג אל יאכל פעי אחרת יש ע פ ע דף קיג > ומ ש ומברך בס הג<!< w
צאיאנל
 f D,’*57לת ?י ,כןיכדברי מפני שחיה צריך לברך בפ״הג על הכוס אחר שיברך כה״מ שנית פשוט הוא  31 :״שושותהו בהיסיבה האפיקלחן אמגם
6כללדיין י
א5י הפזרי וה׳סמ כת כסוף ס חמץ ומצה  -ונמצא מרב1 ,
ככופר1 .
וככה״ג כדאי הם מצו׳ ’
מסקכא במו'  3פ׳ ע" פ ( דף ק״ח ) ! כלד ׳7נריהט!ילאמשמ׳
י1
יסמוך ’
שלנו
עליהם
כי כוסו במו
היסיב wrj [::
ומ״ש ונס
יברך
ולא
יברך חחריו
3שם סושב" אהרי ששכ׳מלאכו׳מצס כזית
׳׳״/,יי /.־,
י/־,
"7'13”nN«A
15
.
י
אחריו«•
כ*.
■!,•/׳ד
נייד
3צחוונ' וגמ' כל הסר׳כיכד הוא עוס׳חוזר כולם אמורות משעה ל!יש' ובעל העיטו׳כת׳שאצ לחזו כליל ויוצ׳
לדעת
א״א
ז״ל
כתבא׳בסי
תפ״י
:
לאהד
העסק
ע .',ה
«וודנמוצי׳ואוכל כזי׳מצס ומבי בה״מ ככזית שאכל כראשונה אע״פ שאכל ד״א אחריו ואא הר״אש?"ל
ואס שתהו בלא היסבה צריך לסתו' העס חעס ( א)1כ'
ין
דררב 6 5ינה טפונה כוס עכ״ל .הסכים לסברא ראשונה והר פרץ כתב אע״ג יאמר הב לן ונבריך אחר' כהסיבה הרא״ש כתב גפ ׳ ע״פבכוס מהדי״ל לנ<ש של
I
 :1רבי׳ ירוח׳בסס היש״בא ובש׳הרא״בדיכול לאכול בלא ברכה אע״נ דכעלמא חשיב סילוק שאני הכא ראשון ושני אס לא שתסכהי סיב? וקןור  7יכמה״ז7ן ?"!ב

י !•ל :

כתבהכלכובסס

הר״ס

סאס כיוןדאפיקומןמצוה ררמיא רחמנא

נאבד׳ המצה שהני׳מחת המפ'

לאפיקומן ררחמנא

סמכינן

עלןאיכא למימהאתכא וישתהבהיסיב3*7י
■ במסשלישי ^ 1י1ס מ^יףעל הנ(ה?י7
ולאנהירא לא״א ז׳יל :

ס;נ ןלקלסמיר
^ס] 5כל ,יכברואין
צריכיןיות ׳והרוק׳כת׳סאסנאס

 6IHMtl n1 ?Dאפיקומן אין לאכול שוס דבר דתנן אין
האפיקומן מפטירץ אח' הפסח אפיקומן פי״משמיימו לאכול הפס'

בסעול' יקח מצה 6חרתוי י)כ לב  6חרונה
כימצולו שלכד 3סזק ת םי 0נרר יזי• J

לא יעקרו
!

ממקומן
11

לאכול

חעח אהר אע
~ דברדתנן
הפסח אפיקומן בס״פע״פ ;דףקי״ט )
ןע
וש״3ס מספייין לשון הנפפימחבי מ
בלוס' כסכפסרין מןהסעוד' אץ ססיימין
גומה באפיקומן ובגת׳מפ׳מכ״ל  .ובגמ׳
(פס ) מאי אפיקומן אמי רב סלא יעקרו
מחמללסבור׳ושמואל אמ׳כגון ארדלייא

וגוזלייאלאנאו י ייעק עעיכמז קל יות
ולוגודס!ותניח צופיה דר’ יוחנןופרש״בס
ויעקרו מחגורה לחבורה אסרסנזכלו
הנסח כסבור׳ לא ילכו בחגור׳ י^חר׳לאכול
ללז פת ול^ סוסרברגזרס דילמ 15אתי
למיכל 5זת הפסח בחני מק ומוגבל ל!5כול
וגייס6מריס במקומו הרכזשון סרירב
ושמואל וו־׳ יוסכן פליגיפליס ולזמיי כל
דנילזסור ל^ כול6פי' בסכורתוהראשוכ'

במקו׳אהר ואפי' באותו מקום לא יאכל
י1

.
,
,
y
חשוב כהיסח הרעת ולא יאכלו עוד ממנו אפי באותו מקו דחשיב
במקום אהד אבכ אם ישנו מקצתן אם לא נשתקעו בשינה אלא
נתנמנמו מעט לא חשיב סילוק  :ומותרקלאכול עור מפנו ואפי׳
אותןשנתנמנמו אכל אם נשתקעו בשינה חשי׳ סילוק ולא יאכלן
אותןשישנו והר״י כתב דוקא כישנו כול׳ יש חילוקב ץ ־י שנו
לנתנמנמו דנתנמג׳ יאכלו וישנו לא יאכלו אבל ישנו מקצת' אפי׳
שינ׳הכע יאכלו וכ״כ הריימבס ז׳יל וא״א כתג כסכרא ראשונה :
 ^ ? 1 IDVDחי'  2מהנין לו כוס נ' ומכרך על־יובה״מ ומכר'
ושותהו כהיסכה ולא יברך
לרעת א״א הר״אש ז״ל ואם שתהו בלא הימכה צייך לשתו' פעם
אחרת בהיסבה ולא ישתה יין בינו ויין כוס רביעי א ומצוה לחזיר
אחר זימון והכי אתמר בפררש תלים הקוראים את ההלל צחך
שיהו ג׳שיהא אחד אומר לשנים הודו וכתב א״אהרא״שז׳ילולא

*

בפ״הג

אחריו

וליב6פיקוסןמשמ'אפיקו מנייכו הוציאו
נליכס מכאן ונלך ונאכל במקוס אחר
ולשמואל משמע לשון אפיקומן הוציאו
מניאו סיני מתיק' ואיתא תו בגמי׳א״ר
יהודה אס' שמואל אין מפטירץ אחר מנה
אפיקומן מר זוסרא מתני הכי א״ר יהודה
אמ׳שמולזל מפעירין אחר מצה אפיקומן
ופסקוהפושקי' כליפג' קמא וזהו שכתב
וני׳אפיקומן הוא לנו כמקום הפסח וכוי
ולכזית שאוכלין כסוף הסעודה קררין
אפיקומן ע״ס שאין מפטי' אחריואפיקומן
ואס אסו׳לסתות יין אח׳כזית מצהשאוכל
נסוףהפפוד׳כת׳רכי' בסי׳תפ״א :ומ׳יש

יאמ׳עליו

הלל

הגדול

ויניח

יהללוך

קבלהתו' כתבו דר' לא איירי אלא בקרבן פסח אבל מצה לא אשכחן בפוס דוכתא
ולימסרבסני מקומו׳ ואי מסוס דאיתקס לפסח להא על כיסך לא אימקש דאי לא
אימא הכי ליפיוך ממתניתין לרבוכד'  :ואם לאחד סהתחילו לאבלו ישגו כל בני
החגורוצי׳כס״פ ע" פ ( דף קב ) סכינו יישנו מקצתן יאכלו כולן לא יאכלו ר"י אומ'

ויחון

ין
^
ישתה
ומפנועמא
..
לד׳ לא _
__
_
בירוש׳כדי ^"
ידת,ק(
דה<7
שלאן; (.
,,קן<
אי׳קלר׳הולז
ישתכר כלומ׳ויסכח מלגמור אתההלל ! :ע!
אגאןכן5ןע{כי
וס״ש ועציה לחזי אחרזיע ןןוהכ י5ןתמ׳אמרי!("הרי"! נ7
בחדי׳תליס וכי׳כ״כ הרא״ש בפ׳ע״פ ואח׳7הי7,ן ^*
5770

הנ3«7

כךכת׳והעול׳לאגהטכןלחזראס׳זינמן א 7י״3ין«”5׳מן
וההי דמדר תליי טס אשתו וקטן שהגיע כע׳ לאימ ייני3
לחיכוך יכול לוע' הודופכ״ל :
עחהםלויי! א^ב
 QHכיס ד׳גומרעליו אתססללמשה' אנלעי«הס ,ניאה

נע '«  ( fיף O’Pי' ג ימי י £ל’י
iZ £
ההלל ואומ׳עליו ביב הסי׳וכגמ (י  Cp,pעמה־)אב3למ5עכין
מאי ברכת השיר יג יהורה אמ' יהללוך ור'אחיד׳ הודווסתרי״ל
יוחנן אמי נסעת כל סי מ״רר' גומר ע'לין  ,כמ׳לאסאיןה!7ו3
את ההלל ן ^׳ ה לל סגךן( זך״ר טרהי .ןי"^ ר׳ל ל(ל;נותןרש1
,
.
י,
! אח׳מינב אגו7ה
ה מפי לא אחסר מהיכן מל הגדול יד7מהגי׳שנג30קבי,

וישןהפסק אכיל ' הוא ושדב לא יאכל

מלשתות יותר •

אחוס לעגידי זכר לפסח כזמןסב״ה קייס ר״י אומר נתנמנמו יאכלו ארישאקאי
 ¥מ״ק ישנו מקצתן יאכלו ואתא למימר ה " מ אס

דיאמ׳לאחריו

אבל

ף ו מנהג^ ־,״״
דפלמאכרב יהודי
בממייהובביכ׳המירהלאג״׳הנייהואיל
ובהלל הגמל • והי״אש כתב גבי כיכת פי,אע״ההש7ר
השיר רסבי׳ס סירס דטבדיכןכל} רןויהן דיל׳7הןא?ראש(ב
מלךמסולל בתושדחי' 13
ליכסי!
,.
וחיממיןבהלל !
גא״י 1
עחמה7צליכפין
וחימר הלל הגדול ונשמת וחוממיןסנית י -תידיכל1,
לאחריה
בא״ימלך מהולל בתושבקות וסיבי קייס אי! מת ניס נ™
כהן לא היה חומס ביסללון בא״י מלךלנמלאלטויעיןכל
מהולל בתוסבסו׳כיון דבפילעיחת'3שו ף ה ( 3א )(החנה
ישתבח דשתי חצוימות בסד גמא
לי שהון ה״תן ני׳
ענ״ל וכל זה לפי ציךס' רשב״ס שהו׳ גויס (<;'כ הי"! ר״פ
בברייתא כוס רביעי ו .ימ' מלי-־ו את סללל ע״פדל׳נישז׳נגל
ואו׳הלל הגדול אבל הרי" ףוהר״ מב' גור  0ז׳ ל׳מ״ח התרעל«
נבריתי -נופספיסי ו 1פ ' דכייק'6 « ’6ו
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שאחי זה  :וטיש ובינו ומתחיל לא לנו בלא ברכה  pדקדק שס כרא״סז״(ל •
7סקלתסח דליל
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שחורי׳™10אמונה
ומ״ש ושומה כוס רביעי בציסב׳ הכי ססיקכא בס' ע"ס (דףק״ח ) דכולהו דכוסו׳
כסו סיסיבה  :ומי ש .ששותהו בלא ברכה תחלה ימכיך אחריו על כגפן נתבארנהק׳ינה
זוהי -״יזתו
ונזכור!
בסי' תמיד  :ובליש ואס שפסו בלאהישיבה; צריך לסתות פעס א חית בהיסבהזיהי־״יזו
כבר כתבתי בסי' תע״ט דברי הרא״ס בזה  :ום״ש ומכיר^ פניו יכי׳כייכ0יש פ מאללש״ס 7
בפרק ע״פ ח״ל אם שתה כוס ד' בלא היסבה צריך לברך בס״הג על כוסשישתה נ£קוןהד1ת 7
ל״ר
י 6ח״כ בהיסבה שהרי כששתה כוס ד' בלא היסבה ולא נזכר להסיבה הסית דעתו ע״יוהרחוי לנא

מזנמנמי יאכלו גידמו לא יאכלו וסיס״בס יסנו כולן לא יאכלו אס התחילו לאכול
עסח ויסכר לא יאכלו דגרא כאוכל פסחו בסכי מקומות דמאס׳ שישנו הסיחו דעתן
<גו מאנ1ל וחשיבליהמנא כאכיל׳סבימקומו׳וחומר׳כפלמ׳הואוה״הבמצס־כזמן
^ לאח שהתחיל לאכול מצת חוגה באשרונ '
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רב יהודה אוייהללוך וחותם מלך מהולל בתושבחות ר' יוהנןאומ
נשמת כל הי וחותם כישתכח וכת רב אלפס דמניגא כרב יהודה
ורש״כסכתבכיוןדלאאתמרהלכת׳לאכמרולא כמרעכדינץ
כתרוייהו והיתמק בהלל בא״י מלך מהולל בתושבחות ואומ׳חלל
הגדולונשמ׳והדת׳בא״י מלך מהולל בתושבחו׳ובהלל הגדולקי״ל
כרב יהודי מחודו לה׳ ער על נהרויבבל שהןכ״ו כי לעול׳חסרווה״ר
חיים כהן לא היה חותם ביהללוך בא״י וכו׳אלא היה אומר עד כי
מעולס ועד עולם אתה אל והיה אומי הלל הגדולי ונשמת כל חי
וחותם כי למה יחתום ב״פ כענק א׳וכן היה נוהג א״א הרא״ש ז״ל
יי-י " יעקיי
ממקומןכק? י׳*5י׳י ושותה מס ד' בהיסבה בלא ברכה ומברך אחריו על הגפן ואם
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' ישתה יותר נראה כמוסיף על המסו׳ומי' !אפי׳ אם שיתה
איכא למימי כיון ששתה שלא כתיקונן "אות! מס כ״ה
הוברר הדבר שלא ממנין הכוסו' סיר; ןהה פעמים תלששאר
שסתהפתההוא כןס
י
כ«0ו !כ כמהיי ב

כתב

הרמ״גס 3פ״ס סיס לו

לגמור3ן מ הה ^ 3כ ל פ ק ום שירצ  0משיח 1כפ׳ »י! רי"(

אמ״פ שאינו מקוס סעור׳והרא״בד כת׳שאין הדפת מקובלת כןוס'המ׳כמ 3שרבףי י^ יו יאזילומ׳רגמ

נתכמצמו אגל אס ני־דמי אפי׳

הרמ״כס

לא יאכלו בשיעורו והכי הלכתא צר״י דהא רבה קאי כיתיה כךאמרי׳בגמד'
מכוגסהרא״שכמב על משנה זו נמצה כמי איירי כדמוכח בגמר׳ כפייבדא דרכה
ומונח .נמי הפס דרבי יוסי אישנו מקצתן קאי והלכהכר״י אכל הרמ׳מבקמב בכי
ק(:ויהעיסנ 1מקצתן בתוך הסעודה חוזרין ואוכלין נרדמו כולן ונעויו לא יאכלו
מ,ש ןמי כילךאכלוונדע'שהוא מער׳רר׳י אפיפא קאי דקאמ׳ת״ק כולן לאיאכלו

מבוארים בס" פ כיצד צולין א

:תפא D 'O

חמיסי לא הוזכר

לסי׳רשב״ס

p1 )77S

אין לעשותו וכו׳הוא אשר כתבתי בסי׳ סקוד׳זה שרש״בס גורס כבריימ׳רגיעי גומר הש!5ור י
עליו את ההליואו׳הלל גדול ולפי גרס׳זו לא הוזכ׳כוס ה׳כלל לא במסנ׳ולא בכיית׳י
אבל היי״ף והר״מכ׳גורסין בברית' כוס ה' או' עליו הלל הגדו׳ד״ר פרפון וכת סר״ן
ש סר״זה סו־ב׳רי׳םי־סוןפליג צמתני׳דתנן לח יפחתו לו מד׳כוסו׳ור׳ערפון סבי
דה׳
׳טרפעסבידס
נינהו ולפ״ז נא ק״ל כי׳פרמון ילא נהיר׳דסוגיין בפוליס סייקין ייהטא דדי כוסו'
קובסוה׳רסות
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ד״מ

א־ח

הלכות ננסח

הנוב

ת3ג

תפא
(לי) יליולוס רצה לשתותו או׳ עליו הלל הגדול א״נדמצו' מן
המובח׳לשמו׳כוס ה׳ולומ׳עליו דלא אמרו רמן '3ביכו׳כלו׳אסר בה״מ לא אמרו רבנןאלא ביכ׳ א׳ךהי,מ^
נרא׳ילאיזי ^,הלל הגדול מהודו ליי' כי טיב עד על נהיות בבל וכוס זה
׳ק* נ7ללא

#ססיןאי״״צמל
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0 pi,״7 5נריך
לחתסאתר נ!ם
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אף נגינה אחי׳ נה
גנ'ל פי' ן נייהס
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נדרשות™ '
חיסכתו
אנליוים

אינוחובה כמו ד ' כוסות
והרא״ש כת׳רשכ״ס גורס כוס רביעי או׳עליו כלל הגדול דכוס ה מאן וכר ססי׳ואס
בא לימיכוסהרשות ואס ירצהימש׳כוםה׳הכיה״ללהרוג׳ לעשו׳כוס האומר
עליו
 w״״<■
״ ״״■» ׳•■ ״  -י׳*־ ׳-־ ״׳«■ ע י״ ה הוו ישן ומד ■
כלל הגדול אבל לפי גירס' הספרי ' מסמע
הרא׳משמ
:יי
דליש״בס ^ יין 1 ,
לעשותו ׳•
נלל5׳ץ
דלר' טיעון וי״א כוס ה ,ס״ל חיבה
ונהגו אבל עכשיו באו תלמידי׳ואמרו שעל כל כוס וכוס צריך
ברכהנר 'ג׳ כ הדברי יכי' '
וסיןכפיידצדכרי
האי יחיןלפי
דאדבי!
הפולס לעשותו רשות ע :״ל  :וכן יראה לאחריו כמו לפניו
ואומ׳יהמוך אהר ההלל והותמין מכך
מרוכלרבי׳סאי קאמי יהעולס נהגו
נהגוכןכןשהרי
שהיריJp
jp
מלבדי רבי האייסנסא  -לפניו
וכו׳כלומך בתושכחו’ :
ושות׳בוסהיואומרי׳עליוהללהגדנלוהותמיןכנעןמ׳דברי רס״בס כתב יכן ■יאה
ייאה מדבריר3י;ין
מדבייינינן
כדברי
רשב ט שסובר סאץ לעסו נוס
.כאי
 .zוא״ככי היכי דליש״בס
איןלפשי׳צלל
נהגינן ה כ ל חי ן גד הכוחר בשיח ןהעזי׳ ךבך י ךב סעחה  pהוא ומגן-׳ ש?י כ׳ _
נר׳מל־ברי רבי׳האי סכמב אכן לא
בכוס ה כל
וביאר דברי הסאל' שיב יפה הוא ואנו לא נחגינן בכוס הבל עיק והני ת״ח רכברכי אחר ה קלרבי ה 6יילדפ'רגי׳ומסמ'שט'
משרמ
סחחי1
עיקר ,
סעדיה כתס דכוס ה רסות וסי סמכה הלל ואח חלל הנרול דרסערי׳ורילכון עריפ' מרילהון דלא אמרו כפי׳הראסוןשפרסתיבדברירבי׳כאידקלו.
לשתותו גומר כהלל על כוס ר ואינו 6ומ' רבנן ב ,-ברכו' ע׳יב והעולם נהגו בו לעשותו רשותוכ״כרב יוסף לפי שני לרבי האי ישותהוי והיכי ס6זי!ר
על דכי’ ישיכס וכן יראסמדכרייג,,.
יהללוך ופל כוס ה׳אומ׳הלל הגמל וחותם טוב עךם שאם הוא תאב לשתו יעשה כוס ה' וכיב רב שך שלום
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כיהללין חסו שכתב ויניח יהללוך ויאמר כוס ה רשות אם רוצ׳לשתויישתה ואומר עליו,הלי הגדול וחוזר
לאחריו
סאס
הוא
מאב
לסתו
'
יעסה
טס
ס׳ק3׳
כלומ׳יכיחמלוכן' יהלליך על מ ד' ואומי עליו יהללוך וכן פדר רב כה? צדק ורבי׳משה וכ״כ רב עמר'
שסהיאש והמידכי כתב בתישיהסירן
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ממ1לטעס  5חגה בכג כוס צריך 3רכ
דכשס ס  :וס שלפני שרוצה לעשותו לא יחתו׳אחר החלל ויאמר עליו הה לל הגדול
"מגהגל0ת ,׳מיס ברכת הסזון טעון ברכה דעל כוס רחש ין
יונושליםעסשרשי׳ או' קידוש ועל סשני אומ אסר גאלנו כך ונשמת
טובויחתום וכ״כ הרי״ץ גיאת כתבא״א ז ל יראה פרברי רב
יוסף
המתוק ‘
עלם
שאמור לשתות אחר ד׳כוסות וכ״כ
רי״ף בת׳דאכלי
^ I? rcכיסו ^ חי ,יכל 5דס
יוסף
טוב
לאק
עלם ^ אפור לשתות אחר ד כופות וב כ וי ף פת ר ^י
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כינשו
שלום כיס ה׳רסייאס
רוצילשתמשתוממו'
עליו יהללון וכן סידר רב כהןצדקונו'
דצ׳מדפח׳מי שירה׳לעשותו
חות׳ביכללו׳
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דברכת מזוג
וכסאיהלילא ו» ! 6דצחי  Tnביהלליו '16ההלל דהיינו ^ .ו׳יילל"■ ־!
ועל כוס ה׳ חותם בנשמת עד הבוח׳בסירי לידז רשותא למשתא המרא אלא
מיא
וכן
כתבו
כל
הנאוגי׳ותיס
'
כוס
דימתה
לו׳
דייצו׳סדטחדקאסלבי׳
זמרה ולסי׳ז מה שאמרו ושות׳טס ה׳ואומ׳ מנ״ל הא רהא לא קאמר אלא
אין
מפטירקלאחר הפסח
אפיקומןלא קאי אלאילרב כהן ורבי׳ מס׳ויבפפיס
עליו סלל הגדול ופר ' היינו לו' שותה
כוס היינו שלא לאכול אכל למשתי שרי ומנהג פשוט הוא
שלאואסס׳סרבי׳מס׳ סמ״ש רבסרסלו׳(אומר
ה׳אח׳שאימרי׳סליו הלל הגדול
וכו׳ואיפש׳ לשתות יין ופי׳ה׳יר יונה טעם למנהג לפי שחייב אדם לעסוק
כלעליו יהללוך ה״ק אימי על כוס ד'
יהללוך
לער ' סמ״ש ספל כל כוס וכוס צריך ברבה הלילה
בהלכויפסח
וביציאת
מצריסולספר
בפסי
'
ונכלאו
שעשה
ועל
כו׳ה׳נסמ׳וגס זהדוח׳ויות׳נרא׳לוס'
לאחריו כמו לפניו כלו שכל כוס
ומצייר הק״בה לאבותינו עד
שתחטפנו  .שינה  \ .אם ישתה
סיוקדסלוכרכה לפניו ולאחייו שכוס
ישתכרוהכישרבי׳סוב׳דלחתימ׳נשש׳קרירבשרשלו׳
איתא בתוספתא חייב ארם לעסוק בהלכו׳פסח וביציאת מצרים ■הלליך ומאס' שלא כת׳סאעוסומ׳ב»■»
ראשון אות' עליו קידוש סייס ועל כוס ב'
אומ' כרכה אסר גאלנו הרי ביכה זו היא כל הלילה וזהו ששנינו מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע שהיו כהלל על כוס*ד׳מסמפסגומ׳מליוכהלל
עם חתימתו
מספרים כיציאת מצרים כל ההיפה וכר :
אחמנ׳לכוס ראשונה וראשונ׳לכוס ב' ועל
* ( נ״ה ) דלוה כענתיכעי
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דעתי
הנוהמא
שהיתה לפני
שהיה
כוס ג' מברך ברכתהמזץ ובס״הג וברכ׳ זו D
רי״ף מאן דלית ליה אלא כזית דמנטר׳אכל
סרבי׳מס׳סהזכי׳ כת ' נמו ' ר?שרשל'ס1א1מ׳
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בריש
היא אסריכ׳לכוס כ' וראשוני לכוס ג ' וכוס
דלא
מינטיומבר׳
עליה
המוצי׳ולבסו׳
עליי יהללין ולא היסכת!בגו
כאן רבי' אינו
ד׳סוכריס תלמידים הללו
שמברכקעליו
שחחיוגמרי רנעמופסיה
מברך על כזית דמינט׳לאכול מצה ומברך אמרור ואכיל והדר הימ״בסיאלא רב
כתונקתר ואוח'ע1יווי־(!ון
ברכת קרי אח הלל וכמו
שכת׳
רבי׳
בסימן כריך מצה ומרור ואכיל בלא ברכה ותם עליו א״א ז״ל לפי
סברתו מסה גאון דאלו אח״כסנאתי נוסח 1;Wגס
תע״ג
סר״מסריטנבורג
וקצת
גאעיס
שיאכל כזית רמינטר
כזיתלהרמ״בס אינו גלנריובזדשלו׳־״וז׳ןאוזוו
לבסו׳היאךיעשה כריכה אחר שיאכל
סוכריס
כן
או
סהס
סוכרים
שצריך
לביך
רמינט׳ויאכל
שאינו
שוס יהללוך והיא הנוססאהנמנה
שמדאחריו ויבטל טעפמצה ויותר
מסתבר אומי
בפי׳סג על כוס ד׳וכמ״ס רכינו כסי' תע״ד
שאין צורך ל7תוקכלל ׳
סי״א שצרי׳לכר׳בפ״הג לפני כל כוס וכוס לפי פכרתו להניח הכריכה שאינ׳אלא זכר למקדש ממי שיב ט ^ברכה על כוס
אי זוכרכ׳מאלוסיסברו צריך לכרךנמצא טעם מצה שבפיו וכי׳כה״ר יוגה שיאכל כזית דמינט׳ כאחרונה ״סיס’  ,״!כ
י־לסיני ^ ,
סהי׳אחרוכ׳לכוס ג׳וראסונ׳לכיס ד׳ואח״כ ויברך
עליו על אכילת מצה ולא יאכל אחריו כלל ובעל העיטור ?”. 6 1P 1ז ל ילל!ה׳ ? ? ?I!!v’ :TJ
יתחי׳יסללוך וחות מלך מהולל בתושבחו׳
כתכ ?י’ אכל מירילא  “ ’Pףבי ג עליו
ועל א־’ לת מצה הסיי־נ Sנפסק• סר'6ס ־' ע־־ ונססנ׳ג׳
־ מל כיס ה׳וסותהו נמצאת כרס' זו אחרונה
ויאכלדמינטרצסוףבלאכרכ־ואאהראישזלכתבשיאכמיר כתבו בפ״ו סרבי ' •
יחיאל היה ■ י
מתי׳לסתו'׳
לטס ד׳
וראשונהל
כוס _ה_ל _א״חנ_ אומ׳
כזית
רמינטר כדי שיאכל מצה
לתיאבקויברך עליו המוציא
»'^ 1» « Uxt %
_ _
ועל" יין והעול' נהגו כדברי הר״יף ומ״מצדכייי
«'»
■»ז!•»*•*
הגדול
***•>*» *יי **
וסוס
'
בנשמת
הבוסר
כשירי
זמרה
אכיל מצה ואינו חושש אם ימכל לבסוף דלא מינטר
הכל מומ׳לשתו׳מיס ומי׳סאר משקין ניא'
והרי כאן ביכה
אחרונה
על
כוס
ה׳
נמצאו
JäH
 3DDרי״ף מאן דלית ליה חנ? רא בליל פסח מקרש דלמאן דאסר לסתות יין ה" נ אסרכסו •
סכל אלו ד' כוסות אע״פ שאין לכל א׳מהן
אריפתא והיכי עבי' שרי המוציא ובצע לריפת׳
והמידכי כתב שה״ר שמואל מאיוראהיה
ברכס מיוחדת החלה וסוף
מכ״זישלפי סדר ומנח
מתקנו חכמי ס נמצא שלכולס
ביכה
ידיה עילויה ערדגמר קירוש׳ומבר' לאכול מצה ואכיל והדר מחמי׳ טל עצמו ולא היה שותה אפיסיס
ואכיל
שאר ירקי ולסלי' לפתור ' ואומ׳מה נשתנ׳וכל ההגר' עד גאלוכ״כהגהל1מיימוו ^ ו ™נהגו : P
לפניהן ולאחריה׳ אבל קשה לפי׳זה דאס
ישראל
ומבר׳אמרור
והד׳
כריך
מצה
ומרו
ואכיל כלא כרב 'והר״י ? :ח ,ב
כן היה לרבי׳לכתיב לן ושוה׳כוס
ד׳ואומר
גיאת
 1כ׳שאינו מבר׳בשעקידואלא^
יהללוך אחר הכלל וסותם הלך מהולל
המוצייוגו׳הקידו׳ואוכ׳מטבל
1
'בחרום׳׳וגו׳ההגדיואח״ב מבר׳עלאכיל׳מצהועל אכיל 'מרור מצה לתיאבון כליל כ ' :כחב האגו בפס
ירקו׳בחרום
כתושכחו וסות' כוס ה' דהוה משמע דעל
סכלי
המהדריןסביסראלררגץגיל
כוס ה׳הוא אומ׳ההלל וסות׳יסללו׳ושותסו
ובעל
העיטו׳כת׳שמי׳בקידו׳אח׳שביר׳המוצייכרעל אכיל מצח סני כליל ראשון לכלדכריוזכרלפס אכל
ואח״כ אומי עליו כלל כגדול אכל השתא וגו׳הקידו׳ואוכל
וכיון שאוכל מצה יאכל מרור מיד שאיןלהפסי סי שרוצה לאכול ולשתות ליל סכיאחר
שלא כתב 'י ״' ,
ושות׳כוס״ יד' ׳•״״•׳ *-׳*
משמע ׳«׳׳*׳׳•
שעל׳יי*וkJ
כוס tל "" J
בין ’ ׳*׳" ״ ׳*-׳** ׳1
אכיל׳מצה זיי r #
לאכיל׳ ׳ו*
מרור *** 0
ע״כ »■I
ואי ^ ז«
לא «
*
חוינא
דמפתפינא * " ■
כטם
יי
; ; vv ,Uml
גמיההלל ׳•!׳ '»י׳
אוכל י,׳‘ "
■«•'
ושותה \
ואין עליו "
הוא אומר יהללוך אחר ההלל וחומס מלך מהולל בפוסכחו׳ואח״כ
סות׳כוס ה׳ וקוד' אבל נמצא מוציא עצמו מכלל המהדרים ועובר על דברי חכמים סאמרולעולם
סיפחה 6ומ ' עליו הלל הגדול והסיב דברי רב סעדיה כן הוא
ומנהג
יפה הוא כלומ ' לא יוציא את עצמו סןהכללעכ״ל  :חפב כתב ר
%״ף מאן דלית ליס אלא נזי
נמי שחצה לשתות כוס ה ' וכמ״ש לדעת הרי״ף והדמ״בם
ואכן
לא
נהגינן בכוס ה' דמינסרא וכו' בסוף פ' ע״פ וכפי הר״ן יס תמיהיס על סרי״ף שהתחיל ו6ומ היכ
כל עיקר נר׳ שטעמו מפני שלא היו גורסים בברית'
כוס
ה
'
אלא
כוס
ד
'
וכדגריס
דלית
ליה
ממצה
דמינטרא
אלא
כזית
בלבד
ואח״כ
סייס בסני זתיס שאט דלכסיף
רשב ס  :ומ״ ^ דדכרי רב סעדיה מנהג יפה הוא היינו
מפני שרוב הספרי׳גורסין מברך על כזית דמיכסילאכול מצה והדר אמ׳דכריך מצה ומוץ ואכיל בלא ביבוהר
כבייתא כוס ה וכגירסת כרי״ף והרמ״כם • א״נ אפי׳ אס היה גורס רכי'
האיי גס כאן שתי זתי׳ואפס ' סכשאמ' הרב כריך מצה ומרור מהכי׳דלא «ינער קאמז־כ ז
נןכופההיהסוברדלרסוחקתניולא ל מצוה וכיון דלית 'ביה מצוה לא היו טהגין
דכייכה אינה אלא זכי למקדש■ מספייס דננכיד לה
ממצה
מינ ^יי
■.
לעשותו כלל ורב סעדיה סובר דלסצוה קתני ומפני כך היה נוהג לעשותו ואפילו
דכי ?^ :זי דלית ליה ^ כזית בלחוי
כדח בלחיי דו ^ ^ מל ,
^
אס היה מפרש דלא כוי מצוס אלא רשות כיס מנהגס לסתו' כוס ס ' כיון דלית
כיה
חובתיה דוקא קאמ ' עכ"'ל • והר״אש כר ' שתפס פ! רוש׳קעא כפש יט ידכ ^י 'ו
איסויא ומס שהשיב דדברי־
רב סעדיה מנהג יפה הוא היינו לומר דמ״ש שלא לכרך כזית בלחו' תיירי וכייכה דקאמ' היינו ממצה
שאינה ודכרי הימ כם! w
ו מל אכילת
מצה ואוכלאומי
פל כוס ד ספיר דמי כלומר ועדיף ממנהג התלמידים וזהו שכתב אח כ
וסנית׳ח« uj v.ן j jwiןj .יי• ׳.י! ־<  uu 1*j hw jjuuju vjןע* ' - J1י -״• -
pi
למביכי אחר הלל ואחר הלל הגדול כלו' סמביכין טל כיס ד ' אחי הלל
יהללוך ועל כזית ופיט טוע׳אחריו צלום וכמ׳הר״ז בשס הח״ה דה :יכ׳דלימ ליה ^ 0ר' אינה
כוס ה' אחר הלל הגדול כשמ׳טד הכוח ' בשירי זמי׳דרב סעדי׳ודילמן עדיפא כלות׳
למינטי ^ני כו יוכ לל ^
זה כמ5מו יזה3מצ:מי סהכר'כה
^ נמה
לרב סעדי׳להיינו דילכון שאינכם מכרכין אלא צח' עדיפ׳מדילכון
סמברכין שתיס אלא לזכר בעלמ׳והיכא דאיפפ׳איפשר־היכא דלא אפסר לאאפשר 1110 :יי

^ךןי וי״ף מאן דלית ליס הערא בליל פסח וכו׳בס״פיע״פ ופי ' סר״ן שארי' בתי׳ויחזו׳לביתו באחרונ׳רגמו' סעודתו ויברך על מזונו וישמ׳טס ג' ממור ההלל
דשא המוצי׳פידי דהיה אכפ״הג דקזי'לקידוש ומנח ידיה עילויה עד דגמ' קידוש' על כוסד׳ואח״כ ילךלכית אח' והס יברכרפל מזונה ויספו וי־גסו׳להס ההלל על כוס
^יוןםמקרם עליו סצוה לאוחזו נידו כסס שאוחז בכוס■ שמקדס עליו וכתר דגמ ' ד ' אכל ה׳יר דוד אבודיהס כתב להתחיל כביתו ולימ׳פד גאל ישראל ולכיף הסוצי,
לאכול פצה משו' דקימש תדיר ספי  p '□ 1( •:רבימבשסהר״יגיאת יעל תכיל' מצה ואח״כ הונף לשאר כתיס ו 6ח 'כ סהר לכיהו וגי' סעודתו לבי שלא
׳« :ן«פופ?< סוכיה -.ניוכי  6ימליס
התירו לעקי' מסעודתו ללכת למקו' אחר נישא־/אן> jיהלל! ן
׳אינו מכרך על אציל מצה עד
אפי' הכיס סס זקן א ו חילה אלא לדכ׳מצו' ה;א שגר& רמוקה
חמי־
וזייג
אומ׳שיטבול
ביר׳מיד
בל
8
קידו׳ואחי׳כ
יפדיההסי׳וההלר עד
שלא ; אמליזי 1£1ם
הכגד
עוכר' כגון לקראת סמן
או
כלה
:
וכתכ
שאי; ל 1פי© גפ6
כעל
העיטו׳מסתכר׳דלא
מצי
מכר׳כפ״סא
ננימהכנא אןו -י'
אסאר ירקי כלומר נסיכו׳ ראשון וטעמיה איעה אהדההלל
וסודדבעינ ?דליעב’ ד תי ’^ יבריצי הי,יי׳כד׳
עליה ומרור אחריה מיד
שאקלהפסי׳ביןמצה למרו׳ונמצא משגה
מסוס דלא אמרו בגמ׳דא״עס שיצא מוצי'  3לאפס ! ה״ה כא;
ציצימנ יוכם,מ ^’ ו^דברי
^
כל
הסדר
ועוד
אם
מקדש
מיד
קנ״ינה׳מבזי״ל
נמצא שאפי׳טיבול הראשון הוא לולא כברצ׳הלסס סל מצה דהיינו המוציא
«וק0 «.
פנהגי
! | 5vwlv ’vסי  60נלמ ,״ מ ״ל■
אחיהפוצי׳ו ^
ןמןהיכיר׳לתינוק׳הלכךמוטילטעו׳קוד' הקידוש וברב׳כפה״ג סל
קידוש היוס דחובה כינהו *
לגתעצישק'היג 11י
" 30ווע ליה ונו^ מיי׳בגמילגני
לקיים
יחמצו
כפודה מפה שישנה כל
הסח־ומיראה
דעתרכ
אכל סיכול דאינו סל סובה ולא הבריק «דנש ואי; ה1פפין
׳ל דלי׳ליה פאר ירקי לאח׳שמילא
כריסו
נטרונאי
של
ואם
ליהאלאמשו׳סיכירא דמינוקו׳כיון שיצא לזיופא קמחו מי
איןלו ייןסוד׳ חלל והגדה על הפת ומה נשתנה
אינומוצי ' והלכך צריך למעבד כדאמ׳רב ־פאין לו יין ייתס
^ומנר׳ עליו ועוד שלעול׳
ברכת
אכיל׳
וחות׳ ומבד'
המוצי׳ולאכול מצ׳וגו' פעודתו כ בעל העיטו׳ מי שאין
אותה מאקס ל' 7
^סמוב'
לברכ׳המוצי׳הלכך
צרי
'
לספכ׳
לו
יין
עבר
אררכנןדאטרי ולא יפתו׳ דו מד׳פופי' וצריך עמכו׳מה׳ חסד' גבי מאן דלית ליס פאי ירקי־שצרי' כוה!ת ( :ונהנה**
לה כל מאי
לפסו׳סני
דאפש׳ומ״ה
הטיבולי׳במרור
אמ׳דאין
דמכרך
מפסיקין
בפ״הא
שיש
מנזגי׳ל׳ דלג וספל
לו לקיי׳מצו׳חכמיי׳ולא יפמו׳על הפ' שאפקיייכוס א׳ אל קייס
ולאכול מרוד כחזר׳ואכיל וכי מטי למרור קילס אין לגקחין
,3לק אלא בקירו׳ לפי שהו׳ תליי י ^'׳ע
הג׳לקימכו׳ מה שיש לו
ולהוצי׳הוצאות ער ש׳מצ' יין־או צמוקים
כלומ' כשמגיע לסיכול שני שהוא טיבול שאר מפקין לאין
לאכינ lמ רור ל
ית
סמפסי׳ ! -
נין ״
כמו
אכילת מצה ־},
*
שאד׳צרי׳לחזו׳אח׳לולב
w
ww
ואתרוג
*a
1
׳
׳>,
ih
im
ור׳יוסףבר
j
בר
✓j
׳׳,
*
»
1
ורב
*
*
1
ia
האי
j
\*
גאו!
11
r
jw
rwU
ז
■
md
i
i
md
\
(
%
־
*
׳
1
שרגילות לאכול כו מרו' דמצה־ולכר׳פליי מקמין אצא לע
כה סלא
הצריכו
מכל
ןיס
׳־^
0
סמוב
!ז
כתבו
ימ
שאי
?
לו
יי
?
מקדש
על
הפת
בלילי
שבתו
'
ויייט
חוץ
מליל
היין אופפנ-דלעיל
השתא דלית ליה שאר ירקי אכיל ליה כלא סי׳רע׳יב אמצס לי
ובזנמי \^
ח
^”
6
י
6
עבי
׳
י
פסח
שחרי
אמרו ועא יפחתו לו מר׳כוסות .י
כרכ׳ה״נ עכי׳היכא דמברי ' לבתי אסריני נראה ? גליל פשת
lÖH
כתב יר ' ףםאןיגעיי! כריכי כתרי או» nVra
דכיוןדמברך כפה״א ולאכול מרור על יש לכמוך יא«"ל
טיבול אס׳ס״לברב ' כפה״א ככרכ׳המוצי' דתקדשין עלשאר
פויסיסליהיכאדלאאפסר
וסוכ׳נמ
y
כתיהיכי עגי
מכר׳ברישבכית דילי ואכיל
חפקיןאחהיאתמר
שצויר לסמוך ברכת אכיל׳
מצה
להמוניי
כל
מאי
דצרי׳
ומכר
בה
מ
וחרר
מבר
לכל
דח
וחד בניתיה ושתו דמצ' וכרכ׳כס״סג דקידוס סיוס שאע״ע
מלינה ) «
!עוישא מדהרי7ף דאפי '
בקידו׳סהו׳תדיר אינהו כסא דקדוש' ודאגרת׳ואכלי ירקי ומצ׳ ואיהו לא אכי' ושתי שיצא מוצי'  X &1 :ולא כהיראלא״א ז״ל
איןמפסיקי? ביניהן
אלא
לבערן
סמים
'
כחדייחו
ושביק
לחו
למנמ׳סעודתייהו
כיינו
ופברכי
אינהו כה׳ימ וחדר
מדכתב כס״פ ע״פ דקדפשטיק;
צנילת ממ׳לאכיל׳מצה סוב׳מר״י גיאת :
אזיל לביתא אחרינא ועביד חכי אע״ג דבברל הנהבין ק״ל שאינו בגמרא דביב' כפ״הג דקידוס סיום אע״ע
וובי' סכמ׳ואי לא דמסמפינ׳ הוינס
צל יכול לכרך לאחרי׳אא״ה יהנה עמהם שאני ברכ הלחם של מצה■ שיצא מוציא שמעינן שא* מפ שכרך לעצמו
שיטבל בירק וכי ' סובי סיש ל טמו וב י כת וקידו׳ היו׳ שהן חוג׳ הלכך י ? ול לברך להוציא אהרי׳ואע״פ שאינו המוצי׳על המכ' שהיא חובה כי איכא מאן
אסלתמצהלהמדצ ' כ למנ^י ד’והש יה 'י ו
'נהנ׳והד׳אזיל לכיתיה וגמי׳הלילא ושתי כסא דהלילא ואי בעי דלא •שמע ולא נפק ידי חוכפיה הדר
צינומפסייביניה'3ול3ז בקידוש דלפי שהו'
ומברך ליה כין המוצי׳בין על אכילת־ מצה
לאקדומי
לחני
בתי
ברישא
בדיך להו ולא אכל ולא טעים והיר
חדיר יש להקדימו לברכת 15כילת מצה
בין בפה״א בין פל אכילת עיור כולהו חד
ונועהכרי״ף וסובר שסין להפסיק בין אזיל לכיתיה ומקר ושפי׳דמי
ואט
ירצח
יגמו׳הכל
בביתו
(
וכ״כ
סעמא סינון דפצוס צינהו עכ״ל ופי ' רני׳
מצה למרור כדברי הר״י גינותוסוב׳שנזין הר"ןפ׳ע"פדףרנ״ג דהכי עדיף טפי) ואח״כ ילך לקדש בבתים ,הטעם דבברכת בפה״א נמי אע״פ שיצא
לסמל מצה ומרור קולס ההגדה וסובר האחרים ויקדש להן ולא יאכל וישתה עמהם וכת׳ בעל העיטור מוציא אפ״ג דלאו סונה הוא לסבל עיכול
הינצ למיהור צמרי טיבולי כי היני
מפתכרא רלא מצי מברך בפ״האי אשאר ירקי כיון ; שאינו ראשון כשאר ירקי דמון דתקנת חכמיה
דסיהויהינרצו ו 15ע' ג דלדכרי הר״י גילות טועם עמהןשלא אמרו אלא בבו־כ׳הלחם של מצו' וצרי'
■למיעבד הוא מסוס היכירא דתינוקות הוי כברכת
נמיפבי׳מרי טיבולי לית בה היכירכו כיון כרב חפיא דמברך כפ״וזא ולאכול מרור בחזרת ואכיל וכי מטי המוציא שהיא סוכה ויכול להוציא' אע״ס
דמיוייהו בפי המוצי׳עבי׳להו וזהו שכת'
שאינו טופס ודברי הרא״ש בזה הס דברי
ח £נ
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זני& ׳מדי׳ צנרן
גאלנו ׳יכא ^ימא
גפק׳ ' ברנה נ1י£1ס
נ^סי דיגנרכי׳אנל

למרו׳אכיל בלא ברכה ולא נהיר׳לא״א הר״אש ז״ל דביון רתתנת

ופווסססקדש מידנמצס מספילו סיבול
היאסון הוא אחר המוני' ואין כאן היניר'
לתינוקות ז01׳׳  pוכן יראה דע' רב
נסמנאי סכת' ואס אין לו יין סוד׳הללוכר'
נלו׳הריססזב׳כהדי׳שאין לאכו׳מצה קוד'
ההגדה ודלא כיל הנך רבוותא וגס סוכר
האיןלהעסי' בין_
ברכ׳יהסוצי' .
לאכיל' .
מצה
כדבר
בקריא' המיה 'כרי הי׳־י גיכזת ומיה
בקידו׳ביון םל<ז הזכיירספש׳דסכ׳דמפפי'
נו ניניהם וכיון דמדיר המז יש
להקדימו וכת' א״אהר״אש ?" ל דאפי׳אם
איקיודעקבה׳ים יש
תקנ׳להקרות׳ ברכת כמזון נרסס דה״פ דמססר שייכת
לנרכ׳סכיל׳סצס הדפת הרי״ן
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חייב לברך
חייהיבול׳
■ וטיבול קסס יפש קוד
הבגד יכול לפרךכדי להוציא׳כי היכי דברכ׳הלחם של מצה מךצ י ^ ם ח ככל שמברך לכס כס׳תע׳ס צריך

חכפי׳היא משו היכירא למינוקו׳הוי כברכ׳מצה ויכול להוציאם הרי״ף • ומאחר שלא הזכיר ה־רא״ש דברי
העיטויכלל לא ה״ללרכי׳לכפי׳ולאכהירא'
אעז ,פ שאינו טוע׳ומ״ש ריף ומברכיאינהו בה״מ הריתקנ׳ליורעי׳
בה״ם ואם אינןיודעי׳כת׳רב עמר' שאיןתקנ להוציאם שאם מברך לא״א ז"ל אלא כך ה״ל לכתוב והיי״ף
והרא״ס כתכו דסף מבפ״סא דשאדירקי
להןבה״מתו לא מצי למישתי בכיתיה בח״מ וכי' כ רב כהן צדק
מוצי את אסרי' וטפמא מסו׳דסיוןדמקנת
שאם אינן יורעין בח״מאסוך לקךש כי אם בבי׳א׳ואם
קרש בי; ־ חכמיה היא משוססיכרא לתינוקוס וסו""
בתים הוי מוציא שם שמי' לבטל'וליכ׳למימאע״פ
שבירך
בה״מ
לס״שרכי׳ואט אינן יודעים כתבריע-
י אוכל עדיין מצה כבית א׳ומברך בה״מ דאטו אינעו רבעי
למיכלש 7ין מקנה להוצלזס שסם מברך לסס
תרי ? ימני בליליא מצי אכיל ובלבי שיאכל כזית מצה
באחרונה ברכת המ*ון תו ל 6מצי למיסתיכביתיסי‘

' יי D6פישהוצדי^ קדפהפפ כיון שהוא חוב׳ה״ג

בה״מ כיון שתקנו
עמהסכזית כדי
בביתי'שיוכל
כה״מ לברךלס
!' 6לו לקדש עדא־ח׳ההגד׳צרי׳להקדי'
ר׳כוסו׳ותקנך ^ חד מהם ^ לתו
 6צא
מל מצי למשתי
כלומ׳סוב
בה״מ הוי חוב' כמי כמו שכתבתי בשם א״א הרא״ש ז״ל
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לאכול
ולסתות
3
כיתו
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נסו' וב שלום גאון ,דמקדס אר יפת' וגו
לאכול בליל פסח ב׳סעודו' דמיחזי־ כאוכל
שבועה שלא אוכל מצה סתם אסו'לאכול
שדר של פסחובוצע  :כתב כעל כעיטו'
שני פססיס • ורב עמיסמיידי בסהקדיס
מצה בליל פסח אמד שבועה
וכל
מ 'סאיןלו ייןעבר אדרבנן וכו׳ולא י  0מו'
לעפות הסדר בשאר בתים וס״ה קאמרי
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פל רפת שאה קייס כוסא׳לא קיי'
פמח
הג׳כלו'
לוקה
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מצה
בלי
^
פמח
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שאס כירך ברכת המזון דהיינו שאכל
סביון שהוי עקד על הפת הרי
קייס
מצוה
כנעשי׳בכוס
א׳אבל
מצות
ג׳כוסות
אחיי'
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ש״ש
לבטלה
שבאחת
מסכי
הבתים
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אוכל
עמהן
הל העת אינו מביך לא גאלנו ולא יהללוך כי שתיהן ברכ' סל כוס פכ״ל א ;
ומברך להם וכיון ס איכס יוצאים בברכתו ה״ל ברכה לבטנה וליכא למימר אע״כי
^ כת  3יי״ף מאן דבעי לברוכי סתרי או בתלתא בתי היכי עכיד מברך שבירך ברכת ה מזון בבית שאכל שם חוזר ואוכל בבית ס& ני ומברך ברכת המזון
בריש׳בביפ׳דיליה וכובש״פ פ״פ•
■ ומ״ש שאני ברכת הלח׳של
מצה כדי להוציא׳דסאחר שהוא ג״כ סייב בברכת המזון מוציאם ספיר ותו לא הוי מוציא
יקיזו היוםשהם ח נס כלי׳כרכ׳המוציי׳סל מצה וברפת בפ״הג של קידוש אע״פ שהן ס״ס לבטלה דאסכן נמצא שאוכל פתי סעודות כליל פפס ואפילו .אסיגית
מימסההנא׳כיון דחוב׳נינסו אע" פ שיצא מוציא  :וס׳ש רב״י׳ואס ירצה יגמו׳סנל מלאכול מצת אפיקומן עד סוף סעידה שכיה אסור וזהו שכתב מאסו איניש רבעי
'33תיוכו׳כלומ׳אע״פ סהי־״י״ף כתב ומברך ב" המ והדר מברך לכל חד וחד בביתי' למיכל תיי זמניכליליא מצי אכיל ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה כלוער
וכי
יהדר ^זיל לביתיס וגמייהלילא ושתי כסא דסלילא לאו דוק׳שאס רצה לגמור אע״פ שמניח׳ מלאכול כזית מצת אפיקומן עד טוף מעודה מי מצי אכיל הא ודאי
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ברכת המזון אסור לקדש כיאס בכיי( אחד;
ס? וד סיגמו׳ססד׳ינול לברך בבמי׳אהרי׳וכ״ש אחר גמר כל הסד • והכלבו כת׳סאס
וכתב א״אז״ל לאפי׳ אס איקיודעיברכ׳המזון יש תקנ׳להקיית׳מלסבעל' ובו'
י*ל מקדש ופוש׳הסד׳בייתו ואסר הכריס'יקודם שיאכל סעודתו ילך ויעש׳כן 3כמ'
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תפו (א ) מיגיואפש׳דאףכה״מ יכול לברך כדלסוציא׳וכו׳וכמו שכתבתי כמס א״אז״ל על סיכול דלהר״אש רשאי לאכול כזית ולהרמ״בסצריך לאכול כזית י מןרסןב ו״ו
סל ירקו׳כת רבי׳כן משו׳דלא דמי כוס דבה״מ לברכת המוציא ימצה משוס דסתס דלכ״ע ספיר סכיד מלאכול פחו׳מכזית דלהימב״ס לא נפיק ידי חובתיה '° Hז
ייח*בע ^ אצא כיון שהוא חייב לאכול מצה וא״א לו לאכלה אא״כ יברך ברכיהמוצי׳ה״ל ברכ׳המוציא לומ׳דכיון שאס יאכל כזית צייך לביך אחריו לדע׳ר״י כמו שנתבאכסי׳ ח■"‘ ני
בסיתע״גיצס
צמר ימ״ג ? יו ככרכ׳סמצו׳שאע״פ שיצא מוציא אבל רכוסות אפש׳לקיישן בלא בס"מ שאע״פ שכל יאכל פסו׳סכזי׳אינו כריך לכרך אחריו טפי עדיף לאכולפחי׳מכזית
וית
היר׳ת למה״ך ל כוס תיקנו על דבר מיוחד וא' מהכוסות
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ך* ף* בדרך קצרה אלפי שכתבתי הסדר בריעותסאינה
ייקציפדןשע׳ שין הסדר שתקנו חכמיסודאי יצא וא"כבס״מ
שונות אסררנו על דעת א״א הרי׳אש ז״ל למען ירוץמה "
« טי< ׳צלאשיןאינ׳עניןלכוס ג' כברכ׳המוציא לאכילת הקורא בו יתן לפני בל אח׳ ואז כוס של רביעית אנשי׳ ונשים וטף
יי 13׳,׳*׳ ׳• ״ :׳’ ״ חנת כיי שיהא
היי׳
שמ ,לל יי,תר מי מצה וכיון שכן כה״מ דליל פסח הרי היא
ככס״נו דשאי ימי׳סאס יצא צינומוציא ויקדש מיד קודם נטילה יק״ז יין קידרעןזמ ןואם הוא שכת אומר לתיטקשבפחי׳מכזי׳׳כמי עגל וק i
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■. ffא תחל׳ויכולו ואם הוא מוצאי שב׳ אומ׳יקנ״הן ,י ןקרךי גר הברק’ץם ןלנהוג* ומ״ש ייקח טי׳ תעייר דס3לני
.ע״רע {המ,5ת לפיכך כת דלמאי שסובר הר אש דבפה
וישת׳רביעי׳או רובו בהיסיכ׳שמאלר
ל< איבר ׳ אחריןויכן  1,לש תן> _
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התמס ככר ־
כתבתי״־ *'
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«גיי׳נמר7כיגע'פ דטיבול ראשון צע״ג דלאו חובה סו׳ אלא
®יי ק^ יה ( הרנה משו׳היכירא דמינוק׳סשיב כברכ׳סמצות
ואע״פשיצא
מוכי׳ה״הבבס״מ דליל פסח
הס 7ונהג
מננזש,
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8צמה<שתנ׳ סע 0כיקדמקכ חכמי היא לכרך בה פ על כוס
«סימנים מהשנתן ג' חשיב ככרכ׳המצו׳וצפ״פ שיצא מוציא:
י״ילהיינימ״ו «' ואיכא למידק כיון דלרי״ף סב׳דברכת
(נ ) ,כ^ז; מהרי י בפ״הא רטיבול דשאר ירקי חסיב ברכת

2ץנ״ *’ ממ« המכוהואט״פ סיצא מוציא למה כתב
 1;6נשני
■ א" 5ומכרכי׳אינהו בה״מ דמשסע שהוא אינו
וסמעיגישמייא״י יכול להוציא' וצמאי לא חשיבא מציה
?”*5י’  ,הנ0,.
תקנ׳חכמיסדטסגבב״ססכברכ׳כסה״א
בטיבול ראשון דסאר ירקי • ואפשר לומר
המ שהזכיר כאן דאין ל״נ שהוא סוכר סאס אינן יודעים
ה7מהה»נ<צה 7מה לברך שיכול להוניאס דחשיבה ברכת
'״' i 2
המטה אלא דאתא לאסמועינן שאף ע״ס
5ר״ח ^ ל’  ’ ,שאינו גופי לסן הסדר אלא הס גומרים
בשנתשמנאילעיל למצמס שפיר דמי ומיסו להר׳ צש שכתב
יס ' י5״ה לאיו סאפי׳סס איכס יודעים בה״מ יש מקנה
יזכיי'ן של שגמ להקרומס וט׳דססמעדצ״לכ צינויכול
להוציאס קפינו ופת׳י״ל דגיכת נע״55ו
נפני ענעז־מר דשארירקי אע' פ שאינו חובה מ מ כיון
 0JWגשל ^ דמפט׳ שיכירו התינוקו׳וישאלו הוא כיון
ימלי״ ^
י׳׳עייו ^י׳ה שהוא לבר הגורס לספר ביצית מצריס
הי

^קייק.

««מעם זה
*איןלהיכבלש «ז

ביעל'י',־^ פנני ל
;
תפח

(א ) יני

מהי״י ל
P ,17

השיב מצו׳ומ״ה אע״פ שיצא מוציא אבל
תקנת כוסג׳רב״המאיכוענין ליציאת
מצריסכללדכל ששתה ׳ד כוסות איכא
ספיר וכר לד׳נאולו' וצפי׳סתאן סלא על
־סדיפת־קמתנמיס רילנך מימל>5
חסיבאברכמהמצוה אצא ברכתהנהנין
וכל שיצא אינומוציא* אבל יש לתמוה
על רבי׳ שכתב ואיפש׳דאף ברכת המזון
יכול לברך כדי להוציאם וכו׳כמו שכתכמי

אך 3־מתח ,לט( 5בשם א א ז ל על טיבול סל ירקו דמסמע
לה ,לותלה׳ !כ״כ דהר״אש מצי סבר הכי  :כתב ה״ר דוד
א;!7״רה®נש' י ,אבודרהס על מ״ש רבי׳ ואפשר דאף3ס״מ
“עליו ,מ 7
נהני יכול
לברך כדי
להוציאם וכו׳
צץ דבריו
לאומר« לי » נמי
*
,
!
׳  ,י
ממןר
«! »הנים י

,שנע ־ע ל״

נכונים בעיני מדאמרי בייו פ מי סמתו
לכ מצו׳שאדם פטורמהס מוציא את הרבי׳
י״ס חון סב״סמ דנתי׳כיה ואכל' ושכעת
וברכת מי שאב הו׳מבר׳עכ״לואיןמש׳הכר׳
כלל דשאציהכא שכוס זה חובהבליל זה
וכיון שצ״ל עליו בס״מדמי ספיר לברכת
המוניא דמצס שמוציא אתרים אפ״פ
שאינו נהנה•
תפה
אמר שבועה שלא אוכל מצה
וט׳ירו' בפ״ג דשבועות
כתב ורו הרי׳״ף והרא׳בס״פ ע״ססו י׳הר״ן
דטעמ׳דרישאמסו׳דשכוע' חלה לבטל את
המצו בשב יאל תעש' בכולל הלכ׳הךשבוע׳
מגודחיילא אסב' דנל השנה חיילא נמי
צמצה דלילי פסס וטעמא דסיפא דביון
דליכ׳כולל אץסבוע׳סלסלבטל את המצו׳
וכעוד הר״ן שהה"ס סולק על הרי״ף סב׳
זה הירוש׳ואמ׳דלפו׳גמר׳דילן ליתיה והוא
ו״ל סתר דבריו וס וכיח דלא פליג אגמרא
דידו :
חפי
סדר כדרך קצרה
וכו' כל זה מבואר לעיל ופ״ס ולוקח ססות
מכזית משא׳ירקו׳ כבר כתבתי בסי׳תפ״ג
דברי לר״אש שכת׳דעל ירקו'דטבו'ראשון
כיון סעברעלי«'כפ״הצ ואין מזכי׳פליהם
צכיל׳א״ב מהס כזי׳ומסמע סאס רצ׳ לאכול
מהם כזית אויורן ,הרסי׳ בידו והימ״כס כ'
שאוכל מהם כזית ולכאורה ניאה דכיון

י -״ייידנןל־יפ־פזס־ןי -לא"

בין כוס ראשון לשני אפי‘ כמה פעמי׳ ואם לא היסב צרי' לשתות
יסיעוי נ! ימ גיא מינויהתיס׳נס׳ןנ .
פעם אחר׳בחיפיב׳והיסכ׳ימין ופרקקלא!לוי היסב׳ואשה חשובה
המס דליי כי! 5י נ 'ני<< מ’0 0י' «־5

איתמ)  :ומ־שו 'בין 'ישננלי) ־'ש;,
,
,
,
הוא ממר םנתנא׳בסי׳ןפ׳ג.
ישישוגיס•
מוכה אלא אב י־תןלו רשו ושמש צרי הסיכה ויביאו לפניו
קערהכלל ואומר יהללוךוכר' עד
וחיתסמל
שיש 'בה ג׳מצות פדררו׳זי על זו ומרו׳ושאר ירקויוב׳תבשילין זרועמהוללבתיסכחיתככרכתבא׳כסית"[
של טלה וביצה ביןאם פסח במ״ש או בחול ונוטל יריו
ומברך שזהו דעת ס״י חייסכסן ושכן היהנוהג
נטיל׳ידי׳ולוקח פחו׳מכזית משאר ירקות ויברך עליוביפ הארמה לרא״ש .־ויש לדקדק כיון
שחות׳ניישתנס
וטובל בחומץ אבל לא בחרוס׳ ואינו מבר׳אהריו בןר ׳ נפשו׳ ובוצע ישלו לחתוס בכבוחר בשירי זמר׳סהיא
סתימת ישתבס
ויודכתב
בסי׳ס^
מצה אמצעי׳מן הנ׳לשני׳ ונותן חציה לאח' מן המסובין
לשומרהחתימת ישתכס ייי
דיתד רביכו״־•'
־־"
גבי עכשיו ביזו תלמידים דבכוס
ד׳צומר
ומשי׳אות׳תחת המפה לאפיקומן וחצי׳ הב׳ישים בקשתי השלמו'
יהללוך וסותס מלך מסילל
כתדסבסית
ויגבי׳הקער׳ויאמהא לחמ׳עניא וכו׳עד מה נשתג׳ וא״צ להסי׳ממנ'
ובכוס חמישי סיפס משמת כל חיהנוח׳

הב׳תבשילין ומסיר הקער׳ מן השלחן כאלו כבר אכלו ומוזג כוס
ב' ואומ׳מה נשתניומחזי׳הקער׳לפניו וכשיגיע לפצ׳ זו יגביהניוכן
למרו׳ ולא יגביה התבשיל כשיגיע לפסח שחיו אבותינו אוכליץ
וכשיגיע עד לפיכך יגביה כוסו ויאחזנו בידו ערסוף גאל ישראלשיחתום אלא עד מהולל במוסבחוחכלנו
וקורא ההלל עד למעיינו מים ואינו מברך לפניו ואומיבא״י אם
ה ואח כ מצאתי בהגהות סייסין
הסדשות
ופר״ס וי״י ט׳׳ע60ם היהחול' צו
צסשנס
אשר גאלנו וגאל וחות׳בא״י גאל ישראל ושות׳כוס שגי בהיסבה
וצריך לשתות ימזוג כוסס' ויאמרהלל
ואינו מכרך לא לפניו ולא לאחריו ונוטל ידיו ומברך על נ״י ויקה
הקערה שיש בה המצות שתי השלמלוהפרום׳ ביניהן וישים ירו הגדול ואימי נשמת וישתבח דע מלןצל
עליהןויברך המוציא ולא יבצע ויברך על אכילת מצה ויבצע מן חי סעולמיס וכ״ב סמ״גוכלבו :
ולצפוקי
נפפקמספיק׳שמעתי בשסמסר״רמציי
השלמ׳העליונומןהפרוס׳כאח׳כזיתמכל אחתויאכל׳יהדבהיסב׳ ן׳ערצפה ז״ל0גומ' את ההלל וצינוצומי
ואם אכל בלא היסבה צריך לאכול פעם אחרת ואם אינו יכול יהללוך כלל וצסרגמר הלל צומיכלל
לאוכלם ביחד יאכל תחלה של המוצי׳ואח״כ לש אכיל׳מצה ויקה הגדול ונשמת כל חי וישתבח
עדימעולס
כזית ממרו׳ויטבלנו כולו בתוך החרוסת ולא ישהנו בתוכו ויברך עד עולס אתס אל ואז יאחי יהללוך טו
עליו על אכיל' מרור ולא יבר׳ב״פ הארמ׳ויאכלנו בלא היסב ואם מלך מהולל בתושבתו׳ויטכוכעינידגרו
לא היה לו שאר ירקו' אלא מרור בטיבול ראשון מברך עליו ב״פלצאת ירי ספק וצע״ע סציני
סמסכמ״ס
האדמועל אכיל׳מרו׳ואוכיובסיבו* הב' טיבלו בחד־וס׳ואוכלו בלאהסוסקיס מ״מ כיון מפקי כהנימיי
ברכ׳ולוקח כזית ממ׳ל׳השלישי׳וכורכו בכזי׳ממרו׳ וטופלו
בחרום׳ספיקא דמי :
,
ואוכל בלאבוכ׳זכר למקרש כהלל ויש מצריכין
היסב׳גם
לזאת
תפז
סדר
היו׳יכו וחסןלמה
וגויפעודתו ואוכלושות' כמה שירציואוכל באחרוג׳ימי'
מאפיקומן צלהינו חת יוסחג

בשירי זמרה
רסיכ׳למיד׳איככ,
דכיוןדסת'
סדכרהבוסבשירי זמרה והנח לציצויר'
 6לאמהולל בתושבחות דל6קצמר :כצ

בהי « וקוד חצות ואחריו לא יאכל ולא י »" " יי? י מת '
את י״ט מקיא קרס הזה וזה כמנהג
אשכנז
שהןחובה ואסשכח מלאוכלו עד שנטר ידיו לברך או שאט׳ הב סהיי בסי׳סקס״ב כתב ^
לכומץמאי׳
לן ונכרי׳ או שבירך בה מ ועדיין לא בירך בפהיג יטול ידיו ויברך לומיאמיוס פליני הזהאתי״טמקיא
המוצייויאכלנו אבל אם לא נזב׳ עד שביר׳ברכ׳המזון ובירך בפיח ק״סהזה ו3חנל המועד אימייס6חיוה
לא יאכל פעם אחר׳ -ויטול ידיו אם הוא רגיל במים אחרונים ולא פלוני הזה אתיוס מקרא קדש הזהוהני־
יברך עליהן וידיח כוס של ברכ׳בפנים ב וישטפנו בחוץ וימלאנו6ית 6במסכת סופרים בין בתפלה נץ
ויאחזנו בימין ויברך יושב בלא היסב' ואומ׳יעלירב׳ בבוניירושלי ,בכוס צייך להזכיר י״םמקיא^קרסה;ה
ואם שכחו דינו מפור׳למעל׳בהלכו׳סעור׳ויבר׳בפ׳ה וישת׳בהיסב׳ את יו׳ חג פלוני הזה ובאשכנזעיןניתי
ולא יברך אחריו ואם שתה בלא היסבה צריך לשתי' פעס אחרי ^ 1ומיו מסתכי ןר'1T 6.0[\ 1
ולא ישתה בין כוס הז לרביעי' יין ומתחי׳ לא לנו בלא ברכה וגלמסחי* פ יניסזה /כ 'בכ ל
ואופ׳הלל ושאי^ כל הלכותיושי?? I
1
אמי
ר־
הי־י
ההלל ואו׳ יהללוך ואינו חותםין n
אלא עד ,
עולם אתה אל , ,
ניכן״ מחיי'־"
הגדול ונשמת וחותם מלך מהולל בתושבחו ושותה נהיסב בלאגאן
 6^6,ותתן ^5זתין'חנ
ברכה ומברך לאחריו על הגפן ואם שתאו בלא היסב׳ישתה פעט פלוני הזהפכ״לולי נראה כמנהגספי’
אחר׳בהיסבה וצריך לברך לפניו ואח׳יכ לא ישתה אלא מים ואס כיון דאיתא הכי במס׳ סופריםול<ז
כמצל
ירצח לשתות כוס חמישי לא יחתום ביהללוך אחר ההלל ושותה תנא אואמורא•שיחלוק בדכי ומהסטע!
בלא ברכה לפניו ולאחריו ואו׳הלל הגדול ונשמי וחותם ושותה רבי׳ דמ״ש להזכיר מקר׳קדש
טפימאיסיי
כוס ה׳ בלא ברכה ולאחריו יברך ' :
ט^ייי1
ך |(  £ן
קךיך* היום בשני ימים הראשוני׳ ערביי שחרייופנחה אומיג׳ראשונו׳וגיאחרוני'וקיו־׳ך
היום באמצ׳אתה בחרתנו וכו׳ ותתן לנו ה׳אלהינואת יום חג המצו׳ הזהזמןחיוותי-
יעלה ויבא והשיאנו וחותם מקרש ישראל והזמנים ואס חל בשבת מזכיר גם של שית ואומר אתיי
המנוח הזה ואת יום חג המצות חזה וחותם מקדש השבת ישראל והזמני׳כתב כעלהעיטו׳עלשס רג
ניסים שכשחל בשבת אין אומי כרכה מעין זי שנתקנה בשביל המאחרים בכ״ה שלא יזיכןרםהמי ?^
והאירג' אין צריך דליל שמורים הוא ונוהגים באשכנז שאיןש״צ מקרש בכית הכנסת לפישאין
בישראל שאץ לו ד׳ כיסית וא״ב כל ארס מיזיש בביתו:
 .י י
Hfifl
נמסיך לב״ה וקורי ן .הזמירות  tשל שכת
ומתפללין
תפליז
עי,י
|
,
"'
וגומרין את חל ל ופגריי לגמו׳ את ההלל והר״מ מרוטגבורק לא היה
מביך
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סכת' הרע רץ
יץמעי־שיס מסכימים
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?!! 1ונמו
והר״ןן כתב
קרואי'!?ונאספי
קדססיהו מלס
)מודםעס
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לתפלה כפרהסי בתפלה וסלל לאל עב ל  .ועי ציסאץ אנו מזכירי בתפל אלא לספור ביוס רתשץבספק חשיבה כדי שיהיו שבע סבתות תמימו לגמרי ואין זה ככוןת להיאיףזכירים
שיכניס עצמי נספק לכמקלה ואי משוס של שנת ניעלאיל
י*
" ! " :ר כתורה ומה שאין אנו מזביריס
ההלל ממימו׳אין להחמי׳בתמיסו בומןהזהסה ץ " אני יזמס ליש
כשנימריןאותי אלא לקרו׳את
מסיס מברן לגמו׳את ההלל אף
?ה'ססוא כזכר כמורה היינו
® ^מ ,ך׳קלש הוא דמיון שהיאקיו?־ .בי היה אומר כשמברך לגמור אם יהפ׳םמנח אות א' #ו תיבה אח׳ מדרמן ספי מספירה דאורימא ^ 5לענ ^ןגניחתס^ל
ני*«
315ל ״ף פב׳ ws
מסמ׳ סהואאסורבעסייי*  ^' rהוי ברכ׳לבטל־ז וא״א הרא״ש זיל היק 'אך׳*יןאיי ^ ד קךקב? ה כי  0סופ בליל תמימו׳קיינןבי׳
^ שמוריהכמוב nf3כ אישורששיית ,לגמור הוי פירושו לקדו׳כמו וחיקק היו יוםרי י אותי פירש קךךי ן כ 3פחימהלית ^ידין ימוספיןשפצחו סל< p>bז? כ cw
מ ^ינומניןגפכיעצמוסלל 1פימ
־־ל » r־׳
רןש> יס׳ה וחומס מקדש יסיא וסומניס י ™ איז ^ סיקיז־י א,א " 7°ף"  pשכאמצ !י״ל שיאל
המעונןובירט "מל ל«י'ע;הד< ÄÄ
ביוםיזמ^ ינגובייס
בשלו אביו או רבו ומשיב שלום לאדסנבנר® ״ Iלי ע "ום '  Pנ״יכ גנו'  u-odנייס
אשמוכ•
!חשוכפגסאילוידמטףוכתכוהתו־
הפרקי שואל בשלו ארם נכבד ומשיב שלום לכל ארם ואםפסק.
ססיר׳העומחחרץ דהיכי לימ׳היו׳ י ירדת ה« ? !*,מרהזכיר
הסבת
^קדכיכו׳סאס טעה ואו מקדש
אלא
לרא׳ש
לחזיר
כולהא״צ
את
לגמור
אפי׳כרי
ושהה
באמצע
ואינם אלא גי׳כי אותו היו' יוס ט׳בזא ולצץ מהשהזלותפיל®
™ו כפיך כדי ד״יניר יצא אחרי סהוא
.,ןעש ^י״ט  :כתובגא״חאסשכס׳ למקו׳שפסק תניא בהלל אפי׳י׳קורק וי׳ מתתמקוסדר
קריאתו ענן,י’ פיג 6״ מ' נ’:,׳ן « י? יז;צ־ 5־ תפט י< 07
ומוציאין ב׳ ספרי׳וו
שלם ומוציאי?
קריש שלם
ואומישיצ מריש
ריה ואומ׳ש״צ
בהלברר״ה
לומר אתה כתרתט ואח׳ יפלה ויבא ינא כתבתי
לעסות* «,אנתא"(
ב׳ספרייוקורין סופרי עד צאת הכוכבי וכן ראוי
כתבתי בהלכו
^לו« 3מ וי״ש אס הזכיר בו סלסבת  .בא' בפר׳ בא מן משכו עד מארימצרייעל צבאות׳ויש מתהילין מן ,פכ״ל וכך הוא מנהג הפול  :כתב הר״ר נ׳יז ה״ל ב׳?־פר
ליד אבודרה׳כתוב במסזו׳דטרי המתסלל הא^כ<{ 1רפי
״ףס יצ׳פכ״ל מצאתי נחו׳נתסו׳אשננזי' והיה היו׳הזהלב׳ לזכרוןומפטי׳קור׳בשגיבפ׳פנחס ובהד׳הראשון
■הפכהיג « ואהלכי
עסהצמרמ 3ע ״ומוב -,ממהס ן>רכ«,
י״אדכש<זל י״ט כסב׳ אין להזכי׳סל סבת ער סוף הפיומפטי׳ביהרש׳מן בעת ההיא עד ויהי ה׳ את יהושע
0
מימי אמי אס אזכיר כליל ' בביתי אחזור א™ ’Hr >l\ 1
בחרתנו
'
ומחזי׳הספרי׳למקומןומתפללקתפל׳מוסףג׳ראשונו׳ואת
 3יפלהויכאדלא סייךהזכרה דיעליןוי ^!
ואברך כדין ונמצא סלא בירכתי לבסלה
לעניו פבתבשוס מי 5וס

יי5זשיס ’ ,

מפני חטאינו וכו׳עד מישה עבדך כאמו׳ובחודש הראשון בא׳רבע

ואס אסכח היי מנימי ימי ישבי עו׳לחצוס ר!ס התתיל אחר
niv jfisppp
!(
ביר ךיצקכ ן
אבל כ'הרע" 3סחשיה
מיפסואג;1אותיד״ייימא
<! היכו צריו ליזהר
ע'?ר י
חבירו כמה ימייכספייה שיאמר לי אתסל לכפסיק זלספזר
כיו סך וכך סאס חומ׳לי היו׳כך רכך נמצא ( ליייי לרככן א״נ

עשרי ^חדשפסחלהיובחמשיעשריום,לחו »וכו׳והקרבתיעולה
אלמל׳ י'ח אישוזי 1ה5רים בני נקר שנים ואי<ל אחד עד ושני תמידץ
Wiי״,ליםלמיעו7
לבקד״'ס,ץ,-ש כהלכתן וגאהתנות ואי ; מזכירי; גשם מכאןואיי ! יק ®® ז1
 mö,דליל האי טעמא גסכאסיריס י׳משם ואילך מלשאול בברכת השני ולמעל בתפלת החול כתבתי
הטטס -סאין להזכיר לס סכת ביעלהויבא
סכעבודה לעי שגבר חתסקדוס׳היו'ולא
מנינו הזירה אחר החתימה עכ״ל גסיס
בניסןומונ׳והולך
(היו
מינוחינו הפוסקיס ספכקי ססיןלהזכיר מ״טיום וזמן הספיר׳ מתחילת הלילה ואפי׳ אינויליי^ ה ממש א^ א לו כמה יהיה לנוההספיר׳זצתהליל’ יכול7אןר»ח׳ .נן9
מלשכ׳כיעלה וינלז סכב״המ סככרהזכי׳
 DDטכ״ל .הש^ י׳פ״לןד»גע
לועד לו כך וכך הס ואין בזהn
7
רצה וסחליבכר וסניטעמיסאלולאסי
כתב כרש״באסאלת כסחזןמקדים לברר מ?^ 1׳"פ״׳ן
JOVt
לקדוסכו;היוס • וכן נהגו סמולסלהזכיר
מלשכת ביעלה וינצו סביזמצעהתפלה תחילה וסופיהימיס והשכועייכיצר ביום ^ אשו; עומד ומכריע(,
ספיריהעומ' היום יום א ער׳שמגיע לז ימיפואז • אפר היום » מי  66ועת היסידיסשלסלנצינספית׳הס׳ז
A,
__.״1
. wו.-״u -
ימי' שהם שבוע׳א וביויח יאמר היום ח ימי שהם שבוע א׳ויום
.״ ונוע״ג מף״ל ממתאיין
ויום א»'' גיי ,ל״» י ולנין
ימיי שהם שבועיאיוניו ח יאמר היום חימי שהם שבוע א
צרינו׳נוגהנמנוינומייגגיפתיידדוקא
ערשיניעאידיאמהיוארנעעשרימישהסבשבועותגכןלעולגז
!מיוסמנינןעלהצוומוייסלאלהמי׳
כגון מן הסמס אבל חס אינו רוצה לצא׳בולא
"ומ׳־ס רבי׳ניסי׳ סכ «ל בסב׳איןאומרי׳ וכ׳אבי העזדי י״א שא״צ למנות הימים רק רע שיגיע לשבוע
שבעה׳ פ״כ  :סנס לספור במסלת .הלילה הולך
נמה אתת מפין סבע כתבו גס כזהכלבי היום יזם א׳עד שיגיע׳ לשבעה ימים ואז יאמר היום
וגס ה״י דוד אבידרה׳ כ׳שי״א כן אלא סב ומיהו נהגו לאומר׳אבל עכשיו ספ המנהג וסופ׳כל הליל׳וה פשו' מדתנןכל הליל׳כמרלקציר׳העוס׳־יומצו׳על כל אח׳וא׳לספו4
סלאלאסרה  :ומ״ס סנוהגיס באשכנז סאץ שהמקדם כב*הכ ג*כ כתבו הכלבי לעצמו בפ״ר יסמעאל ^ רוספרתס לכס שתהא ספירה לכל אחד וא ' וצייך לפפגר
וה״ר דוראבת־רה׳  :כתב הרוקח בסוף סי׳פ״ד למה אין אוסרי׳יישמח מסה כסהל מעומד כ״כ כר״אש בס׳וףפטחיוכי מברכי סברכינן מעומד דת״ר 3קמ׳ מהל לספור
דאיןסמיזאלא
כיכהרמ״נסרלנפ׳וסהםידיןומ ^פין
׳"שבשבת ואין עוקרין רצה והחליצנו ואומריס יפלס ויבא נר׳סעמא לפיסבאתיה אל תיקריבקמה אלא בקומה * (ג׳ת ^
®י
פמחןמורה DHDהרש״בא סאלח אסצריך «■«cd! 7»uנה "יסד יג £נ 'עליהומ/ם? פ ׳הדולר8נ£
בחיתנו מזכיר גס סל סב כמו יפמח מסה סאין אומרין אומו אלא לפי
תעןזשהיסןנדמצסי&
כשכ׳היה והיא מדבר מממן תורה אבל יעלה ויבא אינו סדברכל כךמסב׳כמו רצה לו ' היום כ ך וכך לעומר אן קיו ס « ענד 0פ(״ייש«<ו 'וזוזלן7ל'1דח0
והחליצנו ע 'כ •  HDHשחרית נכנסין לב״הכ וקורץ הזמירות וכו׳וגומרין את כך ו :ך  :מסובה הכל א׳אבל יותר ראוילומר ךכ וכך לעומר כדי לבאר יות׳ ^ ־וסופר
הימייוהסביפיס בפ׳ר׳יסממאל ( ד0ו ) אמ׳אביימצוה למימני 1יומי ומציה למימני
דלל• מימרא נפ״ב דפיכין  :ומ״ש ומכיכין לגמור את ההלל כן נראה מדברי
נמעיסיס בפב דכרכות ומ״ש והר״מ לא היה מברך לגמור וכו׳כן כתב המרדכי מבועי וכתבו סירף והר״אס כסוף פסחיס :ומ״יש רבינובסס אבי הפזריסיי״א
נכ׳סכידשבח בסמו  .ומ״ש רא״א ז״ל היה אומר סאץ לדקדק בזה וכו׳בפרק היה מאין צריך למנו׳הימי׳וט׳וי״אשא ץ לכזכי׳הסבועו׳וכו׳הוא במרדכי פ״גדמגלה•
קייאכ׳כן  :וכידן סגומרין אומו אין מפסיקין בו וכו׳נמכאר כסי׳תי״ו וכן מ״ס זהר״ן נת׳בסוףפססיס והסימכנכון במצוה למימני סבזעיהיינובתסלו׳כל־שבוע
ואש פסק באמצע ושהא אפילו כדי לגמור את סולה אין צריך לחזור לראס אלא ו׳סבוע אבל ברוב המקומרהחמימ על עצמס לומר ככל יו׳וייסיהיויכך יכך למימי
לשץו׳שפס׳נסבח סס -כתב הימ׳׳כס בהל׳תיוכ׳שימי הפסח מוץ מכי ימי׳ראסוטס פסן כך סכועו׳וכך ימים וכ״כ הרא״פבתסוב׳וז״ל נהגו בכל הפוצית לגלו׳למנו׳יומי
סוי'נקריא' ההלל לר״ח וכ׳ ה״המ סכן כרא שהו׳דעת המפרפי׳סוץ מהימ״כןסחי־לק ושבועי בכל לילה ואומרץ סהס כך וכך סבועו׳כך וכך ימי׳ולא שמטנו שפרע בדבר
נירסס ואמ׳דכחולו סל פסס אפי׳ימיד ממויי׳לקרותו כדילו׳סעיקר התקכ׳כך היתס אלא הר״זה ומנהג אבותינו תור' היא עכ״ל  :וכתב טור אבי הפזירי היכא דפתס
לאופיו בסול הפסח בדילוג ולברך עליו • תניא בהלל אפי׳י׳קוריןויי' מתרגמי׳ ואמר כא״י אמ״ה אדעתא דלימא היום ארבעה וכו׳ כן כת' המרדני ערק ב׳ דמגלס
נל'פ כקורא את המגלה עומד ( ד כ״א ) ס 'ר בתו רס אמד קורא וא ח׳ממדג' וכתב סס שלמד ןכ מדאיבעיא לן בסוף פ' קמא דביכיות היכא דנקיט כסא דסצרא
ובלבד בידיה ופתח אדפתדחמר׳וסייסבדסיכרא־ אי אזלינן במי פסיסה אי בתר חמימה
מתרגמי
_
וסכיס _ _
קורא ושנים
א׳קורא _
ממרגמי׳ובנביא _
_
יהא אסד .).
שלא .
ובלבד ... .
סלאיהו סניה קויין וסני׳מתרגמי' מ״ט כיון דחכיכה להו יהבי דעתיהו ופרס״׳ו ולא איפסיטא וכיון דספייס דאוריתא אזלינן לחומרא וצריך לחזור ולברך
ונלכד סלא יהא אשד קורא ו ^םי מתרגמי' וכ׳ס שאיןשכיס קורץ וטעמא מסו' וכדאמרינן בפרק סי שמתו ספק אמי אמת ויצי 3ספק לא אמי סוזר קסבי אמת
ימיי קלי לא משתמעי ובהלל ונסגלה אפילו פסרה קלי ססמסעי משוס דכק ויציב דאוריתא וחתר ואומי אמת ויציב ואין בו ברכס לבטלה ה״נ ספיית העומר
ובוציאיןשני ססייס כתבו הר״אסוהר״ן דאוריפא ופוזר ומברך וסופר עכ״ל ולפי עה©כתבתי בסס הר״ן שרוב סמפיסיש
דסכיכי להו יהכי דפתייהו ושמעי :
וקסרדכי סבני הפיר שלא נמצא בתלמוד סמוציאין סמי תורות אלא סרב עמרם מסכימים דספירת העומד עכשיו אינה אלא מדרבנן בעלמא הויא ספיקא במידי
ג׳ק ואולי כי רבנן סבוראי הנהיגו כן וה -גאוניסאפריהס וסומכים על מה ס אסרוי דרבנן ולקולא .ואינוחוזר ומברך  :כתב בס״ג סאס סכת לברך נלסליל®
גגמןסא׳להב״ס לאברהם דכזמןסאץ כ״ה קייס יהיו ישראל קורץ בערד קרכנות׳ סיסטר בייס כן כפבו בתוספות כפ״ר ישמעאל בשמו וכתבו שכן ניאה פדת 5׳
וקורין מצומו בלילה לקצור ואס נקצר ביו© כפר אבל נראה לר״ת עיקר אידך
וניטלה אני עליהס כאלו סקריבו׳לפני ומיחל אצי להס על כל טוטתיכם :
סתמאדפרץב ' דמכלה ואייתי לה כסוף פירקץ כל הלילה כשר לקציית העומר
בפרש׳בא סן מסכו וכו׳ומפסירין ביהוסט מן בעת ההיא וכו' בפיכני העיר
■ מס דיוס כלילה לא אף דלילה ביום לא
(לףלא ) כתבו התוספות בפרק הקורא' עומד בי״ס אס קיא לכ המנין ססוא כריך ידייקי׳מינה דקתני לילה דומיא ליוס
לקמת בשנת היום יחזור ס״ס ויקרא אחד בחיבת היוס וחסרון סקרא קולס ומכני כך הטלה הרא״ס בסוף פפסיס והר״ן והמרדכי בפ״ב דמגלה שאס שכח ולא
כמאן דליתיה אס קטן קורא כספר שני כתבתי כעילץרפ'' : 3ספי בלילה יספור ביום בלאביכה •י וכתב מודבה״ג סאס שכס לברך באתר מן
חפט קרבית אחר התפלה סתחיליןלספור העיס׳שזמנו מתחל׳ליל י״ו בניסן הימים שלא יברך פוך בימים שלאחריו כן כתביהפוספות בשמו בפרק י׳יסמעאל
וכו’ פפוט במנחות פ״ר ישמעאל בלרית׳ונמבוה סרי״ף וסרא״ש וטעמו משוס דבטינן תמימות והס כתבו עליו ותימא גדולה הוא ולא יתכן וגת
מסכת פסקים  :ומ״ש וזקן הספירהמתחלת הלילהואפי׳איינו לילה ממש היאיש כתב בסוף פיפס־ם דאינו נראה לר״י דנל לילה ולילה מציה כפני עצה©
^פקתסיכהיסולין לספור בסוף מסכ׳ססחיס כ' הר״אש ונראה־ דהפק חשיפה  -והר״ןמכ  3בסוף סרק ערבי פסחים בסס סר יהודצי למאן דלאהני ®רס
גליליא
■ לס א
י
ימללברך .ואין צריך להמתין עד סיהא ודאי לילה כיון דהוי ספיק' דרבנן :ועו׳ נרא'

צת (<וי )לזתכה'

vin’nl

יזש׳ריסזאס 6נת
בימי 6האזזרזני'36
עשח אומדיםאלתל
 cpjהא־חדלן נשני/
<כ ' אגלדרהס ;הכו
 0ע;01ג׳־־!ד א' נהג
החח  rשירהשירים
תפכישמדנ' נגאז3׳
«נרי'( יתגהשנזעל ,
ר  wמפני שנת; <(
גפתלפ-־;רמ ויגיד
שאנן/ .יגל <bpc
הפזוה גמליירל ל־|
ווז
נפניירה
לנק?כ' א( מלי/קה 5׳
«לעיישגפן׳ נותן
0צקל;'< נס 5ח'שהס
ימיהמנ ןאמד יכן
<«ס׳סןפדי’הקןדא
כ «0ש מניצ׳חנרן
על מקרא מנילה
!אעי׳היא נתזנה
גין הנפןני׳פנ׳ל
(כ״כ מהלי׳ל (פן
ה׳ א'3
לרנה״ «י ה' 3

גליליא קמא לא
מני בשאר
) ״;•j ::. :
לש ;׳ןר ליליות^ היכ >5דללז מני מ! 5ותז' מני מימי׳ויב הרזי חולק
ו5ןומ דאי משוס
דבפיק
ממימו׳סכס
יססד
מן הימים כמי חפי המנץ ולפיכך הוש
אוצלר שאס לא
ספר
בלילה
סוער ביום עכ״ל ומסמי דיכי׳סאיי כמי לא איירי אלת
בשיח בלילה
ונזכר
כיוס אבלהיצא
דלא נזכר גס ביום אפס׳דסברסלא יברך עור
אלא סיבי' כ שדעת רבי' האיי כדעת ר'

יוסי ולי״י כיון דתליס 0עמ׳ דככל לילה
ממה בפני עכמה היא ודאי אפי' אס לא
נזכרביו׳ננוי מברך בשאר לילות כחוב
כת״הד אס ססק לאחד אס סער לילה'6
או לאו יראה דיספורכברכ׳מבאןוהלאה
ולא מיכעי׳אס כזכר כיוס ההוא שאז וראי
צריך לספור בלא ברכה מתוך הספקושוב
יספור בשאר לילות בימרכה והכינמגץ
אפ״׳בודאי שנח בליל׳ לסעור וסופר ביו'
בלא ביב' סופי שוב בבדכ׳דמיקרישפיר
תמימות הואיל ולא דילג יום אח׳לגמרי
אלא אפי׳לא נזכר הספ׳עד לילה הפנייה
אפ״פ כן סופי בכרב' מתוך הספקואע״ג
דבודאי שבח יוס אח' נהיגי כי האי טנא
סכ׳שיח יום אחשוב אינו סופרעי׳בכרכ'
׳דבלא ביכה מאי נפק׳סינה דלא כתו׳דס'
ר' ישמעאל ודלא כאשירי דשילהי פסחים

ט׳נןקהמנה׳דלא

נחרלכיסכי פ׳א מ״מ כספק מציכא למיסמך עלייהו ע״כ:
p״ pן מנילה לאם יכתוב עוד סס סי' ס'דבל־ ל סבת אוליל
קיא כתלנה נין י״ס מכרכין וסופיין לאח׳הקידוס ואע״ג
הנתונים ישלנר ן דנהגו במוצאי שבמוי״ש לברך ולסעור
עליהם על חזןרא
לתוניינ'נמלהנים קודס הבדל׳סיזס היינומעמימסו׳דאפוקי
שלנזזי״ל אן ני״ם יומאמאחייכן לי׳ וכשחל י׳ע האחמן סל
אמר!ן שלפשת !יי; פסח במ״סדאז אומר פלהכי־ס קידוש
«זיוזשינל « נ״כ והכרל׳בפע׳אחתיש לספור קוד סמברכין
מה־י״ל לקהייגהנ על הכוס בב״ה דיש לאחר ההבדל'היותי■
ללאנל׳א6כ' 7י״ל
שנוכל  :כחב הר״רדוד אבודרססבליל
««ן שילתתיגל לפי
מ״ס
נהגו
לספור העומר אחי סאומייס
פזיזשתפי'שטנעל
—1
נים למרי׳ל״נית סדר קדושה וקדיש תתקבל והס צם שאין
«! בלא יי נה׳גה סופרי׳מיד אח׳הקריששאי־מ׳לאיח׳התפל'
מ!אי״ל '
מפני שאותו קדיש אינו פלס אלא עד
לעיל׳ואין לספור אלא אח' קדיש תתקבל
כמו כשאר לילות :
אסור לאסל חדש
אף
.
.
בזמן הזה פד.

תחלתלילי״ח
בניסן
.

וכי'3׳פ יישמעאל ( יף  ^ Cfיבי}$
ל!ר)םאבי ו לאהוהאכילחדש
 115ך
ברזורתדסיבסרנגהיממרסי דסב
ילס

כהלל נמבלזר
בסי׳ספ״ח וכס׳ר״ח וכ׳ה״ה כלחניכה דעת רכי' לרס ' ית י־ילי סל פסן
לי״ח יוס
נרנז׳כדפת כל המפרסי׳סק מהימ״בן ז״ל שחילק ניניה׳ י15׳מדכחולר
פסה אפי׳יחיד
מחוייב לקרותו בדילוג שעיק׳חקנס כך היתה לחימיוכחילההסח
בדיליגולבר׳עליוענ״ל ודכרי׳צלוכ׳כר״ןכפ׳נמה מדליקין  :וקרר״ין
כיו׳הרצסון

ג׳וכי׳ובסנייה קויא ר׳וכוכעהקיר׳עז^
(ר כא )שנימ ס־״הובחיילו ׳סל מוע'קריין
ארבעה • וכי רגי׳יח׳סט בס״ה שקורץ'נ
בספר א אינו או׳עליו קריש כי לא
כשלין,
עדין חובת עולי סיויוגל׳ששכירואסון
קורי[ קרס ובשני אס כסף תלוהוטוסי׳
נפרשיו מסך מורא קדשבכססא ונמק
ההפטרות בפ׳בני העיר (ד לא ) 1PQ( :
וזה לא ישתנה אלא כסמל פסל) ייו׳לונך
כ״כ סר״אס והמידכי נפי בניהעירוכ 'כ

שבעה
ימי׳שהם שבוע אחד אמ! מכאן ואילך א״צ למנות ימים
של
שבוע
שעבר׳עם
השבוע
הבא
אלא
ביו׳שסנה יאמיהיו׳שבוע
אחר
ויום
אחר
ואצל
היום
שמנה
ימי׳ ,שככימנאם בשבוע שענף
וכן ביו ס׳עד שיגיע לי״ר יאמר היום ארבע עשר למיס שהם שני
שבועות וביום טייו יאמר היום בשבועות ויום אחד וכןלעוילם ויש
אומ׳שאץ להזכי׳השבועות אלא -כסיף השבוע כנין ביום ז' יאמר
היום זיימי׳שהן שבוע אח' וביום ח־אינו אומ״אלא חיום ה׳ימי' עד
שיניע לי״ר וכן לעולם וכאשר כתבתי ק נהגו וכן עיקר  :ול עוד
אבי העזריהיכא רפתה ואמר בא״י אמ״ה אדעתא דלימא -היום
רבי ירוס בשס רב ממיס • י « ים
ימקדשין
ארבעה שהוא סבור שהם ארבעה ונזל וסיים בחמש והן חמש׳מי בד<
בליל יז' מל היין וא״א זמן בפ' לולבועיבס
אזלייבת׳פתיח׳וכיון רפתה
ארעת׳רלימ׳ ארבעחילא נפי׳ אןדיכל מ ׳ (דחז )א׳ר יוחנן אומיי זמן בשמינישל
כתר חתיס׳ אזלינז וכדין
חתים
ונפיק
אי
נמי
איפכא הס אך בעה מגיאין אומיי זמן ס שלפסח והמסמק׳
ופתח ארעתא דיימא
ארבעה
וטעה
וסיים
כה
׳
מו
אז
ך
2
ת
'
פתיהה
סעס
:ק סס בח ה עמי
ססרית
ומנתה התפלל כדרכו וכו׳וכמוס'מתחיל
ונפיק או בתר חתימ׳ולא נפיק ומסתבר' דבתרוייהו לא נפי רבעי׳
בסל שב׳ומסיי׳בשלשב' וכי׳כריח׳מ״נ
פתיחה וחתימ׳ודאי אס אינו יודע החשבון ופתח אדעתא דליסיים
די״ס ( דף י״ז ) ומי' בכל מערכין (דף מ)
כמו שישמע מהבירו ושתק עד שישמע מחבירו וסיים כמוהו יצא
במוספין מתחיל בסל סבת ומסייםבסל
רפתיחח והתימה איכא עד כאן נתב בעלהלכו׳גדולו״שיא־ם שכח
סכת ואומ׳קדוס׳הוו׳כאמצ׳ואע״גדמשע
לברך כל הלילה שיספור ביום ואינו נרא׳לרי׳י
וא״א הר״אש ז״ל מינה שאינו חותס חלת בסל סבת בלבד
כת'
שיכפו' ביום בלא כרלוכת׳עוד בה״ג שאם שכח לברך בא׳מן כבר פי׳רס״י והתיס׳ל לית סלכחאכותים
הימי
שלא
יברך
עוי
נ״מיכעןולאחריו
ורב
סעדיה
כתב
שאסשכח
בסא
אלא כי' דאער אף חותה בהמקדש
הסב׳וישיאל !יסזמני׳וכ״כ הרמ״בסבפ״ס
באימן חימי׳יברך בימי׳של אתריו חוץ מליל' הראשןן שאס שכח
מהתפלה
סחות׳כך
ולשוך־בי׳איט
מנוון
ולא בירך בו שלא יברך עוד ורב האי כתב כין בליגה הראשון
בין
בין בשאר לילו׳אס שכח ולא בירר בו יברר בשאר לילו׳ומ כחד סיב' מתחיל בסל סבת ומסיים בסל סבת

בשאר לילו׳אם שבח ולא בירך בו יברך בשאר  wוכן כתב
הרי׳י :
אפור׳לאכול חדש אף בזמן הזה ;־ד תחילת ליל י״ח בניסן
לא
שבא
לחם
ובא
שנאקליול״שכרמל:
XD
המתפלל סד' שהתפללו ביר הא' יקיריץ בפ׳ אמור
שור
או
■
כשב
עד סרו® העניןומפטיר קורא כמו ביו׳הא'
ומפטי' במלכים בפסח דיאשיהו מוישלח
המלך עד ואחריו
לא קם
כמוהו יום שלישי שהוא חולו של מועד ערבית שהרית
ומנחימתפלל
כדרכו ואומ׳יעלה ויבא בעבורה ואמלא אמ׳מחזירין
אותו וכן
מזכירו בבה״ט ואס לא אמר אין מחזירי? אותו ובמוסף

פהפללץ כדר׳שמתפללין במוס־בי״ט אלא כשיגיע לעל ירי משה
עברךכאמואומ׳והקרבת׳עול׳וגויעדושני
תמידי?
כחלכתךשאל׳
 »- kk «., m״
l .
׳
י 1י ,י

וזו היא סברת תל קה' ופיס״יכהמתחיל
להזכיר .פל סבת תחלה ותתן לנו את יו©_
המטח הזה ואת יו ס חג סלוני הזהומסיי'
הברכה בסל סכת וחי־ לא ופאלורדקי״ל
דהלכה כר׳דאמ׳סצרי׳לחחו׳מקדסהשבת
וישראל והזמנים לא סוה לי׳לכתובמסייס
בישל סבת דמשמ׳דאיני סומ׳אלאמקדש
הסבת בלבד וליל דמשוס רבעילכתוב
מתחיל בשל שבת ואו' קדושתהיו׳כאמצ'
נקם נמי הסייס בסל סבת בלפקהבוית'
ולא חש כיון דליכ׳למיטעי שסיי כתבבפי'
סחיסס בשניהם • ואפשר קרבינו לאסיס
מפרס מסיים בסל סבת כדפירסרסיי
דאחתימה קאיאלא היינו לומר שאחי

לרבהאיאפיכומכחהבעבודביעלןיבאב ^ הגפ ^ ה 1הכיום
סדק וכתיג עדשצסהיי׳סזהוקסכף סד
מקראקרשהזהוהשיבאיןראוי ^
ומפןואאבבב^ אלא ביום חג
ועד ככללוחייש לספיק׳דיומהלכ׳שיבס
פ^
ו ! ! זה ואין מז׳  -ירין יום מקרא קרש כעבודה אבל במוסף
אוכל שהזכיר קדושת היוס  .כחי ומזכירשל
דספיק׳דסיתסר הוס לת אכיל ער ^ ורת
 ,ותתן לנו מועדים לעזמחה את יום חג פלו׳הזה את יו'
מקרא קדש שבת כגון ישמחו כמלכות־ ונו׳ולא
וכתבוהו הרי״ף והי״נזש לסר פסחי
ומ״ס
_
.
.
".
איירי פנא קמא לענין חתימ׳והא דאמי
ל״ס לחסזל״ש קלטל״ס כרמל סו^ 'S
רבי אף חותם בס מקדש השבתויסיאל
התוי״ולהסוקלי וכימל לא תאכלי:
חציוס שד מתפללין כסדרשהתפללו קרש כלל לא בי״ט ולא בחייה וחכי מסתברא דמאי שנא להזכיר
והזמנים היינו כסם שמזכיר מנץ סכת
מקר׳קדש
טפי מאיסיר מלאכה ושאר כל הלכותיו רניון שהזכיר ומנין קדושת המס בכינה זו כך ני '!
ביו' הראשון
ומפטירוקורץ בפ׳אמור הג פלוני הכל
ככלל • כל הימים של ח״ה וכימי׳אחחנים שלי״ם לחתום בשניהם < אי כמי אפילו אספי'
•ור או כשב והו'
במלכי ס בפסח
קורין
ההלל
ואיןנימרקאותו
אלא
מסיים בשל סכת דקאמר תנא קמא
כאשר
כתבתיבהיפות־ר׳יח
ו־יאשיהו בסכני העיר (דףלא )  :יו□ ג'
מהוא
לעדן חתימה קאקר רכינו נקיש ליה
חולו של מומך ערבית פסיי׳ומנחס ומוציאין בכל יום ב׳ספדים וקוריןביוס הראשון של ח״ה ג׳בפ׳כא
מתפלל
כדרכי
ואומי
יפלס
ויבא
בעבורה
לענק סיום כמכין שבח כדפריסית ולא
אל
פרעה
מקדש
לי
עד פוף מדרא ובשנייה קורא רביעי כקרבנו'
ואם לא
לפנין חתימה• ועוד ישלומרשרבי׳מפרש
3ב" המ אתר מחזיריןאופו וכן מ; כימ המוספקבפ׳פנחס ומתחיל והקרבתם ערסוףפיפקא
בשניקורין
מסיים כ& ל שבת דקאי אסתימה ולאו
ואס
לא
אמי
אין
ג׳פ
מתזירין
ואלה
אותו
המשפטים
מאם
כסף
תלוה את עמי עד
לא תפשל גדי למימרא פיסתיס בסל סבת בלבדאלא
כרית בפ׳במה מדליקין (ד כד ) •שאלה
כעבוד׳ביעלהויב' בחלב אמו והרביעי כמו אתמול וכן בכל ימי ח״ה
גב
'
קירין
בפ׳כי
ליבי׳האי אסיי״ל בח״ה
לומר שיקדים סל סבת לישראלולזמרה
3וי 'חג פלוני הזה ביו׳מקר׳ קדש וכו׳ואיני תשא מפסל לך עד לא תבשל גדי בחלב אמו בדיבפיש׳בהעלותך
דלתחלת החתימה קרי סיום וכן כה5
מוירבר
י״טה׳אל משה עד ולאזרח,־ הארץ בחמישי שהוא ז' של פסח
יבינו ירוחם ככ״ד חלק ד' מתחיל3של
יודע מה פילו׳ישבין יעלה ויכ׳סבפבורה והוא

ובין מוס׳נ״ל דטעמ׳רכי׳האיימשו׳דתפל'
מוסף היא נמקים קרבן מוסף שהוא בא
לכבוד המועד הילכן מזכי׳כו כדרך סהו'
מזכיר בייט אס אומרי׳בתפלה את יום
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מקרא קדש וגי׳ואין נוהגין כן ומקדשין בליל ז לע היין וא״א זמן
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סדרא ואס■חל בשבת סמחילקמשר תעשר ומפטיר קורא
כמו אתמול ומפטייבישעיה עוד היוס בנוב לעמו' עד צהלי ורני :
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6מרי׳כל יומא• ושבלי הלקט כ׳כשס מדרש ואימר
הזכר׳ברצה ובמוסף מתחיל כשי שפת ומסיים בשל שכת
®רניניפ׳סוכה שהטעם שאין טמרקההלל  -״״* —
כל ימי הפסח הו5ו לפי שנטבעוהמציייס

.וכתי׳מפולאויכך ולתשעהורקקרי'6

סבת כלויוי ותסן לנו יי' אלדינואת יוס
המנוח הזה את יום חג וכר' ומסיים כס׳
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פב אלא שקשה על 5ה אסכן פאימוסיף
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מגא קמי היינו בסל שכת בלבד ולא קי ל
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בערב נה בי ח!קאל ןכ יפרסה והפטרת אין גסנימערמל״ג
נמג״נצארקרלכ״י א לברך על
הבשמים
.
.
ישרי
בקדושתך
וחתן
לנו
הי
אלהינו
ובו׳
:
1
׳1
N
יא' ן !אי! ג
סבת ייוכןזמפיר
י״יי ^
צייססחל ^ ייי׳
להיות יייי ^
במוצאיי״יי
*
יי׳
לאשכנזובצרפ׳להתענות
שיניוחמשי־
יום סכי הצל בער מיהעיד ( .דף ל ^ 7 :מ0תפ'
מלגבע(5ו׳
וגי׳גרשוסורבי' מסילס ורש״י
אומ׳שאין
כתב האגור נסיתר״צסכתב ר' ישעיה ענסי !
אילך «״«
ושני אתו* הפסח והחג וממתינקעד'
מכרכיןופיר%י כטפט דתיעניג יוםטוב'
שאסוי להתענות כמוצאי חג השבועות נשאי(
ציביום!«הי
לשמחתו מסיב כפס שאברה ע״נוכבר שיעבור כל חורש ניסן ותשרי ואן מתענין דפי שאינן חצין
אפילו בזמן ה!ה מיהו אסר! -ק^!5מ ף׳ המעם שאני
להתענות' בניסן ותשרי וסמלו אותם על מקרא,דאיוב ויהי כי
נתיבתי' כן בסמוך
בססהתוס׳וכך נהגו הקיפו ימי המשתה וגו׳ אולי' חטאו בני ונו׳ ובשביל שימי הפוער פויה עפו 5וםיל 0גונ’יושל־ ’1י 1ייא
_
שלאילביך על
הבשמים
:
יום
טוב
פחל
לאסרו חג בנה דמיעדאפיר בו המועד
להיותי במוצאי,שית וכו' אלמי ותודיענו' דח יחיחיייורז-׳דיזחח׳ ^ ולד 4,.m
»״״'. »nL׳LnVl
נ?י׳ 1יו פג ב'־ vדמיפדח ס
י המרעד כי
לזייי *מפני׳ ג׳
הס מ משתושמח ^ל חטא
■ ועושק א,תן כמו ת ליקרי יח ; .:
ואסור לו; 0ברוא הדין לי אס בילידע״כ  :ימיס
ריחיא־יר
בפ׳איןעומדין (דף לג ):
 Q ^ ri Oבכל
המקומותP*3
ו:ןב^ כהה״ר יטקב ן׳חניj 3׳ yר ^,ןימים !ר״חשיל!
הצב־
’! סא,׳ אנללא( תז
מהמם באשכנז וצי־פת
•
לעצר
'
והטעם
שלא
להרבות
בשסחזז
שבאותו'
יעקב
כפ״ב
וסגינה
אהא
'
דמייתי
המס)
י
.
. . .
 .מנהגשנהג( הייג
להתענום׳ סכי
זמן מתו תלמידי ר״עוכתב הר״י גיאת רוק ^ נישואין שהואעיקרי מעפה ומת' אלכסנדראי כלול ובאו כל מצגנע׳ייל א0׳ר
ושניוכו׳כתבו התובסוף מסקדופיןאהא‘
שמח׳אבל לארס ולקדש שפיל דמי ונישואין נמיימי שקפץ וכנס ישראל לספרו ולא סכיחן רבי טרפו{ מפני
צהישתפד ,גר״8
דצמרינן(13ףפ״ב ) סקבא דשתא
סיום
טבוח
'
פיה
אייר ונ״פ ק(' 7ם
ריגלא' אק עונשין אותו אבל אם בא לעשות בתחילה אין' מורין לו
פי׳רעוע ימות' השצה ליסוד ולעברה כל
צכן כןג״ל ן«״מ

ימות הרגל שהם קבוצות אכשיטוכשיס .לעשות כך וכזה הורו' הגאונים דש מקומות שנהנו שלא להסתפ'
« ■ ! ׳-
• ..
יי ויש מסתפרים מליל בעומר ואילך שאומרים שאז פסקו
מצאתי כתוב מנהג ® » Vלעשות סלאכה ־־פםח  4עצרת
ומחר הסןכות עכ ^  .וגי״ ש רבי׳
משקיעת החמה עד שחרית משום' תלמידי ר' עקיבא שמתו סמוך
■ים־
רכיסי וחחר
וקשרי ,לשקיעת
החמי'
ונקברו אתר
שקיע החמי והיו
העם
בטליזממלאס׳
פאינס:
להתענות
בניסן
׳• ׳
 1'vn׳* w
רוצים' /׳  ivvja׳ '«
״ן
יי5
‘ J
\
״

מלמות11

צ! עס ניס? כבי נתבאר בפי׳תכ״ט
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צוטעס לפי שהוא׳ מרובהבמועד ( ומ״ש
ל־בי׳ותיסין אותן כמותעני׳צב ^לקרות
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!' שבתות לכתיב וספרת לך ז שבתות שנים מכאן שהספיר׳בב״ד
אץקשילין ( דף לו )ך 3ט״ק ף מגין ט 4מלצנהי׳ע היה
מה שנת השמטה אפור במילאבה אף זמן ספירת השימר דהיינו ואע״ג
דכפ״ק למגלה
צוקימנ׳סצי<ממנ \wn'3גיגלנרי?,
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,
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1
< ■
(■»יה מגלחbrr
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 Kלאחר שקי^ עת החמה אסור במלאכה :
1לא כר יסודה דמת־יר מכשירי ^&&&כדלכזנמהשקז־ס
12Cr1
ä
<
בלן□
המשים
א
למכירת
העומר
הוא
חג
שבועות
ורבי׳סוכר להלכהבל' יהוד־כמו שיתבארמילה סמוךלעל־נ
וסדיר התפלה כמהביי״ט של פסח אלא
בסי' תק״ט ובע'משילץ א 1קינ? כא לר־איק 1לם הוינתללי*
שאומרים את יו& חג שבועות הזה זמן מתן תורתיצו ובמוסף מתני כצ״ש דאלו לב״ה הא איכא בינייהו

הוצאהדאסורה ג’שכתומית יבי״טמ״מ
תצרי(<) )
לצה רביכו ללופוס לשין למשנהומיקי}
נ״נהגי&
ילו
ישי ער סוף
ומפטיר קורא בשני וביום הבכורי דנרי 6וכת' הוץ מהוצאה וצכערומכשירלשלכל מי"מ היק
אוצל נפש  :ואע״פ שיש עודדברל׳^^ף ^,ינלמ׳ב!איןנ(פלי*1
כגון,הא דתק מש^ ין על
הס(3נןה(א
1
בין י״ט , < .
לשבת , , . 1
'.
נהג
נעמי ה
פירות דרך ארובא בי ט אבל לא בסבת
סיס במדי׳פצנתו מפסחפד פרוס לפצ י בחבקוק מן והי בהיכל קדשו עד למנצח בנגינותי ונוהנין
לא כחת רני' לאנולז .צל הדבריםשביניכם
אזהרו' העשויות על
^ ^יוט ?יד 0העצית ?? 6י ?.? .0המקומות לומר במוסף אחד חזדת התפלחא'"
ולא הזכיר אלא הדברים שהן מלאכות
פייס הפשח פית החגסהס ט״ו יו' בכיסן
מנין המצות וכ״מ ומקום למי מנהגו :
גמורות בלבד והוי יודע דאפי' לני האסו'
ובתשרי ונסתסי׳ס״ו יויממי׳ט יוםנשארו
 fitלם
טוב
ל דוהצה כס ל״ג שלימים ומגלחים ביום
משו' סבות3תל' חייבין עליו בי״ט ציתצן
בצ׳מפילין כל סתייבץ עליו א שום פיות
ל דבבקי־ צי מקצת היום כטלועכ״ל
,L
w
הראשון כי ד יום לחרש בין הערבים ומשום רשות ומשוא מצוס כסב® חייכין
ילסב*‘ אדם כ״ה ציפתק כן  :וכל זה כתב
פסח^ לח' וגו׳ובחמעוה עשר יום לחדש הזה חג עליו בי״ט ואצתוב פירוש משנס זו בסימן
הי״ס בי צמח בתשובה וכתב ולפ״זכל
ייס ל״ג אסור ומקצת ל״ד ולפי דעת המצווגח
תעשו וכן נאמר צז' שלו ובראשוןתק״כדבס״ד  :ומאחר ראסרי׳סביתבי״ט
לימ׳בס מקצת לילב סגי כד5
תד ז & £ר
ונחישל דוג וצעצר׳ו ^ ה הילכך כל מלאל האסורה *
בשבתשמעינן שצל מס סאסורלישיאללעשותו
היית האדם ויש להתיר ביום ל״ג אס הוא מ״ש לנצור השבת מנ״לא ודע דכשם אסו׳לוע למי לעשותו כמו בשב ונדצו צייי חילששיןכו ^ :נ אע פ שאשללעשותן
שמיתר להסתפר מל״ג ואילך כך מותר לישא אשס דכיון שפסקו אז מלמות למם אי׳י ישראל אומי לגוי ועושס^
אפי . t
לט ב בשבת

ד*מ
^ך•

אדו
( ^

«גמהרי״ל

*«׳י׳ייעשיע

ף*
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«דעת הט<ר
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גלעת,
בסמ״ג זלן לעת.

הלכות

יום

כשבת וכמו סנמבא׳בסי׳עכ״ח  :ומ״ש רכי׳וחוץ מהוצאה והבטר׳סמתוך סהותרו
לכור אוכל נפש הותיר נמי שלא לצורך וכו׳בפ״ק דביצה ( דף יב ) תנן ב״ס צומ׳צין
מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ס״ת לר״ה וב״ה ממייין ומפ׳ בגמרא
דפליגי במתוך שהותר ' הוצאה לצורך הותר' נסי שלא לצורך דכ״ה אית להו מתוך
ובובסס ני
לי נהו מתוףוסמרי
להוממוףוסמרי תו סתם דנב
התסדלב ה
ה,
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כי
היכידאמ׳מתוך
שהומר
'
הוצאס
לצורך
האסור׳בשב׳אסור׳בי״ט
חוץ
ממלאכ׳אוכל נפ׳רכתי׳אך אשיאכ'
סותרה נמי שלא לצורך ה״נ אמרינן ממיר
ביז 7י״ט
לשב׳אלא אוכל גפ
ש
לכל בפשהו׳לברו יעש׳לכם ותכן אין
ותנןאין כי |
j u/vu״ מ 7א
בעש
ן
»
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לצור׳אוכ׳
»,, « . .״ «׳ —■ ! ״« 1י
וחבערישמתו׳שהותרו ־» •«׳■ •י •■ «•

סהטחיכיוהקציר׳אסורי׳דלר תורה מפני סמומיןמהס לימי׳הרכה ונתלו ההבסוגי'
הגמ׳אפ״פ שצינן מוכיחו׳עכ״ל  :כתוב סמ״ג סדמנ זוהמג־ח כמדו רסל קלממו
סכל מלאכת אוכל נפש מיתר׳ע״י שינוי אפי׳בדבר שאינו מפיג טעמי
יאהש׳למשו׳
מעי"סא :כחב הכלבו שביתת בהמה ומסמר י״א שאסר סכלזי־אתמלאכיו׳"»״״

הי״ז 6נל
יא״זכ׳ ^ ט,וי וכ,כ הלמבפבפ Jיכ^ ?כמכוו
״־ ■ .,ך' ל ’ f״פ י־’ ־ו״» ^״לא־ ®’’־’1
•<ע »" *
תני״שא «י אכילה אם עשהצומ '3י-ס ליקה pDמ
ההוצאה
וההבער׳סאעןלןק ׳ו'6פי ׳ע ־6
סלצלצויךצכילהיפימלאכה סה,א ^

בכנג
בכלל כל!
לא תעסה
תעשה כ נ
כלסצאכה
מלאכה ל 5בל
תבל3חי
נח״רה
ודאי מותר "
וי״א סאמי־ בי״טמותרש$וין
הנתו׳ע״ר!
׳"יי ״׳ ־■י
לאוסרה י r
רק ׳־"■,
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בסב׳פפיט׳׳לךן-1ה
בההכתויע״ס
ואינייודע
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זנפש הותרו נמי שלאלצורי
 1ובלב׳שיהא בהן צור׳קצ׳כאש יך! בא׳ דמקסיקי ט לסב הוץייקצ
דביי׳סנתצרשו
כע״הוממכשירי אוכל נפש כיון שצרי׳לתיקה האוכיויזמיתר
לעשותן כי םוכגוןשא א לעשות מאתמולאבל אםהיהאפשר כתבההכתובבי׳׳טכלסארמל^
לו לעשותן מאתמול אסו לעשות כי ט אכל שאר כל המ? אכות• לא נכתבי בי״ס בפיסויילאמ״; גי
אסורו׳בי״טולוקיןעכיהןוקציר וטחיגובציר׳ומחיטה אע׳פשהן מלאכהילפינן להומאמי
דיוותיי'

לצורך אכילה נפבא׳ בךכרי רבי׳שכוללכ ל אוכל נפש אסרו חכמי׳ ופר״י הטע׳לפי שאדם רגיל לקצור/
שרהו ומיהו בהא איכא למימי דשביססבהייחו
מלאכ׳ שאיכה נעשית באכיל׳ושתיה וא ' כ ולבצו׳כרמו כא׳ולררוךכל ענביו ולטחון הרכ׳ביח׳וחשו .
חכמים ומסמי לאו .בכלל לא תעשה
מלאכ׳כיכסו
היה מן הדין שיהיו הבערה והוצא' נאסרין שאם היו מתירין כי״ט היה קוצר כל שדהו וכוצ׳כל כרמו
ודורך שהרי איכ' מכלל איבעי׳אבותמלצכו׳ולא
כסו כתיבה ואריגה אלא
סמתוךסהותרו כל ענכיו וימנע משמחת יי׳ט וקצירה■ אסרו? שפעמים שתעלו ; •מתולדותיהן אלא לאו כפני עצמו ייסד
לצורך אכילה הומרו
ל צוי רוכר׳טע ס במצודתו דגים הרכ׳וכירוש׳ מסמיך להו כולהו אקרא* ר,יי ט דבר לי קר׳וסלכ׳ אפש׳דכיון דלאכמכי׳רפמג׳
לשני׳ אלו ההוצאה לפי שאף היא כאוכל שהחמירו כו יות׳מבשכת כגוןכאיסך׳ מו ק צ׳ לרב א ל פס ךאע״ ג בי ט מישרא שרי אכל אין ניס סיסאנן
ו 6ע ס
^דכ ל6חרי ^ מ?י
רקי״ל כשכ׳כר״ש בי״ט פסק כר״ י ל פ * עןהןא קל והחמירו בן
דעת הפוסקי שהיי סתמו דבייהסלומר
שילא יבואו לזלזל בו וכ״כ כשאלתות וכ"פ הו״ם כמז״ל אבל בעי!
מנ ״י
ימס?^ Vכת ב
ת 3ע י אשבב* י-״ י
>י%1יין " לי
ייי ^ %והבטר וכר ונא הוציסו שביתכהפומסמ
מושבותיב' ביו' השבת בסבת הוא דאסיר
הא בי״ט שרי ודרשו כן לפי שביוס השבת
מיותר הוא דהא בשבת מיידי קרא לעיל
,
,
מיניה וביום ה! ' וכו' אבל שאי
מלאכות
ונולד
פסק
כר״י
בי״ט
:
■
כדרך שהוא עושה בסולוכ׳ק״המע־עסי
שאינן לצורך אכילה כגון כתיב יהריסה
12CJ1
ן^  3ן שעושין ביימים כל מה שאסור בראשון'
אסו׳ שכתב לסי שאין משתמסין בב״ח כלעיקר
ו
רסעוב
ואריגה ובנין אפי׳עשצן
לאכיל׳לוק׳וסאר
גם כשני ומנדיןעליו למי שמזלזל בך ואם הוא והרש״בא כ׳שני הטעמיםעכ״ל:
■ו־יס<
סו'
מלאכו סקבאכיל׳כגון סחיט׳ואפייהא ־ י׳
צורבא מרבנןאי? מחמיריןלנדוחו אלא מלקיןאותו ולעניןמת
לכד דכי סהסמייו בו יותמבשב׳כגקבצי
'ףראע״ג דק״ל
כר״סוס׳כויש
י״^
רזויל ד^^דיתד^ ריי״ק וכן לכחולהעין ^"y
 r1מוקצלהריףראע גדק ל כרשוסכ!
 : . .נהבלמות׳אפילוע״י מס׳י״ט ( ד ב/תנן ביצהשנולד'
בי״טב״ש
_
__
_
אומרי׳תאכל ובה״א לא מאכלוסוקיע ,וב
 5V« Wשאיןכו סבניובי־ט בישלר״ה
אסור
נחמן בתרנגולת כעומדת לגדלכינים
וכו׳בע' אין צדין ויתב׳ בסי׳תק״ד בס״ד  :ומ״ען וקציר׳וטחיג,ובצירה וסחיט׳אף על ודאית ליה מוקצה איית ליה נולד ודלית ליה מוקנה לית ליה כולד בית שמאיכרכי

לגי׳הרבה כלו' צידה אע״ג דלא שייך כה טעמ׳דיהביס בקציר' ופסיכ׳ובציר' וסתיטה
צסרוה מטע׳אסי ספעמי׳שתעלה במצודתו דגי' הרב' ודמי לעובדין דסול י• רמ* ש
וכימס׳מסמיך להו אקראי היינו לו' דאע׳ג דבירוש׳מייתי מקראי שלא יקצור ולא
יברור ולא ירקד ולא יטסון בי״ט אסמכתא בעלמ׳ניכהו ואינו אסורין אלא מדרבנן

לפי סמוחלפ׳עטמ׳אלא כך שמעתי מרבותינו דב״סכר ייהודה ומתמיי וכיהירי'ס
ומשני אמ׳לך רב נסמן גבי סבת דסת׳לן תנא כר״ס מוקי׳לב״ס כר״ש סכל גבייום
טוב דטת׳לן תנא כר׳יהוד׳מוקי לב״ה כליהוד ' ופסק כן הרי״ף כסוף מסכתכינה
דבסכ׳נקטי׳כר״ס וכיום טוב נקטינן כר׳יהוד׳והבי׳עוד ראיות לרבריו-וסר״אשכת'

ואף לקיחת סירות הנפסלי׳כתותיס ופככי׳אסרו לפי שהלכו אסר ריבה של לקיט ' אבל מיל׳פסקכר׳יהור׳והבי ' ראיה מדדרע רבא אסה לא תכנס לבית העני'ליטול
שאינה ליומה ואע״ע שהתירו ססיקת הפלפלין ולא הלכו אסר רובה סל טסינס היינו אוד וכו׳ואינ׳ראיה דרבא לטעמי׳דאפי׳בסאר מוקצ׳דלאו כולד ס״ל כליהוד׳אבל
טעמלפי שאין אותה ססיקס שהיא ליומה נפשית כאותו ענץ שהיא נעשית לימים אנןדקי״ל כל׳ש במוקצ׳ס״ה בנול׳ומיהו ר״ת דייקמשמואל דבשילהישבתסב׳כר״ס
הרבה שזו במדוך וזו כרסי׳ואף פלפלי־ן בריסים שלהם אינה כדרך טחינת סטי׳לימיס • ואפי׳הכי קאמ׳בס״פ כוטלדלא הוה .מטלט׳גרעיני תמלחלא אגב ריפת׳ואיןיציה
־הרכה ואף צידת דגים כמי אסרו לסי שאץ לצוד אומס יום יום לפי שאינו סומך על משמואל דמחמי ' על עצמו היה ועוד דקדק ל׳ת דנולד אסו׳מסתמאדתלסוו׳דפ'
הספק שלא לתקן מאכלו שהרי אינו יודע אס תעלה מצודתו ריקנית אלא עיקרה נוטל ראם ' לטלטולי גיעיני דתמרי ערסיית׳מסו דהוו נולד וסא דפריך בס״פכירה
מיום לחברו הוא ולפי׳אסרוה מדבריהם וכך מטין דברי הרמ״בם בפ׳׳א מס׳י״ע סכל אמילת׳דר׳יוחנן סדר׳נתק דמאןדלי׳ליימוקצ׳צית ליה כולד לא קי״ל הכי והוהמצי
מלאכת אוכל נפש האסורה בי״ט אינה אלא מדבריהם ועדין אין כל זה מחוור לפי לשנויי דלא ק״יל הכי ולא חשש ור״ס כ׳סכא מהא סמעיקדכל מירי דסז־ילי׳לאיניס
שהסוגיא מהירוש׳מוכחת שהן מן התורה ואף בריתא שבפי' המצניע כפשטא הכי
דפתי׳עילויה וסא דאמ' רב נחמן עז לחלבה ורחל לגזתס ותרנגולתלביצת'ותורי
מוכחא עכ״ל הר"ן ח״ל הרמ״בם כל מלאכה שאפשרלהפסו׳סעי׳יט ולא יש בה הפסד דרידיא ותמרי דעיסק׳כאס־ למחלוק׳ר׳יהררור״ש מא בהרי׳קי״ל כר״ש ואע״גדנייס
ולא חסרון אס נעשית מבערב אסרו חכמים לעשות אותה בי״ט אע״פ שהיא לצורך ק״ל כר׳יהוד׳ה״מ כגוןכוליומוקצ׳מסמ׳איסו׳וכיוצ׳כו אכל הני כולהו סרי בי״גיונ״נ
אכילה ולמה אסרו דבר זה גזיה עמא יניח אדסמלאכהשאפש' לננס ותן עפי״ט לי״ט בעל העיטו׳עכ״ל הר״אעז״ל ואמ״ע סכה״ג גי׳כ סובר דבנולדהלכהכר׳יהודה־סמי
ונמצא י״ט כולו הולך כעשיית אומן מלאכול* וימנע משמחת י״ט ולא יהיה לו פנא
סנדחי' ראייתו לאלרבייק בסמו -וחילוק סברות אלו כיהמירכיברישביצ׳וגססמ״ג
לאכול ומזה הטעם בעצמו לא אסרו ההוצאה בי״ט
ואע״ס סכלההוצא׳היא מלאפ' אלא שהמרדכי כ׳סהסאילתומסוכרי׳דהלכ׳כר״ש בסוקצ ' בין כי״ט ביןכשכ׳ורביכ'
סאעסר לעשו׳מעי״ס ולמה לא אסיוה נדי לטיבו '
בשמחת
י״ע
ויוליך
ויביא
כל
מה
סהן סוכרים דהלכ׳כריהודה בי״ט* .והרמי׳כס כפ״א פסק כדברי היי״ףוכ׳ה״המןס
0ירצ' וישלים חפציו ולא יהיה כמי.שידיו
אסורות
אבל
עאר
מלאכו׳סאפש׳לעסותן
מן
הגאוני׳קלוקי׳ואומיי׳סאין
מוקצה
בייט
יומי
מבשכת ולזה כתוב בהשגותא״א
מעי״ס הואיל ויש בהן עסק אין עושין אותם בי״ט כיצד אין קוצרין ולא זורין ולא אל הכל סויןוכבר הכריע בעל סמאו׳וסרמ״בןוהרס״בא כדברי ההלכותורכי׳והכי^
לשין ולא בוררין ולא טוסנין את הססי׳ולא מרקדין בי״ט סכל אלו וכיוצ׳כהס אפשר ראיות לזה ועיקר עכ״ל  :וכ׳הר״ןבסוף ביצה שהח״ה סובר דכי סתם לן תנאכיי®
לעשות מפי״ט ואין בכך הפסד ולא ססרקאבל לשין ואופין וסבסלי׳בי״ס שאס טסה גי יהודה ה״מ במידי׳דמיתס׳בשב כגוןכיקועפציס מן סקויו׳דאע״ג דלית לןמוקל
אלו מבערב יש בכך הפסד או חסרץטעס סאיןלחס חס או תבשיל שבשל היו' כלחם י בשבת מ״מ הבקוע מצד עצמו אסו׳ כו ולפיכך אע״ע סכיקוע עצי ' מותר בי״טאנו
סנאפ׳מאמס וכהבשיל סנפכסל מאמש ולא כס׳ שנשחט היום כישר שנססס מאמש אוסרין לבקע מן הקורות מדין מוקצ׳וכן הדין בתורי דייויא שאסורין לסחטןבי״ט
וכן כל כיוכ׳באלו עכ״ל והר״אבד השיגו וה״ה סמן בעדו וכ׳פודואני אומ׳שמלאכ' משו ' מוקצה כיון שהשחיטה אסויה בסבת מצד עצמה אבל תמרי מניסקאוכיוגא
עבודה כולל כל מה שדרך העבד לעשו׳לאדוכיו ואין רוב בכי אדס עושי' אותןלעצמ ' בסס כיון דבסנת שרי דלית לן מוקצה אף בי״ט שרי דליכ׳נדדי דבשכתשריוכי׳ט
אלא שוכרים אחרים לעשותן לעי שהוזהרנו במלאכית אלו לזכור כי היינו עבדים אסיר ואין זה דעת היי״ף שהרי כ׳כאן דסמרי דעסק -אסוריו יי״ס •ולקושייפוסל
והיינו טושץ מלאכו ' הרבה לאדוננו אכל כל מלאכ׳סדרך רוב כני אדם לעשותה כל כעל המאור ים לדמי דכי אמרי' ליכא מידי דבשבת שרי ובי״ס אסו׳ה״מ בשבת וי ה
א׳בביתו לעצמו לא הוזהרנו לעי שאינה מלאכת עבדים שגס האדוני׳עושיס אומה שדינם שוה וקדושה אי׳להס ולא אתי לזלזולי בי״ה אבל בי״ט משו׳דאפי לזלזוליכיה
ולזה כל מלאכ׳סאדס עיסה ממכה לעצמו לימים כרבה דרך למשימה ע״י אסרי׳כגון לא ראו להסוותו לשבת והיי מצימסמחלקץ ביניהן ססי-י אמרומניסין נ רעג
הברייה וסקצייה והטחינה וההרקד׳אבל אפייה ולישהושסיט׳וכיסול איין אדס מכין דקל בסבת ואין מניתין ני ע״ג דקל בי״ט ול 5י 'כל מוקצ ה אע״פ שהוא סיתר-בסביו
מהם לימים הרבה ורוב בני ארס מושין אותן לעצמן עכ״ל וכת׳עוד שיש,מי שסובר א  uבי״טעכ׳יל  :ולעג ],הלכה כיון סהרי״ף וסרמ״בס משכימי' לךע''6וגסהכיי<1ו
ובאיזה,
כדבריהם האחיוני׳הכינקטינן• חילוקי מוקצה

א־ח

הרכות

ובאיזה דברים ים מוקנה אפילו לר׳סמפון נתבאר בסי׳ס״י :
תצוואנל ספוסין סני ימים כל מה שאהוי בראשון אסו׳גס כשני ומנדין מליו
וכו׳בפ׳מקו שנהגו ( דנב ) בי נהןאתי׳אזלמבי רב לפומבדימיבי׳ט

יום טוב

תצו תצז

ד״מ

פ"כ • וכ׳עוד אבל ציין חיה ועייף מן הביבריס וכותנין לפניהם מזונות דחיס ועוף ןץ״גץ (א ) זכ״1
בביבריןכיצודי׳ימומדץ סס ולפי׳טתנץ לסכיהסמזונות -רשב״גא לא כל סביכרין
לליתא
םוי ן דאיכ׳כיכר גדיל ד לא ח סיבי ביה סיס ועוף ניצודים ע״כ 4והתוס׳כהטד ^ן ל7נריה«ר7נישנ|
נותנץ לפני הדגים מזונו׳גזיה שמא יצירסמהמז״בהכ 3ה״ב מה׳י ׳ע דגי ייר ס י׳ ; ^ 7fnwגזמיר
וחיה סקמוקצה אין משקין איתס בי״ט ממירי1,6נפש

סנ יסלעצר'שמתיה יב יוסף איכ׳דאמך נגדי׳יב יוסף א״ל אביינשמתיה מרדרב
ןפמואדאמיי תיוייהו :ונדץ
מנדץ על
שני יט
מל שני
י״ט
סלגליו׳א ' ל ה״ע פיניש
דפלש
'
הב
'
נורבא
סבב׳בשנימותיאפי׳ליישר׳אע״פשאיןכרסכנ׳ובי״טעונישי* ר״ה
ואץנותניןלפניה׳מ׳ומ׳סמא.יבאליקחמ(מרל נק(
להעיז
8רוהן הוא דטבא לי׳עבדי לי׳• והק׳הר״ן אסור אם לא ע״י גוי או שיש בו סכנ׳והנני מסדר הלכותיושל סד׳מהסוכל שאסו׳לאכלו או להשתמ׳כוכי״ט
זהב׳ משמי דמאן דעבר אדרבנן מסממין תהןרן המאכלצידה זימון ושחיטה והפשט ומליח׳העור
והחלביםמפני שהואמוקצ׳אסור ל״לטליוכה״המללאמ ^האיחאן
לי׳ואצובס' כירהאמריק
דהמבסלכחמ ולקיחתהבש׳וע־לי' הראוי? להסקה ותיקחהאש ןןזתבשי 1,וסךר דעסאע' פ סאסוי באלו סבמיק ראויים7
איתליהסעידת׳
טכייה לוק' מכת מררו׳סדבריה׳ובדוכת'
טוכ׳אמרי׳סכי אלמ׳מילק' אין סמותי לא הפת מדירת הקמח והרקדהר^ ישהוךןפרעןת ח1,ה ןתי
ך; פת לצכיל אלאשהן מוקציןאינואסו כבהמה לאצי«ל&
אניממ׳
ן״יוץ דבמילת' דהוי פיקרי׳מדרבנן דכי
ולביים
וביצה
שנולדה
בי
ט
וכבוי
הפתילה
והדלקת
וגוי
המביא
הי
6
ו
ל
6
סילק
עק י לי׳קא עקי לכילה מצו׳מסמתינןליה
סימינס ביניס׳ינ״ל סמא ‘ 3 -״,
כגון היד וכדאמרינן כמי את מי נדו את דורון לישראל ומה משלחי? בי ט והיתר קנייה מ? ההגוני ועניןסובר דת״ק היה מחלק ביניהם ואין הלב׳ חצז !
נראה
אלעז׳בן הצד שפקפק כנטילת ידים אבל
ההילאה וטלטול מת בי׳יט ועירובי תכשילי? וחצרות  :כמותו אלא כיש״בג וסובר דרס״בג קאילאפי׳ לדעתיש״י
נדני שעיקרו מן התיר׳והוא עובר על מה
צדי? דגים מן הביבדים פ ',ט ואין נותניןלפניהםאדגים חיה ועוף הלכך דץכילססוסדכלהא7נ1
הגי׳האידר׳
סאסת גו חכמי' מכין אותו מכות מ -רדו'
* מזונות ואם סתם אמת המים ככניסה וביציאהשאינן מחוסיין צידהלוקחין5ןהס,3״pפקוכי'
דני׳מנע״י
ני ההוא דמבשל בסמי טכרי׳ע"' כ ותמהני
מעי מ מותר ריקח ממנ דגים ני ט רהוו להוניצולי? ולגומדיןואפיונותכין כפניהם מזונו ואם הס מחוסריםכלי <»7תרליתן
דהא אדיב ושמואל דא מיי מנדין על שני
ימים טוני׳סל גליו׳משמ׳רי״ט ראשון שוה ספק צירה אסור כנוןמצודות חיה דגים ועופוישהיו פרושו׳מעיי׳טצידה אין לוקחיןמהם^ בי״ט ואין נוהנין
לסניס׳מ״מ׳שהרי
לי״ס שני ועל אי זה מסם מנדקהרי שאף ולמה' מוצבה?אסוריןאא״בירועשניצודומבע״יאווזיןותרנגולי? ^פניהס ?J
 ’15,3ויב״י *השר"הי 6ס״בי «דז°0א״י׳,נ,מ
ט״פשסראשוןעיקרי מןהתיר׳משמתי לי' שבבית מותרלצוד? ואין צריכין זימון ושאר כל חיה ועוף כל ? ישת \:ר ״!בד והיס באסב ה ה דרס « ״״ וי"י
וכפיזס בורר אערי׳דהכסו קכיראי דקכו' ® ™®־ t',ע’רה ״יל הכ »מצירהינצודני ™<־ *»  Pיי "! ניבי/סיייןיספי׳היצניניק« ז«°פס
נעשאבי״ט ראשון של עצר'ושמתינהו ר3
לטניהם סדנות ובל שאין סחוסרים
צ< דה
ספני סר־ סניסץ פן געי,ילפירןנמב
הפ׳נוי׳בכא איכ׳למיידהנך קבוראי חללו
ייי׳ס
בדב׳סהו׳אסו׳מןהתור׳ומ״ה
שמתינהו
סתם
איןצוין
דגי׳מןהכיכריןואיןנותנין
לפכיה׳מזונית
וגבי
חיה
ועוף
כ׳כל שאין
וכיון דעכרו על דברי תורה ממש מסמתינן לסו אכל אס לא היו עוכרין אלא כדבר מחוטרין צידה מותר לצוק וליתן לפניהם מזונות ומשמ׳אפי׳בכיברין וכדרש״בג
סאיסייו מדרבנן לא סוס משמת להואלאהיה מלקהאית' מכת מרדו' אבל קושיא
ואע״פשישלהקסו על שכיס זו מדין סוכר אמת המי׳שיתבא ' בסמוך וכסו שסק/
קמיית׳עדין במקומה עומדת וכ״ל דכא דאמרי ' רב וסמיאל מצרין סל שני י״ט סל ה" המ כי היכי דמיתרצא האי קיפיא אניב ' דהר״אבד והרש״כא מיתיצא כמי לדעת
גליות אע״ג דבחד כללא בייל להו הא כדאיתיה והאבדאיתיה דעל י״ט ראשון אין רבי׳אס הוא תופס שטתם • ואפסי לפ׳דכרי רכי׳כעכין אחרולו׳דכהרמ״כס ס״ל
מניין אלא על דבר שאיסורו מןהתור׳אבל לא על דבר שאין איסורו אלא מדרבנן
דדגיססויסלחיס ועוף דרס״בג אדגי׳נסיקאי דביכריס דידהו שאינם מהוסרין
ובי״ט שני ליכא לפלוגי כיה הכי שהרי כל איסורו אינו אלא מדרבנן והלכך לעולם צידה מותי ליקח מהן וכדמסמ׳מסהיא דסוכיר אמת המיס וממילא סשמ׳דמותר
מסמתי׳עליה • ודע סמ״ש רבי׳שכל מה סאסו׳כראשץאסו׳כסני היינו לו׳שהמלאכו' ליתן לפניהם מזונות ומ״ה לא חסילפ • ויותר נר׳לו׳ססיבר רבי׳דדגיס אסי׳היכא
האסירות בראשון אסורו ' כמי בשני אכל דכי שהיא אסור בראשון מסים מוקצה או דמות׳ליקח מהם אין נותנין לפניסס מזונו׳ מספמ' דפרש״י ראפשר להם בלא מזונו'

יך״יי
היפק י*?™-
־?blt*",
נפשיא<סו' :י ^
לכלכים

יקאמ
לי «ון> תיכלא ופצוחי עינא מאי א״ל אסיר אמימ׳שרא למיכחל עינא מגוי בסבת'
איבא דאמיי אמימי ג פיה נחל עיניה מגוי כשבת' א"ל רב אשי מאי דפתיך דא׳
מולא כל צרבי חולה עושין ע״י גוי בשב ואמ׳יב המנוכ׳כל דבי שאין בו סבכ׳או״לגוי
וע־ש׳ה״מ דלא מסייע בהדי אבל מר קא מסייע בהדי ' דקא עמיץ ופתח א״ל איב' רב
!ניר דקלזי כומך ושני לי׳מסייע אין בו ממש אמימ׳שרא למיכחל סינא בי״ט שני של
 ?Vונופ׳טעבגע‘ משום דס״ל כמ״ד כ׳קדושו׳הן ופשיט׳דלית הלכת׳כותי׳רסא קי״ל
כמ״ד קמש׳א׳הןובתיו הר״יף והר״א׳ש דמ״מ גמרי׳מהא דאמימ׳דסרי לסיכחל בי״ט
נ׳סל גליו' וכ״ב הרמ״כס כפ״א מה״יט וכ׳סאע״פ שאיין סס חולי מות׳וכ ' ס״ס שהסס'
לב שהנא׳הגוף היא :י״כחבהר״ן ומינה שמסיק דבל צרכי חולה שאין כו סבנה
פושין ע״י ישראל בי"ט שני פל גליו' מיסו איכ׳למי׳דה״מ כגון נדבחל עיכא דמלאב'
גופה פכות היא אבל להתיר אבות מלאכות אין לנו וב׳ה״ה 3פ׳ :א מה׳י״ט שזה דעת
היס״בן שאין מתיר ין מלאכו׳גמויו׳ע״י ישראל אבל כל סנו׳מתירץ לו  :וכתב
פולי הי״ן ושמעינן נמי רמיתילכבית הכי מפני ד׳א ומיתר לצבו׳הדליק׳משו׳איבוד
יומין ע״פ הפירוסי׳שפייסנו למפל׳בי״ט סני סל גליות דבו .מ' מוכח דהניכולהי כי
לדדי מנהו ושרו לר׳יהודס ואסירי לרבנן וכיון דבמיכסל פינא סמכי' אדר״י בי״ט
סכי פל גליות אף בלכבות הנר מפני ד״א ומפני הדליק ' סמכ״ פליה בי״ס סנישל
גליי מכיל והדבר כרוי שאין דעת רכיי כן סלרי כישאץ חילוק בין ראשון לשני אלא
למלין תמ ולנחול את המין בלבד וכ” נ סמא דעת הפוסקים אם יש חילוק ביןסני
ליאשון■ לענין ספק מיכן יתנא׳בסיסאחר זה בס״ד :כחוב בא״ח בני א״י שבאו
לאלאשורי' לעסות מלאכה גי״ט סני ביייסוב אפי ' דעתו לחזוי יכל זמן שלא הגיע
ליישבאפי׳איןדע& 5ו לחזוי מות׳לפי סעדיין לא הוקבע להיו׳כמותן אבל אס הגיע
(ייסוב יאץ דעתו לחזור נעס׳כמופן ואסוי בין במדבר בין כיישוב וכל חיץ לתחום
א־ן ( ותנין עליו חומי ,מקוס שהלך לסם ובקילי -מקו׳סיצא משם יש פוסקי׳סלסול '
אינו נוהג כל זמן שדעתו לחזור לפולס עכ״ל  :ודברים אלו נלמדים מסובדא דרמי
כי מעיי דפ׳כל הכשר וצ״ע  :תצז אי? צדץ דגים מן לביבייס כי״נז ואין מתנין
לפניהן מזונו׳מסנה בי״פ ג׳דביצה (ד כג ) אץ צדין דגים מן הביבריס בי״ט ואין
(ותנין לפניהם שזוכות אכל צדץחיה ועוף מן הביביין בי״ט וניתנין לפניהימזונו'
רשיב״נא לא כל הביבריז ס וין זה הכלל כל הסחיסר ^ ידה אסו׳ ושאינו מסוסי צידה
מושי־ •וסירש״י א אין נייהנין לפכי הדני׳מזונות משו' דאפישר להם בלא מזונו' שהן
אונלין סיסי עשבים וקרקע וגדול אוכל את הקטן והי־״ן כ׳דבפי׳א דאויג סרפ״י
• 51׳עמידאץ ניתנין לפכ^ כס מזיני ' עסו׳דכיון דמגקציץ הס לא שרי למיטיח פלייהו
יכן מוכיח ביייש׳דגרסי׳ההס לפי שאין פושין תקנה לדבר שאינו מן כמוכן וכ' וסא
הנן מהתנין את הדלועין לפני הבהמיואח הנבלה לפני הכלכי׳ומטלטלין את הלוף
הכניסה־א מאכל לעירבי׳והא כלבית ועורבי׳אין ראויץכלל ומפ״ה נוהנין לפניהן
מזיני לאי קושיא היא דמ״מ מיכני׳הס לצורך האד' ומאתמל הז הדעתו עליה׳כיון
סלהברשיתומה שאץ כןבדגי׳ובחיהובעוףבזען שהן מחוםיין צידה שכיון שאץ
סזימר? לאדם אין נותרו לפניהס מזונות אבל כשאינן מחוסרין צידה כגון בביבר
?  Pכיון שדעתו עליקס וכאלו הס ברשותו של אדס ממש מתנין לפניהם מזונות
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כו׳מימיא כפי אץ צדץ ( דף ״ v
צרינץ זימון דסכירת אמת המיס ח  0יכ זימץ וה״המ הקשה על הראכ״ד והרס״בא
שסוברין שאין צדין סביכיי דגים כלל מהא דסוב ' אמת המיסונ״ל לתרץ דביבריס
פאכישהס רחביה הי־בהיאע״ססאיןצריך מצודה לציד הדגים שכהסמי׳ס מתוך
סהס מכוס־ס מן העין הס נשמטי ' לכאן ולכאן והלכך לא חשיבי כנצורי' אבל
אמת המיס מתוך שאיכה יחיה אינם יכולים להשמט הלכך ה״ל כניצודיס וכ׳ה״המ
דאמת המי׳אפי׳ארוכה כמה כיון שאינה ימבה דגים סכחוכ׳הוו כניצודי׳ושרי ע״כ
ונר׳דלדעת סרא״כד וסרש״בא נעי אפילי אמכה כמה דגים שבתוכה כניצודיס הס
דכיון שאינס רחבה אינס יכולין להשמט כ"ב  :יאפי" ספק צידה אסו׳כגץמצודות
חיה דגי׳ועופיר ,סהיו עריסו׳מפי״ט■ ינוימסנה סס ( ד נד ) מצודו׳חיה ועופו׳ודגי'
סעפאן מעי״ט לא יטו׳מהס בי״ט תא״כ ידוע שניצודו מעי״ט ופי׳סר״ן לא יטול מהם
כי״ט משום לה 'ל ספק מוכן ובגס׳איסצעו תנאי בספק מוכן ואיפסיק' סלכת׳כמאן
דאסר וב ' ה" 0מ כפ״ב דע סבל דין מוקצה ונולד ככלל זה והטעם ספני סהוא דבר,
שיפילו מתירץ או שרצו חבמי׳להחמי׳בדבי־ זה• וסיס״כא חלק ואמ׳שכיון ססמיקצ'
והנולד מדבריהם היל 3ק בספיקן להקל ולא אפרואסו׳אלא ב דבר מקרוב ליגע בסל
מור׳כגון ספק ניצו ' בי״סספק כיצו׳מפי״ט אכל סאי ספיקו׳סותרץ זו היא סביתו
בספת וצניממהסזססאס כן ספ׳ביצה אסמלד׳בי״ט או מעי״טלמה היא אסורה
ועוד דבריתא דספק מוכן סתמא מיתכיא וכולה סוגיץ דפ״ק מוכחא דספק נולד
להחמיר ודבריו צ״ע וניאין דברי יבינו סלא חילק עכ״ל  :וכחב הר״ן שהר״אש
דלוכיל התיר ספק מוכן כי״ט שני ואמר שאץ היהיר מכירן אבל אצלי יפה הורס
מסוס דה״ל ספק ספיק׳דאית לן למסרייה אפילו כדבר סיס לו מתירי׳דכיון דאנן
לא עבדינן י״ט שני אלא תשוס מנהג אבהתין לא מחמיינן כיה טפי מינייהי יכי
היכי דלדידהו ספק לדחץנמי דינו כספק דכיון דחומר׳מדרבכןהיא כבו דלא ליסיף
עליה והא ודאי תרי ספיקי כינהו סאי אפשר שיבח לפניך ספק מוכן כי״ס שיי אלא
בשני ספיקות  :כתב ה״הע כפ״ב מהל' י״ט מבואר בגמי׳שאס מצא המצודות
מקולקלות מערב י״ט בידוע שמערב י״ט ניצודו ולח נזכר בהלכות וגס לא הזכיר
רבי׳ לשי שיכר הכרחי הוא ופשוט ולא נזכר בגמ׳אלא בגריא ראס אין ידוע שהוא
אסור עכ״ל :אוחי? ותמגולין שבכית שומר לצוק וכו׳ברית׳בפ' אץ צדץ (ד כה)
אי״ס בן אלעזר מידיס ב״ה וב״ס על סהזמיק נתיך הקן ימצא לפני הקן האסורץ
בד״א ביוני סיבך ויוני עליה וצפרים שקננו בססיחי׳ובכ־יה אכל אווזין ותמגולץ
וייכי הרדסיאי׳אינףצייכץזימון וכתבי ' היי״ף והר״אס כפ״ק וסיימו בה מפני שהן
כרסות אדם ואהא דחנן כיל המחוסר צידה אסור כפי בגמר׳ה״ד מחיסי צייה אמר
רב יהוד׳אמריסמואלכל סאוערי' כבא מצודה ונצודנו ותניא הצד אווזי׳ותמגולי'
ויוני הידסיאית פטון וכתבו
כתוס׳עלזהוא״תוסאקיילכלפטורידסבת פטור
אבל אשור וי״ל לפי מה שפי ' במתני' ניחא דא"כ ע״כ צ׳לדאסור מן התויה וכתב
הרא״ס ולפ״ז אסיר לציד בי״ט מוחין ותרנגילי׳ההולכיס בחצר ואץ העילם כזהקן
מזה ובעל העיטור ' כתב יסטור דאווזיןוממגילין ' פטירימיתרקאמר ואף לדברי
התוספ׳איכא לשימי שה שהוצרכו לתרץ דכל המחוסר צידה אסו׳סיינו חיי ' מסוס
י3
לס
ג דאביי

אזיז

ד״ם
{

נ( )? כ׳נ^* ןקז«ין
תוךהקןזמנאןעל
פינת הקן מ( 7די׳
ןכ'.ה נתלספת׳ונ׳
האגזר הרש״גל)
קיניר ני( ,rsנגי
«לנה יןטני' 6הזנאז
לישראל
מ6לנכי
מיניי לה* שלא
סלנאל נשנילז עכ׳ל
ונ״ל 77לקאאםי6
לחנש שגאל תמלן
למחלס א :ל אס
גזהאי באל סאלך
הפחיסאפי׳לאלמל
ישראל שדילעל'נ״ל
 7אינ* 7 /עי'ויח<ן
מנע״ימ׳מ נשל גלי
איןשיין « תנ׳כתל
שייננאר לקתןלג' כ
לעיל נה׳שנת לי״כ
ג״ילפשז׳תדש״נא
(:17טעמלשלפשל'
מרש׳נא מיל׳איטנ׳
הנאת תלן לפחלס
ויאמ 6לם חלקצה
ננהל  .שנתנפי .־

הלכות

י

טוב

דאכיי הקש ' כ״ב בפשיטות לרב יוסף מאווזים ותמטלי׳אמתט׳ומאי ה״ל קושי׳בולי סלן
:גבתו' בסמו׳וכ׳ה״היךבפ״ב דע שבל הדיניןסיתכארו כדץהזימץ הסכיןינ זשי5
האי כיוןדמציט לערש
דפטו׳דתרכגולי׳הוי פסו׳ אב׳אסו׳ לכן הוצרכו לתיץרעחום' שאיג יכונין
זינ׳יכולץלפרוח
לפרוס חנח
אלא סהס
שסםמ/ 7־ץ
מדדין ;זבל;
אבל קעריסץ
מפריחין ומקוסרין
ומחוסרין נידה
אשיי׳לצגדןו^6י5
צידהתשויצצידי
צידה חייב הלכך
אפי׳אי
מערש׳דפטו׳דאווזץ ותרנגול ין פעו צובל אסו׳אנתי תיק 1י
זימון מועיל בלס ויש מתירים בזימון ככל גומא לפי שאץ יוני סמך צייכיןצידה
לך ומי' אפש'
אף
לדברי
התויהוי
פטוי
ומותר
כיון דבאץ לכלוב ומזינותן עליך לא
מפליא ובן דעת העיפו' והרש ' בס כבדברי האוסרי׳ומדברי רבי׳יראםכדע׳ספיסור
מימס למצדינהו  1"0 :ב המן״בסבפ״ב
טכ״ל• כתיב בהגהת א שירי ס״קדכיצס
מהל׳י״ע אווזים וממגולי׳שטם שבכית
הרי אלו מוכט׳וכתבוהגה׳מי׳בש׳ראכי״ה צידה מות׳לצורס ו<! יתןי! פניה' מזונו׳איי* יצבי שקננו בפדד׳ וילדו אין ארם יכול להזמין אלא לפי מה
ציי׳ואס הזמין יותר לא כויאהכנה
מיהו יו־א שמי׳יתןעיניו נזתחל׳ליטול ולא בו עפרי' ועדייןהםקטנישאץ צריכי צירה מותרין בלאזימוןירו־ק׳
וכיצדהוא הזימוןאלמ׳ זה וזה אנינוסל
יברור ויניח דא״עג דאינומוקצ' מ״מ חשו בפרדס הסמו׳לעי׳בתי עיאמה דרעתי׳עילויה אבל אם אינו ממוך
למסי וכו׳משנס בפ״ק דכיצה (ד י )בש״א
חכנד׳לטירח׳ונ״פ רבי׳ סכט ע״כ וכך הוא לעיר לא והאםאפי'זכיוןאיןמועיל לה כיקשמחוסריציר יוני שובך
דע׳הגאון מהד״י אבוהב ז״ל סכ׳על דברי ויוני עלייה וצפרי שקננו בטפיתי אסללצוקהילכך אקמועיל לחם לא יגזול אא״ב נענע מבננ״י ובה׳אמומד
ואו׳זה וזה אני נועל וידוע דהלנס־״ה ל
רבי׳אין לוע׳ שיש חילוק כין ההולכי׳בחצר זימון וה״מ בגדולי אבל בקטני׳מות׳ לצורן אבל זימוןצרי כיןוכיצ'
הר״ן מיהו אמרי׳כגמ ' דדוק׳כאומ׳זסוזס
להולכי׳בבית
והמחבר אמר סהי״אש אמ׳הסולכי ' בחצר הוא הזימוןאומ!זה וזה אני נוטל למחר ואי צ לנענע'זימן שהורים
אני סמל אבל באוס׳מכאן אני מסללמחר
אווזים
ותרנגולי׳
שבכית
ומצא לבגי׳או איפכ׳או ב׳ ומצא גיפשיט' שאסגרין א
^ לא אפי׳זימן לא סגי דאפ״ג דה״ל למסרייה צה״גמשו'
שהנה המסב' לא
את׳אלא במה סצ״ל הבא שחורים ולבנים
ומצא שחורי' במקו' לבנים ולבנים במקו׳שהורים כרייה אפ״ה חיישי׳דזמנין דמניסכסושיס
מצוד׳וכו׳נרא׳לפי זה שאין לסל אבל נרא' אסורין זימן ג׳ומצא
בימותרין בתוך הקןומצ׳לפני הקןולא בתוכו ושקיל שמינים ונמצא שטלטל אותןשלא
שיש להחמיר כזה שהרי גבי יוני סובך
אסרו כלא זימון שיאמר זה וזה אני טטל אסורין ואס איןשסקןאח מיתרין וכגון שאינו פורח דליכ׳למיתלי הזמין אי כמי דעשתכסי מלכוכחושים
דאתו מעלמ׳אלא מררה מעט מעט וכיון שאינו פורה אפי׳אטיש ואתי לאימטעי משמחת י״ט ולפיכךצריך
למסרואמרי׳בגמ׳שסטעס כזה הוא משו'
סיאמי מעי״ט זה וזה אני טטאשמאחו
דחייסיצן סאס לא יאמר זה יזה אני נוטל קן בתוך נ׳אמה שאפשילו לדדות ממנו אס אינו עוט ' י הרי' בעמן
אלא סאומ׳מכאן אני נוטל למחר דשקיל שיוכל לראותו .אלא עומר בתוך קרן זויוג מותי שאינו מריה משם שאינו מקפי׳למשמ׳בכס כבר נסלךעליק
כרעתו בין סיהו שמני׳ בין סיהיכחושים
כחושים ועצח להו וכו׳ונראה שכסמטלסל לכאן כיון שאינו יכול לראו קנו בכל פעם  :השוחט בהמה בי״ט
ולא אתי לטלטל ולמשבק ומיהו כיאמרי׳
הכחוש מטלטל מה שלא הזמין ובזה אסור צריך שלא יבדו' ער שיפשיט שאם ימצא טרפה לא יהא רשאי
דמהני זימון דוק ' במדדין אבלכשפייחין
וג״ב כשנוטל אוחי׳ותמגולי' ומניקוטטל להפשיטה ובענק טלטול הבשר לרב אלפס שפופק במוקצ׳כר״י
לא דהא אמיי׳בפ׳אין כדין הצדיונישוב׳
אחרים נמצא שמטלטל מה שלא היה צרי-ך בי״ט אסור לר״ת שפוסק כר״ש שרי ובענק
מכירה לגייס נראה ויוני עליה ונפיי' שקננו בטפיחי׳ומומת
ולפיכך חין להתיר ליקח אלא מה שיודע
סהם ראויים לשסיט ' ואפי׳שנא׳דלא דמי שמותר כדרך שהתירו מכירה לישראל שלא ישקול ולא יזכיר חייב עכ״לוכ״ברבי ' ייוחס וכח׳פודרכי׳
סכום דמים ואם אינו מאמינו יקח ממנו משכון שאס לא כן לא ירוחם אס זימן כל השובך ואינו צרי'אלא
ליוני שובך שבכאן כולם מוכנים מה שאין
י ישחטו ואתי לאמנועי ' משמחת
יום
לזיג אינו מועיל מד שיאמר זס ווה אני
כן כשאימ' מכאן אני נוטל שלא הכין אלא
נוטל .
בך כתבו התו׳פי׳ואס אפשרשיצנירך
הסמנים סב"ז טלטול העי־ף שלא לכורך שאפשר לבדוק מטי׳יט אי זו שמנה ואי זו
לכולןמזמיןכל הסוב ' ולמח׳נוטלכל מה סצר־ך ? :יבין ססורי׳ומצ׳למי׳וט׳אלא
כחושה נר׳שאסו׳גי״ם פכ״ל • אבל כהגהו׳אשירי פ״ק דכיצ׳כתוב מי שיש תינגולש
אפי דמן שחורים ולבני ובו ,משנה וגמשם ומע' סתם טעמא דשניםומצ׳ג׳אסורין
בביתו שהקצה אות ,לגדל ביצי ' צרי׳להזמין אותה מעי״ט
אס עלה על דעתו לאכול ממה נפסך אי אחייני נינהו סא אחריני כינהו ואי לא אחי־יני כינהו הא אימן חד
מהם בי״ט ואותם שלא הזמין אסירי' בטלטול דמוקצה
הס
אבל
תרנגולת
העומדת
דמער׳בהווכ׳התו׳והר״ן וליכא למשרינהימשוס דחד בתיי כטיל דב״ס חשיבי ולא
לאכילה אין לסוש אי מטלטל ושביק להו ויכול לברור
חי
זה
שירצ׳דכולן
חזו
לאכילה בטלי ועוד דכל דבר שיש לו נותירין חפי׳יג־אלף לא בסיל ובסצא סחורי׳במקו׳למי'
ומומרי׳כולן לטלטל עכ״ל וזה כדברי הימ״בס והכי
נקיטי
'
:
ושאר
כל
חיה
ועוף
ולבנים
גמקו׳שחוייס מפרש טממא בגמ׳משום דאמ׳הנך אזרו לעלמא וסני אחייני
כל שמחוסר צידה שצ״ל הנא מצור' ונצומו אסור
לצודן
וכו׳כפ׳אין
צדין
(
ד
מג
)
תנן
נינהו
*
וכ
'
רבי
'
ירוסס
וצל זה תיירי שאין מכירן ופשיט הוא •  3וכתיבהגהית אסירי1
אבל צדין חיה ועוף מן הכיברים וטמנין לפניהם מזונות רסב״גא לא
כל הבינרי' זימן טחורים ולבני׳ וכי' וכגון בקיטס הסיבדלים במחיצה כדרך קיצץסבסוהכי׳אגל
סוים זס הכלל כל המחוסר צירה אסו׳סאינו מחוס׳צידה מותר ובגמ( -ד
כד ) ורמינהי כקן אחר וראי איתהפיכו ומותרים • 1יסן ג ' ומצא כ׳עותי־ין ג״ז משכ׳ סס ומפי'
ביכרין של חיה ועופו׳אין צדין מהט בי״ט ואין טתכץ לפניהן מזונות
קסי׳חיה אסיה בגמ׳מ״ט הני אינהו כינסו זחדמיטיהו אזל לעלמא ואפי׳אס יניח ג׳מקושייס וגא
קשיא טוסו׳אטופוומסיק אמ׳יבה כר רב הונא הנא בצפו׳דרור
עסקי׳שאינ׳מקכלת ומצ׳שכיס בלבד קאמ׳יב אשי דשרו דהוא ל ומנמחי אהדדי וסורחייהו בהכיאפרי'
סרות השת׳דסתית ל סכי חיה אסיה נמי ל״ק הא בביב׳קקהא
בביבי
גדול
ס״ד
ביב
'
דהני
אינהו כינסו וחד מיריהו אזל לעלמא ויש לתמוה למס לא כתבו כןהפוסקינז
קטן ה״ד ביבר גדול אמר רב אשי כל היכא דרכיט אכתיה ומטי לה בחד
שחיה ביבר ואפשר דטעמייהו חסו' ולא אמ׳יב אשי הני אלא אליבא דמ״ד דני פליט ר 'ורבנן
קטן ואידך ביבר גדול6י נמי כל הילראיב ' עוקצי עוקצי ביב׳גדול
ואידך ביב׳קטן בהניח מאתים מעשר שני ומצא מנס ריבי אמר מנה מינח ומנח מוטל וסכ״אהכל
א״כ כל היכא לנפיל טולא דכותלי אהדדי ביב ' קטן ואיד׳ביב׳גדולי
וסרס״י בח׳ססי׳ חולין בכיס אחד הוא דפליגי אבל כשני כיסים דברי סכל מנה מונח ופנהמוטל
בפ״א שהו'שוח' מליו לתפסו איןלו להשמ׳ממנסטוקצי זוית
דכפיל
טולא דכותלי דאלו למ״ד כשני כי& י׳מחלוקת אבל בכיס אח׳דברי הכל חיולין לא צריכינןלאוקושי
אהדדי מרוב קטנו וקצרו • ואיפשיקא בנמ׳הלכתא כרש״בג
ואיתא
תו
בגמר
' (סס ) כמקוסריס כימסמיכגמ והפוסקים סוכרים דהלכ' כמ״ד בשני כיסים מחלוקתוצו'
ה״ד מחוסר צידה אמ׳ שמואל כל שאומרי הבא מצודה
ונצודט
ופרש״י
הבא
מצורה
וכן
פסק
סרמ״כס בז"יי מהמעשר סכי וכיון שכן לא צריכינן לאוקומי במקופרין
כלו׳שצריך לבקש תחבולות לתפסו• וכת׳הר״ן כל סאומרי׳הבא פצוד ?
ונצודט נ״ל ולפיכך לא הזכירו כן ואפשר דסברי דניון דמקוסרין היו אמרי׳כולהו ניטלו והנך
סזה כולל שיעור הביבר שאס הוא גדול כל כך שצריך בו מצודה אסור וכולל גס כן
אחייני נינסו* וסי׳רבי׳כתי כס״ס פל״ט דסא דהניס עסי ומצא תשע צריך לברון
המינים דאפי בביבר גדול כל שתיןהמין צייך למצודה כגון אווזים
ותמגולי ' ויוני אסר כולן דוקא גסקשורין יסד אבל אס אינס קשורין ב-יחד חינו צריךלבדו׳אלא
הרדסיאות דבאין לכלובן לערב ונוסין לתפסן סס שאין בהם משום
צידה וכן הרין אחר האחד והיינו אליבא דמ״ד בכיס אסד מחלוקת כמו שכתבתי סס ואס כןסובר
בחיו ' כני פרכות והכי מוכח בגמ׳ופופו׳דלאו בני תרבות מוכס
בנס
'
דכל
היכ׳סק מהלכה כמותו וכיון סק יש לתמוה למס לא כתב כאן דהא דזימן ג׳ופצא טניס
במקום מקויה ואץ להם מקום לצאת ממנו חשיבי ניצודים גר
מצפור
דרור
שאינה
מותרין
אפילי הכיסס מקושרים כמי מותרים ואפסי דכיון דכתב סתםזימן ג
מקבלת ממסד רה כבית כבשדה • ושיטור' דביכי קטן מפרשי׳בגמ׳דכי
רהיט בחי ומנא סניסימותרין אף הס הטמקוסייס במשמע  :בחוף הקן ומצא לפניהקן
קיה ומטי לה בסד שהייה כלו' במרוצה אח ' ביכר קטן ושהייה מלשון
עיכוב
אי
כמי
ולא
בתיכו
אסורין
ג
"
ז
מסנה
שם
ו
3
גמ' לימא מסייע לרבי סנינא לאער רובוקרוב
כלהינא דנפלסטולא דכמליס אהדדי וכו׳וכן נמי כל היכא דאית ליה
עוקצי כלומ' הלך אחרהמב אמר סב־ י ברף רבא אמר בסט קירן זו למעלה מזו עסקינןולא
זויות להשמט בהם חשיב נביבי• גדול שאומרים הבא מצידה ונצו 1טעל'ל  :והרי״ף
מיבעיאזימן בתחתונה ולא זימן בעליונה דאסירן דאמרינן כנך אזלו לעלמאוהנך
והרא״ש לא כתבו אלא ה״ד מחוס׳צירה כל סאומיי׳ הבא מצודה ונצודנו ולא
הזכירו
אשתיבובי אשתיבוב ונסות אלא אפילי זימן בעליונה ולא זימן בתחתונהוכא
אוקמתאדרב ' ודרבאסיכללוכךהס דברי הרמב״סכפ״כ  .וכ׳ה׳המ׳ יש
מחלקיןבפי׳
ומצא בעליונה ולא מצא בתחתונה הנן נפי אסירי דאמרינן סכךאןלולעלמא
מחוסר צירה כין חיה לעופות מחמ׳אוקמת׳דרב אשי דלעיל
ממימר׳דסמואל
ורעת
והנך
סמכי
סריךוסליקו ופירש רש״י לפט הקן דרך כל שובכין להיות מעט מן דף
ההלכו׳ורכי׳להשוותן וטיקר טכ״ל • ודברי רבי' כדברי הרי״ף והרמ״בס
והר״אש ז״ל העלייה בולט חוץ למחיצה סל כל קן וקן וסס היונים יוצאץ לאדיר וכוחיססכז
ססמסו דכריהסלומ׳דמחוסר צייה היינו כל סאומיי הכא מצוד׳וכצודט ולא סילקו
כיצונס וחוזרים לקן הלך אחי הרוב כי הגא דלא אמרינן פלו שזימן במוךהקן
בין חיה לעוף  :אילי וצבי שקננו בפידס וילדו עפריס וכו׳עד כיון
שמחוסר' צידה שהוא קרוב ללפכי הקן אלא אעריכן ממלמא אפו • ברף דכולהו קרוב כינהוהילבו
וכו׳מסקכא דגמ׳בפ אין צדין ( דף כה ) וטעמן סל דברייפשוט
דבפרדס
הסמו
'
לעיר
הלך
אחי המב ראיכא תיתי י רגא אמי הא לק איצסריך לאשסופיק אלח נב
מון שאינם מחוסרץ צידה מאתמלדפפיה עלייהו וכמי
שזמנן
דמי
אכל
בפרדס
קינין זי למפלה מזו ובשתיהן גוזלות וזימן את שסו ולא זימן את שבזו ולסחולח
סאינו סמוך לעיר אי זמין אין ואי לא זמין לא דאסס דעתיה מינייהו
וצע״ג ד 3גמ׳ מצא בתיך הקן שזימן אלא לפניו ובאותו שלא זימן לא מצא לא לשיניו ולא למש
לא אמרי אלא פרדס הסמוך לעיר ולא הזכירו
סיטו׳סמיכתוכ׳רבי׳דהיינובתוךט׳ הלכך אסירי ולא משים חסש יוני דעלמא אלא מאחי שלא מצאן במקומן ונטר
אמה מדחנן כפ׳המבי׳כדי יין איזהו קרפף כל שהוא סמוך לעיר ופירשו
המפיסיש שבקן האחי המוקצה לא מצא כלום יש לחוש שמא אלו שמצא לפני הקן המיף ^•
דהיינו כל שהוא תוך ע׳אמה ושירי׳וכחו סימכא׳בסי׳תק״א  :יוני שובך
ויוני
עליה
מתוכו
יצאו
אלא
מתיך
המוקצה
ויבינו ירוחם כתב כח״ד לכרי רבא אבל כל
סקננובטסיחיס אסור לצודן וכו׳בפ״ק רביצה גבי זימן ססויי׳ומצא
למי׳וכר׳כתב פוסקים לא הזכירו דבר זה כלל • ואפסי שטעמם משום דה א דאיןרי אבייורב
הר״אש משמ׳דיוכישוכך אינ׳אסורי׳אלא בלא זימון והק׳ה״ר יוסף
דבו
יש אין צדין לאו לקושסא דמלתא אשיי סכי אלא לדחות דלא לסייע ליכי הטנא וכיוןדקיימא
תניא הצד יוני מובך ויוני עלייה וצפוריס שקצצו כטפיחיס חייב
וי״ל
דהמס
מיידי
לן
דהלכה כרבי חנינא כדאיתא בפרק לא יחפור אי ת לן לעימר דטעעא דמחלי
בגמלי׳והכא מיירי בקטני׳ כידאמיי׳התס גבי חיה שקננה בפרדס הא כה סא כאס׳
משוס דרוב וקרוב הלן אסד הרוב ופו לא צריכיק לאוקימי בשני קיני!
וכ״כ המרדכי שס וכמ׳הר״ן במתני׳דכ״ש אומרים לא יטול אא״כ נענעו מבע״י
ופסו
?י
/

^! עלה מזו וכילכךאיכ׳למימ׳דשיניקינין זה למעל׳ מזה אפי׳זימן בתחתונה ולא
)יוזן3עליונ' שרו דמיין דאית'
שזימן_ _מצאם במקומן לא חייסי ' לסו כלל  :ואם אין
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ובהמה וספות סוסי הוצ וצריך לרגיה צו סכס ילך מס סכין צצל כהמ׳ומי׳יס לים' הצח ( א)
.סכן .ilהיה גויס גגמ׳וכ״ש מהרי לילך טבח אצל סכין ובהמה
מסוס 7דילמ_' מימליך
זייי״״עס
__  . , 1 zr׳ « ״ . *.
כתב
_ ׳של
 inדמג0
דמנ״ם כתנ
;/ן
ולא מסיט או שמא ימצא הסכיןהגו׳וכמצ׳ספיח שלא לצור•/
ואיןסוחטין
במדבריו׳
מהרי ל
המנה
ולא משקין צותןוכו״בסוף מסכת י״ט עד מ ) תגן אין משקין וסוסטי' את המדבריו' לשחזט גי״ט נלין
אבל משקין וסוהטין את כביימיו׳ובגמר' לנ7
(׳השכי}«עי״ט

0הדי אחר מותרין וכגון שאינו פורס יכו׳סס במסכה אס אין סס אלא סן היי אלו
מותי ין ופרמ״י אס אין סביבותיה ' אתמל אלא הן הרי אלו מותרין דוראי אלו הס
0ה;.מ ין במוך סקןובאו לפניה וכגמ׳ה״ד
6לימא כמסורחיןציכ׳למי הנךצזלו לפלמ׳
י״ט כדאמ׳גבי נתיב מורות ? 1פני הדורסן
:
■ (םס)למס לי למימ׳חסקין ושוחסיןמילת« ,יפ״ת ^פגימה
אלל
מראין
סכין
לחכם בי״ט לראותו ןאס הו׳ , ,ראוי3ןגבאורחיה קמ״לד^
יס ?
מ יי אסריני נינהו נזל א במדדין אי דלזיכ׳
איכיס נהממי n
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מהרי 7זני 7מעמ
»נמו־ נ׳אמה אדדויי אדדו ואי דליכ׳קן
לשחו
והדי
למחו
אלא
‘
משוס
ידאגו
סרב
א
לעצמו
דמסכא
ופי
/
וישאילו
ר
ן
לאחרי
ויכו
מאחי 7״מןהו!ז
נמו׳נ׳צמה פסיט׳דמותרי׳דאמ׳רב
פוקב'
למה לי למימר משקיןדלענין הסקא׳ודאי אין תיאין הי; נין
להוליך סכין יהבוזמיאצל' טבח לשחו׳אפי׳גרי קטןשצרי' להוליכו
אלו ואלו מותמ דאלו ואלו מזונות׳ עליך צקגם ’
א5א
כרתמ׳כלהמדד׳לזין מדר' יותר מנ׳אמה
על כתפו או טבח ילך אצל סכין ובהם' ואין שוחטין המדבריות
לעול׳דסינ׳קן בתוך נ׳וכגין דקיימ' בקרן
אלא מסוס שסיטה נקט ולסחיטה למה ליכ{ 7" vmת
זרחמ״ד אררויי אח־׳יקמ״ל כלהיכא ולא משקין אותן השקאה של צור׳שחיט׳שדרך
לחשקו׳הבהמה
הפקא־מ־' 1ססיב  fown6־לימי־■ « * 'S
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דמךד' וסדר חזי לקיכיה מדד' ואי לא לא קורם שחיטה כרי להפרי׳בין העור ובין הבשר אבל שאר השקא' כוחה להססי  :וג־ -׳ש סאע פ שהן סיקצי פ״מס דשחזני
פלד וכמ׳הר״מב׳ כל זה נכ׳ב אבל היי״ף שרי להשקותה ומדבריו׳היינו שתעו חוץ לתהו' ואינן באותלרוץ מותר להשקותן השקא׳דלאו לצורך סחים'  Wשאי!כל
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 fongכתפו׳ גוי סהכי׳ דורון לישראל שרי אם הובאו שלא לצרכו ומיהו בעל העיטור כתב ראף לר ש
! ! ,
י
*
,
נימיהס כהצכזת
(י״ה כני יוגה קטני' משובכו שיש לו בעיר אסירי כיון דבחו־ לישנא קאמיבגמר' דר״ש מורי בהו דכגרוגרות  6צמ כל מידי למוקצה אין נומגין לפניהםסני) ןמצאמי כמ; נ
נרא׳ דכנומרין הם כיון שאין צריכין צידה וצמוקי׳דמו אזלי׳לחומר׳אבל בהג כת׳ מוקצ׳ הוא מדרבנן וכיון מזונות וי״ל לשפכי דגי׳דאין מזונות׳טליך נשחיטזת ישנים
סהרי איפס׳להס כלא נתיג ' מזונות סהס לאסיאנלמעי״ע
ך":ליפירו'סא -ןכנןינן :-מסוכ' דאפי'מחוץ דאיכא תרי לישני אזלינן בה לקולא ושרי לר״ש ולזה הסכי׳א" ^
אוכלי׳סרסי משכי׳ר קרק ' ןגמ
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לססו׳מותרין למי סלא באו בשבילו אף הרא״ש ז״ל• עגל שנול׳בי״ט מות׳' לשוחטו אם האם עומר׳לאכילה
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שזר
קילסהן חוק לתחום הקנו אותם הכעליס מדעתן סל ישראל צריכין הכן אכל גוי
דמוקצי׳הסלא שרי למיטרח עלייהואיכשר דלרקאמרי׳הכי אלא כדבר סהו׳מוקצה כא׳סריהל «!«׳ «׳
בדק
לו״צ הכן פכ״ל -ועיין כתשו׳הרא״ש שכתבתי בסי׳תקי״ז:
השוחט בהמ׳בי" ט צרי ' מחמת סאינו ניצוד לגמרי אבל ברבר סהו׳ניצח -ומגר
דכבהמויודכריץ 3יץ
ני׳ע fihבלי
סלא יגדו׳עד סיפסי׳ונו׳לא מצאתי זה תבוא' לא בגמ׳ולא כדברי הפוסקים אלא שמזייכומ׳עליךמות׳להמקותץ וליתן להניסם מזונות ומיהו למ״ש הרמ״בס דדגיס עשההלןןפח׳ען^
סרכייירוח׳בח״ב גבי דיןבהלל' שצריכיבריק׳מפני שנפלה או רצצתהבהמ' שוחסין
ועופות וחיה שהן מוקצה אין משקין אותם בי״ס ואין נותנין לפניה ' מזונות סמא קסן 7לא /ל.ק*
בא ליקח מהס וכל שאסור לאכלו או להשתמש בו כי׳״ט מפני שהוא מוקצה אסורהסיין !.1אחר
אלתס כי״ט ולא סיישיגן סיבדקו׳אחר סחיט ' ותמצא טרפה ונמצ שטרח כה וסחטה
סללו לצורך כתב בשס המפר' שלא יבדקנה עד שיפשיט שיה שמא תטיף
ויאסור
לטלטלו משמע דבהמות מדכריית נמי כיון שאסור לסכ לן, 3י ס ^ דידיה ך ?ס קכר׳ השיז־טהנד׳הכינו
לטלטלה ולא יוכל להפשיטה והכלכו נתב השוחט בהמה ונמצאת
טריפה
ה״ז
לא
יהוד ' כי״ט אסור להשקותן כלל צלא סאיפפ׳לומי דלא חסר
הרמב״ס בדביי' השןר «ג״לומלס!
יפסיטגה ולא יזיזגה ממקומה ואין חוששין אם תסרח לערב וגס אין חושסין שמא המוקצים מפד ססטינין צידה דאיכא למיס' שמא מתוך שמאכילס יבא לצודם אכל
ימנעמלשחוט וימנע מסמח׳י״ט בשבילהז ואס ירצה להפשי הכסמ׳אח/השחיט׳קוד' בהמות מדבריות איכן טעוט׳צידס ס! לכךמות ' ליהן לפניס׳מזוט׳ והכי דייק ליסייה אסיילשח " בלא
הכדק׳סרשו׳כידו לפי סמסנסשט׳בחזק׳המר עומד' ואחי סהפשס׳מעמידין הבשר שכתב דגים ועופות וחיה ולא כתב ג״כ בהמה שהיא מוקצה שמהם וטפמ 5ן מסוס בדיקת ה? כיןע3
והמו׳בחים היום שלא יסיח אס נמנא׳סריפ לא יזיזנה ממקומ׳עד מוצאי י״ט ואע״פ דסתס כהמה אינה מחוסרת צידה אפילו אס קיא מדברית :
היעו דנ ^היקגי »*גו
חזה קיוב להערמ׳כדי שלא ימנע מסמס׳י״ס התיר וזה ע״כ ונר׳דרבי״נמי עצה טוב' שרופות חיץ לתחוס וצו׳ שס ת*ר סלו הס מדבריות ואלו הס ביתיות מדבריות כל גיי׳ל 4׳' י״סr>"p
אמתלאשמועיק ובעהין טלטול הכשר לרב אלפס ספסק במיקצס כי' יהודה בי״ס ,שיוצאות בפסח ורועות באפי וכנכתי׳ברביע׳ראשונ' ואלו הס נייתיות כל שיוצאות ני״ש
ויריהייזי׳יצא
ורועות הק לתחום וגאות ולכות בתוך התחו׳רבי אומי אלו ואלו בייתיות
אעפר כע’א
אסורלר״ת שעוסק כרי׳ש שרי מחלוקת הפוסקים כמוקצ' בי״ס נתבאר בסי׳תצ״ס •
ודע לכסי׳מקי״ח נתב רבי׳כהמס סהילזה מסוכנת מע ים ומתה כי״ט מומ׳לטלטל' אלו ק מדבריות כל שיוצאות ורועות באפר ואין נכנסו' ליישוב לא בימות התפס
אפי לר׳״סודה הימה בריאה ומתה אסי׳לד״ש אסור' סימה חולה קצת פלוגת' דרכי ולא כימות הגסמי׳ומי חית ליס לר' מוקנה והא כעא .מיניה ר״ס ב״ר מיבי פצעי
יהודה ור״ש עכ״ל • ונפרזה מהשכמב כהן שטלטול בסר הפייפס כיוסטוכהוא לי תמרה לר״ס מהו א״ל אין מוקצה לר״ס אלא גיוגרו' וצמוקי׳בלבד איבעי׳אימ׳
סלוגתא דרכי יהודה ורבי שמעון צריך לומר דבהית' חולה קצת מיירי דאלו היתה סכי נמי כגורוגמ/צמוקי' דמו ואבע״א לדבייו דר״ש ק אמר וליס לא ט״ל ואכ״עא
כמאה אפילו לרבי שמעון אסור וזה דוחק שהרי אין דרך לשחוט לאכילה בהמות לדבריה' דרבנן קאס' לסו לדידי אין מוקצ׳אלא לדירכו אודו לי מיהת היכא דיוצאו'
קולות קצת וצמאי סתם הכא רביט מילתא בדבר שאין דרכו בכך ושמא י״ל דהנא כפסח ונכנסות גרביעס ר־אשונה דביימיות הן ואמרי ליס רבנן לא מדבריו׳ואית׳
^נייאה ממש עסקינן ואפילו הכי שרי לר״ש ולא דפי למתה ד כיון דהופה בי־יאס להאי סוגיא בפ׳כירה ופרש״י אלא כגרוגרו' וצמוקים שהן מתחלק ראיייס לאכיל'
מערב י״ס לא היה דעתו עליה שתמות ומ״ס אסור לטלטלה אכל דעתו היה לסחט׳ והוא דחס אותס בידים להעלותן לייבשן וסיב אינם ראויי׳עד שייבשו אבל אלו לא
ולפיכך מומר לטלטלה אס נמצאת טיפה מסרי עשויה היא להמצא טריפה  :דחה אותם בידים ואיכא דחכיל מינייסו סכי איכשי׳אימ' הני מדבריו' שאין נכנסו"
חצה אין מראין סכין לסכס כי״ט וסו בפ׳אין צדין ( דף כח ] איבעיא להו׳מהו לייסו׳כלל כגרוגרות יצמוקין דמיין שמקציאותס מאצלו בידי' ופסק קיי״ף כסיום
להראות סכין לחכס בי״ט יב מארי בריס דר 3ביסנא פרי וימן אסרי
מחנית ' וכדסריש ת״ק דכרית׳וכ״ס הרמ״בס ז״ל בפ״ב מה״יט וז״ל בהמו׳סיוצאות
ות יוסף אמ׳מ״ח רואה לטצמו ומשאיל' לסחרי׳ופירש״י מהו להראות כטבח סכין ורועות חק לתחו׳ובאות ולכות בתו' התחום הרי אלו מוכני׳ולוקחין מהס וסוחסין
לחכ׳ני״ט לבדוק שהטילו ח כמי׳על הטבחי׳להראו׳סכין לסב קוד׳שישחו' שוס כהמס אותם בי״ט אבל היועות ולמת חוץ לתסוס אם באו בי״ט אין שיחטץ צוחס ד \ ט
זמנו לפפו' כן כי״ס מי מיחזיכעובד׳רפול דאוושא מילתא שדעתו למכור באטליז •* מפני שהן מוקכץ ואין דעת אנשי הפיר עליהם וכתב כגאון .מהר״י אבוס' ז״ל פל
לעצמוכביתו סכין ישלו דלא אווש׳מילתא פכ״ל  ( :כחוב ככגסו׳אשירי כסס א״ז דברי רכי׳המחב בלשוני לא פי׳יפה כדט׳מי סיבר שהיי יסב מדבריו׳הייט שיומו׳
ספתז״ימשמ׳מקא טבח העשוי למכו׳כסי באטליז אסו׳להדאו׳סכינ-ו בי׳ט דאווסא חוץ לתחויואינן באות ללון כמו׳התתו׳יזס הלשון איפס ' שיהי׳ פירושו סלכנול׳צינן
פילת״נר' 'כרוצ׳למכו בשר באטליזדדבר זה אסורמכל לשאר כל צדם מית׳להראו׳ כאות שזהו פי׳מדבריו׳לר׳או שיהיה פירושו שאינ׳כאוס ללון בכל יוס אלאברב׳״פה
סכינו לחכם פכ״ל והר״יף כתב בשם כה״ג דסעמ׳דצסור לקרצו׳סנק לחכם היינו
סזהופי׳מדבריו׳לדעת רבנן עכ״ל :ול״נ דמסתמ׳ליכא למימר יפליג אפסק הרי״ף
מסוס רחייסי׳דילמ ' אזיל חוץ לתחו' וקר״ן כתב כשס הי/ה דמ״ה א1ין מרצין סכין והרמ״כס שפסקו  .כת״ק ועוד סהרצ״ס הביא דכיי הי־י״ף ומשמע דהכי נפי ס״ל
לסכם משוס דה״ל כפיי ,ראיית מומין של ככור ולעצמו מיהא סרי ראינו אלא לברר וליסנא דרבי׳שפיר דייק דכת״ק הוא פיסק דסתס אינה כאות ללון בסל ליל׳מפמע
הסע׳אבל לאחרי׳אייו אלם שמפני כבודו סל חכם צמרן שלא יהא ראוי הסכיןלשחו '
כתב הי״ן כי אמרי׳ראסירי מסים מוקצה ה״מ בבהעו׳סל ישראל אבל סל טי לילן
בו עד שיתן רפות ונמצאת נתינת רשותו מ־קי־ן גמור כעשיית כלי והימ״בס כתב בהו משוס מוקצ׳דהא צסרי׳נירוש דאין הגוי צייך הכן ימי ' יש לחוס אס באו בשביל
בפ״ד שהכיעס שאסרו להי־או' סכין לחכם שמא תהיה פגימה ויאמר לו אסו' לשחיט ישראל פכ״ל ח״לצ״ח כס׳הרשב׳א כבר באמו שהסוקצ' מד״ס והולני׳בספקו לסקל
כה מסו' פגימת׳וילך ויסדדכהכמסחז׳ורוכס שראה סכין לעצמי היי זה משאיל׳לעם לפיכ׳גוי סהבי׳בהמהכמקולין אסי׳באו לצורך ישראל אס ידוע סלנוח הוץ לחחו'
האיץ יכת׳ה״ס שיש מי שהקשה על טעם זה שנרא׳ממנו סלא מ>ס ' אלא לפס הארץ אסורות ואס ספק מותרו' ואם סכיאיס לצורך הנוי' או אפי׳סתס בעיר סרוב׳גויס
ועץ' נזכר סתס ואץ זו קושיא שביק שהזכירו סת״ח דואה לעצמי ומשאיל׳ממילא -מות׳ שכל כסבי׳לכוי׳כרוב מכי׳בהמו׳הידועויללון חוץ לתחו/כמצאו בעי׳בי״ט שני
סלא אסרו אלא לסראי׳לפ״ה טעמו סל סרמ״בס נר׳פיק׳לפי ססטע׳סוא ספני איטר' אני אומר סמא מבעי׳הנניסן וחוץ לח '» ילכו ימותיו' וכ״ס השחוטים כבקי שחזקה
סהשחזה הותר לחכם לראות 'ולהסאיל׳והרשב״א הסבי' לטפס רש״י פכ״ל ^  :ו• כול
מכער׳הכניסוס לתוך סת-סיש ולא ראיתי לאחד ערבותי שחששו לזה פנ״ל ודוקא
להוליך סכין והבהמה אכל טבח לשחוט וכו׳בס״ק דייט ( ךף יא ) כש״צ אין מוליכץ לר׳יהוד׳אכל מאןדפסיק כמוקצ צפי בי״טכר״ס שיי זהו דפס בה״ג סכת׳ר׳בסמוך
טבת וסכין אצל בהמה ולא בהמס אצל טבח וסכין יבה״א עוליכץ זס אצל זה וכתב דלר״ש שרי בהמית מדבריות  1 :ם״ש אם הובאו שלא לצרכו פשוט הוא דאלו הובאו
הי׳ןפי׳ואפי דיך ר״ה ואע״ג דאיפשר דמביך לס־תאסמל צע* השיי משו ' דסוצא' לציכו אסו׳לו לדברי הכל דהב מחוץלתקו׳בשביל ישראל זה סות׳לישראל אס׳אנל
 5אוכל נפש כתיקון פ; כל נפש עצמו היא ולא כמכשירי' וחיקץאוכ ' נפס עצמו אפי' ל^ ית׳סהובצו בשבילו אסו׳כמושיסכצ׳בסיתקט״ו בס״ד
ומ״שרביניימיהובפל
ו לעשותו מפי״ט שיי ולא מסלגינןכי; איפש' ללא איהש׳צלא כמכסיריןפכ״ל העיטו׳כ׳דאף לי״ש אסירי ונו׳ייון דבחד ליסכ׳קאמ כגמ׳וכו׳הייכו לישנ׳קמא ממל"
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שירלצעי 1שלא לצורך כל שהו׳בתוך הפחו' ובכפרי רבי׳כתוב או טבת ילך אצל סכין

ד״מ

המגי׳ גנלא׳ייז ו״״ " ״■ ׳־')* '4' ," ,־ ״ ' ״' v

א״ח

הלכות יום טוב

ץ' ,״ "•1־׳ ׳• ״• ׳״ ׳•
■ ״ -״־
 . •* «.׳״ * משו ימויזנ מייי ייננן מא
אול־נןלקיליויני׳פנמנ נ ו! דלוינ פיי
 1י ’'
־י ‘

׳״ץ✓

תצח
■ ״׳- ,

..

,

"

ליפניל״מי9ת'יי ל6נ1ל ניס פנית ־!
נישתהנלסני־קהמשייספסי
™  ",״י^ ^^ ;.
_ tl
 " _-ל —

צסכיל" יי-די ^ י דה״ק כיוןדאיכיתרי ליסני דלח׳ציישנ׳חית
לענ" '
מדבייו דלאשרינן לשתס אא״כיל)כלכ!י׳
״״י ליה לריס מוקכ׳
במדבריו׳ולאידךלישנלית אכל אסעומרת לנדל ולרות אסור<!
ר״י והא דשרי רוקא חקימ׳לץ ממנה וכ'יכ מדברי סימב׳ס פכתבבפ״א
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״7י!לא 'א,ז א'
במקו' שנים הילכךאזלינן כה לקולא • לבודק ולגת' יכול לאכו׳בלא בדיק׳ואס שחטי בשד׳לא יביאנילעיי
?, rct
וישבדברירכי׳תוםפ׳סהסנר׳סיא ^נס במוט או במוט׳ברר׳שעוש' כחול אלא יביאנ׳בידו איברי׳איברים יסר! נ!כ׳אא״כ צריך לאכול ממנ׳בי״טוכיב
אממאים
ז״ל י 1כ״ל יכ״כ הר׳ין כפי מזב ותי׳ימח׳כ
ש
,״י
שהזכי
היא
בפצע סברת בה ג ולח היה לו עוף שנדרס שצרי' שחיי' מעת לעת
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דומ
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ממיר אלא׳״יו כו כיון סאח׳עכור מפת לעת יצא מכלל ייסרקכיכרי׳ וידמה זה קצת לדכי שיש לו לסססי
ממירץ
בלא מוס אין חנה יכול לראותו בי״ט יכו׳בפייק אין צדין ר דף כה כו ) חנן
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שנפל
הניל׳ביום זה
לבור רבי יסורס אוסר ירד המומחה וירא אם יש כו .מיס יעלה
ויסלזיט
י״טעלל  ( :י) ושוחטו קורס מעת
לעת אס נטי־יפכו מטע' שנתיסקו איבריו כשע' הלידה ולתשו'
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נחמךסאץ לאשיי אכילתו בסביל זה ומדברי הי״ן כזה למדנו ואמ~ינן
מל
בגמיא דקת מיפלני במסין מימין ני״ט־י ' יהודה סבי מאין ור״ש סבי
סביעלי התל :־;
ו׳סלקו
כמכיא׳נעלס
הזה
אס
נששו׳זס במיעוס׳דשכי ' או כמיפיט׳דלא אין
דיסק
וכתבו
היי׳ףוהר׳׳אס
דקיימא
לן
כיי׳ש
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דאימריק
אמי
ורדינא לאחזי
« »תתי׳ ^א מנה שכיח וכל זס היה ידוע להיא״ס וראה להכיי׳ ביניהם כימי שכתבתי כלל היבריס כי כוכיא■
־יומא טבא ואע רביא מי שפיר עבד דלא.חזי איני והא ר׳אמי גיסיה חזי ר'
7ה״למ) זמ 0ממ
לענין סייפ׳פתירכ נחמן ולענקהתר שחיט ' בי״ס נחרש
לכתחל׳לדברי הדוח׳ואומ׳ אמימאתמל סוה חזי וביומא טכאסיולי סיס■מסייל היכי הוס עמדא ומנאתייער
»ג» 3תי^א ק*
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גש,י’ הכ״ע כגון שספרים פ״ג קרקע ויש לדקדק זה בלשון הי־א״ס כדין י״ט שאמי וצריך דגימא
חתי•1כ“י )’
אסוי־ דתניא■מוס לאיהיס כו אץ לי אלא פלא יהיה ממוסמניופלא
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קיק׳כרי
שיצא
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; ולא אמ׳כדי שנדע שאין ,כו ריסוק איברי'
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צרמיז אצ כוונתי ששימרתי סיפי טבע הנושא הזה שהו שחיטה
מומן
ניכמע
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מן
יע״יכי״פ
ראוי
הזיקסמי
להסתלק
מן
לימ׳ראפי
היה
הסיפק
ולא
מום
פע״יט
נשחטיו
כיץ
סלאהיאסו
ביומו משי׳כ לאסיו כאכיל׳משי' .טריפה לחה
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יט
אין
זה
מן
ה
זינן
ואפי׳פכר
וראהו
כי״ס
אסו
'
לשחטו
כ
בי״ט
זנ*ל י עכ״ל
ואשיקכ׳כמי
וראיתי סי שכ׳רכיון פהמפישי' סלקי כסהי' ריב נחמן אס היא דוקא כשאינה דהיכאדנ-
ילר בי״ט ושימו ממואסמס־ ובקיו מביק׳איל לכתחל אסורלבקרוונת
מקש׳או
גסבמקש׳לילר
איפש׳לדסוק
ולופ׳סעה
שכתבו סרא״ש ורבי׳כדעי י״ט הוא כן הר אש ז
.ל וכת הר' ן ר פ ס ל דאין תאין מימין3י'/ט דה׳ל עמקן וכקאת כדן
גפקס׳לילדומ״ס כדיני מאכלות אסורו׳הואכשאינ מקפה לילדכ וכת׳ה״ה כפ׳ ומ'׳ה אסי
ליה־משו׳מיקצס
אמי׳הקיי ח :ס דהכי דייקלישי ,דא׳עמןהמיכןוה״נ
ב' שכל שאמו אינה סופד׳לחריש' או לחלבה הוי מיכן
אגב אמי ואע״ס שהי׳טייפה מפרשיסל מסו מוקצ
לפי שהטייפ׳פומד׳היא לכלביס
מאתמלבס פ כירה ומשו׳ עעע׳ייעי ייגמר רמזדקיק ליה חכסואעאי
והכי אימא בסדי׳בגמ'  :ואס נולד כשב׳כתב ה״ר דאיזרי׳ר׳אמי
היה חזי ובייס׳ סבא,מיולי סוס משייל
כתידראיי׳לסוד׳היא
ספרי' שאפו' בי״ט סלאחי־יי
וכי
'
יכ״כ
הר״אש
דלא שייך הכנה בלידת העגל אע״פ
סהיא״ס לא איירי
דחסיב׳כמתקן יין אד! הדץ אבל החי חנס ישיאהו סע״יט־כיון דהימיו הוימחמ׳
בסדי׳ככיל׳כשב׳מ״מ
מדכת׳גבי
מגל שנולד בי״ט דלא שייך ביה דאייתי
ויאיי׳מאחמל הית אין כאן תיקון כלל ימיעמי שהיה פרוד ממי״ט ומסיא,
טעמ׳דסככ' למד מסס רכי׳דהיב' דמלד
כשכ׳מוח׳בי״ט
שלאחריו
דהא
לא
מיתסרא
את
ביצה בי״ט
המי׳אומ׳לי לך עכשיי יביא למס' רסיס שיאלו על המי׳איך כא לו מפניסנחשיי
שאס׳סכת אלא משיי הכנס כדאיפ׳כגמ׳וכיץ דסכ׳סרא״ס דגעגל סיול'
כסגיימל
הבערו׳לססיל
בהם
מיס
:
וכת׳עוד
יאע׳יג
דקייח' לן כר׳סאמרי;בגמרא
לא שייך
ביה
טפמ׳דסכנ׳ממילא משמ׳רכגול׳בש בס מות׳בי״ט שלאחריו וה״הבפ״ב שאס נולד
ומימי עמי שזה מן המוכן כלימ׳ס אס עיר יבקרו מכוק׳ושיסנזולצמסל
?סכי׳ג״כ לדברי
המתירי' כשנולד כשנת לשחטו כי״ט שלאחריו יאסי׳ביומי מותר ״ ,״
ואיבו ״״׳ .״ !r
מסו׳חיקון ולא—י.״׳ ״
מסיט •• .
מפול׳וסיהו
דין - .
רול
מאח׳שי-לא%־ "üי
הייתה בו ■ז
רניאה
חזקת ז׳איסורא׳ידברי
לחולה ולזה
ססכיס
הי־שב״א
ז״ל
ע״כ
וסר״ן כת׳בפ״ק דביצ׳סכרת האוסרי' וסברת
המתירי׳וכמ׳אס״נ אבל עגל שגנל' בי״ט הדבר ברור סהו׳מות׳ כשנת והואיל ושרי ליעבד אבל לכתסל׳לא מכק׳״י׳ליה עכ״ל וס״ה נתב בע ב צא נתב׳
■
^

ונקרו זה פגול' בו מוס מכפר׳מס דינו ונחלקו המפרסי׳סה יש מתיייןלסחטו סרי מסרסמח' י־ס וכת׳הר״ן בפ״ק דביצ׳וכפ ' כלל גדול שק נהנו אבלהר״אס בעי
ןיש אוסרין וכמע׳איסו׳ ראיית המומין בי״ט כתכ הרע״כס בפ״כ סהו׳מפני מומין הלוקח כהמ׳ספר־דפדי הרמ״כן ח^׳למ״ש שמותי לגזוז לכור'אוכל נפש מחיים כמר
םבולדרכי״׳ט־ש^ ין סוחטץ עניס׳מדץמוקצ׳סהרי לא היה דעתו עליה׳מעי״ט ומפני לאח סח ט ' לא נ״ל דודאילאח' סחיטה כיון דכבר הומרה לאכול וא״א לאוכלהבלל!
!5סרו אף בכולרו מעי״ט כל סלא ראה אותם חכם מבער׳וס״ס כתב סיס מתנין תלישת מצה מומר לתלסה כמו סמותר לצלותה ולבשל אכל כפור סלא נשחסיז
סאומ׳
כל מס דעביד מכסירי סיגל נפס ראיפס
<yמי y .
מומין ׳יש.
לאסו׳ראיית _
גוע" צח׳ ! ] ! 1,
מ5יצ שי '3לטלטל לפעמי ' מה שאינו ראו מעי׳יט וראה שהדמום שראוי לישחט עליו יכול לחקור עליו מ״ט למיעב׳מחתמל הוא ואסו' ומ״ס למלאכי
לוכלו' שאס ימצא שאץ המוס סוס נמצא אם כפל בו המו' מאליו ומתירושכל מו׳שלא נפל בו משלבו אלא שאינ׳צריכ׳לטה' היא כתבתי לעיל בפס
 rfeהכהמ ' ראר' וא״א שלא יטלטלנהוישי אחרי׳ גרמו לו בכוונ׳אינו חשו׳מום לישחט עליו ; בהמ׳חליוז של ר"י דאץ לדמו' מלאכ׳שאינ־ צריכ׳לגופס
׳יססו' מרחזיכפ,ת? 1ע כוגביכ? יר גוי וחצי׳שלישראייכוליןלשוהט׳בי״טואפי' יש להםבייכו׳לשחו' לעוקר דבר מגידולו כלאחר יד יסמחמי'
עיס:
^ולד ומומי ט ^ ^
יי מומידז? דה־׳רזר״הידמז״ד' הדווהר? רהרי׳דו״מ ייולמ׳י-יגייד^ץ׳ד״ ^ר׳ז ^ "« « » ,מלא• מליוברכ׳עכ״יל  :והמרדכי כת׳בפ״ב
שתיהן כת׳הר״םכמז״ל השוהם כהמ׳בי״ט מרת׳לתילוהצמ ^ עשזת
דביצ׳להית וכפ' כלל גדול כת׳לאיסו׳וס״ה
סלא סית׳לו חזקת איסי מעול׳ועוד שהיה
מקו אג 3אמו ולכמסל׳אץ מכקרין אותו מקום לסכין ובלבד שלא יזהנו ממקומו אל » ישא׳הצמר מסובך כת' סדע' ה״ר יוכה וסרס״כא נדע הרמ״ב'
משן׳ נולד מע״יט וכולה חדא גזיה היא כך שם בשאר צמר הצוא' אבל בעוף לא ימרט הנוצ׳והרמ״בם חתי׳
דאסרוהוא ז״ל הסכי׳לדבריס ולעסיןסלכ
 *r»vt«.חע
רבי׳עכ״ל והוי יודע דהא דתני למרוט אף הנוצ׳ור״י פסק כדבריי הר״ם במז״ל אלא שהוסיף אף
י״ללנדטעירכ
כקיטיקנכל הני רבוות׳והר״א ' סהסכימו
בסתכוין
אבל
לתולשר
מתפוין
אינו
אא״כ
בתלישיהצמ׳לאוסרו
סאס בולד ומומו עמו הוי מןהמוכן מוקי
לאסו'  :ומ״שרביבססר״יסמציס׳הצמי
_ ,
,י
3גמ (סס ) כדימכי דייני התם כלומ׳
אסויולזיהסכי׳א״א חרא״ש זיל סותילשחוט לכחחיליחי' ועוףבי״ט  ,אסו׳אא״ב איני מתכוקלמלסי כך פירסו
שססתוספ' והרא״ש וכ״נ לכאורה מפשט
ן1
׳1
"
״ • — *L
כסנול׳סוו ימבי התס דייני ובמוסרו את
הבעי׳דהא כי אפינ ^ למשרייה כי״ט מטפס
5וסס יאו את מומו דלי) הוקצה כלל וכך
פופ״י שאס נולד היוס ושימו עמו שזה סן
״יח ״״״’ Iל״ל '  15,5 °יייימי
נעוץועפ׳תיהו '
_
_
_
_
.
?•;יוק שאין נזה מסו׳מיקון ומסו׳דיןשלא ׳כו^ יפסויגולאפ׳כירישהוסקמעי״טיכוליןלעחו ^כםויבוהוסק :" 0’"T .יג! י ס !,|5פ ? 4יif ,
היתה תזקת איסי' בו מעולם וכדמוקי לה
לקמן כגון דימכי דייני התס אבל אין נר'
קימדנרי הפיסקיס ססתמו דבי־׳יהס ולא לצמ׳בויכ « ואםשח כב מות לכסו א5י אי 'ו יא « ( ’,י 0יהכני וס״נולפ6י יהיהסלק» יפרי'מפיקי»
דעוק׳דבר מגידולו כי האי אסו׳כי״ט אכל
חילקוומסע' מדכייה׳דאפי׳לא הוויתבי
דייגי התם אס עבר וראהו ערי וטעמי משום דלא איננריכינן לאוקומי ברית׳כהכי כסר דאסיקנא דאפילו לס״ד דכר שאיןמתכוין אסו סרי כי״ט מסוס דתלוס לאו
אלא למ״ד יס מוקצה לחצי סבה ומטין דק״ל דאין0וקצ ' לחצי סבת כמו שכתכאר היינו גחן והוי עוקר דבר מגידולו כלאח׳יד תו לא צריכיק למימי דלא שרי אלא
בסי' ש״ייתו לא צריכין לאוקומא בדיתגי דייני התם ואע״ג דלמ״ד אין מוקצ׳לחכי כשאינו מתכוין דקא דאפי׳כמתכוין כמי שריססי׳דהוי עוקר דכר מגידולו כלאה"•
סכתכמי אמרי׳בגמ ' כגון דיתבי דייני החס $הוא דיסוייא בעלמא הוא לומר דלא יד ודע דבס ' הלוקח בהמה אמרי׳ יהא דקאמר ר' יוסי כן המשול׳תולש את השעי
מסייפיה מההיא מתניתא דהא איכא לאוקומסבדיתבי דייני התם אכל לקומטא ל״ש אלא ביד אכל ככלי אסו׳והא דקתני עושה מקו׳בקופיץ תני עושה מקו׳לקופיץ
ונראהדה׳הבי״םדככלי אסור והכי משמע לישנאדהר׳מכס שכתב השוח' בהמה
דמילת׳כיין דסכיר׳ליה דאין מוקצ׳לחצי סבת אפ״ג דלא יתכי דייני המס כסי אס
מגר וראהו סוחטיןאותרבי״ט  :הניא בפר׳מסילין אותו ואת מו שנפלו לכוי־ רבי בי״ט מומר לו לתלוס הצמר למקוס הסכין כידו דייק לכתוב בידו למעט כלי ולא
אליעזר אומ׳מעל ' את הראשון ע״מ לסוחטו ושוחטו והשני עושה לו פמס׳בסקומו ידעתי איך לא נתעורר ה״ה בזה וגס שאר הפוסקי׳סלא הזכירו זה לא ידעתי מאי
כדי שלא ימותר׳יהוש׳אומ' מעלה את הראשון פ״מ לסחטו ואינו סוסטו וסח ופערי' זה סעס  :סותר לסחר' חיה ועוף בי״ט לר״ת אם יש לו דקר נעוץ יכו בפ״ק לבייל
יצעל׳את כשני רצה זה סוחט רצה זה שוחט ופסק הרמ״כס בפ״ב מה׳י״ס כר' יהוש׳ ( דף ב ) מק הסוחט חיה ועוף בי״ט בס" א יחפור בדקר ויכסה ובה״א לא יסחוט
וכתב דמסו׳צער ב״ס התירן להפריס -וכתב ה״ה בירושלמי ברא ' דאפי' אינו סוחט אא"כ הים לו עפר מוכן ומודי'שאסששט־שיחפור׳נד.קר ויכסה׳ובגס׳ ( דף )1סודי'
א׳מלס מותר ורבי׳הטא ברימא כפסהה בגמ׳שלט וכ״כ הרשבא שראוי להחמי׳ שאס סחט סיממו'בדקר ויכסה אn ',רי pא א״י יהוד ' והוא סיש לו דקר נעיץ מכע״י
ולשחוט אח' מ כס ע׳׳כ :כתב הרמ״בס בפר' ב ' מה׳י״ט בכור שנפל לבור עושה לו והא קא עכיד כתישה אמ׳רב סייא בר אשי א״ר בעפי מיחוח׳והא קא עביר גיסא
וכת׳ה״ה כדא״ר אבא החופר גומא ואינו צריך אלא לטפר׳פטור טליה כלומר וכיון דכסכת
?ינסה כמקומו סכרי יאינו-יכול
לעסיס׳בי״ט _ l
שאינו^ראוי .
מפני- £
להעלותו ״ -
ז
מפויס כפ' אין צדין דלדידן דקיימא לן כמ״ד אין רואין מומין אפי׳כפל לבור לא פטור בי״ט היכא דסחט כבר סיי לכסות כך כתבו הרא״ם והרי׳ן ובגמרא רמי הא
יוד מומס׳לסר ליאות אס יש בו מוס כדי להעלות׳אלא עושה לו פרנסה במקומו:
ממניתין אהא דתנן התם בש״א אין מסלקיןאת כתריסין בי׳יט וכ״הימתירץאף
כא)
בחמה חציה סל טי וחצי׳של ישראל יכולין לשחטה בי״ס בפ״ב דביצה ( דף
להחזי׳וסיי ר׳יוחנן מוהלפ׳השטה ופיס״י דסתכיתין דסיליק ת־ריסץ מחליף וההי'
א״יחסד' בהמה חכ־ה של גוי וחציה של ישראל מותר לשחט׳בי״ט מסו׳דא״א לכזית דהשוחט כדקאי קאי והקשו עליו כתוש ' וכתכו דנכך פר״תדמוחילפ' הסטה היינו
בשי בלא סחיט׳טיסה חציה של גוי וחציה סל ישראל אסו׳לאפות׳בי״ט דהא איפס' דהשוח׳דב״ה סכרי יחפור בדק׳ויכסה יאומ' ריס ממיס אני עלימס הצריכו העולם
למיפלג׳בלישהוצת׳סר״אס וכהמ׳אפי׳הן שתי׳ א״א למיפלג לפי שאיכןשויןוהכנכו הכנה וזכור אני דבימי נעמתי לא כיו מצריכין אך עמס לפי מה שטעו דמוהלפת
נת׳בהסה המשופע' עס הגוי שוחטין אותה בי״ט לפי סא״א לאכול ממנה כזית בלא הסט לא קאץאהשוס' וב״ה לתומי' לפיב׳מצריכיןהכנה ומיהו זה אינו דלפי פירושו
מאירסכריב״סמעיקרוב״סבעודק׳נפוץואפי׳בעפתיחו'
םחיט׳פי׳ואע״ע סיס להם שסי בהמו׳אס אינם סור' כ דמיהן ס י אמ' לו הגוי טול אי כמי לכל הפחו׳סבריב״ה
זה מהם שתרצה מ״כ מסמע מדבריו שאס הס שוות כרמיהן אינו יכול לסחט' אלא בעי הכנ׳דל׳פליגי ב״ש וב״ה אלא בהא דבכה״ג דשרו ב״ס־בדיעב׳סמ ב״ה לכמחל'
יזילקין אומ׳מחיי׳ול״נ יסאע״פ שהן שוות בדמיהן אסאיכ׳סוו׳לגמרי כגוןסזי גרונה ולמול ' כפו דקר נעוץמסו' ה :כ '  :וכתב היא״ס ופימ׳על סרי״ף שכמ׳כל הססניו'
ונחושה וזו סמיכה וקטב ' שזה יכול לומ׳אי איפשי ליק' כל חלקי בכסוש׳או אי איפסי כצורתן ולא הבי׳סך גמר׳דמוסלפ׳השט׳ וה״ר יוסף פי׳דלא מהפכיק מילתייהו כלל
ליקח כל חלקי בקטכ׳ולפיכ■יכול לשסט׳כי״ט ולכן סמס סרא״ס וכת׳לפי שאינן סוו׳ אלא ה״פ הסליפו ב״ה סטתן להקל בסיל^ תריסין טפי מאחריני משו' דסוו צרכי
ללמד שספ״פ שהן סווס כסו׳ענין כיון סאינ׳סוו ' לגמרי אי איפש' למיפלגינהו ומ״מ רכי׳ואץרוב צבו׳יכולי' לעמו׳בה והר״ן כת׳במשמ׳רהיי״ף גרי׳כמקצ׳נוםחי דגרתי
יסלתמו׳למה נתן סעס לפי שאינן שוות דמפמ׳סאס הס שוות לגמרי אסו׳לשחט ' עלה דההי׳דילס לא סיא ע״כ לא אמרו ב״ה הכא אלא משו׳ראץ בנין ומתיר׳בכל
וחמאי והא אע״ג דאיפפי למיסלג' מסיים סמא אינו רוכ׳לסחו' לצרכו בהמ׳סלימ׳ אבל המלא ולפיגירס׳זו אל מימספכ׳סדאמיציהועכ״לודבריהדמ״ב' בפ״ב ופ״ג
שאינו צריך אלא לחציה וחס תהיה כולה סלו יססד הבס׳והסת' סשוחט׳בלא חלוק׳ מס׳י״ט כדברי הרי״ף :והשתא ביאו׳דברי רכי׳כך הס מותילשחו׳לכפחל׳חי׳ופו׳
מחיי' אינו נוטל אלא חציה ומפני חלקו היק לן למסרייה מסו' וא״א לכזי׳בסר בלא בי״ט אס יש לו דקר נפוץ מאתמ בעפתיסו׳סמאח׳שהוא כמוץמאיומל א״צ לסעור
מסיט' ושמא י׳ל שלא כת׳כן הרא״ס אלא כשסוח׳את שתיהן בי״ט דאלו בסוח׳אחת
וסאח׳סהו׳בפפ׳תיסוח אינו צרי׳לכסו׳חפ״פ שלא הזמין עפ 'זס מאתמ׳סכעיצ׳סדק'
מהס לבד אמ" פ שהן סוות לגמרי שרי מטעמא דפריסי '  :כתב הרמ״כס השוחט לא הי׳לדע׳הזממכ״ש שאס הזמין עס׳מאתמול סשוח׳ועכס׳בו אע״פשאיןלו דקר
בהמה בי״ט מומ׳למלו־ש הצפ׳וכו כ״כ כרפ״ג מה׳י״ט וטעמו מדתכן בככומ׳ס׳הלוק' נעוץ בו דכל שהזמינו מומ׳לטלטלו להדי׳וזהו לסט׳ר״ת כפי מה שפירשו בו התיש׳
בהמס ר׳יוסי כן מסול' אומ הסוחט את הככו׳עושה מקו׳לקופיץ מכאן ומכאןוחולס אבל להר י',ףאע״פ שיס לו דקר כעוץבעע תיסי׳לציססו׳דמאח׳סל׳הומינר מאתמל
אתהטיט' ובלב׳שלא יזיזנו ממקומו ואיבעי׳לן פלה כגמ׳כנגדובי״ט מסו טעמ׳די ' אסו׳לסחו׳כרי לכשו בו ומיהו היכ׳דעב׳ושפ׳מומ׳לכסו׳בדק הנעוץ מאתמול בעפר
יוסי בןהמשול׳משי׳דקסב׳תולש לאו היינו גוזז ובי״ט אסו׳דס״ל עוק׳דבר מגידולו  .תיחוס -וממ״ש רביעבי דקר נעוץ בפכין שאינו צרי׳לחפו׳וכן ממה שאמרו ב גמ
אידלמא בעלט׳סבר רבי יוסי בן המשול׳תולס היינו גוזז והיינו טעמ דסיי משוס גבי ישלודקרכעוץוהאקאעבי׳גומ׳מסמ׳דכשאין לודקרנעוץ ולאעפ׳מוקטעמ׳
דס״ל דבר שאין מתכ וין ובי״ט דכר שאין מתכוין מומ׳ואסיקנ דבי' ט מות דמולש דאסו׳לכסו׳היינו ספני מלאכ׳הספיר׳וק' דא״כ כי הזמינו כמי יהא אסו׳לכסו׳בו אס
אין לו דקר נעוץ שהרי הוא ספר וכ״ל דכיון דסופ׳גומא ואינו ציי׳אלא ל עפי׳פטו'
לאו היינו גוזז -ופיכיניפלה וכאתני׳התול׳את הכנף והקוטמו והעורטוחייכשלש
0סאו  #ואפר ר״ל תולש חייב משוס גוזז ומפרקי' שאני כנף דהיינו ארסים ומשמע טלי' ומ״מ איסור׳איכ׳לא רצו חכמי׳להמי׳לעפומו בי״ט אלא דוק׳ביס לו דקר נעוץ
לניין דהיינו ארחיה דפנף בי״ט אסור איל הרמ״בן כת' שמות' לתלוש נוצה מצואר דהשתא לא מיחזי כהופ׳גומ׳להדי׳והיינו כשלא הזמינו אבל כשהזידנרלא גזרו ביה
■ דכיון דלא שאני׳ לן באיסו׳פליס׳כין מחיי לאח מית וניתנ כלליומי׳רפ״י פי׳גבי מכניסאדס מלא קופתו עפר דהעפ׳תיחויקאמ שאינו מחוסר
העיף כי״ט כדי לסחוס
י״ע לירחו אצל מנאכ זו ספריפתיד׳הנוצ"' ליתלס משו' אוכל נפש חף מחיי מומר לא חפיר׳ולא כתיש אלא הכנה מס מ׳ לעפר תיחוח לית ביה משו׳חופר וקשי׳לי דה א
במי דאוקמו׳לדקי נעוץכעע 'תיחוח עריך והא קא עבידגומ׳אלמ׳דבפפ׳מיחו׳נמי
יככילז דגהייות ס״פ והתיני׳התולש את הכנף וכו׳כלומר היפי אמר' דפולשצמר מן
אית ביה משו׳חיפ׳גומ׳לכך נ״ל דסא דקא׳דבעע תיחוח מיירימסוכתיסה איצטר׳
הבהמלאו כיינו גוזדמ״ס מתיל' את הכנף דחיימסו׳גוזזומפרקי׳דלא דמי מףלצמ
וחפיר'כדי נסב׳סאע״פ סהו׳תיחוח הוא מחוס׳חעיר׳ אלא סחכמי׳התימ׳כדפריסיית
,־
,
,
יצמי לאר היינו או׳יחי׳בתליש' אלא בגזיזה וכנף היינו ארחיס וכיון דהיינו ארחיה
אס לאהיה סומו סל י״פ־לידפורן אצלמלאכיה זיו כשם שאיין סופולידסו׳ אצל צמר אח כ מצאתי סהתו הקשו גכי הא דבת דאוקימי לדקר נעיץ בעס תישו פריךוהא
אה״ג דסו׳איי '*א3ל  -יון חתיע* ליידסו׳אע״ג ריץיוו ארחיי׳פה יל מחיי׳ מה ל י לאח׳ קא עביר גומ׳מפר׳כיר׳דמשמ׳המנז דעפ׳תיסו׳ליה כיה משו׳שמא יזי; עס ' ממקומו
הרקי
«יתהועוד דק״לכר״ס יתלאאסא ^ה צריכה לגיפ׳פפוי שליס הילהך אפי׳לכתסל׳ ותירצו דהצ׳עייריסהעפ׳קס׳סביב והתישו באשצ׳דכשמגביה
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(ה ) י1י ני*ה הדקר נכרמהגומ׳ולפי זה אפש׳ליסבדספירקאמ׳ רס״י דבטפ׳מיחוח אינו מחוסר טעון כיסוי אפ״ה6ויןמכסין משו׳דקאסרח נמי בסל בהמה  :ומ׳ ^
זי״י׳והרמ׳ד׳
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ליהעע׳מיכןו , l
עפר קשה אית ביה מפום גומ׳וצרי׳לטעמאדפרישי׳ומדאמרי' גבי סחט כהמ׳וחיה כירה כל
שצרי׳יות׳מדקיר׳אח' לכסותו 15סור מסו׳דצזרח כמי בסלכסס׳ ו5ןס . i
7יד מ ^  ,לקל ונתערבו דמם סאס יכול לכסותן בדקירה אחת יכסה משמ׳דהיכ׳דאין סס תערובת עפר
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אסו׳לכסומואפי׳בדקירט
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תימאדבדק׳כעוץאע״פסלאהזמין
? »; ? * .ייך! .לו דקי נפוןמכס׳אפי׳ככמ' דקייו׳ואפי׳ עפר הרבה ילביתו ^רך גנתויוהו ^ כנוס במקום א׳מיתר
לכפותמות בדקיי׳ אחת א״כאין חילוק כץעצי
^ רי
ש ^’ו 4׳כפילמ״שסרמב׳דבאי׳לי׳ טפ' סוכן' מייי ; בו רכל זמןשהוא צבור דעתו עליו לכל מה שיצטרך :מכניס
ארםמוכן לדקר נעון סילבך ע״נאית לןלמימ׳
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וכמ״פפסרבי׳מ״מיסלהכי׳ראי׳מדל׳מפלגי
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לכית
כסת
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ועושה בו כל צרכו ולא אמרי׳שהואמנ״כלא'®.־' ,בד< נע יזאל'פ שלא
ממין
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המת והו ^ שיחר לן ק ר ל זוית

ומייךי

שהו ׳ר | וןץןח

לאיי׳מהאל^ מלי׳הת; 0
? 5י ג מויי ?  ÖD ?V , 07שאינו צריך לא כתישה ולא חפיר' ולא היה חסר אלא ן< מו ן אב ל
.כבר ואץ ליפה מוכן0יכו < לכסו
^ את
תזי ^מר ^ דר־׳ל יי? י ^ ר^יד?ע ,הו׳מר ^
^
כל' ר׳ל
לאינהלס׳{ מוכן כדסמרי

העפר אלא

בשכב

הדסיבר

כיסי אכל

כסנממי בו דס ממל?•
ורבי׳סכפ׳סצס
יכול לכסותו גדקיך אחת כיון
ססיז׳ככי

לדקירת לקל לא ויכסה וגס
מהנירקיטלא״קרי רק פאי
 5ך/״ * ל׳י -כתבו בפ׳ג׳דהר׳יהווהכ׳היצאדשחט
הכנה <אע״השר ,ואין
יקיילו
 11עפר
— מוק
־־־־־*יכול
1lwלכסו׳בסאי
כסו׳בסאינו

כבר מוכןעוהרוא׳ש  0כסיןאת דמו יאם־ודאי חיה
הו׳ויבאלהתייחלבודוקא כפאין לו עפר מוכן אכל א%היהלו
מוכן ולער׳אס רישומו ניכ׳יכסנו שחט בהמה וחי׳ונתערבו דמם זה מה .עפר מוכן מכסה אפילו בכמהדסירוח•
לה״ה שאר עפר ,כדאמרי' ושויס שאם פחט -
שיחפור -
בדקר אם יכול לנסותו ברקיר׳אח׳שאינו צרי׳להרבו׳בשביל רם
הבהמי.סחט צפור מפ״ינו ולא כסה את דמו
לא"
שאיני " יק יעיין ויכסה רק״ל דהא מוקמינן
להא
3
גמ
'
ו
6
וא'
יכסנו
ואס
לאו
לא
יכסנו
ואפי׳דקיר׳אח׳אפו
1
לעשות
ולכסות בה'  ,יכסנו בי״ט מימי׳ בפ״קדגיצה (סס);
;  /ב/5עי י' ■ סיס לודק׳נעוז מבע" י ע״כ וליכר׳דטפמ'
והר״םבמז״לכ׳אסישלועפ׳מוקואפ׳כירייכסנובדקיראח׳ונראה תצט אי]
מרגיליןבי״טבככורותילז׳
^לץפם  Mwp.p,להכי רבוות סהס סומכי על ר ת בדיעבד אסיכו' לכסותוברקיר' אח' כיו | ששח׳כברמות׳אפי׳אקלועפמוכן׳ •<
י,׳ .כל  ,פפילי׳/

המוקדס[,
ב׳ד״יא׳זהאלאין
מיהא ה • : .
אפר כירה פסוסק רק שיהי לו דקר נעוץ *
ועפ'תיחוח ואסיש לו עפ' מ'ן כ'ן יכו ל§כ5ותן יל ג)ת ר איןמרגיליןיי ט משוסדקאסר׳
מכסי! wניייקיג? מעי״ט וכו׳בפ״ק דביצ' (ד ב ) מנן פאפר
י',ת ככירה מוכן הוא ובגמ' ( דף ח ) ל״ם אלא' אפי׳בהרב׳רקירו׳־שח׳צפו׳מעי״טולא כפה דמו לא .יכסנו בייט ;
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שמתנין אותו בעורו׳ כבסי 'למפסיטיס
כלב״מאלש מעי״ט מאתמל דעתיה מילויה לכל מילי למולנו כרי לאכול עורו מפני שיש בו טורה יותר בהפשט שריפלמי'• ! הי״סב׳ כתלבפ״ל
מהלמ׳י״ט'ל$
“ 5ייע ייא’י אבל הוסא בי״ט דליב' למימ׳דעתי' עילוי׳ בהמה שנשחטה בי״ט מותר להגביה עורה וליתנה במקו׳
דריסת ירגיל בי״ט כיצד היא למרגיל
הז ה'מוצי
15
מאממל אסו' • ואס ראוי לצלות בו ציצה
התלים אף על פי שאין'
בשר%
צל הכסר מרגל אחת
כדיסיוצי׳כלהעור
לאנהמה עכ׳׳ל ׳־ מות דאתמל בעודן עצי׳היומוכני׳להסק
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י
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_  .פלס ולא יקי״ע מפני סטויס כהפסט זה
ולבסל ולצלות ועודנו צתסמיפו זיה
ואיידי
דחזי
להפוכי בית לצליית ביצה סקיל טורח גדול ואין בו צורך למועד ע״כ נרא׳מדגריו פכל סאינו מפפיט בעקסמוצי׳
לי׳ כתי ומנח לי׳על הדס  :ומ״ש
רבי׳דכסהוסקבי״ט
אסו׳אף
לר״ש
כ״כ
פס
התו
'
כל
הכסר
מרגל
אחת מומר ואף מל פי סכל עור הגוף סלם מלפניו ומאחריוכמו
והרא״ס וז״ל וי״פ מוד׳בסך נולד פהו׳מפפ׳חדס דמעיקר׳ עצי' והשת׳אפר וכן מוכסז פנוהגיס היום מהרי אין בזה טורח יותר מאילו היה סוצזחו מלפניו ואדת'צסהוא;
 3׳פ מי שהוציאוהו 1כת׳ רבי׳זא ללמדדאפי׳למאן דססכר״ס בי״ט בין במוקצה בין סלם מלפניו ומאחריו הוא יות׳נוח להפשיט ולן ציא׳ממס שפירש 3פ הפורוסיוט׳
בנולד כקו סנמבא׳בסי׳מצ״ה מודה בהאי' דאסור  :ומ״שרבי׳ואס סחט ככר מות׳
אהאדתנן המפשיט בבהמה ובאיהוכיו' לשטיח צדי אחיזה ולחמא פדסיפשיט
לכסות׳ירוש׳ כתבוהוהתוס׳והר״אס בפ״ק דביצ׳וכ׳עליוהרא״פ ואפ״ג דבסחט בעו את כולו המרגיל כולו חיבור וסו' אבל לפי מהשפדס״י סם דאיציל היינוסמתחיל
ב״ה דקר כעץ אבל בלא דקך נעוץ לא משו' דאיכ׳מראי איסור חדא דאינו מוכן להפכו מרגלי׳בלפיראשה ומפשיטו פפוללחמיותפשיט לסמהיעוספפשיטונפול
ועוד דקא עביר גומא אע״ג ואלינו צריך אלא לעפרה איסורא סיהא איכ ' :כתב לצורך חמת ומתחיל מפיה והופכו כלפי זננה משמע דבי״ט אםו׳להפשי׳ הפורפלס
לכלכו בסס ס״ר.משולם שאס שסט מותר לכסו באפר כירה שהוסק בי״ט ולא יכסה' צה״ג כל שהו׳פתאיל להפו׳הפו׳מרגלי׳כלפי ראס׳אבל אס מתחי^ פפיהכלפי[זננה
בדקר עכ״ל ונ״ל דה״ק ולא יחפור בדקר ויכס ' אבל אס היה לו דקר נעוץ ודאי עדיף מות׳דלא אסרו אלא להרגיל והאי לאי מרגי' הוא■ כתב3ה* ג אמו׳למלוג גדיונו'
טפי והכי
זכיאארי׳בירוש׳אס שסט מוטב פיסול מאסר שהוסק בי״ט ואל יחפור בדקר דברי בה״צ כתבם צירא״ס בס״א הסבי׳לדי יין וגס סמוס׳כתבו סס'
שאסו׳למלוגכל
ויכס׳אלמא דכאץ לו דקר נעוץ קאמ׳אצל אס יש לו דקר נעוץ עדיף וכן כרא' מדברי גופו סל גלו הואיל ויכול בהפפלהקל׳ לעסו׳ספי ול ה"המ כפ״ג בש׳הרס״כאאהא
הרא״ס ורבי '• מכניס אדס מלא קופתו עפר וכו׳לפ״ק דביצה (סס ) אמ׳רב יהודה  ,דמניא מולגין את הראש ואת סרגלי' יש מן כגאונים ס  6ומ סלא התירו למלויגכל
 מכניס אדס מלא קופלזו טפי ועושה כה כל צרכו דרש מר זוטר׳וסו׳סייחד לו קרן  .בהמ׳אלאראש ורגלי בלב' אפ״פ סמתכוקלאכול עורה שלבהמ׳לפיאאיןמושיןאלא'
זרמי ומקמי הכי תניא הכניס פפר לגנתו ולחורבתו מומ׳לכסות בו ופרש״י הכניס :המפונקי׳ביות׳ ואסרו לעשות זה נ דרך שאסרו לגמי* את הכלי׳ועוד שנראה יופי
עפר הרב׳במקו׳אח׳לצורך ננתו או לצורך חורבתו לסוטחן בהם מות' לכסו׳בו דצל צמעסחול ויש מורי הורא ' שהורו שלא אמרו ראשי ויגלי׳בלב׳אלא לדב׳בהווהעכ״ל
זמן שהוא נבו׳דעתי׳עילויה לכל צרכיו  :מכניס אדס מלא קופתו עפר בסת׳ונותנו
א□ מולגין סויאש והרגלי׳או אס מהבהבקאות אוטיופלץ'אות׳בסי׳וכחרחיתאו
במקו׳אחד ועושה בו כל צרכיו ולא אמרי בטלה לה לגבי קרקע הבית איידי דזוטרא אס' גוזזיןאומס במספייס כת' רכי׳בסי׳ת״ק בהמהסנ& חאהבי״קמותללסגכיה
להוא שייתלה וכו׳ולא סטח׳רמוכח׳מילת' דלצרכיו קא בעי לה וכעס' תיחוח קאמר פורה וליתנו במקום דריסת הרגלים וצי׳ומי ^ר למלוח עליו כשר וצו׳בפ״קופיצה
סאינו מחוס׳לא חפירה ולא צתיס אלא הכנא ומשמ' לרבי׳דכיוןדפרש״י הכניס עפ'; (ד יא ) הכן נק״א אין מתנין אא ספור לפכי בית הדריסה ולא יגכיצנו אא״׳כהיה
הרבה לצורך לנתו וצו׳דוקא בהככיס הרב׳הוא דמותר לפצות בו' אבל אס אוא מוע׳ , .עמו כזי׳בשדוב״ה מתיריןובגמ (שס ) תנא יצווין שמולתי) עליו 3שר לצלי6מאאיי
לא דבטל לגבי קרקע הגנ׳אוהחורצה מה שאין כן בהכניסו לבית או לאצר דהתס 1,״A ' •,
׳ ' י  - -י׳
 5ע״פ שלא הכני׳אל׳מלא קופתו אינו כט׳לגבי קרק׳הכי׳והחצ׳וא״ת דפשע ' דמיירי1פי
סהוא תיחוח שאיני ציי׳לא כתישה ולא חפירה ומסע' דבאץ דקר נעיץ מיירי והא ומות׳להער ^ ולמלו׳כאן מעט וכאן מפס וצו׳ ירוש׳כתבוה^הרי׳ףוהל״אשססוגס
לפיל כסמוך פדישית דתיחוח לא מהל אלא לומישאינו צריך כתיס׳ודקר נעוץ הוא הימ״כס אכיאו בפ״ג מה י״ט בסי׳שאס זה אכתו ' דלא
להערים אלא די^קודס
לימהני לאינו צריך חפירי״ל דהתססאנישהו׳קיקע עולם אילכך אע״עסהו׳תיחוח אכיל׳שחרי' ^ כתב המרדני בפ״ק דב׳־צס אית מרבותינו דאמ׳רי דלא פייהערמת
צרי׳חפיר׳אס אין דקר כמוץ בו אבל6כא סהו׳עפא המיטלטל אפ״ פ שאין דקר כעו | סוס איסי׳אלא לצורב׳מרמן שאינו פויץ גדר ע״צ ואץלראשיסא דעתהפיסקיכן
3ו אין
■ צריך חפיר׳וכתוב בארחו׳חייסבש 6הרש״בא הכניס עפי לגנתו לחורבתו שהרי צמבו יקזיס סחימ׳ובסדי׳כת׳רבי׳ימחם בא״ב ז״ספדמ׳זו מותר׳לכל אדס
לכסו׳בו גנו הרי זה כדקר נפו | ואין סומכין עליו לכאחל׳בי״ע ואס עב' יססצגכסין אינו צורב מרבנן  :כתב סמרדכי בפ״ק דכיצ׳מא שהתירו לטלטל נוצה סלפופית
בו פכ״ל  :כד אין סוחטין אותו בי״א דציון שהו' ספק כהמ' 6סו'לכפ 1תו וצו׳מסנה לאחר שהסירו א,ומ' מעלף מידי דהלה אנלו׳לפכי הדורםן ד 5תירוסופן tßihibfe
בס׳כיסוי הדם('1פצ )כוס ' בכוי ואיןסוחטיןאותו בי״ט ואס סחטו איןסכפיןאת דמו
אבל אס צסחטה מעי״ס אסו׳בפ״ק דביל' ( סט ) אמר מילא ג' דברים התייוסופן
ומ״ש רבינו אין מצסי | את דמו* אפי׳אס יש לו עפר מוצן סהרוא׳סמכסיןאת
דמו,
מסו׳תחלתן
וחד
מינייהו
נתיב
'
פור
לפני
בית
הדריסה ופריך כגמ׳תנינ׳כלותנזי
יאמר ודאי חיה הוא ויבא להתי׳חלבו כפ״ק דביצ ' (דף ח ) אמרי' דאפי' יש לו עפר נאק ,לן מפול׳ומאנ ^מ״ד טנגמייהו 1כ״ה משום דחזי למיזלא עליה ואפי׳מפי טנמי
מוכן אין שוחטץ אותו ויהיב טעמ׳רמי כריה דו־ב ייבא צזד׳מפו׳התר חלבו ופירשו קמ״ל התירו סופן מסוס תאלתן ל״ש אין ךעי"צ 1לא נלו׳ דנפי״טליכ׳למיג!מסוס
טרי״ףוהר״א׳דמאן רחזי דמכסי לדמי׳בי״ט אמי לעימדמיןחיההוא דאי ספ׳הוא החל׳דאי צמי לא סרי׳ליה איצו צמנ׳מלשחו׳ספי״צו דה׳ילו ,לסוחטוולמולחו מע ’0
לא הוו מיטרחי רבנן לכסו׳לרמיה מספ' 3י״ט ואתי למיסרי חורבא דילי ' הילצ׳אין וכיאה שמפרש רבי ' דכי אמרי' דעי״ט ל ^ הייכו לומר דאל סנשחטה מעי טאגי פ
מכסין את דמו בי״ט כלל אבל לער' במ״יט מצפין את דס 1דציון דלא מכסי ליה שסופשט׳בי״ט לא התירווכי" נ מדברי צר״א ^״ל וכבר׳כתס״הבפ״ג שיש מי 6סוכ
!׳״.נש
אבל מדברי הימבכר '■י* »,ז׳־׳ '“•יי■' יי כי"ט אע פ
בי״ט אע״ג דצזצסי ליה צחול לא אתי למימ׳הכי  :וכלח׳צר״א׳ פוד 1הא דאיןשוחטין צן ומצאתי כתו׳סכןדע׳הרשכ׳ז״ל
דכל שהופשט כי
מנפ״י1
כ״ב
שאין סוחטין למו
אוחו לכתחלה וישמו' את הדס עד הלילהויכסכולפי ין
כתוך 1הכלי ואס סנסאט׳מעי״ם התירו וכ״נ שהוא דעת רש׳יספי' ואפי׳מעי״ס שהופשט מכ
ישחטנו על העפ ' יבלע בארץ ולא יהא רשומו כיכ׳ע״כ:
ומ״ש
רבי׳ולער׳אס רשומו
הי״ן 1הקס סיא״ש דסצא משמ' דעור אסי׳לטלטלו אי לאו מסוס שמאת י אואלו
ציכר יכסנו פשוט הוא וכן מסמ' מדברי הר״אשז״ל :
שחט
בהמה
וחיה
ונתערבו
במסכ׳שכת משמע דשרי לטלטולי ותירץ בשם ר״ת דיבסי דחזי מפיר למיזגעלייפי
דמס זס בזה וכו׳בפ״ק דביצ׳ ( דף ח ) תני ׳ר זירא
לא
כוי
בלבד
אמרו
אלא
אפי׳שסא
וסבא
בלחיים שאינו ראוי להשתמש בסס אלא מדוחק וכ״כ הי ^ן ךל • ככרכתנתי
3כהמ׳ חיה ו־פוףונתערכו דמם זה בזה אסוילכסותו בי״ט א״ר יוסי בר יאסיכיא׳ל״ש כסי' תצ׳ח שהשוחט את המסוכנת לא מפני שהוא צייךלסאלא־ כדי סלאאפיי*
אלא שאין יכול לכסותו בדקיר׳אחת אבל יכול לכסותו בדקיר׳אס ' מותיפשיט׳ מהו שאסור להגביה העור אא"כ שייר נו אדר א '  :אי | מולחין את החלכיס מס ! ('!
 1תימ ניגזור דקיר׳אח' אטו שתי דקירו' קמ״ל ופרש"י אלא אפי׳שחט ונו׳דאיצ׳חד בסס בריתא בפ״ק דביצהישס• ובלש יאפי׳ לשטחן פ״ג יתדות שס פלוגתי* ימנמ'
ופסקו

מסקו הפוסקי' כת״ק דאהי' וכתב הרמ״כם ההגיסס מפני סאינ׳ראו״יס לאכילה  :ליטרא ואסור סליי
הוא כמאזני' ובן&י' הרא״ש ג :ת 3שפיש״י אינו ני<? .ה בעיניו תק ( א)
י i ?3׳' s P
ןמ״ע רבי׳ואס מג לשלוח כסר עליהן באויר וכו׳הר״ןנתב לפ״ק דביציסהרס״בא
וין סט דכיי י ני וכת ה״הבפ״ג מה י"ט בסס הרש״כ׳שלא אסרו אלא דיך משקל
7 6pאי) ' ,ppis
נ0מ5ק גדב׳וסוא כת׳דמשמ' ליה לאסיר דפתוך שאץ דרך למנוח פל
החלבי׳מחמ׳
אבל
הט
3
ח
האימן־אע״פ
שיודע
לכוין
דרך
התיכהו
לחתוך
ליטרא
או חצי ליטרא
7ו« 6
תי' 5י
'
מוכס' מילחא ללעכקיקא פכיד  :עלישהו' רף מכוכב דוכו מסכי בפיק
חוסך כדרבוואיצו חושש לפסוט הוא טכ״ל  :מירבוריה -מקפידיס זה
פל זה אס יש ? 7קא ג 7גד  0א ' |
?־נינהעסס ) בס״א אין טטלץ את כעלי
להחמי׳ עליהס סלא יסקלו ביד אפיי' אס «  mpילןעמת3
אינס טבח אומן ימ  3אר 3סיף סי' תקי״ו ע! 7הא ד! 0תר
לקגבסליו בשר ובסמתי׳־יןובגמ'/סס ) כש׳עליו כג  9ומותר למלויעליו בש' ם ^ח' ממ 1צח כדרך שמומזין
כחב הרש״בא לכאוי נר' דכל זה 3ה 7יא «; /המזין
לצלי אע״ג דרמי קע־ת לעיבוד ומותר להערים למולחו כאן מלט בט״ד :
0נ 0וסויןמאסק -צב עליו בשר סאכו י
זיאמל־ז« כזודזקא
ולגילו
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מחמ36
גבי יתרות ניר' כדכיי הרש״בא שהרי כתסמידכי *P3אנללאו;! וא« 3ג{י
מות׳כדאוקימני־ אי? מולהי] החלבים ולא נ׳הפכין בהם אפי׳לשוטחןעילגב
לצורך
גופו
רלצררךמקומי
אין נלין ירושלמי מפיס אד׳טצמוי גליטי' זע״ל מדין זה0ימן
י״״״ “ ״ * ״״
פי׳דאפי' » ע־פ שנט״ט ני־שואםרעה ילסלוח נשר יחז
על1באדר בתויידו
לכבפ׳כל הכלי׳והינז״ס כת’ ר" י
מקי״ו :
לידע כמה הגיש לו סי' אפ״ס שאמרו איך
לציון• גופו ובצורך מקומו אסורדבפ בל בענק שאינו נוגע בהן יש מתיריץ כיון
שאין
כאן
הוכהה
שעושה
בשביל ההלכים שיש לתלות' שבשביל הבשר הוא עושה ויש משגיחין בכף מאזני' לא אמרו אלא לטבת
סנליסמדפי לה לסיכי זיירי ומזורי ורכה
אבל לבטל הבי' אטיחסוץ לידע כמה הגיע
סקי׳ לס מחמ' לצל• והי״י פסיק כאוקמת' אוסרין מרלא שרי אלא למלוח ע:״ג העור .מכלל דע! 'ג
החלבלאסו׳
לסלקו סרי לסקול שכן דרך בע״ה להיונן
נמרייתא דרבא ובירוש' מוכיח כדברי ר' י בכל ענק משום דבמליח׳מועטת סגי׳להו ואפי' במליחה לצלי הד
מונ׳פכ״ל :ול״נ דתלסוד׳דידן לא סב׳הכי
טנ״ל ביאו׳הדכרי׳דבר״ס כל הכלי׳איתיו' בהו
כעיבוד והכי מבתבר • עלי שהוא דף עב וכבד• וכלי הו׳אלא דהא איפליגו רב ושמואל במודדה קמח
לובה  60 !?.דתניא וסדן שחס קיצבעליו
לעיסתומסמ׳דכמודד' בתו׳בית' איפליגו
שמלאכתו לאפור לכתוש בו הר יפות מותר לטלטלו לצורך גופו
נסראסור לטלטלו ושני דשאני עלי דרמי
ואפילו רב לא שרי אלא כדי סחטול חלס
לקצב עליו בשר ולאחר שקצב עליו אסו׳ לטלטלו ודוקא מחמה
לסיכי ןיירי ומזו־יי דבירן
דקפידעלייהו
בפין יפה אכל היכא דלא שייך האי טפס׳
מיחדלהומקים הכי נמי מיסד ליה לצל אבל לצורך גופו ולצור׳ מקומו מות׳ ולר״י אפי׳ לצורך גופו
ייכ
נ
מי
אסר
וזהו סכמ׳רכי׳ומי׳גבי מדיד'
ולצורך מקומו נמי אפו' ולזה הפכים א״א הרא״ש ז״ל:
מקושי  ,כלומר מקצה אותו י בידיס
קסס משת' דאפילו בביתו כמי אסור וגס
דבנסי״ב לדברי הכל אסו' אפי' לכורך גופו (  ^ pjTמ קונק נשר מהטבח בפיסוק דמיםא
שיאמר
לו
תן
מדאמרי׳כפ׳אין צדין הנחמו׳מת־ד תבלין
י
אלאדמשו׳ שמחת י״ט התירו ב״ה לטלטלו
י לי בסלע או בשתי' ושלא יאמר לו הריני שותף
ונותןלפו׳הקדיר׳כדי שלא יקריח תבסילו
לקנו ,עליו כשרואחיסחצב עליו אסור עמך בסלע אלא מחלק להם שלישיו׳ או רביעיות כפי החלקים
משמ׳הח אי לאוחשש' דשמ׳יקדיח תבשילו

לסלי.
׳מ

לצל^ נל לצדרך גופו ולצורך מקומו מותר
נדן כלסתסכליס סמלצנתן לחיסור
ומ־י״ף פסק כחוקמתח בתריתא דמדתי
עלי לסתס כלים שמלצכחן ללזיסור
ר" ,פסק כצ; וקמתצ קמייתא דמדמי ליה
לסיני זיירי ומזורי לנדחד להו מקו׳הילכך
לצורך■גופר *לצורך מקומו כמי צסו׳והיינו
דוק 6כעלי ובכלים דכויתיה שדרך ליתד
להו מקיס לזבל כל שאי כלים שמלאכתן
לליסיר מזתי לטלטלן לצורך גופו ולצורך
מקומן גס לדברי ד״י כד מסיק יבלו בער'
צלהילי׳וכתבו רכיצו כסי׳ש״ח-ולשון רבי׳
ייוחס מינו מכוון סכמ׳כלי ש^ סו׳לטלטלו
 .ו״כתכדלזפי׳ לצורך גופו ולצורך מקומו
 «!7ויע"כ • • ומשכנע מדבריו דככל כלי
שמלאכתו לאישור מיירי ר״י וליתנ> f>b6
בטליודכוותי׳כדפרישי׳ ואספ׳ססע' הסוס'

זלויה במקום שרגילק לשקול! בה מפני שנראה כשיקל ואפור
!שקול מנה כנגד מנה או במי׳ כגון שנותן מים ■בכלי ונותן בו
החתיכה ולפי מה שעולק המים יורע כמה יש בחתיכה ומותר
לשקול בידו שלוקח החתיכ׳בירו ומשער ספח יש בה וטבח אומן
אפי׳זה נמי אפור כתב הרש״בא לכאורה נראה רכל זה לא איירי
י אלא בלוקח מן הטבח או בשני שותפין שחולקק ביניהם אבל
לשקול בביתו לידע כמה יבשל מות' ומיהו גבי מדיד׳ קמח משמע
דאפיבביתו גסי אסו׳אין עושין בית יר בבשר פי׳לנוקנו לתלו׳בו
ודוקא כסכין אכל כיד מותר ולעשו׳בו סי׳ מותר אפי׳בסכיןמולנין
הראש והרגלים ברותחין כדי להסי׳השער ומהבהבין ^•תן באור
אבל אין טופלק אותן בסיר ולא בחרסית ולא באדמה דמיחזי
כעיבוד ואק׳גתזין אותן במספרים שנראה כעושה לצורך השער
מותר למלוח היה התיכו ביחד אע״פ שאינו צריך אלא אחת :
ף|
מא 7^ 5ן מבקעיך עצי׳מן הקורות שעומדין לבנין אפי׳
I
י לריש ולא מהקורה הנשברה בי׳יט
לר׳יי

גונרירכינוירוס' וגת' כלי במקום עלי  :תק אץ
קונץ כפר מהטבח בפיסוק
דמים ופו' בפ׳-א ן צדין ( לף-כז ) תק אין
כמכין
על
סבשמילכתחל׳כי״ט אבל
< « יןסליה מעי״ה ושוסטין ומחלקין ביניה' ו 3גמ' ( סס )מלד אץ נמכין א״ר יהודה
סמ׳סמואל אין פוסקץ דמים על הבהמס לכתחל' כי״ט היני שביד ארי מביא שתי
נהמות ומעמידן זי אצל זו ואומי זו כזו סניא נמי הכי לא יאמר אדם לסכירו הייני
המן בסלע הייני פמך כשמי אכל אומילו סייס עמךלמחצ׳לשליש ולרביע ופרש* י
•ציני עביד דקתני פוח׳כוא ומחלקץ ביניה' היכי טביד שירפו למחר כמה הית׳שוס
לנסודמיה מביילכה בי״ט -שתי בהמו׳שוות ויאמיאו « זו כזו ולמח׳סמין הנותרת
צייני עמך נמנם על כסמ' זו בסלע והיינו כשמואל דאמ׳א־ץ פוסקין לה דמי' בי״ט
•זנה׳הצי הנן (ד כ״ח ) לא יאמ׳אדס לטבח מכו' לי בדיג בשי אבל שוהם ומחל׳ביניה'
■ונגמישט ובד כ״ט ) היכי פביד כי סא דבסור׳אמריתיסאוסלגו תרט׳בצרס אמרי
ילקל! ופלגר חלקא בפומבדית אמיי אוזיא ופלגי אוזיא בנה׳סקוד ובמת' מחסיא
אמייריגעא ופלגו ריבע׳ופרפ״י היכי פכיד כשאינו רוצ׳ליקח כל הבהמ׳ולא מחל7
ולא סלי׳ונא רביע אלא ברינ׳אובשני׳מה יאמ׳לו בסויי׳אמרי דרכן היה לומ׳לטב'
קלי תיטא או פלג תיט׳וכו׳כלהסבחי׳היו מנתחי׳בהמותיה׳כסוס כך וכך נתחי'

אבוהב ז״ל כת׳על מה שהקש׳רבי' ממדיד'
קמח דם א ני הה׳שהי׳יכול לעשותו מעי״ע
מה שאין כן כבש׳אס שחט' בי״ט ומפני כך
לא גזרו אפי כשהיה לו בשר מעי״טועוד
סהרס״כא סוב' כסבר' המתי׳למדוד קמח
בי״ט הכ״ל ואינו כרא׳״בעיני דקמ׳נמי הא
איפשר שנא היה לו בע״יט ולקחו ני״ע
ונמצ׳סציןחילו׳כינולבשר ועו׳רלפי דברי
הר׳קשה מה ראו להתי׳בנהח׳מעי״ט משו׳
נשחט כי״ט ואדדב׳הוה להולמיס' בנסחנו
בי״ט אש נסח' מעי״ט וס״ס סררס״ב' סוב׳
כסבר המתיר למדוד קמח בייט לפי מס
שכתבתי לא שייך למידסי הכי שהרי

הוכחתי דאטלמא׳דשרי למדו׳קע' בי״ע
משמ' דהיכא דלא שייך טיעמ' יתטול חלס
בעין יפה מוד׳ דאסו' למדוד  :אם מותי-
להטיל .גורל בי״ט כשסולקין בשי או סוסו
לכר נתבאר בסי׳ סכ״ב  :אין עושץ בית יד בכשר וו'וקא בסכין אבל כיד מותר
פשוט כפ׳אי־ןצדין ( סס ) וערש״י כיד לנקוב באצבעו שרי דלאו דיך חול הו^
אכל כסכין דרך חול הוא כשמוכ' כסר עושה בו בית יד וכותנו ללוק׳להוליכר
לביתו ובי״ט צרי׳לסנות לעסו' היכר שאץ מקי! וממה׳ מות׳כו • ומ״ש ולעשות בו
סי׳מות׳ אפי׳בסכין שס א״ר הוג' מותלעשו׳ סי׳בכפ׳כי הא דר בה בר רב הונ׳מסתך
לה אימלת
קמת/־נ׳ולגקאת הראש ואת כרגלי׳וכו׳פד ואין גוזזין אותיבמספיי'
בריתא בס" פ המבי׳כדי יין ( דף לד ) • א□ מותר למליג גדי כתב רבי׳בסי׳תצ״ט:
מותר למלוח ירכה חתיכו׳כיסדוכו׳בפ״ק דביל ( דף י״א ) א״ר יהוד׳אמ׳שמואל
מולח אדס נמה חחיכו׳כשר בבת אחת אע״ס שאינו צריך אלא לחתיכ׳אחת ופרש״י
בכת אחתדסד סירח' למלהו וכת׳ברא״ש מסו׳דאין עיבוד כאוכלץ מיקל במליחר!
כשר יאע״ג דלית י 1עמ' כלל בהאי קריותא שאין החתיכה שהוא צריך לה מיתקנוו
ומחשבת כלל במליחת שאר החתיכות וגס צריך לה פוך כ ל סתיכ׳וחתיכ׳ילמולחה
פלל  :ודעדסמוך להאי מימר׳אמרי׳בגמ׳דרב אדא כר אהבה משרי׳ומלח גרמ15
גרמא ופרס״י מערי׳לאחר שמלח זו לאוכלה היום אומ חבירתה עריב' עלי לאוכלה

היוס וחוזר ומולחה* וכתב הר"ן ואע״ג דאמרינן לקמן גבי מי שלא הניח עירובי
תבסילין ובישל כהערמה דקנפינן ליה טפי ממזיד המס היינו טעמ׳לפי שפשיעתו
גיימה לו פסידתו שהיה לו להניח סירובי תבשילין אבל הכא כיון שהפסד בא לא
מחמת י״ט התירו לי להעדי' וכתבו הרי״ף ויהרא״ש הא דא .מ׳ רב יהוד׳ אמר שמואל
וגס הא דרב אדא ולכאוי' ' כיאה דרב אדא לא סרי אלא ע״י העימס דוקא ובין אס
נאמ׳דר׳אדא לפר׳דברי שמואל אחא בין אס נאמ׳דלאיפלוגי עליה אתא ה״ל לרבי'
לכתו׳דלא סרי אלא ע״י הערמ׳דמדכסבו היי״ף והך״א' דבריו משמ׳דס״ל דהלכת'
'כותיה ולכןיש לחמו׳על רבי׳סכת׳סתס מימר׳דשמיאל ולא הצריך להערי ומצאתי
סהימכ״ס ג״כ לא הזכי׳הא דרב אדא בר אהבה סהרי סהס וכת' כס״א מולח אדס
׳כמס חתיכו׳כסר כבת אחת אע״ס שאינו צריך אלא לחתיכה אחס <כח'ה" הרבינו

«ןהבהמ׳ילאות׳נפסי׳יקרו בסור׳תיט׳ימרס חלקא וכפומכדית׳אחיאוכנה׳פקוד
ייבמאעכ״ל ומסמידהכאצמי היהמבי׳שתיבהמו׳ומעמידן זו אצל זוואומיזוכזו
זאלכסיאך ידעו כמה ציי׳ לפרוע שהרי יש כהת' שנתח ממכ׳סוה דינר וים בהמה
הנתח ממנה שוס שני דינריס  :אסור לשקול בשי אפי׳ליתט בכף מאזניס וכו׳סס
במשנה ( דף כס ) ר׳יהור׳  6ומ' סוקל אדס בשימג׳ הכלי או כנג׳הקופיץוחנ׳א אין
תשגיחין בכף מאזני׳כל עיקר וכגמ' (שס ) מאי כל עיקר א״י יסוד׳אמ'שמואל אפי'
.למימיו מן הפ -כביין אנמי רב אידי ב-ר אבין יהוא דמלי במייטא ופרש״י והוא דתלי
לתייסא בטבע׳סתולין אופו בה כססוקלין ימחזי שניתנו לשם מסקל וכתבו הר״יף
זלי״אש יהא דרבי חיי׳ ור״ש כרבי דהיו סקלי מנה כנגד מנה כי״ט לא קי״ל כותייהו
^ כיבק דאמרי אין משגיחים בכף מאזנים כל עיקר חהו סכחב יבינו ואסור
הזכיר מימרא דסמואל ולא כתב דרב אדא כר אהבה ואיפס סהו׳סבור שהס חילקי'
ששמואל
לא
התי
'
אלא
בבת
אח
ורב
ארא
כר
^זילמנה כנגד מכס ופי׳נ שהוא רעת סימ״בס בפ״ך מה' יט ושלא כדברי יבינו
אהב׳הפי׳כזו
אחר
זו
ומערי׳ככל
אחת
ואומ׳בזו
אני
רוצה
וקי״ל
יסהיהינאץ אחר שכתב האגור שפסקו הלכי כי־״ס  :וס״ש רבי' או כמיס מימרא
בשמואל
והרשב״א
פסק
כרב
אדא
וכת
'
יכמקו׳הפס׳סמונו
צדיץ (שס )  :ומי ש ומיתי לשקול בידו ומ׳וטבח אומן אפי' זה כמי אסו׳סם שלא יסריח הכש׳התיו־ו לו הערמה זו מכ״ל ורכי׳ירוח׳כתב מולח אדס כמס חמיכו'
ג!כח אומן אסור לסקול יסר כיד ופיס״י שלוקח סבסיבידואח' והמסקל כידו אחת בשר בי״ט אפי׳איכו צרי׳אלא לחפינ׳אסת ואפי׳להערי׳ולמלוס חתיכה אחת יאס״כ
ומכרין הפסקלעשמע דוקא בנה״ג אסור שדומה לכף קאזניס אבל אס ..יודע לכוין ליטול אתותולומ׳זי אני יוצה לי״ס שהי' יפה מהיאשונ׳עד שמולחן נולן' מות' וכת׳
למשקל כידו אתת
עופי והא״ן כתב שאתריש' שהוא יודע לטין מסקל הכש׳בלא ל״ר־שמוא מאיור' ודוק קוד אכיל אכל לאס אכיל לא עכ׳לנרא׳שהומע׳
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הלבות

דרב אדא להוסיף על דבריסמואל בא ולומ׳דאפי׳כסטרי׳סריוכמר®פי׳ה׳הט׳אלא
■סרבי׳ירוס׳פסק כרב אדא ורבי׳ איפס׳ סהו' מערכן ופסק בסמואל לחוסר׳ועדיןיס
לתמו׳עליולסה לא פסק כרב אדא סאח׳סנר'מדברי לרי׳יף והרא׳״ש סלס פוסקים
הלכ׳כמומו ;ומ״ס רבי׳ירוח׳בסס לר״ס מאויי־א כך כוו׳סמ״ק ח״ל שערי למלו׳גרסא
גרמ׳בי״ט ומיהו דוק'יקוד'אכיל׳סחרי׳אבל
_
לאחר אכיל׳לא וכ״כ רבי׳ בסי׳
תק״ג. Iבסס יהודה אבל לר״ש מותר אם
היא
_ ז _.׳ ! ״ ..״ _ « U׳ . L
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יט י תהא
רכי׳שמ״ש"אכל^ עציססל י סר1ה והה ו־ מי־' ס ? ^.ת ^ יכ? עס כץן סיכוללבסל•
ולאפות בסס בלא ביקוע טירפא סלא לצורך הוא ואב מלאכה כדאסיי׳בערק3ל,ן
גדול כאי מאן דסליתסילמא חייב מסוס טיחן סכ״ל.ה ז׳ס ליתסילמאעציםדריס׳
להבעיר לאס • ופסע׳ לרבי דכיון סכת 3דטיייחאשלא .לצורך היא .ואב מלאכההול!
מסוס דהוימיתן א*כ לא שאני לן לןככלי
רעועה
וקרוב ״הוא
שתשלואסלביד דביד נסי הוי־ -סוקן וכיון
׳
י׳
׳ ' ׳•

תקא ( ס

י י ?נראה
שמאתי?ז5היה ע5ח
עדייןתואר נ3י

;אפ״כגמגריי״ס
?{כןאסורלאלי׳כ
אף אנשא׳ נותואר
כלישליינמ״ס
למש'
נשי׳הי

לכל אדם הערמה זו וכיוצא בה  :כתב
:יאומן ובקורדום אפי בצד הקצר אסור וכן לאן
הממיכי בפ״ק דביצ׳כסס אני העזרי אות במגירה ובפפ' המצות אסר גס בקופיץ לפי עחאין אגו כקיאק מהו למה התירו לבק' ע״י סינון והא
מכשירין
סאיפסר לעשותן מע״יפ ^ינהו והיק
בני אדם סקונין כס' ממי׳יט ומולחין לוות קופיץ ולא התיר אלא בסכין ואפי׳ ביקוע בקופיץ לא
שרי'אל& הרא״כד לכיון דא״א לבשל ולחמתללא
בי״ט
כת׳רבי׳אפרי׳דאיסור׳עבדי דאיפס׳ בקורה גדולה דא״א להסיקה בלא ביקוע אבל עצים
של
הסקת
עצי׳עשו אוהונדכת מלח סלמירואותה
לעסו׳סע״יס
ובח
^
סי׳פ׳ןכ׳סא׳מסגדולי׳
גדולים קצתוראויין
שאפשר להסיקס׳ בלאלהסקה בלא ביקוע לא יבקעה כלל כיון ע׳ , ',שינוי ולי נד סכל סהוא נכנה חט־ך
ביקוע
אבל
לשברם
ביד
יראה
מפרשיי
קבל מרבותיי ללא נהגי נן ^ בי מפני
ן י
ן
סל
!
דכי
ולאומי
כאוכל נפש עצמו הוא _"
סהדכ׳ידוע שהכס׳ הסוה במל' מפיג טעמו שמות■ אבל מלשקא״א
הו־״אש ' ( ל ירא׳ראפי׳לשכר׳ביד נמי א  5ו' לסכסירין שאץ צדם נהנה ט!למכשירי
אמנם מסתפק בדגי׳
פקיעו אות׳מעי״ס וטוב להחמי' :אין מביאי] עצי׳אלא מן המכונסין שבקרפף
הסמן׳ עצמן כסכין וטפול יחט׳אלאממתלונט׳
אי סרילמולס׳כי"®
יהעלה
פיס
מיני
דגי/
לעיר בתוך לאמה ור״ט
ואפי׳איןלו פותח' או שיש ול פותחSg # ,־ טל ידיה׳ מש יכ כעצי׳שנמה בלסזב:כמסי;"
סבפקח־
סמתקלקליס
בשהייה
מועטת
בסוף
התחו' אבל מן השדה אפי'
מכונסיםסטיסה מהם עדויה ומתחמם מגד׳וכיון^.
במלח ובודאי מסיגים טעמם טפימבשר
׳
1
סלבקעןלעסו
'
פדורהסריאגי" גד^יפט';:
ואינהו' ודאי טרי ויט מיני דגיס סאדרכס אס סוהין בסלס מסכיחיס ואינכו
ודאי סאתמל אף לבשל כהס שיי מטוס מתוך ומיהו כיון סמבקעיןלצור 1עשייתכלי'• ׳
צריך למולחן מפי״ט פ״ס ( וכ״ס מהיי״ל הימ׳בסליס׳בס׳בי״ם אס״ס סקנה
ממי״ס ) לא התירו לבקע אלאע״יפינויעכ״ל ; <הרמ* 3ס כתב בפ״ד ולמס אלהבקלדוס; '-
כתב המרדכי כפ״קדביצ' מצאתי טיס היתר בניקור הבשר בי״ט ואין
כאן
מסוס
וכיוצא
בו
שלא
יעשה כדרך סהוא עיסה כחול שהרי איפשך היה' לו לבקע
חעיי׳ט
סודי' אוכלא דכל הבס׳מותר בכ״מסהו׳ואוכל ססו׳כמקוס קכייננו׳כבשר
ובריר׳לא ולמה לא נאסר לביקו כלל מפני סאיפש׳שיסנע כעץ עבה ולא יכול להבעירו רימני:
סייכא כאן עכ״ל ובהגהו׳אטירי בפ׳הנזב׳ כתוב אהא דרב אדא
מטרי׳ומלק גיסא מלבסל לפיכך התירו לבקע בשינוי וכל הלברי׳המצזי' לזה מזה הטעם התירובק
גרמ׳מסו' פסיד׳סלא יסריח הבשר התירו ט״י ספימ' ואומר
רי'
)
בא
דאהא
סמכינן מס טסתירו ואסרו מה סאסרו ע״כ וכת׳הגאק מהר׳יאבוהב ז״ל על טעמו סלהר״ן
לנקר הבשר ואפילו אינו צייך אלא למקצתה דדמי להא
דמטרי׳ומלח
גימא
גימא
צכי
סנמגס בטמאה שהרי מה סהתיריוכמל־ןר' לחמס  <ßהתירו אלא ממוךעסוחי'■י
וכי'כ הרוקח וז״ל סות׳לנקר כל בהמ׳בי״יטילמוליז' אע״ס סאינו צריך אלא
לחתיכה הכערהילכורך אוכל נפט ואס ק היכי אמרי׳ מתיך שהוסרה הבערה למדורהלבקע
צמת כיב אדא בר אכבה ע"ב ובלג׳מי־ פ״ג כתו־כ בסס ראב״יה דמומר לנקר
בסר העצים נתיר אותס ג'׳כ לבטל מאחר שהמדורה לת ;ס לא סותר אלא ממה שהומר!
בי״ט אסילו -נסחט מעי״ט ואין בזה ססו׳בורר אוכל מסוס דא״א
לאכול כענק אחר בבישול י אי] סביאין פצי׳אלא מן המכונסין סבקרקף יסמוךלעיר ו:-
ו׳בפ׳העבי׳
עכ״ל ובמל ת״הד׳כתב ש־ס לתמוה על סברא זו מדאמרינן כפ׳מולין דבין
הגתות כדי יין ( סס ) א״ר יהודה אמ׳ששואל אין מביאיץ עצים אלא מן המכונאי'סבקיפף ;
מופר לתת יין עכור בשמרים לתיך המשמרת מסוס דבלאו הכי
משחתי
ועוד והא אנן סנן מן הקרסף ואפי׳מן המפחמסניתיךחידא׳ה־א ופרס״י Iטעמימשוס
סבאות׳ הנה׳מסי׳דראבי״ה מייתי ראי׳דסרי למך אפ״ג דנסחס
מעי״ט
מהא
דסיי
!
סוקצי׳הם
וסר״ן
•
כתב
שאחרי׳פירשו דטעעא מסו' גיבוב דהוי כ מעמי וסביראלן
בר להעריס חלה כי״ט
מעיסה סכילוסה 'ממי";* .ואגן פפקיק בסס רוב הגאונים דכל מגבב אפי׳בקרפףמיסזי
■ כמאן דעביד למחר ומכונס סבסזיוח מיסלףכמפוזי'
דלא ס״ל הכי
ובהג׳אסירי
מוכ׳דרי״בא
סבר
דלנין־ור כסר סיין ברירה
מדלא התיר ומ״ה אין מניאק אלא מן סקכונס-שבקרפף • ובלש) רביני אלא חן ? מסופק
אלא
משו׳פסידא
הא
לאו
הכי
אסור
וט
"
כ
מטע'
0
■
יר׳הוא
והא
וטרי
מסוספסידא טכקרפ׳ססמו׳לעירוט׳טס במסציאי זהי קרעף כלסהו׳סמוך לעיר דבריריסדיז
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(סס )דה״ק אין סבקעין מן הסוארטל קורו׳ולא מן הקור׳סנטבר׳כי״ט
אבלטבקעי' בסמוך לעיר אפיכלא פומט׳וכ״ב הרא״ס ז״ל וכך הס לברי רכי׳אמל מדבריהי׳מב
מן סקור׳סנפנר מעי׳יט ופרש״יסעמ׳דריט׳מסו׳מוקצה סואר של
קורות
העוטכבו
'
בפכנרא׳ סהוא סובו
סובר דלר׳יוסי בין סמוך בין רקיק לא סיי אלא ן־וקא כפותשהיי
לארץשל בנין ולא מן סקור טנסבר׳בי״ט וא״עג דהשת' להסקה קיימא בין הסמסו כתב מביאין .
מן ; מנונסין
הסגונסין סבר״הי
מיוקס׳' שלא
סבר״הי ואפי׳מיחהמוקם
ושיהיה
שלא לשמדייה ובלב
שיהיה
קיימי-׳כלומ׳וס״ל
ראפי׳לר״ס
לאו להכי ״—.
סעומדיןלמץ לה פותחת ותהיי
נולד_ dV_ <:׳ _
_
איןסכקעיןעצי'«
 ,ו
היה בתו׳תחו׳סכת ואס חסי אח׳טכל אלו הרי הן מוקצה ויקההט
נ כסמ
גוסעמ
תסניסהסמוקצין
מחמי
חסרו
ן
כיס
דמודה כיה
ר׳ם  :ומ״ס אבל סק דעת סטיטויאבל דעת הרא״בד והר״סבא כסרש״י וע״ס רכ \דסמו'
לעירמיקרי
לרס מות אס היא רעוע וקרו הוא סמסב׳ואסאינ רעוע מפינו
אינ׳רעועפפילו ר ס
ר״ס עוד נ נ
מוד׳נ״ל דהיינו במין ע אמהח־׳טפחיס
וד׳טפחים ק
כן כת סם
כת׳סם היס ט
היס״ט וכן כתבו הי״ן וס' קס׳ בשם הדס בא 1ל
מדתני׳בכהו׳פירקא אין כיעלין עצי׳מן הפוכ׳אלא מןהסמו׳ לה ור״ס
מתי׳ואוקימנ׳ ופותחת דתקפי׳מסגרת וכיל דטעמ׳סשודכלסיט לומסגר׳פחזי כחצר ולאהיו
לה בגמ בסוכה נופלת וברעועה דמאתמל דעמיס עינויה ופר״סי
ברעועס
31
םי
׳
עצי
סבתיכו כמוקצי'»
" עליקכיס וטלי גפנים אפי׳כנסןמאמשל השיביכמפתיין
אדפתיה דכפלס ולמח׳ נפלה סילכך מוקצה ליכא דאמרינן דעתיה
מאתמל עילויה וכו׳מיתר׳דרבא בפהמבי׳נדי יין (שס )ופרס״יכמפוזרין דמ;ן ואפי׳ לאפזימןהווס
ולת״ק לא אטיינן דעתי׳ עילויה בשוט מידי דלא חזי ביןהשססו׳י • Ü־'D
 pבירו׳ דמספמ׳לא סחכא רעתי׳סב׳ מבדר להו זיקא ואי אתנח מנאי עלייהולהבביוןכפי
אין מבקעין עצים מן הקורות ולא מן הקורס שנשברה בי״ט סרא דאת
אמי
בקורה דמי דסמכ׳דעתי׳ ולפירוסא דצסרי׳־ שכתבתי דטעמאדאיסור׳מפום גיבובטטמא
שנשברה בי״ם אבל כקורה סנסברה סטי״ט מומי־בסאין בסס
הוארבלי
אבל
אס
יס דעלי קניס ועלי גפני׳ משוס דא״עג דמכונסיןנינהו חייסינן שמא כספה
סירצ׳ליקח
עליה תיאר כלי אפילו נשברה מעי״ט אסורא :
וכשהוא
מבקע
לא
יבקע
אלא
אותסיפזר׳הרוסואתיללוקטם ואי אתנח מלייכו כלי מאתמלליכאלמיחשלהני
בקופיץ וכו הפר המביא כדי יין ( סס ) תנן אין מבקעין לא בקרדום ולא במגל ולא והיי •
וכשמלקט כחצר עצי׳כדי לשרוף לא יעשה מהסצכ 5י וכוסס (דף לג)
במגרה אלא בקופיץ ופר״שי דכל הני כלי אומן כס ונראה כעיסה מלאכה
ולפיכך ת״ר מגבב מן החצר ומדליק סכל מה שבחצר מוכן הוא ובלבדשלא-יפגמצברק
אסור אבל קופיץ טתטילאו למלאכת אימן הוא וקופיץ סירס שהוא סכין
דומה לקידומות שלנו סאינס כלי אומן וים שפופים בו סט ראשים סל קצביס צ3ררין ןר״ס מתי׳במאי קא מיפלני מי סבר מיחזי דקא מכין למחר וליוסואבריג*
והשני
דומה
•
ומי סכי קדרתו מוכחת עליו ומשמע דקי״ל .
כת״ק וכן פסק -
״־ *. :-״
ואע*.צ,־ »״
דהתהt
הר״ן
לקרדיה האונסות סקורין אייש״יש ׳י
ואיכא כגמ׳תדי ליסני בפי׳דמתניתין
מגבב היי בקסמים דקים וקטין כתב רבי׳בשמלקס בחצר עצים מפרססנינוססי
ועסק סיפ״בם כס״ד מה׳י״ס
כליסכ׳כתרא
דאס׳דהא
דשרי בקופיץ ל״ט אלא בזכרו׳
אליעזר אומי נוטל אדה קיס לחצי׳בוסיניו ומגבב מן החצר ומדליק סכלסה שני
שלו אבל בנקבות טלו
אסור
וכתב
היא׳ששכן
פסק
העיטור
ופרס״י
זכרות
ראס
מוכן וחכ״א מגבב מלפניו ומדליק ופירש״י מגבב קסמים דקץ וקתין מן החני
הקצר נקנות ראש
היסב
•
ובספר
המצות
אסר
גס
בקופיץ
וכו
כ״כ
סמ״ק
בשס ומדליק' וסכ״א מגבב משלפניו יסדליק אבל סן החצר לא יסואזיל ודקים קוטירח
התוס׳ -ואפילו ביקוע בקופיקלא שרי אלא
ס
במסמכי
בקוד׳גדולם
וכו׳כ״ב
הרא"
לקוססן מאתמל לאו להכי קיימי וכת הר״ן סס אב-־ית'
מהלכייעשה׳־ 3.ח
כדי יין וכתב דקצת מסע כן מדברי הימ״בס וגהס׳המ׳כת׳כפ״ד ני'
מדברי רגינו $כורץו3זע" ג דקי״לכרבכןדמתכיתץישאיןמומר לגבב אלא משלפניונכקא ס* j
’
■ שלא הותר הביקוע אלא בעצים גדולים אבל בעצים דקיםשה®
נוסי׳להדלי׳אסור ׳ לעצים גסים דלא בנדלו י״י
אגב־י-ו v
חצר ולא ;vi/1
מיססר׳vw׳״•>
אסיי ס ^"
אפילו׳י־ ,׳•׳ין
לרבנן ״
דאינהו לא 1
וכ״כ
סיסב״ס
שכן
נראה
מדברי
רביוכך
כתבו
בתוס׳עכ״ל
:
וגם
הר
f
כתב
כן 3סס
בקסמים דקים מסכיסהס בטליםאג כ חצר ^ב ל כגפיס ^ ו^ ס ? ^6לאסהס

ט״כ אבל לסביס ביד יראה מסיס״י שמותר ואיני יודע מאיהז לשון שלרשפי דייק
הכי י ושש מכל מל&ון פ״א ז״ל יראה דאפי׳לשברםביד נמי אסור גרש שלמד כן

לוקא אבל לא בשדה ואיפש׳דאפיילו בקירפף כמי לא והרעב״ס כמ׳כפ״ב אין מני^
עצים מן השדה אפילו היו מנוצסין
שס 9כעי׳־

ד׳ם
 38עו׳אכל מנכד הוא בשדה משלפניו ומדלי׳פס וכתב ה ' כ
נר׳סרבי׳מפר'שחכמי ' איתס' סכת וי״ט רב אמ׳טלדה כזה אסור בזה ור׳יוחנן אמר נולדה בזה מותרת כזה (ג )והנ׳ג*ני 6כנ׳
 ujהזכירו שצר לעי שהס סוברי' שבכל מקום יכול לגבב
משלפניו
ולהדליק
שס ולא ואמרי׳בגמ׳דקא מיפלגי כהככ׳דרבה ופסק יבא הלכה כוותיה דרב בהא וגס במאיכ׳ *״ ' היי,ן '
ג!5סרו אלא להביאןעכ״ל ביאור כדברי׳דחכמי׳לא•שאני
לסו
ביןחצר
לשי
אלא
הכ
ל
י
^
מרי
ק
גמי
הקסב 0ני ימיסץג  3יס ר״ה יב שמ י כולדהב!ה ^ סיר ? כ! ? ; כ ^אפי׳ '< » מי
בין מלפניו לשלא מלפניו דמלפניו דהיינו
סמוןלמקו
'
בישול
הקדר׳אפי
בסר׳
3HD1
הרא״ש
וא״ת
הא
לאמרי
'
"
בירופסיורי פתילה שככו בשב׳ מהו להדליק כי״ט מ -גי״טאסי!"«; (,
מות׳ושלא מלפניו אפי׳בחב׳ דכיון דרחוק.
רב ור' חנינא אוסרין ור' יוחנן מתי' ומאי לעילאלא כי אהלי
ממ קו׳כיסול הקדר׳ הוא ליה׳
למימ׳קדרתי מכונסקאו
מפחרקאפי׳מןהקרפף איןמביאי׳ עלי קניסועלי גפנים טעמיאץ אצמוהגץאיסו׳מאח׳דעסקינן דישלחלק לאם
0ויח׳פליו ומחזי כמי
סמגכב
לצור׳מקרי
אפייכגסם
מאתמול
השיני
כפפהרים
פפ ; י שהרוח מפזרם אא״כ הלכת׳כיב וי"ל_:משו'דבירוש ^7ןסר ל יה ע?( "א(
אד*נכצי
מפעס
ויש לממו׳מלהר׳צלפסוה י׳ 6 ,ס סהםשינץ
הכנס דלא שייך הכנה ככה״ג אלא !
אח״גנשנ'לכמיי
הניח עליהם כלי מאתמול שלא יפזרם הרוה וכשמלקט בחצ׳עצי'
ממש
'
קדוש
'
אחת
הן
אסר ליה למסי' פלה ני״טאסלל
להשיק
האלתר'ובלכ ס 'פיפשהצבויי זצכו יין .כרי לשרוף לא יעשה מהם צבור אלא יניא מעט וישרוף ויחזור
בייושל' רבהונ א3ן מר3שס ר ^? 3כה כר׳ למאשר
דעלייהיה
ד6י1ל ומסנ!יס?5י כי '/

ויביא מעט וישרוף ־ עצים שנשרו מן האילזני״ט אקמסיקין כהן
ואסנשרוילתיךהתנוריתבארכרקהתנור בע״האור שהוא עץ
שמחתיןכו האש ונשבר בי טאיןמפיקיןבו לר י מפני שהוא שבר
כלי שקדים ואגוזים שאבלןמעי' טםסיקיןכקליפוזןואם »כלןכי״ט
ץא םםיהקכהסלר׳י אסיר
להסיס בי' פ
בישל,Lר'»ה ״,״הלפידים שכבו
ר״־ל׳ * ♦ 1י< \ י* וייווו» לו־ו־  1ו״ריוזזי !,ז* וד
״״,,י
מ ט ראשקוכןנכל י ט שאחר השנת אסור להפיק כאותן שכנו
בשבתאא״כ ירבה עליהם עצים אהריםויכטלפברו׳ ובלב׳שלא
ינע כהןעד אחר שיתבטלו ברוב ובשאר י״ם מותר :
) זאבנים
ולא מן העפר ולא מן המים כגון שנותנין מים
מכוכי׳זכה כנגד השמש
והנעורת נד: Jכה ואיןעושיןפחמי ןואין
נופחין במפו׳מפגי שרומה למלאכ׳אומן אלא כשפרפרי כתב א״א
חרא׳יש ז״ל במפוח קטן של בע^ הבי׳שרי דלא רמי למלאכ׳אומן
ולא לנפחים ולא ?! צורפי זקב ומיהו איןלהק^ מרלן א אשכחן

wמגנבמ,ההג יסר'ס י'ל•" 6ל ה־י
נומן י6מי ,ד , 16יג״ג׳6עו נ1ותי
לגככ אלא _ ^משלפניו ובעצי׳ גמליסלא
_
 ,י• יי-לןיירי כריתא דמסתמ׳לא שייך בכו גיבוב
סילכ׳כל שהם קטני׳דשייך בהו לשון גיבוב
לוסו׳לגבב אלא ^שלפניו ומדלי' וכל שהס
גמלי' דלא שייך בהו לשון גיכו׳אפי׳עוש'
נכווין צכורין לית לן בה דכיון שאיןטורס
כ״כנלקיסת ליכא למימ׳בהו דמסזי כמאן
דמכניף למחר וליונן' אסרי :׳ ופל רבי׳ יש
לתמוה למה לאלכ 1כ ש מגבב קשסי׳דקיס
וקשים מלפניו ומדליק  :יעצים פנסיו מן
האילן בי״ט אין מסיקין בהם וכו׳ יתבאר
כשי׳ <ז בס״ד  :אור שהוא עץ שמחתי׳ היתרא אלא בשפופרת מכלל רכל מפוח
אסו׳כשעוש׳האש ונותן
נוהאס ונשב׳כי״ט אין מןיקין אותו בע׳ עליה הקדרה צריך ליזהר בסידו' העצים ובנתינת הקדרה עליהן
הסבי׳כלי יין ( פס ) אוד שנשב אסו״להסיקו שלא יהא דומה לבנין דאמר רב יה ורה מדורתא מלמעלה למטה
בי״ט לפי שמסיקין בכליס ואין מסיק ץ שרי ממטח למעלה אסור וכן פוריא וקהביתא פיר׳כשעושי' מדו'
כשדיי כלי׳ואמרי כגמי דהיינו יוקא לי
גדולה עושין ד׳שורות של עציסכעיןד׳ דופני התיבה ונותניןעליה
יהודה והכי מ ^ יבהדי כפ ךמסמד ליקין עצים ובהא קאמר שלא
יעשיהדפנו׳תחיליאלא א׳יאהו׳ העליוני׳

זקנים רבח ,סד'מיחל פ 'םיסתי 'דרב דתמ 1הע'
כנילי' « W
הוא עביד ליה שתי קדושו׳וכצא הוא פכי' ני״ט
יאשכ׳אבלא•
ליהקדוש’ ספת אלמא בהדי׳מטעס קדושה לא נשל אלאבי״ח
צח׳אסר ליס ולאמטפ׳הככ' והא דפ  6וךק »עליי! לשאר נ<
ניב הייני ב5זי  0ויי הננס ו־״יכיין־ נ«ל » »׳ üte
המהמו כתב דיב חסד לטעמי דלית ליה
להשיק ל! להא
הכנה בס בכל מערכין הילכ׳מפרש טעמי' מסיקי! נכלים־
דרב משו׳ קרוסה אחת אבל לדידןדא ימ ;כ )| ןל״נלאפשר
לן הכנה אין מחלפיןשיפתיה דיב יטעמא
מסוס הכנה סיות׳טו^ו-להדלי׳כסהודלקו כקע? לאשיר
כבר וכבו הילכך בשבת י״ט ושני י* ט שללהסיקני"« 6ני
ר״ה אסור להדליק בלילי י״ט סכי הפתילה אלאמשלםלמלומ
סככה בראשונה אס לא 0נד לקןןנכ 3ן הלא שצא לח«ר
כחול דססמא הוכנו מע י וכן הלפידים שני לכל הנערה
שככו בראשון אס לא שירכה פליהס פצי׳ הרא־לגה שעסיו
אחרים ויכטלס כמב כדרב סתנ אובלכד ני“«יאפי!אן> א•
ס לא יגע 3הס  t - jjיכן^  . ,^ 1,בהס ׳ן חף כנה חעט אי!צחלש
)
״!
1
נזה שהבל הנערה
שנתבטלו ברוב פכ ל ורב יכו סתםדבריי א׳ היא
לכחל׳היא

לדפת בעל התרומות וכן כתב בהגהות תשלנה לתל להיי
מימוניות פ׳'א והמרדכי ברי ס3י בה כתב נה״גנתילאשלר
בסס ראכי״ה
כדברי סמרומות וכת 3לנשל
«יליאילחנירל
✓
! 11
אפינג׳ימישלר ה
יגי? יהמס
 6ייהידצ ^ י?מסירזי 1בידו ואייעשה הדפנות תחתיה׳שלא יהא דרך בנין מדורה העשוי דאסור לטלטלם כמו ביצה  :ונתב עוד אע״ג לכילמא
והקש׳ס״ריהוד׳ מפרי״ס למנהגיכו שאנו
ארינת׳ילמילללקא
;•ע״ ;! ” .וי ״ ינפ־ בלהכ ל( %וקכי) מעצי רקים מיתר להסיר מהם בלזפן שבא *
חז בהן האוד וכן מדליקץ שיירי פתילה ומדור' ושמן סבבו .
צהקילי׳אילדלפןזלא
די־ק אהאדאין מסיקין בס  4כלי ^
הקדרה
כששופתקאותם לא יניח אבנים תחלה
התן
בסכ׳ןי׳יע5ה ^חר ן -,ןמיר ץ 1ןר״ י י( ך ^
להק׳א׳כאפש׳ללמ'
מסכת אימת אילימא דכשבממע״יטעצי׳כפלמא כינהו אלא לאו כי״ט וכן פי ^י
הירוש׳סבר סיס סס ספכ׳אבל היתלמר׳סלכו לא ססי׳ליס הכנ׳כיוןפגוף הפתלי ' רעצי  wאדימ׳למר
צהא דאוד שנסכי ני״ט אין מסיקין אוהו דכנשב׳ב "ט מיירי והכי דייק לשוךרבינו
המדור'במול' והוי כמו אפי׳וכיפול דלא סקרי הכנ׳כיון שאינו מתקןאלא דכי שישנו
דב׳ימי׳מאיאסלרי׳
סנמ׳ונשכ׳בי״ס דמסט' הא אס נשבר מעי״ט מסיקין בו* והרמ״בס לפי
שהו סובר בעולם כנר ינר׳דפל זה סמכו העולם לחזוי ולהדליק' בפב׳שאסר י״ט או בי/ן אסר כשב׳לי׳ט "•אי»׳«
והלכ׳כדיהודה כמבפ״ג דאיןמסיקין בכלים שנשביו ני״ט מפנישהס כולד אבל
פסיקין בכלי׳שלמי׳או בכלי׳סנסברו מע״יס שהרי הוכנו למלאב’ אסימכנני • וגס
יש״י סי׳בפ׳כלהכלי׳דגיעמ׳דאין מסיקין בשכרי כלי׳משו׳דהוו נולד וכדברי הר״מב
וספ״ג דנפ׳המבי׳כדי יין אהא דדר׳רב' אוד סנסב׳אסו' להסיקו בי״נו לפי שמסיק'
היא דמן התור׳יאץ י״ס אלאי־וס א א״ש קאי אי״ט וסכת ואיירי בי״ט ב׳סלאס׳סשב ' ניסא׳ מי!ש לא

להסקה סבפ״י ואס נשברו כי״ט קוד׳ שבירתן היו ראויי׳לטלטיס וראי ואח׳פבירתן
לוי לא הוו מימסרי מסו' נולד ראויי׳היו לטלטגןכרין עצים דהסקס הילכך ע״כ לא
מיתסיי אלא מסו' דכיו נולד אלא דמשו' דכע׳לאותובי לרכח ממאי דאמר רב שת
מעיהלסונר׳דבוי מטעם מוקצה נקט למימי כר׳יהוד' ס״ל דאית ליס מוקצה דס״ל
למקשה דמאן דסב׳כר׳יהוד׳כמלד סבר נמי מתיה במוקצה אבל לעילם מאן דאסר
להסיק בשברי כלי לא אסר אלא משו דהוי נולד כדפרישית •־ גרס* ניץ כירושפי '
המבי׳כד יין ר״א מסיקקבכלי׳ואץ מסיקין בסכיי כלי׳הד׳דאחאמ׳ככלי׳סכשברו
נייט אבל בכלי׳סנסברומעי״טמות׳בסאין עליה תואר כלי> 5בל יש פליה׳חואר כלי
יאכילו שנשברו בי״ט מותרב  :ודע דבפ׳במס מדליקץ ( ד כס ) גרסיק א״ל רב
סמוצל לרב יוסף לר׳יהודה לאמ׳מסיקץ ככלי' ואין מפיקיןבסברי כלי׳כיון דאדלי '
מוה״לסברי כלי׳וכיקא מהפך גאיסו׳קא מהסך דפבדכדרב מתנה דאער עצים
סנשרי מן הדקל לתנור בי״ס מרב׳עצי׳מומי׳ומסיקן וכת׳ה״ה כפ״ב סמתו׳כך כתב
הישב״א שכשאמרו מסיקין בכלי' ובלבד סלא יהא מהפך בהס לאחי שאחזה בהם
לשר ואנל׳קצהס לפי שנפשו שכרי כלים והרי הס כנולד וכפהו' מהפך באיסור קא
מהפך ואס ריבה עליה'עצי' מוכני׳מותר להפך בהם סבהית' הוא מהפך בהם ולא
מני זה בהלכו׳ולא בדברי רבינו ואי פשר שהיה להס גירסא אחרת אופיי׳אח ^בזה
י 'כדי
<1כ"ל והר״ן
כמכ׳בפ׳המבי׳כדי יין להא די׳יוסף
דר׳יוסף• שקדיםואגוזי׳שאכלן
ואגהי׳שאכלן מעי״ט
’00קין נקליפתוכו׳כפ׳כמה מדליקין מסיקץ באגוזים ואין מסיקץ כקליפמן ד״ר
’•7ילה וי״ס מתיר מסיקין בתמרים ואין מסיקין כגרעיכיה׳ד־׳ר יהודה ור״ס מתיר
וכד־כהרמ״בסבפ״באגוזיס ושקדיסשאכלן מעי״ט מסיקין בקליפתןכי״ס ואס
*>כ לן היי״טאין מסיקיזכקליפיהן וישנוסחא־׳שישבפס שאס אנקעיער׳איןמסיקץ
 3קניפיהן שהרי הוקצו ואס אכלן בי״ט מסיקין מפני שהן מימין ע״ג האוכל וכת'
? י^ לדמלהנוסח ' השני'מפול ' לא שמעכו זאת הנוסח׳וגס ה״ה כת׳שנסח׳הראסופ'
 7י שקי וכך כס דברי סמ״ג סכת' דאין מסיקין הקליפי סקדי׳ואגחיס מפני ס הס
ני7ד ימדביי הרמ״בס עצמו נר׳שנסקאזועיקר וכנוסח זה היא שנויה נתו׳דכ׳יצס
 0ג•־! דעדבתוספת׳בפ׳הנזכר תני׳ אגוזיםושקדי׳עצמסאין פסיקין מהס בי׳יס
י־הי ישאינן מן המוכן והפו׳זו פליגא אהא דתניא מסיקי) כאגוזי ' מסיקין בתמרים
ו^י5ש ליישב דהפס כשהן בקליפיהן שהאוכל מיכן להיסק אגב הקליפה ותוספת׳
^ 5יקליפיהן על־ה דאיכס מוכנים להיסקכלל ; אסורלהשיק בי״ט שני עלר׳יה
7למי-דיס שכבו בי״ט ראסון וכן בכל י״ט שאחר הטךתוכו' בפ״ק דביצס ( רףד )

כיי׳בין סמאמ׳דטפמ׳דאסי לסדלייבהם בי״ט ב ' של י״ה מסו׳דקדושה אחת הן כין ניצההבגה ו!אכג׳
שתאמ׳מסו׳הכנה דכשס שביצ 'סכולדה בו כיו׳אסו׳ס״ב מיתסרי הנ יוכ ןהיל (ימיס׳ גי!ע? היאלהרי
להדלי׳בכל י״ס הפתיל׳סכבגבו 3יו'וצ"ע -ג חיליקיס כדין סיירי פתיל' שככו ביו' " ’" " ,ךם ^
ראשון סל ר* ס או כשב׳סלפני י״ט אס מות׳להדלי בהם בלב' אכתיבסי' < ‘ "1"'T' 0מק«זלעיק׳ה 4
ובשא׳י״ס מומ׳פשוט סוא רהא בפ״ק ד 3יצ׳ איפסיק' הלכת׳דסני י״ט של גליו׳ נולד' 7א!ריית׳ להיעו
בזה מותרי כזס -־ולעגין הלכה כיון ששאר ייוסקץלא־הזנירו איסוי זה מש Vדלא ני"« אחרשכת
ס״לכדברי כפל התיומו׳אלא אפי׳בי״ט בשל ר׳״ה וכןבי״ט שאח׳הפכ׳פיי
א< לסיפן אי:ל
שיירי פתילה ולפידיס שכבו ביום ראשון  x *.תקב אק מיציאין
לא’ מ ז7
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העצים ולא מן האמיס וכו' משנה בפרק המביא כדי יין ( דף ל״ג ) ומפיש טעמא א אמלרננןחש!ס
 3גמ' (סס ) משוס דקא מוליד וסרמ״בס כתב בפ״ד שהטעם מפני שלא הותר כי״נן "ידת י"« אחר
אלאלסכעי׳מאשתצוייהאכללה
ס׳אשאסו׳סהריאיפס
!ותהמ3י1ר3
חנח כהבעי מחש מכזייה חבנ
פלא־מפ׳ק
גהצ ^3מ מש מסו שהרי
חיפש' גהמכי
לסמצי׳צחותה
מבערב ״׳״ ,׳ ”*; ,״*• ׳י
וכ׳ה״ס שטעמו מפני שאיןזה
כביצ׳סכולד
'
שאסור
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שהרי
דב׳זה אינו ראוי לעצמו אל' «מכנה ז! גג": 3
לבשל או לאפית בו ונר׳שאס
הוצי׳שמות
להשתמ
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היה לי לסולי׳כיוןסאיפשלומבער׳והטע׳הזס כתב ג״כ כרשכ״א וכדברירבי׳ענ״ל
פ ואין עוסץ פחמיץ ג״ז משנס פס ( דף לב ) ופרש״ימשי ' יהוו
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סתי׳וסמ״ג
אלא פהתו׳כתבו בסוף דבריה׳ מאינו "כנה מאן
מיסו הפיל נהגו היתר ע״י להפכו מלמעל׳למט׳ואומ׳הר״פ דיש לדחות מסשרוי!"׳ זגסהאפר היאייו
מדלא מפליג וכורשמ' סא עדיפא ליה דכולי כשל אומןמי ,יי׳ע’ כ
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סאש ונותן עליה הקדירה ציי’ליזהר בסידו׳ הפצי׳ומתינת
הקדר׳עליה׳סלא
יה
^
נאער סאינימגנן
דומה לבנין דאמ׳רב יהוד׳ האי מרורמא מלעעל' למטה פרי מלמט ' למעלה אשור אסי׳<
דנךלמריי״כ1
וכן בימת' וין קירי׳וכן סורי׳וקחבית׳כפ׳המכי׳בדי יין [ר לב לג ) אית'לסאימי מי ׳ חתרלס!.:ת!אנל!
יהוד '*< וס״ש
רבי׳פייכסעוסין
מדור׳גדול׳פוסין
ד׳שורו׳סל עצי'וכי־' כך כתבל״»י י«מ ג ^’:
עכלזגעדרמאיי
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ש
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דכרי
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דכייו
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לא־כס׳נכליואפש׳
סל עצים לד׳רוחות כפין ד׳דופני התיב׳וטתני׳עליהפצי' למעל׳ודומ׳לאהל יבהאלר״צןכ3יד«3אכמו
קאמי שלא יעשה הדפטת תחלה ואחי כדיייגשה עליסס הגג משוס יהוו דרך בכין לאיסזי
שאימייו
אלא אחד יאחז המליוני &4הם לגג בימיבאייר ואח יה
ישדרו״תחתיו מציססי־ ^^,י׳ התוכןונס !?אינו
׳! ,
׳
״ • \יזד•
,
" נראהדהא "ותר
דכשת לא הוי דרך בנין וכך הם דברירש י 5ה ימ כס כי  rבפ י סנ 2ו,שה מדו יבי ס ל«לטצ נצילני-ר
י׳«
מ
אכשהוא
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?י’י^ יזיפיי דתלונאשרי ע’ ג לנינה נתנו 7א?ו'3כמו’האיל גי׳) «מן '06
?חשס׳ש7 «®6דז’ כ«5כנ!
נץרךשנןו !,
לק׳נש״כהיהו
יהו נץרך שגור
ילזכיגויאגל נצ״ז שרי ןאעי׳גג{ ' כמושאזזיש 0גגמישי(פיןכצי ע ג הגד תפניפשחיש ההע׳ןל״ש למר׳אול נפש  pנ״ל
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נר ווי׳ f>i7כשהוא עורך את הטצי׳אינו מנית זה על זה עד שיסד׳ המערכ׳מפני סנר׳ככונ׳אלא
או
שופך
העצי׳בערמ׳או מורך בשינוי כיצד מניח עץלמעל׳ומניסאחיתחתיו ואח '
אתרי' לנד להסמי׳
א! א להקל וכ״כ תחתיו עד שסו' פגיע לארץ וכיוצא בזה בס דברי היי״ף וכתב הרא״ש פי׳לפירושו
הר א"ש פ״ק דה נל כשעושין מדור׳גדול׳עושין ד׳סורו' סל עצי׳וכו׳וכס״ם רבי׳בסמוך  :ומ׳יש רבינו
♦נן מאשמגגמוא מדור העשויה מטציס דקיס מותר להסיר
«הזא לקיין סיס
מםי'ךא ימן כדוכת׳הילכ ' נ^ יס״ג
ו״כסיג-ןי
מהם וכי' אינו טנין למימרא זו דר״י אלא דתן
תרל״נ •
אות׳עליה׳אלא יאחזנה ב אויר ויתן האבני׳ תחתיה ומביצים והה י סוגי נית עכל ודעתהיס״נסכלפ'
(נ ) לרדזמז לי מפנישסזכי׳דין אח כמדור' סמך לו דין זה
פשצולין
אות׳ומניחין
אחת
ע״ג
שתי
'
והאש
ביניה׳יאחזנייהעליונה הרי״ףשנת׳בע״דאץסוסכיןאסהקךוף
 vo :sנסקןמינן שהוא ג״כ כמדורה ואת״כ סייס לפרס כל
Jo 6k
״״;,
בידוויתןהאחרו׳תחתייוקפורי׳כשרוצ׳להעמי׳המט׳אוחזהקרשי׳
 ,״ .
ילאי׳תכדל׳בכקע׳סל קוי־ .
איכלי שהרימגהג הדברי׳שנזכת כסימר ' זו דרב יהוד׳קידרא
לטלטל עצי בי״טאלא
■' ־
י
למגנליומכני׳הרגילי' תחתיהץאב ^ איתץהרמ! י' תחלוהקרשי' ע^ הץ
לטלטל עצי בי ' ט אלא להסקה כלבד
מכ״ל
פשדז של ,הקלי '1 ,וביעתא ופוריאוחביתא ודיןזהדמדורה
דאסיקלן
החדשות שקזניס העשויה מעצים דקי׳איתיה בפ״ה דביצה ורווק׳ 1כשהרפנוימחוברו' כגון תפני התי ב’ ה ל^ או הכי שךי דאי ן ולגבי ח י! יא
א כת
כת' הי
הר" יף כמסקנ
יףכמסקנ''ראסיקא
 5עשחמגשלין נהס
רשיבאאסור
לתמוהעליו
עשיי׳אהל עראי כזה אסו׳בלא עשיית מהיצח־ע ^
אי ע 17קףך יביס סיי
יביסאסיי רטיכא ׳
חסירויש
ויש^י תמו"
«ים קולס פ:ןח (דף כי ) א״ר יהודה קינסא שרי כך היא
«נראם שזה
הוא גירת' הרי״ף ופירשה כמ״ש רבינו וכן פי כשמשימץהשלחןשישימוהשלחןו־אח" כהרגלי' יכיח ®אי ^י למקהסיני' ”'
הטיגסשאיקדניס
היא״ס כסס הקרוך וכן
הרמ״ב׳בפ״ד פי ' המרדכי בסס מחיצו אין לחו וכן הבית כשרוצץ להטות על אבנים סטין אותה ולגל » ני י» מאן י־י־אש? 13 ,
שיהאפסילתנישנלן ר״ח וכ״ב
ואיצטרי׳רב יהוד' תחיל ואח״כ גותני׳אבנייתחתי׳או כשמסדריןחביו׳ זו על זו אח׳לגהוה אסר אלא אטע׳דלא ניתמע<: 1
 5הן ני״ט ♦
לאסמופי' דשרי דלא תימ׳דהוי כמסתפק
שתי׳ יאחז העליוניבידו ומסריהתחתונו׳תחלאבל אבניישל ב" הכלהסק׳ידאית׳כגמ׳וי״ל דאע״ג
רלאגיתי!
משמן סמר דאסו ומשמ׳דאס אחזה האו' מותר לצרדן רש״י פי׳דכל זה דלא כהלכת׳רקי״ל כר״ש ררב׳
שאיןעצי׳ אלא לסשק׳סת לתקעו בצלי
ולצאת
בהס אסור להסי׳מיס מיהימסמ ' מלשון
מתכוין מותר אכל ר״י פירוידחשיב שפיר מתכויןשהרי מכוקלמה בו ספניסתסמי׳?ה ממה
להסקה והיינו
רבי׳דדוק׳בעצי׳דקי׳הוא דאסו
שכולם
בפ״דלפיאגוד׳סל שעויש׳כת׳הרב רישלמה בן אדר׳בשם התוספת שלא
אסרודיסבינ׳טעסלמאן_
דשר ;מה לי
לצלותמ
משובי׳כאת׳והיס״בס כתב
כי
האי
גוונ׳שצרי׳לאויר
של
מט
'
אכל אסאינו
צרי׳לאוי׳מות׳ע״כ מה לי לצלות בגחלתו כלו׳ כיון
שתשמיש
עצים משמעדדוקבפגוד׳עציס הוא דאין
מותר להסיר מהם אלא כשלא אחזה בהס מותר להניח ספר מכאןואחד מבאןואח' על ככיהןכיוןשאינוצרי' זה לצלות צלי הוא יכי מסיק ליהכטרצ
ת שמישו כמי לצלו׳כלי הוי תשמיש זהדומ׳
האור ולא כשאחזה אכל עצים גסיאפילו לאוי' של מטה איןסומביןהקוד׳בכקעת עץ לחה רכיון שהי׳ להה
להסק׳וסיי והר״ן כת׳אהאדאמרייסיכס
אחזה
בהם האור מותר להסיר מהם אבל ואינה ראויילהסק 1אסו' לטלטל' * » ־״״ יבל * כל ימיישח״יי חס,
אסו׳לאו ™ י
יינרנס חסיד
אסירל™
למימי־׳דרנויבא
למיתציס
הרוקח סתם וכתב עציס שבאש אין לסלק להסק מותר לכל דבר אץ מבשלץכקררו של הרסחישי = » » ,כ־יסק גליל לזלאלי־זיטון״
■< ״ ?£חד
דהוי כמכבה והמידכי כתב על פירש ר״ח
הרתיחןהק
מעיובת לאאמיי
מיז,
1
י
^
הרתיחןתחיל מעי ט מפני שהבישול הראשוןטחזקןוהו גמ תקיכן אלא ע״י תערוכת
אמרי'' מס לילצלות
דקינס׳סרי ולפ״ז מסמ׳שאס אח׳בהס
האו'
וויי לבשל כי״ט אלא כדי צורך היום אבל
מי״טבי מה לי לצלו׳בתעח־ב׳גסלתו קסאינו
לחבירו
או
מיי׳ט
אסו׳להסיר' בי״ס מיהו ליקח האור
לשב׳
מצד
זה
אסויאכל
ממלאה
אשהראוי
ראוי לצלו׳כגסלהו
לצלו׳כגסלהו נפצי
נפציעצמו
עצמו כדי!סכו׳
להניחו כצד זה סל מדור׳מותי
כיון
שאץ
הקדרה מבשר אעייפ שאינה צריכה
אלאצולה כו לבדו ע״כ והרמ״בס כתבבפ״כ
מתכויןכלל לכיבוי ע״כ ובפ״ב
כתב
אס
לוקח
אדס
אוד
מן
המדורה
להאי
'
בליל׳לא
קוק רטוב היי הואמרקע' מפני הנדנו ראוי להסק׳לפי' אסו׳לו לעשו׳כמו ספודלצלו׳
דמי למסתפק מן הנר מיהו סעול׳רגילין ליזהר ונסן עכ״ל ודע סיס גורסיןקינב' כו כשר ובפ״ד כת׳לא תכנס אשה ביןהפצי'ל' .טול מהס אוד לצלוח בו וכת סססה
במקו׳קינס׳ומפרשי׳בע״אויפבא׳בסי׳תקי״דבס״ד •
ומ״שרכי׳וכן הקדר׳ כבר נתב׳בפ״ב שקוץ רטוב אסו׳לצלו׳כווקוץיבש כתבתיסש אמות׳ואיהססאורי״ל
כששופתיןאות׳וכו׳לעי׳קאי ולסיי׳פי׳פימר׳רר״י דאמ׳וכן קידי׳וכן ביעת׳וכן פורי׳ לדעת רבינו עץ לח ורטוב שאיכו ראוי להסקה בפני עצמו אכל ען יבש ודאימופר
וכן חבית׳בא עכשיו רבי'  :ומ״ש וכן בצי׳כסצולין אותם מוניסץ אסיג ע׳ג סמים וכ"כ הרש״בא ז״ל עכ״ל ול״כ דאין צורך לידח׳בכך אלא אוד עץ יבש הוא ואע״האין
וכו׳כך פירשו המוס׳וסי״אס ונ׳ר״ן
ולאפוקי מיש״ישפי׳ביפתא כיצי׳גסו׳הניתכו׳ צולין בו ולא דמי לחיזר' שהוא סד ודק כסו שפוד ואינו צריך תיקון כלל הילכךכיון
מ״פ כלי חלול כפין טיפייר או על
האסכלא
דכיון
דלא
עכיד
השתא
מחיצות
לא
הוי
דיכס
הוא
שראוי
להסק׳צולץ כו אבל אוד כיקדעב הוא ולא חזי לספי־ בלאתיקון
לרך בכין ושרי והרמ״בס כתבבפ״ד
אפי׳ביצי׳
לא
יעמוד
אות
'
שורה
ע״גסויה
עד
אלא
ע״י
הדחק
אע״ג
דיבס
הוא
סראוי
לססק
אין
צולין בו ולפי זה צ״ל שמססנתן
שיעמדו כמו מגדל אלא ישנה ויתחיל מלמעל׳למטה  :ומישעל וכן פוריא ודוקא ©עסהרמ״בס סס סלא התירו לטלטל פצי׳בי״ט אלאלססק׳בלב׳לא קאי האיטפע'
בסהדפנות מסוניו' וכו׳כ״כ התוס׳ והר״אש סס
ימשמע מדברי התוס' סאע״פ סיס אלא לאץ סומכין את הקדר׳ולא סדל׳בבקע׳אבל מ״ס לא תכנ׳אסה
ביןהפצי׳ליסול
להס מחיצות אס אינם מגיעות לארץ מותר
ומיהו
כסמגיע׳פחות
מג
טפחים סמוך מסס אוד לצלו׳לא מימס׳אלא מטעמ׳רפריסי'* אין מכשלין בקדרו׳סל חיססדפו'
לקיק׳כר דמוגעי׳כקיק דמו דכל סחו׳ מג'
טפסים
כלבוד
דמי
ב
והר״ן
בר״פ פולין
(כו׳בפ׳המבי׳כדי יץ (שם ) תנן אץמלבנץ את סרעפי׳לצלו׳ובגמ (ד לג )מאיקא
כתבכשס הרסב״אסעס אסר להיתר
פריסת
השולחן
ע״ג
ספסליו
שהוא
ספני
פכיד
א״ר
יוחנן
הכא
כיעפי׳חדשי׳עסקי מהכישצרי' לבדקן ואמרי לס" מפני
שציי' #
סאין צרי׳לאויר התחתיו משא״כ במט׳ ס
משתמש
באויר
שתחתיה
כנתינת
סנדליס
לחסמן
ופר״סי
שצרי׳לכדקן
אם
יוכלו
לקבל
ליבוןהילכ׳בי״ס
לא
דילמ׳פקעיואשתכ'
וכיוצא בהסוכבר כתב ג"כ רבי ' בסמוך טעם זה בסס
סרש״בא והמרדכי 3פ׳ המביא דטר׳סלא לצור׳ואמרילה סנרי' לחסמןלהקסותן 3היס' ראשוןהסמתסזקי׳ומחקשי'
כתב ב׳סטעמי ' ומ״שרבי׳אבל אבני׳סל בית הכסא מומי לצדק מימר׳דרב כסמן
הילכ׳אפ״גדלצור׳י״טהוא נמידהאצולץ עליה׳מיהוכיץ דכסיס׳זהנמס׳נליאסו'
ובתר
בפ׳פמביא כיי יין ( ד לב ) ופרש״י אבני ' גדולות סמצדדין אותם להיו׳כמין מוסב
הכי מייתינןבגמ׳הא דהנן אחד מבי׳את האוד ואח' מכייאת סייצי׳ואסספת
חלול ויושבין עליה׳בסדו׳במקוס המיוחד לב״ה ומפ׳טעמא בגמ׳משוס דבנין עראי
את
הקדיר׳כולס
חייבי׳בשלמ ' כולהו קא עביד מעש' אלא שופת אתהקדר׳מאיקא
מדאוריתאשרי ורבנן הוא רגזרו ביה יהכא מסוס כבוד הכריות לא גזמ :
וס״ש
עבייד
אמ׳ר״ל
הכא
בקדר׳חדש׳עסקי׳ומסו׳ליבון
רעפי' נגעו כה ונ׳סרא״שמהנא
רבי׳ רש״י פי׳דכל זס דלא כהלכמ׳וכוכך כתב סס אהא דקאער בגמ׳וסלכת׳יבסת' משמע דהלכת׳כלישנא דאמרדטטמ׳דאץ מלבנין את הרעפי׳מפני שצריךלמשמן
סרי רטיב׳אסור אבל התיס' כתבו דדוח׳היא לו׳ דכל הכי סילי דלא כר״ס אלא נרא'
דקאמ׳הכא בקדיר' חדשה עסקינן ומשו׳ליבץ רעפי' נגעו בה והיינו משוםחיש׳ס
"לומר דאפי׳ר״ס מודה הבא דאסור דהא דאר״ס דבי שאץ מתכוין מומר היינו כגון דאיכא חיוב חטאת מסוס מכה בפפיס אגל משו' שצריך לבודקו ליכא חיובסנ1את
ספוסס דבי שאץ
מתכוין לעסותו אבל הכא מתכוין לעשות מס סהוא עושה וגס ומכאן יס ללמו' שאין לבשל בקדרה חדשה בי״ט דתסומי קא מססס להד וקאחזינא
הרא״ס כתב על
דברי
רס״י
ולא
נהירא
דמה
ענץ
זה
לדבר
שאין
מחכוין
היי
הוא
דמדייתי
ואין
מחזיקץ
מ
י
ס
.
עד
שיבשלו
בהם
פעס אחת וגרסי׳כירוסלידפומד קנן
עושה מס
סמתכוץ
לעסו׳
ואע״ע
שאין
מתנוין
לבנין
מ״מ
מתטץ
הוא
לעסו׳
דבר
רני
יודן
ב״ר
ישמעאל
אורי
מדוחק
להביא
כירה
חדשה־סבית
האומן
לספותעליה
הדומה
למין
ואסרוהו
חכמים
גזיה
אטו
בנץ
ואליבא
דהלכת׳
היא
מילמיה
דרב קדרהבי״ט עכ״ל אבל התוספו׳כמבו הכא בקדר׳סדסה עסקינן ומסו׳ליכוןרעפים
יהודה
וכן
דעת
סרי״ף
ספסקה
להא
דרב
יסודה
וסן
פסק
הרמ״בס
כפ״ד
:
בחב נגעי בה ויש נזהרים שלא לכשל בתחל' בקדר׳ חדס' ולא היא דהכא בקדר׳ריקנית
סרש״בא
בסס
התוס
'
סלא
אסרו
אלא
כה״ג
סצריך
לאויר
סל
מטה
וס
'
כ״כ
ג״כ
סס
דאז
שייך בה ליבוןרעפיס ששופת׳קודס שמכי׳המיס אכל כפמבסלין בס מאכללא
 3ר״ן בסס סתום׳» אין סומכין את הקדרס בכקע׳פץ לחה ונו ' כפ' המביא כדי יין שייך בה ליבון רעפי' ובסע' מצות גדיל כתו׳גרסיצן כירוס׳ר׳יהודא כ״רישמעאל
ד( בל ) תנןאין סומכיןאת הקדרבבקע׳וערס״יקסב׳לא ניתכו עצים אלא לססק׳ הורה מדוחק לסבי׳כירה חדש מבית לאומן לשפות עליה קדר׳בי״ט ויסרוצי׳ללמו
וריס מתי׳ ופיס״י ור״ס מתי׳דלית ליה מיקצ ' ובתי הכי איפליגו אמוראי (ד לג) מכאןשאסו׳לכשל בקדר׳חדש׳כי״ט וצריך ליתנה על האש מעי״ט אבל ישלסלק ק
בחיזיא כלו׳ענף עץ ססו׳סד כקוץ וראוי לתקפו בכלי כפץ ספוד ולצלו׳בו ואסיקכ' קדרו׳סלנו לכיר׳והמרר׳כת ' וז*ל כת כסה״מ יש רוצי׳ללמו׳מכאןסאסו׳לכש'בקדר
והלכת׳יביס׳סרי רטיב׳אסיר וכת׳על זה רס״י הך הלכפ׳אליב׳דסאן דאי׳ ליה סוקצ' חרשה בי״ס לכתחל׳וצרי׳לתתה פל האש מעי״ט בלא מיס וכ״כ ׳ר אבי הטזייואולי
איקבע אבל אכן כר״ס סבירא לן ותמס עליו הרא״ס דרב אשי קבע הלכת׳דלא קי״ל יש לחלק ביןקדר׳שלנו לניר׳פכ״ל והגה׳מי׳ כתבו בפ״ג דברי ספ׳מצו׳גדולואס׳ נ
הכי וי״ת פי׳ דפעמ׳דאין סומכין לאו
מסוס מוקצ׳אלא מסוס גזיר ,י״ע אחר הסבת כתבו אפנס הר״מ היה מזהיר לכשל בכל קדר׳סדש׳פעי״ס אס מצי׳לכשל נסכי ם
כדמסי׳כפ׳כל סכלי׳ומסי׳התס דממכי' דה  :א ב״ש היא ור״ס ממיר כב״ה והא דקתני וכ״כ התיססו׳וכן נמצא בתוס׳הר״מ דאסר אם לא מדוס׳כגץ שאין לו מה יאנלוכן
סלא ניתנו פצי׳אלא להסקה ה״פ ובסב׳לא חזו להסק׳וגזרינן י״ט אטו סבת ומסקנ' הח־ק׳עכ״ל ורבי׳ירוח׳נת׳קדר׳חדס׳לבסל כס בי״ט כתבו התוס׳סאסו' ודקדקוP
דסמעתץ והלכת׳יביסהסרי יטיב' אסור קיימ׳ססי׳כהא דמוקי התס הךממנימץ מדאסו׳ללבן רפפיס כמו כן הקדר' אין גמר תיקינ ' פד שיבשלו כס פעם אחתטהי
כב״ס והא דאסו׳רטיב׳ לאו מסוס דסבי כב״ס דלא ניתנועציס אלא להסק׳אלא מחזק' ונר׳דבקדרו׳ שלנו שכל תיקונן וגעי עשייתן היא בבישולן בתני׳ סליוצייס
היב׳ דסזו להסק׳סרו ב״ה לכל דב׳ורטיב׳דלא חזי להסק׳אסרו לכל רבי ולא מסוס שאינו אסור וכן עמא דבר פכ״ל וכן המנהג פשוט פיוס לבשל בקררו' חדשות כי ם
דמוקצ׳אלא מסו׳דגזריכן בי״ס אטוסבת פכ״ל וכך הס
דברי רבי' והמרדני כת׳בסם ומעולם לא ראינומי שפקפק ברבר ג  :חקג אסור לבשל כי״ט אלא כרי צויו
הייה
אבל
מי״ס
אבי הפזרי כדברי רס״י אבל הרי״ף כת׳אץ סומכין את הקדר׳בבקע׳וכן הדלת לפי
לחבית אומי״ט לסבת אסו׳כלומי וכ״ס מי״ט לחול לאסורודבייס
הללו
סלא ניתצו עצים אלא להסקה וכתב הר״ן פי׳ססיון שאץ מיוחדי׳אלא לססק׳בלבד
פשוטים ומתבארים בפ״ב דכיצס • וכתוב בהגהות מימון כשססה קיזהי
שלא
ישחוט
מי״ט
ואץ תור׳כלי עליה׳יס להס׳דין מוקצ׳לנכי שאר מלאכי׳ימיהו כמידי דאיכיתיית
לחבירו
דשמא
שצי
חיל
ואפילו
בשני
י״ט
■
של ר״ה יאש' ג יקדישס
כלי עליהם שרי לאיסתמוסי ביה אפי׳למלאכ׳פאינו מיוחד לה דסא פסיקץ בכלי'
אחת הן היינו להחמיר ולא להקל ועוד
דהאידנא

אע״פ שאין מיוחדין להסקה וסוגיין ד סבא מסלפ׳כהדי Dוציין דפ׳כלהכלי׳דר
מייתינא מתניתץ דאין סומכין את סקדי׳בכקע 'ו אמרי דהיינו טעמיספו׳דגז,
י״ט אטו שב׳ ומפקיק לה מה לכתא דסוקמיכ׳לס כב״ס
וכדאיתא המס 1
ולאמדכרי,יז
סעמ׳דלא ניתנו עצי׳ אלא להסקה והנא לא מדכרינן עלה ביש וסוגיין■ 035*1י

דים
1

1

דר5ןילנ׳ יוסראסין פיק■־ מ״י ובסה״ק מסיים כלשון כזה אך אס הוא אוכלקצ׳מן שלא יפייס כך קבלתי מרכותי היינו דלא כרבי׳ יואל ססתיר ג תמרי׳מלאי׳לצורך תקנססי«•
דמיירי
^ או מן ס 3המ בו ביום שיי משו׳דא״א לפזי כשר בלא שחיט׳אבל לאפית ולבשל
עכ״ל ברית מילה סל מסר בסולו סל מרפד רק פ״י צריכו ' פת א׳מכל תמר מ״כ לסו! סגה' סמררה נגישול אן
^לסנירואסו״פי כששי :,ל -קצת ממנו בו כיוס דסת׳ לא•שייך האי טעמ'
חדשו׳ ודבר פשוט הוא שאין הלכה כיבינו יואל שהיי הגסות וסרש״בא פליגי עליה'
גאפיי׳גשליל י״יז
דעת
שהוא
וכ״כ
עבה
פת
אפיית
היתר
גבי
ספה
כל
'
פ
3
המוס׳
מדברי
וכ״נ
בהדיא
"נהכלכו כסס הר סח ויש כתמוה שהרי התירו חכמים נבשל קדרה מטא כשר
שני לאינו »?פלו
כל הפוסקי' • כתב הרמב״ס בפ״א עשה לאופה רגת אהיג
2ע״פשאינו צרי׳אלא לסתיכ׳אחתוצאפו' . .
אלא לחתיכה אחת מפני שהתבשיל מתקן יותר כשיש הרבה כדי לאכול כי״ס והומר מות׳לאכול המות' דאלן מג?ל! אן
צרי׳אלא  ,־׳
שאינו־ " י׳
איע״ס ׳
מט׳' מלא פת " -
לככ'
...,
אופה כנת אחון
אס׳מיסו בהא איכא למימ׳דמיירי בתנורי' בקדרהוי״א ד& פי׳אמרה בפי׳שהיא רוצח אותה לצורךמתישהו' בסול וכתב ס*ה זה פסוס ונלמד מדין מי
שיי נמ״ש יכינו
ד יון שלא התירו לאפית מת׳ מצדי ציכו מות״ויש אוסרין ונרא׳שהוא מותי כיון דטעם ההיתימפנישהתוס׳ שלא עיר׳עירוכי תבשילקפתב המידכי
נסמון ממלאאשה
כךלקמן סימן מק״ז אבל מה שאשר לכשל גורם טעם בתבשיל א״כ אפי׳פירשיבפי׳נמי מות׳כת׳בעלהעיטור בפ״ב דביצה מפס ' היה כקולוכ״יאשאפו הקלירילו׳אואפש*
לכתסלה פססי" דא :מי״טלסבירו והתירו לי*ל למפו ' נה' 7א
5י״ט .להכירו אסי׳כסאולקצת ממנו קשי' דווקא הודם אכילה יכולהלחרבו'
 1בבישול אבל לאח׳אכילאינה רבני קולונ״יא בדיפכד באכילה כר׳יהורס דאופסומנשילמח'
דאמ׳ המבשל בסבת בשוגג יאכל למוצאי (לק אסיר אע״ג
ן6יפסדלומ׳ דמיירי במבשל לאחר אכילס יבולה לבשל ולומר אוכל ממנו כזית דאין יך הערמה גדולימזו
ונסכרת כעל העיטור סכתי יכינו בסמוך
לצייילאכילמקנת!
!פ״השרי' לשחוט ע״י אכילת כזית מידי וכן נחתום יכול לחמם הבית מלא מים אע״פ שאינו צריך אלא
סבת כין לו כין לאחי וכ״ש בי״טדקיל תיוס כ״זשיתכאר
ו5
לקיתון אחד :
ורבי׳יואל אסר דפ״כ לא סרי ר׳יהוד׳ אלא נסייו׳זלגכי5תיטמ
דמהאכהמה מסוננת שנתכס בשי תצ״ח
דלימ או פרפליןנידוכין כדרכן לרב אלפ׳אפי׳ גבי סבת דסמירא ולא אתי לזלזולי ביה אפי ' נ 5ה״נ שרי
 *Tpflר!
סאשילו סחר אכילה יכיל לשחטה וסובר
מאחר לא׳אלפיית
המלח
mU
לזלזולי
אתי
ליה
'
שרי
דקילאי
אבלי׳ט
ןע־ריאהנמי יכול לשחוט אסר אכילה כל
נמר כלא פחיטה
סאוכל ממנו כזית  .־אכל ממלאה אשה שינוי שיטה קצי ומיהו אפוילטחוןהפלפלבריחי׳קטני'שלהםוכ״כ ביה ואסיר וכן אמר ה״ר אביגדור שראה כנ’לי7לא כלנרי
הר״ם
סבא מפש' לפניו וצוה להשלי׳לאיבו׳ואפי׳ כיישכ׳פמויילחיק,
סןררהסכסר אע״פ שאינה צייכה אלא
לימןלספסתו אשי ול עכ״ל וכתשב״ץ כתו' לע לנרי הסשיק
לחתל אחת סןיתא בה שני דכיצ' ( ד יז)
ינתשי'מררי״לסי'
 näjאתיו ממצאה מסה קדרה בשר אף י1״פ שאיל צריכה אלא לחתיכה אתת שמהי״ס התיר אשה שאפתה מי״ט ראשין של ר״ה לחכייו מדמנן המבשל בסבת
ס’ט  7י״טראסק
ביו׳אושזימן
ממלא נסתיס חיית סל מיס אפ״פ שאינו צרי 'אלא לקיתון אחד ופי׳רש״י ממלא ' בשוגג יאכל והרמ״בס כת׳בפ״א המבשל אי האופ׳בי״ט כדי לאכול בו
לגכיי״ט *ניממשכ
אורחים ולא באו ונשאר התבשיל וספת הרי זה מותר לאוכלו בין בחול בין בסבת נמייייללנ׳שאפש,
אש« ומי וכחד טירחא סגי וכן בנחתום לגבי מילוי  :וה״ה כתב בפר ' ראשון בשם
׳1
ממלאה אשה קדרה וכו׳כדי ׳ י
הושב״א י
שיאכלו משמניה לפיכך יראה ׳1לי
שאפילו זליתן ובלבד שלא יפייס ואס הפריס אשורב ואפילו בשבת שאחי יוס טוב מפני לעי־ימיני״חראווון
שהחמירו כמפרי׳יותר מן המזידובת׳ס״ה שכת׳ כן מדאמרייגבי י״ט סחל להיו׳ פ׳ש סא (דלע» יתןגי״ "
שנתן
רש׳יי
לדברי
ומיהי
•
עכ״ל
'
מית
האס
3
ג
על
כקדיה
שהניח
נקלר׳חתיכ׳אחר
שני  7הןה נאפשר
טעס משום דחד טירחא הוא כל כהאי גוינא דהוי תרי טירסי נראה דאסיר ודברי ונאכל עירובו קוד אפיה ובישול מבשל הוא לי״ט ואס הותיר הותיר לשבה ובלבד
לענותן מעי" "
רני׳צרכיי היש" בא שהרי נתן טטס מפני שהתבשיל מיסקן יות׳כשיס סיב׳בקדר' שלא יערי' ואס סערי׳אסורואמ׳יב אשי דטפי החמירו במערי׳מכסזיד ולמד מסס
וצואה
( נ)
ומי נקיטינן כמאן דמיקל כיון דהוי מידי דרבנן גבי מילוי חייה סל מיס כת' ה״ה דכ״ס כמערי׳למרך חול דאסו׳וכ״כ המפרשי׳פכ״ל וכ״כ הרי׳יבש בתשו׳ח״ל כרש״ב' לאף הרמנ״סלא
חשובה זו בעיא אשר אלא כהערי*
נשסכרש״כא ובלכ׳שיתןאת הכל קוד׳שהניח חבית ע״ג האש ע״כ והסע׳לפי שאין שאלת תבסיל שנתבשל בי״ט ראשון לצורך י״ט שני אס מותר •
א נל יעני וכשל
סמייפי׳יות׳כשיש היב בכלי ולפי דעתו ז״ל אסו ' להוסיף שלא לצור ' אבל מעיקר' כגמר׳עבר ואפה מאי ואמינן למיפשט׳ מדתני׳מי סכניח פירובי תבשילץ וכו׳ודחי
נין נ8יי 4נין
חמוירנזאכוא ושריפכ״ל וי״א דאפי׳אער׳בפי׳שהי׳רוצה אותה לצורך מחר שהוא רב נחמן יהר״יף לא פסק כה׳כלל ומיהו מסתברא דשרי חדא דמדדחו לס יב נחמן לין נמזילשי
אמרי
מומ׳ויש אוסרין כ״כ היוק׳וזי׳ל ממלא ' אשס קדרה בסר אע״ס סאיכ׳צריכ׳אכל אין ורכ׳ש״מ הכי ס״ל ועו׳דה״ל מסל דכריה׳דאי מדאורית׳מיסר' שרי דה׳איכ׳הואיל לס״יך
לומ׳אלו יהיו לצורך י״ט ולא אצו אך כשממלא' סקדר׳אז התבשיל טוב ואינ ' ניכית וכ״כ מדברי הימ״כס אע״פ שלא כתב כן מפורש יכן פסק כפל העיטור ולזה דעתי ה»עירי׳ ירי יואל
זר .א ניחיוים*ה
?;ערמתה :
ונראה שהוא סותר כיון דטפס כהיתר מפני שהתוספו' גירס גיעס נוטה • דוהר נ״ל הלכהמאפי׳היו לו מאכליס אחיי ' ס״ז מומי ואע״פ שהקשו סס
כב 0רג לאוסרן■ י
נתבטל וכו׳הס דברי רבי׳ודברי' סל טעם כס לפי דבריו סכמ׳דסעמ׳דסרי למלאת מהא דמנן המפשר פירותיו בפב׳וכו׳ואיקימנ׳בדאית ליה פירי אסריכי ותו אקשי'
קורה צפר מפני שהתבשיל מיתקן יות׳כשיש הרבה בקרי ' ומי׳לפי טעמו סל רס״י מהמסביל כליו בשב וכו׳ואוקימג׳ נדאית׳לי׳כלי אחייני א  /איפס'כשאל' אני אומ'
דמט וחד טירס הוא סרי׳הכי איכ׳למימ׳דלא כתית אלא במבשל סתס שנר׳שאינו שלא פמדו דברי' כמסקכ׳ש הרי חזרו והקשו עוד סס מה מבשל בשבבשוג׳יאכל וכר'
מנשל אלא לצורך י״ט :ונרא' דאיכ׳תו בין כני מרי טעמי דלדברי הרשכ״א ורבי׳ ופירקו איסו׳דסב׳ספני ומסתבר׳לי דהשתיידאתית להכי כולהו אינך נמיאיסור׳
אע״פ שאינו אוכל מהבשכלל■שרי לבשל כיון שדעתו לאכול מהתבשיל ולדביי רשי דשבת נינהו ובכנהו הוא דצסרי במזיד דידהו אבל בייט כלל לא ימפיקרא הוא
מסמ׳שצריך שיהא כדעתו בשעה שמבשל לאכול כזית מאותו בסר כו ביו ' אבל אס למסדרי לפחקינסו כדי שלא תחלוק בין סכת לי״ט אבל בסוף דלא קס ליה פריק
סין מ פתו לאכול בו כיוס מאותו בסר כלל אף ע״פ שדעתו לאכול מאותו מבשיל פירוקא אחרינא דסגי לטלסו וכן נ״ל יישובן של דבייס עכ״ל  :ובז נחתום יכול
קסוילבשל דלא חשי׳חבשיל במקו' בסר כדי סנתי ' לכשל בשבילו ומיסו יש לדחות לחמס חנית מלא מיס אע״פי שאינו צריך אלא לקיתון א' ככר נחבא' בתחל׳סי׳זה:
ולומר דלרס״י כמי שרי לכשל אע״פ שחין בדעתי לאכול היום אלא מהתבשיל בלב'
תבליןאו פלפלין נדוכין כדרכן לרי״ף אפילו במדוך סל אבן וכר' בפ״ק
תקר
ולא דמי למי שיש לו בסי בקדרה שאין ממירין לו להוסיף בסר בשביל תוס׳תיקון דביצ '( ד ידאתנןנס״ אתכליןנדוכיןכדרקכמדו ' סל אקוהמל׳בסך וכעץ כפיו' ובס״א
המכפיל דשאני המס סכב׳יס לו כשר ותבשיל ובשביל תיסיתיקץ בל רסו לא שרינן תבלין נדוכין כדרכן כמדו׳סל אבן יסמל 'במדו׳של עץ וכגמ׳דכ״ע מיסא מלח כעיא
ליה  :כתב במל הע עו׳דוק׳קוד׳אכיל׳יכולה להרבו׳ככיסול וכויהתוס׳כהבו בפ״ק סיכוי מ״ס רב הונא ורב חסד ' הד אמ׳כל כקדרו׳צריכו ' סלח ואין כל הקדרויצריכות
דניצה גבי הא דאמרי׳ רב אדא כר אסכ׳מערים ומלח גרמח גרמ׳וכן רגילקהעולס תבלין וסד אמ׳כל התבלין מפיגץ טעמן ומלח אינה מפיג׳עעמ׳מאי בינייהו איכא
סממיימיס וצולים התרנגולת ואוכלין ממכס מן הכבד ומי' הר שמואל היה אומר כינייהו דידע מאי קדר׳כעי לבשולי א״נ כמוריק ופרס״י כל כקדרו׳כל מיני תכשיל
דהיינו דוקא קודם אכילה אבל לאח׳אכיללא וכ״כ בהגה׳אשיריסס וכן דפ׳הרי״בס צייכו׳מלח הילכך מאהמל כוה ידע דאיבעי ליה למכה ואקכל הקדרו׳צריכו׳חבלץ
כתסו׳וכת׳דמ״מ אס פכי ובישל אחר אכיל' דהפימ׳אכילת כזית אין לי דין מפייס ואדס אינו יודע מה יעל' בלבו לאכול למחר מפיגין טפמס ממירי ' טעמי אס י דוכס
לאסור עליו כתבשיל אלא דין מבשל כמזי׳או בשוגג יש לו דשרי וגפ״ב דביצ' ( סס) מאפמל דידע מאתמל מאי קדר׳נעי לבסולי לליסנ׳קמא בעי שינויללישכ׳כמר ׳לא
גני הא דתני׳סבשל הוא לי״ט ואסהותי׳הותי׳לסב׳ובלכד פלא יערים פירש״יובלב' בפי שינוי א" נ תבליןסל מוייק׳איכא בינייהו סיס קדר׳שמתבליןאומ׳בכרכו׳ואינו
פלא יערים לאחר שבישל לצורך לומר עוד אני צריך להזמין אורחי' ויבשל תבסילין מפיג טעמו אסנדוך מבע״י והו׳לא היה• יודע מה יבשל מח׳ללישכ' בתר' כעי שינוי
ויותייס לשבת וכתבו התוס' על זה וא״ת מ״ש תכסי׳ דרב אדא מעיים ומלח גיס׳ לליסנא קמא לא בעי שינוי ואיה׳תו בגמ׳אמ׳ר״יאמ׳סמואל כל סנידוכץ נידוכין
גימ׳וי״ל דש אני התס דהוי איבוד אוכלין בעלמ׳ומשו׳שמח׳י״ט התירו דאי לאו הכי כדרכן ואפי׳מלח והא אמלמלח בפי ' שינוי הוא דאמ׳כי האי תנא דפני׳א״ר מאיר
קייס סמא יסרח הכשר וסימנע ולא סחיט אכל הכא בבישול דחמור וגס היה יכול לא נחלקו ב״ס וב״ה על הנידוכץ שנדוכין כדרכן ומלח עמס' לא־נחלקו אלא לדוכן
לעסות תקנה ע״י פירובי תבשילץ מבע״י פב״ל משמע מדכריה׳ראפי׳קורס אכיל' בפני עצמה סב״שא בפך ומלץ הסיור לצלי אבל לא לקדרה ובכ״א לכל דבר ופרש״י
נפילכ שמבש׳קדרות יותר מכדי צורך סיוס הוי מפריס ואסור מיהו אס אוכל מטס דלב״ה מלח כמי כדיך כדרכו בלא סוס שינוי :ואימ תו בגמ׳ ( סס ) א״ל יב לרב אחא
מכל א׳כיון דקודס אכילה הוא מבסלס איפשר דשרי נכ״כ רבי ' ירוחם גבי מי שלא ברדלא כי דייל אצלי אנלויי ודוך ופרש״י הסהמדיקעל צד׳רסב׳כסמוא' דאמ׳נדוס'
מיספימכי הנשיליזשיוכל לכשל ולאפו׳לצור׳י״ט ואוכל מכל מין ומין ואס יותיר כריב'במדון* סל אכן ומיהו שימיי׳זוטא בעי • ואימא .מו בגמ' (סם ) רב ססת שמע
יותיר עכ״ל וכתב כרשכ״א שנשאל על אחד ססמיר לטפ' בי״ט ראשון בצק בגבינה קל כוכנא אס' האי לאו מגויה דביתאי הוא ודילמ' אצלויי אצלי דשמטי׳דסוה צליל
לטין ליל י״ט שני ובלבד שימןמעט מאחת מהל לתינוק א 'והביא ראי ' מרב אדא בר קליה ודילס ' תבלין הוו תבלין נבוסימנבח קלייהו פי׳כסמשמברי׳סגרעעין נשמע
אהבה ד מפריס ומלח גימא גימוהוא ז״ל הסיב שטעה סאס אי אתה אומר ק למה קולס כמנכחי׳קמישנט ופסק הרי״ף כר' יהוד' אס׳ שמואל דאמ׳כל סנדוכץ נדוכץ
לוציט לכתי' למלאת קדרי בשר מחמת סההכשי׳יפה בזמן שהקדר׳מלאה בסר והא כדרכן ואפי׳מלח וכת׳והא דרב דאמ׳אצלי ודרך אוקטיה רכווה׳במילס' אבל תבלי'
לדברי המתיר מות' לבשל כמה חתיכות כזו אחר זו ואפי׳בקדרו׳מוחלקו׳כיוי שהוא לא געי הצלא’ ומסתייע הדין סבר׳מהא דאמרי׳רב ששת שמט קל בוכנ׳וכוי׳והסמי'
מצה לאכול אחד מהחתיכו ' ופל מה סהבי׳המתי׳ראיה מרב אדא דמלח גרמא גמל הרי״ף דברי רב רונ׳ורב ססד׳ותמ׳הר״ן למס השמיט׳דהא כי היכי דבטען סממני'
נתב יטעלגמור' היא בידו דכתס היינו משי׳ שמחת י״ט והתירו סופן משו׳חחלתן דכ״ע מיהא מלח נפי׳סיטי מ״ט ויהכי טפמא רב ססד׳ורב הונא הי כדאית ליה ומי
&אס אי אתה מתיר לו כן אף הוא לא ישקום ואתי לאימנועי משמח' י״ט וסעימה זו כדאית ליס ה״כ איכא לסיבעי אהך מסקנא מ״ס מלח בעי' סצלאס טניו -תתבלץ
מיתר ' לפי שלא באה לו מסמח פשיעתו כאומ׳העימה דאפיה מחמת סנאב׳עירובו ואיצסריכינ ' לטעמייהו דרב הסד׳ורב הוכ׳וא״כ ה״ל להרי" ף לסביא׳בהלכי׳פבל נ׳יל
בפסימיתו וכ״ס עכשיו שלא יביס יחכמו ולא עדיפי מבכי בסכ׳וכמרדכי כמ׳בס״ב דמאי דא״ל רב אצלי ורוך חומר׳בפלמ׳סיא דאיהו ודאי כרב יהוד׳אמ שמואל ד.אמ׳
דניצה אמ׳יבא הלכ׳כרס״כא ל״ס תנור קטןוכלומסס׳ספי׳כהמרמ׳והא דתני׳לקמן כתנא דברית׳ סילדאי כתנא דמהכי׳היכי סגי בסצלאה והא מדוך שליעץ בעי אלא
וססהמיי' אשיי מוקמינן ליס בתלמוד ' דחגבי‘ היאואליב׳דכ״ש ויבינו יואל התיר ודאי לחומר׳בעלמ' אמ׳דלמלח ליצלי פורת׳וליסכ ' ו־ר׳ססח נשי דאמ׳סאי לאו מגו
לצשת בי״ט לצורך ברי' מילה שחל להיות ממחר 'בחולו סל מוע׳והיה יוס איד׳ סלא דכיתאי הוא הכי מוכס לומ׳סיומחמי' על עצמו דכמילת׳דאיסור׳מסש לא שיי׳האי
5יויטלין לאפית אס לא בייט ולא היה די לקהל כתנור א׳והתיר לאפו׳כב׳פממי' לישל וכיון דמשו׳חומר׳כעלח׳פבדי הכי דילמא לא פחמרי אלא במלחדלעולס איס
בזהני צייכו׳פתלכל תנוי ותנור לסני׳וג' ישראל פ״כ אבל הגה״מי כתבו בפ״א מל בה תרתי שכל הקדרו׳צריכו׳לה ושאיל מפימטפמ ' אבל בחרא מינייסו לא מסמרי
ומוייקא
מ ב
י ־׳ *
לפהימ״בס ממלא׳אש׳ממפת אע״פשאינ׳צריכה אלא לככ׳א׳פר״ס כפ׳ובלבר
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אקחוץק

שצריך

תקר (א)«׳s
'דקישלמן<כ ומוריקא נמי וידע מלוי קדי׳כעי כפולי אמ״ג דןל י ח בה תרתי
איפס׳סלא
החמירו
הטי׳
:
ולענץ
הלפ׳פירן
שהרי״ף
והרמב״ס
והרסב״א מסכימי׳לדפ' 6ח׳הכינמיסי׳
 7נ«ה ענאי׳נ״כ בו דכיון
דחומר׳בעלמ׳היא וכדרכנן אין לכו כה אלא מלס מן הטעמי׳סכתמו ועוד
כתב
דעיסתז״דייגריניס מפני
הגהו׳מיימוניו׳בפ״ג בפס סמ׳־׳ג העול כוהגי׳כשדכץ תכליןמרוךלעסו׳
שהיא
צדוכת
יפה
בהצלא׳מפכי
רכות
'
מש
"כ כתבלין עכ״ל וקשה לי קצת על קצת הפיה
שינד
או סיכוי אח׳וסעמ׳דמתוך כך יסו זכררין סאסו׳לדיךיואמההייילי״ג! א
(נ ) (;.רא׳למ״י* דבריו דאי חומר׳בעלמ׳הוא דהוו מסמרי הנך
אמוראי
במלח
לרוכ׳ע״י
שינוי
ולא
מן
כתב
הר״ן
בס
'
הירושלמי דמותי־ לשחוק קונדישון ביומא שבא ולא ידעתי ליזה
ע״ישיגוי שיידל א הדין לא ה״ל להרי״יף להבי׳אלא מימידר'
גרעממלת יהיד׳דאמ׳כל הכדוכיןכדוכין כדרכן
הוצרך לכתוב כך שהרי ככרפסקהוי״ס
ונופי'
)«כדיללמויתוגז שלח דמס  rrדמלח כמי ל5ו בפי שינוי כלל הר״סבמז״ל! אבל ?! רעת התוספלגםפלפ?!
יןותבליןצדיכיןהטיהאם דכל תבלין פדוכיןכדרקועה לילקדר׳מןן
יא ?£ינ״כ
יודע מעיים כמה קדרות
מג'לע ל יerלערר ולא ה"ל להביא דברי הנך’ אמוראי דמצלו וחרדל ושחליים אפי׳ רוצה לכשל ואם אינו יודע שרי ושום לי לקינדיסון וסמ׳י״ל דסר״אדלקונדינו,
אם
גי״ע
יורע
מעיים
שרי
לפי
שנפגמים
ביות
'
אם
אצלוייכיץדסומר
'
כעלמ׳הוא ולא מדע'
אפי׳נשחקו מאתמל אינן מפיגין$ pp
דהרי ג׳יב אענזר
לעפיתי מעי״ט לכךכ״ל סהיי״ף פסקכמ״ד כל התבלין שוחקקאותם טע״יטזמותר להוליך תכליןומדוך אצל הקדרה או כמו שמפיגין לקדר׳קמ״ל  :כר!הצלנו
אנל המנהג  uicsמסיגין טעמ׳ומלח אינ׳מפיג׳טעמ׳סמאח' הקדרה אצלסאיןכותשין חריפות וכיוצא בזה במכתשת גמלה שסגרגי׳שקורין אויוגא אסור לעמותה
להתיר ינד7 ,יב :
ט'
אבל בקטנה שרי וכאתרא דאיכא למיח׳ שיכתשו בגדול׳ויאמרו בי״ש לפי שהעסוי׳מבפרב שובהב :כח כ
סראזנכיישל עזת שהדבר ניכר לחוש שהוא קכקישי׳כותי'
היי״בש
שנשאל
אם
מותר
וכיון
לגרר
שכן
'
הגבינה
ע״נ אית
איןלהתמי׳משדלי'
לןלנדמ׳דכי א״ר יהוד׳ בקטנה עשינו אסיר אף כקטנה וכקשאיןשיעור מפור׳מה נקרא
בכלי שהוא מורג חרק בעל פיפיותוהסיב
אושריס לפדר דאפיעלח נדוךכדרכו לאו
כדרכו
לגמרי
גדולה
או
קטנה
נכוןלהחמי׳לאסורבכל
•
אסור
למרור
תבלין
כדי
דנישצרי' לעשות איזה שינויממי׳דמלנו
ה«צזת קולס פסח קאמי אלא לומי
דלא בעי שינויא רכה ליתנם בקדרה ולנהתו מותר כדי שלא יקדיח תכשילו •
שהיי אס היה עושה מעי״ש לא הזהמעיג
 CTס לעיל •;.יחן כדמצריך תנא רמתני' דאפילו לב״ה אסר
שיש בה
תי-צ״א ( א״כא־א
שעמו Jואס הוא שמפיג שעמו אינוצריך
לעזזתמעי״ט א .־ל לדוכ׳במדוך של אבןדליתא אלא בממ׳של
לרי״ף
אע״פ
שאסו׳לינק
סןהבהמה
שינוי
יימיי״זנייאמי( ^' אבןנמי עיי ומ״ל
דומיא דמבלין • פותרלהוליך
קאש׳כלמ הנדוכיןנמכין היה
מצטער אם לא ינק אפ״ה מותר לחלוב לתוך הקדר׳אבל אם תבלין ומדון אצל הקדרה וכו׳בע״קדביצ
סלע ח נ־ אהדיש כדרכן ואפי' מלת אבל מ" מאחי שאינו
;דיא ) כש״אאין .מוליכין תבליןופדיו
למזמיר אזגל מפיג שעמו סיכויי זושא מיה' בעי דהיינו אין בה אוכל אסור ור״ח אוסר אף כשיש בה אוכל  :אין
י״סרי׳ללת׳דערי
אצל
מדוכה ולא מדוכה אצל תבליןועלו

 * PpDקררהאוכלקמות׳לחלו׳בהמ'
לתוכה
I
בייטאאיכ

דאי) טקיג  :אתר
ייסיגה ינזהדגריז
<ראי1אנל*ו״:,ע״ש
דא 56דלמ זייישז1
ערירעהנמלי׳זהמ
גרייה לאנהיוא
יהיי אפייפשולת
"תיר האילל שרי
לנרי׳'ל ״ ס כדלקמן
שייעק״י*

שחק המלח
מעי״ט לא יפיג שעמו ע״כ ומי׳לפי דיך זה ה״ל הרי״ף והרמ״ב' לכתוב
גייסתו או
דלאיחשש מלהחליף זה בזה כיון שדינם שוה וניאה דחפי' דרך ר״הסרי
דסוריקא
בעי
הצלאה
כיון
שאינו
מפיג
שעמי
ובסלע
להר״מכם סהזכי׳כמלח שעש' להוליך זה
אצל זס כת' ש הר״ן בדין הולכת סכין ושבח אצל בהמה ובהמה אצלסכין
דאינו
מפיג
שעמו
איכא
למימ
'
דממיל׳מסמע
דמוייק
'
כיון
שאינו מפיג שעמו דינו ושבח
שנתבאר כסי׳תצ״ת  :אין כוחסין הייפו׳וכיוצא כזה במכתש' גדולהוכו׳שס
פוה למלח אכל
להר״יף
שלא
הזכיר
שעמ׳דהפג
'
שפס
קשי
'
וגס
להמו/־ס
קשה
לפי
(
ד יד )
ת״ר אין פוש*' טיסני ואין כותשייכמכתש׳ימפרסי׳רה״ק חה סע 'איןשוסין
מ״ס ה״ה דסבר רכרכוס
דינו כשום משמע דאינו צריך ש נוי כלל וחיפישר סהם טיסני לפי
שאין
כותשין
במכתש׳ופרי׳ולימא
אץכותסין
במכתש
'
אי
תנ׳אקכותסץ
סוברי׳רכרכו' יש בו
קצת
הפגת
טע׳ואע״ג
רכגמ
'
אחרי ' דאינו ספיג שעמו היינו
כמכתש׳ה״א ה״מ כמצתש׳גרולס אבל כסכתש׳קשנה ספיר דמי קמ״לוסתניא אין
לומר סאינומפיג
שפמו
כ
"
כ
כמו
תבלין
אבל
מ״מ
מפי׳היא
קצת
ונהי דלמאי דהוס כותשין
במכתשי! גדולה אבל כותסין במכתש 'קטנה אח' רבת ל״קהאלן והאלהו
ס״דדמל׳בעי שינוי ' רבה
לא הוה מימינן מוריקה לפבלי' כיון שאין הסגת שעמו ופיש״י הא
לן דלית לן עבדי דמזלזלי הא לקו דאית להועבדי דמזלזלי ועוסץ
דומה לשלה׳אכל למאי
דאסיקנ׳דמלח
לא
בעי
אלא
שימי
כל
דהו
אלמא
ססיקהלא
בגדולה
ואומרי׳כקשנ׳עשינו והרמב״ם כת בפ״ג אין כומשקאתהרי־פו׳במכפספ
חמייא נולי האי
הילכך
כיון
דכרכו׳מסיג טעמי־ אין להסוותו למלת והרשב״א כתב גמלה אבל
כותשין במכתש׳קטנס שזהו השינוי שלה ובא״י אפי ' בקטנהאסור
בתשו׳דהבלין
כמכין
כדרכן
ופלח
כל
שאיפש
לעשותו מבעי ,בעי שינוי שאין דכין שהתבואה
שלהם טובה היא ואם כותשין אותה מעי״ט אין בכך הפס ' ולפידבריו
אותה אלא
כמכתש׳של
עץ
או
שישה
וזה
מבואי
כדברי
סרי״ף
והרמ״בס וסייקן רבי׳
בתבואת
ח״ל שאינה יפה אע״ג לאיכ׳פבדי שרי ומי׳מדברי הרי״ף משמע דלל
ומיהואסיי'
לטחון
הסלפלי׳כייחיסקשניס
שלהט
בפ״בדביצה
(
דף
בג
)
חנן דרבי
דהיכאדאיכא עבדיאסו׳סכתבהאדאית׳כגמר׳רב פפיאיקלעלבי מישמואל
אלעזר בן
עזריה
מתי׳לשחו '
הפלפלי׳בייסיס שלהם מזנסי׳אוסרין ופסקו הפוסקים אייתו ליה
דייס׳ולא אכיל ודילמא במכתש׳קטנ׳עבדוה חזיי׳דהוה דייק טפיודילמ׳
כחכמי׳וטעמ׳משוס
והוו
כעובדין דחול אבל ירוכין הן במדו׳סל אבן כדיןהתבלין מאתמל
עבדוה חזייה דהוה קליף ציהרי׳טפי ואב״עא שאני בי מר ס מזאל דאיכא
והכי תניא בהדיא
בתוספתיהפלפלי ' כתבלין וכן פסק הרמ׳כס 3פ ' ג וכ״ס החום ' פריצות
דעבדי
אלפא
דס״ל דהיכא דאיכא עבדי חייסי׳וסמא יש לסלק כין הנא
והר״אש והר״ן
בפ״ק
דבינה
וכ״ב
ספי
מצית
גדול
יהא
דאית'  3פ' תולין (ד קמ״א) דאיכא
סתם פברילהיכ׳דאיכא פייצותא דעבדי וכתב ה ' הס' כהסגו'א*אאיןהדפ
א״רהונא סני פלפלי
מידקסדאפדאבקמאדסכיל
שרי
תריתריאסיררכא
אמר
נוחה מזה
ססעס אבל אנשי א״י רי להם כל ימיהם כקטנ׳ואין להם שינוי אכלאנשי
ביון דמשני אפילי טובא נמי התם כשבת איירי
הכא בי״ט ודלא כדפירס רש״י התס בבל
עיקר
תבשיליהם
בדייסא
סאוכלי׳בס
הלחם והיו עושין אותהכפכתשתגדולה
זכן ר״ח והשאלתוח דבי״ט איירי ד6״כ הוה
ליה לפיושי דכולי מסכת׳ איירי בשבת ומכתשת
קשנה היא להם שינוי ולפי דבריו כ״מ סאץ יגילין הרבה גדייסא היי
ונתבו הגהו׳ מי' גפ״ג דעלפלי ' בריחים
שלהם
אפי
'
חוא
חדא אסייבי״ט  :וכחב הוא כא״י
ולזה הסכי׳הרסב״א ז״ל ודעת רבי׳כדע׳ההלכות ואץ באח ' מןהפיחשים
ל״ה כפ״ג בשם הרש״בא סאסי' לטחון
ההידל
בריחי' סלו שהרי זה דומה לשחיקת הכרח עכ״ל
ז לס ש רכי׳וכיון האיןשיפו' מכור׳מה נקיא גדול׳וכו הסרבריעצמו:
הסלפלין שאסור' משוס
עיבדין דחול
אבל
כיוך
הוא
1
כדרכו
וכ״כ
״׳
הר״ן כשמו
בפ״ק
״■ ,
,
,
אסור
למדוד מבלץ כדי ליתנ׳כקדר׳ולנחתום .פותי וכו׳כפ׳אין צדיןלדכסא
לעסו׳חר ^  / jי^
; פ ק^ דביצהום פ תוצץ ) שכת׳
בעםרבי׳יקר
דמותר
הנחתום
מודד
אלאתבלין ונותן
לתוך
כ נ הרמ בס פל כל מ ש
לדעת
הקדרה כדי פלא יקדיח
סרי״ף
תבשילו
שלא
ומשמע
התירי
לכאדס
לנחתו׳דוק׳ולא
לשא׳כל
אד׳וכדברי׳רבי׳אבל ה״ה בסבגפ״דדלאו
1־ « ™ י״י
ג ״י ״־״ל

לי״י־תי׳ג־ ־לסלץ

ייקא־״ »׳» » ,״־ ל־ל

אי׳אלאסדהיי־י

^קנינאמי!

 9™K״ ' ל יי »ס
מזזמ־־ל ״י׳יב «־־ " ־ »ו־ ^
תקה
קדרה
סישבסאינלץעיפילחל 1כ הנסעהבי׳ם צתינסיני' נ « י
״ ץ
ייקרינ
י
’
י־־מקק י י ^ לב0יל’לי  6ייגמ <>  ,מ א,
י"
'!
 !ו -סקדיס»ול י3ל(ילא ^ ) א « רינ יהיר־ אמי «» »ל « «! »
שיהפיקלכיוןוגזרמיקל
כסו
גדו
?
!
י
מיקל
15
שכול
עככיס
לתוך
למוך הקעיה וכת‘ סרי״ף פירסקדיס ישנ5
^^ V
מ Iלדיר כריכן דמתקלקליס בייתי־ אי עכיד להו אוכל
הילכך ה״ל משקה הבא לאוכל וכאוכל דמי וסקער׳איןבה אוכל ולפי׳ אסור
י
׳
^
׳
ר
הונא
וכדרב
חסד
וכן
דעת
בעל
המאור
והכי ואיתא פלה
בגמ׳אמר רב חסד׳מדברי רכייכלמיד חולב ארס עז לתוך הקררסאבל
ר lJI
׳" ^
י סנן השוס והשחליי והחרדל נדוכין כדרכן משסע דוק׳ לא לתוך
הקער׳וכמ׳הרי״ף
דאיכא
מ״ד
דהאי מומיא דסמואל לא מיתיקמאאלא
" י 5׳
.
ן
דביי יניכי שכת במס המוס ' ומיסו יש בדבריו בי״ט ולא
בסבת ואיכא מ״ד דהאי מימרא דסמוסל בשבת היא ודוקיא דדייק מינא
‘
1
״
1
D
.
t
«> ' ׳  _, < ! /׳! > -יי יב 0מ ויב חסד לחומרא א כ מוריק׳דינו
רכחסד׳בלחודהוא דהויא
דע
מע
יש
הי״ט וכןהדע׳נוטה ור״ח כך היה דעתו אלאשאמ׳שדגיי
סמה
קדרות
רוצהלבשל
מחר
וכ״כ
שמואל ורב
חסדא לא הלכה אינק ואנן טיינינן בדברי ר״ח ואסכחכ' בהוסירנא
^ I
 <כקסיכ ^ מי דמיתריליסני ולפ״זמל׳ומוריק׳בעו סיכוי דלעילס
הלכה
כשמואל
למבין
סוחט
,1
אדם אשכול סל ענבים לתוך סקרירס הילכך
!Jr
"
.
ויי
בע
י
בשולי
בעי
שימי
אבל
היכל
)
ילא
ידע
הלכה נמיכיב ססדא דקל) יליף מיניה
^
ד יפ
סטה
זו
צריך
ליזהי
גאון דחולב אדם עזבי״ט למוך הקדרה אכללא
סל
א
לרוך
מוייקא
לתוך
הקערה
והכי חזינן לרב סאיי
כדפסיקכאולית בה ספיק׳וסא דאמרינן

בעי לבסולי
א״כ מוריק׳ אסורלדוכן כדרכן ויש לדקד׳בדברי רבי׳לסטת התוספות
דש״ל דלא
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כל
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נרוכין כדרכן ואפילו מלס וכדקתני תנא
דכריתא
אלא
כרב
סונא
ורב
חסד׳דמפישי
טעמא
דמתנימין
דמצייך שינוי במלח
א״כ
מאס׳דמתני׳קתני רלכ״ה מלח כדרך במדוך של עץ משמע דדוקאבשל פץ סרו
ב " הסהוא שינוי גדול אכל בשל אכן ׳
רבי׳מססע דגם לששת הי
דסינוירסדו׳סלעץבלא
,— ,.
.
..
נקטי והיינו דאמ׳ רב
אצלי
ורוך
וכן
ברב
ששת
אמרינן ודילמא דאצלי אצלויי וע"כ
סבר כתנא
דפפניתין
דאמ׳דלכ״ה
מלח
כדיך
כעמך
של
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כלא
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ןסמ׳דה״ה
למדוך
סל
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לאילו
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דברימ׳אפי׳מלח
כמדו׳טל אקלא בעי
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 .אסורה וכן העלה הרסבי״א ואפילו בשינוי'
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 bאכל כחוצ׳ לארץ דקייל'
אוכל
נראים
אס תולכי גוי וישראל רואהו והכיא לישראל דורון בי״ט ראשון בשני יי׳טשל
רסלס להתיר לספחה גויה' תחל ' הרקד׳ע י שינוי אבל אנו לעצמנו אץ לסמוך
לאס היה לעתן
נליוח מומי לערל בליצה ע׳׳כינר׳מדבריודבו ביוסאסו׳אבל הרס״בא כתולבתסו׳
עסהומיש אכל אס רקידרמאתמל ונפל בו צרורי אוקיססיוכו ' וכן מ״ס לא נפל כוי לאשור היהלהם
סה סאשר׳בגוי החולב בי״ט
■ שחל להיות אסריספל' לפני ישראל אפס׳ שהוא -מותר'
דבראלא׳שרוצ׳לרקדוישנית וכו׳סיס ת״ר אין׳ שומן קמח בי״גימסו ר׳פפיס ור יהוד' לפרש
נהייא
ןל כתיר׳אמרוסוני׳ושוין שאס נפל לתוכו צריו' אויקיסס ססונין :דביתסו דרב יוס' איא' !; איכ״ל
לאכיל׳הדין אמית והחלב אינו מוקצ׳שהריי מוכןהואסאפי'ישר'אפש׳שסו' מותר
נהלא קימח׳איגבא דמהולת׳אמ׳לה׳ חיזי דאנ׳ ריסת׳ מיעליאנעינא דביתהו דרל אשי חלכתמן שש״ל
לחלוב אותו למון הקדרה שיש סל אוכל פד כאן א ולטפמיה אזילשכת׳ בפר׳חכית
לשרי ונמו שפי׳
פכדברי הרמב״ן :הוא הנכון • ולענין הלכ כיון דמידי דרבנן הוא נקיטינןיכדלרי
'
נסלא
קמח׳אגבא
דפפורא
אמר
רב
אס
*
הא
דידן
ברתי׳דיל
רמי
בר
חמא
ורמי
נר
המ' מ לי< פ
?מפירים  :כתב סמ״ג׳ לה׳שלת ח 1לב אדס עז לפוך הקדרה ולא למוךהקערה־ סמא מרהדעובדא׳ סוסואי לאו דחזינן מביינשא' לא סוס פבדא :׳־ ופרש״י אגלא
סרמ״נס:
ואםיש־גקער׳פירורי ן ספיר דמי דדוק׳ביי׳סופזהעומד׳לאכיל ' שיכול לשחטה בי״ט׳
דמהולתבאחורייהנפס כדי לפנות ריפת מעליאאי את כר׳יכ׳לסנות דסוניןקמחי■
סנל סס״קכתכלה סבת חולב אדס עז בי״טלתוןיהקדר אכל לא לתו' הקערה ואי־ לי״ט אגל׳ דפתור׳אחורי ססלמן שיש לו תוך והיא סיתיסונה הקמ׳על אחוריוימסו'
אית בקער׳כישולא ספדי דמי ויש ססוסכץ לעשות כן כשמסיפין פירורין בקערה;
סינויוהתוס' כתבו אגלא דפתור׳פ״ה אחורי השלסןכמו אגבא דמהולתא ואיפשר'
לחלובעליוכי״טאכל אין רותחכפי נוחה הימנו אך אס הגוי פסה כן מות׳הישראל פ״ג• הסלחן ממש וחשוב שינוי לפי סדרך לרקך כעריב׳וכת הר״ןרטעמא דאיןשונין■
לאכול סחללאחריסראהו ישראל אכל לשתותו אסו׳והגסות מימון נפ״ח מהשבת
פרס״יימסודאיפשמאתמול פי׳לפירושו ומיתם' מדרבנן .דאלו תראורית לא מפלגי'
נתהודגרי 0מ״ג ודלרי פמ״יןוכיתלו דברי׳! 1מ״ק כלשוןיהזהאיאית בקפר׳בישולא לאוכלי נפש פצמו ליןאיפשר לין לא איפשר וסוין שאס נפל לתוכו' ציור וא קים'
ספיר דמיי לחלוב לתוכה לי׳יט אבל אי אית הל פירורי [ ודאיסרי שהחלב נצנס־ ססונין וס׳א לא איפפר מאתמל דבי״פנפל ואחרי׳פי׳דמ״ה אסר ת״ק׳ סאע״פשרוב"
נתוכו ונפשה צוכל והויי משקה הבא לאוכל מן פ" מ־איןרוח:סככןי'כוחה הימנו אבלי לני צדס אין שומן אלא ליומן אפ״ה׳ אסיר דמיהלף למריקדשהיא מלאכה שנעשי'
צלקחיכתפתסאץסחלב ממערב עמו זה אסר רביינויחיאלאן אס' גויעושהיכן לזמןטרולהוקי״ל כת״ק דאץ סונץ מיהובסיכוי סרי כידמוכח עובד׳דביתסו דרל:
ויסו׳רואפיו סות לישראל לאוכלואלל לשתותו אסור פכ״ל  :כחב הריב״שבתשו' אשיואיפיש' דמדינ׳ללאסיכוישריכדמוכ׳עובד׳דביתהו רר' יוסף דהוס" צהלאקמח־'
ני׳לאון העדרהסה־א מותר כפיס בסי אוכל משוס דמסקההבא לאוהל כאוכל דמי' אגל׳דמהולתיואמ׳להחז־י דאנא ריפת׳מפליא בפיכימיכך כילו׳ואינךי צריכהלשנות•
זיהו כסבא כאוכלי לתקנו שאז נראה דלא לפי ליה למסקה וכך הם׳ דבירי רש׳׳יאב ^ ואיפס׳שלכך הליא׳סרי״ף להל' ודליתהוידראשייהוה' מסמר אנפיש׳עכ״ל• וסרא״ס
החולביכל צאנו למשקין־לא הותר ספניפרוסה אחת שנותןלכלי'"־ אם מות'לומר׳ &' ת מהסהלי׳הרי״ף מי תירי עובדי אע״ג דלכאור' משמע דפלייכי אהדדי רב יוסך
לגוי לחלובנהמתו לשבת נתבאר לפיי׳ס״ה  :אס מיתר להעמיד חלב או לעשות לא בעי שינויורלאשי בעי שינוי ומסת %הלכס כירל אסי ולא ה״ל לסלי׳מוכד׳דרב
גכינה בי״טנמלאר בפיטן תק״י לפיד•יי
כתבסמ״ג׳ לס ' שבת ה״רייוסף התירי יוסף אוער אני דס״ל דלא פלייגיאהדדי דשינוידאגב מהולמיא לא לטי לפי שאינו
לדיןפופיין לייס־דלקחת ה 3ופ ' ו  4וךולםחועעסקץ סלהבויפ׳על השוימין הנדוכיין נרקד יפהוהיינוילאמ׳לה רבי יוסףריפתי׳מפליא 3פינ־ ואגל ממלת׳אין הפת יפה'
משוט להוימסקה הבא לאוכל כסחיטת אשכול הבא ל׳קערה ולא לידהול ר' יעקל -אבל שינוי דאפתוי' בפיודלא כסרמ״בםשדימ׳שמה׳יחד שכת ואסיסיג• מותר כגון
ודוקא נקט אשכול־ של ענביס שענבי׳ ראויי לאכילה אבל לומר איצוראוי לאכילה׳ סריקד מאחורי הנפה אוש׳צרקד פ״ג' השולחן עהג! ודברירביצומיפת הרא״ש׳ונ'
"מ אומן שאוכצץ בסלה דעתןוהוי כבורר׳ אוכל מתיוךפפולת״פ״כו&׳׳מק :לא הביא
דלריסי׳סהסתופסי׳פ׳יקרמה שפי היתוס כאגיל׳דפמור סהלעג הפלחן טמש־וה״ה'
#מרי \ ת ויאפר וכברנתבא׳זיה״לסיש״ך ופס נתבא׳אס׳מות׳לסחוטילימיונ״י <
כפללפ״גדדמסאדאמ׳רל ייופףלדביתהו יעפיותקי' כר׳פפוס ור יהודא שסוכי׳בלא
תקו א [ ,מודדן קמח׳בי׳ט כדי ללוש וצו'  3פ אין צדין ( ד כ 0י ) א* ד ירמיה ברי
סי־נויוזהיעת ההטכו׳וכסהרס״יב׳וביעלהעיפו׳ הסכימו פשונין בלא שימי ולענין
אבא אמי' יל' מודדת אשה קמח לפיפי!' כדיסתטול הלהילעין יפה־ הלכיכיוןסהרי״ףוהרמ״כ׳והר״א׳הסציפו דבעי שינוי ה כי נקיטי׳ומיהולשינויידננ״ג•
ושמיאל אמי אסור יהא תנא דלי שמואל מותי׳ אמראליי כיון דאמי שמואל אסור השלחןסגיוא״ 5שינוי דאחורי נפה« גרסז 'כג'מ שסתני תנא קפיהדרלינ׳איןפוני'
וחנא'דבי' שמואל מותרשמואל הלכה למעשה אתא לאשמועי ופרסיהביא לשאול קמתכי״ט אבל נפל צרור איו קיס׳מר' כידו' א״ל כ׳שדאסו׳דה״לכבור׳ופרש״י פ״ת
הלנהלספשה״מורין ול אסור ואיחזינא איניש דעד׳לא מאיינןבידיה דסלס דמות' לאסור דמחזי כנור׳ובור׳אב מלאכה היא כהרקדס והשונה אינוימרקיד סה׳רי נראהו
אגל איןמורין' כן ובסבסרא''ש׳ולע זה מכינו לפרושי דרב־דשיי לאו הלכה למעש׳ שהכל יוצא ואץ כאן סובין • וב ס״ס בפ״ג שלזה נתכוין הריאיבד סכת אס כפלכוי.
קאסי ולא פל-יגיידותר נר' דרל ושמואלביכלכס' למעשפליגיוהלכה' כרל באיסורי צרו׳או קיחס אסו׳ואס שנה מותר ביאור דבריו סאסורילסלקהצמכייר' אבלייוכל•
וכןפסקי :בה״ג בסס ישיבת טור' אכל מתיבמא דפומבדת' שדרו לאיסור כשמואל לשנותהקמח אבל הריש׳׳באפי׳שמיות׳לםלקולידוזהינר׳דעת׳ רבי׳סלא כתי איסו'
וטעכדיהו משוס ליפול למדוד מאמ׳מל דלאו צורך קדרה דבימחשלא יפגוה טעמה הנטילה ליד עכיל ־־ אבל ה כלבו כית׳בסם סר״אבד פיעס׳סציה סרקדץ אותו בי״ט
חיי שלא יקדיח התבשילוכין• פתקהרי״ף וסימ״בס בפ״ד ובעל העיטור יכן זהירות א& לא נפל בוצרו׳אוקיס׳ אכל אס נפל בו צרו׳או קייסס אין סונין ליקדומשות'
§$יפ& סל^ למווד במיהיסמודדץ בה בחול אלא או פוחתו׳אומוסיפוואףלמתירין דמחזי כבור׳ואססכ׳ מות׳פכ״ל והי״יף והרא״ס לא כתבו הא דרבינ׳וישלתמצעלי'
?יינו לוקא דמיה' שהיו ניתצין א׳מכ״ר מלה וטעם זה לא שייך האימ׳ומיהו בפסח־ רעל היפ״בס למה' לא פסקו כןידהא רבינ׳דבתר' הוא קאמ׳לס
וליכ׳אמור׳דפליי׳עלייס
?איןלפין יות׳ מעשרון וגס אין לפחות מסיעו׳חלה איפסרשדומ׳לצסיל' חלה לפין ואיפס׳סהס סוברי׳ררכיינ׳כלפיי מה שרצה ההוא דההי קמי׳להממיר לשוניץ קמח
יפה לפמירין עכ״ל■ והר״ן כת' וס& קהיי״ף כשמואל רלמעפ׳אסו׳ומיסוימספכר' מככטיל׳צרר׳א״ל דאת״צדאסו׳לסנוקמח כ״ש לאתו׳ליפול צרו׳דעועשמ'׳ ליס דהא
ילניורך הפס׳ סהאסה צריכה למדוד אפי' למעשה דלא גיע מתבלין לנחתום ויה״ס דקתני’איןשוניןקמח' אץ סונץכלל קאמואפי־׳ע"* פינוי־ א  3ל1דידן דקי״ל דשונץ
נהלבפ״ד דלהריי״ף ויסרמ״ביס אסור גמור הוא למדור קסחלי״ט ומיימחא גמי־ ע״י שנוימיהא מידה רביצדילא עדיף נ ^תל צרוימיסוציןקמחאו איפש׳לומ׳דודאי
סקינןבידאדמאןדפ-
רייהכיוסכןנר׳עיקיי־־־והמרד׳כת׳כססאביהפזירימנהגלסר׳ א־סיו׳ליטולכי־וי׳או קיססיביידולא צתספוספוסלןי׳צליהירקיד׳קמחלפי שאינועינץ
נמדוד מערב פסחלצורך ליל ל׳של פסה כישאיפין מצות וצע״ג דהלכתא לרבי דהא
■ להרקד׳וסמכועל מ״ש׳לדק ליר׳ויזס נר יות ^’ :הלש עיס׳בי״ם יכול להפיי׳תמניז
?יי״לסזצןואילדהלכ׳למפש׳קיאכו וראב״ן פסקלרלעיכ״ל הגיה״מ כתבו לפ״ד' פתח חלהוכו׳לפמשייליןנדלסתכןיאיןעניביהיןתרוימ׳ומפשרו׳לי״ס ובגמ' (ר לז ) ה״ע
ץן מפיישץ חלסיכי אממשסו אסור לממד כי״ט ובליל י״טשלרי׳לעשו' ג' מכות פירי'דטלילי׳ימאתסאבצ פירי דטבילי האידצלגוןעיס' לאפיוסי ממנהלה מפרי׳■
<£
ל־עצו0וצריןי׳ לעסות שיעור חלה לא ימדוד אותס׳ אלאילוש אותסילשניייפעמית ריהכיצ'לכהןלפ״<קדליצ' (ד יל ) תנןבש״אאיןמולילי׳חל׳ומפנו׳ליס׳בי״ט ביןסהורמו
ו5לנ  9עסיס' יסיותי מן חצי עדה' וכךכיתבו' התופש׳ 3ס״פ אין כדין דעיכסייו שאין י מאמי׳בייןסהורמו מהיו׳ויאיפחיק׳הילצת׳בגמ׳כר׳יויסי דאמר לא נחלקו ב״שוב״ה על
מפייפי' חלה יס אס עפהיאסללמרוד־ בי טולפיס נ׳מי״יש ליזהר מלמדו׳לי״ט לעצל סמתצו׳שמיליכץלא נחלקו אלא עלסתירומ'סבש א איןמוליכיןוב'ה״א מולי :ץוידו׳
יצייר לעשו׳פחות מכסיעו׳ולאיימריר בערס שעשרלמדוד־ בחוללצמצ׳ו' שלא יפחו׳ להלצ׳לל״היומסת׳דאפי מריעה' פהורמ' מאמש סרי ב״סלהוליויוחלה' וממנולסרי
^[ יוסיףאסהעדקטנהוומ״שרבי׳יוסרי״ף אוסר וקהירמב״ס איני ייודע לו' טפסי לכ״ע להוליך בהורפועאמש כמי־ שדי להוליך להא במסניי׳סרו ב״הסמי״להוירמו
יך
קמח בפסח
לא מצאתי להם שאתיוילפסח
מאמש
בלרית׳דיר״י אותסלא נחלקו למתצו׳סמוליצין משמע
 '3ט טפס ולא פתילי יבפש׳ שריי וז אינה ראי' שחתפסו לשון הגמ׳ולדע׳ המפישי
דמתניר דפריו ל״ה אפי' בהורמרמאמס אמרי׳ דכ״ע מורו ביה וכ״כהימ״בס למיד
על לשון הגס דהיינו בשאר ףע עובר א3ל כפס' שיי גסעל רבריליפר׳שו כיןואיי' סחפיתרומ׳ויממסי׳שהפרישן מאמש מות׳להיליצן לכהןביי״ט ואצ״ל חלה ומתנות
אפ1י״ח קמח לשאר ר׳ט' לא ה״ל לכתוי׳ורי״ף־ אוסר וכן סיימ״כה דעסימ׳סקיוד׳ וצ״נ ססו׳דע׳הפוסקי׳ומספ׳מדברי כול'פאיןיחילו בץ חלה למתנות ולפ״ז נרי׳ לפ׳
קל כתה וי ^ תאבל מאח׳קש  .וד לפן כת׳רסץ עוררין כן ה״ל לכתו' וכן דעת הרי״ף סע״ש רלי׳אפי' סיורשיו מאמ׳קאי בין לחלה לין למתנו ' ואע״פ שלא הזכיר מבע״י
יו! ע  5ר

אמדיד'

קהי*

להדיי׳ראי'
מיסר׳דאומא' וצי־אערי'
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@ר7ן מכע״י אצלסל׳פהורמ׳מדץ עמנו' הו׳נלמ׳אבלמצאתי לגאון■ מהר*י אבוה׳ז״ל סב
י״פא -י
קק! שיש סילוק בין מפנות לעיסה' דבמתנית אפילו כשחסו מאמש יכול להפרישן מש״ב
’ Jr״ פ ■V 73בפיסה וסעמא משים דממנו' כיון דלא סבלן ועוד דכמפורשות ועומדות הן וני כרין

והולך ואח״כ מפרי׳אכל מצו׳שלנו שכל אס נילוש׳לבדס 'סברא הוא פלא יועיל $3
הקסהלפטו ' את מלן וכ״נ מדברי המוס והי אש כפ״ק דבינ׳וכתכועודשסw3
סס״ק אס שכס ולא הפיי׳סלה במציו׳סכל אח׳לישת׳לבדה צרי׳לסייימכל אח ״<. !,
ומצרפן בכלי לאס י ט ומפרי מאס על כולן ועל מה סכאכל ימי נראה פטיב ונסי
-

ג,״ ט 0j,Bע( 7הן קוד ספדשה כלאת הפרש כי מפרי להו השתא לאו מידי קא עביר מ ס כבעיסס
עיפהדג״י אתי עכ״לולפ״ז ממפר׳ לשוןרבינוכפסיטו
עישהיפייש׳חלה
דלאקאמאסי׳הורמומאמ׳אלאכמתנו'
אוכלו
£צתכ ,ה0ח  ™ £אבל חלהדוקא -בהורע' היום הוא סיסאי
פפק ר״ח שיכחללהפריש ורי״ף_ .. _ J
_
. ..
הכיו״ין כ 7rf( 5להוליכה אכל סוימה
 ^ Dfומי׳ ? שס
חיים כתכ כשם רש״י .דאפי׳מה שאוכל ומשייר החלה הוי בכ ^
נפגיענייו אי.־« ונגעי לא משמעהכי אלאד^ פ 'ה יי מ ס י יא ? מגביהי? תרומו’ ומעשרו׳וכיון דאיצא פלוגתא דף כ ןןןן א טוב
ייכל ^ייר ״^  7rמאמש נמי מותי כמו סהוכסתי לכך
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ו»תד!
יל׳לפונלחני להפריש ממנה סלה כי״ט וכו׳כפ״קדכיצה
ומג/פניע »׳אק ; ד ט ) אמ׳רבא גלגל עיסה מע״יט מפרי'
48׳' ” ^ ^ ממנה חלתה כיו' טוב אבוה דסמואל אמר
<אח״ב 'מחלקי) אין מפריס ממנה חלמה ביום טוב ופירש
ל« מת(עותי׳כל רש״ידלרכא אףע״ג דתכן אין מגביסין
*’ קה־ מ! לפמש תרומס ומעשרו' בי"ט והא נ «י כתרומת
הא ^ נילסתתלה דגן
דמיא סהיס
יכול
להפרישה מערב
"
,
.
.,ח 7ןגן( vr,c1י ט אפ ה מפריש שלא גזרו על תרומות
*הג״מיע״ג י י פיסה ססיי מיתר לגלגלה בי״ט ולאפותה
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צרילשיייהכל אס מ ואחת מפניסגיבולן
כל אחת ואח כפני עצמ ולמסר
יכירזכל
— ־-
.
,
סחתיכו׳בסל א׳ ומצי׳פן לסלהויפריש ק
:׳קליעסס
(יפיו׳מכל
כאמנשיו

בי״ם פי' פתק גדולי' ולא חיישינן שמתוך כך יבא לאפות יות׳מס'
שצריך• היה לו קמח .אועיסה
בשותפו׳עם הגוי אסו׳ לאפו׳בי״ט :נפ” פכ ( '5’31י ננ )מ ' ינשיא6ץ6ו ז.ן
בפורניולא
תיישי
'
לטירחא
ובלבד
שלא
פתעבהבי׳יט וב״ס מחייין'ומפי׳3גמ׳
1
־.
זתהאחדש׳דחיישי׳שמא תפחת וימנע משמח׳ (שס ) מאי פת ענהפתמרוב׳ופי׳התוס׳
י" ט :ומחממין חמין באנט־כי אע״פ שעצים שנשרו מן חרקה' בי״ט־ דפת סרוב׳היינו פתי׳גדולי׳ולפישאין מ
או בשבת
■ שלפניו אסור להסיק אס נשרו בתוך התנו׳מרב עליה׳טורח כ״כ חיישי ב׳־שסמאייעס׳יות׳
מכדי
יעציםמוכני' ומבטלןכיוךקלי' לאיסוריה מןתר לבטל איסו׳ דרבג ן צרכו והכי משמע בירושלמי
דקא׳מחון
סאת׳מייגעומימנ ' ואינושוש' אלאמי
'ובלבד שלא יגע בהן עד שיתבטלו ברוב ואחי ה״ר יחיאל ז״לכתב
צרכו דפת קטןיש בו טורחיות׳בעריכ 'כל
שאם נפלו בתנו
בשבתי אסור להסיקו בי״ט שלאחריו אפי׳על ירי אס׳ואח׳וב״ה לא סיישילהכי ובס׳כלשע׳
ביטול פרו׳ולא
דמי
לנשרו בי״טן דבההיא ליכא אלא איסו׳דרבנן
!
ן
על׳לננגזותרלע ^
עתפנהט־סש■

תקז.״ (  Cfכדי לאכול פת סטה ואבוה דשמואל סכר
, .מ״ג אע J.
שלא
התירו
חלה
אלא
בעיסה
־ mw
m
!
v yw
להפריש ־׳ v ^ i
״״!
vww
ז
׳*• ׳׳« ־
פיס׳׳י ׳* ׳•«
פת ׳ *׳ י«• ׳«י י•
מרוב׳סרב' ׳■•׳ י ׳}« .׳ע!
חרריןכית ו ^ קררת
 prtrאנונקיא•
ובמרוין
Ä
שנתגלגלה
בי״ט אבל זו היה
אי 1הקמיגליל י
■ לי• להפריש ־גזירה שמא יעלה ויתלוש אכל הנך שנשרו
בשבת אסודין דקין קאמ׳ומסו ' דסיס טייסא דלאצריך
קלון
(!ל)לן מערי״טכתיומ׳דגן■ וסירותופסק -הרי״ף.
מדאורייתא
בי״טמשוםהכנ׳וכאיסורדאוריית׳איןמכטליןאיסו׳ע״כ ולכ״סהכל מות׳ :כתבסמ״קאש
יללןאסזריןוס״ש
כאכוה
.
דסמואל
וכן
פסק
הימ״כסבס״ג
אסור
^
ליקח עץ מבין העצים לחתו' בו האש
בתנור יסלאד׳הרב׳פתנקיסאיןאופיןסתאחר'
הט ך5י?גי | ° 0אבל הרא״ש כ׳טעמ׳דרב׳כיון דקי״ל פרומ"סוצ :לארן אוכל והולךואח״ב׳מפריש לא אבל יש לו פת הדראס הרבה יכול לאפו׳פת נקיה וכ״כ סר״ן כפרק כל כחביבשש
מחזי כממקנו כיון דייכול לאכול בלא הפיסה ואפ״ה אסר אבוה ושמואל כדמערש
המוס׳ולטדוסמדתניא התס לענץ הצלה מפני הדליקה הציל סח נקיה איןמציל
ר3ינ 1לקמן סימ) :טשמ׳בגימיופסק הרי״ף כאבוס דשמואל מדאערי' בס׳ משילין אין מגביסין תרומה פת הדראס הציל פת הדראה מכיל תפ נקיה מיהו כתב סהרס״בא חיל׳ בדברדלא
«לדמזתר להסןק ומעשיות בי״ט ואפילו ליתכ׳לכהןכוביוסוה״מדטכילומאתמל אבל פירי דטבילי דמי דהתה גבי הצלה אסרי אפי ' דברים המותרי ' משוס דאי שרי' ליה אתילככויי
ת״י ח ק) ש״מ האידנ' כגון עיסה שנילושה בי״ט מפיריסיןממכ׳סלה ויסכינא לכסן ולמאי דעריעי׳ אבל בי״ט אס הטיכתו פת הדראה אופה ואינו נמנע ע״כ -וסרא״ס כתב ססוז״ל
טעמי׳דרכ׳אין מכאןראי׳דרב' דוקא בס״ל קא' מ אבל בא״י סצרי׳להפרי׳קודס אכיל' הציל פת נקיה' אין מציל סת הדרא' יכו' וכן נמי בייט של פס׳אס יש לו מצו'נקיות
<  pרענ־>,ר ""ל אסו׳וההי׳דפ׳מסילץאממכי׳קאי ואיירי בא״י ור״ת פסק כרב׳דהו׳בפרא׳ויס ספרי׳ מספיקות לאותו היו© אין לאפו׳אס״כ פת סדראה ויראה אס יש לו בני ביתויגיל
שי׳נ׳׳ויי ®*4־ דגרסי רב וכן מסמב ' מדאקדמיה לאבוס דשמואל וגס ה״ר ברוך בעל תרומות פסק להאכילן פת הדראה שמות׳עכ״ל ־ היהלו קמס או פ׳־סה בשותפו' שם הגויאסור
לקולא-עכ״ל והר״ן -כת׳בשס הרז״ה כדברי הרא״ס לסהי׳דפ״משיליןבתלת א״י שהי׳ לאפות בי״ט מימר׳דרב חסד׳בפ״ב ר :יצ' ( ד כא ) וטפמ׳מסו׳דאיפש׳למיפלגבליש'
סובלת מ״ה כיטבילא מאממל אסו׳להסריס׳דהוי מתקן אכל הכא בתלת מ״ל עסקי" בו הר־  fאיב׳ מ״ר אסי׳בחנו׳א׳לא שיי לאפות ' מספמדרסב״א דאמ' סהפ׳ יפהבזמן
שאינ׳טובל׳וכדאמרי׳בגמ' חלת ח״ל אוכל והולך ואח״כ מפריש והרמ״בן סמך דברי שהתכו׳מלא דלא שיי מהאי ספמ׳אלא כשלו אבללרכו׳ג׳של גוי לאואיכ׳פ״דדסוי
הרי״ף דכיון דרב' אמ׳סתמא גלגל פיסה מעי״ט מסמ׳דאפי׳כסלת הארץקאמ׳מכ״ל ורב ססר׳לא אסר אלא בעיס׳מרוב׳סיש בהיות׳ממילוי תנור ע"כ  :כתבהמרדני
ומתוך מס שכתבתי מלמו׳סזהו שכתב רבי׳דלכ״ע כחלת א" י אסו׳להפיי׳הוא מפני כפ״ק דביצס דאסה שפושה שאור לעיסה בי״ט ציאה דאסור וטעמו מפניססיס
שהי׳ סובר די״ת וס״ר ברו׳שפסקוכרב' הס סוברי' כפי׳סרא״ש דע"כ לא סיי רבא איסשר לעשותו מבפ״י שכ״כ יפה ספת שכעש׳שאורשלו מבע״י כמו כשנפש׳ביומו
אלא בנזלת ס״ל דאילו סלת א״י אמו׳ כדאית׳כע' משילין • ומי׳אין זה מוכרת שהרי ע״כומ״מ נרא׳דע״י סיכוימומ׳כתב הגאון מהר״י אבוה׳ז״ל כשסהרש״ב׳דמחנו'
איפש׳שהס מפרשי׳דאפי׳בחל׳הארץפרירבא וכדפי׳הרמ״כןוההלדמ׳מסילין יסברו אסי׳סצססטו מאמש יכול להפרישןהיו׳לדברי הכל כיון דלאטבלןועורדכמפוישו'
סאינ׳גירס ' נכוכ׳משו' דליפ׳ברוב ספדי׳וכמו סכת׳סר״ן סי״א כן  :והרא״בד כמפל ופומדו הן .וניכרי׳הס קוד׳הסרש׳ כלאחר הפיסה כי מפרי׳לסו הסת׳לאומידישבי':
דברי■ הימ״בס בפ״גלא.כו מחלקי בין חלת האיץ לחל׳ת״לדעיס׳ח״ל כיקדקי״ל אוכל
חקז .אופק כהומיולא חיישי׳לטירסא ופדיכרית׳ ס״ס המביא כר׳־ יין (דף לד)
והולך ואחי״כ מפרי׳אין זה משו׳ממקן טבלי׳בי״ט וסלה' כרבא דהו׳בתר׳מ״כ וזה כמו
אופיןכפויני ומחמיןחמיןכאנעיכי׳ ואץאופין בפורציחדש׳שפ׳מפס'
של רבי-׳לדע׳ר״ס וה׳המ' כתב שהרש״בא הכריע כדברי הרי״ףוהרמ״בט מיסו כת,
.
ופרש״י
פורני
הס
תנורים שלנו הגדולי׳ופיסם בצדם ולא סיישינןלטירח' אםשי לו
שלא אמרו אינו מפרי',בי״ט אלא כשנגמ׳גלגל סמימ׳והליש ' לגמרי מעי״ט אבל אס אוכלין סיבה דלא סגי ליה בתטי -שמא תפסת ע״י סחדסס היאישמצ' טורהשנא
צמר סליס׳היס3י״ט מפרי׳ממנ׳בי״ס כזמן ס זה סכל הפיסה טמאה -מתנו' טומא' מת לצורך והרמ״בס כתיכפ״ג דטעס׳סמא פפסת ותפסיד סליס׳וימנע מסמס' י״טוצן
והארי"כזה עכ״ל וכ״כ הגהו׳טי' מ״ל ודוק׳צש מעי"© אז אין מפריסין ממנ׳חלס כי״ט הס דברי רבי׳וכתבו הפו׳דסא רפני׳אין אופיןבפויני חדש׳בפורני גדו׳מיירישיש
אכל עיסה שלא עירב יק מיס וקמ' מעי״ט שעדין לא צתסיי׳ בסלה מדגמי הלישה לחוש יותר שמא תפסת דאילו בפורני קטן ססמ׳הפס בגמ׳דסרי ^  :ועל
משמין
כי״ט מפרי׳חלה מסה״ג פכ״ל* והתויכתבו נר׳לסלכ׳כרנא דהוא בפרא' ודוק׳גלגל קמין באנטיכי כת׳הר  fאפ״פ סמסמ׳חוסי הרב ' אפי׳לאתר י״ט לא ח־ישידמיחזי
;
■ סלא נגמיה לישתה לגמרי דאי נגמר ' לגמייאפי' רבא מודה דאין מפיישין אותה כסאן ימחמס לצורך סול  :וס' המ׳ב׳כס״ב פי ' אנטיכי יויה גוול ואין חוססיןשמא
־ בי״ט ( סכי איפ׳בירוש' : .ורבי ' סייס כת׳בשס רש״י דאפי׳ מס שאוכל ומסייר הסל' יאמרו לסול הוא עוס׳וסכלבו כממחנדחמיס באנטיכי פי׳סוא כלי
נחש׳ואי׳סוששין
הויבפלל אין מגבזהין מרומ׳ומעשרו' כ' כ הר״אס בפ״ק דביצס וכיון דאיכ׳פלוגת׳ לו מסו׳צירוף  :אע״ם שעצי׳שנשרו מן הדקל בי ' יג אי כסי שלפניו אפורלהסיקן
דרבוותשוב שלא להפריש אלא אוכל ומשייר כלומר כיון דפליגי ר״ח וסר״יף דלמי וכו׳בפ״ק דביצ' (ד ד ) א״ר יוחנן פצי׳סנסיוי מן הדקל כסב אסו׳להסיקןבי״טכלוע
יכול להפרישו ולמ' אינו יכו׳לספרי׳טי׳שלא להפיי' אלא אוכל ומשיי׳ואפ״ג דלרבי ' בי״ט הסמוך לו וכתבו סרי״ף והי״אס דטעמ׳ משו׳הכנה דיבה ואס נסיו מןהדקל
חיים בפס רס״י לאכול ולסייר כמי אסו״לא חש רכי׳לאומה סבידסומריגדולה היא בי״ט אסו׳להסיקן בי״ט בפני עצמן משו׳דס״ל נולד ואסיולסו רבקגזר׳סמאיפלה
ואיפש׳דתיקוןזה שכמ׳רבי' מהצי גס לפי מ״ש רבי׳מיי׳בשס רס״י ד אוכל וסשיי׳שכ׳ ויתלוש  :ומ״׳ט אס נשרו בתוך התנור מרבה עליסס מציס מוכנים ומכפלן וכושם
רבי׳לאו כגווב דאוכל ומשיי' שכת׳רבי׳סיי' כשס רס׳י דססו׳אוכל ומשיי' היינו לומר אמר רב מתנא עצי׳סנשרו מן הדקל בי״ט מרכ׳עליס׳עציס מוכני ' ימסיקןוהא קא
 ,מאוכ׳כל הפת ומפיי׳בו כדי חלה בלב׳או מעט יות׳דה״ל כמפרי׳ממס ואוכלומשיי׳
מהפךבאיסור׳כיון דרובא דסימר׳נינהו כי קא מהפך בהימירס קאמהפך כלומי
סכתכרבי' היינו סמסיי' הרבה יותר מכדי קלס דתו לא הוי כמפרי׳סלס בי״ט שהרי סהאיסו׳בטל ברו׳והא קא מבטל איסו' לכתחלותסן אין מבטלין איפו׳לכתחלה ה מ
במוצאיי״טמפרי׳סלה מתוך פת מרוב׳וסכי דייק לשון רבי׳דגכירבי ' פיי׳בשםרש״י ,בדאוריפ׳אכל בדינני מבטליןוליב אשי דאמ׳כל דגר סיס לומתיריןאפי׳בדרכנן
כתב ומשיי׳החלה וגבי תקנת לאפוקי מפלוגת' ררבוות׳לא כת׳אלא אוכל ומשייר לא בטל ה״מ סיכא דאיתיה לאיסורא כעינ יה הכא מיקלא קלי
איסורי׳וסרש׳ייוהא
,׳ולא הזכי׳הסל׳אלמאדמשיי׳יומ׳משיעו׳מלהקאע' :
וכשפירש ססל׳ כי״ט כלוע" קא מהפך באיסורא כשמוליכן בתנור מזוית לזוית בהימיא מהפך מהאיפורכטל
בין מפיס׳שגילוס' כי״נו בין .מעיסה סנילוש׳מעי״ט למ״ד שיכול להפריש לא יארסנה  ,ברוב ואהא לאמרי' מרבה פליהמציס מוכני׳ומסיקן כ׳הי״ן' איצא מ״ד יי'P־׳1כש.יש
מיך מפני שאסו׳לשרוף קדשי׳בי״ט יזה פשוט* ולעדן אםמומ׳לאפורו׳בי״ט וכן אם בתנו' עצי׳סל היתד הא לאו סבי לא והכי מונחי מקצת ניסח• דגרסימוסיומויביה
מותי לטלטל' גמכא׳בסי' תלז :כחב סמידכי בפ״ק דביצ׳גלגל פיסה מעי״ס אין עליהם עציס מוכנים ואהא דאמרי׳ כיוןדיובא דסיתיה גיבסו כי קא מהפ בהיאי
־« :סיי מענה סלה בי״ט והכיקי״ל וס’ה שאין לאפות כי״ט שאין יכול לאכלס מיסו י קא מהסך כמ 3פסימכיא דדוקא בסאינו מכיר עצי האיפור לאחר שנתערבו ^
ודאי אס גלגלה ואפאה סעי״ט ולא■ הפרי® מכה חלה מצי לאפלה בי״ס ובלב׳טיניח מכירן אין ביטול מועיל לסם שאין ביטול מועיל לדבר שהוא נילר לעקיואחיה י
מפס כדי חלה כשמואל דאמ׳מממ׳ח״ל אוכל והולך וא״מה מפייש עיכ״ל ויס לממו ' יחיאל כפ׳סאסנפלו במנו׳בסב׳ אסו' לססיקן3י״ס' סלאחןיווכו' אבל הנך סנשיו
 .על מ״ס דגלגל עיסה מע״יט אין לאפותה בי״ט לפי שאינו יכול לאפל׳ ואמאי
אינו3ס 3מ אסורין מדאוריתא בי״ס משוס הפכה פי׳ דאיתא בריש ביצה אמר רבהמישי
עול לאכלס הרי מרומ׳יס״ל אוכל והולך ואמ״ב מפרי ' וא״כ שסי ' יכול לאסית׳ססיי דצתי׳וסי׳בייוס הסשי' וסכינו את אשר יביאו חול מכין לשב׳וחול מכין לי״טואין,ש
ראויה לאכלס בי״ט ובלכסישיי׳פמכ׳וכן נרא׳סהויא דעת הפוסקים שיכול לאפותם מכין לסבת ואין סבת מכין לי״ט ומסע' מדברי‘ התות' דררתגמור׳היא וסדאוויה"
בי״ט :
כתכחהגה״מיפ׳ג דדוקא כשנילוש העיסה כולה ביתך התש אערי׳אוכל
מימסיא

מ יהסר הכנהמי׳ ס לפג,ומשכ׳לי״ס  :אסור ליקה שץ מביןהעצי׳להתות בו האש
ןנו׳כפ׳ספבי׳כדי יין (דף לגאדרש רבא אשה לא תכנס לדיר העצים ליטול סהס אוד
ןפרס״י אוד לפשו׳ממנו אוד לתנור סורגו״ן בלעז וטעמ׳מסום דלא ניתכו עציס אלא
להסק׳וסר״אש כתב סר ת פי׳ משו׳דמסזי כמתקןכלי לכב׳בו את התנו׳וכן פי׳בה״ג
יוח׳וכי׳ירוחס דלערש ילפאןדלימליה

לצורך אוכל נפש ואפור אס איצו בדיך להסיג סוס המטר ומיהרלכבד בלס טיכול
המכבדת במים שרי אע׳ס שכבר טיבלס מתחלה
■ כיון סנתגולל® באפי וגס ע״י
חוס האש סוב לא נשאי כס במים שבס לכבות גסליס וכן אס הוסק התנור כיותר
ומטבל המכבד׳ בסי׳להפיג חוה התנור שרי וכמ״ס רבינו בסמוך וכיאה דבענין זה
לוהשריי׳המכבד׳סכ' רבי׳בסס רבי׳מאיר

זלק ולא יגע בפת אכל אם צריך
אפי׳אם אפשר לאפות ולצלות כו כלא גריפה ואינו גורפו אילא
ברי ליפות הפת אי הצלי
שלאבו הטי חויחר ך שרי ודןקא ההמ כבס ג בס׳ הרש״בא לכייףהתנוך
בתנורים שלהן שהיו מדבקק הפת סביבה ואיןצריכ ק לגורפ ןסן
האפי
מותרוהגחלים
ירא
לי
שהוא
ואפ״פשהוא
לאחימכבס
הסקסא״א
בלנ>
אלא מהטיח
שנופל לתוכו אבל בתנורים שלנו שמכבין הגחלים כן וכשם שמותר להבעיר לכור׳אוכל נפפ
בנריפתן
אם
אפשר
לאפות
זולתה
אלא
שרוצה
לגרוף
כדי
ליפו׳
והרי זה כמניס בסר על הגסליס וכן נהגו
הפת אסור אבל אם א״א לאפות כלא גריפה מותר• תנור ונירים עכ״ל _
w
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בסולw.t;1
ונר׳מדבריו
סגור׳כדרכו
ואינו
חדשים הרי הן ככל הכלים הניטלין בחצר אבל אין סכין אותן
ששש  ":תגורויכניס חדשי׳הרי ק ככל
בשמן ולאחט ק אותן כמטלית ולא מפיגין אותן בצונן כרי לחזק
הכליהניטליןבסצ׳אב' איןסכיןאותןבשמן
אכל היסק ראשון מותר אעי׳פ שהוא חרש שאינו נגמר להתחזקולא טחין אומן וכו׳ברית׳בסר׳המביאכדי
עד שיפיגנו ואם צריך להפיגו כדי לאפות כו כגון שהוסקיותר יין (דלד־) וסרס״י
חדשי׳וב*
שישכים :הרי
מ ףאייכו |5*,הפיגו בצונ ןןלכ ךהיה א ומר הך״ ר מאיר מרוטנבורק הן ככל הכלים הניטלין בסב׳ בחצרדחזו
’
—
־ ־־ ן■יי■  j־•■ ׳•» ן ׳•♦׳״! ך
שמותר לשרות כמים המכבדישמכבדין בו התנור אע" פ שמכבה .
למיתב בגוייהו
מידי :אין סכין אותן
שמן
מותר לאפות תנור מלא פת אע״פ שא׳' צ אלא פת אחדופרש״י לההליקןולנסצחן :ואין מפיגין אותן לאת
הסיקן בכונן שתמקשין ע״י הצונן וכולהו
רופא להם שתנוריהם היו קטנים והיו מדכקין הפת בדפנותיהן
מסוס דמתקן מנא הוא :וכתהר" אש וכיון
ומתוך שהוא
מלא אין מקום לחומו להתפשט והפת נאפה יפה דחדשים הס אס כן בלא הפגת צונן אפי׳•
אכל בתנורים שלבו אקלאפות יותר ממה׳ שצריך• אמור לגבל היסק ראשון אפו כדצמרי' לעילברעפי׳■
טיט לטוח בו פי התנור אכל יכול ליקח מהטיט שעל שפתי הנהר חדשים וי״ל דתנור אינו כגמר בהסקה עד
לטוח כו ובלבר שיחדו לכך מעי״ט שיציין אותו ואפ' מותרלרש״י פיפיגכו בצונן ע" כ חסוסכת׳רביט אבל
לגבלו ולמוח בוולר'די
אסור
היסק ראשון מותי • וג 7ש רבינו ואה

נתכאכפ״ב שקוץ רטוב אסו׳לצלו׳בו יקוץ
יכס כתיתי שס סמית׳ואיעשר סאוד ר״ל
לן־ע׳רבי׳ק לח ורטוב שאינו ראוי להסק'
כפני עצמו אבל פ׳ן יבש ודאי סותר וכ״כ
הופ״כא והוא ז*ל פי׳ליטו׳מהסאוד לתקן
3ו את האס שבתנור אא"? הוכן מפי״ט
עכ״ל :ולי נרא׳דלהרמ׳בס כמי אוד אפי׳
יכש 6סור וטעמ׳מסו׳דקוךכש לא חזי כל
כן להסקה וטפי חזי לצלות בו ומיסשרי
אבלעציס סתמן פומדין להסק׳וכשמברר
ני״טמביניקטץ דק הראוי לכלו׳בומיחזי
נמחקן כלי בי״ט ואסור  '#נמסוסדלא
התירו לטלטל עצי' אלא להסקה כמבואר
נוכרי הרמ״בס ודייק רכאכלישכי׳ראמר
לא מכנס לדירהעצי׳למימר׳דטעמ׳משוס
ולא הוברר לכך מעי״ט :
חנורשנפל
לתוכו מטיח הטיט וכו'  3פ׳ המביא כדי יין
(דלב )תנן אין גורפין תנור וכירים אכל
מככסיןופרס״י אין גורפיןאם נפל לתוכו
מן הטפיל׳והטיח אין גורפין אותו דסתק׳
מנא הוא ואתי כרבנן דאסרימכשירי
אוכל כפם אסור  :מכבשין משכיבין את האפר וסעפי שיהא חלקמשפיל ו ומסווהו
שלא יגע בפת שמדובקבדופטמיויישרפכו ובגמרא ( סס ) תכי רב חייא בר יוסף
קנדה דרב נחמן אס א״א לאפות אלא א* כ גורפו מופר דכיתהו דרב סייא כפל לס
אריהא בפנורא בי״ט אמי לס חזי דאנא ריפתא מפליא בעיכא א״ל רבא לשמעיה
מיליבר אווזא ואזרה׳ מסיוכא ופרס״י אס א״א וכו׳מותרכרבי יהודה • ייפתא
מכליא בעינא כלומ׳גרפי המכור • טוי לי כר אווזא צלה לי אווז בתנורשתטריהם
היוקטני׳ ופיהם למפלה ותולה הצלי לתוכו וסותם פיו והוא נצלה אזדהרמחמכא
שלא יתחרך כלומר גרוף את התנור שלא יהא בשוליו דבר גבוה כמו אריח צו אבן
שהוסק בתנור שנוגע כתנורושורפי• והרמ״כס כ׳ בס׳ ג אין נורפין תנור וכיריס
אנלמכבסיןצתהאפר שבק ואס צ*צ לאפות בו או לצלו' אא״כ גרף ממו׳וסעמר
אכתוב כפי תקי׳ס בס״ד • והדין ׳כ אס א״א לו לאפות אלא צ״כ גויפו מית דמדינא
טרי כר׳יסודס אלא דהיכא לאפשר בלאו הכי אסור וכ' הר״אש סך גייפידסמפמין
מיירי בסנפלו לתוך התנור3ון,הטפילה והטית של תנור ואין צורך כ״כ בגריסה זי
אלאסיכא ספת נאה שלא יגע בפת ושלא יגע בצלי ויסרךואפ״ה התירוה דאין
נהאלא איסור טלטול בעלמ׳ אבל גריפה שלנו סמכבין את הגחלים אפשר שלא היי
מתירין הני אמוראים בשבילתפ אבל בתנורים שלנו א״א לאפות כלל בלא גריפה
לילנךמותד ואפילו לרבנן דכבוי לצורך אוכל נפש מותר אף לרבנן עכל :וביאור
דברי רבי׳כך הס אם אפס' לאפות ולצלות בו בלא גריפה ולא יתסרך הפת או הצלי
אפורלנורפו מפני שהוא מטלטלו שלאלצורךאבל מותר להשכיב האש והאס' סכי
כדיפיהיהסלק ולא יגע כפת כלל אע״פ שאס סיסכוגעבולאסיה כדאי לסרכו
אגל אסשי בטיס שנפל לתוכו כדי לחרך הפת או הצלי אס היה נוגעכהס אף ע״ע
שבלא גריפה היה אפקי לאפות ולצלות בו כיון שהיה ממחרך מומר לגרפו דחשיב
טלטול לצורך ומשמע מוכרי רבי׳ לכי תכן משכיבין אאש ואפי קאי אבל טיס איני
מסכי' וכיון ואין בו כוי לחרך הפת כיי משכיב ליס הוי מטלטל שלא לצורך ואסו׳ואף
לפ שיש״י כ׳משכיבין את האפי וסעש' ומדנקט מפר משמ׳דאטמז קצע'דמסכיכין
ולי לטעמיה דלא אפר לגרוף אלא משום דמתקן מנא אבל׳לא משוס טלטול דכיון
דאית ביה צורך כל דהו שלא יגע בפת תשי׳ לצורך לעמן מלטיל אפ״ע שאין בו כדי
לחיךויבינו סובר כהר״אש דטעמאלאין גורפץ הוי משים טלטול ואס כןמשכיבין
יזי לא דהא מטלטל ומסכי כך לא הזכיר גבי משכיכיןאלא אס ואפי שהם מותיין
בטלטולכנ״ל  :ובס״ס זה אכתוב סר״ת פי' דהא דתנן אבל מככשין אפילו כשהיה
אהפי למסופימאהמלשרי :
■ גרסינן כפ׳אין צדין דרש רב ססדא אחד סכין
שנפגס וא׳ספוד סניצסוא' גייפת התנור באנו למחלוקת ייהודה ורבנן לי הר״ן
גייפת חני' שנפל לתוכי מהפיס שלו ולא היה יודע מבע י כ"כ רש״י אבל הרב בעב
התו׳אוס' אלא כשנפל כי״ט ואפש׳שאף רפ״י לזה כתכוין שנפל ססי״לתונו בי״יט אלא
מלא הי׳יוד׳מבע״י שיפיל סאליהי׳יודע הי׳מפקן וה״הע כ׳בפ״ג גס׳ררסג׳דהידסרי
לגיוף דיק בנפל בי״ט ורבי׳לאתיל׳בץ נפל כי״ט לנפל מפי״ט לפי סמעש' די' חייא
כ! היה ולאו דוקא בי״טע״כ  :ודוק׳ כתכורי׳סלה׳שהיו מדבקי' הפרו סביכ׳יכו' אבל
בתנוריםשלכוישמכבין הגחלים כגייפתם אס איפשר לאפות זולתה וכו' אסור יש
לתמוה מהי שכ׳היא׳ס דגייפה שלמי לא היו מתירי'-האמוראים בשביל פת היינו
לוה אפשר לאפות כלא גייפה אבל כיון שסתם תניריס דיק א״א בלא גריפה
כסנקריאס הלכךמותי׳מסמ׳דבכל תמייםריק מותרלאיןגס אחדבהססלאיהא
צ ייןגריעהוא" ככךס״ל לרבינו לכתוב אבל מנויים ס לנו כיון שא״א לאפות בהם
ללא גייסה מותר וכך כתב רבי' ירוחם ולא ה״ל לרבי' לכתוב אס אפש׳לאפות זולת'
אסוי דסשמע דבתמרי׳דידן משכחת שאפפרלאפיא בלא .גריפה ולית׳כדפריש :
מילגייפש דידץאחר&גרף ריבוי האם והאפר אין לטבלהמכבדת במים ולהדר
ילגמףספכי שאז לא נשאר אלא מפט אחר ואס ,וסיס יכול לאפו׳הפתאו הצלי בלא
גייפטואץמכב 1ין אותו אלאכרי שיסא־הפת יפה ונמצא שהוא מכבה גחלים שלא

גונ׳מסכח׳בתנורי דידן גריפ'צסור' :אבל

צריך להפיגו כדי לאפות בו וכו׳סס בברייתא וכתב הר״ן דלאדמילליבון רעפי׳
דאסייינן לעיל דהתם תיקונו סל כלי קודם לתשמיש שמשתמש מ אבלכאןבשע'
תשמישי הוא שמתקןלתשמישו  :וא״ת היכי שרי כפא לאפות .כמנור חדש והתניה
התס אין אופין בפויני חדשה שמא תפחת וכתבה רבי׳בסמוך תירצו במוס דפורני
שאני שהוא גדולויש לחוש יותר שמא הפחת  :ולכך היה אימי הי״ין מיוטנבורק
שמותר לשרות בפיס המכבדת ונו׳נתבאר כסמוך :
■
סותר לאפות תני' מלא
פס אע" פ שא״צ אלא פת אחד בפ״ב דביצה (דף יז) באמת אמרו ממלאה אס׳קדמז
בשר אע"פ סאינ׳צריכאלא לחתיכ׳א׳מסל' נתתו׳קיתון סל מיס אפ״פ שאינו צריך
אלא לקיתון אחת אבל לאפו אמו אופס אלא מה שצריך לו ר״ש בן אלעזר או׳ממלצס
צפה כל התמר פת ספני שהפת יפה בזמן שהתנור מלא אמר רבא הלכה כרשב״א
ופירש"י ממלאה צפה קדרה וכו׳דבחד טירחא סכי וכן מחתו׳לגכי מילוי אבל לאפו'
כל ככר וככר צריך צפי׳ורדיה לעצמו כזמן שהתכו׳מלאשמנורי׳קטני' היו ועדביקין
פת בדפנות ומתוך שהוא מלא מתמעט חללו ואין מקום לסמימופו להתפשט והפת
נאפה יפה וסיים כיו הרא״ש אבל בתנור גדול אין לאשת יותר מכדי צרכווכןמשמ
מדשבקרש״בא כחמוסלאיירי ניהמ״ק ונקט אס ס משמע דוקאאשהשאופ׳לביתה
כתנור קטן אצל נתפוס שאופה כתנור גדולאל עכ״ל  :ומסמ׳לרבי׳שהכל תלוי באס
מדבקים הפת כדפנותיו אס לאו הלכך מנורים דידן אפי׳קטן שבקטנים חשיב גדול
לגבי תנורים דידסו שהיו מדבקים הפת בדפנות והים סומו יומר כשהוא מלא וכ״כ
ממס שכתבו הגה״מיבפ״א כפס הרוקח וכתבש כן פירשו כלרכותי׳ י וזהשלא
כדברי המרדכי שכתב 6הא דאמר רבא הלכה כיש״בא ל״שתנור קק ליש פורני
כדגרסי׳כפ המביא ואופין כפורני׳ ומשמע אפי׳בהערמס והא דתניאלקסן ואס
הפריס אסור מוקמי׳להכתלמוד׳דסנניה היא ואליבאדל׳ס ורכי׳יואל התי׳לאפות
גי״ט לצורך ברית מילה שחל להיות ממחרת ולא היה די להקל בתנור אסל והתיר
לאפות ב׳פממי ם מפני צריכות פת א׳לכל תנור ע״כ  :ומהטסתי׳להעדי׳נתבא׳
בסי׳מק״ג .סיס חולקים עליו חיל א״ח מיתר למלא׳סמנור פת אע״ע שאינו צריך
אלא לככר אס׳וכוכתב הריצה דוקא כמתכויץ לכך אבל בלאו הכי אסור פכ״ל ואץ
נראה כן תדברי הפוסקים  DS :יש לאדם אחד פת הדראה ורוצה לאפרת פת
נקיה או איפכא כתבתיבסי׳תק״ר  :אסור לגבל טיסלטוח כיפיהתנו׳אבל יכול
ליקח מןהסיטוכו כפ׳המכיא כדייין (דף לב ) א״ל רבינא לרב אפי אמר ןל רב אחא
מהוצל דמר שר קין ליה תנורא ביומא טכא א״ל אינן איקתא דפרת סמכינן והוא
דציירי׳מאתמל ופרש״י סרקי׳ליה תנור עבדי אדוני פסים סביבות כסוי פי התנו'
בטיט שלא יצאחוסוכשהצלי בתוכו פהיופקש׳לצלי ותימ' לן מילתא מסו׳דגיבול
טיט תולדה דלישט הוא  .ארקמא דפית סמכינן פל שפתו של פית אנו נסמכים
בדבר שאץ אנו בייכין לגבל טיט ששפת פרת טיס מגובל הוא * וה־אדציירי׳
מאתמל עשה ביסימן ונתקו לצד אחד וסרננ״כס כתכבפי״ג כלשון סזס סממץ
פי התנור בטיט ורפת שסביבות הנהר והוא שרככו מאמש • וכתב סי״ן והוא
דצייריס מאתמל ואע״גדאכתי איכא משוס ממרח כשטס אותו במכור היינוטעשא
מסוסדמדיכא כין גיבולוובין פיחתו מותר משוס רצוי!־ אוכל נפש הוא והיי הוא
כהכערס גופה לפי שבטיסה זו משתמר הסום אלאדגיבול אסור מפיס שנראה
כמגבל לצויך בנין  :כתב הערדכי אק ארקתא דפרת סמכינן וכן מותי לטוח
התנורשמשמינין בו את החמין בטיס המוכן מערכ י״ט או שהיה דעתי על הטיס
שברחובמ״כ י ואיני יודע מה מלמדנו דהא בהדיא אמרי' בגנן' דסיי ועוד מאי וכן
דקאמר• ואפשרדאמאלאשמועי׳סאע״פ שאינו לצור׳י״ס עצמו אלא לצריך מחרמי
שהוא סבת שרי דכיון שעירב כל מה שהוא סותר לעשות לצורך י״ט מותי־ לעשונן
לצורךהשבת • ואפר מומ׳לרס״י לגבלו ולטוס בו וכו׳בפ׳המבי׳כדי יין (סןז ) צמף
רנינ׳וקיטמ׳סרי ופרש״י שרי צגבלו ולעוק בו דצאו בי גיבול הוא וכן פי'הרי״ףונ״כ
התו״בס
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הימ״כם בפ״ג • וכ׳הר״סש שהקשה ר״ת מלאמרי׳כפ״ק דסבת לז׳נותן את האפרוא ' לתקן כשנרצם פיו מעי״ט אבל אם ניצף כלו«׳ שנמעקם ויכול לצלות 13פ״ ,הד -
רס״שדר,1
כילו ע״כ
כפשטו כידו
ונ לפשטו
וספי י' ;:יל
בי״טט ואפי
נותןאת המיס האחרון חייב דר״ייוי׳יהולה' או׳אינו חייב עד סיגבל אלמ' כי מגבל אסור לתקנו כי״טואסיי׳נרצף
;•Lu
דהויהלכ
פיס  *:י  0״ש
ואפי׳נרצףבי'
לי׳לכ״ע חייב -ועוד מוכח תפצו בפ׳ מי שהחשיך דמסייב טפי במידי דלאו ברגיבול ואין מורץ כ״נ דהיינו מפני שסו' מדמה אותו להשחזת סכין דממרי׳בהשהיאהלי׳
לנתינת מים זהו גיבולו־ואליכ׳לר׳אפש׳לס׳דמיירי שנתןבומיס מפי״טונמינת׳זסו ואין מורץ כן כסו שיתבאר בסמוך־הרמ״בס כ׳בפ״ד ספוד סניצף אע״פססו׳יסל
לפשטו בידי אין מפקח אותו ולאהוניר
גיבולו וכי ' ניתגבל מפי״ט ור״ת פי׳רקאי
אסור אא״ב נתן עליו מים מאתמול ור״ת פי׳ראפר במי אסו׳ילגכלו לין ספיד שנמס וכיא מדבריו שהואמס׳
אמתני־אכל ממסין פלו׳סמפהיבץ האס'
ייייי״י ופירש הוא אפר מותר פי׳ להניחו ע״פ התנור כרי שישמור חומו דנרצף היינו שכמעקס מפס והואיכול
אפי׳היה יןמש
אר6י׳יי׳י0' 5
רבא יי״י
וקמ״ל יי*
™יי“,־'
חפש'' מבע"
דחותר
לתקנו כידו יניצס סנעקט הרבהולפי׳כ'
אבל עפר אסיוי להגיח עליו
פוד פר״ת דאיייי להניס קיטמא טל כסוי
לאפי׳ נעקס קצת חסוי לתקנו יכ״פ אס
גזתטר להחזי׳החוס ואסמערלוק׳קיטמא
ן אק מלבנין הרעפים כרי לצלות עליהם שבליבוןזה
אכצ ענויי אפור סעא ימים מיהו ככולה
נתקלקל סיכה מאסור שהוא סוברשאי«
י הן מתחזקין וה״ל כמתקן מנא ורא שובריןהחרס
שמעת׳לאמסמ׳איסורימשומ מייוח אלא
הלכה כרכי יהודה דסרי כמכפירקשאיא
בו
משויגיבול דהאסרי יה אשי לשרק התנור ולאחותכין הנייר לצלות בו צלי׳ ולא פוצעין הקנה לצלות
לעשותןמעי״יט  :כתב המרדני כפר"
מטיט שעל שפת הנהי ולא סייס למייוח מליח אכל פוצעין האגמים במטלית ולא חייישינן שמא יקרע :
שמכי׳כדי יין בש׳אכיהפזרישפודשצולי
לעשותן
אוכל נפש שאי
בו עופות והיה ארוך יוס׳ מדאי ואשרר׳
סכ״ל  :וסמו׳ייסי״ן בפ״ק דשב' כתבי כסס
שנשבר
גריפ׳תנו׳ושפוד
דוחין י״ט כגון
ר״ת תיטמא בלא מיס לשרוק פי תני'שרי
לחתוך אותו ולא לסרסו ממום תיקוןנלי
ולח דמי לסתכ׳כאוי כ־פיסמיכיורהתט
וקמ״ל ללא גזרידלמ׳סתי לגבל -יכת׳ה״ס
גפ״ג סהר״אבד סובי כסי״ת וסהדס״כא
כיאה כמדליק ב׳ נמת ־־שכז ןשנפגמה׳
וחה פי' זה והכריח ס׳מותילגבל הספ ונתן בלא כלי מפין שנפגמה בי״ט מותר לחררה במשחזת של עץ או כי״ג׳ מות יחדד כמשיכת סל עץיכי׳בע'
<ץעסלדביס6סיי ׳יה'יה אתר בר גיכול כיון על חברתה וטורין לעשוי כן אבל במשחזת של אבן אע״פ שמותר אין צדץ ( סס ) תנן אץ משחקי! את הססן
סמתיכ׳לסעמו וא״א לגכליימעי״ע מותר
שמנוגיתו אף בשל אבל מסיח פ ג חבירת' ובגמע&ס )אמר
לחדד בה אין מורין לעשו׳ק אבל להעביר
רב הינא ל״ש אלא במשחזת סל אכןאבל
לגבלו בי״ט ע״כ :ומה סהק׳הר״&ש כפס
ר״ת לפרש״י וכרי״ף והרמ״כה כבי יישבו אבן מוריןלעשות כן ואםנפנמה מעיי׳ט אסור והרמב״ם כת׳אפל כמשחז׳של עץ מוס׳יאי  :כמה ליפני' מע׳
ה״ס כפ״ת מה׳שנת ׳ ונ״ל רלדעת היי״ף
בפי' דברי כר הוג'וכפירוש' לממניוהרי״ף
אפש׳לייסב בע״א שמה שמי׳ססאפר אינו
לא כ ' סוס לפון מסס ולא הסא ג'כדברי
כר ניבול לאו למימי־׳ דלא מיחייב עליה במשחזת ואם לא נפגמה מעי״ט אלא עמרה פי' התחילה קצת רב סוס ואית תו כגמ׳מאן תנאדיזשתזה
משו׳סלאכ׳דודאי חיי הוא כדסוכח כפ״ק להתקלק' ׳ואינ׳חותכ׳יפ׳אםיכו׳לחתו׳בהע״יהרח' יכול להשחיז׳ עצמה אסור׳אמ׳רב חטדא דלאכי׳יסודס
דתני׳ר׳ יהודה מתיר במכשירי אוכל נפש
דשב׳אלא היינולומ׳דלאו בר ניבול לבנין
הוא הילכו לא מיחזי מגבל לבנין דקיטמ׳ לאי לבניין קיימ ' וכיון למדינ׳מיסר' פריי ופסק רב חסל׳הלכ׳כר׳יהודה אמר רה נחמיה הוה קאיתג ' קמיה דיבה וסוסמעבר
לצורך אוכל כפס הוא והרי הוא כהכער׳וגס ליפי' למיימ׳דמיחזי מוגבל לבנץמותי לסכינא אסומא דדיקולא ואמרי ליה לחדודי או לטבורי סמנינות׳אמר לילעבורי
סמנינות׳וחזיתי׳לדעפי׳דלסדוד' קא פסל והאי דילא קאמ׳לי דקסכ׳הלכואיןעורין
ומדברי הי״ן למדתי זה־ אס מות' ליק׳פת אמ׳מן הגוי בי״ע יתבא׳בשי׳תקי״ז בס״ד
תקח ^ ין מלבנין הרעפים ידי לצלות עליהן וכו׳מסניה בפ׳המביא כדי יץ ( דלג כן א מ' א ביי מרס קאימצ׳קמי׳דמר והוה קא מעבשכינ׳אפומ׳ דריחייא וא״ללסרוד'
וכבר כתבתי ,בסי' תק״ב דכגמ׳אוקימכ׳לה ברעפיס חדש '׳ אכל ישנים קא בעיי רמ או לעבורי שמבינות ואמלי לעכורי שסנינות׳ופזיתי׳לדעתי׳דלחדודא
סיפרא סרו וכ״כ־ רבי׳ירוסס בס׳ב שמות' ללכןרעפי׳ישלם לצלו׳עליה׳אבל סרמב׳ס לקא בפי וקסבהלכה ואץ מויין כן וכ׳הרי״ף כל זה  :ופרש״י הלכה כי״י ומותיצל
בפ״ג כסתם אין מלבנין את הרעפים'לצלו׳א ו לאפות פליסס' מפני שמפסמן ולא איש לעשות אבל אץ מורץ לרבים קפלא יזלזלו& ף כשאיפישר לעשותו מבע״ידצל
תילק כיןהסדש״׳ליסצי׳ו ^ה״ה שנר׳סיהוא מפ׳דכי אמרי׳בגמ׳א״ר יוחנן הכ׳ברעפי׳ הבי דשי  ,כגון שיתקלקלו בי '& או שה 'ה אמשל טרור כדאמרי׳לקמן לא התי׳ריהוד'
מדפי׳פסקי׳מפני׳ שצריך לבדקה ואמרי ,לס מפני סצרי׳לחממן ה״ק' ואמרי ,לה אפי' אלא במכשירין שא״א לעשותה מעי״ט ואיתא תו בגמ' אמר רב יוסף סכיןשפסלה
ישכיס אסור מפיי שמחסמן בכל שעה שמלכצן א״נ ה״ק מפני שצריך ללבצן פ כ עד מות׳לחדד' בי״ט והוא דפסק׳אגב דוהק׳וכ׳הרי״ף פל זה ודוק׳אגב ייפייא או אג3
שיחסמו וזהו סבהלכו׳לא הביאו אלא מישכ׳כפשטה ולא חילקו כין חדשי׳ לישנים לפי־ דיקול׳אבל במשחזת לא וכ' הר״אס מה שספק הרי״ף אבל במשחזת לא היינו פאין
מ־שסיזיןאת
סהס פוסקי' כלשון א חרון וכפי מה שפירשתי אבל הרש״גא פסק ג״כ כלשון אחרון להורות כן אבל הלכיכר׳יהור' לאף כמשחז׳סל אבץ מומר דאממני׳ דאץ
וכ׳רוקא רעפי־ם חדשים טכ״ל ולא שוברים החרס ולא חויסכין הצייר לצלות בו צלי הסכין דאוקמה רב הוב׳כמשחזת של אבן קאמ׳רב חמלא ללא כי'ייהודהוהרי״ףלא
ג״ז מסנה סס (ר לב ) ופי' רש״י כסצולין דגים על האסכלא שוברייחרסי׳או חומכין הכי' כל הכי ליפני לאיתא בגמ׳מפו' לקיימי אמתני׳דאין משחיזין את הפכץללאו
גייר ושורץ במים וסולרין ע׳יג האסכלא מפני סהמתצת מתחמם ושורף את הדס הלכפ׳הוא לקי״ל כר׳יהול׳ומה שהביא הרי״ף ההוא עובלא דרב׳דקא מעברהכינא
אפומ׳דדיקולא לא הייא׳צלא להשמיענו דהלב כייהולה אבל לאהביא׳להשמיפצו
ולא פוצעים הקנה לצלו׳בו מליח כרית׳םםי ( דף לד ) ופיש״י אץ פוצעין את הקנס
לתת קממיותיו תחת המליח על האסכלא פשוש' כלי דכל מידי דעביד להשתמש הו דאין מורץ כן ללא מסתב׳למי׳לבססחז׳ סל עץ אץמוריןכן להא אפי׳ רמןממירין
הר תיקון כלי • והרמ״בס כ׳בס״ד אין פוצעיןתא הקצה לעסותו כמו שפול לצלו' בו במשחזת של עץ אפי׳לפדדה לחד ליפצ׳וכיון דבשל סופיי׳הוא אזלי׳כהךלישנ׳לקול'
מליח « ־אנלפוצעין את האגוזי׳כמטלית ולא חייסי׳פמא תקרע שם בברית' ופרש" י הלכך צר׳בפל עץ אשי' לחדדה מורין למסיאין ע״ג חבייתיה אפי׳ לחדדהוכמישחזח
ואין מונושץ שמא תקרע ואפי' נקרע'אל איכפת לן דאין זה קויע על מפת לתפו׳ ‘.של אבן להעביר השמנונית מותר רק לסדד׳במסחז׳של אבן אץ מוי־־ין סן עצ״לאכל
קת ^ מכ ^ דיאופיל נפש שא״א לעשותן מע״יט למזין י״ט כגון גייפת תנו׳וכו׳ הר״ן פיידברי סרי״ף כפשטן לויססביא סהוא עובד׳דרבא לקא מפ5ר סכינ׳אשאא
בפ׳אין צדין (ל פח ) דרס רב ססרא ואיתימא רב יוסף א׳ספץ סנפגמ ' דדיקולא להשמיענו להלכה .כי׳יהורה ואין מורי ן כן בשבת לנסי להלכה סמיחי
וא׳שפוד שנרצם וא׳גייפת תנור וכיריס בי״ט באנו למחלוקת י' יהוד' ורבנן דתנן להשחיז את הסכין אפי׳לחדדה במשחות של עץ כריהוד׳אפ״ה אין מורץ סן לצלצדי
אץ בין י״ט לסבת אלא אוכל נפש בלבד ר' יהודה מתיי אף מכשירי אוכל נפש מ״ט פלא יבא להספיזה במשחזת שלה דכסה״ג אפי ר׳יהורה מגיה לפי שהוא פושהכלי
דת״ק אמ׳קרא הוא לכדו יעפ׳לכס הוא ולא מכשיריו ור יהוד׳ כתיב הוא וכתי׳לכם ומ״ה רבא דש״ל כרבי יהודה לא הוה מעבר סכינא אלא בדיקילאולא כמשסזח ויל
לכל ציכיכט ולא קשי' כאן כמכשירץ שאפשר לפסותם מפי״ט כאן במכשירין שאי יוסף אסומא לריחייא צדאימ׳כגמ׳ אכל במשחזת לא דס״ל פושס כלי ולפיכךכתה
אפש׳לעשומן מפי״ט׳ ופרש״י א׳פכין שנמנמה וא׳שפול סצי־צם בי״ע אישפוויטכי״ר הרי״ף בסמוך לדוק' אגב ריחייא אי אגב דיקולא אכל במשחזת לא ואפ״ספאפשי
בלע״ז•שכסהר ראשו וא׳גריפת תכו' שנפל מן הטיס לתוכו ולא היה יודע מבע״י באכו לדחות ולומר דיבה ויב יוסף משוס דקיימי רב נחמיה ורב יוסף קמייסו לאמשאל
במשחזת של אבן לכיון דס״ל דאין מויין כן לח הוו מצי לאהיורי ולמימי להבירבנן
למחלוק׳ר' יהודה ורמזפממחלוקת׳אנו יכולין ללמוד ופסק רב חסל׳ הלכ׳כר׳יהוד׳
לקייסיקמייסו דכי־מן עבדי דבגמרא מוכס ללרכנן במשחזת פל אכןאפילו
הדכרי׳סנלמדי׳ממחלוקת
 61ע״פ שרב חסל׳סזכיר בדבריו דסכין שנפגמ׳הוא מכלל
להעבירסמנוניתא אשור אבל אה״כ דהיכא דלא הוי איניש בהדייהו לבמשסזחסל
ריסוד׳ורבנןלא הזכירורבי׳פה לעישיישבוחילוקיכמושביארב& מיך  :ומיהשיש
אבן משחזי כר' יהודה אפ״ה כיון ללא חזינן לעבד אלא ה  :י מני׳ל לאהדורי כחיקולי
לדקדק במה שפסק רכחסל׳הלכס כי יהודה אכתוב בסמוך ובסי׳תקי״ר בס״ל:
אבל אס נתמקם קצת ועלץ ראוי לצלי׳כו אסו׳לתקכו ואפי׳אם יכיל לתקנו בידו ועול דשמעתא דלקמן מוכחי לבמשחזת אפי' לי' יהודה אפוי ומ״ה אפרילהראות
■לחכיוכס וסכין שעמדה דלא פסקא אפילו אגב דוחקא וצן דעת הרמ׳׳בסכי
3לא כלי שם אמ׳רב יהוד׳אמ׳שמואל שפוד שירצף אשו׳לתקצו בי״ט' ואע״ג למפסיט
ליס בידס וערפ״י ניצף נמעך שדרשו עליו ונעקס אבל לא נשבר אסו׳למקנו כי״ע מה י ט עב
שכ״ל*ומשמ' מדבריו דסת׳משחזת איני אלא של אבן* ומשמזתסל עץ ה,
טהרי יכול להשתמש בו כמו שהוא וטירס׳דלא צייך הוא • ואף ע״ג דמפשיט בידיה כגון פומא דדיקולא וכיוצא ח״ל הרע״בס ז״ל 3פ הנזכר אין מפסיזין אחהסציו
ואינו צריך להכות עליו כפטיש ז וגם הרא״ם כ ' אסור לתקנו בי״ט ואף ע״ג דפסיט במשחז' סלה אבל מחדלה פ״ג העץ אוע״ג חיש או אבן ואין מורץ לכר זה ניני
ליה בידיה כי יכול לצלות בלא תיקון ע^כ ולפי דבריה׳הייכו דאיכ׳בין נרצס לנמף כדי שלא יבואו לחדדה במשחז׳ ואיכא למידקדמסמע הנא להרי״ף ופרמכ׳ס סכק
משס׳רהי״מב פגר לינתהלצת
דהלכ׳כר׳יהוד׳במצשירץואלו
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סעט שיכול להשתמבו בלא תיקון ולפי' אסור לתקנו וכ׳והיכי שרי ר יהוד' בכיצם כי׳יהוד׳וצ״ל לאע״ג למלאורית׳סרי כר׳יהולה רבנן אסרוהו לפי שאינו צורךאוכל
להא אמרי׳בפ המבי׳דאין מתקנין את השפוד׳ ואין מחלדי ' איתר תירץ רש״י להסיא נפש כ״כ שהיי יכול לתחוב בוסבש׳אעי׳ע שש ' עקו׳א״נ לכלותה עי׳ג הגחלס* ולעת
 1לא צי׳יהוד' א״נ מיצם מפי״ט ודברי הכל אי שימ׳תיקון דהתס היינו תיקוןגמור ה״ה דלהרי״ף וסימ״כס לית הלכתא כי יסודה בשום מכשירין וידשפמ׳ממית כז י
על& צפש׳כלי מחמתו כ״כהר״ן וכת׳סיותר נכון בעיניו מה ספי׳הר״ז דנרצף היעו גבי אץ אצכץ האש כדי שלא ת תעשן הקדרה יש פקשי׳על זה חמה סאעי בשאי1
תנכפף לגמרי ומ״ה אסו׳לתקנו אפ״ג דמייפסט כירא מפו׳דשוו׳‘ מנ ' הוא ולא למי צלץ הלכה כר׳יסוד׳ותייצו סלא כל המנשיריןשוים ויש ססלצ׳בהם צר׳י ומחיו לו
תעשןהכיא ;;f
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את הבקע׳מפני
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לירצס׳ דלפיל להתט היינו סצתעקס מעט והוא הפך מלשון צורם באזנו ומ״ה שיי
לכבות ־ ־
 ־יאסרו .
 1לאו שוויי מצא הוא־ורכי׳ימחס כת׳בח״ג שפוד סכרצס כלו׳סנפגס פיו ואין יכול בשביל שלא מתעשן הקדרה תבשילו שהוא מכשי׳אוכלינפש ממס עותרוהוחשש ז
לצלות בו מותר לתקנו בי׳יט ורוק כסניצס' 3״ט והלה ' ואין מורין כן לרבים שע׳יבא לו מקום לפנות׳ ודעת יבי ' לאסור היל וכדעת ההלכות עכ*ל  :והכי
ממ׳יש גבי השסזח הסכיןולפי דבריו

 tODHמכשירי

אפש'

מעי״ט

ר״פ
יס לדומיה היכי שיי הפאלכעבי׳פסכיןאכומ׳דדיקול׳צוצהימ׳דריסייצ :וניל סה״ס
_י'3דכלכס״ ג א:,י רכב׳ שדו דשרי דאייכאןמלאכ׳כללכיוןעא< נז מפח ח במשחזת
סלה וגם הסכין מוחן קנ׳הלכ׳לא בכלל סב־ם־רין דאסרי רבנןהוא ופרי לכ״ע הלכך

בלע אבל טיפל! מל גייס הכלימה פאיסו׳פצריכ׳ליכון גמו׳פהסיר קליפת ליבוןזס
ודאי אסור לעשוחי דניכר בטוב דלהמדר׳כואעוסב ומיתסר מירי דהוה אהנמל'

הקטco
,

י נז

המכמלשר!ףסמ(י1
כלי׳דאסו׳לעשו׳בי״ט ע״כ וכי נ המרדני בסוף מס' ע"?  : 5אסור להטביל כלי חדס
שתיעדין בו אנ5
ליפי
לנרי
רמולכי
& ח ינקבהשחזת הסכין בין כסנה בי״ס לכסגס ממי״טדאפי' מפגמ׳מפי״טמותר או להטבילו מטומאתו וגתבא׳בסי׳סכ״ג ויתכא עויבסי׳מקי״א -כממומ׳לספשאת
לחד  V ,ג ספן או /קרס אואבןדלאו
הכלים ובמה אסו׳כתכא׳בסי׳פכ״גלפנין דאיישל רש יפת
סבת וברא' ויה״ה לעניןי״ה :כ הרא׳ס ה׳! פ! 7ללי לקבר*
מלאכ׳ס א בלל שאילו לימה מלאכיאפי׳ להשחיזה בי״ט ופי' רב אלפס אנב ריחיא או דיקוי -א אבל אל
והכיפסתלאבלאם בתסוב׳אץ מקבץ נקב חדש בי״ט בחבית היה נדאהלאףנאן
ננפגמימעי״ט סיס אשו' דלי׳הלכמה כי' במשחזת ובעל העיטור כתב אפי׳במשחזת
אשיר אכל ניזלן
יהוד׳כלל ולפ״ז האדאע׳רבחסדא דסכ׳ן
דהוי מכפירי אוכל נפש דיכיל לפפיתן להקלדה ינוא®
אינו יכול לחתו' בה אפי׳ע״י הרחק אסו' להשחיז' דה״ל מתקןטנא:
סנפגמ׳חחלוק׳ר׳יהיד' ורבנן היינו
לחדדם
מלילות ומפרכיןקטניתבי״טוכינפימעט מפי״ט  :כתביו המוס׳בפ״ק דכיצה אהא לאףמגדיהייולני
““ “־ “
נפסחז' שלה אכל ע״ג מן
אוסרם
או
אין
דאמ׳ רב יהודה ל״ס אלא שהוסקמעי״ט ׳יא( '0לשחף היינז
(
חטט ואוכל » תי׳רמנו? וחחחמ ^ רל ,לא
מעט ואוכל אפי׳בקנון ותמחוי אבל לא
ל(•'!אהזלישגתמלא
לובנן נמי שיי ושפו׳
סנרצ׳רקאמ׳דאתאן
ופר' וא״ת ואנו איך אט מסלקץ אפ׳כיר'
למחלוקת ר״י ורבנן כיינו בשנמק׳לגמיי בנפח וכברה :הבורר קטטת או שאר דבר אס יש טורח בברירת
(רנה לשחף הסיע
בי״ט לאפית
הטפטי״דא אע״ס סאיןראוי ( « רךהמפיי׳אנג
ונוי׳תיקון גמור הלכך הוי בכללמכשירין האוכל יותימפפול׳כגון שהאוכל מרוב׳בורר כדרכו לזרויהפפול' :
לנלו׳בו ביצה ואו׳הר״י דמוקציאינו אסו' לאחר שגתמלא
ד 6סוירבנןוצסר רי יהוד׳מיצףדהיינו ואם טורח יותבכריריהפכול׳כגק שהוא רק נוטר האוכל ומניח
לטלטל בי״ס כשטל אוכל נ פס וספח׳י״ט העיף < מזפ’( ־«»1
^קס קצת אע״ג דמפשיט לי׳בידיה גזר' הפסול' ודוקיכשהאוכלסרוב׳על הפסול' מכמותו ומשכחת לה
להסיריישם ה״חע
וראיה מלקמן פר' אין צדין ע״כ וכן כתב
אי החיט הנשאר
מפיינרצם • וגייפת התנו׳ דאמ׳רב חסד׳

באופל מרוב' ואפ ה יש טורח יות' בבריר' הפסולת כטןשהוא דק
המידכי בפרק ככל מפיבין:
שהואמחלוק׳ר' יהודה דרככן ואפ״ס כתב
כדפרישייאבלאם כמות הפשול׳מרוב׳אסו׳אפי' לטלטלו
שהאול
המי מולליןמלילות וספיכין קטטת
הומ״כס בפג שאס א״א לאפו' אי
לכלות
בי״טוכו׳מימר׳דרב׳בפ קסא
בטלבדו׳ומ״ט לחי' ובטגי׳שנשתברו ועדיין מעורבין בקליפיהן
אא״כ גרף מית׳צ״ל דגייפת תנו׳דקאמ׳ אע״פ שהפסול׳מרוב׳יעל האוכ׳מותריןדלא מיקרי פסולת מרובה דביצה (ד י ) 3והא דהניא המולל מלילות
בר חשד ׳היינו כאפס' לאפויכו ע״י סדחק פיון דאורחייהו בהפי ודיו׳ כמו שומ׳לפרי ולא דמי לעצמו׳וקליפק מפי״ט למח׳מנפ׳על יד פל יד זאילואפי'
(ג )
ילן היא
וחפ״השרי ר' יהירה אבל כשאיא לאפות
בקנון
ואפי׳בתמסוי אבל לא בטבלא ולא  n" i0jפ״א יכ״ב
כיוןשגפררולגמרי.מן האוכל איןמסנניןהחררל במסננ׳שלו ואי׳
מכלל לרבנן נמי שיי דגייפת תנור
לאו
כנפ׳ולאבככר׳מסי׳בגס׳דה״ה
דבי״ט
פרי
א״ן (תשמ׳דנליגק
8לאכ' גמורה היא ולא אשמה רבנן אלא ממתיקי׳אותו בגחל׳של עץ אבל כשל מתכ׳מות׳אקתולקהמפננ׳
למלולצלאאיי די דמנ׳ריפ׳דברית'מפ״ש שריאע״גלייאאת ,
נןר׳אטו שאר מכשירין שסם מלאכ׳גמור׳ בי״ם לפגןבה שמריי הית׳תלוי׳ועומד' מותיליתןבה שמריט
רייי _ '1
סיפא מעי״ט ופרש״י דמפרכי׳ היה ימעפנרץ
תנא
לסננן כמי
לינזן אנל גרנעל®
היכ׳דא״א לאפות אא״כ גיף לא העמידו ומערי ותול אותה ליתןכה רסיס ונוחןכה שמרי ובלבד שיתן בה היינו סיןפיך השרביטין וייוצררזיע
אסיר
נלוחן
דבריהם כדי שלא ימנע משמחתי״ט:
רמוני׳תחלה אקעושין גבינה
בי׳־טמוללין מלילו׳רדס כלאחד יד הואמלילו׳ שהיהיריללהגיגילו
והימ״בס עצמו כ׳ טעם כיוצא כזה כפ״דעלמה שאסרו ביקוע עציס והתירוהו
סל חטץ סמוללן בידיו כשהס רכיס על ידעליד מע׳מעט אבללאבטבל׳וכו׳דמיסזי מנפ״י ( נ׳מהרר״א
ייה אג יז׳לנרא®
בקופיץ ובצד החד שלו כנ״ל סצ״ל לדע׳ה״השמפי*' דהרמ״בס לא ס״ל דסלכה כר״י כמאן דעביד לצורך מחר שאין דרך לעסו' בכלים הללו אלא הרכה וכי הי״ןמוללין
לנ״ש שפיל שנלו גו
במכשירין כלל ומפני כך כ׳על דביי היש״כס דיני׳אלו של השחזת הסכין כס נדע' מליצו׳דדש כגאח׳יד הוא ואפייכסבת לאו איסור'סדצורית׳הוא אלא
מדרבקובי״ט
ניוס לגלאי נ6ר
להלניפגמפן אחר הפעוילמעל־ שאיןהלבהיר׳יהוד׳במכשירין ומפורש בהל' פר‘
לא גזור וכ׳ס״המכע״ג סובר רבי' סבי״ס מולל־כדרכובלא שינוי וקדמת ההלכות שאיחיילןחשייזת*
פשיט' לשרי ףא
לי .ת! ן  7פא < א
לעהן!ז זה מעי » ,
אלא שנהגילעשית?
גשו יפת החיט *

ללי ני מי לגלזת
נו 3ייםייאח'שאינ«

 1אז כא למידק למה לא כ׳הימ״כס דלהפכיי סמכונימ׳מות לסעני׳הסכין
או סיס וכיוצא ומירין כן ליביס כדאסכתן בהנךרמן באפיו ל כנהו ימן דקמיהו
ולהעכיר סמניטת׳קא בעו -ושמ׳י״ל דכיון דלא כ׳אלא ללהשחיז אין מוריןממילא
וושמע דלהעביר סמנונית׳סרי דסתס הססזס אינה אלא כדי לחדדה אבל צהפביר

פ״ג עץ

סמנונימ׳מהיכא תיתי לן דאסי’ :רלענין הלכ כיון שהיי״ף והרמ״בס מסכימים
לדע׳אחת כפי מס סתי׳הר׳יןדברי הרי״ף הכי נקטי׳ואע״ש שהר״אש פי׳דבדיו ב ע" א
(ואין דברי סר״ן ממסכים דעת הרב מס דעת התלמיד :
מעי״ס אסור
לחררה במשחזת ואס לא נפגמה מעי׳־ט אלא התחילה קה ' להתקלקל וכו׳מימי׳סם
נפבתי׳בטמוךזפכין קעמד׳מות׳לחדדיבי״ס וי״מ דפסק׳צגב דוחקי ופרש״י שעמד׳
מחייפו׳שלה סאינ׳חותכתיפס אכל לא נפגמ׳• מות לחדדה בי״ט ואמ״ג ימאמפל
וגמלשי׳המסיל׳לקלקל ולילך דלא ה״ל לאסוקי אדעמי׳מאתמל דסב׳לא צריבנ׳אבל
נפגמ׳מאממל לא פד שרי דמוכח קלקול שלם וה׳״ל למיעכ׳מאממל -והר י ןכ'שאחרי'
5ירשוה שעסד׳בי״ט דוק'• וסרמ״בס כפ״ד ססוהדין כפגמ׳לדין איכ׳יכול׳לחתוךאלא
ע״י הדחק ואיןבה פגס ולא חילק ביןנפגמ׳מעי״ט לכפגמ׳בי״ט סכ׳וו״ל איןסשתיזין
את הסכין במשחו׳יסלה אבל פסדדה ע״ג כעץ או ע״ג חרש או אכן ואין מורין דבר
זס ליביס כדי שלא יבואו לחדדה במסשז׳בד״א בסיכול׳לחתוך כדוחק או סנסגמה
אבל ססאינייכול׳לחתו׳כלל אין משחיזין אופ׳אפי׳טל העץ סע יבא להסחיז׳במשסז '
עכ״ל ודברי רבי׳כדברירש״י -ויש כאן ייפו' בדברי רבי׳שכ למיל ואס נפגמ׳מעי״ט
אסור יחזר וכ׳ כאן נפגמה קפי״ט אסו׳לסדיה במשחזת  :ומ׳ש רבי' בסס העיפו'
דאפי׳במשחזת כך כ׳הר״אש ג״כ שהיי כתבתי שעל דברי הרי״ף שכת' אהא דס  :ץ
שעמדה ידוק אגב ריחייא או דיקולא אבל כסשחזת לא כ׳הי״צס דהיינו צומי שאין
להורות כן אכל הלכ׳כי' יהודה דאף במשחזת סל אבן מומ׳ומ״ש דטעמא דכשאינה
יכיל׳לחפוך אלא ע״י הדחק אשו' להסחת הוי מסו ,מתקן מנ׳לנ הר״ןוכבר כתבתי
0לרעי 3ס נתן טעם אח׳דהיינו שמא יבא להשסיזס במשחזת ורש״י כ׳ דסעמ׳מסוס
דהויסיירח׳יתייה  :כתב היש״כא בתשובה מות׳לתמור עוף בי״ט שמילאהו בשר
כתוס מבפני' שהרי אופס תפירה צורך אוכל נפש הוא ורבי׳ייוח׳ כיבח״ב מולי יתא
נלמזמלילאיס מבשר וביצים ותופרים חוחו כתוב בירוש׳ סאסו׳לפשתו בי״ט סמ׳
’חתוך התפירה אלא כיצד יעשה יתקן מערב י״ט סחוט וישימנו כמחט ויזהר שלא
ימשך החוט דכל מכשירין שאפס לעשותן ממי״ט אסור לפסוהן כי"טא כ״כ סיצ״בר
פניל והכלכו כ׳ג״כ דני ' היא״כד DfO :האגור בשם סבלי הלקט שהותי לחתיך
אגד גדיים ועופות מקולסים וסוטים פפורין וכ״ב המידכי 3פ' המבי׳כדי יין ונבר
משיוי זה בסי׳שי״ד ; כחוב בתש״בץ סי׳ס״ף שיטלין לשרוף סחיל׳אי סמיסוס
סקיסי־ין בו האווז או סחמגול׳בי״ס• כחוב כמרדכי פ״ב דביצ׳ר״י התיר בחשו׳
ללק כי״ט כלי סקויין טר״סא בלעז שאפו בו ביו׳תחתיה פלצדוןואח׳הליבון יאקן
עליהפסטיי׳דא סל נשר׳ומשו׳מיקון כלי אין כאן שהרי כיאיכמחממ לבשל תחתי,
ומש׳מכשיריןכפיסה־י -י הבער׳זו צייכ׳לכישול ע"כ וכ״כ הגה׳מיי׳בשא בשסס״ג
ציי׳לזסי שלא ימתין ,עד שיצסקאח׳ הליש! אלא מיד שיעבירו מן האש יתנו אותו
על המאכל שצרי׳לאסית ירוק' כשמחלמ׳מחלב לבשר או איפכ' דאז לא בעי ליבון
נטזרשססרף קליפתה ולא סגי לי׳כליביןקצש כמו סיגילין סעיל׳לפת עליה קם
לפסו'־"
  — —-י י  -׳- ״ *-׳׳ו וכככי סגי דלא ניע מהגעלס דמועלת פ ף בתשמישו ע״י האורהיכ׳דהימר'

נראה שזס חיקןן
לפינהנשי טדפא
של פלל ענ״ל (ל״ג
לשר ימט״א דהרי
א״אלעשיתןמ -עיי

נקיטי' :
הבורר קטטת או שאר דבר אס יש פורח בבייר' האוכל וכו׳עד דלא
מיקיי פסולת מיוכה כיוןדאורמייהובהכי והוי כמוסות' לפרי הכל נתבאר בסי'
שי^ ט • ,Jודע דמפס וכברה אסו׳לבמ׳בי״ט והכי תנן בסדי׳בפ״ק דביצס ולאחשש
ימס נפנא*
רבי לכתבו פה לפיססמך טל מ״ש גבי מוללין מלילות• וכ׳ה״המ
בס״גסכ׳הרס״ב^
זר׳־ים חילקיםעל
שמה שאמרו אבל לא בנפה סוא' מפני שיש בה כשב
חיו׳חסא׳ולא
רצו
להתיר
'
כי״ס
יל/יס ס״ל ליי יפר
וטת:ך הסעס  Wיצא לו שכל מה שיש בסבת חיוב חטאת כנין בורר שלא _ _
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אמלי׳לגעי^לגגיפ
בו ביו׳ווס שבהלכו׳ובדב־רי רבי׳לא נזכיחילו׳זה כלל עכ״ל.־ תבן בפ״קדכיצ׳רג״א
אף מדיח ושולה ובגמ׳מני׳א״ר אליעזר ב״ר צדוק נך היה מנהגן של בית י״ג שהץ
מביאין דלי מלא עדשים ומציפין עליו מיס ינמציאונל למטה ופס ^ למעל׳וסתטא
איפב' ל 4ק הא במעריהא בגילי • ופרפ׳יי מדיח כמי׳ושול הפסיל שצףלמעל׳איפכא
אוכל למפל׳ופסול׳למט׳ עפר' למט׳מן האי־כל גילי קש למעל׳מן האוכל וכ׳המזב'
בפי׳המשנ׳דאין הלכיכר״ג וכןנר׳שהו׳דפ׳הפוסקישלאיסזכירו זה וטעמ׳משו׳דמשש"
דפליג את״ק וסלכ׳כת״ק דסת׳ליתנ' כותי׳אבל ר׳ירוח׳פסק כר״ג ונר׳שמעמו עשו׳
דא״ר אליעז׳כ״ר צדוק היו נוהגי׳בית ר״ג וכו׳ומעש׳רב ^ :י | מסננין תח החרד
במסננ׳שלו ו 6ץמממקיןאיתו וכו׳כרית׳כפ׳ר״א דמיל ' (ד 'קלר ) ופרש״י איןמסכנין
סשו׳דמיחזי כבורר שמשליך הסובין שלו ואקממחיקי׳אותו בגחלת כדיך שרגילין
לכבו׳את הגחל׳או אכן נסוק׳בגחל־סל עץ אסו׳דסיי כה כיבוי גחל׳של מחכ׳לא שיי׳
בה כיבוי דאינו נעש׳פססומפר׳בגמ׳טעמ׳דאסו׳משו׳דהוה איפש׳לעסופו מאתמ'
בסי׳תק״ד כתבתי סאסו׳לעסותו כי״ט בגרגי׳ סקורץאורו״גאיאין תיליןהמסמר'
בי״ט וכו׳פלוגת׳במתכי׳פ׳ר״א דמולק ( דף קלו ) והלכה כסכמי׳דאמרי איןתולקאת
העסמייאכל נוהנין לתלוי׳בי״ט ומסר׳בגמ׳דטעמ׳דאין תולין כדי שלא יעש׳ ?דרך
סהו׳עוס׳בחול ותול׳אות׳למקבה רמוני' ונותן בס שמרי׳ובלב׳שיתןבה רמיני׳תסל׳
מימר׳שס ( דף קלט ) ופרש” ' מערי׳ותול׳אומ׳לצור רמוני דלאו עובדין דחול נינהו
ומסנן בה שמרי׳הואיל ונתלית דסא אסרי׳נותנץ לתלוי׳בי״ט וסו דשלי בה רמוני׳
בייס׳דמוכס דמפיקר׳לאו לשמרי׳תלוי בכל שא׳ דיני סינון יקושא׳מסקין נר׳סי״ס
סוה לשב׳וכב׳נחב׳מספ׳דביי סלו בסי׳סי״ט  :איז עושן גבינ׳בי״םבמי׳דאיפשיס,
בפ׳ר״א דמילה (ד קלד ) וסעמ׳מפר׳בגמר׳משו׳דהוה איפש׳לגבן מאתמל ו גבינס
דאחמל חשובה כשל היו גרסי׳בירו׳סנלק רכינה מסו להעמיד חלב אס 6ו׳צס כן
אף הוא חולב ומעמיד מי״ט לסול וכתבו סר"{ בס״פב דבינ׳והגה״מ בפ״ג מהלכ׳י״ט
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כגרוגרת המכבי והמרבץ והרוד׳חלות דבש סגג בסכ׳חיי חטא' הזיד בי״ס לוקה מ׳
די״א וסכ״א צ׳זה וא׳זס אינו אלת מסו׳סבות ופרש״י אסד זה ואת ' זה אחדשביואש׳
י״ט וי׳רבי׳ירוס׳סמפכי כייסא זו כתבוקצ׳מפרשי׳ רסולב ומשבץ ימגבן אסידקי
המר'חלות דבש אפי' רכש הראוי לאניל' דלא התירו אלא מבשל ואוע ' וכיוצא בזה
אכל כתוססוכתבו דלא אשיו אלא חלות דבש ועלה קאי בפ׳סמצטע דבי״ט לוקס
אכל חוצב ומחלץ ומגלן לצורך י״ט מיתר דמעלי כשהוא בן ירקו ורודה חלות דבר
דאסו׳דוקא דבש והרביש אבל בראוי לאניל׳מויו׳וצהי׳ שאיפש׳לעסומו פש״ט חן
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ותבואה
מישו׳לרסו׳להצכיל לבהמתו סההוצא׳ימלאב׳ (איא-
לכדיהמדדני
לןכלהרס״בא כ׳שהאשיר
מעכבת עכ״ל -ורבי׳סובר כדע׳סרש״בא ולפי׳כ׳ ואינו נר׳ גמור״היא ולא התירו אצל בהמה אלא טלטול לכד שהו׳מדברי סופרי׳פכ״ל חס כעי ליי-זב ננן ל -א
דאע״תשכב' הכיטהו וכו' אלא צרי׳שיאמ׳לו אס יפפי׳לך במס ססכננו לעצמינו בא
ומכול  :כחב הרחבס כס״א עסה לעצמו והותי׳מאכנל המות׳לגויאו לכהפ׳וכ' ססתו שכתבתי למעל' כדין ההוצאה ע״כ וכ״כ הגה״ע בפ״א בשס ר״ס ונ״כ סרוקח
^ כ הא *5
אסו להביא כל מאכ׳דרך ר״ה ט"כ וכ״כ המרד׳דקי״ל כר״י הגלילי הלכך אסור להכי א י «יך "דפ ? -ימן
ה״הזה פשו' ונלמד מהנז למעל׳כגוי
הנכנס מאליו כ׳הכלבו אין מזמנין הגוי בי״ט דרך י״ה מאבל בהמה וכן אין עושין מורסן לעופו׳בי״ט דממפטינן מלכס ע״כויש5אגת »למתה .
גזרה סמ׳ירבה בשבילו
והירוס׳מתיר
אס
אין
מכירו
שאין
לחוש
שמ׳ירבה
בשבילו•
לתמוה דהא סרינןבסוף מסכ׳שבת לגבל לשוורים ע״י שינוי ואיפש׳דמ״ס• איןעוסץ ( ) 3מש«עךש״ל
ונ׳ועועיסת גיי
אושפס׳שמזוטת׳עליו
כל
;
מן
שישראל
אוכל
מפתןאו
מתבשיליץ
מורסין
לעופות
בי״ט
בלא
שינוי
קאמר
דאילו
ע״י
שינוי
מיסראסרי דל אהף
■׳ ^ 7האי «תר 3
לש !ת
נאפית בי״ט אבל
אקראוי
ליחד
להן
פת
או
מנה
לבד׳
וקראוי
להזהי׳לאלו
סאופין
כמו
טלטול כעלס׳וכ״כהכלבוכס׳י״ט שריי' המורמן לתמגוליס מומרת ובלבי ע״י י־איא ^ מ^
הת׳כתכורי הגוי' ונותניןסכרןפת או ככר שלא ייחדו צו אותו ככר עד אסר אסיה סינוי לפי שהדבר קרוב לגיבול -ואהא דתק עיסת הכלבי כזמןססרועי׳אוכלי׳ממנה ז* כן מגין
■לפרש
נוי שלא יהיה טורח האפי׳ומסיי׳הככר וטלטולו ידוע ומפורס׳שסו' כשביל הגוי אך נאפית בי״ס כתב ן" אמי
הר״ןאמרי׳כגמ' דדוקא בדאית ליה נבלם הוא דשיי מפני שיטלאעיגדאשז׳לעש»
ססרהאפיהנומנין לו בשכרו אי זה שירצה לפי סכל ככר ראוי לישראל והוי מ .לפייס.
הכלבי׳כנביל׳עכ״לטיס
לתמו
' עליו למה כת׳כןדהא כי אמיי׳הני בגמ׳סיען פזםמ 1אכהכז׳לצי
סמזונותיהן עליו אחר אסר לא יאפ׳לו הפת אס לא יתכנו סלקו ע״כ ואף פ״פ סיס
למאןדלי׳ליה הואי׳ומ״ה כעיידאית ליהכביל׳סיכו׳לפייס׳בה יהל כ׳הר ^כ ׳ כעיס /ק״גלפרד?  tf״/
לדקדק בדבריו טיב לחים ולהזסר כתוב בהג״מי פ״א לשלוח לגוי ע״י גוי בי״ט כת'
נאכל׳לאדס
ומות׳לאפות׳
שאלו
לא
סיה
לו
במה
לפייסן
ע״כ
צרי׳להאכילן מעיסה זי ד6שז,
ליהזממ1מימ'
בא״ז דשרי פי׳שא״עפשאסור לעשות בי״ט
שום מלאב' לצורך גוי מ״מ לשלוח לגוי וה״ל כפיסיסציה של גוי וסצי׳שלישרא׳שאסו׳לאפות׳בי״ט נובל מאן דאית ליה הואי׳ לפאת פרי m
מ״ינויסדי :ב כתוב בא״ח לא יסלח לגוי
מרון
בי״ט
לא
פת
ולא
תכשיל
אס
היה
אע״פ שאין לו במה לפייסן שרי דהואי׳ואסהי׳לו במה לפייסןהיי שרי הסמ׳כמי שריש״מ' י®’ 5למי
בדעתו לשלוח כי״ט שא״א סלא ירבה
בשבילו
ומה
שאמרו
ממלאה
אשה
קדרה
וכו'
ומאחר דק״ל כמאן דאית ליה הואיל וכמו שפס׳סס הרי״ף וכ״פ הימ״בס בס״א א״כ.
ל ^’ י
היינו דוק׳לצויך ישראל עכ״ל וכבר
נתבאר
במחלת
סי׳זה
שאין
כן
דעת
ספוסקי'
אפי׳אין
לו
כמה לפייסן שרי• וי״ל דאפי׳מאן דאי׳לי׳הואיל היינו ל ננני ןתי י ב
נלמנה ז :״כ «סל
אנשי המלך שמוטל על בכי העיר לאפו׳להם אפור לאפות להס בי״ט וכו׳ כפ״ב אבל מ" מ איסור' מיהא איכא והלכך כי אמרי' בגמ׳שאני פיסת כלבים הואיצייכול<v"f
בהדיאדאשזד
מיצ׳נמו מיניה דר׳הגי
כני באגאידרמו עליהו קישח׳מהו לאפותה כי״ט א״ל חזינא לפיישן בנבלה היינו לו׳סאין כה חיוג אבל איסור׳מיהא איכ׳י» ואפ״ג דנאפית קתנילהזמינן ני׳ייטילא
אי יהבי ליה
ריפמ׳ליטק
'
ולא
קפדי
כל
חרא וסד' חזיא לינוקא ושיי ואי לא אסיר דמסמע לכתחלס לאו דוקא דלעולס לא שרי אלא דוקא בשיש לו כמס לפייסן .כנ^ל
ופסק
הימ״בס
ק
כפ״א
אבל
הרי״ף
ואלזרשכתבתי
זס
והר״אש
מצאתי
כתבו
דלימ׳להאדרב אלא כיןכך וכין
לוז״לסכ׳כיוצא בדברים אלובפ׳הנז׳גבי הא דאמ׳רכא
■ !״ '”  f r׳ !ua
נן
אסו׳דאמ
'
רי״בל
אין
מזמנין
את
הגוי
בי״ט
גזיה
שמא
ירכה
בשבילי
וכס
,
עיסה
ה
שכן
חציה
פל
גוי
וחציה
סל
ישראל אסור לאפותה כי״ס 6כל ה״ה כ ' בפ״א שניצבו קאי (&פ״השיי
דעת
הרבה
מהמפרשי׳וטעמס
מדקא׳בגמ׳ופליג
'
דרי״בל
והס
בעל
מפרשי׳
העיטור
דאהא
דרב
והרש״בא
דלדידן
דאית
לן
הואיל
אפי׳אין
לו׳גבלה
מות׳היאיל ואפער <נדנריתפב'זדלעי׳
?^י יכן פרש״י וכ׳ה״ה סיס מי שמעמיד דברי הרמ״בס באומרו שלא היה בגירסת
שתזדמן לו ולזה סתם רבעו פכ״ל  :ולדברי הכל איכא למידקא׳פילו אית ליה נכלה (ג )^ !הניאפ*,
ספ יזופליג' וזהו סכ׳יבי׳מל דברי הרמ״בס ואיכו כן לפי גירסת סגמ׳סלנו -וכת'
שאפשר לפייסן בה אמאי שרי לאפות כל העיסה שהרי כיון ססכלבי' אוכלים ממנ'־'מקצדת״ןצ " ?צא
פי ה״ה ואני מקייס
הגירס' ומקיים דבריו וכי אמת ופליג׳לאו אסא דרב קאי דלא נמצא שאינה צייכה כולה לאד' בי״ט ובסלמא לש״ד דכי אסרי' לאפות עיסה שחצי' קיימ',ל}  Jכ״תי׳
ימיין להדדי
דההי׳דרב
אס
לא
היו
אופין
כל
הפת
לה
'
לא
היויכולין
סל
גוי
לאפו׳ממנו
פת
אפי׳במכור
א׳כמי
אסיינן
סאמ׳ס שהפת יפה בשעה שהתנור מלא לא שרי' . 7פיהידזפלמיגצא
שילחתו למינו' אבל בזימון הגוי לא יגיע חלק הישראל אס לא יזמנהוסהרי משל מהאי טעמא להרמת אלא כשלו אבל בשל גוי לא איכא למימ׳דהכא לאשרי
העחאלמניצפייש
'0יחל היא ניתן לו ופת סתיכו׳סוא מבכי החיל וכי אמרו ופליג׳כ״ל דאמאי דסליק אלא מלא מנור דמון דכולה של ישראל ולכלבים אפשר לפייס בכבילהסשיב ,V ,הכצניק  .נמיצה
קאי דא״ל אביי לרב יוסף למ״ד לכס ולא לכלבים הכי סופלי לחיות' היכישרי'
ומפני כך מותר להרמתכו ^ ע״פ סיהיה
כ^ כיס י^ מ׳ י י ^ ^ סרי׳
סי׳ תק״ו
ונחה נ״ל כנוןלדע׳רמ׳ודיט קייס ויש לו בזה הידפ׳כעל הריב ס :ך כמ׳כהשגו׳א״א כיותר מכדי תכו׳קשיא אחי שכתבתי כל זה מצאתי דמוקי לה בירו׳פ״ק דמס׳חלה (;פיהטע׳פצמוזא
יסממ אע״השלא הסכי׳לדעהרב ז״ל עכ״ל ותמהני שלפי מה ספי׳הוא דברי הרמב'
כרש״בא דאער ממנתה אשה מנור פת מפני שהפת יפה בזמן שספנירמל ^ ג ? :יל! לתלי הטעם
יר נ מיייי בשלא היו יכוליךלאפית ממנו פת ׳א ולתמו לתינו׳גס כרי״ף לא יסלו׳על
הלןג ביצה שנולדה בשבת ד״ט אסלי ליגע בה וכו׳ברית^D:3״ Fר^' 3ר נמידי ^ א 5ינא
זהים נ סס הר״ן דבכה״ג ודאי שרי דברידי׳קא טיס וא״כ היאך סבי׳ראי'
לקיי׳רינו
אחד ביצה שנולדה בי״ט ואח ' ביצה סצולדה בשבת אין מטלשלין לא לכסות בה אתאעי׳בקלירס ^סר׳
פלהרמ״בס מדכת׳הרא״בד יפה אמ׳אט״ס שלא הסכים לדע' הרב ולדברי היא״בר הכלי ולא לסמוך כהכרעיסמטה אבל מפס עליה אח הכלי בסייל שלא תשבר א<"  ,umא' נמי
משמודסידהרמ״' 3מיירי אפיבשימליןלאפויממנופת א׳ולתתי לתיכו׳דבכה״ג הוא
יפ לימליס היי״ף ושמ׳י״ל סה״ה מפ׳סמה שב׳הרא״בד אע״פ שלא הסני׳לדע׳הריף
׳" ולמנין דיכא קאמ׳דכפף מה .שפי' ה״ה דברי הד־מ״ב׳הדין סרה לשכיס אלא לענין
ץיישדיפליגא קאמ׳דלהרי״ף קאי אהא דרב ולהדימ״בם לא קאי א״א דרב  :וכסס
״9ילני'ל)«כצי 0ממנה ו־זד נעישז קנמשל י 6יאל
ימגמשל14־ ?'אזזרהלאה« j .נ י״ט ממ 5י נךנדמקלו« יכ .ינרי היי־יזילין״ח לתאחר 7אפז׳ לנדםפינ ;ו רדנסלזשלישדאל (צא עשה כל  cjלבלגייזכן רזא4Jמז זמלי נ״ימ״תנ״עדלפייניי?
יממ׳א ,לאע״ה5ל> שייאלאמנתיאפ?8
לפיי0יגה« האנלא״הא ;(' אגןי׳נמנז׳איא׳כלגז־יגדאפי׳נממאז קיריאיאסו׳ילוגיל נר״סזזכ׳שאיןקד־גת הפזזקיינזילקנ״ל «? שכתנתינזאמל־רנזע״פ ;«ג״יתהגמ׳לאצ״כלא
״יינידיויזיייהה ^גגיפמ לכלניילימייסישיגד ד1
מ״ ־ ( ( ,DHא ) ד -מרדנירפיק לני ^5אם לגנןהמאכל '*םםניניאינו נטל לפיפהחזמי ניכר זא־נז גטלןנ׳גא״דהא 1י דזני« jrין וכ* נ נהגז' שיל נימזרא״י א 6לננז המאכל3
ד’״ייןנשא -לזמי! אעי 4לנרפיי למ
נטל j״p
זכ״כמהרי* הדכצפאיךא־אלגעיןאעיימיןנממ« נטל נקי׳כמנזהתזידהינאזה־ןליו ' מתקנינכןתסד .מיןד.י«' נזז 3:ינןתני(יי( ת־ץןמרנמלמ ממגשיצ  7עמיןכן נליצבשסהמימזית; ; pע'
נמיממשזתשלאיהזר (:אחשיבנתזתאיאנשאינזכיכר נ^ראה א־א נטינס •י
1

הלכות

א1׳ח

די מ

יום

טוב

תקע

גלמןדחלנייהכ ס אודאה ק!5י דים מי סאסר ולדע׳המתיריןהסכי'הרש ,בא ז״ל דכ״נ מדברירכי׳עכ׳ל
! ר״ס  :כתב רבי׳ירוחס אס נולדה כשב׳אסור׳בי״ט שלאחריו כניו אחדי
ם
א׳פי׳וכן
ביו׳ב׳אס
הוא
י״ט
כיון
סכולדה
י״ט מכין לשב׳mI
לסכ״ולא ,ןין
לעני! אסניו שלה ור״ ^ רבי׳אסיר ליגע כה נראה דלאודוק׳דדברססוא מוקצה חינוכן סר' ליגע כס י ט׳־וס חעי־  pבד ו  3קס ? 1;rי uכיון שמנדה בשב דחין
בסב׳דאין י ט
עם שאר ^ ניידשיי כל ששינו מטלטלו יכמו סכמכתי בסי׳ס״ח כשם המרדני וכמ׳רכודת׳ופיהו לפי מה
מכין לי״ט ע"כ ותמהני היאך כת' וכן כייס בסס הוא יי׳ט
וכידן
דאס
כדל
דה p3L
משעם
הכני י
זנהג״ל! ׳פ השוכר שכתבתי בסי ס״י בסס ה״ה נר׳דביצ׳סאני דמתוך שהוא דבר המתגלגל חייסי׳סמ׳ מותרת בשני כשנולדה בסב׳לסה תיאסר ביום '3והלא בין שיהיס יןס ר|־ ס ,שו
!קדש!
ינפנינני
כשנוגע
בו
ולפי מה שכתבתי
שס. i
*
י* וסיהיהח^ ,מח י ת י ם הואיוס3
הא7
/־נל שיש <,כסס בעל מייסד אין מיתר ליגע
בסוס עליה כלי שלא תשב׳ובלבר שלא יגע בה הכלי ובי׳יט שט מותר׳
׳ ׳ " ' "
«תירין א מ « .צ
ואפס׳דבי״טסלי״הקאמ׳ושמאל^י
היית מ ]כשחמש( ' מוקנה אא״כ ההנחה והתשמיש שמשתמשי בשני י׳יט של גליות אבל בשני י״ט של ר״ה או
משנת לי״ט
.סלסבועקאמ׳ אלא ידם סני סלי״ס ס"ןי
קא־ ^ ^ ייס איל בשוקה איני אלא לכור׳ דבי םאינומץ ? צה
שלאחריו ג או מי׳יט שלפני השבת לשבת
אסורה
בשני
:
ביצה
להיד׳באח׳בשבמאפ״ססלמיזכאיזם»"
אם נתתת׳מןמי
ואבי הפזרי אסר אפי׳ התבשיל שנעשה
שיצאה
רובה
'
מעי״ט
וחזר
ויצאה
כי״ט
מותרת
דחשיב
ליר׳משיע'
למ״שווםסיאי׳״־כ־צה״נולדהו™
(’ ( ) .תיהן
כיוס בספק ביצה שנולדה כי״ט כ״כ המרדני
«■ «
ינימימיאיי  -י״־ן״־ק;.(" ,
ג׳של י׳ ט ש אחר בריש ביצ׳וכן פסק בשערי דדי׳דאם לבני רובה הלכך אפי׳ברק בקינה של תרנגולת מעי״ט סמוך לחשיבה
שרי בגן) אש
ולא מצא הב בצים ולמחר השכי ומצא בה בצי׳מותרו׳שתרנגול' ה יכך אפי
ניקכקימסלתמנזלת
אירע .י״טיןםא 'ב מאכל בספק בינה סנילד׳בי״טאו מלאי
מעי
ט
מימרא דיבמארי סס  :וגז^ ,
מהגיוסנ' וכן ממצד ממגדל אסור  :חפי מהספר״ת אינה יולדה בלילה ובודאי מאתמול ילדה אע׳יפ שברק אתמול
וכגוןלאיכ זכר בהד וכו׳עד
תלידתאתמל
הןא גמהרי ; ןג? ג דהא דאמ׳דכרשיס לו מתיריןמק׳כססוא ולא מצא בה אנו תוליןשמאתמול יצא רובה וחזרה וכגקדאיכא
היתהסס הכל מבוא׳ סם בגמל :ומד
 ,®Jוכךשנ« גזלנדי
הר״ןשכ' שאם חל בעין רנו׳היה נר' שהתבשיל מות׳כידן שלא זכר בהרה ואפי׳ עד ס בתי ובלבד שלא יפסיק נהר שאין בו גשר
שאז אינה יולדת בלילה אבל אי ליכא זכר בהדה לא שאז יולדת שנתן טפס סשו׳דאף בלא זכר הבן
יולדו׳
י''ם שגיניןש ויא נתכוון לבטלה • נראה דאין זה מיכרח
ביו כך פיש״י והתההי״ן :הרכךמות׳
אג! ן־  v"1jשני דאיכ למימ׳דלר׳ית נמי אסי׳ססו׳דלסזות׳
בלילה
ואם
לא
ברק
מעי״ט אפי׳אי ליכא זכר בהדה שרי׳ דתלינן ליקח ביצים -ן הגוי בליל יאסץ סלי״ש
.משמע י א אס חל וטעמ׳ עביר וכל מידי שנעשה לתת טעם
דמאתמול הית׳שם דאףבלא זכר רובץ יולדות ביוס חיילם׳ מותר דתלינן מעי״ט ילדה וכן כליל שני
בשני
י׳םא״נ שריניוס לא בטיל וכ״כ המידכי דמטע׳זס ג״כ היה
ג׳לחנו״נאס ין  0או׳אכי העזרי דלא בטיל  :ונר׳סמטעס זה ליקח בצים מן הגוי בליל ראשוןשל י״ט דתלינן מעי״ט ילדה וכן י״ט סל גליו׳כןכתבוהרא״סוסי״ןבפ״ה
דאשוןהןאי ט א״כ
בליל ב׳בשני י״ט של גליות אבל לא בליל ב' של ר״ה ולא בליה
דביס יכ׳ה״הכס״ר בשס הרס״באוטפע׳
יום נ' נוח חול כת' הרס"ש בתשובה היוטב שנתקןביי׳ט
מפיס
דרדכן
הס
סל
זנריס
סאינסיולדות
ושרי ןאסי(ס  !.ני בביצה בת יומא אסוידכר סיס לו מתירין ראשון של י״ט שאחיהשביראימור מאתמול הוה השוח תרנגולת
»" ט א״כ יןם׳ א?,ן הוא ולא כטיל ובהגה' שערי דודא מצאתי ומצא בה ביצייגמורו׳מותרו׳ואפי׳בי״ט שלאחר השב׳אפח־׳שנול אלאביו׳דאפי' כדספה' מאימא האאמון
היש סו ,א״כ
דרוקאינן יולדות אלא ביוס ומ׳הכחב
הפסיק יום קןל כתו׳בשס מה״ר איסרל אס לבנו בו מאכל ביי׳ט יש מתיריןוהגאוני׳אוסריןוגס רי״ף אוסר ואם נולד ה בשבת
כת אחי ה״ר יחיאל ז״ל שאסור בי״ט שלאחריו משוס הכנהדודאי המידכי דאפי׳אין מיכ גול זכי כעירמוי
 pjשנע■ י׳ט ושרי או מלאי בו תרנגולת אסור הכי נהוג אף
,
ומ״שאבל לא בליל ב סל י״ה כןכתבו
«7לא כמשמ׳מד די פ ג דלכא־יה הרמ״כס והר״אססליגי שייך ביה הכנה דבעורו בקליפתו לא היה ראוי
לכלום:
•c
תץ י הי״ן והגהות אסירי ופפוטהוא -וכקנת
רי״ן נתא׳ולאף
נירש שניאשור ־ דהא ביצ׳במאכל ובמינגולרו מין כשאינו מינו הוא נוכ <לומ׳דס״ל כסינויא דכתכו
ספרי רבי׳כתו׳ ולא כליל י״ט שאח הסב׳וגס זה פשוט דהא בשני י״ט של ר״ה
וני״ש
ואעשד במוס׳דהיכא
() 7
דהקררה מתקני בכך חשיב מין במינו ובליבון הביצה מתקן תמגולת הסמוך לסבת גולדה כזה אסורה בזה • כ' הר״ן דאיכ׳מאן דשרי ליקת בצים מןהגוי
ז״איסזר דרבנן והתבשיל
דעוסין
p
כדי
לבשסהתינגולת
וירא
'
מה
סהיצרך
ראבי״ה
טפס
אסר
אפי
כיוסאישל
ר״ה
ובשני
ימים
טיבי׳סל
גליות
מסוס
דרוקסלכניס לאובד
אפינו
הדא״ם
והרינ״ש ןהרשנ״א לאסרו משוס חזותא ולא ר״ל מסוס דהוי סין במיני דסבר כסינייא קמא שכ׳ע״כ :יומן כינהו ואזלינז כמר הבא כל היכא דאתי מאן דסזבן לגביה אבל למיזללבחי
וןועים ? נאמןזיא כיתב הר״ן בריש ביכה דהא דדבר סיס לו מתירין אפי׳כאלף לא בטיל דוק׳במינו דידהו דה"ל מקום קביעותן אסור דלמ ' איכא סד דמזבן ביצים בכי יומן וכלקכוע
אמון לא־מי,חמ) אבל שלא כמינו בטיל יהני משמ׳בהדיא בפ׳הכודר מן המבושל ע"כ וכ״כ עיד בס ' כמחצ׳על מסצ׳דמי ובס״פ אין צדין כ׳כך בסס התיס ומיהו כשהוא חוכך אי א5לינן
אלא נ7נ'
7אןד' יפ במ׳דע״ז וסן הן דברי ר״ת סכת׳רבי׳בסמוך ובספר י״ד סי׳ק״ב וכתבוס התוס׳בפ׳ בתי רובא בדבר שיש לי מפירין כיון דק״ל אפי׳באלף לא כטיל ואיפפרוהס׳סאני
דוחיא לע-ן׳אשה
משילין
יכתבו
דהכי
אימא
כהדי׳גירוס
יכן
דעת
הרס״בס
בפ״טו
מהל׳ מ״א ורעת דאיתיזזק איסויא עכ״ל  :אבל ה״ה כ׳בפ״ד בסס הרס״בא כיון דדברשיס לד מתיק
(יי ) ו• הג א פ* ק
 7נינה 7<jf<7מא! הרס״בא גמירת הבית  :כתבהכלבי ביצה שנולד' כי" ט שנתבשל בשוגג בו ביום הוא אסור וכ״נ מדברי רבייכסיייתקי״ז וכ״כ המרדכיכייס ביצה וז״לאיןלהתי׳כיני'
 #7תיר לא שי י פס כשי ומבשיל הכל מותר קוץ מן הביצ' שמניח עד למסר דהא ק"ל גיעולי ביצים סל גויס בי״ט מטעם דאזלינן בתר ריבא דכולדי׳קודס י״ט דאיכא למי׳דכיציסהוו
אצא גנו :י ע» מיתרות דמיא דכיעיהיא שאין כוחני יטעם כלל וכי שזה היה ממסבלוניל בביצים כמו דבר המתכבד שמתמעט בכל יום דמיד שנולדו הביצי' מידאוכלי׳אותס ו6כ״
הננפים להייכי
נו  mג7ו ו תשים שנולדו בי״ט והושמד בטפילה שקורץ סכארה וכמידי הכל חיץ מן סכיצי׳ע כ ולפי ליכ׳רוב כדמוכח פ״ק דפססים בדבר המתכבד גבי מטות הנמצאקבהר הכיתדלא
מ״ס
רכי׳כש
ר״ת
כלאו
האי
טעמ׳כמי
שרי
דטעמו
כטל
בששים
ב
:
וסותר
לכפות
אזלינן
כתי
רוכא מסים דאמרי׳היאסוני ^ נתבטלו• וכ פור שאםהסמני גוימסיח
צהס קנים ש־גל
גופן
ליצא״׳י עליה כלי שלא תשבר ברימ׳כע״ק דביצעסס ) ינתכאר בסיי׳ש״י סכך היא דעת רוב  ,לפי תומו דנולרה קידם י ט נראה דסרי הואיל ואין הגוי משכיח מקסו דיות'טוניס
אש(
רלאןכנןמ
.
!
ן
הפוסקים
0
ישם
נתבאר
שלדברי
סכל
אין
מתנין
כלי
מחת
התרנגולת
לקבל
כיכתס
שנולדו
מחדש
מאות
'
שנולדו
מע״יט
והוא
שאין
הגוי
כקי בטיב ישראל אבל אסידע
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מפני שסי' מבטל כלי מהיכנו*  *01עז ובלבד שלא יגע בה הכלי ירו בר״פ משיל ין הגוי דנולד אסו׳בי״ט לא סמכינן עליה דמתכיין להשביח מקחו ולהתירווכ׳כת״הד
והביאו
הר״אש
כפ״ק
דביצס
ובסי
'
ס״י
כתבתי
דכיי
ה״ה
ודברי
ת״ה
בטט׳הירו׳הזה
:
דאיירי
בי״ט
דעלמ׳סאינה לאחר הסכת דבדידיס ביצה שנולדה אינה אסורהאלא
גרסי כירו׳י־״פ מסימן 3׳יצ סנולד׳כי״ט סומכין לה כלי בסביל שלא תתגלגל־ובי״ט מדרבנן אבל בי״ט שאחר הסבת סאסו׳מדאורית׳מסד׳הכנה לא סמכינן טליהאמנם
סכי מותר' כי״ט שני סל גליו אבל בשני י״ט של ר״ה או מסב ' לי״ט שלאחריו או מי״ט נר׳דאס חל י״ט בסבת וכיו' אידהשת' הוי י״ס שני י״ט שלאחר השב סמני׳אגוימסיח
סלסכי הסכת לסב אסור׳בסכי בפ״ק דביצ ' (דף ד ) אממר סבת וי״ט רב אמר נולדה לפי תומו משו׳דלדידן דבקיאינן בקיבועא דירחא אינו אלא מדרבנן ונר׳נמידכ״ס
בזה אסור׳בזהור' יוחנן אמ׳נילד׳בזה מומרת בזה ואת״׳סד המס שני י״ט של גליו׳
ב׳י״טשלי״ה דק״ל נולדה בזה אסורה בזה אס הגוי מסיח לפי תומו סמכי'עילויה
רב אמ׳נולד׳בזה מותי' חס ורב אשי אמ׳נולדיבזה אסור' כזה ואתמ׳תו הפס ( סס ) דהכ׳ליכא הכנס מן התורה כל עיקר ע״כ :ואע״פ סכיהי״אש בחשובה כלל י״חואין
ב'י״ט של ר״ה רב ושמואל דאמיי מיוייהו נולד ' בזה אסור' כזה דתנן בראשונה היו גוי מ״לח נאמן אלא בטדד׳אסה כלבד וכ״כ ג״כ היס״בא וסרי״כס כפשו׳כיוןדמיוי
מקבלין עדו׳החדס כל היו׳פע׳א׳נסתהר הפדי ' מלבוא ונתקלקלוהלדי׳בסי׳המקיכו דרבנן הוא הסומך על דברי המיידכי לא הפסיד ד :
השוחט פי־נגדלס ומצא נה
סלא יהי מקבלין אלא פד המנח׳אס באו מן המנתה ילמטצ׳מהגין אותו היוס קדס
ביצי׳גמורו׳מותמת כרית׳ בריס ביצה (דף ב ) וכ׳הר״אש מסמ׳דככל י״ט אייריאך
ולמח׳קישאע׳רבא הלכת׳ כותי׳דרב כהני תלת בין לקולא בין לחומר׳ומפ׳רבא בי״ט שאחר הסבת וא״ת כיון דאשכס גמויות דילמא אס לא נשחטה
הית׳יולד׳היוס
טפמ׳
דאיסו׳רביצ׳סנולד׳בי״ט משי'הככיוקסב׳כל ביכ׳דמתילד האימ׳מאתמל גע׳ ותיאסימספק וי״ל דלא מיקרי הכנה אסלא שנגמר' הניצ׳היויעל ידי
הכנ׳שמאתמול
לה
ורכס
לטעמיה
דאמ׳רבה
והיה
ביו׳הססי
והכינו
את
אס׳יביאו חול מכין לשבת דבמעי אמה לא נגמר' ער שתצא לאדר העולם ודלא כר׳אפרים רמוקי הךבריתא
וחול
מכין
לי״ט
ואין
סבת
מכין
לי״ט
אלא
מטת׳י׳ט
דעלמ׳תסתרי
גזיה
מסוס
י״ט
בי
'
ט
דעלמא
אבל
בי״ט
שלאחר
השב׳אסור
מספק דלמא הוי מתילדא סיו׳ע״כ והיi
סאחר הסכ׳פכת דעלס׳תסתרי גזרה משו׳שבת שאחר י״ט  :וכשני י״ס סל גליות
הסכים לדפת הר״אש וכת' שכן נראה מדברי הרי״ף וכתב ה"המ בס״א סכךהכריחו
פיס״י שאין עוסיןאותס אלא בכי גליו‘ סרחוקי׳מב״ד ואין סשלוחי׳יכילי' להגיע
_
יאאתער אסיוח סנילי
המפרשים ז״ל  :אפרוח שנילד בי״ט _
וכו׳ _בריס_ 3
יצה (ד .. . . . v
אצלם ער״ח עד י״ט להודיע׳גאי זה יו נקבע החדש ועוסין ב׳ימי׳י״ט מספק-
כולד׳
בי״ע
יב
אסר
אסור
מוקצה
היא
ושמואל
ואיתימא
ר׳יוסנן
אמ׳מופר
וכת הו"(
בזה מותר׳בזס דחר כדניסו חול ומע״כסייא • ובשני י״ט של ר״ה פרש״י אסור׳בזה פסק כזה היי״ס הלכתא נמאן מסוס דמסתפקא ליהור״חפסח כרב וכןדפיז
(נ )

1יי 'מ י6

הןה ולא מספק שהרי וראי סי״ט למחי ואע״פ כןתקכו לצסותו שמ׳חק הסכמי׳הוא
 1להם לעשותן בכל סנה
ונייהוסול דסמ׳איןכאן
■אשוןאושטלר בראשון
אס הכין אותו לשני ה״ז מות' נר' מדבריו ד3יצ ' סנוילד׳ בא׳אינה מותרת בשני אא”כ
הכינה בראשון ואיני יורע מנין למב כן ואסש׳דלא קאיאלא למוקצה ולא לנולד :
כת׳הר״ן שבת וי״ט הסמוכים יה״ס לי״ט ושבת ול״ש שכת וי״ט ראשון ול״ס שבת
וי״ט ב׳כגון שחל י״ט ראשון בשבת וכ׳ עוד וחומר סכת יי״ט טפי מסכי י״ט סל
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וולא כרא״בן סכ׳ שהנהיגו גאוני ' ראשוני׳בכולן

להסעיר גזרה י״ס של

׳! / ! .

גליו׳אטוב׳

סאסו׳בי״ט שלאחריומיסו' הכנה דודאי שייך ביה הכנה וכו׳יש לחמו׳רהארב ר6ס

כדאי׳בגמ׳ואקמייפ׳נמי יש לתרץ דה״ק מוקצ׳הוא ומאח׳ססוימוקצ' שיירביה
המ׳אבלק׳דאי מסו' הכנה אסר רב באפמח טנולדבי״סטיכאסובי״ססאסרססג
דה  tביצה סנולד׳בי״ט לאמיתסי' אלא חרס
משו׳י״טסאח׳הסב' וא״כ מאי
אסמנגי
ס״ר יחיאל שאם נולד כסב ' אסו׳בי״ט שאסריו ואיפשי שהיא גופה קמ״ל ה ריחיא
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כי הפא לא וכמו שכתבו המו׳והר״ן ברי' ביצה והרא״ש כע׳לולב לערכה

אלא

׳

א־ח

הלכות

יום

^ןג! עמ׳דאייסור׳משו׳הכנה דסשת׳ציון דמולד בי״ס קי״ל דאסור כ״ס בי״ט שאחר
 5שכ׳וה״פ ואס נולד בסב כתב ס״ר יחיאל סאסו׳כי״ט מאחריו דכיון דסייך בי סכנה
ני 6סרינן ליה בי״ט מסו׳גזר׳אטו י״ט שאח׳השב׳הוא ככ״ל ודוחק והר״ן סוב׳כדכר '
ונ י׳יחיאל סכת׳ברי׳ מסי׳ ביצה הילכך לדידן דאית לן הכנה דרכ׳נולד בזה אסור׳

ו!ר ופיחת נמיסנסרו מה אסורים בזס

ד^'ע״ג סא״א מיהו אסורץמן
המור׳כביצ׳
.
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הוא אינו

טוב

תקיר

רמא

ד״מ'

יכול ליסב לוו למות הנר כדי לס «׳ אבל אס יכול לכפו׳כלי על מי או להוצי׳מי
-ppn
סהו׳סוב׳שהלכ׳כר׳יהוד׳ (א )ייזאח׳» נמנ 0׳
ככי׳אס' איןלככו׳כדאמרי׳בפ׳י״ס עכ״ל ונר׳סטפמו מפני
שנס המרדכי1דה *ן
לגמרי ולא ק״ל כפשיטות׳דאביי אכל כל שאי סוסקי׳סוברי '
דקי״ל
כפשיטות׳דאביי
נך לעפייהו א 'פ
דאסר לכבות הנ׳מפני ד״א בסי׳תצ״ו נתבא׳אס יס
חילוק כין י״ט ראשון לי״ס מני גראיז דהני נקטי׳
בעניני' אלו כתמהתוס׳בפ״ב רביצה יש להלנת'
«7ילי
למחו׳בנשי שלא לכסו׳האו׳כי״ט אבל בסס
ספר אגוד' מצאתי כתו׳לכסו׳ האש כעפר
כליל' כדי שימצאגלעח׳בי״ט מות' :ואפי׳
להטותו כדי להתרחק השמן מן הפתילה
אסו׳דאף זה חפי' כיבוי ואסו׳ליקח פתיל'
מכר הדולק וכמר שלשעו׳מרוצ׳להדליקו
בי״ט וחס עליה וכו'בפ״ב׳דביצ' שס מולא

תקיד
אס 1ר ילכבו׳הדליקה בי״ט אפי׳ רואה את
יביתו שנשרףאסו׳^כבויהבקעתבין
אס מכבה מפגי שחס עליה שלא תשרף כין אם מכבה כדי שלא
תתעשן הקדרה ודווק׳כשאפש׳לו להציל׳מעישוןבלא כבוי כגון
שיסירנו מאש זה ויתננה על אש אחר אכל אם אין לו אש אחר
ואם לא יכבנה תתעשן הקדרה מות׳לכבות׳ כדי שלא תתעשן
הקדרה אפור לכבות את הנר אפי׳אם צריך לכבותו כדי לשמש
איקלע לבי ר׳יסוד׳קס שמעיה זקף שרגא
מטתו ואפי׳ להטותו כדי להתרחק השמן מן הפתילה אסור ראף איתיבי' רב יהוד' לעילא הנותן שמן בנר
זה חשיב כבוי ואפור ליקח פתילה מנר הדולק אפי' ליתנה בנר חיי׳משו׳מבעי' והמסתפ׳ממנו חיי'משוס
אחר שהרי מיד כשמוציאו! מכבה אותה ופאי נפקא מינה מנב' א״ל לאו אדעתאי ופר״שי זקף סרג'
כשידליקנה אחר כך נרשל שעוה שרוצה להדליקו כיי׳טוחס שהיה רוצה שיסתלק השמן לאחוריו ולא
עליו שלא ישרף כולו יכול ליתן מניביו רבר המונע מלישרף ימשך אח׳הפתיל׳ותככה הנותן שמן בכר
כסב׳סמסתפ׳הנוט׳ממנו ואוכלחיי׳משו׳
נר
בענין שיככה כשיגיע שם דגרם כבו י מותר :
יי•

דרנקפואואזלינן
לקולא נ״ 6במקום
לרוב נתיאיס״ל
דאזלי' גפרייהו
וללא כדברי ג"י

פוקלחכירו וה״ה לאפרוח סנול׳כי״ט לר׳
7א'0מסו׳ מוקצ׳דאף כשב׳ מלאחריו אסו׳
זנלשאינו מכין לעצמו אינו מכיןלשבת:
 7כ' לניון דהומב׳
והרי"!» הסכימי
תקדאסור לכבו׳הוליקה בי״ס אפי׳
ללעע א' אולינן
י
רואה ביתי שנשרף וכו'
נתרייהו •
בפ״ב
דכיצה
(
דף
כ״ב
)
בעא
מיניה אכיי
(י ) וק המנהג
מונה מהו לככי' הדליקבי״טהיכ׳ראיכא
פשוטלהימ׳ואפש'
שגס 1'7פ הטור
סממנפסו׳לא קאמיבעי׳ליסדאפי׳בש §'
להיתר ומה ; ולאל
שוי כי קא מיכעי׳לי מסו' איכו׳ממון מאי
(סשר)
א״לאסו'איתיבי' אין מכבין את הבקעת
לא יוכל להפיל
נדי לחו׳פלי׳וצס כשביל שלא ימעשן הבי׳
כל הנר 6
לאישרן>
שהרי כשח וענה
לווהקדר׳מותר ההי׳ ר׳יהוד׳היא כי קאמ׳
באויבם חלבשלמט ,
לרבנן ופרס״י איתיכיה וכו׳ואיןלךעישון
מכב' וכבוי בי״ט לא אשתיי וכתבו התו׳
לילק
לפעמים
והמסתפ׳ממנו
חיי׳מסו׳מככ׳אינו
ר״ל
מפני
פממה׳כבויה
ני׳גהל מן הדליק' וצורך י״ט הוא
דלא
הוי
לככו׳סלא
אלא
נרס
יצטרך
כיבוי
ליסב
בשרב
וכגשמי׳
ר
'
יהודה
ואפשר
שישרו׳כולו
דאמ׳לקמן מכשירי אוכל נפש דשת ודריס יעש׳לכם לכל צרכיכ׳והאי נמי צרכיכס וגרס
כבוי בי״ט שרי אע״פ סממה׳כבוי׳ובסב' נמי אינו סיי׳אלא סייכוטעמ׳הואי' לכן כ' מקנהשיוכל
מ׳ואנא דאסרי כרבנן דדרשי הוא לבדו והר״ן כתב סאחרי׳פי׳דבשבי׳סלא יתעסן דבאות׳שמ׳שהו׳מסתפ׳ממנ׳מכב׳קצ׳ומכס׳אורודלא יכול לאנהורי כולי האי כי איכ' לעשות שיכנ׳הנר
ולא ישרי נולן אבל
הכיח היינו מפני הפסד ממונו ואין כאן צורך י״ט שלא כדברי רש״י דאי מפנישלא
סמן מועט ככר ולכך נר׳ככיבוי ומכאן יס להתי׳קנדיל׳של סעיס גדול׳לחתוך למט׳
אין ה״נאםרונה
יתעסן הכית שהוא יושב אין לך אוכל נפש גדול מזה ואפי׳לרבנן שרי ויש
בגמרא
סמכה
כיון
דבסע׳שחותךאות׳אינו
מכסי׳מאו׳שלה כלל אע״פ שהו׳גור' לגת׳כביה לעשות נכה /שרי
הונס׳לוה עכ״ל וכ״כ המרדכי בסס רבי' אלחנן דסא דאיבעי׳לן מהו
לכבו׳בני׳סאין
סרי
ודוק׳לחתוך
אותה
באור
אבל בסכין אסור אליבא דכ״ע דאמרי׳לקמן במתני׳ ויג״ל סי׳ יש״ה
מלין וה *.
גו צורך י״ס כלל אלא דר בבי׳אס׳אבל דר באותו בית ואין לו ביה אח׳לדור בו אין חותכה באור בפי שתי כרו' עכ״ל וכ״כ המרדכי בפ״ב דביצ' טטמ' דהכ׳סייב משוס
מכב׳לכשנוטל השמןמכחיס מצו׳הנר ודב׳זה לא שייך אלא בשמןאבל אס יש חתיכ' (נ ) כת׳מהרי״ל
לן צורך י״ט גדול מזה ומות' אפי׳לרבכן דר יהוד' וכמ׳בא״ח בסס כתו' דליק׳סנפל׳
למותר לילן עסנד
נני׳סהו׳דר בו ואס לא יכככ׳יפסי' סעודתו מות׳ואהא דתני׳אס בסביל שלא יתעסן סל חל׳וססי׳סתיכ אח׳מן הצי או פתילה סל סעו׳וחמכ׳כאו׳כיון דאיןכאן אלא
גרס
שלשמן ני'» א' 1׳פ
הבית מוהר כת המרדכי למפר' כירושלמי היינו כשאין שס אויר אבל יש סס אויר
כיבוי אין כאן איסו׳וכןאסלוקח אדס אור מן המחר׳להאי׳בליל' לא דמי למסתע' פמזיו השמןהואיל
ואי
0
מתכויןנכינ( י
מכליבה וצמאי דאמרי׳ההיא ר׳יהוד' היא כי קאמיכ׳לרמן כת׳הרי״ף ולן רבה וכן סן הנ׳מיהוסעול׳רגילי׳ליזה׳וככון מ"כ וכ״כ בהגסו׳מימון ס״ד ובהגהו׳אשירי כתו'
שרי וכ״ע ליכול
אמימפולהו דחו להאמחכית׳ואוקמוה כר׳יהודה למיסר׳דלאו הלכת' היא ושמעינן אססתיכ׳קטנ׳של חלב כנר דולק ונוטל אח' מן החתיכו' הרחוקו׳מן הפתילהא״כ
להעמיל נרשלשמן
מיהא דלית הלכת' פי הא מחנית' אלא אסולככות את הבקעת בין לחוס עליה כין
שיהא חיי׳ומיהולכתיזל׳אסו׳לפסו׳כן כין בסב׳ כיןבי״ט וכן לחתי׳מן מי של
שעוס
בי׳סנחקוסש־רות
סלציתמסן הבית אוסקדר׳סבל אסור והקשו המפרשי׳דסכא משמע דלית סלכמא בסע׳סהוא דולקמא״זב ע״כ
(עיי׳כד״מסי׳ רס״האותג' )
והר״א׳כת' שולוונוואתילילי
המסתפק ממנו חיי׳מסוס מכבה הא דחסי׳ליה מכבה היינו מסוס דכסממע׳הסמן כיבוי אבל לא יעחי'
מ־׳יהול׳ואילו בפר׳אין צרץ אמרינן דהלכ׳כר יהוד׳יכמ׳הר״ן שמפני כך כתב הח״ה
ומרחיקו מפי הנ׳כהה אלרהכרואץ דול' יפה כבתחל׳וס״ל מכב׳ואץלפ׳משו׳סממס' שס בשכבר הרות
להא דמסקיקהכא דחסו' היינו מסוס שאייתוריץ ק ומיסו מדינא קיימא לןדסרי
מנשג *
והר״מק אומ׳שאינו נר' כן דהכא ודאי לגמרי אסרי׳אלא דשמעתמא קסיין אהדדי
כביי׳הני
כשיכל׳הסמן
דהיינו
גרס
כיבוי
שנחלקו ר׳יוסי וסכמי׳דתכןעושי' מחיצה
לפיכך כת' ז״ל מהי דקיימ׳נןכר׳יסוד' במכשירין היינולרכז' שהם מותרי מן התורה בכל הכלי׳כין סלאי׳כיןריקני׳בסביל שלא תעבו' הדליקה רבי יוסי איס' בכלי חרס
ולא דרשינן הוא ולא מכשיריו ומיהו מדבריהם לא רצו להתירם אלא כפי מה ססס
חדסי׳מלאי׳מי׳סאינ׳יכולי׳לקבל האו׳והן מתכקעי' ומכבי׳הדליק׳וקי״ל כרבנן דגר׳
קרובי׳ל אוכל נפש דגייס' התנו׳התירו לגמרי מפני סהו׳פיוק׳לאוכל כפס דאי לא כיבוי מות׳ומיסו סהי׳דספופר׳ע׳פ הנר דאסי' דילמ׳אתי לאסתפוקימיניה היינו
שרית ליה אמילאימכופי משמח׳י״ט אבלבסכיןסממד׳מתו׳שאיפש׳בסאל׳ שהסכין ע״כ מפני שממה' כיבוי שאינו מנחי׳מאו׳הנר כלל שהרי הנר לעול׳מלא שמן כי מן
מצוי הוא אצל הכל לא התירו לגמרי אלא ע״ישינוי כיון דאיפש״כהכיובכס״ג כמי השפופרת מטפטף תפי׳לאו׳הנר אף אס יסתפ' מעט משמן שבתוך השפופרת אינו
אץמוריןדסכיני שכיחי לא אתי לאימנועי משמח י״טאב׳כבוי בקע׳כדי של׳תתעק מכחיש סאו׳הנר הילכך נ״ל טעמ׳דמסתפק מן הנר משויסממה׳כבויו ואף רבנן דר'
הכי׳וכבוי הנ׳מפנידב׳אח׳אמ״פ סהו׳צור׳כל נפש לא רצו להתי׳מכשיריווכןככחיל' יוסי מודו בהאי גיס כיבוי דחיי׳דפ״כ לא פליגי הסס אלא מסו' דאינו נוגע בדכי"
העין לא סמכו כדרב יהוד' אלאבי״ט ב' כללו של דבר קיימ׳לן כר׳יהודה דמכשייין הדול׳אלא עוש' חוצה לו דברהגור׳הככוי כשהגיע שמה הדליק׳אבל הסמן והפתיל'
מדאורית׳ שרו אלאשחכמי' חלקו בהם לפי מה סהסטכ״ל וכך הס דברי רבי׳ירוחס שניה' גורמי׳הדליק' והממעט מאח׳מהסממה׳את הכיבוי ואין ליטול פתיל׳דולק׳
שנת׳מ״ד ח״ב וז״ל ולפי מ״ס המפרסי׳יס כזה ג׳חילוקי׳האח׳דבר שאין בו מכשירי מנר זה לימן בנר אחר דמיד ססלק' מן הנר ס״ל מכב' ומה הועיל אס חזר והדליק'
אוכל נפש ממס החמירו בו ואסו' כגון כבוי הכר מפני תשמיש כמטה או כדי פלא עכ״ל ונר׳ מדבריו דקכדי״לא סל סעו׳בעודו דולק אסו' לחתכולשני' אף אס חתכו
יתעש} כבית או לכחול העין וכיוצא בזה * הב' דכי דאי לא סרי ליה אמילאימנועי באור דכיוןסעוש׳מעש׳בספו׳ובפתיל׳חסי׳מכב׳ואסו׳ולא דמי לפמיל׳דסרי לחתכ'
משמח' י״ט כגון גריפ׳תנו׳וכירי' וכיוצ׳המירו אותןלכתחל׳הג' מכסייי אוכל נפש באו׳דשאני המס דפשב׳לחסכ׳באו׳עדי׳לא היתה דולק' דלי׳ ביה משו׳מכב׳וכך כס
שאיפש׳לעשותן עס אחיי׳כגון השחזת סכיןושפו'שנרצ'וכיוצ' באלו סלכ׳ואין מורץ דברי רבי׳סלא מצא תיקון לנר סל פעו׳אלא לתת סביביו דבר המוצ׳מלישרף קוד'
כןלרכי׳עכ״ל  :ומ״שאין מורי׳ כן ליבי׳איכו מדוקד׳ דאפי׳יחיד כבא לשאול אין סידליקכ׳כמו שנר׳מדקאמ׳נרשל ספו׳סרוצ'להדליקו בי״טמשמ׳דכשרוצ׳להדליק'
.מווין לו כןוהר״א' כת׳שמפי' מהא דלית הלכת׳כי סא מתנימ׳אלא אסו׳לכבו' את ׳ ופדי׳לא הדליק׳מיירי אבל אס הימ׳דלוק׳ כב׳איכו יכול לעשו׳סוס תיקון וכןימשמ׳
מ־ליק׳כין לחוס עליה כין שלא נותססן הקדרה והבי' והאי דאסו' לכבות כדי שלא מדברי הר״א׳שכמבתי כש׳המרדכי כפ׳כלכתבי שיש מתירי׳בי״ט לתת סכי׳או כלי
חתעסיהקדר׳היינובאיפש׳להציל׳מפיסון כלא כיבוי כגוןסיסימו מאש זה לבפל' או דב׳הניט׳על נר של שפוישלאבמקו׳הדלקת׳שאינ׳אלא גרס כיבוי אבלרבי׳יואל
על אש אח׳ואס אין לו אש צריך לכשלקדרתו באס זה ואס לא יכבה תתעשן הקדר׳
פי׳דאפי׳כי״ט לא שרי׳גרס כיבוי לכתחל׳אלא במקו׳היז׳דוק׳עכ״ל כתי הר״ן אהא
®ת׳לככולצור׳אוכל נפש כמוסמות׳לבסל ולאפו׳ומיהוקש׳דצל הני אמוראי סכרי דאמרי׳המסתפ׳מסכו חיי׳משו׳מכב׳מי׳להוסיף בה פתילו׳כתבו דסרידמל׳הדלק׳
כיבכן ובפי׳אין צדין ססקינן כר׳יהוד׳ ואיפס'מסו׳דאמרינן החס הלכה ואין מורי׳ היא דאי לא תימ׳הכי אסו׳להדלי' ב׳פתילו' כנר אחר דהא א״א להדליקן כאח׳אלא
 Pא״נ כמידי דלאו אוכל נפש ממש החמירו טפי עכ״ל וס״ה כת׳כפ״ד שיש מקסי׳ ודאי שרי נ  :נר סכב׳מות׳לחתיך ראש הפתיל׳כדי שיה׳כוח להדל׳וכו׳בס״ק דביצ'
על דברי הרי״ף ממה שאמרו 3פ' אין צדין הלכה כר׳יהור׳ותירצו שלא כל המכסירין שס א״ר יהוד'קיצב׳שרי ופרש״י למחו׳רא׳הסמיל׳שנעש׳פחס שקוריןמוקי׳ יר וכתבו
סיין ויש סהלכ׳בהס כר' יהוד׳וממיך כך אסרו לכבות את הכקע׳מפני הדליק׳ומפני התו׳דל״נ דלקמן קרי ליה מוסטין את הנ׳לכך כר' דתיי חיטויי יש אס׳בסע׳סדול׳ *
תשמי׳ומפני שלא מהעשן הבי׳אכל כשבילסל׳מעסןהקדר׳תבסילו שסו׳מכסי׳אוכל והיינו סהי'דלקמן ויש אח' לאס׳סכב' סמתקנין אות׳כדי סידלי' מהר ומסי׳הפחס
נפש ממש מומ׳וסוא שאץ לומקו׳לסנות׳וזהו דעת היש״בא אכל דעת רני׳לאסו׳ סברא׳הפתיל׳ובכ׳טח׳כסידלי׳אות׳והיינוההו' דהכ׳וגס הר״א׳כת׳דא״נלופי׳רש״י
סכל כסו סימכא׳בסמוךוכדע׳ההלכו׳פכ״ל וכך כתב שס בר״מבס כפי׳אין מכבין את מהטע׳סכתבו התו׳אלא כר׳כמו שפי׳הערו׳אח׳סכב׳הנר חותכין רא׳כפתיל׳סכסר׳
האש בסביל שלא תהעשן הקדר׳אוהבי׳ורכי׳סתסדבריו כדע׳הר״אש והרש״באז״ל  :וקמ״ל שאין בומסו׳תיקון כלי שמתקן הפתיל׳כדי סתה׳כוח' לידלקודוק׳כסרוצס
ח ילעכין הלכה כיון שכר״יף והרמ״כס מסכימי'לדש' אח' הכי נקיטי׳נאסור לכבו׳ להדלי׳באות׳ לילה עכ״ל פי׳באות׳ליל׳או באומו יוס אכל לתקן סי״ט לחבירואסו,
את הנר אפי' אס צריך לכבותו כדי שישע׳מסתו כפ״ב דכיצה בעא מיניה אבא כר וכיש לתקן מי״ט לחו׳וע״ש יבי׳אבל בליל כ׳סל ר״הוכו׳נר׳סצריך לסגי׳ולמחו׳אבל
מיתא מאכיי מהו לכבו׳את הכי מפני דבר אס' אמ׳לו איפש' בבית אח׳אין לו בית לפי שאינו כופלכלשוןדמשמ׳שמה סאוס׳להדלי׳בליל ב׳של ר״ה הוא מטע׳סה סאמ׳
ייי“ מאי אפס׳למשו׳לו מחיצ׳אין לו לעסו׳מחיצה מאי איפס׳לכפות עליו את הכלי בתחל׳שחתך רא׳הפתיל׳ואינו כן שבליל ב׳סל ר״ה או בליל י״טשאח'הסב'
אפי׳לא
’ 5ן לו כלי מאי א״ל אסו׳איתיכיה אין מככין את הבקע׳כדי לחוס עליה ואס בסכיל חתך ראשהפתיל׳אסו׳להדלי׳בה כדפרישי׳ואפי׳לטלטל׳אסו׳לדע׳רבי׳כמו סנתבא׳
ס לאיתעסן הבי' או הקדר׳מותר א״ל ההיא ר' יהוד׳כי קאמיג׳לרבנן וכת' הרא״ס בסי׳תק״א וכך מצאתי בספ׳מדוייק שלא היה כתו׳כו אכל וטפ׳איסחהכתבא׳בסי'
פסובה״קדי׳טדא״פגדכעילתמצו׳סריכפ״קדכתוגו׳כמתו' הכא שאנימשו׳דהוי ' הנזכר וכתוב כתרומת הדשן דלדבריהאוסרין להדליק בליל ב' של ר״האובליל
נעין מכשירין וכת׳המק׳מככין בקעת שלא ימעסןהכיר׳אושלא יתעסןהבי׳שאינו י״טשאס׳הסב' שיירי פתיל׳סכבו בראשון איכא למימ׳דוק׳מאותו הצדשהודלק
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תסיר

( ל ) ומאחי אכל אס היא ארוכ׳קצ׳שיכול להדלי '
כצד׳השני מוד׳ראבי’ ה דמות׳להפכה ולהדליק טעם דחיישינן שמא יבא להשתמש באילן כ״כ הימ״כס כפ״רוסראס כתב כפל
סכנר
* תנאו
פנקטיק להלכתנו באותו צד והא דאס' ראבי״ה לטלטל' צ״ל
דאיירי כגון שהיא קצר שאיכ׳ראוי׳להדלי' בהמ׳דהא דאין נותכין נר טל גבי דקל כי״ס לא כשביל שיהא נקר׳משתמס "מחול
פמנתרילהדליק ני בה
באידך גיס׳מיהו כת דאיכא למימר דלא ידליק בצד השני
דאיכ׳למיגזר  Iדילמא אס נוהלו מסס אלא גזרינן שמא יטלה באילן כדי ליסלו דלא אמרו סכמיס א , 4
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אתי
למיטבד
באידך
גיס׳כיון
דאיסו׳הכנה
דאורי׳היא
שייך
למיגז׳כה
אפס לכאורה עולין טל גבי אילןבי״ט ט"כ • כתב ככלבו אסור להניח נר טל גבי אילןסעי״ס
פרי «*ופילי למי מסמ׳להוכי׳דהככ׳זו דפתיל׳לאו דאוריתא
5ד 1ג3ז להחמיר
שמא יטלה כאילן ויתלוש עליי־ או פוץ
היא וכיון דאינו אלא מדרבנן לא גזרינן
5עכין הרלקהמ״ח דלמא אתי לנדפכדבא -דך גיסא• וכ׳עוד נר שככה מותר לחתוך ראש הפתילה כדי שיהא נוח לידלק ולא וכוי פסי ריסיה וכל תשמישבמסוב׳אסן׳
לעני [ לעלטולי
ולסימה שכיאמושאסור להדליק כאידך חשיב תיקון מנאדרדק' שרוצ׳לחזור ולהדליקו בו בליל׳אבל כליל משו האי גזרה ודוקא למטלה מג׳אכל
*C
לשמץ
ב׳של
ר״ה
למטה
מג׳פומ׳ע״כ וטעמו ממהסכתבא׳
וכן בלילי״ם שלאח׳השב׳אסו׳להדלי' שירי פתיל' שכבו
גיסא א״כ אסור לטלטל כדכתב ראכי״ס
אמתילק .־
והיה כר׳אפי׳היא מונחת בפי הכר דצריך בראשון שכמה שככה כראשון הוכנו להדלי׳בו פעסשני׳והוילי' בסי׳של״ו דסיסי אילן שאינס גבוהיםמז
הוא למקומ׳ להניח אחר׳תחתיה וק״ל דכל מכין משב׳לי״ט ואסו׳אם לא שהודלק ונכב׳מע״ש נר של בסלה לארץ ג״ה מותי להשתמש בהם דנקרמע
פי׳שאינו צרי' לו אסוילהדליק אבל של ב״ה לא חשיב של בטלה קשיבי איןפוחתץ הנר מסכה בפי הח3י5ן
כלי אט" פ שהוא מוקצ׳לטלטל מ״מ לצור'
כרי יין ( דףלכ ) ופי׳ר 3י׳בהכפרש״יאכל
ומות׳להרליקו
וכת׳א״א
הרא״ש
ז״ל
גופו ומקומו מות׳גבי פתיל׳לא שרי
דלאו
כתשוכ׳שמות׳להדליקו
כיום
התוס פירשו סרגילי׳ לשוס באוירוקוךס
כלי הוא כדמסמ׳כפ׳כמה מדליקין אמנס הראשון כערב
לצורך
ליל
כ
'
ואפי׳בי״ט
שני
בער׳ואין
כזה
משום
אכ״יתו קש או ד״א כדי לסמו׳האוי'בסע'
בתו׳פ׳כירה איתא להדי׳דסתילה שלימה אין י״ט מכין לחול שמיד
בהדלקתו יש מצוי לאותו שעה שבכל אפייה שלא יפלו המחיצות יסדייסתוס
קשוב כלי וכן משמ ' בכמה דו כתי כגמרא שעה אפי׳כיום
יש מצו׳בהרלק' נרות בב״ה אין נותנין נר על גכי האדר ולאחר אפייתו קצת מסלקי'אותו
ומיהו י״ל דהך פתיל׳חשיב כדחייה בידים
אילן מעיי׳ט רחיישי׳שמא יכא להשתמ׳כאילן  :אקפוחתין הגר פי' דבר שבתוכו וע״ז קאמ' אין פוחתין מר
וא״כ אפי׳לצורך גופו ומקומו אסור: 7
נר של חרס בעודו רך כמו ב^ צים שליוצר ממעכין אותו כיד כלו' שאיןמסירץמה שבתוכו דהויכמו
בהגהו ' מיימקפ״א כיכדברי האוסרין
גמרכליוהר״ן פי׳ שדיך היוצריםלטשות
להדליק כליל שנישל ר״ה או בליל י״ט לעשות לו בית קיבול אסור לעשותו בי״ט משו׳דמתקץ מנא אין
כיסוי
לכלי
חותכין הפתילה
סרס שישלהס ביתקיכול
לשנים
שאסר הסבת שירי פתילה סיבו בראשון
ומשימין אומס בכבשן כדי שיתיבשומע׳
וכתבו דה״ה דאסור להדליק כשמן שנסאר
בנר שככה מסכת לי״ט או מי״ט של ר״ה לפי סא״א לתקנ ' בטודנז לסיס ואח״כ מוציאין אומס קודם שישרפו לגמיימוצלץ
לחבירו משוס דשמן ציל טפי כשדולקין
בו
פטס
אחת
והוי
הכנה
•
וכתב
היוקח
כיסויים
מתקכין
אותס ואותה נטילת כיסוי נקרא פחיפה והיינו דתכן איןסוחתין
דלדכרי האוסרין להדליק באותו שמן
מרכ׳טליו שמן אחי ומות׳כדאסכחן נכי עצי ' את הנר כלומר אין טטלין כיסוי ממנו דבנטילתומסוי ליה מנא •והימ״כספירש
שנשרו מן הדקל מרב ' עליהם
פצי׳מוככיס
ומבסלן
נראימדברי
הרוקח
בדינין
הללו
בט״א
שכתב כפ״ד סכי כלי׳סהס מחוברים כתחלת עשייתן כגון שתי נרות אושני
דלדברי הכל נמת לח״יש
בלעז
שהדליק
בהס
כשבת
מותר
להדליק
בכס
בי״ט
וליב
'
כוסות
אין
פוסתין
א
ותם
לשנים מסכי שהוא כמתקן כלי וכךפי׳בפי׳המסגהג״צ:
למימר בהו מגו
דאתקנאי
לבין
השמשו
'
איפקצאי
לכולי
יומא
משו׳דכשב׳דין
הוא
ובהגהו׳מימון
כתוב
פי׳רי״ף ע״ז וז״ל ולאו סכין הלכת דהא בגמימוקי להכיחידצס
דנר שכבה
אסור
לטלטלו
משו׳מגודאתקצאידחשביק
ליה
כאלי
דולק
כל
היו
'
אכל
וגסבטל הה״גלאאדכריה כלל משוס דלא קי״ל הכי ע״כ ואני לאמצאתילרי״ף
לכא אפי׳חשכיכן ליה סטודנו
דולק
מה
בכך
הרי
מות׳לסלסל
כי״ט
נר
הדולק
ולטנין
סכת
'
כן
ולא
הביא
אלא
משנתינו
כצורת
'
אלמא
קסבר
דסכי
נקטי׳ואילישנתכוונו
הלכ׳ככר כתבתי כסי׳תק״א שדעת רוב
הפוסקים סמות׳להדליק כי״ט שני של ר״ה לכתוב ר״פ והמעתיקים ס גו וכתבו רב אלפס כמקום ר׳סרץ  :א ץ חומכיןהפתילה
או כי״ט שלאחי השבת בשיירי פתילה
שכבו
ביוס
ראשון
והכי נקטי ' :נר סל בטלה לסרס אבל בפי שתי ניית שנותן שני ראשיה בפי כ כיות וכו׳מסנ׳סם איןחותכין
פי׳סאינוצרי׳לואסו׳להדליקוירושל׳בפ׳משילין
כתבו
התו׳והר״אש
כספ״ב
זביצה
את הפתילה לב׳ר׳יהודה אומ׳חותכהכאור לסמי נמת ובגמ ' ( סח )ע״ס נסכיןדלא
ודיןזה שנוי סס בירושלמי במחלוק׳ובסוף
הרכרי׳אמרו רבי כתו' כע׳קמי׳דר״י אמי דקא מתקן מנא באור כמי קא מתקן מכא תני ר׳חייא חותכה באור כפי שתי נחי.
לא מיסר ולא תשרי משמ׳סאיןלסתיר
ולפי׳סתס דבי׳דנריו לאיסו׳וכן דט׳הר״אבד ופרס״י דקא מתקן מנח אחת היתה וטישה אותס שנים בפי בניות נותןכ׳יאשיה
וכן דעת הגהות מיימ'בפ״א וכתב
רכיכו
ירוח ' נר סל בסלה נראה שמדליקו לכבוד בתוך ב׳נמ׳אס צרי׳להדליקןכא׳ומדליק באמצ׳דלא מוכח דלתקוני מנא קאמצוין
ד־אילו לבטלה ממש סשיס דאסור
אבל
מדברי
הרמ״בס
בפ״א
משמע
דמות
'
להדליק
אלא
להדלקה 3עלמ'• וכ׳הר״אס משמ' ראס אין צריך להדליק שניהם לא והכיאיכא
גר של כטלה וכתב ה״ה דא״עג
דר
'
יוחנן
אמר
בירושלמי
לא
תאסור
ולא
תישרי
בירושלמי
כשצריך לשתיהן ומדהביא הרי" ף הגמרא סמפיס דברי ר׳יהווהמילל
מוסרי לא סמך טלץ רבי'
דכיון
דכגמרתינו
ר׳יוחנן
עצמו
הסוה
אותם
דאמ׳בפ״ק
דסכיר׳ליה
דהלכה
כר
'
יהודה ולא ידענא סעמ' מאי יפסוק כיתידאה כמקוסרבים
דביצ׳דכי היכי דאמרי
ב״ה
ממוך
כהוצא׳ס׳יג
כהבער
'
:
אבל
סל
בית
הכנסת לא
דמסמ׳ורבכן אסרי לגמרי עכ״ל י וכיאה שטעמו של הרי״ף מראית׳בגח' תניכר
סשיב של בטלה ומותר
להדליקו
כ״כ
סר״אש
בפ״ב
קפרא
דביצ׳וטטמא
מסוס דלשס סצוה
ששה דברים נאמת בפתילסץכולי וחותכה באור כפי שתי נרותומדסת׳כר
וסמתת י״ט מדליקין
אותו
ושרי
ט״י
מתוך
והרש״בא
כתשובה
נסתפק
בדכי
מפני
קפיא כיב יהוד׳אלמא סלכתא כותיה וכןפסקהרמ״בס כפ״ד (וכן המנהגפשוט
סלא התירה תורה אלא
אוכל
נפש
אי
נמי
דבר
הסוה
לכל
כפס
אכל
כאן
שאינו
אלא
להיתר
)
•
ולא
גודלין
אותה
ולא מהבסבין אותה עד ויכול לשרותה בסמן ביית'
לכבוד בטלמא לא ואע״ס שיש סס מסו׳כבוד בית אלהינו שהיי אסרו לסחוס כדרי'
סס ופיש״י במסכ׳דפתילסכלי היא להרלק׳סצריכ׳עשייה ותיקון מסע '! "אקגודלין
ונדבות בי״ט אלא דבימס ' שאלו מהו
להדליק נר של בטלה וכו׳מ״ת נהגו בו היתר ולא מסבהבין אות׳וכ׳היוקח הא דיכול לשרות' בפמןכשאיןהנר דולק אבל אס מי
להדליק בי״ט נרות סל ב״ה וכתב
א״א
הר״אש
ז״ל
בתשוב׳כלל ה׳סי׳ס׳ונרא׳לפר דולק אז סיי׳מסו׳מככה שמסתפק מן הסמן ופשוט הוא  :וסותר להסירהפחם
דבריו במדלי׳מב ט״י דאלו
במדלי׳סמו׳לחשיכ׳אסי׳ב
ני
שאינו
סל
מצו׳
שייכי היכ' שבראש הנר כשהוא דולק סס אמ׳י־ב נתן בר אבא אמ׳רב מוחסין אתספתיל׳בי״ט
ללא ליפלוג על מה
שכתבו
המוס
'
בפ״ב
די״ט
דמה
שנהגו
העולס
להדליק
הנר
מי״ט
מאי
מוססין
אמ׳רב
חכינ׳בי שלשיא מסמי׳דיב לפדויי חושכ׳ופרס״י לפדוייחושב'
לסכירו ואין
מדקדקין
אס
הוא
לילה
יש
לומר
דאע״ג
שאיכה
לילה
מ
"
מ
הוא
סמוך
כשהיא
כעשית
בראס׳פסס
מעבירה • וכ׳הר״אס לעדרי חושכא מסיר ראשהפתיל'
לחסיכה
ואף
באותו
יוס
צורך
הוא
אותה
הדלקה
אבל
רבי׳ירוחס
כת׳יס
מי
שאוסר
שנשרף
ונעסה
פחם
ומחשיך את הנר ואף ע״פ ס מפיצו לאיץ והוא ככה מותרכמו
להדליק הכי מי״ט לחכירודהויאהמה
כלומרסמדליקין
ועדין
אינו
לילה
וכתבו
שהוא
מותי
להדליק
את
הכר
להשתמש
לאות
כך
מות׳לכבו
'
מה
שמונע
הדלק׳הני
התו' דנהגו להמיר בסמוך לתפיכה וכו׳מסמע דפלוגתא היא ומ״מ משמע
דהלכה והרמב' אסר להסירו ככלי ואיפש׳דסשיב ליה תיקון כלי שהוא מתקןססתיל׳ולא
כמאן דסרי דמסתבר טעמיה •
כתבהרפ״בא שנשאל אס מותר לשמש
המסת
מסתבר דאין כאן תיקון כלי • וגס מדקאמרמוסטין סתם משמע דבכל ענין מותי
לתקן הפתילות וסעסשיות
בי״ט
אחר
המכסה
מאסר
שכוונתו
היא
לצורך
היוס
כי
עכ״ל
•
ח״ל
הימ״כס
בפ״ר אינו חותך את ראש הפתיל' בכלי אבל נופץ אתדאפר
כאולי באותו יום יביאו סמן לאותן עששיות וידליק
ונמצ׳סטורח לצורך י״ט ואע״ס בידו • וכ׳ה״ס דמראמיי׳גבי אין מות כין את הפתיל׳לשכי׳מאי שנא בסכין דלאדק'
סלא היה שעת תפלה שכבר גמרו סדר היוס
והשיב
נר׳דאסו׳דכיון דגמיו כמנחה מתקן מנא באו' נמי מתקן מנא סוכר רבי' שכס ' שאין חיתכין איתה בכליכךאינו
סדרו של יוס אין דיך להדליק לבו ביו' אלא
לצורך
הערב
דומה למס שאמרו בפ׳כל חותך פיה בכלי וכשאמרו מוחטקדוקא ביד אבל סארהמסרשי׳אומריסשלנפץאת
כתבי קערות שאכל בסס ערכי ' מדיחן
לאכול
.
בהן
שחיית
וסו
'
מן
המנחה
ולמעלה
ראשה אפי׳בכלי מות' וכשאמרו מיחטין רצו לומר שאפי׳במחט מות' להסירססכה
אין מדיחין אותן כוסות וקיתוניות
מדיחין
כל
היו
'
שאין
קבס
לשתיה
וכיו
'
כ״ה
נ״ל
וזה
דע׳ההסגות
ולזה הסכיס הרש״בא ואין זה מוכיח עכ״ל• ומדברי רס״יוסר״אס
דכעין קערות הן שיש להס קבע
שאין
מדליקין
בחול
אלא
לכבוד
תפלת
ערב
יבקר
נרא׳סאינסזומ׳למנבייאלא
ראש
הפמיל׳שהוא
עשוי
סחס אבל לחתוךגוףהפתילה
וצהריס גס מכבין אותס אחר
תפלת
הבקר עכ״ל •
ותשובה זו נראה שהיא חולקת לא וכן יש לדקדק מדברי הימ״כס סכת' ואינו חוסך ראש הפתילה בכלי אבלנופץ
מל תשובת הר״אס דבסמוך
דלהר״אס
אפי
'
אחר
המנסה
יש
מצרה בהדלקת מרו' ראש׳ בידו ומדלא כ׳אבל תותך ראש בידו כדקתני ריסא אינו חותך ראשהפתילה
ולהרש״בא אחר
תפל׳המכחה
אסור
להדליקן
לפי
שמשם ואילך אין מצוה כהדלקתן בכלי מסמ׳דה״ק אינו תומך ראש הפתיל' כלומ' גוף הפתיל' ואפי׳כידו מפניפהו5י
וכ״כ האגור
ולי
נראה
דאפשר
דלא
פליגי
שאס
בא
להדליק
כרות
בב״ה אחי תפלת דבר שדרכו להעשו׳ בכלי והוי כמתקן מנא אבל מפץ ראשה בידו כלום' מעכירפסס
המנחה
רשאי
להדליק
להרש״באכמי
דמ״ממצוהאיבא
בהדלקת
כי
כב״הבאי
שבראס׳ואפי׳במחס
v
מפני
שדרכו
להעבירו
בידו
והילכ׳לית כה מסוס מתקן י 1נא1
סעה
שתהיה
ולא
אסר אלא לתקן הפתילות והעשסיותעל סמך סמא יביאו סמן
כתב המידכי בריש ביצה הנשי׳המדליקות נמת ותנכו׳אותס מכפ״י יפהעושות
באותו
היום
מסוס
דכיון
דנמרו
במנחה סדרו של יום אין דרך להדליק בו כיוס ואס
בער׳ר״ה או,ערב י״ט שלעני הסב ' או מ״סשלפני י״ט משו׳הכנה פ״כ וטעמומפני
כן אין דרך להביא סמן אחי תפלת המנחה להדליק לצורך היום אבל אס״כ שאס
מה
שנתבאר
כסי׳תק״א
ובסי
'
זה
ובליל
שני
של
ר״ה
וכליל
י״ט
שאחי
השנת
אסוי
רצה להדליק מדליק ואינו נמנע ותדע דהא מדמי להו
לקערות שאין מדיחין אותן להדליק שיורי פתילה שכבו בראשון לדעת קצי פוסקי' מפני סכמה שכבוכראשון
מן המנחה ולמעלה ואס נזדמנה לו סעודה אחד
תפלת
המנחה
פסיטא
שרשאי
הוכנו
להדליק בסם פעם שנית וה״ל מכין מסב לי"ט ואסור אם לא שהודלק ונכ3ה
להדיחם והכא נסי דכוותה אם רצה להדליק אפילו
אחר מפלת המנחה מדליק מפ״ס וכבי נתבאר שאין הלכה כן  :כתיב בהגהות אשירי פרק המביא כדייין
דככל שעה סיס נרות דלוקי׳ בבית המסת הוא כבוד בית ה'
והילכך אס בא לתקן וכרוקס המדליק ליל י״ט צריך לברךיאקב״ו להדליק נר סל י״ט וכתבוהגהות
הפתילות והעסשיות אחר תפלת המנחה ויש לו סמן להדליק׳ כו ביום רשאי:
מיימוניות פ״ה מהל' שבת והמידכי בפ׳במה מדליקין דהכי אימאבירושלמי ז
גוי
אין נומ תנר גבי יןי לן מעי״ט בפ יקכירה ( ד £1מ  0ומה שנתן רביני

אדו

תו
הלכ

טוב

רמב

תקסוגלי פהביא דורוןליסרא׳בי״יט 15ט יש בפינו במסוכ׳יאו שמסוס׳צידה אסור כן כסס הר״אס לדע׳ר״ת שהוא כדפת מיג אלא שהונו כתב שנ״ל שימתין פד שפס
לאוכלו בו ביו׳ וכו׳ בפ׳איץ צדק אמ׳ רב פפא הלכת׳גוי שהביא דורון סייכל להביא מאותו המין הנמצא סמוך לפי׳ ויתבאר בדברי רבי׳כסמוך 6כל הר״ן
1
לישרא׳כי״ע אס יס מאותו המיןבפחוב׳ 6םו ולער׳נמי אסורין ככדי שיעשו ואס אין בפ׳אין צדין אע״פ שכתב שדברי רס״י עיקר כתב דכדי שימשו היינו כדי שילך הגוי
8ל! ופו המין כמחוב׳תוךהתסו׳מוס׳חוץ לסחוס אסור והבא בפביל ישראל זה מות׳ למקו׳שלקטונגמ׳המלאכ׳רחיזו׳לכאןואס נסתפק לומהיכןהכיאן כדי שיבואו מחוץ
לישראל אחר ופרש״י אס יש מצוותו המין
לתחו׳והכי מוכח כפס׳מכשירי׳דפק כפס
במחובר אסורין משוס מוקצה ואפי׳לר״ש לשנים איל בפי ב׳נרו׳ שנותן ב׳ראשיה בפי ב׳נרו׳וצרי׳ להדליק מצא בס ירק אס רוב גוי׳לוקח מיד כלומר
ומדלק׳באשצע מתי׳רי׳יף אבל אם א״צ להדליק שניהם למ״ש ואס רוב ישרא׳ממתקבגדי שיבואו
שניהם
שי מוקה־בגחגר וכמוקי־ימח ? ׳ 3גירג י '
אקצינלי אלא שעוש׳כדי לחותכ׳לשני' לא ואייא הראי׳ש ז׳יל היה חובך בה
ןגמוקיןדמו מדלי! לקטןס  5תמ־
ממקו׳קמב מחצה על מחצה ממתין בכדי
מופתי׳ ולח תחלוק במחובר בין .שלו
סיבואומטקו׳קרו׳והאי ירקודצי איסורי'
בין להחמיר אף בפיכ׳נרו׳וצרי׳לשניה׳רלאגודליןאות׳ולאמהבהבין
£לובי!,
מסו מחוב׳ הוא ולא הזכיר שיעור תליסס
סלגוי ו ! ?^"ויי? 1כיי^1עסי כ,די סל פי׳להחריב' כדי שתהא נוח׳להדלי׳אבל אם חית׳ גדול' כבר אלא
לפי שהיאנטשי׳בסע׳מועטת וקא׳דצריך
למרב שאינ׳קשה כל צורכ׳יכול למעכ׳בירו כדי להקשות׳ויכוללשרות׳
לאח׳כןמותריןאפי' ייז
שימשוכ ייאט■ו ״יק ' עיב
נה5ןמ6
5
נירי
להמתין כדי שיבואו ממקום קמב אלמא
אע״פ
כשהו׳רול׳ואפי׳בכלי
הנר
שבראש
והות׳להסי׳הפחם
בשמן
שיפור הבא ' כמי בעינ׳עכ״ל וגס הרס״בא
ראסוןכמי דאע״ג דליל י״ט ב' הוא ממתין
גכדי שיעשו ומותריןממ״נ אס הליל׳חול שגופ׳לאר' וכב׳והרמכ׳ז״ל אוס׳בבלי ולא נהיר׳לא״א הרא״שז״ל כ׳בפשו׳בשם ר״ס דכדי סיפשו היינו כדי
הריהמתי׳ככדי שיעשו ואסקדש הוא נמצ׳
 J ItOpflף שהבי׳דורוןלישרא' בי״ט םא יש במינובמחוב׳ ס ילךמשססכ ' כגןויגוז ויכי׳ותבוא׳בדבריו
ראיות
י
לקטו בחול__כך דעתי נום׳_ויש .לי .. . .
םכ r
,w
אושמחוס' ציד׳אסו׳לאופלובוביו׳אפי׳לטלטלו שר״ל שצריך להמתין לפי ריסוק מקום
הרכה מההוא בר הביא דעיתבקומכינה ולערב אסורין ככדי שיעשו לפרשי׳י בב׳ימים טובי׳של גליו׳ מות׳ הבאתן אוהקימוה׳המגי׳כ׳כפ״ב מה׳י״ש
סנולדבזהמומר׳בזה אלמ׳האח׳חול היא מיד בליל י״ט שגי בכדי שיעשו ומיהו גם אם הובא ביום ב׳צריך פי ' כדי שיפסו יש מי שכתב כדי שילך י
מות׳וכ׳הר״אש שהק׳ י״מ לסיש״י להמתיןבמוצאי י״ט בכדי שיעשו אבל בשני י״ט של ר״ה אוביי׳ט לפרדס או לגןשממנו היו כפימ׳ויבי׳כאן
וממ״נ
ויש מי סכת' שאס הוא רסוק שרי כסיפור
שהי׳חיץ לתשו׳והיאסון נר׳יות׳וכ׳כ רבי׳
בפ״ו מה ' סבת פכ״ל והגה״מ כתבו בפ״ו
,
ל6־
ליש  : , ,וקודיבכרי שיעשו אסוריזל־ל ףא למי שלא הובאו בשבילו ואפי' מה׳סב׳בסס סמ׳גן דב׳& יס במינו במחוב׳
נלקטו
כקשלא
אסניב
אסורקאבל
אסלאו
נגי 0,־1פ׳ל ״ י,׳ שי^ממ־פע" ,אםס 3אטנלקטו היו
אסור לישראל בכדי שיפסו היינו הלקיטה
ישר5ו׳כשוג ג ד 3מיל ת׳ד לאםכיס ^ גזרן היו מותרקמיר אם היו בתו התתו ולד ת אפי בשני ימי של גליות ולא ההבא׳אבל לישרא׳שבשבילו בא צרי׳
ור״ת פי׳דסעס סצרי׳להמתיןלערבבכד י אסוריןעד מ״יט שני כדישיעשו ופי׳כרי שיעשו כרי שיוכלו להבי׳
להמתי׳גסככדי ההבאה לחאן רבעי בכדי
סיפחוימשו׳גזי׳שמא יאמ ׳ לגוי להביא לו
ממיןזהממקו׳הקרו׳הנמצ׳ממנל במוך לעיר ודוקא לאותו שהובא שיעשו בחיץ לתחו׳ומי׳יש להסתפ׳אי סגי
כי״סכדי סיאכ׳לעי׳מיד ולהאי טעמ׳צרי׳ בשבילו אבל לאחרי׳מותרין מיד ( לער׳יום יא ) בליל׳ ואפי׳אותו בכדי ההבאה מחי) לתחו׳ לסודיאו ממקו׳
שהובא׳מססאפי׳רחו׳הרבה וגס יש לספק
דחייסי׳ שהוב׳בשבילו אסהגוי תלשןלצורכו ושוב הביאןלו מותרין מיד
לסמתיןער ער שני בכדי סיפשו
0מ' יאמ׳לגוילהני׳ביי׳א' כדיסיאכ׳בי״ט
אי סגי כלילה או אס צריך להמתין בכדי
סר והאי טעמ׳לא סייךאלא בגוישעוס ' בשבי׳יסראלאבלאסעס׳בשבילעצמומות׳ שיעסו ניו׳ומסתכר׳להקל בכולהו פכ״ל כתבו התו' בפ״בדביצ' יש לספק אס' הביא
קופ׳מליא׳פירו׳אסצרי׳להמתץכדי שילקטו באדם או בכמה בני אדס :ום״ש רבי׳
לפי־׳מיד כדמיכח בפ׳שואל גבי מרחץ אס מב גויבעי׳למ״ש רוחץ בה מיד דאפי׳ביו׳
הסב׳מומ׳ליהנות מפה שעוש׳ הגוי לעצמו כדסקמילא מיס לבהמתו משקה אחריו וקודס בנדי שיעשו אסורים לכל אף למי שלא הובאו בשבילו נתבאי בדברי הרי אש
ישראל וכו׳או בדבהניצוד מאליו לא סייכ׳הך גזי׳הלכך מהסו׳טבי׳אין ראי׳סנצוד שכתבתי דלפרש״י אסו׳לכל ישראל בכדי שיעשו שלא יהנה מפלאכ׳י״ט אבל לפר״ת
מאליו ולפר״ת הי׳צייך להמתין בכדי שילך הגוי למקו׳סצד הגוי הצבי והדגי׳ותלש שפיר׳מ׳שו׳שמא יאמ׳לגוי להבי׳בי״ט שיאכל למרב מיד מסתב׳ סמות׳לישראל$5ר
לסירו׳ויחזו׳ליאןדאי לא סימא הכי אלא בכדי תליש׳וצידס בלבד אכתי איכ׳למיחס מיד :ומיש אפי׳אס ספק אס נלקטו היו׳אם לצו אסויץזהו בין לסרס״י בין לסר״ת
סמא יאמר לגוי בי״ט כדי שיאכל בליל׳אס׳שעה מועטת ושמא י״ל דלא החמירו כולי דהכי אסקיג' כהדי׳בגמ׳דהלכ׳כמ״ד ספק מוכן אסו׳זבתמן פנ״ז כתבתי שי״א דהא
דאסרי׳ספ׳מוקדוק׳ביו׳ראשוןאבל ביו׳סני לא פסו׳דס״ל ספק ספיק׳ויש שחולקי׳
האי וירא׳שנמתין עד סע׳שיוכל להבי׳מאותו המין הנמצא בסמוך לעיר ולא נחמיר
זס
בסי׳זס
:מקושהביפן הגוי וגס בעל ההלכו' כתב כר״ת ושניי׳ט בדב ואס ספק מוכן צרי׳להמתין בכדי שיעשו נתבא׳בסי׳סכ״ס׳ויתב׳פוד
טלי האי כגדי שיביא מן המקו׳שהביאן
שחלו בחמשי ובששי וסובא ביוס ראשון כתב בעל העיטור סאסו' עד מ*ש ככדי ותור וגוזל שכיד גוי אס חוששין שמא ניצוד היו׳אכתו׳בסי׳תקי׳׳ז בס״ד • ום״ש
סיפחו שלא לסבי' לצורך סכת וה״ר יחיאל מפרי ' התירו בסכ׳סאין להחמי׳טלי האי רבי׳ אבל אס ניכ׳בהס שלא נלקטו היוס מותרי׳מיד אס היו בתוך התחום בס ' ככל
וכן מסתב׳ולפרס״י אסו׳לכל י&ר׳בכדי שיעשו שלא ימה ממלאכ׳י״ט אבל לפר״ת פער3ין (דף ח )ההיא ליפת' דאת׳למחוז׳נפ׳רבא חזייה דכמיש׳סרא רב ' לזכוני מיני'
ספי׳מסו׳סמ׳א יאמ׳לגוי להבי' בי״ט שיאכל לער׳מיד מסתבר שמות׳ליסראל אח׳סיד אמר הא ודאי מאממל נעקר׳מאי אמר׳מחקלתחו׳אתאי הבא בשבי׳ישיאל זס מות׳
ולאחיי& ישיאמ׳לגוילהכי׳בשכיל .אחר דאין ארס חוטא ולאלו כל זהל׳הר״אשז״ל לישראל אחר וכ״ש האי דאדעת׳ דגוי׳אתא כיון דחזא דקא מפסי ומייתילהו אסר
ומחלוקת זה דרש״י ור״ת כתבוהו התו׳כפ׳הנז' ובס בכל מעיבין והערדכי גס' בכל להר וכ׳רגי׳אס היו בתוך התחו׳מסוס דבישיאל שהובאו לנמץ מיירי אבל לישראל
מפיביןועעת׳יתבאמדברי רבי׳דע״ש  06יש במינו במחוב׳היינימימר׳דרב פפא :אחר אפי׳הובאו מחוץ לתחו׳שרי כמבוא׳בהאי עובד׳וכס״ס רבי' לקמידהבא מחוץ
ומ׳ש צוסמסוסציד׳הכי משמ׳המס בגס׳דמחוס׳ציד׳דינו כמסוללקרק׳וכןעסמ לתחו׳בשניל ישראל זס מות׳לישראל אחי • ומהאי עובדא משמע דפירו׳שמלש גוי
מדאית׳בפ׳בבל מערכין ( דף לט ) ההוא בר טביא דאתציד בראשון ואשתחיט בשני לעצמו בי״ט שהס אסורין לישראל ביומן משו׳מוקצה וכ״כ הר״ן בה'איןצדין ו 3גמ׳
ו6סיקנ'דחרי סחיו׳דב׳קדושו׳סן אלמיכו כיו׳מיסא אמור :
ומ״ש אסוילאכלובו ס אין צדין אמרי' דכוורי דאדימי ופירי דכבישי בירקא שיץ וערש״י סורי דאדימי
ניו׳ואפי׳לטלטלוכןכתכו ססהרי״ף והרא׳ח״ל האד-אמרי׳ אסישמאומוהמיןכמסוב ' אדומי׳סלא נס ליחן ואדמומי׳שתח לחייה׳ -ופירי דככיסי בירקא כשלקטיס טמנום
אפו' לא סיבעי׳באכיל ' דאסוי אלא אפי׳לטלטל נמי אסו׳דלא חזי לאכילה ונמוקצ ' מיד בירק שלא יברח לחלוחן והני ודאי מיכן נינסו דניכריןשסעל״ט הסואשמופינן
דמי והכי אמרי׳כהדי בגמ׳פימ׳מי יומן מי שרו בטלטול :ומ״ש ולער׳אסוריןבכדי דאמ״ג דדמי לבני יומן לא סיישי׳למראי׳העיףומ״ש ולר״ת אפי' כשני ימים טובים
שיעשולסרש״  ,כשני י״ט של גליו׳מומ׳מיד בליל י״ט שני בכדי שיעשו מבואר הוא  :של גליו׳אסורייעד מוצאי י״ט שני כדי שיעשו כבר נחבא ' שזהו דעתו של ר״ת :
ומ״ש ופי׳כדי שיעשו כדי שיוכלו להבי׳מסיןזה ממקו׳הקרו׳וכו׳גסזה נתיא׳כדכרי
ומיש ומיהו גס אס הוב׳ביו׳ב׳צרי׳להמתיןכמי״ט בכדי שימשו פשו׳הו' דהא סתמ '
קאע׳יב פפא אסיריןלפר׳ככדי שיעשו ל״ש נלקט כיו׳ראשון ל״ש נלק׳ביו׳ב׳וכסדיא הרא״ס שא״עפ שלפי טעמו של ר״ת היה ראוי להמתין כדי שילך למקום שצד הגוי
אפייבפבכל מערביןגבי הנהו בני גכנא דגזו להו גוי׳ אסא בי״טשני ואסיקנ׳דבעי׳ הצבי והדגי׳ותלש הפירו׳ויחזו' לכאן מ״מ י״ל שלא החמירו כל כך ויראה סימתיןטד
ככדי שיעשו וס״מ לשון רבי׳סכת׳ומיהו צרי׳כיאו׳ינר׳דה״ק אע״פ שרש״י מיק בנלק ' שעה שיוכל להביאו מאותו המיןהנמצ׳בסמוך לעיר ולא נחמיר כולי האי ככדי שיכי׳
כראשוילהתירו בי״ט שני ככדי שיעשו לא תימ׳רי״ט שני כחול מסוי ליה ודב׳הנלקט מן המקו׳שהביאן הגוי  :וס״ש ודוקא לאותו שהובא בשבילו אבל לאתרי׳מויו׳מיד
בפני יהא מות' בו ביו׳לדעתו או לער׳בלא כדי שיעשו דלית׳דגס בנלקט בפכי ציי ' מיצ׳פירושו הא דאסר ר״ת עד מי״ס שני דוקא לאותו סהיבא בשבילו אבל לאחרים
להמתין במי״ט בכדי שימשו  :ומ״ש אבל בשני י״ט של ר״ה או כי״ט שלאח' ססב׳או מותר בליל י״ט שני מיד אפילו קודם בכדי שיעשו דכיון שטעמו של ר״ת אינו אלא
טלפניו צריך להמתקבמי״ט ושכ׳כדי שיעשו זה סשו׳דהא לא שרי רש״י מיד בליל י״ט מסוס שמא יאמר לגוי להביא כי״ט כדי שיאכל לערב מיד או שיאמר לגוי להביא
®ני אלא משומה נעשך  6ס חול הוא היי המתיןבכד שיעשו ואסקדש הוא הרי נלק ' ביום ראשון כדי שיאכל בי״טסני כל שאינו מותר אלא לישראל אר!ר לאיחיישינץ
בחול ופאי טעמא לא שייך בשני י״ט סלר״ס ולא בייט הסמוך לשב׳בין מלפניה .בץ שיאמ׳לגוי להבי' בשביל אח׳דאין אדס חוט׳ולא לו • וכ״כ רבי׳ירותס גוישהבי׳דורון
מלאתרי׳וכ״נ התו׳כפ׳בכל מערכין דכשבת וי״ט אףלערש״י אסו׳מזה לזה וכ״כ הר״ן לישראל זה מתוך התחוס ויש כמינו במחובר לסירס רש״י אסור אף לישראל אחר
ביי׳מס׳ניצ׳דאפי׳סירו׳שכשרו בזה אסורין כזה דכ וןדביומן אסירי אף הוא אינו מד לערב בכדי שיעשו ולסירש ר״ת מותר לישראל אחר לעי*ב מיד ולא בעיגן בכדי
מנין לחבירו  :וסיש ופי׳כדי שיעשו כדי התליש׳ו-הציד׳לכד וכו׳ק כתבו התובע׳ שיעשו אלא דוק׳לישרא׳שבאו בשבילו ע"כ» ואע״ג דלרס״י אפי׳לישראל עצמו מותר
בכל מערכין דלפי דברי רס״י ספי' דטפ׳ככדי שיעשו כדי שלא י־הנ׳ממלאכ' י״ט א*צ כדי שיעשו בהא ר״ת לקול׳ורפ״ילחומר׳דרש״י לטעסיהשפידטממא דאיסורא -כדי
להמתין כשיעו׳שילךויצודויבי׳ויתלוש ויביא אלא שיעו׳תליש׳סהוא ברג׳אסת קטן שלא יהנ׳ממלאכ י״ט דאפי׳בישראל אסרשייךהאי טממ׳אכל לפיי׳ר״ת ספי׳דטעמ'
ד6ז לא ימ׳ממלאכ׳ י״טוכתבודבה״ג מפר׳דצרי׳להמתיןעד מוצאי י״טככדי שיעשו בדי סלא יאמר לגוי להביא בי״ט כדי לאכול לעיב מיד כל שאסור לאותי שנלקטו
ימע׳כדי שיעשו יש לפיס משו׳שמאי אמ׳ ישראל לגוי .לעשו׳בי״ט כדי שיאכל לאלת' וניצודו עד כדי שיעשו בישראל אחר לא שיי׳האי טעמ' דאיןאדס חוטא ולא לי מיהו
גמי״ס ולפי טפס זה היה צריך להמתין כמי״ט סני כשיעור שיתלוש ויביא דאי כדי היינו לדעת הי־א״ששכת׳ילעי׳ר& ״י אסו׳לכל ישראל ככדי שיעשו שלא יהכ׳ממלאכת
אכללפי׳ר״פשסי׳מסוסשמא 1 Ssבא ב יאפי
3ימלו 0לכד איכא למיחש שמא יאמר לגוי כי״ט לתלוש כדי שיאכל במוצאי י״ט י״ט
אחר שעה מועטת ושמא י*ל דכולי האי צא החמירו חכמים עכ״ל • וכבר בסבתי
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לשני ל׳ז מותר כיצד ביצ׳שנולד׳בראשון תאכל בשכיקין
ינמשו*3ניל דלא אתא הר״אש אלא להתירה לערב סיד אכל בו ביוס סשילדאסורץ
מסו׳מוקל ועוף סניצידי בראשון יאכלו בשני דבר המחובר לקרק' שנעקר כיאשון יאנלבשני
י5רא'כ יפאםגמש,
וכך הס דברי הגהו' מיי׳ככי״ו מה׳סבת וכ״כ הר״אש עצמו
בתסוב׳והביא
ימגיל גוי אי ניגש!
רבי׳כסי ' ולא חילק כין ניצודו ונתלשו בשביל ישראל לניכודו ונתלשו בסביל גוי •וכת׳ה״ה
תקי״ז
והביא
ראיה מליפת׳דמחוז׳ואע״פ שכת׳הי״אס דאפי׳כיוס
חאלי-ז לאף לדור*
השכ׳מית׳לימדת שמדין ביצה המסו'  3גמ ' דשני ימי׳טובי׳של גליו׳נולדה כזה מותר׳בזה למדלדבר
ד ת׳» וילודג' ד«כ ממה שעושה הגד לעצמו כדתנן מילא מיס לבהמתי משקה אחריו ישראל
וכו׳הנך המחוב׳ופ״ב יתבא ' אס צריך להמתין בכדי שימשו וי״א סהמחוב ' שנתלש בי״ט אינו
מפושקי'זהמחמיר שאני דלית בהו משו׳מוקצ׳ואע״ג דקתני הדליק נר משתמש לאור ' ישר׳הא לא
נגע מות׳פד מי״ם שני בכדי שיעשו והפיק' כדברי רבי ' וכן הסכי' הרסכ״א ז״ל עכ"ל:ונ'
חומיר והחיקללא ישר׳כנר מה שאין כן בפירו' ככושרין או מלשן גוי לצרכו או דבר הניצוד
הפשיל :
מאיליו או רבי׳ ירוח ' שכן דעת הרא״בד והר״יף ושכן הורה הרס״בא הלל למעש ' וכבר כתבתי
שצדו גוי לצרכו דאי בהו מסו ' מוקצה ולא מייתי הר״אס ראיה מהנך
אלא
לומ׳דכל סהר״ן ג"כ כת' שדברי רש״י עיקר • אבל הר״אס נר׳מדבריו שסוב׳כר״ת שהיי כת'
שעושה הגוי לעצמו לאמיתסר מפני מעש׳הגיי והלכך אי מידי דלי׳ביה
מוקלהוא על דברי הר״י מפר״יש שהם לדע׳ר״ת סכןמסתב׳וסמ״ג כת׳ג״כ שרי״בש היסנוה1ץ
מות׳בו ביוס ואי מידי ^ אי׳כיה מוקצ׳הוא כשיצ׳היו׳סכלעכר
איסו׳מוקצ׳אינו
אסו
'
הלכה
למעש׳כדברי ה״ג  :ולבנין הלכה נקיטי׳פהנך רבוותא דסרודרבי׳וגדולי׳כא
פלל מסו׳מעש הגוי אלא מות׳סיד ואפי' בליל ב׳סל גליו׳וכ״כ המרדני וסגה
אסירי וכמידי דרבנן־כתב סמ״ג אס ליקט הגוי בשב ' פירו' וצד דגי ' כשביל גויסוכסכיל
 ,כס' בכל מערביןח״ל אבל דבר הניצו׳או הנלק׳מחיל׳מו בשביל גויא״צ כלל
להמתין ישרא׳אסי׳למ״ס ככרי שיעשומד שמפור׳בירוס׳אבל אין ידוע אס בשביל ישראל צד
בכדי שיעשו ומותבי״ס סכי לכ״ע ואפי׳אס אח׳צידתו כמלך והביאו לישר׳כיון
שלא דגיס בסכ׳אס לאו או להפך שידוע לכל סבסבי׳ישרא׳נעש׳אבל ספק אס נקלטוהיו'
צדו בשבי׳יסר׳א״צ להמתיןבכדי שיעשו עכ״ל־ואע״ס סהר״א׳לא תיל׳ביןגוי
העוש׳
בשכ׳אס לאו אותו היום אסו' משו' ספק מוכן אמכ הס מותרי׳למ״ש מידכשמואל
בשבי׳ישיא׳לעוש׳כשכיל עצמו אלא לדע׳ר״ת התו׳בס״ס ככל מערכין חילו '
כן גס רי׳ס שואל דאמ' אין צריך להמתין במ״ס כדי שיעשו גבי הא דפק גוישהבי'סלילין
לדע׳רס״י מההי׳דפ׳שואל אסיוב גוי׳בעי׳כמ״ש רוחן בו מיד וכ״כ רכי׳ירוס'
א
וכ״כ
לא
יספוד
בהס
יסרא׳אא״כ
באו ססקו׳קרוב יאמ׳סמואל סייפי' שמא חוץלחומ׳לנו
בהגה׳מימו׳פ״ב כסס סמ״ק וז׳ל דב׳סנעש׳בשבי׳גוי או נעם ' מאליו אסיס -שס
חשש פי ' חששא זו לקולא יש לכו לומר סבאו ממקו׳קרוב ׳ומותר עכ״ל " וכסו׳סי׳זהיתב׳
דציד׳או דמחוכ׳דיש לחוש שנצוד או נלק׳היו׳אז ודאי בו ביו׳שהובא
אסו׳סשו׳מוקצ ,סהגאוכי׳חולקי׳ומפרשי ' דהא דאמ׳שמואלסיישי׳לחומרא קאמ׳ושס אכתובדברי
אבל הובא בי״ט יאסון מות׳בי״ט שני בכ׳י״ס סל גליו׳אבל בשני
י״ט
של
ר״ה
או
י״גי
הר״ןיה״ריונ׳דמשמ׳מיניהו דאפי׳לדביי המסדשי ' דח״שי׳ליקילאקאמ׳שמוא׳סיג'
שלאח׳הסב׳או לפניו אסו׳אף ביו׳ב׳אבל במי״ט סכי מותריןמיד אףכלא כדי
שיעשו דמספק׳לן אס נלקטו היו' אם לאו אסי'• ונר׳סזה סכת ' סמ״ג דאס ליקיבשביל גוי'
 ppפלא נעס׳בסכיל ישראל ואס קצוד או נלקט בסביל ישרא׳לפי ה״ג צרי'
להמתין ובשביל ישי־א׳אסו' למ״ש ככדי שיעשו היינו דוק ' כסהיוביישרא׳או לפחד מחצהעל
מסצ׳אבל
אס
הרוב
עד מי״ט שני בכדי שיעשו ולעיש" ,צרי' להמתין רק מו & י י״ט ראשון בכדי שיעשו
גוי׳לא בפי׳כדי שיעשו ואפי׳בו ביו׳היה מותאם לא מפגישנוא
ע"כ • ובפ״א כתבו בשס סמ״ג ולמוס׳דפירו׳סכסיו מאליהן בי״ס ראשון של גליות
מוקצ׳וכ״כ הר״אס בש״פ אין צדין דקמ׳ שנטחן היו׳שרי בעי׳שמב סגר׳דכיוןדרוב'
מותרות בי״ס סנייוהתי׳כתכו בפי אין צדי׳ר׳יהוד' היה אוס׳במסוב׳וביצה אפי ' לא
גויס אדעת' לגוי ' טחני ליה וכתבו רכי׳בסי' תק״יז  :כתבהרוקח כמהי'ופטריו׳
הביאו׳בשביל ישראל רק בשבילי או כשביל גוי אסר ולא מסיו' כן
גכימרסצ׳כשב ' שהכי' גוי לישרא׳אסורץ ונ״לדאיצטריךלאשמיעי׳דלאתימא תשיבימחוב׳לקרק'
 .דסריהואיל ואיכ׳גוי׳כעיי ואין סבר׳לחלק בין דבר אכיל׳לדבר׳אס׳ע״כ • ומשמע
מאח׳שגס על המצי׳הס גדליס לפעמי׳דכיון דמקו׳גדילמ׳הואכמחוב׳לקרקפדמי
דלענין ליל י״ט שני וכן לענין כדי שיעשו קאמרי דר״י סוברשכשס
סכשכלקטובי״ט ונדאיורי׳כפ״ח שרצי׳האימאן דעק׳פיטור׳מחצב׳סייב משו׳דעוק' דבר מגידולו י
ראשון בשביל ישרא׳צרי ' להמתין עד מי״ט שני ככדי שיעשו ה״ה
כשנלקטו
כשבי׳גוי גרסי׳כפ׳בכל מערכין הנהו בכי גננא דגזולהיגוי׳אסא ביומ׳טכא לאורמ׳שראלהו
 3י״ט ראשון דצרי׳להמתין עד מי״ט שני בכדי שיעשו דאין
סילי׳כץ
נלקטו
כסבי׳גוי
רבינ׳לאורוסי לאלת׳אתו ושיילוה לרב׳אמ׳להו בעינן בכדישיעשו•וכח׳הר״ןגס׳א-ן
לנלקסו בסבי׳ישר׳והס חילקין עליו ואומיי׳דהא ודאי יש חינו ' כין
נלקטו כשכי׳גוי צדין יא״ת ואמאי מצרכיכן להריח כדי שיעשו דהא מחוב ' מות' להריח בו נשכ'וי״8
לנלקכוי כשבי'ישר׳כדאשכהן גבי רדתצ׳דשאני לן בין היכ׳דרוב' גוי׳להיכ׳דאין
רוב' כדאמרי׳כשוכ׳הדס במתיב' מות׳להריח בו י״ל כיון דא״א לסס להשתמ׳ממנובמקו'
גויס כמו שנתבאר בסי׳סכ״ז • כתב האגור כל דברי רבי' ואח״כ כתב ונהגו
להית'
זה אלא מ״י הגדזה אסו׳לסרי׳בו דמ״מ היי הן כהכין עכשיו מסלאכ׳י״טואיכ׳למיגז'
כאשכנז כרס״י כשבאו מאליהן אבל מירי אבי
ז״להחמי׳לעצמוע״ב 3ואיני יור׳למה שמא יאמ׳לגוי לגוזזו  :ודברשאינו במינו במחוב ' ואינו מחום ' ציד׳אס נא מתון
תליההית׳ברס״י שהרי כב׳נתבא ' דלדכרי הסוברי' כר״ת נמיסיי כשבאו
מאליהן התחו׳ מותי לכל פסו׳במימר׳ דרב פפא שכתבתי אם אין מאותו המין מגסוב׳ חון
.ואפש׳דמשי׳דלדע׳רש״י ליכ׳מאן־פליג דשרידהא לא איחמביד בהומלאכ׳כסביל
יסרא׳אכל לדע׳ר״ת אע״ג דכמ׳רכוות׳סרו מ״מרבי׳יהוד׳ אסר מ׳יה תלה סריותא התסו׳מות'  :ומ״ס ואס בא מחק לתסו ' אסור לאוכלן למי שהובאובסבילוואסרים
ברש״י ולפ״ז ני׳שאביו שהי׳מחמי׳טממו מפני פסי׳חוסש לדברי רבי׳יהוד׳לפי שנר' מותיי׳אף לאכלן ג״ז סס כמימר׳דר׳פפא חוץ לתחי' אסו׳והבא כשביל ישר׳זס מות'
לישר׳אחר ופיש״י דטעמ' מסו' דכיון דאסו׳תתועין דרבנן לאאחמו׳כוליהאי ודי
מדביי המררכי שהוא ניט׳לדעתו שכת׳אבל רבי׳יהודה מפרי״ס היה או׳דבכל מידי
אם אסרוהו ע״ז ינ׳הר״ן דלרברי הרי״ף והר״מכן שסוכרי׳רתחו׳ג׳פרסאו׳ראורית'
דאכיל׳אסו׳גס כשנעש׳בשביל גוי גזר׳סמא יפש׳המלאכ׳דמתוך סהו׳להוטכ״כ גזרי
ומדכת׳סבר׳יבי׳יהיד׳לכסו׳משמ׳רהכיס״ל  :ואם תל י״ט ביו' ה׳וששי והובאו ביו' איפש׳שהטע׳שהקילו להתירו לישראל את ' כיינו משוס דאיסו׳תחומין אינו שוהבכל
שמהשהו׳לאח׳חוץ לתסו׳הוא לאח׳תו׳התסו׳לפי׳הקלובה ודע דכצה״ג דאיןבמינו
ראשוןכלו׳ראליהיבאו ביו׳ב׳גסלפי־ש״יצרי׳להמתקעד מ״ש
בכדישיעשו כמושיתבא' במחוכ׳ואינו חסוס׳ציד׳אלאשבא מחו׳לתחו׳מור׳ר״ת דמות׳בי״ט ב'משו׳דבתחומין
אכל היכ 'שהובאו כראשוןדלפיש״י מומרין בליל י״ש שני
בכדי
שיעשו
ולר״ת
אסורי'
הקילו כך כתבו התו׳נס בכל מערכיןבשסכס״ג ויכ״כ סמ״קבשסרביייחי׳המרלכיכ'
גסבל״ס שני איפליגו בעל סעיטו׳והר״י מפר״יש לרע׳ר׳ת
,
אסאסורץעד ליל
_
שב׳או
בפבכ׳מערבי׳דלאותויסר׳שהוכאובשבילואסו׳עדכדישיעשובמ״יטדכיוןרהביא'
עד מוצאי סב׳ואע״פ סהר״אש לא כתב אלא וסר״י מפרי׳התימ כשב׳שאין
להחמיר כסבי׳יסרא׳צ״כ איכ׳למיס׳סמאי אמ' לגוי לך והב׳בשבי׳י״ט ב׳אי סרי׳ליהבנ׳אכל
כולי האי ולא הזכי׳כדי שיעשו סוכ׳רבי׳שלא סתי׳אלא דיק׳בכדי שימשו
דאיןסברא לישר׳אח׳שלא הובאו בשבילו גס בי״ט א׳מות׳מיר עכ״לוגס הרלבו כת׳כסס הי״י
להקל יותר במי״ט לשב׳מבמ״יט לחול ורץ זה סצתלקו בו כעל העיטו׳והר״י
מפרי ' לאותו שהובאו בשבילו אסורין ער מי״ט שיי דכיון שהובאו בשבי'ישר׳איכ׳למיחש
כתבו הר" אש בפ׳איןצדין והתו׳כתבו שס אומ׳הי״י די״ט שחל להיו׳כה׳בסב׳וכע״ם
סמ׳יאמ׳לנוי לך והב ' לי בשכי׳יו׳ב׳תי סרי׳לי׳בסני מי׳אח״ככ׳בש׳סר״ףג״ככמרומ
או באח׳בשכ׳ובשני כסב׳הבא כיו׳ראסוןשרי ליו׳ג׳ולא בעי׳הראוי לעשיה דשני
ימים לי שהתי׳רבי׳יחיאל כב׳י״ט סל גליות גבינו׳סהובאו מחוץ למחוס גס לאותוישראל
קוד'
לא שייך שמא יאמ׳לגוי ויש להסמי׳בדכ׳פ״כ ואע״פשהתוס׳כפבו שיש
להחמיר סהובאובשבילו • ' לעמן הלכ׳נקטי׳כדברי הקוס' וה״ייחיאל דגדולי׳סןומקילין
 3:דכ כת׳הר״אס
דעסתב׳כדע׳ר״י
:
כתיב
בת״ה
דלדברי
סמ״ק
דקא
'
דדכר
שיש
במידי
דרמן
וללרשב׳בתשו׳דהא דא׳דדכ׳סאין כמינו כמחול והובאומחו׳לתחז
גוסשש מחובר או
צידה שהובא כי״ט ראסוןאסור בי״ט שני אסי׳לישר׳צסד א״ב סא
מות' למי שלא הובא בשבילו °0מ כפירו׳גוי אכלבעירו׳י& ראסוריןלכל דמוקציןק
טיבאו דגיס בי״ט
ראשון
סחל
להיו׳כה
'
א״א
ליהנות מהן אפי׳בש־׳שאס׳י׳׳ט
ואע״פ דכל שהן חוץ לתחו׳הקצו׳הבעלי׳מדפתן דשל ישר׳צייכין הכן אבל גוי א"צ הכן •*
סכתב אסירי
כשס
רבי
יחיאל
דאפי׳לפר״י
שדי
בשבת
שאחייו
נראה
.
דהיינו
כפית
'
וכחב עוד שאלת אי סמכי׳מל במל הפיטו׳בגוי שהביא דוחן לישראלדאפי׳למי
שנלקטי מן
סמחוב׳דחזו
לשב׳
למיכלינסו
סייס
אבל
דג
*
'
דצריכיס
בישול
ובשבת
סכ׳בשכילו מות׳תוך ד״א תסולנ״לדלא שהו׳סמ 'על ה'
רוש־שאמ׳קכלינוןואוכלינון
אסויין
לבשלם
ובי״ט
שני כמי א״אלבסלןמשו׳רמוקצין סס ואסויי׳אפי׳ליסרא׳אח׳ גו מוגריון
■ דידך ואלו בגמ׳רב פפא סחס אל  :כתב בתשו׳הגאוני׳אפי׳מךטב'
פלל ;
כתב
הכלבו
שמהגין
היתי* חכמי לוניל וגס הרא״בד ז״ל בפ״רו׳או
בביצס סשס מקי׳מלכו' וגוי׳מרוכי׳ויסר מעט אס יש לחוש שמרכי׳ומגיאי׳כשכי ,ישר אסור
סנולד׳כי״ט
הראשון
סל
ר״ה
והוא
כיו
ה׳
בשרת
לפי ששני ימיס סל ר״ה אינן משוס
כדאמרי׳מהו׳ליפמ׳דאת׳למחח׳• וכא״ח כתו׳בש׳הרש ^ א ככר ביאמוסהמוקציה
קיוש' א׳אלא מסוס גזיה דהא אכן בקיאינן בקיבוע ' דירחא הילכך די־ לנו שנאסור
■
עד״ס
והולכין
בספיקו
להקל
ואס
הכיאוסלצורך הנוי׳או אפי׳סתס כעי׳סרובסגוי .
אותו היקי לעצמי של י״ט■שני שסני הימי® הס כיומא אריכתא ולא נאסור אותו
עותר סכל המניא לצורך הרוב מביא ;
ומ״פ

;

)
^ דכי6ס כל) מחק לפסו׳אסור לאכלן למו שהובאו בשבילו אכל מות׳ לטלטלן
5׳ נ הר״אס בפ׳אץ כדין וטעמ׳משוס דכיון דשרי באכיל׳ לישראל אסר אץ לו דין
ןזן 5׳ליאסר בטלטול  :ומיהו סא דסרילטלטלס מק'בתוך ד׳אמות או במוך הפיר
ומלה מתא כד׳אמות דמיא אבל להוציאן לא לפי שחפני הגוי קונים שביתה וכיון
5יצ$ןו חוץ מתחומן כדן להם אלא ד׳אמו'

^ימ׳כפמישהוציאוהו כ"כ הר״ן בסר׳
סין צדן וה״ה בפ׳ב מסל׳י״ט וכ’כהר״אש
נפ׳עישהוציאוהו ח״לצרי׳ליזה׳בדב׳הבא
8ל!ק לתחום בשביל ישראל זה שמותר
לי^־אל אחר או אפי' בא כשביל גוישלא
לסלסל חק לד׳ אמו' בעיר שאיכה מוקפת
חומה ואפי' מוקפת מחיצה צריך שתהא

תקע

רמג

דם
ומע**

אסור דחיישי׳ סמא בלילה הכיבוס ממקום רחוק ולנו חק לחומה ולפי דבריכם כל C-0
סיכל) יפספקא לן האי מילתא תלינן לחומרי ודעת
הרי״ף כדע׳ הגאוני׳וק דעת ה«ד 7כי 7פ׳(")3
סרמ״בס בפ״ומס׳שכת • וכ׳הר״ן כפ׳שואל דאיכא למידק על דכרי רס״י מדאמ׳רב שכ'<*יכ'שי £ל; וי
פפא גוי שהבי׳דורון
אס ייש בהינו במחובר אתו' עד לערב בכדי שיעשו והא התם  ' 3נתיס אס ' pn
דאיכא למיתני שנתלשו מעי״יס ואפ״ה לתתוסואמד חון
!V73

ודבר שאינו במינו במחובר ואינו מחום' צידה אם בא מתו׳וזתחו׳
מותר לכל ואם בא מחו׳לתחו׳אפו׳לאוכלן למי שהובאו בשבילו
אבלמותקלטלטלו ואחרים מותו־ין אף לאוכלן ולערב צריך
להמתין מי שהובאו בשבילו כדי שיעשו לרב אלפס וכ״כבעל
התרומות ולר״י א״צ ולזה הסכים א״א הראי' ש ז״ל ואם הוא ספק
אם בא מחוץ לתחום אם לא לרש״י מותר ולדברי הכאונים אסור
וכתב הרשכ״א שאף לדברי הגאונים אין לאפור אלא בנוי שאין
שרוי עמו כעיר דאיכ׳למיח׳שמא מחוץ לתחום הביאם אבל גוי
השרוי עמו כעיר ופירותהמצויין בעיר אי; לחו׳ מספק ורב׳ שאין
כמינו במחובר שהובא לישראל בי״ט ראשקשל ר״ה מותר בשני
אע״פ שקדוש׳א׳הן שאין עליו איסו׳הכנ׳ולא דבר התלוי בקדוש׳
שנאיקרושיאחת הם אלא משום קנסא שמא יאמר לו להביא
_ ודיו אם קנסו בראשון וכן משכת לי״ט :
 “11710 l ^pnלשלוח בי״ט דורון בין מנו׳של
תבשיל
I
הראוי לאכילה או בהמ׳ חיה ועוף בין
חיים
בין
שחוטי׳יינות
שמנים וסלתות וקטניות ורי״ף מתיר אף
בתבואה והרמב״ם ז״ל אוסולזה הסכי׳א״א הרא״ש ז״ל וכששולח
לא יעשה שורה לשלוח בלבני אדם ביחד משוס ראוושא מלתא
ונ׳מיני בנ׳גברי מבעי׳ולא איפשיטוהרמב׳ז״ל מתי׳
משלחין
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התחום
תלינן
אסו׳תירץה״ריונ׳דכל שישבמינובמסייב'
פהניאן
 #ת! ן
דרכן סל בכי ארס ללקי׳אותו ביומו ואץ
התקום7היינ!
לרקכין אותו מבעיב וכיון דיוק עושין כן לםצנדש'׳ Vשכנד

אץ מולץ להקל עכ״ל ולפי זה ספק אס מנ׳אדזצאקי״ל
נלקטו או ניצודו סייס אסורים למ״ס אי ^ ״( ,ה״? א jf ,
מוצאיי״ט[ עד כדיסיעשוכאלוודאינלקסו נ״לי ^הק״רי*
או נצודובשב' או בי״ט ואפי' לדברי רש״י זאח״כ 7תנ לנוי
שמפרש דסיישי׳סמא חוץלחומ' לכו לקול' המר? כי כאל!.לא
קאמ׳וכבר 2ת 2תי ססע״ג^ n׳ע 1ןה  .היה 13שוםחחלןק׳
ולענין הלכ׳נקעינן
*pnp3."Xw
1
י .. .י כדברי הגאוני׳וסיעת' גש
״ ע סעי ט
שהן רביוגדולי 1ג וכתב הרס כא שאף כ7עת הרי׳יף
לדברי הגאו' אין לאסור אלא בגוי שאין והנא־טם<יי״מ•3
שרוי עמו בעי׳וכו׳כ״כ הר״ןכפ׳סואל וכפ' זאםיעל«•«« ,י
אין צדין וכ״כ ה״ס גע״גמה<ןכ׳י״< 1ןכ״כ גת ים׳י> » 1נת!ך
 3סמ ק J :תב הפידכי בר פ אין ציין להקציכ״ע ^7מ!
אמ רב יהוד׳אמ׳שמואל הלכ' כר'יהוש׳הי'  Mל נ ׳סת,׳נ "
משמ׳דשמואל אית ליה מוקצ' אפי״בספק «יינ״א לאןi'7i״
מוכןוכת' אבי העזריאע״גדבספק מוקהיי"? « »אונים
מחמיריןהיינו משו׳דמוקצ׳סוא^ ׳ ׳ אשהג;
ישר!יע״ו
אי
!
כל הכלים וגס הרחקה לאיסור ולא להקל נעיר לחוש
אבל אם אקספק מוקצ׳אלא ספק תסומין גפעק7לי7!77אי

«זקמ׳לשס דירה וכ׳ר״מ ז״ל דסתס עיירו׳
מוקפו לדירה הס דאין דרך להקיףמחיצה
עד שיבנו הבתים תחלה אכל מבצרי׳
סממייהו הוקפו ולבסוף יסבו עכ״ל וכ״כ
נמו׳והמידכישס והגהיחיימ׳בפ״ה מסל'
י״ש וכתבו רבינו בפי׳ת״א • וכה"ה כפ״ב
מה׳י״םוהגהר' מיימ כפ״ו מה' סבת בשם
סה״גדכי אמיי׳דאסור לאכלןמישהובאו
בשכילר כל בני ביתו נמיאשורי' כפוהו
׳ :ואדעת׳דכולהואת׳כדא׳בפ׳בכל מערבין
נל לצמא לבי ריש גלות׳אדעתא דכולהו
ומןאתא וכ״כ המרדכי בפ׳בכל מערכין
ואסור לכל בני סבי כשהובאו בשביל כעל
הבי" .דש לדקדק לדברי בעל תר״הד שנ'
נסי׳ע״ח אם יש כה בדכי צירך כגון שזימן אורח
נרא׳דישלסמוך ח דברי האש״ירישכ׳אפי׳לפרש
בכס״ג ולכך נר׳להתיר הואיל ולפרש״י שרי אפ
«סמ׳עדבריושהאורסי' דין יסרא׳אחר יש להם וזה נר׳ הפך ממה שאמרו בגמ׳כל
סול דהתם כי מוקמת לס אחזקתה הרי לא נולדה וכן כספת צירה שלא נצוד מס"כ מהונא « י״זלעיר
ואש׳ לכי ריש גלות' אדעת דכולהו רבנן אתא ואין
לומר שהוא סוכרכמאן דפליג בספק תסומיןעכ״ל :ודבר שאין כמינו כמחובר שהובא לישראל בי*ט ראשון סל אנלנשי 8ל!שני
המס ואמר דכימראל אפר חשיבי
דהיכי כסוי לבעל תה״ד חולק על כל הד רבוותא• ר״ה מותר בשני וכו׳כ״ג הי״ן בפ׳אין צדין כשספכמילרכי״ל ן)5ע״ה -,p׳ ^ ד;3רי0׳ נחיםהאת׳ «חו׳
ונ״לדרבנן הוו סמיכי תדיר
אתכ׳דריש
גלות׳והלכך
כל
דאתי
לביתיה
ואני
אומר
אדעת׳דידהו
כמה רב
גוברייהו דשרי הכי הר״אס כתב
דכיי חכמי לוכי״ל סת'
לפסק 111
!"
!n
A.n
L
vI
Vj
\
fn
pPB
PjflD
אמידהא כ״ע ידעי
דא״א
לתכא
דריש
גלותא
בלא
רבנן
ומשם
סלפה
למדו
ונם ה ה כפב בס® ם פדביי סכמי ליהיל יכ כ בס nוכתב דס ה לישכת וי ס  :מ^ך^הפתןם
המפרשי' לבני ביתו
הסמוכי׳תדיר
פל
סלחנו
אבל
מי
שזימן
אצלו
אויחי׳כיין
סאיג׳
כתב
הכלכו
אפשר
לומר דוקא גוי שהביא דורון לישראל יש לגזור שמא יאמר מתיזהעח! 0ני!!
יגילין לסמוך תדיר מל סלחנו לא
חשיבי
מכני
ביתו
אלא
כישראל
אסר
דמו
(
וכ
"
מ
לו
לך
והבא
לי
אבל
ישראל
שסלח
דורון
לחבירו
ע״י
גוי
כגון שמס׳לו מפי׳ט ונסמ?׳שישלו נ«ינית
!3פ"ה םי'עח )יאפש' לחלק כע״א ולומ׳דאורחי׳נמי
חשיבי ככני ביתו וכל מה שאסו׳ הגוי ולא הביאו עד י״ס זה היה מעשה והסכימוסהמיס ז“ל להתירו אפל' ל מי
שדר1'n
לנעלהבית אסו׳גס להס מי׳ה״מ כשזימנס קודם שהביאו לו
הדורון
דאיכא
למימי
בשבילו
והטעם
שאין
לסוס
שמא
יאמר
לו
לך
והבא
לי
עוד
באים׳רלפי
,
ס
ל
^
יסמע
ימה ממידי?»®
דארעת׳דידהו אתא אבל אס זימנ׳לאח׳שהביאו לו
הדויוץ משיבי כישראל אס׳דליכא לו ע"כ וכ״כ סרשכ״א שאלת ישראל סגר לסביחי טל ידי גוי פירות מערב י״ט שאין לש*
<! כדעת
רש״י
לסיסדאדעת׳דידהו אתא וכי שרי כעל ת״הד
לאורסי׳היינו
כשזימנ׳אח׳שהכיאו
לו
במינם
במחוכר
לקרקע
ונתעכב הגוי והביאן בי״ט אס מותיין אפי׳לבא כשגילו ! נ״כ
המרדני
המיון דאילו זימנס קודס לכן גס לאורחי'
אסור
דאדפת׳דידהונמי
אתא.
וראשון
תשובה
חסתגרא
לי
שמותר
תוך
ד׳אמות אפילו לבא כשגילוכ ל סגן ^סריס
ג79י 0ו 5ק ניע;
ניא׳עיקר :
ולערבצרי׳להמתין מי שהובאו בשבילו כדי שיעשו להרי״ף וכו׳בע׳
אין הגוי מביא משלו כדי שנגזור סמא יאמר הבא לי*
לוין צדין אהא לאמ׳רב פפא אס אץ מאותו
המין ב׳מסובי־ בתוך התחום מותי חוץ  YpHמותר לשלוח בי*ס דורון בין מכות סל פבשי׳הראוי לאכיל׳אוכהמ׳חי'
לתסוס אסור כ׳סי׳אש וא״צ להמתין לערב בכדי שיעשו דלא החמירו סכמיס אלא
ועוף וכו׳משכ׳בפ״קדביצ' (דף יד ) בש׳/א אין משלחין בי״ט אלא
נדני סנעש׳בואיסור׳דאורית׳ואין לחוש
ספא הביאו הגוי דרך ר*ה סרטי' ופלטיא מנו׳וכה״א משלסין כהמ׳סיה ועוף חיי' וסחוטי׳משלחין יינות סמד׳וסלפו׳וקטציו׳
דלא סניח סאידכ׳ר״ה לששיס רכוא
ביקפי׳
בו
והא
דתנן
כפ׳מי
שהחשיך
גוי
שסגי׳
אכל
לא
תבוא׳ר״ש
מתיר
אף
[
בתבואה ופי׳רס״י אבל לא תבוא׳שאינ' ראויה סיום
מלילין לא יספור בסס ישראל במ״ס פר כדי
שיבואו ממקוס קרוב תירץ ר״י דשאד שאץ טוחכין בי״ט וכגמ׳תניר״ש מתי׳כתכיאה סל מסיט• לפשו׳מהס לודיות שרש
לדלתא דמת דאוושא טפי וסכל יודעי'
שבשביל
המת
הביאו
ואתמור
טפי
והיי״ף
כ׳
לודיות
מאהל
העשוי
מחטים
וכ׳סרא״ס
מדסכיא סרי״^ ברית׳זו משמע דפס׳הלכה
נתחו׳דאףבבא מחוץ לתחו׳ציי'
להמתין
בכדי
שיעשו
וכ״כ
כספר המרומו׳וכספר כר״ש ולא ידענא טעמ׳מאי וסרמכ״ס פסק בפ״ה כת״ק וכן פיק מכ״ל גס ס״ה כתב
המצית דאין לסמוך על מה
שחילק
ר״י
במת
ומפתב
'
כדכרי
ר״י
כיון סמציכו בקבר איני יודע למה נפסוק כר״ס במקו׳פ״ק וכ״ש דמסתכי מעמיה רפ״ק דאזיל בתר
הנעש׳בשכיל ישראל
דאסור
עולמי
'
ובשאר
דבריס
שנעשו
בשביל
ישראל
כגון
מיכן
מבא
לפיכך נראים לי דכרי רגי׳נדקר גס י״משפסקו כן עכ״ל־נוסטשולח לא
כמחובר מותר לערב בכדי שיעשו גס במובא מחיץ למחו׳יש לחלק עכ״ל והר״ן כתב יעשה סורס לסלוח כג׳בני אדם ביחד וכו׳שסמני רב יחיאל ובלבד פלא יעשנו
מסתבר
דכאין גמינו במחובר בעי כמי לערב בנדי שיעשו דלא קיל טפי אין כמינו כשורה תנא אין שורה פחותה מג׳בני ארס ופרס״י שלא יעשנו כשורה לאישלח
נמחוב'
מיש
במינו
אלא
שהוא
מות׳ליסראל אחר וכבר כתבו כהפך ואינו נרא׳עכ״ל הדורון ע*י אנסים הרבה דאווסא מילתא וניאה כמוליכים למכורבשוק• וסר״ן
כ׳סרבי׳אפייס סי ,מפני שנראה האחד מוכי והשני לוקס והג׳סרסור • וג׳מיני׳בג׳
גברי בעיא ולא איפשיט׳ג״ז סס וסיסב׳ גפ״ה פסקה לקולא • וכ׳ה״ס דפעמי׳מסו׳
דהויספיקא דיבנן ולקולא וכן פסקו ז״ל עכ״ל וכן פסק סמ״ג והוי״ן כ׳אכל בה״ג
מאמן או הקירוב■ וגס סמ״ג כת׳בהל׳סבת
בסוף דבריו דנכון להחמיר ואע״ס סיס פסקה לחומי וכן נראה דעת סרי״ף שהשמיטה וצ״ע למה ענ״ל .־ סשלחיןכלי׳
לישת אדיסוילא ססכינן • ובת״הד סי' פ״ג
כתוב
דגוי
שהביא
דורון
לישראל
כי
*
ט
בין
מפורים
בין
שאינם
מפורים
וכו׳משנה
סס
משלסיסיכליס
בין
תפורי׳כץשאיכ׳
 p5לי״ב מיל והוא דברשאין• בו חסס צידה
או מחובר עא  °פ שרוב הגאונים כתבו מפורים ואפ׳פ שיש בהס כלאים ובגמר' (שם ) בשלמא תפלריס חזו למילכש פאיג׳
יתחומץ די״ב מיל דאורייתא יראה דאין
להחמיר
כמו
כמחובר
וצידה
וטעמ׳משו׳ תפוריםסזולכסויי אלא כלאים למאי חזו ואוקימנא3קשיס;• ומ״שרבי׳ביןשאינט
לציץ מהגיק כר״י וה״ג דמפרשי' שהטעם
שאסרו
חכמים
דורון
שהביא
גוי
לישראל
תפורים שאף הס ראויים לישען עליהם איפפר שהיה גורס חזו לזגויי במקום חזו
ליינו משו׳גזיה שמא יאמר לגוי להביא
לו
מן
המסוכ׳או
דבר
הניצוד
ויעשה
איסור
לכסויי
או
אפשר
סכ׳כן
משוס
דכלאים אפי׳לישמן עליהם אינס ראויים אא״כ הס
יאורןת בשבילו והאי טעמ׳לאשייךכ"כ
בתחומין די״ב מיל דלאשכיח שיאמר לגוי קשים  :וסד! שכתב דקשיס ראוייםלהצי' תחתיו ובלבד שלא יהא בשרי ניגע בהס
ך3י ליאוכלאומשק' כלכך מרחו׳ע״ב וכ״כ
מדברי הר״ן סכמכפי גבי סבאכשביל • יתבאר בהלבות כלאים בס״ד  :וסה שכתב ואפי׳תפילין משלחין אע״פ סאינס
^יאל זה מות' לישראל אחר :
ואםהוא ספק אס בא מחיץ לתחום אם לא לרש״י
ראויי׳כמוטד וכו׳ג״ז בסוף ס״ק דכיל ( דף סו ) ולבעל ההשלמה האדאמרי׳מסלסין
?יפי ולדביי הגאוני׳אסו' •
3
פ
'
עואל
(
ד
קנא
)
עלה
דמיקני
'
לגוי שהביא חלילין לא תפילין כיוס טוב והרי אינם צורך כלל לא צרייך אכיל׳ולא צורך היום איפשי דמכית
יספוד בהס ישיאל אא״כ
באו
ממקום
קרוב
אמיינן
בגמ׳מאי
מקום
קרוב
רב
אמר
לבית
קתני
לא מי״ה אי נמי מפלץ שרי ללכסן אלא שאין צריך מות וכתב עוד יש
׳
.
מקום קרוב ממש
וסמיאל
.
אמ׳חייסי׳סמ׳חוץ
לסומ׳לנו
וקי״ל
.
דהלכ׳כשמואל
שואלים
ופרש״י
היאך
שרי
לסדורי
תפילין
ביום
טוב
מפיס
דהוי
דבר שנאותי' בו בחול מ' מ
יפמיאל
לקול׳לומ׳דאע״ס
שלא
נכנסו לעי' עד הבקר חושסין שמ׳מבפ״י באו בתוך לא הוי צורך י״ט ואפילו במועד אמייק אין מוליכין ומביאין כלים מביתהאומץ
הפחוס
ולכו
בלילה
חוץ
לחימה
ולפי
דבריו
כל
היכא
דמספק
'
לן
האי מלתא תלינן אלא לצורך המועד וכל שכן ביום טוב יש לומר כיון ססמח עכשיו בהן צורך יום טוב
ג?ול'
־אכל
הגאוני׳פירשו
דסמואל
להחמי׳אפא
הוא
ולומר
א״נ
שרוצה
םאע״פ
ללמוד
שנכנסו
בהם
תורה
בכק׳השכם
א״נסמצה
להניחם
לנטורי
נמשיה ולא בתורת
s /$

טא

ג

שיובא

דם

von

תקיו (א ) י׳ חיוכא פכ״ל• ומדירי הפוסקי׳שסתמו דבריהם כר׳דאפי׳להוליכ׳דיך ר״ה כידו שיי עכ״ל  :ובהנה״מפ״א כתומסי־ו ן
הכלג °ן otj
ויו ר״י ור״ת ליקח תפ קהגוייבי״ס צלא 6כהו׳ידמע,
 1מ'
דכל
מילי
דאכילגזרי׳אישרי׳ליה פתפלגוי׳מא
מממגגוי׳סא^1
השלמה ז :גל דכיץ ראיכ׳סמס׳י״נו בשילוח מפנות אלו ספיר הוי צורך י״ט ואשי׳לדכיי הפוסקי' סהקמ׳לוה
מטפ׳מעי״טוסעמ/י^-
! ״  v״ nי ׳» ׳ "יז ;י־.־י
המס*«' א ־('לשלחו דאסור לשלות הביאה
איכ׳למימ׳דתבואה שאני שאף בסול אינה ראוי׳כמות שהיא בי״ט חתי ישראי׳גופי׳לנפו קמחו וכמקו׳שיש לירא שהעצי׳שאפה כי ליקכון סייס
גי׳ס ללמא יבא
שהרי היא
מחוסרת
טחינה אבל תפלי׳ ראויין בחול כמות ססן
הילכ׳סריא  :המחוב׳צרי׳ליזהר גס בזהשירע שנלקטומעי״טוהר״מההנהיג ■
לחתו' ^־־׳־' ■־
מחממי?Ü
לנ־גלו1ל״ד;' תפילין
Tpn
סוהר
לומ
'
לחניכי
ישראל
פןלי
,
דאןאסלנשן איני
או לסוגיו בחד׳והמסת׳יהי׳בידיסף^
כיצי׳או אגוזי׳משנ׳בס״פ אקצדין
עישה אסיר :
ראויי לישען היכ׳שיוצ׳לקכו' קתס איפתסכאפסהיוס
תקיז ( א) ומ״ש או למע׳היגיל אצלו תן לי גדי או עליהן ואפי־אם יש בהן כלאיינע״ס ש״ח
מות' < טלטל שעטנז בי״סמןהגוי וגסהגה׳אשיריכתכוכנז׳איי
ן (נבייהרי״ל טלה וכו׳בריתא ססופי׳רש׳׳י הרגיל אצלו
בי״ט) אס הן קשץ שראויין להציע תחתיו ובלב׳שלא יהא בשרו צדיןשרייוי״ר! אסרו ונסינו pj 'pißp
דפת הנאפה ני״׳ט שמתוך שרגיל אצלו מאמינו עותןלו בלא
 lieftלקי׳ת« חן
נוגע בהם ואפי׳תפילין משלחיץ אלפ שאינן ראוין במועד ראוין מןהגוי׳כסתומץבי״ט אסלאסיוד׳שהקמ׳
המי אף לח׳יד פיסוק דמיפודע שיש בדכי
■ י רבי׳תוספת
הי׳נעסןמעי״ט והעצי׳נלקטו ספי״סוה*
בחיל וכל דבר שראוי בחול משלהין אותו בי״ם
?עתהנאפ׳גפנת שלא היה
צרי׳לנפו׳מותר לומר לתנוכי תן תקיז מות׳לום' להגיגי ישרא׳תןלי בצי׳אואגוזי׳אולרועיהמי׳אצלו ב״ר ברו וסי״ס התירו לקנו׳פתסאפ׳גף
ק! תר לא נניגנשגת לי
ביצי׳ואגוזי׳כיון
דכת׳בתר
הכי
ולחכוני
בסב 'בסמ׳הדח' א •וכ׳האגו׳אסי״טלס אמו
זני׳יע נזדי לאתי ה ביצים וי' רמוכיס אלא מפני שבמשנה תן לי כרי או ם< ולטב׳תןלי בהף או יר׳ולנהתותןלי ככ׳ולחנוני תן
לי ה׳בצים וי׳רמוני׳וכל כיוצא בזה ובלבד שלא יזכיר לו שממרה הסב ' פת סכאפ׳בסב אסובי״ט
משו׳הכנ׳
ל« יגנ ,הי%-׳ נעגמג
אבל נהג״אפ א׳ב שכינו אומ׳אדס לחנוכי ר,ןלי כיצי׳ואגוד
ומה״רי מולן הוד׳לדברי כאס יעקבווי״ל
«שחת 7חמיד 3ת במכין שכן דיך ב״ה לכיו׳מיכס בתו׳כיתו לומר לו תן לי קב או
קביים ולא סכום דמים לומר אטול כך וכך עכ״ל ואץסורא׳זו נכונה שהרינמב׳גסז׳
שנאפה; .סבת חפת פתח רבי׳בחניני ולא הזכיר במכין מפני ואשלם לך דינר
ולא
סכום
מנין
לומר
כך
וכך
יש
לך
בידי
תן
לי
סכ״ס דאף בשבת עצמה התירוהר״ווש
שנאפה1v'J'3א״כ שהיה עתיד לומר לחנוכי תן לי ה' ביצים כך וכך ויהיה
לך
כידי
כך
וסך
וה״מ
חנוני
ישראל
אבל
חנוני
גוי
וגדולי׳ אסרי׳ -ורבי׳ירוחס בס׳סכתכתב
לחאן
לחפיר
בשנת כ״ש לחתיר וי׳רמוניס *
ואהאדקתנישקדרךב״ה אפור לקח ממנו דבר שבמינו
מחוכר שמא נלקט היום ולא דבר סברייר״ת וסנר׳הר״אש ואח״ככת׳ובאותן
גיוס טוב וע*׳ /ל לשות מונה בתוך ביתו פירש הר״ן הלכך
שמחופ׳ציד׳שמא ניצודו היו' ולא ביצי' שמי נולדו היו' אבל דבר כמקומות שרגילים הנשים אואנשיש
סיח-ן שב״ה «לין לא מוכח דמשמז דמים הוא דמדכר ליה
שאינו במינו במחובר אפי׳הובא היום חוץ לתהום שרי וכן קמח לקנותו בסבת ואומרי' לגד ממשסכום
9ת
שנאפה מנין אלא סכך,צריכין ובלבד סלא יזכי׳לו
מקמואומריסתן ליפשוטאוסכיפשמויס
בשבת sססמד׳יכולי שס כברית' ובלבד שלא יזכי' שנטחן.היום שרי בשר שרוב׳טי׳דאדעתא דגחס טחני ליה ומשו׳
מוקצה ליכאדחטין נמי חזו לכוס בין השמשו׳ולעשו׳מהן קליות מלחם וגס קויאיס לגוי בביתםונותנים
לו סכום מדה רש״כאאו׳ובלכ׳שלא יזכיר'
לו הממו ' ראוי לאסח להס מכל וכלסלא
לו סכום מקח ור״ס גורס ונלכד שלא וריייסא כ׳א״א הרא״ש ז״ל בתשובה לא התירו ליקנות בי״ט אלא
יאכלו פת הכאפה כשב׳כךנ״לפכ״ל :
יזכיר לו סכוס מקס רש״כא צו׳ובלב׳שלא כדרך שמפרש בגמייהולך ארם אצל חנוני וכויאבל ישרא׳שאומר
יזכיר לו סכום מכין וכתבו התו ' והר״אס לגוי מעי״ט שתקנה לי יונים למח׳ לא יפה עשה אבל עם עש׳כבר
כתב א״א ז״ל בתסו׳כלל כ״גח״ליסוא'
שיש ליזה׳בסניה׳וכ״ט הרמכ״ם בפ״ד שלא
מותר לאכול מהם אפי׳בוביום ובלב׳ שלא יהיו מפריהק ולא יהו שאמר לגוי ממי״ט קנה לי יונים למחר
יזכיר שס דמים ולא
סכום מנץ ונתבאר אסורין משוי מוקציאכל אם רגיל בכך אסור לאכול מהן אפייקנה לצורך י״ט דע כי לא יפה משה לקנותלו
כל זה יפה כסי׳סכ״גזוח״ם חנוניישראל
כבר דאין זה חשוב דיעבד כיון שרגיל פבך  :מותר לומר לחבירו במעו׳בי״ט כי אסור לקנו' בי״ט אפי'בלא
מלא לי כלי זה אפי׳ הוא מיוחד
למרה
אבל תכוני גוי אסור ליקת ממנו דכר
מעו' אלאככה״גדאמרי' כפ'איןצדיןסולן
שבמינו כמחובר וכו׳כפרק אץ צדין כתב
סר״אש
וז״ל
כתב
בה״ג
ה״מ
חנוני
יסיאל
אצל רופס כרגיל אצלו ואומ׳לו תןלי גדי א׳וכו׳ובלכ׳שלא יזכיר לי סכו׳מקח
■הילכך
זה
ס
$
ו
'
אבל חנוני גוי במאי דאיתיה
לגוי
לקנ
ו׳לו
במחוכ׳א׳נ
לא
יעה
עש׳אבל
קימס׳דאיכ׳למימ נסקכי״ס או בא מחוץ
סא פשה ככר כדיעב׳מותר לאכול ממנו אפי'
לתחו׳א״ג
ביצי׳דאיכ׳למי׳דמתילדה
כי״ט
אסו
'
למיסקל
מיניה
כדנרסי
'
גו־
שהכיא
בו
ביו׳
וכלב׳סלא
יכו
ה׳־וציס
מסריסי׳ולא
יכו
אסורים
מסוסמוקצ׳כדאמריבפ׳ככל
דורון לישראל אס יש מאותו המץכעשוב׳לקרק׳אסו׳וה״ס כל דברשכעש׳בו איסור מעיביןגכי ההי׳ליפת דאת׳למחוז׳חזנהורב׳דכמישיאמ׳הני ודאימאממ׳מקרינהו
מלאכ׳האסיר' לישראל ולא היה לו להזכי׳מחוץ לתחו׳דהא ודאי שריכדאי׳בע ' בכל מאי אמר' מחוץלתחו׳אתו הבא כשביל ישרא׳זה מות׳ליסראל אח׳וכ״ס הנדאדעח'
מערכין גבי ליפת׳דאת׳למתוז׳יפ׳מי שהוציאוהו הנהו דיכיי דאתו למכרכפא וכן דגוי׳ארוו וקנייה זו בלא דמי׳ כי ההיא דס״פ איןצדין ואפ״ג מלקטו לשם גויסאס
קמת שנטחן בי״ט מאי איסור׳כיץ דרובא גוי' אדפת׳דרוב׳טחכי ליה כראערי׳כנר נלקטו כיוס כיו אסורים משו׳מוקצ׳סילכךאסהיוני׳גדולי׳שיכולץלפמ׳חקלתחוס
הדלוק במסבה ומשו פוקצ׳ליכ׳למיס ' דחטי׳חזו לכוס בץ השמשות או לעפות מהם
אסורי׳מסו׳מוקצ׳ואסלאומותרץבדיפבד היכ׳שקכאס אכל אס רגילים למפו׳כן
קלחת ידייסא עכ״ל וגםהר׳"ןכס בשם בס״ג רכיל כרית׳כיסראל אבל בגוי לא מסו' אשי׳לאכול מכס אפי׳קנוכבר דאין זה נקיא דיפכד אלאלכתחל׳כיוןסיגילקככן:
ו־קתכי כה הולך אצל פטם היגיל מצלו ואומי לו מן לי תור צ׳אוגחל א׳ואילו כגוי
מותר לומ׳לחכירו מלא לי כלי זה ונו׳בפ׳אץ צדין (סס )וככ׳נתכ׳כסי׳שכ״ג
אסו׳דתייסי׳שמא יצ \ ד וכןככר או גלוסק׳לא מזיישי׳שמא היו' נטסכו הסטי׳ואפשר כל מאי דשייך לדין זה  :לא ימדוד אדס שעורים ויתן לפני בהמתו אכל קודרהוא
דאפי' בגוי
כמי שרי כר מפייו׳שיש במיניכמסונ׳אבל בתור וגוזל ליכ׳למיח פמ׳היו' קב או קניי' וכו׳בס״ע איןצדין (שס ) וכתבו הרא״ש וס״״ןפרס״יוצוופי׳הרי״ףולא
ניצודו
סרוכןכיצודןמאחמל
וביצממי
רוכןמאמש
קולפי׳מומרץ
דאזלי׳כחר
רובא
הכריעו
וכימ״בס
בפ״ד כת׳כדברי הרי״ף אסמות׳למדוד חכליןליתןכקדמתכא'
כדכתבי׳בפ״קוכ״ב בתו׳אלא שאני הכא פי סזלי׳כמר דוב׳כדב׳שיס לומתירץ כיון
בסי׳תק׳ד -אס מודדקקמס כדי ללושנתבא׳בסי׳תק״ו • גרסי' כפ'סואל (דףקעפ)
דקי״ל דאפי׳כאלף לא בטיל ואפס' דהת' שאד דאימחזק איסור׳ימיסו בפת ליכא  3ס'' פ איזהו כסך אמ׳רב יהוד אמ׳שמואל בני חכור׳המקפידי׳זה על זספוכריןמסוס
למיח למידי שאפי׳נעחןהיימפו׳מוקצ׳לינ׳שככ׳היו החסי׳ראויין לכופומשו׳מלאל מדס ומסו ' משקל ומשוס מניןומשוס לוין ופויעץכי״ט וכדכריהללאףמפו׳רכית
ליכ' רלצויךגוינעםי' פכ״ל וזה סכת׳דכיצי׳אפש׳ למיוכןמגוי כי״ט כת׳כפ״ק דהיינו ופרשי בפ׳איזהו כסךהמקפידי ' זה על זה שאיןמוסליןפל דכר מועומקעידילהלוו'
דוק׳כדאתמאןדמזבןלגבי׳אבל למיז׳לבתי דידכודה״ל מקו׳קביעומן אסו׳זילמא זה את זה במד׳כמשקל ו 3מניןעוכריןבסבתו' וי״ט משו׳לוין ופורעיןדתנןכמ0
תכ
איכ׳דמזבץביציס כני יומןוכל קבוע כמחצ' על מחצי דמי וככ׳כתכתי זה כסי׳פקי״ב סבת ובלב' שלא יאמ׳לו סלוני והס ' מפרס סעמ׳סמא ׳כתו׳ובתוס׳כתנופי׳ממון
וכתבתי שסשמדברי ספוסקער׳דביו׳אסו׳למיזבןכיציס מגוי אפי׳אתי מאן דמזכן סמקפי דץבאיס לידי כך סקפידות׳ גורמ׳להס להזהיר המד׳כדי שיהא מבורריפה
לגכי׳ -וס״ה כ׳בפ״ד כדברי הרא׳והי״ן וחנוני ופט׳ומע׳סאמרו בץגוי׳כץיסראלי' מה שמתסיי&ה וכן מתון שמקפידי׳שוקלי״כמאזני׳א״נ אפי׳כיד אסו' לסטלסקול
הכל מותר חוץמדברי׳סיס במינן בממוב׳או שיש לסוס פמא נצוד היוסשאסו׳ליטלו כמו כסאזני׳לפי שמדקדקי׳הרב׳אע״ג דשרי הפס כטכס שאץ אוקבסאינומקפיד
מןהגוי אא״כ נסתלק הספ׳כסיןסמני׳בו סלא כעקר ולא נצוד סיוס־וסמרדכיכת׳ וקאסו׳לסכו לימ׳מלא לי כלי זה אפי' בלא כזכר׳מדה וקמסמ׳מתוךפרש״יבפ׳סואל
כס״ס אין צויןמישמע מדברי כגאון דכשאיןלחוס למחובר ולמוקצ׳סרי למישק׳אפי' בני חבורה שמדקדקים זה על זה שאמי א׳לסכירו מנה שלקחת גדולה ביאתןלי
כנגד גוי הרגיל אצלו ולכאור׳מסמט כן מההיא דגר׳כערובץגבי המא ליפת' דאת' כמותה והוא שוקלה בידו -מסו׳מנץפר״ס אס היו אגוזים וסקרים ודומהלהסואמי
למסוזא
וכו׳ופ׳מי שהוציאוהו גבי הנהו דיכרי דאתו למברכתא דכי ממיינת התם לקחה עשרים אגוזי׳גם אני אקח מסרים או אמר כשפה שנוטלההמתןמדסאסקול
משמ׳שגוי׳הכיצוס
ויש לדחו׳דסנוני יסראל אמר קוד׳י״ט להביאם לסם ופסקו את המנה וסד שאמדוד ארך הדגים והקיסואי׳ואמכה הכיצי׳והאגוזיס והשקדיםסאמה
דמיה׳ואיסרו הגו״י׳שלא סביאו׳לחכוכיישיאלמדי״ט ובני העי׳היהלהס לקנו׳לנגד נוהל סאטול גסאכי כמשקלה וכמדת׳וכמכיכה משפע סר״ל אע״ג דסרילוג!לחנוני
היסראל ולא לנגד הגויס יש תשובה לאסור ויש להתיר רא״כןכפל לאיסור וטעמא הרגיל אצלו מן לי ך' אגוז ים זהו למי שאין משמע פס שתהא שוס קפידאעלהמנץ
מסוס שמא ירבה בשבילו להביא כיקסרגיל אצלו עכ״ל והתו׳כתבו סס הולך אצל אלא שמודיעו שכל כך הוא צריך אכלכשאו ' לקהת ך' גס אני אטול מסרים מיאה
קנוני הרגיל אצלובקהוא גויבץיסרא׳דאין לחלק רק היכאדאיכ׳חשש׳דמחוכר או שמדקדק ומקפיד על המכין והוי עוכדא מזול כעין משא ומתן וא״נ שרי ככה צ
נולד והרוק׳כת׳סאביו ורבני שפירא הורו לאיפור בחנוני גוי ורבני צרפת מתירין נעמיד כגקסאמ גו סממן פד שאמנה לךהאגחיסשאתה נוטל ואטול גםאני
ואע״פ שנ״ל להתיר אני מחמיר כהורא׳רבותי/כדא׳בירו׳שלהי בכל מעיבץ אע״פ כמנינם וכן כעין זה במזה וכמשקל אסור ש״נ והר״אש כתב סס לפירושי אמונא
©כתבו לכס סד' מופדו׳אל תסנו ממנהג אכותיכ׳נוחי נפש עכ״ל ולפכץמעס׳נראה הכריע ביניכם גם רבי׳ייוחם כתב' ולא הכריע אבלבמס׳שבת וכמס׳כיצ נאהזביר
ן־במקו׳פלא נהגו אימו׳מותיליקס מפי׳מחנמי גוי כל רב׳אכיליאע׳פ שהוא מוקצה זה הר״אש נלל ונר שסטע׳מפני שהתוס׳כתבו בפ׳סואל פי׳לפי שמקסידץ זה עלזה
דבדב' שהו סל גוי לא שייך מוקצ׳ואפי׳ידוע שהוב מחוץלתחו'נ סי שיי כיקסלא הוב'
פוביין אפי׳על מה שאקשארמי אדה עוברין מסו' מדה דאמרי׳בכיצה יכולאדם
כשביל ישראל זה ומיהו אסהוא דבר שיש לסיש סמא נלקט או נצוד או כולד היום לו׳לחכירי מלא לי כלי זה אכל לא נמרה פי׳כלי שמודדקכו אסור ודמי למק
וממכי*
אסור־ולעבץליקח .פת חמה מןהנויבי״טהתו׳בפ״ב דע״ז גכי־ריחא לאומילת׳היא וסם כיון פיהם מקפידים כל כלי' ה וי לגבייהו מדה לעי סמקסירי׳לידעשיטווונסנס
כתבו מכאן יס להתי׳פת חמ׳שנאפ׳כי״ט דאץ לאסו' משום שהעצי׳שנאפ׳בו נתלשה לכם הכלי וקמשקל מסוקלים ומכווכין זה כנגד זה ואמריני בביצה איןפסגיסין
היממוקויהס דמה בכך הא פי״י דלא אמרי׳יס שבח עצי׳בס׳רק לפכץאיסורי הנא׳ במאזנים בי״ט • ומסים מכין דאמרי׳בביצ׳סולך אדם אצל חנוני הרגי*! אצלוואומי
ואי משו׳סמא טחנו ההטי׳היו׳וגס נילוש ו איןבכך כלוסכיוןדמעיקר׳בעוד׳כחטי׳היו לו תן לי וכו׳גבלבד שלא יזכיר לו סכום מקת שאסיהיו כופניס ק' אגוזים כדינרולקח
ראוי' לכו׳מיהובה״ג חשיב להו נולד בשטחנו בי״ט מיהורבי׳יחיאל סיס נוהג הית' כבר תשעים לא יאמר לו מן לי ו׳אגחיס שאמסיי׳לך משרה אגוזים סס־אה סעוסיי
בדב׳אמנ׳בשני ימים של ר״ס שמע מורי שיש אוסרי׳לפי סלפפמי׳נמסך הקציר עד להשלים האכי אכל יכול לומי תן לי טפרים אגוזים סתם וכבני סבורההמקפידים
אסור שיבואו לידי איסור שיזכירו להשלים
וכדברי׳
ר״הויכוליןלקצו׳ בי״ט של ר״ה ולאפות כי״ט שני ונכון להחמי׳כשני ימי׳שוכי׳פל ר״ס
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נלומ׳קמיי׳לבא לילי כך שיעברו מסו׳מד׳סע״י שמקפידיי׳זה פל זה ומילי' ליק׳במד
הדיו׳ביוסו כלל אלא דלשטת האערוני׳אסו׳ מדאורית׳ולפט׳הרמ״בם אינו אסו׳אלא על
ידי גיי
!המזה נם פי״ס יעסו כך וגס כל כני אדם היו אסורי׳בכלי של מדהכדאמרי׳בגיצ'
אכללמקפידי' ניתן הו׳עצ׳סלא ישתתפו
מדרבנן וכךנר׳סהו׳דע׳רס״י אלא
שמלשוןןחם טןנ
םץווכי' כס לבא לידי איבו‘ מדוכן לידי למדה ובלבד שלו? יזכיר בו שוס מרה לומר תן לי מרה פלונית הר״ן
נר׳דלרש׳יי כמי מדרבנן לאמ  ,פסר 7.ה! הpncw
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 ,גקוביא ועי ל קי
איסור מסקל מתוך  .שרגיליס לשקול פ״י
והרמב״ם ז״ל אוסר בבלי המיוחך למרה ולא נהיר& לא״א הרא״ש סעס למס אמרו מתיך שהות הוצא
לצורשב״. 3
הותר׳סלא לצור כתבתי בסי׳תצ״ה ירוס׳
הקפדתן גס בי״ט לא
ירגישו פדשישקלו ז״ל לא ימדוד ארם שעורי׳ויוקלפני בהמתו אבל קוררהו ^ קב או
ולידי מנין כסיפא׳ אח׳מהס ס׳אגחי׳יאמ׳
בפרק ר״ס בר׳יוסי בר' בון הוו מטפכי ליה
לו פן לי מ׳להשלי׳תאה כמושרגילי׳לפשו' קביי׳ונותן לפניה ופרש״י קוד' נוקב נקב בכרי עצמו וממלא שלא
מפיס לערס א״ר זעיר׳קומי ר׳יוסי נימא
כדי׳ מרה ורי״ף פי׳קורר משער לפי
ע״כומאש' שהכריחו התו׳ לפרס הפימש
אומ׳רעתו :דהו' אסטני׳כריא הוה מיני ומינך  :כת'
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קצת
צור׳אפי׳׳אינו
לצורכו
הראשון נמנ׳סלענין הדין אץסילו' בץבני
הר״ן בפ״ק דביצ׳סכר׳מלסון הר״יףשהוא
5
מנור׳לשא' נני ארס ולכן לס הוצרךלפרש
אלא לצור׳מצר׳ כגון קטן למולו וס״ת לקרות סוב' דבי״ט לא בפיהן עירובי חצרו' כלל
הרא״ס לא כמסכסבת ולח במסכ׳י״ט הא בו ולולב לצאת בו מות׳וכש' שמות׳להוצי׳ כך מותר להחזירו וכן אבל הרש״בא כתב דכלי' שאין בסס צורך
ושמואל ונר׳שזה היה דע' הי",ףוהר״מב' אם צחך לילך לכ״ה או לטייל לשמחת י״פז ואיבו יכול להניח קטן ליוס כלל אסור להוציאו מחצר לחצר בלא
וסמ״ג פלא סילקו בין בני תבורלסא׳' בני בבית יחידי יכול להוציאו עמו וכן מפתח שסגר בו האוכלי׳שירא עירוב דכי היכי דמרה״י לר״ה אית בהו
איסור׳דאורית׳ה״כמסצ׳לחצ'איכ׳ציסור'
אדומטע׳זס לא סיל' יבי׳ביניה' ( 3דלא להניחו בבית יכול להוליכו עמו וכתירכי' שמואל דווקא להוליכו
נהו׳פא״ניוהגה״תר דשכת דף קס״א פ״ד בידו אבל ברצועה כדרך חול לא ואין נראה לחלק רלא מיחזי כ״כ דרבנן והילכך צריך עירו' והא דאמרינן
דנתנו דאף כמקו׳שאחי־י׳שמהסאסורי' עובדא דהול מה שהוא תלוי כרצוע' וק כל צרכי תפשיט יכול כאידך פירק מעיבין עירובי חצרותוכו'
.תסיח כלהוצאה שיש בה קצתצורך
דמשמ׳מההי׳דאין צרי׳לערב בחצרו'בי״ס
 1אפי' אינה לצרכו אלא לצורךמצוה להוציא כדי להתקשט בו כיייט אכל דבר שאין בו צורך אכיל׳ולא
כלל ההי' בכלי' סיס בהם צורך ליוס קצת
ונו׳ בפ״קלביצה (דףי״ב ) מנן בס״א אין צורך תכשיט מון מפתחשסוג׳בו הכלי׳וכיוצא בו שאין בו צורך
וכדכתימ'.שמות'להוציא' וקרו׳היהלתלו׳
כלל אסור להוצייבי״ט וכל דבר שאסור לטלטלו בשבת אפור
מוציאין לא את הקטןולא את כלולב ולא
ולומר שכיון סמב ההוצאות אין צריכות
לטלטלו
בי״ט
לקח
עץ
שאינו
מיוחד
לשפוד
וצלה
בו
בשר
אפור
אתס״ת לר״ה וב״ה מתיר ין וכת'היא״ש
פירו
'
אף
במיעוטן לא הזקיקו לערושריין
לטלטלו
אח״כ
שאינו
כלי
אלא
שומטו
ומניחו
בקרןזוית
כרי
שלא
פי׳ר״סקטן למולו לולב לצאת
גוש״ת
בלא
עירוב
ודברי
הי־י״ף
;
מטין
כן
כמו
לקמ׳כו דטעמ' דב״ס דשרו מפרס בגמר'
שכתבתי אלא שישבגמ׳הוכחא לסברת
יוזקו בו אפי׳ אין עליו בשר כלל
מותר
ומתוךססומר׳הוצא' לצורך הותר׳נמי סלל) לצורך ולא שרי במתוך אלא דכישהו' הרסב׳ז״ל ע"כ :ובפ״ברביצ׳כ׳דכלי' שאץ בה׳צור׳ליו׳כלל איפש׳רכי היכי דתפי' לסו
לצוו׳קל נכון הנך שכס לצוי׳מצו' ור״ת פי׳דלאו דוק׳למולו אלא ה׳יה כמי אס צרי' מרה״י לר״ה מבר אדאורית' ה״נ לאפוקינהו מחל כסל כלא עירוב אסור מדרבנןוא
לילך לכ״ה או לטייל כשמס׳י״ס ואי׳א להני׳את הקטן יחי׳בכי׳יכול הוא להוציאו פמי
איפשר שכיון שרוב הוצאו׳בי״ט אינן צריסו׳ עירובףא מפני מיעוטן לא הצריכוהו
וק להוליך ממה׳ספרי' לב״ה ואף להחזירן דהתירו סופן מסו׳תסלסן גיסי׳כירוש' וככ׳כתבתי זה כס״ק ומיהו ליכ׳ספיק׳סאס עיר׳מהני ליה
עירו׳להוצי׳מחצלחצ׳אף
כש״א ולא את כמפת׳וכ״ה מתירין א״ר אושעיה בר רב יצח׳הדא דמימ׳ במפת׳סל לכר שאין בוצור' היום כלל וכלב׳שיהא תור' כלי עליו וכמושהו' דינו בטלטול פכ״ל
אוכלי־ אכל במפת' סל כלי' לא והא ר׳אבסו יתיב וממני ומפתסא דפלטרין בידיה וכן נר׳מדברי המרדכי שאס עיר' מסכי־ כתב המרדני בספ״ק דביצ' דמות׳לסלות
פלפלקה״ל כסריס בתשי׳הגאוני׳כל הוצאת גבי צורך י״גישמומר׳משו׳אכיל' דכותי' משכון לגוי בי״ע פ״י גוי אט ישל׳לעאל לו אכל לא ע״י ישראל דהוי כמואפי׳וכישול
מות׳סשו׳תבשיס מסו׳בכו׳י״ט אכל סוצא׳שלא לצורךאכול' ושלא לצורך תכסי' כגון סאסו׳לעסו׳כסכיל גויומשכוט' סאנו אוסרים להחזי׳בסב׳וי״ט מסו׳דמיחזי כמשא
אותן שיוצאץ עסהמפתחו׳קשורו׳באזיריהן
■ שלא כדין הסעושי׳ואשו' למסו׳כן וכן ומתן אס לס מפני הדח' לגר אלס אנו מתירי׳פ״י אימאי והפו׳כתכוכפ״ק דכתוב'
פשק הלב׳בשתי ישיבות פכ״ליהיא״ש וגס הר״ן כת׳על הימס' דקאמ' הדא דמימא הוצא' לצורך גוי ני׳דאסו׳וסה שנהגו עתה לסוצי׳לצורך גוי היה נר׳לרש״באמשו'
במפתח סל אוכלין אבל סל כלי׳לא משמ׳ולאו דוק׳אוכלין אלא ה״ה לכלי׳שיש בהס דר״ה דידן לא הוי אלא כימלי׳דאין רחבוי״ו אמה וגבי י״ט לא גזו׳ימןכי היכי דלא
נורךליוס דמפת׳של כלי׳דקאמ׳דלא היינו כלי׳סאין ליוס צורך בהספכ״ל וכך הם תקון עירובי חצרו' בי״ט כמוסמ׳ברע״ב דביצה וסוב חזר בו דמחצ׳שאינ׳ מעורכת
דברי רבי׳ונמבן התו׳בשיר״ח דלאו דוק׳קטן למולו דה״ה שלא למולו דסיי גס טיול אין ללמו׳לכרמלי׳דחמי׳טפי אס מות׳להוצי׳לצור׳בסמ׳נתבא׳בסי' פקי״ב וכל דבר
דהאאשכחן כמי דמשחקין בכדו׳סקורין פלוט׳בי״ט בר״ס אפ״ג דליכ׳אלא טיול וכ' סאסו׳לטלסלו בשב׳אסו׳לטלטלו בי״ס כ״כ הרמ״כ׳כפ״א וסייס בה אלאלצור׳אכיל'
רני׳ירוס׳וז״ל ור״ת כת׳כי אפי׳לטייל מות'להוצי' כגוןכדורסמשחקין בווכיוצ' בו וכיוצ' בהופשו' הוא ( וכ״כ המרד׳ ר״פ בכל מערבץ ) וכפ״ב כתב כל סאסו׳לאכלו
ניאו עמ
!ס -סמח
ן הוצאה
שלא לצורך היא ופסמ׳דעפת׳ססוג בו כליס שאץ בהס צורךהיוס כלל אפי׳אס ירא
להניח' בבי' אסי' להוציאו תבל בהגה סמ״קכר׳ רפ״ב כתוב דספת' תיבה שאין בה
אלא מפות כיון דלגו דואג משוס פסיד' חשוב צורך קצת וכ״כ ג״כ בסי׳ קצ״ג -וכ״כ
רבי׳ירוס׳שר״פ המי׳להבי׳מחזורי׳מב״ס אפי׳שלא היו צייכי׳להם עד מוצאי י״ט לפי
שדרין כין הגויס כדצמיי' כירו׳שלא יהא לבו דואג עליו וסמידבי כת׳כס״ק דכיצה
שמות׳לישא׳סמסזורי' לב״ה ונר׳דס״ה להחזיר אע״ג דאינו רוצה להחזיר' ללמו׳בהם
היום אע״גדעולא לא חשיב ליה בהדי ג' דברי' שהתירו סופן סשו׳תחלתן מסו' דלא
מתניבמתכימי׳בסדי׳ואח״כ כת׳בשס הר״סדלהחזי׳ספרי׳לבי׳בי״טאסו׳אס אינו
חצ׳ללמו׳בסס היוס (ואפש׳דסמרדכי לא מיידי כמקו׳סיס להתירא מן הגייס )
ומ״סרבי׳בססרכי׳שמואל דדוק' להוליכו בידו אבל ברצופ׳כדרך חול לא כ״כ סמ״ק
ונ״כרבי׳ירוס׳יכשס הר" פ  :והיי״ף כת' כ״ה סכרי מתוך שהותר'הוצא' לצור׳מתר'
כמי שלא לצורך פי' לצויךלצור' אכיל׳וסלא לצור כגון קק ולולב וס״ת וה*ה לכלים

אבל אבני'וכיוצ׳בהס אפי ב״ס אסרי וכן הלכ׳ע״כ והר״א׳כת׳דביי הרי״ף כר׳סהוא
מעיש׳ע״ס שטסו וכן דפת הר״ן סכת׳אבל אבכי׳וכיוצ׳כהס אפייב״ה אסרי פי׳דכי
אמרי׳מתוךשהותר׳הוצא׳לצור׳הותר׳נמי סלאלצור׳היינו דוקא כשיש כה צורך קצת
כגון קטן למולו או לטיילו בסוץ דאיב' משוס טונג י״ס או ס״תלקרו׳בוומ״ס הרי״ף
וה״ה כליס ככה״ג נמי הוא שים בהם צורך היוס קצת אכל אין בהס צורך היום כלל
^ ולוק׳כאבני׳וכיוצ׳בהס זו הי' הסכמ׳האסרוני׳אבל מדברי רשי״ז״ל נ״ל דהוצא'
כליס אע״ס שאץ כהס צורך ליוס כלל כל שאינו מוניא אותם לצור' מחר סרי ואף
דברי היי״ף מטין כן וזה תלוי כדקדוק סוגי׳הגמ׳וכתבתיו בחידושי עכ״לוהר״מב'
כתב בפ״א כלמלאכ׳סחייכץ עליה בשב' אס פסה אותה בי״ט שלא לצור'אכיל' לוק׳
היץמןסהוצא׳שמרסו׳לרשווסהבערה שמתוךשהותר׳ הוצאה בי״ט לצורך אפילה
היתקסלא לציר׳אכיל׳לפגכך מות׳בי״טלהוצי' קטן אוס״ת או מפתח וכיוצא מאלו
מישו׳לרסו׳וכת׳ה״ה £יקנ .־כנמר
אסיקנ׳כנמר' דכ״ה סברי אערינן ממוך ופרש״י דדכר פורה
מיתר׳לגמרי בכל דבר אלא בהוצאת אבני'וכיוצ' אסור' מדבריה מסו' טירחא וכ״נ
מןהסלכו׳וזסדעת תזי׳ולא הוצרך להזכי׳אייסו׳דכריהס כהוצאת אככי׳לפי סכפב
כה זה סכל שאסור לטלטלו בסכ׳אסו' לטלטלו כי״טאלא לצורך אכיל' ויש בזה סטה
לקצ׳מפרשי' אחרוני׳שסס סוכרי׳שלא סומרו אלו שלא לצורך כלל אא״כ יש בו
צו ין היוס קצת כקטן ולולב אכל כשאין בו צורן מצוס ולא צורך הדיוט ביומו כלל
^י׳צא' אמי׳לוקה טליה ואפי׳לב״ה פכ״ל ושטת המפרשי׳הצזסרוני׳שכת׳היא שטת

צסנות נתיאר בסוף סי׳תק״י :לקיןעץ
לטלטלו אס׳ כ ונו' בפר' אץצדין (ד פז׳ץאר״י אמ׳ שמואל שפוד שצלו בי בסר אסור
• לטלטלו בי״ט רב אדא בר אהבה אמ' רב מלכיו שומטו ומכיש בקרן זוית א״ר חייא
בר אשי והוא סיס עליו כזי׳בסר רבינא אמ׳אע״פ שאין עציו בסר מות׳ לטלטלו מידי
דהוה אקוץ בר״ה ופסקו הרי׳י׳ף והי״אש כרבינ׳וערש״י אסו׳נסלטלו מידלאח׳שנצל"
הצלי לפישכמא'ומוקצ׳וכב' נפש צורך י''ט שומטו ומניחו בקרן זוית שומטו מלפניו
מהר בגריר' ובטלטול מן הצד מד שיעבירו מלפניו לקין זרת אבל לא טלטול גמור
שרילטלטול  ,בטלטול גמור ולסלקו סלא יזוקו בו אנשי כימו מידי .דסוהאקוץ
בר״סדאמיינץ כפרק כירה דמותי־ להוליכו פחות מד' אמות ער שמסלקו לפידי
ר״ה כדי שלא יזיק וסוכר רבינו שלא נאמרו דבריס אלו אלא בעץ שאינו מיוחד
לשפוד דאילו מיוחד לשפוד תורת כלי עליו ומותר לטלטלו בכל מנין שירצה וכן
נראה מדברי התוספו' סכתכו מל דין זה דשאניספודדלאחר מלאכתו אץ תורת
כלי עליו והיינו ע״כ כשאינו מיוחד לספוד אכל יבינו ירוחס כתב דמאחרשאינו
עושה מעשה כלי אלא מפסה קוץ בעלמא לא המירו לטלטלו אלא לצורך גרפי וכן
נראה סברת התוספות עכ״ל ונ׳מדכריו שאפילו בשפוד המיוחד לצלות בו מיירי
והכלכו כתב שפוד שצלו בו בשר אסור לטלטלו פירוש ואפי' ע״ג הבשר שכשארעליו
אחר הסית הצלי ממנו אלא שומטו כקין זוית ושוב לא יטלכו אלא לצורך גופו או
לצור' מקומוע״כ :ועל מ״ש רבי׳אסור לטלטלו אלא שומטו ומניחו כקק זוית איכא
למידק דהיינו לרבי מלכיו אבל לרביצא דקי״ל צופיה שרי לטלטולי כטלטול גמור
כדפרש״י ונ״ל סרכי' גורס רבינא אמר אע״פ שאין עליו כזית כפר שרי ואינו גורס
מות׳לסלטלו וכך היא גירס׳ הרי״ף והר״אס ומפר׳רבי־׳דסרי לשומטו ולהניחו בקרן
זוית קאמ׳ דלא אתא למיער אלא דלא בפי כשר בדבעי רב חייא בראשי • כוחי
לטלטל ססולס משובך לסוכך וכו' כפ״ק דביצה (דף ט ) מנן כש״פ איןמוליכי! את
הסולס מסובךלשוב' אבל מטהו מחלון לחלון וב״ה מתירין ואיכא תר  ,ליפני 3גמ
(סס ) לחד ליסנ׳מודו כ״ה דבר״ס אסור ולחד לישכא פרו כ״ה אפי׳נר״ה וכתהי־א״ש
שפסקו הגאוני' דלקולא עכדי׳ולכך לא הביא הרי"ף אלאהמסנ׳כצורת׳מסוסדס״ל
דב״ה מתירין ככל מקום וסי״ן כתב שהטפס שלא הביא הרי״ף שס אחד מהלשונות
הו 6מפני שפסק כפ׳סבית כראמ׳רב יהודה אמר רבכל מקום שאסרו חכמי© מפני
מיאית המין אפי׳כסדרי חדרי׳אסו׳הילכך ע״כ כ״ה אפילו כר״ה שיי דאי הוו אסרי
בר״הברה"  ,כמי הוו אסרי אלא ודאי בכל פניןשיו ומ״ש רבי׳אבלגדול כגץשל פלי'
אסור

א״ח

הלכות

אסו׳לטלטלוואפי׳ככיח גס? ה סס מכירן
א״ריסוד׳כד״א בסול סל סוכך אבל בסול ' טלטול הבס׳ כתבתי בסוףסי׳תצ״ז  :סח חילץ בפרימת סת5ן וכי' משנה3פ
של עליה דכרי הכל
אסו׳משו׳דהרוא׳אוס׳להעי׳גגו
הוא
צריך
:
וכת׳
הר״אש
דלפמשי
המביא
כדי
יין
(
דף
ל
)
מתחילין בערימ׳התקאכל לא בפצי׳סכמוק ^ןעף; ^ P
דברי ת״ק אתא
והכי
הלכת׳ וכן נרא׳שהו' דעת
הרי״ף ז״ל וכת הר״ן דמוכס בגמר׳ שאחרי הבתי׳קמי׳מוקצ' ושם נותנין עצי׳וכל דב׳סאין דעתו צי סולע ךזמן מ f
דאסי׳הטוי
מחלון
לחלון
אסו
'
והקשה
הר״אס
בסבת ותיר׳ן ר״ת דהת' איירי בפולסויסל מדאמרי' בפ׳חלון שמות׳לשלטל סולס ובגמ' (סס )מא ׳ רב כהנא זאת אומרמתסילין באוצר תסל' כלומ׳כדברהאצו׳שכיר
־ה
מוקצה לאוצמ 1לזמן אמך
כה״גדסתמא
בית שדרך לטלטלם מזוית לווית ולא
דמי
מותר לטלטל הסולם משובך לשובך אפי׳כר״הר וה״מ פרילם קטן אוצרין אותו לבהמה מני ר״ש סיא דלית
לסולמר׳סל עליה שהיו גדולי׳ וחזו
להטי
f
כגון
של
שובך
אכל
גדול
בנון
של עלייה אפור לטלטלו ואפילו ליהמוקצס אימאסיפאאבל לצזעציס
בהס גגו וה״ר
אכרה׳מברג״יילתירץדהכ׳
בבית
:
מותר להוציא גרף של רעי לאשפה ואסור להחזירו אא״כ שבמוקצה אתאןלי־בי יהודס דאיתליה
כי״ט סמית׳להוצי' הסול׳לר״ה והמא׳אומ'
יתן
לתוכו
מים ואפי' רעי בלא גרף מותר להוציאו אע״פ שאסור מוקצה הכא באחי
ואשוחיעסקי׳
׳להטיס גגו הוא ציי' וכיון דאסו בר״ה גס
 xבחדרי חדרים אסור אכלבשב׳דאין דרך להביא לפניו רבר שעתיר לימאס כדי להוציאה לכשימאס מותר דמוקצה מסמ׳חסמן כיס ואסיר״טמודה
להוצי׳דרך י״ה הילכך בבית מות' ולהאי לקבוע ישיבתו אצלו כדי להוציאו לכשימאס :כהמה שהיתה ופרס״י ארזי ואסוחי אין אדס מסיק<ןות|
שינוייא אסו׳לטלטל סול׳שלנו כי״ט עכ״ל מסוכנת מעי״ט ומתה בי״טמותר לטלטלה אפילו לר״י היתה
דעומדי׳למין • אסוחי ארז נקב'דמוקצס
משמת הסמן כיס כינהו סדמיססיהריס
ורבי׳נר׳מדבריו כאן שהו׳סוסק כסיכויי' בריאה ומתה אפילו לר״טו אסורה היתה חולה קצת פלוגתאדר״י
איכאדמתכי לה אסיפ' אכל לא בעצים
לר תססריכתב אבל גדול כגון סל עליה ור״ש :מתחילה בערימתהתבז שהוא מוכן שעומר להסקה אבל
אסו׳וה
שכיז וקצ' אמר רב כהנא זאת אומרתאין
מתחילין כאוצי תח לה מני רבייסוד׳היא
טעמא
שבסי
דאית
ליה
מוקצה
אימא
יישאמתחילץ
וגבר״גייל סהרי כת׳סיל׳אפי׳של עליה והו׳ כיס ואיכא כמי לאדקומי כר״י ובכל מיני עציסורישיאיירי בתבג
בערימ' התבן אתאן לר״ש דלי׳ליהמוקצ'
גדול מית ' לטלטלו בסנ׳כסצ' והיינו כ״הר פריא דאית כיה קוצי ואינה ראוי' אלא להסקה
חה תלוי בשינוי הפס כתיבג סריאסי׳כרק׳ומסריחשאין
.
 1 ,״׳* ״
דעת הפוסקים בענין מוקצה העושה סוכה כעצרת לצל אסור ראוי למאכל בהמה וסתמיסלעציסיולאו
 5??Jיי ^י
^
ליטול ממנה עציסבי״ט אפי׳היתה רעועה ונפל׳ורי׳ש מתי׳ ברעול היינראוצ׳ופחי תכה׳ סריא האסזיאלטינ׳
כלומ וא״כ אין סתמולססק׳וסשנידאית
^ ^
^ גויל ע
ונפלח ואס לאחר שתקנה
כרפנותיה ובסבכה סמולה עויחכאי' ביה קוצי כלומיואין יכיללגבלו מרו
0לעלי■6סו-נה-ר ^ ניס {מ 6,מ  ,מ1ת! ולא חברם שמה או שזרק עוד
יותר
ער
הסכך
מותר
ליטלו
בל
ע
וברגליו הילכך להסקה קאי  :ומ׳שרבי׳
סול׳ס לעל,ה גחל לד3ריהכל
ואם התנהיליטול ממנהביי ט ונפלה
מותר
מתתילין כערימ' התבן שהוא מוכןועומד
סר״ת מפ׳דסולס סל עליה בין בסב' כין בי״ט אסו׳והא דסרי סתס מיידי בסול ' סל
להסק׳איכו מדוקדקדהא לר״ס אע״פ שאינו עומד להסק' מתחילין וצריךלפ׳דה״ק
בית מאינו גדול כ״כ ובין בסב׳בין בי״ט שרי וה״ר אכרהס מפ׳דסול׳סל עליה סהוא
מתסילין בערימי׳התכן לר׳יהור׳דוקאכשהו' מוכן וע!־מ' לססק׳ולי״ש אע״פשעומד
גדול אפו׳ בי״ט ומות׳ בסבת אבל סולס סל בית ככלל סולס סל שובך הוא ומותר
לבנין הוי כאלו הוא מוכןועומד להסק׳ידלי׳לר״סמוקצ׳ועי״לשנתסל׳כתשמתתילץ
בין בסב׳ בין בי״ט אכל קשה על זה ממ״ש הר״אש על דברי ה״י אברה 'להאי סיכויי'
בערימ' התבן שסי׳מוכן ועומ׳לססק' דבה׳כ״ע מידו דמ׳תסילין אכללאבעצי׳שהס
ל/סו' לטל טל סולם שלנו כי״ט ומשמ׳ דבסולס סל בית
קאמ׳וסמא יש לדחוק ולומר מוקציס לתר כדאית ליה ולמי כדאית ליה דלכל חד מיכייסו במוקצה דידיסאין
דכסולס גדול כמו של עליה קאמי ואע״פ סהתוס׳
כתבו
אמאי
דקאמר
המה
מאי
מתסילין
ואת״כ כת ' דאיכא לאוקוסי כר״ס וסיפ׳באחי ואשוח י ולפי זה רישאאפי'
דקא שרי ת״ק אסר ר׳דוסא דאפי' כשאי סולמות
לא
שרי
אלא
המוי
ותימ׳
ר
דוסא
בתכן
סעומ' לבנין קאמ' דמתחילין י ומ״ם רבי ' סזה תלוי כשינוי דעתהפוסקים
לאמ׳כמאן וי״ל דר׳רוסא
יאמ׳דלא נחלקו כ״ס וב״ה בדבר זה משמ' דקי"ל כר׳דוסא כפנין מיקצ' נר׳דהיינו לומ׳דמאן דפסק כי״ס מוקי
מתכיתין t
ותימ' דנפ׳חלון
אמרי׳מטלטלין
את
הסולם
וי״ל
דשני
מיני
סולמית
הס
וספ׳מיירי
כר״ש יכ היכי דתיקו׳סתס מתני׳אליב' דהלכת ימאן דפסקרכ ' יסוד׳מוקי להכרבי
בקטני והכא
מיידי
כגדוליוה״ראביה
'
מסרגיי״ל
פירו׳דהת׳
מיירי
בשב׳וכו׳ולפי
יהוד׳ויש לדקדק מס כא רבי׳ללמדכו דרב' פשוט הוא דלר״ס כיון דלית ליהמוקצה
זה אסו לטלטל הסול' סלג ו בי״ט
ואפי
'
בביתו
דשמא
סלכס
כרבי
דוסא
וצ״ע
עכ״ל
דממפילין כעיימ׳ התבן אע״ססאיכו עומד להסקה ולר״י דאית ליה מוקצה אין
דכר' מדבריהם דסולהסל כיתאע״ס
שאינו גדול אסור להוליכו ממקוםלמקום מתסילין אא״כ אינו עומר אלא להסקה וכן דדכ׳פסו׳מוקצ׳מסמ׳חסמן כיסא «"
וכדר׳דוסא מ״מ י״ל סאח׳סהר״אס לא הזכיר דר׳דוסא כלל אס ןכ
בסל
סוכך
פסיט׳
אף
לר״ס
נתבא׳ממ״ס
בה׳סבת
סי׳
ש״י
ואיפס׳דאפ״פ שכתבו שס בענין סבת חזי
לייהדשריכב׳ה ולפיכך ים מקוס לומר דכשכחב דלההוא
סינויא אסור לטלטל ושנאו כאן נס' י״ט* ועי״לדאמ׳לאשמועינןדעצי׳אע״פסאינ׳עומדי׳אלאלהסקה
סולם שלנו בי״ט בסול׳גדול כמושל עליה דוקא קאס' אבל
סל
בפי
'
סתס
הוו
בכלל אס אין דעתו ליפול מהס פד זמן מרוכ״ה״ל מוקצ' ואסו׳ליטול מהסלר׳יסודסדאי'
סל סוב ך כנ״ל וצ״ע והרמ״בס כתב בפה אין מולינין א ת
ססולס
ס
ל
סובך
מסוכך
ליס מוקצה ובהכי ניחא לי מ״ס חס תלוי כשינוי דעת הפוסקי׳בעניןמוקצ׳דמשום
לשובך בר״ה שעא יאמרו לתקן גגו הוא מוליכו אע״פ
שבכל
מקוס
שאסרו
חכמים
מאי
דכפקא
מינה
לענין
דיכא כת כן ולא לענין מתניתין כמאן אתיא שאינומכין
׳ מפני מראית העין אפי׳ בסדרי
חדרים אסור כאן התירומפני שמחת י״פופי׳ה׳ה לכוונת רבי׳בחיבו ' זה* העדשה סוכה במצית לצל אסויליסול ממכס עציש ונו'
סוגירו הנמר׳ לדעתו* ואס״כ
כת׳וז״ל
וכת׳
רבי׳
סולם
של
שובך
לפי
ששול׳סל
עליה בפ׳המכיא כדי יין ( סס ) תנן אין מביאין עצי׳מן הסיכ׳אלא מן הסמוךלסובגמר'
אסור אפי' להטותו מחלון
לחלון
וכן
מוכח
בנמ׳ולא
הוצרך
רבי
'
לבא
'
זה
בביאו
'
לפי
(סס ):ן״ס מן הסוכדלא דקא סתי אהלא מן הסמו׳לה כמי קא סתר אהלאאמ׳רב
סמי כתב כעכ״ו מהסב' ססול׳של
עליה
אפו׳
כטלטול
ונפבא׳בפ״א
מס
אלו
סכל
יהודה
אמר
שמואל
מאיסמוך סמיך לרפנית רב מכשי׳אמ׳אפי׳תימא כשאיןסמוך
מה שאמו בשב' אסור בי״ט חון ממה סמ  :ר בה׳ אלי :
מותר להוציא גרף סל רעי לדפנו׳כי תני׳ההי׳באיסוריית׳תכי ר׳סייא בר יוסף קמיה דר יוחנן איןנוטלקמצי'
לאשפ׳וכועד כדי להוציאו לכשימא׳הכל נפיא ' יפה
בסימן
ש״ח
:
׳
כהמה
ססיפה
מן
הסוס
אלא
מן
הסמוך
לה
ור״סמתירושוין
בסוכ׳החג כתג שאסורה ואסהתנה
מסוכנ' סעי״ט ומתה כי״ט מותר לטלטלה אפי' לר'
יסוד ' וכובפ׳אי ן צדין (דף כ״ז ) עליה הכל לפי תנאו ופריך ור״ש מתי׳והא קא סתר אסלא א״ר נחמן כריצח׳כסוכ'
מנן
תכן בהמה שמתה צא
לא יזיזנה ממקומ וכת הרי ף
ממקומ׳וכת׳הרי״ף
תרגמא
זעירי
בבסמ קדשי
בבסמ׳קדסי׳רהיפס כופלת עסקי׳ור׳פמעון לטעמי דלית ליה מוקצה דמכן מות׳השמןשככ׳ושכקער'
מסוכנת
מעי״ט
טעמא
דבהמת
קרשי׳
דאין
מאכילי׳
אותה
לכלבים
הא
אסור
דחולין פרי
ורבי שמעון מתיר ומסכי מי דמי התם ארס יושב ומכס׳ מתי תכבה נרו הנא,
לטלטלה דכיון דעסוכנת היאמעי״ט דעתיה עילום מעי״ט להאכיל '
לכלבי' ולפיכך אדס יושב ומצפ׳מתי הפול סוכתו א״רכחמן בר יצסק הכא בשוכה רעוע׳ עסקינן
שרי לסלטל׳וכתב הר״ן סהשיגי עליו הרז״ה
משו׳דבנמר׳אמרי׳דפלוגתייהו
דר
יהודה
דמסתמלדעתי׳עילויהושוין
נסוכ׳סחגבחגססי׳אסוי׳ואסהתנס עליה הכללפי
ור׳ש כימחתכי׳את
הנכיל׳דמודר״פככעלי
חיי׳שמתו
סאסורי׳ופלוגתייהר
במסוכל
תנאו ומי מהני בה תנאה והא א״ר סשת משו׳ר׳עקיבא מנין לעצי סוכה שאסויין
דוקא הילכך
לדברי
הרי״ף
שפסק
בסוף מכילתין בי״ט כר' יסוד' דאית ליס מוקצה
כלז׳שכא׳חגהשוכו' לה׳וכו ' א״ריוסףסיפאאתאן לסיל דעלמ׳אבלסוכהדעצוה
אפי׳בהמת
חולין
מסוכנת
שמפ׳לא
יזיזנה
ממקומ
'
ואיפש׳שסרי״ף
היה
גויס פמ״ס לאמסני בה תנאה ופרש״י אץ כוטלין עצי ' מן הסוכה כגון בפסח אובפצר'ויושב
בקצת
נסחאות
בנמר׳הב״עכמסוכנ׳
ודברי
הכל
כלומ
'
דבמסוכציאפיר׳יהוד׳מורפ
בסוכה
בגנה או בפיוס • אץנוטלץפצי' מן הסולאלא מן הסמוך לה הסת׳משע
דסדי'
ובבריא
'
אפי׳ר״ש
מודה
דאסור
'
יכ
פליגי
כחולה
מאתמל
ומתה בשכ׳או כי״ט
אם הוא עב שנתנו קייס סיבה מותר ליטול מסס ובגמל פריך הא סתראהלאדניון
אבל
זו
הגירס׳אינה
בעיק׳הנוסחאו׳ עכ״׳ל ורבי ' תופס
אותה גייסא עיקר וכך היא דבטליה לגבי סכך כל פורתא דשקיל מיניה סתירה היא סמוך לדסגו׳קניסהמקפי
כספרי׳
שלנו
וכר׳שכך
היפה
גירסת
הרא״ש
שגס הוא כתב כדברי סרי״ף וסייס בס ©ביבו׳לדפנו׳כיון סלא נארגו מס הדוקלא בטלי לגבי דופןואימדומ׳לסמו׳לסכן
ולפיכך שרי לטלטלה לדברי הכל ודעת הרמי׳כס גס כן כדעת הרי״ף שכתב יפ״ב
סססלאינו אמג לפיכ׳הכל שיה העליון כתחתון סכך הוא  .חפי׳תימכשאיןסמו!
כהמ' שמת׳כי״ט אס היתה מסוכנ׳מעי״ט הרי זה מחתכ׳לכלבי׳ואס לאו הואיל ולא
לדפנו׳סלא סמוך לסכך וכי תני ' מתני׳באיסורית׳חכילות סל קני׳סגמנןעלהסכו
היה דעתו עליה הרי זה מוקצה
ולא יזיזכס ממקומה וצתב ה״ה מסקצא בגמ' ובה׳ מדלא הפי ' אגדן לא כטלינהו לגבי סכך אלא להצניע׳שם ולס מתי׳אפי׳מןהשכף
דכמסוכצת בבהמת חולין מות' לדברי הכל ודוק' מסי־כנת אכל חולה לא כיון שיש ואס המכה עליה לפני י״ט כופלת שנפלה בי״ט דליכ׳סתירת אהל ופעמ׳דת״קמשי
לנו מוקצה בי״ט עכ״ל 2VQ :בהגהות אסירי
כפ ' אין צדץ בשם א״ז אס היתה מוקצה דהא בין הסמסו׳היתה קיימת ומוקצה היא מחל איסור סתירה אבלהסמוך
בריאה בין השמשו' ונטרפ׳בי״ט אסי׳ לטלטלה
ולכך
רואין
את
הטריפ׳אצל האשפה לס לאו מוקצ׳הוא דלית ביה משו׳סתירה אדם יוסב ומצפה אימתי תכי׳ נרושיודע
שאם תטיף יכיסנ׳שס ולא יטלטלנ' ע״כ חס
סכת
'
מאין
את
הטריפה
אצל
האספה
שסופה
לכבות הילכך בין השמשות דעתיס על המומי?ככא אדם יישב ומצפה ונו
הכי אמרי׳בסיף מס׳ סבת לוי כי הוו
מייפו
טריפה
לקמיה
ביומא
כתמיהוכי
טבא
לא
נביא
הוה
הוא
חזי
ויודע
שמתירה
ליפול
למחר
כסוכה רעועה דמסיקאדעתיה
לה אלא הוה יתי׳אקיקלית׳ דאמ׳דילמ׳לא ממכשי' ואפי׳לכלבי׳לא חזיא מיהו התם
מפלס ולמחר נפלה הילכך ללש מוקצ׳לינא דאמרי׳דעתיה מאתמולנוילוי׳ולת ק
מפ׳טעמ׳דלוי דסבי לה כר' יהודה דאיק ליה מוקצה אבל לר״ם שיי
ולפי מ״ש רבי' לא אמרי׳דעתיה עילויה בסוס מידי דלא סזי כין השמשות סיפא דקתיי ואט התנה
צ״ל דמיירי בהיתה קולה קצת ספי״סשאסהיתס בריא' אפי' לר״ש אסו׳ואסהיתה
פליהאסוכה
דעלמאקאיואייסא דכריתאקא מהדר דאיפליגוכהת״קו רם
מסוכנת אפי׳לר' יהוד׳שרי • ואם יש תילוק בין בהמה
שמתה לבהט סגטיםה למנין דקתני אין נוטלץ עצים מן השיכה ואוקימנאכשנפלה ומשוס מוקצה וקאמיא®
התנה
עליה
מבע״י שאם תפול מתר
יסיקנה

אדו

הלכות יום

טוב

תקיח

רמה

י8יקכ' הכל לפי תנאו טכ״לרש"י וכ׳הר״ןואס התנה טליה ככל לפי תנאו ואפי׳לר' לאו מוקצה היא אבל כנין גמור דאיכא בסתירה אסורה דאורימ׳אסו׳דאפקצאי
יווד׳דתנאי תכני לכל סוקצ׳מחמ׳ציסור לאחי סיטבור זמן איסורו ומטת׳יתבארו כין השמסו׳מחמת איסור ואפי׳לר״ס דלא סיי אלא בסוכה רעועה סנפל׳עכ״ל אבל
ךנרי וכיימ״ש כעוס' סוכה בפצר׳פסוט הוא דלאו למימר׳סעשא׳בעצר׳דהא אסור הרמב סת וכ 3פ ב בית סכו מלא פירו מוכני ונפחת מטל ממקום הסקת ומסמע
לעשות׳ני״ט אלא העושה סוכה בחול בזקעצר׳אסור ליטול ממנה טני׳בי״ט ודייק לאפי׳בבית בנוי בניןגמור מיידי ונר׳שטעמו משו׳דכיוןדלא אוקימנ׳באויר׳דליכני
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אלאמסו׳דקסיאלר״מ איתלן למימר
וןמןמצות׳סואליכצדהיתר ^ נלבעכר׳ מותר אף לת״ק אפילומעיקר סככה אכל בסוכת החג לא מרעי דת״ק מיירי בכל עגיןהילכ'כיוןדקי״ל
סוכפס׳ביון דלאו4מןמצות׳הו'
כי תנאה בית שאינו טורו בטיט אלא לבנים מסודרים זע״ז והן׳ מלא כת״ק אפי׳ בבי׳כטי בניןגמו׳סרי וזהנר׳־
תג מאי הוי ופו׳דאסלא עשאה לשס פירות ונפחת בי ט מות ליקה מהם במקום הפחת ולא אמריק שהיה דעת הרי״ף שלא כת׳אלא משנתינו
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ליטול ממקום הפ,חת

״^ 3שאי אירי עצר דנקט אפי בחג
נמיI
הוי וינ׳הכי ואע״ג דהא איכא לדקויי וסבר רבי׳דבלא טשייח מפסה סל סס שמיס
«ליה כיון שהיא ראויה למצוה והיינו דס תם וכת ' בתר הכי אבל בסוכות החג לא
מ «י תנאה ולא חילק בין טס אה לשם מצוה לטשאה לצל אבל מ״מ טמנה קסייתא
^ היא רפיון דלאו זמן מצותה היא כיטשא׳לסס גח מאי הוי לכך נראהלס׳דלא
כת'לגל אלא ליישב דלא תיקשי סיכ׳בעצר׳היכי משכחת לה הא איןסיכה אלא בחג
ואח״ב ע״י הגשמים והשלגים היא נסתיה לכך כתב שעשה אותה אח״כ לצל והיינו
דכתבהעושה סוכה ולא כתב אין נוטלין עצים מןהסוכ׳בי״ט כלישנ׳דמתט׳ואיפש'
מי״ה דייק ונתב בעצרת ולא כתב בפסח 6ט״פ שדינם שוהמפכי שקודם פסח אין
חום השמם גדול סינטרכו לעסות סוכה לצל אבל כין פסח לעצרת חוס השמש חזק
ודון לעשות סוכה לצל ומ״ש אסור ליטיל ממכה עצים בי״נואסי׳הית׳רעועה ונפלה
וו״& מתיר ברעו פה ונפל׳כלו׳אבל אסלא היתיז רעוטה מאתמל מודה ר״ס דאפי'
כפלהאסור דמוקצה מחמת איסור מארכיון שהיתם בריאה סאתמל לא יקב
יע־זיי עילויה ול־מיא לכוס וקער׳ועששית דמודה בהו ר״ס וכן אס לא כסלה אסור
נ0וס לקא ספר אהלא והכל מבואר כגמ׳שכתבתי  :ומ״ש ואם לאחר שתקנה
בדפכותיה וכסכנה סמך לה עוד חבילות וכו ' סשמ׳דה״ק לאחי שתקנה בדפטתי'
ס .זןלדפמתיה או אחר שתקנ׳בסככ׳זרק יותר פל הסכך דאין לפרש רדוק׳בסתקנ'
מענותיה וס :בס הוא דכי סמך לדפנותי׳מות׳ליטלו אבל אס סמךלדפנותי׳קודס
שקהסיךאס! ,ליטלו דמאי סנא ואע״ס שיש קצת טטם לסלק אינו כדאיולשוןרבי׳
נדן זה אינו מכוון סכת' אצל סמך לדפנות חבילות וכבי נתכאר מל׳הגס' ומלשון
רס״י שכתבתי דכסמיכה לדופן אפי׳אינס חבילות אלא קנים סנזקפי׳סביב הדפנו'
מפי למולם דכיון דלא נארגו עס הדופן לא בטלו לגבי דופן ומיסובזור' על הסכך
אע״פ שלאפי׳רבי׳כהדי׳דדוק׳בזור' סבילות מקושרות הוא דמותר ליטלס הא לאו
מיאל איכ׳לסימר דאתכילות שהזכיר בסמוך קאי וסתס חבילות מקושיות הן :
וכתום בהגהות אש־רי בשם א״ז דהא דשרי ליטול מססמוך לדפנות דוקא בשנא
נתכוון לעשות שיהא הכותל עב ראם נתכוון לעשותה אסוי והכי אמריבירושלמי
ונ״לרהינא דפמן לדופן או שזרק על הסכך חבילות מקושולכיון דסריליטו׳מהס
לדברי הכל משוס דלא בסלי לגבי דוסןוסכך ה״ה דבסוכה של מצוה נמיסרי׳ליסול
דכיון דלא בטלי לגבי דופן וסיך לא חל ישם שמיס עליהם ומיהו איפשר דמדרבנן
מיסא אסירי משוס מוקצה כשי שאסרו היותר על כדי הכשר סוכה מטעם זה
נמושיתיאר בסי׳תר ילח כס״ד  :וס״ש ואס החנה ליטול ממנה בי״ט ונפל׳מותר
ונמזסארהוס שהיי אמרו ואס סמנה עליה הכל לפי תנאו והיינו ודאי כשנפלה
דא״לכ סא קא סמי אהלא ומשמע לי דסע״ס שהיתה בריאה מהני כה תנא׳ דכיון
סמנה עליה לא אקצי דפתיה מינה וכמו שכתבתי כסמוך גסס סי־״ן דאפי׳ לרבי
יסדה ממי מנאה ככל מוקצה מחמת איסור לאחר שיעביר זמן איסור וכפר׳כירה
נתב ג״ב דהא דאסיקכ' דני שהדליקו עליו כאותו שבת אסו' דוק׳בשלא התנ׳מליד
אגלהתנה עליו שיטלטלנו אחר שכפ׳סרי לסלסלה משכבה יאפי׳ נר גדול וכן דעת
הומ״בן ואע״ס שיש מי שחולק ברב' וכמו שכתבתי בסי׳רע״ט וכ״כ התו' כס' כירה
ובשונה רעועה דוקא מהני תנאי מ'מ לדעת הרמ״בן והי״ן משמ׳דמהכי בה תנא'
לןע׳פפהית׳בייא׳ומ״ש אבל בסוע' החג לא מהני תנאה כלומר אפי׳הימה רעועה
מעי״ע ונפל בי״ט וצבי כתבתי דהיינו דוקא בחג שהוא זמן מצומ׳וליסכא דבריית'
דייק הכי דקתני ושוין כסוכיההג בחגשאסור'ויתבאר זה עסי׳תר״לח ובסי׳תרס״ז
נס״ד והרי״ף השמיט כל מאי דסקלי וטרי׳כהאי ברימ׳אליבא די״ש תפצי סהו׳ססק
דלית הלכת׳כי׳׳ס במוקצה • ומפע׳זה השמיט ג״כ הרט״בס כל זה ולא כתב בפ״ב
אלא דכייס אלו בלבד נוטלים עצים הסמוכים לדפני הסוכה ומסיקין בהם ונראה
מדבריו דסמואל דאוקיממני׳בסמו׳לדפנו׳לית ליס דיבמכפי׳דאוקמ׳באיסוריית'
דנלסהוא על הסכך חשוב כסקופסק כשמואל אכל סיי״ף והרפ״ס כתבו דברי
סמואל ודכרי רב מנסי משוס דס״ל דמי אמרחדא ומר אמר חדא ולא פליגי ומ״מ
׳שלתמו׳למההשמי׳הימ״ב הא דתכיא ואס התנה עליה הכל לפי תנאו כיוןדאפי'
ר׳יהורא מודה בה וכמ״ש הר״ן ורא״ש ומשמ׳דע״כ הכי הוא דלי'יהוד' איצסר׳דצי
ני ס למה לי התנה כי לא התכה נעי שרי ואיפס׳לומר שהוא מפרש דלר״שאיצטר׳
מרהחנה להיכא שהיתםבריאה מעי"« דבלאהתנה לאסריאלאכסהית׳רעועה
מנפ״י דוקא אכל ר יסודה אפי׳התנה כמי לא דסבר סמו׳י׳בס דכמוקצה לא מהני
תנאה  :כיח שאינו טוש בטיט אלא לבנים מסודרים זה על זה וכו׳מסכה בפיק
המניא כדי יין ( דף לא ) בית שהוא מלא עירות וסתום ונפחת נוטל ממקו׳ הפחח
י מ אומי צף פותת בתסלה ונוטל ובגמ' (סס ) אמאי והא קא סמר אהלא צמר
ק טאל באויר רליכני ופרש״י ונפחת מאיליו ניטל ממקום הפסת ולא אמרי׳מוקצין
הס מסהת איסור דאין יכול לפתתו בי״ט ואסח דעתיה מינייהו דכיון דלא הגיא
ע׳יתתואיסור׳דאוריח׳כדסוקמ׳להבאוירצ דלימילאומוקצ׳הואבאויר׳דליבכי
®ידור סל צמים כלא טיט וכ״כ הר״אש וז״ל הא דאמרינן נוטל ממקו' הפח׳ דוקא
«אוירא דליכני כרפוקפי׳לה בגמרא דליכא כסתירתא אלא איסור׳ דרבנן הילכך

וא״ת לדע׳הרי״ף והרמ״ג׳היאך סרו בבית
שהוא בניןגמו׳הא כיוןדסתו׳היה מעי״ס כמצ׳סהפירו׳היו מוקצין מחמ׳הבי׳והיאך
היתרו בי״ט ככר כתב ס״ה בסס הרס״בא שלא נאמיודברים הללו אלא בבי׳ רעוע
שדעתו סיפחת והרס״בן כתבשאפי' בריא ונפחת ביוס מותר לפי שאין הפירות
מוקצה מחמת עצמן ואיקבסיס לדבר האסו׳וכתב ה״ה שכדברי הרמ״בן עיקר וכן
דעת סר״ן שכתב דברי הרמ״כן בלבד • והמרדני כתב בע' ככל מערכין וא״ת ונהי
דאוקימנא באוירא דליבכידהשתא ליכא משוססתירה ומיןמ״מ היאך שרי לפתחו
והלא מטלטל האבנים והעפר שהן מוקצות ואומר רי״בא דטלטול מוקצהשהואי
לצורך אוכל נפש מותר לטלטלו כדי לקחת האוכל וראיה ממכהגינו שאנו מסיקין
ע״ג אפישהוס' בי״ט שהוא מוקצ׳ומטלטליןאותו לצורךאוכל נפשלכסו׳הפס״טידא
עכ״ל ויש לתמוה דא״כ למה לס הת־רו לשחוט לכתחלה כדי לכסות כאפר שהוסק
בי״טוצ״ע  :כתב רבי׳ימחס בת״ד עומד ארס על המוקצה סעי״ט ואומר מכאןאני
נוטל לחח׳ואכ״ל מכאן ופ״כ כי ישכריר׳כלו׳דלמחרכסיטול מסכו הובר'הדב׳שזס
ליה בדעתו אע״פ שלא רשם מה סיטול פי' וזה מיירי בפי׳סלא נתבשלו כל צרקויס
צנשי' סאוכליןאומןכך ויששאיןאוכליןוחזו ולא חזו ומאח׳שאמ׳מכאן אני נוטל גלי
אדעתי׳דראויי׳הםלו וכתבתי ממנו למעלה כך פשוט ומוכח בביכהפי׳המבי׳עכ״ל
יב' כן סדתנן כפר' המביא ר״א אומר עומד אדם על המוקצה ערב סבתבשביעית
א ומר מכאן אני נוטל למחר וחכ״א עד שירשום ויאמר מכאן וע״כ ופרש״יע״ס
בשביעית דאין מעשר נוהג בה ואין מחוסר אלא הזמנה וה״ה במעושר ובשאר שני
שבוע אלא ארחא דמילתא נקט דסתס מוקצה לאו מעושר הוא ואומר מכאןאני־
אוכל למסר וסגי בהכי דיש ברירה טד שירשום בסי׳דאין בריר' ע״כ ופוסק רבינו
ייוחסהלכהכר׳אליטזר  K77J1 :פי׳וזהעיירי כפירות שלא נתבשלו כל צרכן וכו׳
הוא מדתניא בס׳אין כדין ; דף כו ) היה אוכליןכענבים והותיר והעלן לגג לעשות
מהם צמוקים בתאנים והותיר והעלן לגג לעסות מהם גיוגמת לא יאכלו
מק עד שיזמין מבע״י וכן אתה מוצא באפרסקין ובחבושין ובשאר כל מי0י עירית
ה״דאידחזולמה ליהזמנה אידלאחזו כי אזמין להי מאי הוי ואסיקכא דהב׳ע
בדאחזו ולא אחזו דאיכא איכשי דאכלי ואיכא איכשי דלא אכלי אזמיןגלי דעפיה
לא אזמין לא גלי דעתיה וכ״כ רש״י אמתכיתין דפומד אדם על המוקצה דמיירי
כצריך הזמנ׳והזמנה מועלת לו כטן אחזי ולא אחזי דאמריכן בסרק אין .צדין ויש
לתמוה על רכינו ירוחם למה פסק כר״א כמקום שחילקין עליו רבים ואומרים עד
שירשום ואיפשר משוס דתנן בפ״ק דביל בש״א לא יטול 6א״כ נמנע מבע״י ובה״א
עומר ואומ׳זה וזה אני נוטל ומשמע דקס ליה ר״א כב״ה וחכחיסכב״ש והלכה כב״ה
וקס לה הלכמא כר״א ומיהו התוספת כתבו דשסיר אתי ר״א כב״שדמוקצ׳דבעלי
חיים עדיף ומחמיריןטפי ושפיר אתל חכמים כב'ה דסאני הנ אדאקציי׳בידי׳וכיון
סכןקמ׳לה הלכת׳נחנכר׳דאמייעד שירסויוקפס' הימ״׳ב׳כס״ב מהי״ט ויש לתמוה
עליו אם הוא מפרי סלוגת׳דר״א וימן ביס בריר׳ופוס׳הלכ׳כרבקנמצ׳שהוא פוסק
•דאיןכריר'במוקכ' דיבנןואנן קיימ׳לן דבריבקיש כריר׳וכןפסהוא ז״ל בסו׳הלכות
עמביןדדב סכו׳מדביי סיפיי׳ישנריר׳וצ״ע :כתב הכלכו נסאל׳שאל׳על מוקצס
של אוצ׳וכיוצ׳בו אס נמלך עליו בי״ס ראשון ואמ׳הרי אני מכינו למח׳אי שרי לי׳ממה
נפשךכיקדביקדושו׳ק כי היכי דשרינןבגוי שהבי רות; לישראל בי״טראשוןדסרינן
ליה בי״ט שני והשיבו דבמוקצ׳דאיכ׳למיגז׳ביהדילמ׳מגילטל וסביקכגון חמגולת
העומד׳לגדל כיצי׳בהא מיסזי ודאי דאסו׳כדחזי׳כיוני סוגךדלא סגי לכו במכאןאני
נוטל למחר עד דאמי זה וזה אני נוטל אכל במוקצה אחר דליכא למיגזר האי גזרה
כגון עצים ופימת של אוצר ודאי מחזי דמהני כהו הכנה דאמריקממס נפשך ע״כ:
הניא בתוספת׳דכיצ׳פ״ד סוכי תאני' ובהם תאנים מכבדו׳תמיה ובסס תמרה
הכניסןלעצי' איןאוכל מסס כי״ט למאכל בהמה אוכל מהסבי״ט • כתוב בהגהות
אסירי פ׳אין כדין גוישעש׳מנעלי ' בי״ט כסת׳למכורלכל מי שירצה ובא יהודי אח'
הרגיל אכלו ולקח׳מחטתו זה הי׳מעס׳ואסר׳ה״ר י״ט משו׳מוקצ׳וה״ראלי׳התירם•
הואיל וגמרו בידי אד׳ויכול לגמרו בי״ט לית ביה משו׳מוקצ׳מא״ז ע' כ וכב׳נתבאר
זה בסי׳רנ״ב בפ׳כיר׳מייתי הא דתני׳היה איכל בתאניסוהותיי והעלן לגג לעשות
מהם גמגמת בענבים והותיר והעלןלגג לעשות מהם צמוקיסלא יאכל עדשיזמין
וכן אמה אומר כאפרסקין וחבושקושאר כל מיני פימת ואוקימכאכר׳יהוד׳ואוכל
אצטריכ׳ליה סד״א כיקדאכיל ואזיל לא ליכעי הזמנה קמ״ל כיון דהענןלגג אסוחי
אססי׳לדעתי׳מינייהו וכתבו התו' מתקט אוכל במוקצ׳דדחיי׳בידי׳נר׳דאכילואזיל
שיי ליה לרייסודה במוקצה דלא דחייה בידי׳כגון גבי אוצר  :כתוב בא״ח תימס
הזבמגיגיותטנכי׳סאינורשאילהכי׳כליתחתיו שלא יבטלטמהיכנוכיצ׳ימס׳יני׳
סס מטתו או סלחנו ואז יהי׳צומו הדלףלפניו גרף סל רעיויכו׳להניישסכלי׳לקבלו
כדי שלא יעשם שס טיט וכשיתמל׳הכלי לא יריקנו לסו׳ כלי אח׳שלא יבטלנו מהיכנו
אלא מריקו כתוך הגיגית שזבו ממנה סמשקין ויש שהורו להניח כלי שיש בי מים
חחת הדלף שנוטף מהגיגי' מסוס דאותו דלף קמא קמא בטיל במים שבכליויש
לפקפק בהוראה ון לפי עהוא ד5ר עיש לו מתירין ואפילו כאלף .לא בטיל עכ״ל:

תקינו סטיות

הא

הלכות

יום טוב תקיט תקב תקכא

וקלןיט חנויות סלץע שאינם מחובריםבקרק׳אלא כפין מגדל סל ק וכו׳כפ״ק מתיר ומפקיע וחותך ופרש״י צועמ׳דחותמו׳שבכלים מסוס דאיןסמיר׳גכליס'<ע0י
׳ (דף א )תכן בס״א אין מסלקין את התייסין בי״ס וב״ס מתירי׳ כתבתי בדיני׳אלובסי׳שי״ד ( ד״מ כ׳מהרי״ל גוי שהביא כיסמיסמומ׳לפמחו
סי״טץ
אף להחזיר וכגמ׳ (סס ) מאי תריסין אמר עולא מריסי שגויות אמ׳מולא ג' דברים
וכתב א״א ז״ל דוקא כגון קשיד׳חכל וכיוצא בו אבל פותחו׳סל עז או מתכת
התירו סופן מסו׳תחלתן וסד מינייסו מריסי סטיו' .ופריך מאי קמ״ל מנינ׳ומסני
אסו׳וכו־בפ׳בכל
מערבין
וכ״כ
התו׳סס
ובס׳
חבית וכ״כ המרדכי בפ׳חביתוסמ״מכ'
מ״ד טעסייהו דלה משו׳דאקמין וסתיר'
ובשבירת פותחת סל כליםנחלקו טה״ף■
בכליס ואפי׳רבתי׳נמי קמ״ל המירו
סופן ח ^
ות שאינן■ מחובחן בקרקע אלא כעין אליעזר ממין מתיר והי״ס אוסרכ״כ ג" ;
מסו מחלת?
דתגויית אין דנתי' לא
אמר
I
מגדל
של
עץ
וסוג׳
אותו
כדל
'
וכשרוצה בסמ״ג ולא כתב׳בסס סמ״ק אלאמשוס;
£ר־יי ד׳י״ןהח דוייר*
**« • l
.
.
 .ל
ן
י(
1
ל
אביי בשיש להם ציר
מןסצ׳דברי,6סו׳
לפותחו מסלק הדלת ונותנו לפני החנות ומסר' עליו צרוה־׳רוכ ^ ידמסייס בה שנהגי להקל ע״י גוי •יכתע ,
 ftלהם טר ?ל עיקר ד;־יי ׳ה ”מו,ת כי ,למוכרן מות׳לפלקו ולהחזירו אבל אם ישכין צי בזה ככי׳מלת?
האגורבסי -מזמע״יסמימיולא ראה
מי■
פ יגיבסיש הס
צירמןכאמצ מר סב
סכר גזרי לסלקו ואפו׳להחזירו והא דשרי כחנויו׳רוק׳ כשיש לו צירבאמע ׳שהורה לסב כפותח ומשע לידע״יישר^ל
ציר באמצע אפו ציר הצד ומר
׳ פיר׳באמצ׳הרופן יש ציר ויש לרלת שם בליטה כ ^ ףל שתוח^ "
קמי
יעי גוי אין להחמיכיון דאל
גזרי׳ וערס״י חנויות
בשוק
י
ואינ׳מחוברו'' לקרק׳תריסץ דלתות אותו בציר ואינו נראה כ כ כבוג אבל יש ג ו ציר למעלה
ולמטהדלת של בורשקשו' בו בסבל יכוללהתיר
פתחיהן
סוקשאינו
צורך
.
r
.
התירו .״־
p
wfiD
צורך
,״״
משו
׳
אפי
בחניו
אסור
ואם
אין
לו
ציר
כלל
אפי
בכית
נמי
מות׳חוחמו
"
וכו׳מיער׳דסמואל
הזכרתי׳בסמוךועיש"!
תחלתן
שהוא
צור׳י״ס
ואי
לא
שרית
סיסן
שבכלים
כגון
שידה
תכה
ומנדל
שהכסוי
קשור
בהן
בחבל
יכול
מתי׳את
הקש׳
דהא
לאו קש׳של קיימ׳הו
15
לא עביד תחלתן דאין בנין וסתיר׳בכלי'
להתירו או לחותכם בסכין או להתיר קליעתו וכ׳א״א הרא״ש ז״לשהרי להתיר תמיד הוא פשיייאבללא
והילכך ב״ה אפי׳בתיכות הבי׳ שרו לסלק .דווקא כגון קשירת חבל וכיוצא  *0אבל פותחת של עץ או
שלמפקי׳החבל לסתו׳עבות גדילתו ולאתותי
דלתותיהן ולהחזיר יאע״ג דלאו לסמסין מתכת אפור להפקיע ולשבר דבכלי נמי שייך כנין וסתיו־'
נמורתדהא סתיר׳סוא ויש סתיר׳במין שלקיק׳
י״טקמ״נ עולא דאפ״ג דאין כניןוםתי י
ובספר המצות קטן כתב ובשבירת פותחת של ' כ ^ ם נה ^קן בו אס מותי לתפו׳ מוליימות כי״סכתבתי
בכלי קאסרי 3ה מדרבנן אי לאו משוס
•׳
י1
יי
תחילתן דחנווותשסן צרב

דראושיקיימהואשהריעומילחתיראכלרא מפקיע וחותך
בעין פליטה ותוחכין אותו כחורשבאמצע משום רהה סותר אוכי!י בהמ’ איןכהןמשום תיקקכלי הלכ ומייז'לופןפת'התיב'עכ"ל:וכ״כ ה״ה כפ״ד בשס לקטום קש.או תבן לחצות בו שיניו אפי בסכין אכל קיסםשאיגו יהוד׳אוכלי —
כהמ׳׳ •׳אין י
בהם י
■v
תיקון ■
מסו'
כלי
הרש״בא דמאי דאמרי' דגתי׳לא פישרה אוכל בהמה
אפי׳ליטלו בלא קטימה ולחצות בו שיניו אסו׳מותר ופיש״י אוכלי בהמ׳כגוןקש ועלי קניםאין
תיבה ומגדל שכבמיס וכ״כ הר״ן עלמ״ש
לטלטל עצי בשמים פרי להריח בהן וקוטמין ומוללין להריח בחן בהסמשו' תיקון כלי ומות' לתקןולקטום
לרי״ף ודוק' תריסי חמיחתדבעי
לאפוקי
אפי׳אם
הן
קשין
קש
של
קמטים
שבלין
בחב׳לחצוישיניו ופרארני
שעושין הנשים בבתי זרועותיהן ובבתי
תבלין דאי לא שרי׳לי׳להחזי לא
פת
'
ואתי
אליעז
'
אומ׳נוטל
אד
'
קיס׳משלפניו
לסצו'
שוקיהן אסור לעשותן משום תיקון מנא

לאימנועי משמח י״ט אכל רבתי לא דכיון
בו שיניו וחב״אלאיטולאלא מאבוסשל
דברסותיה כינהו פתח ולא מימכע דכיון
3המ' ושוין שלא יקסמנו ואס קטמולחצו'
לברשותי׳נינהו כלומ' שאותן הבו׳עומדו'
בו שיניו ולפתו׳גו הדלת כשוג׳חייבחטא׳
ובשבת אפי בין המטו' אסורורבנןפליג
בתוך הבית פתח ולא אתי לאיממעי
בלחי' בי״טסופג את המ׳דברי ר-׳אליפ!י
סאינו ירא להניח אופן תיכו׳פתוסו'• ןנ
וב' והלכת׳כותייהו ומיהו ר״ח ורי״ף
פסקו דאפי' כשב' מות׳עכב׳בכ״מ וסכ״א אחד זה וא׳זס איט אלא
מטו׳טכו'
«־לממיסל־ס ^ד
^
^
כמו
ששת׳לרבץ
והתום
» וסיי! לכנר ועזה הסבי' »’ אהרא’
מיז״י< ופר ס'7י לא יטול אלא מן האבוס סלכהמ׳
דלתו׳ כתיט
שהןמלמעל׳ולמס׳אסי
מיי
'
שיש
לו
פירו
בראש
הגג
וראה
מטר
שבא ״ ;,
דדבר׳״ .,״
כראוי לאב ילה מוכן לכל ציוךאבל
סמ׳יתקע
והוא
כבונ
ע״כ
גביאו
'
דברי
רבי
'
י
יכול
לשלשק
למטה
הרך
ארוכה
שבגג פצי׳הואיל ודרקלדב' האסו׳כגוןלפסוח
קנויו׳שאינןמחוברי׳לקרק׳אלא
כעיןמגדל
שיורידם
למטה
בחבל
אבל
לא
יטרח
להורידם
לא
בסולם
ולא
י
:
כלים
לא
התירו
לטלטלן
אלא
להסק׳שלא
פן כלומ׳והן בשוק מית׳ לסלקו ולהחזירו במדרגה ולא בחלונות שבמעקה אפי׳להפיל' ררך שמולא
יושיט׳יקטמנו אקיס׳קאי וכת׳הרא״ס וכןמשמע
אכל אס ישלו כיוצ׳כזה בבית מות' לסלקו מגג לגג ואפי׳להוריר׳בארובה לא התירו אלא ד' או
ה׳קופלאבל לאקיס׳קאי דאבו׳של בסס לאקזילפתו' .
ואסור
תריסי

1עליס׳לממ־ 1ליותנלץו־ייצ׳כילמניי
&בלנימי! מנפות סלנו שהן ננותל 30יפ^

נתמלאו כולו שופכו וחוזי « : W1

אסו׳ הכל בין סילוק בין החזר׳ומס שאמי בגמ׳דבתי הכל קאי אכלי׳ כדפ״ה ע״כ והא
דאסיי׳ביש להס ציר מן הצדפשיט' דהיינו דוקא כשהוא צרי׳להסיר קרש סבו הציר
כדי לפתוח דאילו בפות׳ונועל בעוד סהו׳קבוע ודאי שרי דאל״ב יהא אסורלפתוס

TS

לזזיי׳פיניו' ולפפובו»5סדלתונשסן'
מסמ׳וקאי ס 15מם של כספי
ללפוםגמול

דלתית הכית כסב׳וליסכ׳דממני׳הכי מסמ׳דקמני אין מסלקיןאת הפריסין דאלמ'
בסילוקהתריסיןדוק׳הוא דשייך למיס׳אבל פלא בסילוק התריסין נרא׳דודאישרי•
וככה״ג דצרי׳לסלק התריסין קאמ׳נכלבו דכפין שנויות שלנו שהן בכותל הבי׳אסו'
בין סילוק בין החזרה ולפי מ״ס רבי' כסי׳שי״ג גבי דלת העשוי מלוח אחד וכו׳נרא׳

דידן וסוין ע׳יכ קאי אקיסס ואמרי רבנן דבקיס׳לחצו׳כו שיניו איכא חי1כ
חטא׳כנלי
וסבו׳כיד באנוס סל בהמ׳חףבכליסרי לקסו׳לחצו׳כו שיניודדוק׳בקיססדאלסיוב
סטא׳בכלי גזרי׳כידאטו כלי אבל באבוס סל בהח׳לא גזרי׳כלי דידה אטו כלידקיס'
אכל לפי התוספת'מסס׳דרבכן אסרי באבו׳ סל בסמ׳לקטו׳כסכין וגמראדדןפיק'
ואפי׳בסכין מות׳לחתוך מן האבוס של בהס׳לחצו׳ בו שיניועכ״ל  :מותר
לטלטל
מציבשמי' כדי לסריס כהס וקוטמין ומוללין להריח בהס אפי' אס סס
קשיסג״זשם
פלוגת׳דיבנן ור' אליפז׳והלכ׳כרבנן דשרו־קסט״ם
שעושי׳הנשי׳בבתי-
זרועותיה'

דרך הסת ,וניא' דה״פ דר׳אח׳אמ׳אס״ע שהתירו להחזי׳כיון שלא המירו אלא בקושי
אינו מחזי'לגמרי אלא מחזיר כדי שיהא מסתמי לבד ודיו ור׳יוסי -
ב״ר בון אמ׳שלא
התירו לסלק ולהחזי׳אלא כשאינו יכול להשממ׳אלא ע״י כך אבל אס יכול להשתמ׳
ע"י קלון שבמגדל אע״פ שהוא משתמש בדוחק ישתמש דרך פס ולא יסלק ויחזיר
והפוסקי' שלא כתבו הירושלמי הזה איפשר שהם סוברי׳ססאח׳סלא נזכר זה בגמ'
דידן כיון שהתירו חכמי׳לסלקולהסזי׳בכל טנין התירו שלא נתנודבריה׳לסיעורי׳
והילכך אף להחזיר כריכו התירו וכן לא חילקו בין־יס סס חלון שהוא יכוללהשתמש
גו לאין סם חלון בילגונ׳שרי לסלק ולהחזי׳רלא פלוגרכנן  :כחבהרמב׳בפ״ר
מה׳י״ט בלי׳סהם מפוצלין כגון מנור של חוליות וכסא ושלחן שהן המיכו׳מעמידין
אופה בי״ט והוא שלא יתק׳לפי שאין בנין בכלי׳ -וכ׳ה״ה פליו משנ׳בפ׳י״ט שחל ב״ס

( דכ״ב ) אף הוא פי׳ר״ג אומ׳ג׳דברי׳להקל מכבדין כין המטו׳ומניחין אחהנ!וגמ
ועושין גדי מקולס וחימי׳אוסרי' וכת׳הרא״ש מסמ' ד 6ף ר״ג דמיקל לאסרילכבד
אלא יין המטו׳ובי״ט אכל כל הביתאסו׳כדאימ׳בהמצני׳וסת׳מסיק על רינקהני
והאימא דק״יל כר״ש סרי לרבץ הבית ופסק ר״ח וה״ג דס״ה לכבד סיי ולאנהירא
דבפר׳כל הכלים פליגי במכבדו׳של ממרה וכו׳אלא ודאי ר״ס מודה דה״ל מזיזטפי
ממקומו
א״נדחשי׳פס
׳'
פסיק ריסיה טפי מהרבץ וכין המטו׳דוקא התירוומסופירורין
סכי"
ובי״ט ולא בשמו 1
כ״ל וככרנתכא׳בסי׳של״ז דעתהרא״סוהחולקי'עליו נ׳די ךה:,
תקכא מיסיס לו סימ׳בראס הגג וראה מטי שבא יכול לסלסלן למס ונו רp
משילין (דף
ל״ה׳׳יעירו' דרךארוב׳בי"ט אבל לא כסכ׳וסרס״י מי סיס לו
ססי׳וספורי
שטוחין עלגגולהתיבס וראה גשמיםממשמשי' ובאיה התירו לו לטרוח
ולהשליו

ין בנין בכגיס וחין סתירה בכבי וכ רבי והו ס שנח יפקע
מתייסי חנויות שאס יס להס ציר סן הצד שאסור להחזירן וגדולה מזו כ'סרס״כא
שיראה --לו שלא - -
אמרו -אלא - -
במנורה שאין עשויה —,
לפקוע -
חוליותי׳אכל
-בעשוי׳לתקו׳
אסי׳לזקפ׳ואץ
נרא
'
כן
מדעת
רבי
ואין
זה כתריסין שיש להס ציר מן הצי סחוששין
שמא יתקע סשו׳דהת׳קרוב הוא מאד לתקוע מפני הציר שהוא מן הצד מה שאין כן
כאןמכ״ל:
חוחסוח שבכלים כגון שדה רדבה ומגדל וכו׳בפרק המביא כדי יין
(דף לא ) אמי שמואל חותמות שבקרקע מתיר אכל לא מפקימ ולא סופך שבכלים

לון ולהשליכו לאטרסי׳כדלקמן
״ .
כאותו הגג אבל מגג לגג לא מני׳נמי הכי אין מטלטלין מגג לגג אפיהשגגימיה
סוים תנא לאישלשל' בחבל בסלונו׳ולאיוריד׳בסולמו׳ופרש״י אץ
מטלטלקבפירוא
שבגג סבא להשילן מפני הגסמי׳מייייואפי׳בשגגותיהם של שצי כמיסשויסש ין
זה גבוה מזה שיהא שם טורה טליה וירידה נחלונות כגון אם מוקף מחיצהואץ ^
ארוב׳אבל יש חלון במחיצ׳לחצ׳או לבי׳אל ישלשל׳בסקי׳ררך החלון כחבל מפנ’םיפ
טורח להעלות סן הגג לחלון ומשם לארץ וסולם כל מדרגה קרי סולס
י^

טוב

תסכג

רמו

הכנשי׳ שלנו יכיאור דביי רכי׳יכוללשלשל ' למטה דרך צרוב׳סכגג ושלשול זה ונר׳מדברי הרמב״ס דיציצה בכסא שאמרו היינו שהיו נוהגים להוצי׳ אחר האצשיס
^ק׳ססוריר׳בסב אבל ע״י סול׳למררג׳לא ואפי׳סלא ע״י סול' ומררג׳אלא ע" י הורד ' החשובי ' כסא ביד איש אסר לישב בו במקו׳ שירצה ואלונקי הוא אפיריון שיושבכו
3ח כל לוק׳דרך ארובה אבל דרך חלונות לא ולא מיבעי בהורד׳בחבל דלא אלא אפי ' כשמכתפי׳אוסו  :מי סנכווצו גידי שוקיו יכול לילך במקל כתבא׳כסמוך גבי סומא
ו< הפ ול׳ סלא בחבל כמי לא דהא אפי׳ מסילס דרךשס מ׳׳מ יש טורח להעלות׳לחלון :
ונמבא׳בארוכ׳בסי׳ש"א  :אין פרה יוצא׳בלצופ ' שכין קרניה בפ״ב דביצ' (דף כ״ג)
ןךעדלסומ"ב' פי' צחי כמסכה זו שכתב
תכן
ג
דבריס
ר־
אלפזר
כן טזדיה מתיי
הסומא יוצא במקלו ולא הרוע׳ בתרמילו וחכמי׳ אוסרים וחדמינייהו לצאת פרה
בס״המי שסיו לו פירו׳עלגגו וצרי׳לפנומן
ואין יוצאין בכסא אחר אנשי׳ ואח׳הנשי׳ ברצומ׳שבץקרני׳ומשמ׳לרבי׳דבי״ט מיידי
למקום אחר לצו יושיטם מגג לגג וכו׳אבל
^ילץ 5ופי׳ דרך ארוכ׳ממקו׳למקו׳באותו פי' שיושב ככסא ונושאקאותו בו ואם רבים צריכיןלו ואינו יכול והלב׳ כחכמי' דאסרי אבל רס״י והר״ן פי׳
מג; ואפי׳להוריד בצמב׳לאהתירו
דבשבת איירי ומשוס דמשוי הוא ואינו
׳ד והקופות וכו׳שסצמתני׳דמשילין לילך שם בעניין אח' מותר ובלבר שלא יכתף פי׳שלא ישים כל א׳
ידו על כתף חבירו והכסא על זרועותיה׳ואי איכא ביעותא שירא תכשיט לה וני׳מדבריה׳דבי״ט לית לן כס
פ,רות דרך ארוכה בעי בגע׳ (דף לה ) עד
ואין מנהיגץ אות׳במקלמשנ׳בפ׳המבי׳
נמס א״ר זירא אמ׳רב אסי כאות׳סשנינו לילך בלא מתוף מותר אף ע״י כיתוף מי שנכווצו גידי שוקיו יכול
כדי יין (דף ל״ב") אין מנהיגין את הבהמ'
מנניןצפי׳ד׳וה׳קופו׳של ת־כן ושל תבוא' לילך במקל איןפר׳
יוצאברצוע׳שביןקרני׳ואיןמנהגיןאות׳במקל במקל בי״ט ואמרי׳ 3גמר ' ( דף ל*ו ) דבהא
מעני הצורחים ומפני ביטול בית המדרש »* -־* -י*־
׳
הבהמה
בי״טאע״פ
!
ששיניהמגרד׳
אפילו ר״ש דלית ליה מוקצה מודה משוס
ווילמ׳שצני התסדצויכ׳ביטול בי׳המדרש
קטנות ועושה חבור שרי כיקשאינו
דמיחזיכמאן דאזיל לחינג׳ופיש״י דלא
צנל ככצ דליכצ ביטול ב׳י׳ה לא א’כ כיינו
מכויץ
לכך
וליש
קרצוף
ששיניה
גדולות
ואינו
עושה
חבורה
מטע׳מוקצ׳אסו׳אלא
ופיר
'
׳
מפני
שנר׳כמוליכה
,טעמ׳דליכצ הפסד ממון צבל הכצ דצ י כ' ר׳יי שמגרורות שלחן היו בענין שאין השער נתלש אבל שלנו ממקום למקים שהוא צריך להנהיגה
הנסר ממון צפי ' טוב א כמי וכת' הר״אש שבודאי השער נתלש חוה פסיק רישיה והכל אסור אין מילדין הרבה כדי למסור בשוק • וכתב הר״ן וכ״ת
דהלכ׳כרזיר' וצע״ג דתלמוד׳ שקיל וטרי הבהמה בי״ט אבל מפעדין אותה שאוחז בולד כדי שלא יפול למה לן האי טעמ׳תיסוק לי משוס מוקב׳
ףל«' לא סרי׳הכ׳ כולי הצי צו דילמ׳סרי׳ לארץ ונופח לו בחוטמו ונותן לו דר לתוך פיו  :בהמה טהורה דהא לא ניתנו טציס אלא להסקה כלומר
הנא טפי מ״מהני אמוראי לא מספק׳לסו
ואפי' ר״ש אית ליה מוקצה כי האי איכא
שרחקה ולרה מותר
לזלף
אלא מדמו לה לההי׳דסתס ושבקי׳ספיק׳
למימר כ״מ דאפי ' אזמניה מאתמל דלאו
דפוגיצ דגמ׳וצזלי בתר פשיטותצ דהכי אמוראי וכ׳הר" ןסכןחוא דעת הרז״ה צבל
מוקצה הוא אפ*ה אסור מסוס האי טעמא דמסזי כמאן דאזיל לחינגא :
הוי״ףכת׳המשנ׳כמו' שהי' לבד וגס הרמ״ב׳בפ״ה סתם ולא סילק ומשמע דאפי׳טוב'
תק 0נ מקרדין הבהמה בי״טוכו' פלוגתא דתנאי בס״ב
דביצה ( דףכ״ג )
«שילין.וכ׳ה׳ה סין מיקר להקל בשל דבריה׳ומ״ש רבי׳ובסכת אסור אכולה מיל תא
ואיפסיק' בגמר׳הלכה כר׳אלטזר בן טזרי׳דשרי לקיד אע״ס
שהוא
עושה
חבור׳
משוס
דקי״ל
כר״ס
דאמ׳
דבר
שאין
מתכוין
מותר וכתבו המוס׳
קצי וכדתנן משילץפימת דרך ארובה בי״ט אבל לא בסבת גרסי׳בגמ׳התס (ד לו)
מנן אכל לא צת האוצ׳ואמ׳סמואל מאי אבל לא את האוצר צבל לא יגמו׳את האוצ'
והר״אשתימאדלאמדכר הכא אלא איסור חבורה ואנו רואים כשמגרדין סוסים
כולו דילמא אתי לצסווי גומו׳הכא מצי המס
בשב׳הוא דאסו׳ משו׳דחמיר אבל י״ט במגרדת של בחל שתולשין מן השער והוי כפסיק רישיה כהסיא דתנן נזיר חופף
דקיל ספי׳או דילמ׳התס דאיכא ביטול בית המדר׳לא הכא דליכ׳כיטול כ״ס לא כ״ש
ומפספס אבל לא סורק יכ״ל שלא היה עשוי כעין שלנו ולא היה תולש את השיער
ולא מכירו הפוסקי׳זה משו׳דכיון דמלמודא סעוקי מספקא ליס מסתמ׳דינו כשבת אבל שלנו ודאי אסו׳עכ״ל הר״אש וזה שכת' רבינו בסס ר״י וכתב רבי׳ ייוחס שיש יע
וא״תלדברי היי״ף ורמ״בס שפסקו בההיא דד׳וה׳קופו׳לקולא בהא כמי ה״ל לפסוק
שכת׳דאפי׳כשלכו מות׳אע״ס שמסיר שיער מאח׳שאינו נהנה לא הוי פסיק רישיס
וכדאמרי
'
בפ״ק
לקול׳וי״ל דסאני המס דמני׳סמם ותני משיליןפירו׳דמשמ׳אפי׳טובא צבל לגמור
דכתוכו׳להדק
נזיית
כי״ט
דמות
'
ולא
דמי לסורק שיער שהוא נהנה
אמהאוצ׳דלא אידכ׳במתני׳אית לןלמימ׳שי״ט שוהלסב׳דא״לכ ה״ל למתני׳לפמשי ע״כ וככ׳כתבח בסי׳ס״ג סבי׳ זו ודביי החולקי ' עליה והרמ״בס כתב בפ״ד מה ' י״ט
והו״ןכת׳דלפי דרכו של הרז״ה כיוןדבההיא דד׳וחמס קופי ' נקטינןכמאןדיליףי״ט מסירין זבובים הנתלי׳בכהמ׳אע״פ שהן עושין חבור׳וכת׳ה״ה זהו פירש מקרדין ארן
מסבתבהא כמי יליף י״ט מסכ׳והכלבו כת׳לגמור את סאוצ׳אסרו בשב׳משו׳סשווי' הבהמ׳ואמרו ספ״ב דביצ׳דהלכיכס״ק דסרי אפי׳בקטכיס שפושי׳סבור' דדבר שאץ
טעו׳וני״ט כפיא ולא איפשיטה ואיפסר לומר דהאי ספיקה ךרמןולקול'שכןמשילין מתכוין מות׳ופי׳מסירין הזכובי׳ככליקטני ' וחדי׳סלפעמי׳עוסיס חכור׳עכ״ל והנס
פיחת דרך איובה כי״ס מם״כ כשבת ובעל ההסלמה כסב דלחומיא עבדי׳ע״כ  - :ה״ה רצה לפר ע״ס שטת המפרשי׳דגדולי׳וקטניישאמיו כגמר׳קאי אשיכי המגידרן
מותרלכפיית פימת או כדי יין וכו׳עדסוף הסימן הכל נתבאר
כפי׳של״ח :ואין הדבר כן דהרמ״בס סובר דלא כזכר דין מגרדת כלל ומה שאמרו בגמר׳דקיחי׳
תקכב אק הסיפא ייוצ במקלו ולא סמע׳בתרמילו ואין יוצאקבכסא צ׳אנפי׳וא׳ פוי קטני׳ וקרצוף הוי גדולים אזבוביס הנתלים קאי דכשה ' קטני׳כשעוקרין אותם
הנשים ברית׳בפ׳אין צדין ( דף כה ) ופרש״י אין הסומא יוצא במקלו דהוי כיד או בכלי מיקרי קירוד וכשהם גדולי׳מיקרי קרצוף וכשעוקרין הקטנים נעשית
דרך חול ואיכא זילותא די״ט וכתב הר״אש אין הסומא יוצא במקלו אע״ג דלפרס״י חבורה לפעמים אבל כשעוקרין הגדולים אין נפשית חכור' וכן סי' הוא ז״ל בפירו"
בפ׳במה אשה מי שנמוצו גידי שוקיו מותר לצאת במקל בסבת שאני התם דאינו המשנה פ״בדכיצה ופ״ג דעדויו׳ח״ל קירוד הוא הסרת הזבובים הקטנים הנאחזים
יכול להלך כלל בלא מקל וכמנפליס דידיה דמו אבל סומא במקל דידיה לתיוצי בירכות הבהמה והס מניחין המקומו׳פצועי ' כסעוקיין אותם וקרצוף היא הסרת
סומא דידיס עביר ואיכא זילוהא די״ט וגס כר״ן כתב כן • ומשמע כירושלמי פ״ק .הזבובים הגדולים שאין סוצעין המקום ססן אוחזין בססעכ״לוגס הערוך הזכיר
וניצה דהא דאין יוצא־ן בכשא דוקא בכסא היא דאסוי משוס עובדין דחול צבל פי׳ זה שכתב קירור כמין תולעים והוא רמש כמו צי* ככא סנושכין בבשר הבהמס
שלא ככסא מותר להוציאו  :כתב הרוקח דה״ה לחולה שעמד מחליו שמותר לילך והס קטנים ואין כערדין מן הכהמ' אלא בעשיית חבורה כגון האיככא שאין סולפין
כעקלונרא׳דסיינו דוק׳בשאינו יכול להלך כלל בלא מקל דאל״כ אסו׳דדמי לסומא איתה מן השיער אלא בקושי והפרדת הגדילים נקרא קרצוף ובלשון ערבי קורץ
דלתיוצי סוגי׳עביד (עיי בדיני' צלו סי׳ש״א ) :ואסרבי׳צריכין לובפ׳א״צ אסרבי' לתולע׳קרד עכ״ל ולפי׳זה ניחא שאין אכוצריכין לחלק ביןמגרדות פלנולמגרדו'
צריכין לו מות ובירוש׳לא פוף דב׳סצור׳לרבי׳בו אלא סמ׳יצטרכו הרגי׳בו וכ׳הר״ן שלהם דלא הזכירו חכמי׳דץ מגרדת כלל דפשיט ' להו דבכל גוכא אסו' מפני סתולש
לויךוצאץבססא פי׳דיכן היה להוציא אכשייסשובי׳ככסא ע״ג בכי אדם שלא ידחפו׳ שיער והוי פסיק ריסיה ולדברי הסוברי׳דפסיק ריסיה שאינו נהנה שרי פשיט' להו
בני ס׳שוק או שלא יטנפו בדרכים והוא כעין עובד ין דהולוכשרביסצריכין לולא דכל שאינו עושה חבורה אע״פ סתולש שיפי שרי • אין מילדין הבהמה בי״ט אבל
חיישי׳להכי  :וס״ש רבי ' יצינו יכול לילך שם בעפין אחר הוא סכרת עצמו שצם מסעדין אותה וכו ' הכל משנה וגמרא בס" פ מפכין ( דף קכ״ח ) ופרס״י מפח לו
הוא ינול לילך בפנין אחר למה יתירו לו אלא ודאי כשהדרך רחוק׳והוא זקןאו חולה
בחוטמוסנקיריו סמומין לו ברירין :
בחסה טהורה שריחקה ולדה מותי לזלף
כא״א לילך פס ברגליו אלא ביגיעה גדולה הו׳דשיי להוליכו בכסא אסרביס
צריכי'
וכו
'
עד
סוף
הסי
'
ג״ז
סס
אמר
רשב״ג
מרחמין
היינו
על
בהמה
טהורה בי״ט סיכי
לו אבל מדברי סר״ן שכתבתי בסמוך נר' דאפי׳ אס יכול לילך ברגליו שלא ביגיעה עביד אתר אביי מבי׳ כול של מלח ומניח לה בתוך הרחם כדי שתזכו׳ צפרה ותרם׳
אס יביס צריכים לו מיתר להוציאו בכפ׳כדי פלא ידחפוהו בני השוק או שלא יטכף עליו ומזלסין מי שיליא ע״ג ולד כדי שתריח ריחו ותרח׳עליו ודוק׳טהור' אבל טמא׳
בדרכי׳ :ומ״ש רבי׳ובלב׳שלא יכתף סס בגמ׳וערס״י טפמא משו׳דמתחזי דרך חול לא מרחק׳ולדה ואי מרחק' לא מקרב' ופיש״י מיחמין מאהבין את ולדה עליה בול
יפיהסי׳ ולהוליך למקוס רחוק ספי מכשכוסאין בין ידיה׳ואי איכא ביעותא שירא סל מלח מלא אגרו׳דכיב לה וזוכרת צער ליד׳ומרחמ׳את הולד אס ריחקתו מי סליא
לילן בלא בימיף מותר אף ע יי כיתוף ג״ז שם איני והא ר״נ שרא לילתא למיפק שורה את הפליא כמיס • לא מרחקה אין דרכה לרחקזגוי המכניס בהמותיו לדייר
כאלוכקי פי בכיפוף שצני ילתא דבעיתא והר״אס גורס סאכי אתתא דבעית ' ונר׳ שדה של ישראל בי״ס אס יכול ליפן לו סכ׳כת׳רבייבסי׳תקל״ז  :תקפד אין עולין
שכן היה גורס הרש״בא ולפיכךחילק בכיתוף בין איש ואשה ואמר ׳שהאיש כל זמן ע״ג אילן בי" ט ולא רונבין ע״ג בהמה ולא שטין על פכי הסיס ולא מספקים ולא
כאינו מבעי׳ואיןככיתופו מסכי כבו׳הצבו׳צסו׳לכתסווכמ׳ס ה״ה בשמובס״ס ורבי׳ מטפחי׳ ולא מרקדי' ולא דנין ולא׳סקדסין ולא מיבמין ולא חולצין הכל משנה'3פ
תפס עיקר כספרי׳דגרסי ילתא וצפי׳למאןדגריס צתתא יש לפרש דאורח׳דמילת' משילין ( ד 'ל״ו )ויהיב טפמ ' בגמ ' ( סס ) לא עולין באילן גזיר׳סמא יתלוש ולא רוכבין
נקעשהאש ' דרכ׳ליבע' יופר מן סאיש אבל אה״נ שא ס הציס נבעת שרי לכתף וצם ע״ג בהמ׳גזר׳סמא יחתוך זמור׳ולא סטיןע״פ המי׳גזרה שמא יעש׳חבית סל שייטין
כאש׳איכ׳כבעמת צסו׳ :ודע סהרי״ף לא הזכי׳איסור בכיפוףכלל והרמב' התירו פיר׳ כלי סל גומאשאורגין אותו ופיסין כמין חבית ארוכה ולמדקבו לשוט ולא
כהיי׳סכת׳בפ״ה איש שהיו רבי׳צריכיס לו ייצא בכס' אחריו ומוציאין אותו בכתף
מספקין ולא מטפחי׳ולא ערקדין גזרה שמא יתקן כלי שירואמרי׳בירו׳לא תספקין
חעי׳באפיריון וצר׳שטעמט משוס דגרסי׳המס כגמ׳אסימר ומר זוטרא מכתפי לפו הנא מחמתו ולא מטפחין טיפוח שהוא לרצונו וכתבוהו הרי״ף והי״אש ז״ל וזהו
.כשבתא דריגלא משוס כיפמותא ואמרי לה מסוס דוחקא דציבורא אלמאדאיש שכת׳רבי׳לא בחמתו ולא בדרך שמח׳ואלא דכין פרי׳בגמ׳והלא מצו׳קא עכי׳ועסני
סיבים צריכים לו שרי לכותפו כי היכא דלא לידחקו ליה ציבורא וה״ה מפני טעם לא כריכ׳דאיכ׳דעדיף מיני׳ואלא מקדשיןפיי׳והלא מצו׳קא עביד ומשכי לא צייב'
ך״איוה שיהי׳וכיון דאמימ׳ומי־־ זוטרא עבדי בה פובדא כקטיניןכותיהו ולא ח יישי' דאית ליה אסה וכני ' ואלא חולצין ואלא מיבמין פריך בגמר' והלא מצוה קא עביד־
 ^ ,ייהת׳סלא יכתף ואע״ג דלס׳לישנ׳אמרי׳דהוו מכתפי להר מסו' ביעתות׳ומסמ׳ ומסכי לא צריכ׳דאיכ׳גדול ומצו׳יבגדול לייכ׳ומלהו טעמ׳מאי גזר׳סמא יכתו׳ומפמ'
ימסוס ניעתותא דוקא הוא דשרי וכדשרא ר״כ לילתא הא לצו הכי לא סוברים דהיכא דליכ ' דעדיף מיניה שרי לדון והיכא דלית ליה אסה ובני׳שרי לקדש והיכא
11יי ףוהרמ״בס דכיון דמידי דרבנן הוא נקיטיקכלישנא דמיקלטפיכנ״ל •
דליכא גדול שרי לסלק ולייבם וכ״כ הי״ן בשם י״ח ומיהו
כתב

הס

ז

םד

טוב

תסכד

חקכד
גס כתג שהשיג ד״ח שאץ מקדשין אסה
?כת׳
בשב׳ אלא מדוחק גדול ואפי׳קדש מבע״י אסור סהרמ״בס והתו׳מסכימי׳דהלכ' כמ״ד ניתנ׳לימבע סכי כקיטיכן ( :וכפא״וצ״דח" /
לטנסה
לסופה
 4ר״ן
פרק
בסב׳סהרי קונה אותהליורש ' וכ״כ הגהו׳מימוניו׳בפ״ד כשם סמ״ג  .דשב׳וי״ט דץא ' להס ) כתב הרמב' נבאי צדק׳גוכץמןהחציו׳בי״ט
אכליכריון
«פילין ע״א דן> שכמ׳ר״ח גי מדוחק גדול היה
מתיר
ולא
היה
מורה
p
הלכ׳למעש׳רכתבו
עוד
בסס
כדרך
סמכריזץבסול
וכו׳כ״כ
בפ״ד
מהל׳י״ט
וכ׳ה״ס
שהר
'
ירושלמי
וכרית
'
כ
*
?
ש'דמי)י
ר< ״ו זמיהל אס סה״ק דאסו׳לכנוס בי׳ס וכ״כ הרש״בא דאפו׳לישא בי״ס וככלל לא מיבמיןסיא-אבל
תמכו מת המוט׳לקוברו אסהוא בי״נו ראשוךתעסקו טפממי׳וט׳בפי׳ק דבל
עפה
יאכל נו נמדד 3א רס״י פיר׳והא מציה קא פביד כלומר וה״ל
( ד ו ) אמ־רכא מת בי״ט ראשוןיתמסרו ט
נילס מידי למחשבינהו בהדי הנך
דמניסתססהס
דהוהאמבפל נ 6נ ׳ משוס מצוה ומשני דהב״ע בדאיכ׳דעדיף לזלף מן שלייתה עליה וליתןמלא אגרוף מלח כרחמי כדי שתרח׳ עמק
בי״ס ל יתעסקו בו ישראל
ואצילו
JJ1B3 bf > 7' fPJ
עליו ואסור לעשות כן לטמאה:
בשניי״ם של ר״ס מש״כ בכיצ׳אמ׳מר
זוער׳
פיני וכו׳ומ״ס לא מני להובהדי הנ׳דמשו׳
יאכל :
עולין על גבי אילן כי״ט
אמין אלא דאשתהי אכל לא
תקכר (א) מצו׳אבלאה״ג דאפי׳ליכ׳דעדיף מיני׳אין
י
! Iבהמי ולא שטי׳על פני המייולאמספקי ׳ משהינזליהורב
אשיאמיאףפ״גדלא
בתג דנין ואפי׳לית ליס אשה וכני׳אין מקדשין
נהג״א פ״ק דני»
אפפתי ואפי׳ליכ׳גדול לא חולצין ולא מיבמין חס להכויכף עלהיר׳ולאמטפחי? להכותכ ף ^ כף 1,א בתמתו אשתהילא מסהינןליה מ״ע י״ע שנילגני
 ?637ל!
אלאה״הקאאסהמפ דע׳הרי״ף והר״אש ז״ל שכתבו המשנה דרושפחיולאמרקדין וי!
ארניןליר״תהיכידאיכייעדיימיניה^,3־
אקיכנל להמעי! כצורת׳לבד דמשמ׳דבכל גונא אסו' ומפני
יסרי׳ כך כת׳רבי׳ולזס הסט׳א״א ז״ל אע״פ שאין יא ליב רעדי מיני שריולרש י אפו מל עניןולזההסבי״א א הי »' !זטר׳סנולס ־יל״׳יי ZI 6W6
עד למיו׳פלא
ז ל ולא מקדשין לר ת דוק כשיש לו אשה ובני ולרש י אסו׳בכל3י״ט ראשון ע״י עממץ ילא כי״טשניע",
יזחמפ
חלם
הלשון
מדוקדק
סמאח׳שלא
כ
'
הרא״ס
בפי'
ענין ולזה הסכי׳א״א הו־א״עו ז״ל ולא מייבמין ולא מנרשין
א? ניפוח ליגל
ולאישרא׳אלא בדאשתהי אכל לא
אסתהי&
??פתהאיעכ״לא״ז לא דברי רש״י ולא דברי ר״ת לא שייך
חולצין ולאמקרישין (ולאמעריכין) ולא מחרימין ולא מפרישיןופי' אשתהי בין
שנשתה' פכי כין
שעתיד
לשון הסכי' אלא כך ה״ל לכתו׳וכ״ג שהוא
תרימו־ומעשרו׳אפי׳ליתנ׳לכהן כו ביו׳ורווק׳ דטביל מאתמו׳אבל לשהותכגוןסישסבתאחייוויב
אסינמי
דעת א״א ז״ל והרמ״בס נרא ' שהוא סובר

תסכד

כדע׳רש״י סבפכ״ג מס׳סבת כת' סת׳דאין
מקולא מקדסיןולא חולציןולאמייבמין:
'ויש לדקד׳בדברי רבי ' מאח ' סכפ׳פלוגת'
דרש״י ור״ת בלא דנקולא מקדסיןלמה לא
כתבה בלא חולצין ולא מייבמין  :ומ״ש
ולא מגרשי' כ״כ שס הר״ן ונתן טעם גזרה
סמ׳יכתוב והתו׳נתנו טפס מפני שנראה

ולאת
כבי
<ע״ג לא

אשתהי

טביל בו ביום כגון שלש עיסה מותר להפריש ממנה חלה
וכולן דאמ׳אמ״ג דלא אשתסי לא משהינן
ליילא
אם עשאן בין שוגנין בין מזירין מה שעשה
עשוי
:
פלי׳אלא במת בי״טשנימשו׳דכתול
סויוס
 rODflהלואת י״ט פליגייבה רבהור׳יוס ףרבה
אומ
׳
ניתב
׳
רבנן
אבל
מת
בי״ט ראשוןדהוי
מדאורית'
ליתבע בדין ורב יוסף אמי לאניתנ׳ליתב' יש פוסקין כרב
יוסף ורב אלפס פפק ברב,וקרעת התו כת הרט בם גבאי צדקותה־לל פ״מאאפ״ג ילא,", Zc6
נוביןמןהחצרוכיטאבללאיבריזוכררשטכריזיןכחו א!,אגו 3ין «שסינןלי׳אלאוולזיממ׳דפי1
יפראלא
בצנעיונותניןלתוחיק׳ומחלקי לכל שכוב ושכונבפניעצמה־ קאי אלא אמת בי״טב׳
משוסדסח׳
 *DpHמת המוטל לקוברו אם הו־בי״טראשו? יתעסקו
בו לאיעסוקי בי׳ישיא׳אבל מת כי׳ט
רצסון
I
עממין אפי׳מת בו ביו׳ואפי׳אסיכולי'להשהותו
עד
דלא
שרי
אלא
כעממיןאפי׳למר!
וער׳סר'
למח׳שלא
יסרייורש
’
י
פי׳דלא
שרי
אלא
היה
'
דאשתהו
כגון
שמת
אפ״ג
דלא
שאתהי ע כ והי״אש כת׳סס
בשבי שלפני י״ט וכ״כ בה״ג דלא שרינן ליה אלא אי הוה מסריח דבשבת גבי
עיכד׳סוהבבי'
כניסת׳דמעון
משהינ׳ליה עד למח׳וא״א הרא׳ז״ל ב׳כפבר׳הראשוניכת׳ח״ריחיא׳
וט׳ואמ׳רכא מת בי״ט ראשון ופו׳
סרס"
כדאסתהי וכ״כ בה״ג מאןדשכי'בי״ט
הלוישישר׳יכולין להוליכו דמתו׳שהותר׳הוצא׳לצור׳הותר' נמי
ראשון וחזו ליה דלא מיכטפדלעח׳טרחי
שלא לצור׳וכ״ב א״אהראיז״ל והרמקאפוידלא שרי׳לימתו׳אלא
בדב׳שיש בו
צוריהיו׳להנא׳הגו׳ממ׳והרצא׳המ•דומ׳לטלטו' אכני' ומייתינן גויס וקברי ליה ואי ליכ׳עממין'
אסור לישראל למקברי׳בי״ט ראשוןאמ״ג
בי״ט שגי יתעסקו בוישר׳אפי' בי״ט שגי של ר״הואפי' לא
דסרי׳וכי״ט ב׳היכאדליכ׳גוי׳לעסוקיביה

פקול קנין בסב׳שהרי היא קונה את פצמ'
לזכות במציאתה ובמעשה ידיה • ומיהו
בש״מ דתקיף ליה עלמ׳ טובא שרי לגרש
אפי׳בשב׳כדאית׳ בהזורק ולא מקדיש ין
ולא מסרימין ולא מגביהין תרומה
ומעשמ׳ג״ז סםבמסנ' פ'משילין ( סם )וסמ'
כגמ׳סעמ׳גזרה מסו׳מקח וממכר ופרת' י
דלמקח וממכר דמו סמוצי 'מרשותולרשו׳
הקדש ומקח וממכר אסו׳מן המקר' דכתי'
ממט חפצך ודב׳דבר א״כ מקח וממה את
לידי כתיב׳סטרי מכיר׳וא״ת ה 'ל
גזרה לגזר' כולה חד׳גזר׳היא וסר״ן כ׳ואע״ג דמקח  -יתעסקו בו ישראל משמ׳דלא קכרי׳כי״ס ראשון ע״י פממין אי מינם ' ערלשקרולס׳
וממכר לא מיססר אלא
מדרבנן
הני
בהדי
מקת
וממכר
חדא
מילתא נינהו ואתי דבריה׳נ״לדמר זוטר׳ דאמ 'לא אמרן אלאדאסמהיקאיאכל מאי דאמררבאאי״ט
לאיחלופיW01 :
דאין
מפרישיןתרומ
'
ומעפרו׳אפי׳ליתנסלכהן
בו
בירכך
ערש״י
ראשון ואי״ס שני וכ״כ כא״ז ופוסק כמר זוטר' ורב אשי דפליג אמ׳זוטר׳לא קאיאכל
סס
דאפי׳ליתנ׳לכקביכיוס
דאיכ׳למימ׳לא
מוכת׳מילת׳דלתקוני
טבל׳מכויןדאין
מאידאממיזיטי׳אלא
דוק׳איוס ב׳ולישנ׳דתלמוד׳לא משמ׳הכי וגס לאמסמנ׳נלל
ידוע שיהא
הוא
צרי׳לסירי׳ומאי
סמולין
תממ׳לכהן
ומחזי
דכיל
מילפ׳משו׳סמח'
שלא
יהא
כבוד
הבריו׳דוחה
אמיר׳לגוי סבו׳דרבנן ואע״ג דלא סריס ככוד המתהוא
י״ע דכהן סצרי׳לה הוא אפ״ה אסו׳למ״ש ודוק׳דטבי׳מאתמל אבל סביל בו ביו׳כגון שלא להלינווהמדס מנותו ה״ז משובח ועוד איכ׳תוס צער לאונניס בי׳יט עכ״לוכ״כ
סלש עיסה מות' להפריש
ממנה סלה סם 3גמ' ונתכא׳בסי׳תק״ו  :וכולןאס משאן שהוא דעת הרמ״בס בפ״ח וכתב ה״ה סכך הוא המחוור ושכך העלה הימ״בןז״ל •
כין סוגג נין מזיד מה
שעש
עשוי
ירושלמי
כתבוהו
שס הרי״ף והרא״ס וכתבו שמעי ' וכתב סר״ן בפ׳תולין שכך הוא מנהגן סל ישראל להתעסק בעממין בי״ט ראשוןאך
מינה למאן דפכר
ואקני
בסב
'
מקרקעי
או
מטלטלי
הקכאתוהקנאה
וכ״כ
הרפ״בס
ע״גדלא אספסי ^ כתב ה״ר יחיאל הלוישישרא׳יכוליןלהשליכו וכו׳וכ״כ נתסק
בסוף הלכו׳מכיר
'
א
:
כתב
רבי
'
ירוחם
בסס
גאק
מי
שרכב
בי״ט
כדי
להציל
ממון
בסס
רבי׳יואל
הלוי ובהגהו׳מימון ס״א אחר סברת ר* ת כתבו וכל זה דוקאבעשיית
אפ״פ שיצא חון
לפסו
'
כיון
דקי״ל
דתקומין
דרבנן
ורכיבה
אינה
אסירה
אלא
משום
ארון
ותכריכין
אבל
להלביסו
ולהוציאוולהסימו בקני כת רצב" ןדמומראפי׳בי״ג!
תמא יחתוך זטור׳אק
ראוי
לפסלו
לעדות
אבל
מלקין
ומנדין
אותו
ואי
צורב׳מרבנן
ראשון
לישראל
ממי׳דהוצא
קטן
למולו
ולולב
לצא׳כו
וס״ת
לקרו׳בו דסרימסע'כיון
הוא לא מנדינן ליה ע"כ מנן 3פ'
המכי' איןמנהיגיןכמקל כי״ט ונתבאר בסי׳מק״כב דאיכ׳צורך מצוה ע"כ וכ" כ המרדכי בפ׳תולין  :ומ״שרבי׳וכ״כ א״א ז״ל נר 'סכמכ
דיכיס הנזכריס כסי׳זה נתבארו
ג
"
כ
בסי׳סל״ס
וסס
תמצא
קצת
חידושים
בהס
:
שסוב׳כןהרא״ס מדכת׳בפ״ק דביצ׳גבי י״ט ב׳שנהגו כאשכנז שהגוי סוערסקב׳יעוסה
כתב סיי״כס בתשובה
שאסור
לפדות
הק
בסבת
או
כיוס
טוג
:
ארון
ותכריכין
וכל
דבר
ההוא
איסו׳דאורית׳אבל טלטול והוצאת המתעוש׳יסראל
תקכה חל 1את
י״ט
סליגי
בה
רבה
ורב
יוס׳וכו׳בר״ס
סואל (ד קמא ) ופיס״י דסתוך שהומרה הוצאה לצורך סותרה נמי שלא לצויך והוא דאיכא צויךמצוהע״כ
לא
ניתנה
ליתבע
בב״ד
שאין
ב״ד
נזקקין
לה
לעול׳ומפ׳
התס
טעמא
ומסמ׳לרבי׳למההוא
טעמא
שרי
הר״אש
הוצאתו
ביוס
א׳
•
וכתשובה כ' כןכפיח׳ח״ל
דרב יוסף משוס
דאי
אמרת
ניתנה ליתבע אתי למיכמב וטעמ׳דרבה מסים דאי וגס בי״ט א׳ישראל מכמפין בו עד הקב׳ומסימק אותו בקבר דמתו'סהוסר׳לצורן
אמרת לא ניתנ '
ליהב׳לא
יהיב
ליה
ואתי
לאימנועי
משמח׳י״ט • ופ" כ לא איפליגו הותרה נמי שלא לצורך ובלבד שיהא לצורך מצוה כגון קטן למולו • ח״ל הי״ןכפ״ק
אלא כלא משכון
אבל
במשכון
הא
תנן
שואל
אדמחבירו
וכו
'
ואס
אינו
מאמינו
מניח דביצה ודאמרי׳יחמסקו בו עממין איכא מ״ד דדוקא בקבורתו אבל טלטולומוס׳ע״י
טליתו אצלו
ופושעמו
חשבון
לאח׳השב
'
:
ומ״ש
רכי׳סהרי״ף
פסק
כרב
'
אינו
ברור
פכר
או
תינוק
והוצאתו כמי מותר׳בב״ה דאמרי מתוך סהותר׳הוצאה לצורךהותרה
סהוא
כת׳דאיכ
'
מאן
דפסק
כרב
יוסף
משוס
דרביה
דרבא
הוא
ועודדהא
רב
אויא
נמישלא
לצורך
ואיכא
מאן
דאסר
ולישנא דיתעסקוכו עממין הכי משמעדמרל6
סבר לה כותיה
דסקיל
משכנת׳פי
'
בסע׳סלוא׳ורבה
בר
רב
הונא
קא
ממרי׳אערומי
אמרי׳יקברו
אותו
עממין
משמע
דכל
עסקיי
ע״י
עממין
דוקא שאין כאן כבודושל
סלא היה תובעו בפי' אלא אומי
לו הלויני וכסהלוהו אומר לו יש לי אצלך כך וכך מת סנתי׳גו משוס כבודו כלל כיון שסוסו להתעסק בו עממין • ומור כתבהרמ״כן
ואיכא סאן דפסק
כרב׳מסו׳דהוא
בתר׳וקיימ
'
לן
כבתראי
פכ״ל
•
ונרא׳סלא הכריע דהוצאת מת לקבורה כהוצאת אבני׳לכנין שאין לו בו מתוך כיון שאין כו צורךהיו'
כדברי שוס אחד
מהס
וכ
"
כ
הר״ן
וה״ה
ססרי״ף
לא
הכריע׳בזה
דבר
:
ומ״ש
שהמו
'
כלל
עכ״ל
והרש״בא בתשובה כ׳כדכרי הימ״בןז״ל • ומדברי הרמ״בס בפ״א היהנר
פסקו כרבה כ״ב
שס
הרא״ס
כשמס
וכן
פסק
הרמ״כס
בפ״ד
:
וכתב
הר״ן
דאפי
'
להתיר
סכת׳המת
בי״ט
ראשון
יתעסקו בקבורתו הגוי ' ובי״ט ב׳יתעסקו סישראל
לדכרימיספוסקדלאניסנ׳ליתב׳איתפיסמלוהלאמפקי׳מיניהכיהאדרב׳בר
ועוסק
לו
כל
צרכיו
ונו
'
ומתקט
גבי
י״ט
ראשון
יתעסקו בקבורתוסגויסמשמע
רב הונא דמעריס וסקיל מיניה ועוד דאנן לא ניתנה ליתבע קא אמרי׳כלומ׳בב״ד
דבקסרתו מסס הוא דימעסקו הגויס אבל בטלטולי והוצאתו יתעסקו כרישראל
אבל 3ין דידיה תבע ואי תפיס
תפי׳ולא עוד אלא דאי אזל אידך ותפיס מיניה מידי אלא סה״ה כתב שלדעת הרמ״בס בי״ט ראשון אין יסראל מתעסקין בו כללאפילו
מפקינן מיניה דלוה
ויהבי׳לסלוה
דהסת׳לאו
הלוא׳י״ט
מגבינן
אלא
גזלהדמפקי׳
לטלטלו אלא מה שמומר בשבת • וכתוב בכלבו שבנרבונ׳ נהגו להתיר וגסכתרומה
ומיהו היכא דלא
מפס
מלוה
זוזי
אלא
מסכקיהדר
לוה
ותפיס
ההוא
משכון
גופיה
הדשן
כתוב
דסמכיג
'
אר״י ואסירי דמפיק כיתי ' וסרו אמכ׳היכא ד 6ץרוצי׳לקוכרו
לא מפקי ' מיני׳
דהא
לא
קנייה
מלוה
לגמרי
ובי
הדר
מפיס
ליה
לוה
דידיה
ק
6
תפיס
בו
ביוס
אלא
סמצי׳להוציאו
מן
הבית
לבי׳הקברו' כדי לקוברו למסי וחיציאיןאוחי
סילכךאימפקי׳ליהמידילוההלואהי׳טסואדקאמגבינן  :וכתב עוד דאמרינן היום בשביל עגמת נפש או בשביל כהכיס סין נראה דשריוכ״כבסדי׳כאסיריפק
בגס' גבי י״ט סל ר״ה אם היה החדש
מעובר דאמרי' סלה שאני התס דאיגלאי מילת' דמוע׳קקמסרש״י דאפי׳בי״ט ב׳אס אין רוצץ לקוברו בוביו׳לא שרי לע סיכ יש!ס
דחול הוא כמב הרש״בא מכאן כ״ל
ללמוד
דכ״עבי״ט דרבנן ניתנה ליתב ע ואינה איסו׳מלאכ׳רק טלטול כעלמ׳ודכר שאין בוטורח •
וכתוב עודכת"ה״ פלמ ם
ראיה אצלי דשאני הכא שנהגו
כראשון
בטעו׳אבל
לדידן
דעכדי׳תרי
יומי
מתקנתא
המידכי פ׳תולין נהגו לקוברו ע״י ממסין אפי' בו ביוס ומטהרין אותו ע״יעממי!
איפשרדספילוהלואמי״ט
שני
לא
ניתנה
ליתבעעכ״ל
:
(
לעני
( .הלכה כיון מפני סצרי׳סדין מסו' כבוד ואתי לירי כיבוס ע״כ מצאתי תשוכסדסראל מטהרן
אומוונן
נמצא
כתוב
על
שסא׳מהגדוליס
וכן הרעת
נוטהרמ׳ש

טוב

רמז

דמ״ש מרדכי דצריך כדין מפני כבוד ׳ אדרבה יש לחוס טפי לכבוד ן ? לטהרו פ״י
אהאדאית׳התס אמ׳רבינ׳והאימ׳דאיכ׳סכרי חייסי׳ופרש״י רחביי היוכוסץ את
ישו6ל בידים או בקש
וע״ג מור ליכא למיחש לסחיטה וכינוס משנעשה ע״י גויס יסרא לפסו׳מלאכפןובי״ט סיו נדחיןמהסט״י שאומיי׳להס י״ט הוא ואם,יראו אות׳
נש ווי דמרדכי
גופיה
כת׳ססבפ׳תוליןבהשו׳ר״ב
דאפי׳בהוצא׳מבי׳לכרמלי׳למת מקבריס מתיהם יכופו אותס למלאכ׳ח״ל הרא״ס חמן הזה אין לאסו׳מטננ׳זס כיון
<ךי ישר׳ולא
ט״י
גוי׳כ״ש
אס
יגעו
בו
עכו״סהט
מאי׳כזבי
לכל
דבריה׳בחב
הכלבו
דליכ
חברי האימא כמו שאיןנזהריס מגילוי לפי סאיןנחשיס מצויים וכה״ג לא הוי
גסגומרבונ
'
שישראל
כושאין
המת
אפי
'
דבר סבמנץ והרי״ף כמי לא כתבו
ני״נ! ראסוןפד סקב׳וק רוחצין אותו כלי לא אשתהי ואפי׳למיגד ליה אסא ולעשו׳לו תכריכין
ולבנו׳ארון בהלכותיו אבלר״תהי׳מסמיר בדבי וגם
נכרותימ׳ולטמס משוס דטלטול בעלמא ולחצוב קבר מותר וה״ס שרוצים לקוברו בו ביום
אב
?
!
אםאץ
ר״חבס׳כרכיכ׳ומעש׳איר׳בצרסיופשוכל
מות׳שמתוך רוציץ לקוברי בו ביום אין עושיןלו שוס דבר איסור מלאכה ואפי ׳כרכי המ ' ורכבו עמו פד שהביאוהו לעי ,
5ואולחמ׳המיסלרחיצה ג״כ
כרכי המ׳ וריבו
־שמה וכמסעליה׳ר״תמסו,
ססתיס הבערה לצורך
הות
יס
מגי
ליייגוים
8
בל
טלטול
שרי
ונראה
שהכיפה
שבונין על הקכ י עגאי ן אחי וקברוהוש<5
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לבנותה
בי״ם
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מופעי כ  :י כיוןדלי :
אלא והתכריכים
וחופי
הקבר וכל מה שהו איסור דאורית אבל
טלטילי־ישמעאל י׳חייא כי אבא איקל׳ לגבלא
ףשאוסיי׳טלטולע״יככראלאמסמ׳לצל
המת
והוצאתו
עושיןלי
ישראל
ור״ת
היה מחמיר ברבר
שלא ואסר להותורמוסיןדשלקיגוי׳ואכלי ישר,
וקהוצאתו כי אסע״י פממיןוכ״כ הרמ״בן לעשות האירגא כלל ע״י ישראל וכן כתב ר ח אבל רב אלפס
לאלפי שאינ׳בני תור׳ואנו נוהגץלהקל בכל
דמאןדמתי׳הטלטו׳וההוכא׳טע׳
בשתיהן כת׳כץ ולזה הפכים א״א הרא״ש ז״לזכת׳רי׳י שלא יעשו הדבר אלא .הנאכל כמות שהוא חי או שאינו עול ' על
וכן פסק הרס״בא :וכתובע
'
ש
שמענו
בצנעא
דאפי׳בח״ה
תנן
וארון
עם המ׳כחצ׳בי ,כשעושין לו הא רו ל סלחןמלכיס ולא מחסרי׳לפישאיןאנוימ
על הרא״בד שצוה להלין מת
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כדי
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דאסו׳ להליכיעכ ״ל־־ כתב הימ״ב זבס
' י -״ י
 - ™LLיית
פורח האדם כ מכ כפ1.
עברי '
בה נ מ .תר ללות המת
דישראל אסור להון למיקכר מימא בי״ט ראסקדאמר רבא יתעסקו בו עמעקומאי
עממיןגוי׳־סאבלעכדיסלענין מלאכה דסבת וי״ט ציתקוס למרייהו ואי קברי מחינן
ע״נ הוציא זה ממה סאמיו בפ׳הסולן וינפש קאמתך כעבד ערל הכתיב מדכיוכו'
?!לין,מיסו לא כל מלאכה אשורה להם אלא לצורך ישראל בלבד לאיתמר בפ׳איבעה
מחוסרי כפרה עבד ואמה החושכין עושק מלאכה בשבת  -לעצמן כישראל בקול
והילכךקסית המח הזהלצורךישראלהוא ואסיר על ידסבדכריבעל הלכות אלא
י סאני אומ׳עבד ערל גוי פוי׳עבור׳ שלו שאינותופי איבו בכלל איסור לא הזכירה
’ מורה אלא תושייס•שהרי קבלו עליהם ז׳ מצות והזהירה תורה על שביתמן בסבת
לצורן־ישראל אבל אלו גויסערלי׳אינסבכלל ומ״מ לא נתברר לי מנקלבעל הלכות
שיהא י״ט כשבת לעסןאיסור סלאפ׳דעבויס שאני אומר כיון שגזרת המוו׳בשבת
צקלעדים ממנה י״ט שאין דנין קל מחמו׳להחמיר עליו ע״כ וכבר כתבתי כסי״ש״ד
סברות הפוסקים בעציןמלאכס עכד ערל של ישראל• כתב הר״ןכפ״ק דכיצ׳מת
גי״ע ראשון דוקא הוא דימעסקו בו עממיןאבל בשבת וי״ה לא דאסרי׳בפ״ק דר״ה
איפשר בענוסין בלו׳ אכל בשבת וי״ס לא וכ״נ הרמ״קכספ' מ’ ה1ל״מ חפירת קבר
ונוך דאית בהו מלאכות גמורות דאסור בפממין בסבת אלא אפילו הוצאתו בב׳ה
להניחו בכיך העשוי מאתמול דהו' מ״י יש ראל שבות וע״י עסמין שבות דשבו אעי'
הכי אסי׳ונתןטע׳לרב׳מפני כבוד המת ש לא יאמת נתחלל עליו שב ' במיתתו וכ״כ
היי״גש בתש יכה  ' :וכתב עוד הדבר ברור שלעולם לעסות בי״ט ראש ון ע״י
ישראל א״א אפי' י״ט הסמוך לשבת כדאמרינן כפ׳מולין ובפ״ק דר״ה ומס שאמרת
המת בי״ט ראשקשחל להיות בט״ש וא״א 3עממץכגוןשסין ב מקומן להק ולהמתין
מדיום ראשון לא ירצוהגויס להוליכו לפי שהוא יום אידם ולהמתין עד יום השני
לריהמת מסריח תמה על עצמן דוד מלך ישראל מוטל בחמ׳לא התירו לטלטלו יק
מ״י ככר או פיסק ולכן אין לזה תקנה אלא שיקברנו בביתו בו כיוס מ״י עממין
ויפיגהו מסס אשר השיבה ויקב מו עכי אבותיו או שיפס׳לו סדץבו ביום ע״י עסשין
וציון וישימהו בו ויספרהו בחמד ובזפת כדי שלא יהא ריחו נודף ולמ״ס יקבמו
מלל • כיוס טוב שני יתעסקו בו ישיאל אפי׳בי״ט שני של ר״ה ואפי׳לא אשתהי
ואמי׳לעיגז ליה אשא ולעסות לו תכריפין כבר כתבתי כסמוך דהכי איתא בפ״ק
דביצה וכתב הר״ן עסתברא כיוןדכסול שויוה רבנן אפי׳איפשי בעממץ יתעסקו
מישראל וכן הסכיםהרפב״ן ( וכ״כהמרדכי ) שלא כדברי רב אחא מסבתא וכתב
ז׳חק׳היכא דליכא מממין אבל כדוכתא דסכיחי עממין לא סריא אלא בעממין :
!כתב עוד הי״ן למיגד ליה גלימא למיגד לחתוך כמו גודר אילנא גלימ׳ לתכריך
למיג! ליה אסא לגזוז הדס ק המסוברסהיומכיחין אותו על מטת המת לכבוד
מח׳רש״י במס׳מ״ק דווקא ' מי לפי שטרחתן מועט אבל לחצוב לו קבר שטרחתו
ממכה לא שרי ולא צהירא אלאה״ק דאפי׳הכי דלא מעכבי דהא איפסרבלא אסא
וציפשר נמי לכרכו בתכריכיו אס״ה שיי וכ״ש חפירת הקבר דלא איססר בלאו הכי
וכ״כ הי״אש ואפי׳למיגד ליה גלימ׳ולמיגז ליה אסא וכ״ש לחפור לו קבר ולעסות
לי ציון ובע״ק דעועד קטן כתב ליישב דברי רש״י שלא יחלק עלזה וכ״כ בהגהות
אסירי שהתיר רי״בא לתלמידיו אפילו החפירה והתחיל בעצמו לחפור וכן נהגו
מפולס י וח״מסרוצי׳לקוברו בו ביום אבל אס אקרוציס לקוברו בוביו׳איןעוסץ
לי סוס דבר איסור מלאכה ואפי׳מ״י גויס אבל טלטול ישרי כך כתב הר״אס בפ״ק
למ״ק שלמד מדברי רס״י ז״ל וכתוב בת״ה דמדלא מסיק רק טלטול הא הוצאס
אסירא אסי׳לכימלית נמי מלאכה דרבנן נקראת ואע״ג דמשפ דלכבסו למת ולגזוז
ש עיוכמי שרי מ״מ הוצאה הויא מלאכה טפי דגזיזת שיער של מת אינו מלאכ׳כלל:
ונראהשהכיפה שבונין על הקבר שאין לבנותה בי״ט וכו׳משמע מדבריודככיפ׳
| שלבנין דוקאקא מר דאין לבנותה בי״טאבל כיפה סל עפר שצוברים העער מל
י
לקבר ער שנעשה כמו תל נרא׳ססותר לעשותו בי״ט שגס' הקבורה הוא זה ומיהו
לגאון
מהר״י
אבוהב
ז״ל
כתב
דמכיון
שאמר
טוב
למעט
באיסור
דאורית
'
יש
ליזהר
אפיסהעכ״ל ואיני מאס סוס הכרע לדבריו :
ור״תהיה מח מיר בדבר שלא
לעשות האימא כלל ע״י ישראל סברת ר״ת כתבוה המוספו׳והי״אש בפ״ק דביצה

ונהגו באשכנז שהגוי חופר הקבר ועושס
 3׳ום
ארון ותכריכין וכל דבר שהוא איסור
לאורית׳אבל טלטול והוצאת המת עושה ישראל דמתוך שהותרה יוצאה לצויך
הותרה שלא לצורך וז״ל ס״ה כת׳אשירי דנסגו באשכנז בי״ט שני שעוסק ע״י הגויס
משיית הקבר והאמן והתכריכין כל מלאכו׳ שהם דאורימא אבל כל פט שהוא רק
איסור דרבנן עושין ע״י ישראל ונר׳דהיינו כדאיה׳גוי׳אבל אי לא איסשרעי‘ ,גויס
כגון ביום אידס ונה״ג עושין הכל ע״י ישראל ונר׳דצפי׳בי״ט של ר״ס יש לעסות כן
פכ״ל • ( וכ״כ המרדכי הל' אבל )והרי" בש כתב כתסו׳וכן הטעם האחר שהביא י״ת
מסוס שעושים מלאכת השרים לכתוב להס ודמי לחברי הא נמי ליתא דשאני חברי
שהיו כופים כל היהודים לעטו׳מלאכתן אבל מפני יהודים מעטים הנכנסי׳מרצונם
לעבודת השרים לא צחדל מקבור ממינועכ״ל -וס״שרכי׳ולזה הסכים א״א ז״ל כ״כ
במסוב׳וז״ל ר״ת אוסר לעשות צרכי המת מ״י ישראל כי״ט שני לא נהגו העולם
כמותו וגס ר״י פסק להתיר עכ״ל לחמס מיס לרסוץ המת  .בי״ט שני סשיטא דסרי
כיון דכחול סויוה רבנן ואפי בי 'ט ראשון כתבתי לעיל בסססכלבו דשרי מסו׳מתיך
שהותרה הבערה לצורך הותרה כמי שלא לצורך  :כתב ר״י שלא יעשו הדבי אלא
בצנעא וכו׳ומטעס זה האידנא שהיהודים מועטי׳דרים במקום אח׳ וכשיש מת בעיר
ידעו כל השכונה הוו כולהו כמו מפורסם כ״כ הר׳יאש והר״ן בפ״ק דביצ׳  :כתב
רבי׳ירוחס הסוער קבר למת בי״ט שני מותר ליטול סס־ ממנו כיון שהתירו לו מז״ל
דשמא לא ימצא בחנסאע״ג דאסור ליטול סכר בשבת אפי׳כמלאכס המומר׳בסבת
כתב כה״ג סות׳ללוות המת ב י״ט הראשוןוכו'וסרט״בןסיה מסופק אסמות׳לחזו,
למקומו וכו׳ז״ל המ 5״ק בספ׳ת״ה בהלכות מותר ללוות את המת בי״ט ראסון כתון
התחום וכי״ט שני אפי׳סו׳ן .לתסוס וכ״כ הרי״ץ גיאת ז״ל אלא שאכי חיכך בחזרם
לאחר קבורת המת שיש לומר שאין להם אלא אלפים ואין לנו בכל היוצאין חון
לתחום אפי׳ ברשות ב״ד לדבר מצוה אלא סיש להס אלפים אמה להתיר להם חזיה
בהבלעת תחומין אבל לחזור יומי מד׳אלפיס לא אבל כיון די״ט סל דבריהם מצינו
בשל דבריהם שהתירו חזרה משוס שלא תהא ' מכשילן לעתיד לבא כדאתמר בי״ס
וצריך תלמוד עכ״ל וה״ה כתב בפ״א כתבו מקצת הגאונים מותר ללוות המת כי" ע
ראשון בתק התחום ומינה בי״ט סכי אס מותר להסלחזור למקומם כל שיש שספחו׳
מד׳אלפיס שהוא הבלטת מאומץ הנזכרת פכ״ז ליוצא ברשות וני׳להקל טכ״ל:
וכתב הרי״בס בתשובה שהטעם שמותר ללוות המת אע״נ שאינו דבר הכרחי
לקבורתו מסוס שהוא כבוד המתעוסיןבסכת כמו בחול דומיא דלמיגד ליהגלימא
ולמיגז ליהאסא׳ורבי׳ירוחס כתב כנתיב כ״ח ח* א קובייה המתכי״ט שני והוליכו
אותו הון לתחום י״מ סאינ׳יכוליס לחוור בו ביוס למקומן אבלהרפ״קכת׳בתסו'
שחוזרים למקומם בו ביום כדאמרי׳שאתה מכשילן לעתיד לבא וכ״שדכחול שויוס
רבכן לגבי מת • ועוד כתב בתשובה סכלי הקבורה שהוליכו פמססחוץ לתחום
שמותרים כמו לן להחזיר אותם למקומן מאחי שמלאכתן להיתר ושמא יצסר׳להס
למת אחר בו ביום וכן כמי שמא יגנבו ואפי' היה בית סמוך לחומה המשתמר לסם
מות׳להסזיר׳בבית שייכו דגכי דבר שמלאכתו להיתר כל מחמ׳לצל שרי ולא אמרי,
אי אפשר להצילן מןהחסה בטלטול מועט לאיטלטלס יותר אלא כיון שהוא נועלן
משם כדי להניחן בצל מטלטלן ומניחןבאי זה מקוס שיזדמן לו לדעתו וליצוכו ה״כ
מחזיק לאיזה מקים שייצה ע״כ• כתב הרמ״כן בספר ת״ה ראיתי בפיס שמעשה
היה בצרפת בי״ט כ׳וסלכו אחרי המת מכבים על סוסים עד מקום קבור' וכמדומה
מדבריהם שלא מיסו בידם חכמים שבאותו הדו׳ וחס ושלוס שלא .התירו רבותי ' כן
אלא במקום דלא איפסר כעין ששנינו לגבי עדו' החדש מי שראה את ההדס ואינו
יכול לילך מוליכין אותו על הסמור ואפי׳במטה הסמ׳בעדות החדש שהים צורך כל
ישראל ודבר סמחללין עליו את הסב' חששו לשבות זו ולא התירוה אלא נמקי'לד א
איפשר כ״ס דבר קל שאינו דוחה סבת אפי׳כפממין הילכך לא כדבע־א הכאיסמסו׳
כבוד שאסור אלא אפי׳אכליסססייכיןלקוברו אסור ומיהו קברי׳סצייכיס לקניו
במקום שאי־ איפסר מפירין להם אסי׳ליכוב ע״ג בהמה די״ט שני לגבי צרכיו
בכל רלא איפש׳כחולפויוהרבכןעכ״ל  :כחב סדש״בא בתשובה על אהד סבאו גוי,
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יאע׳גשבאות' העיר לא היה׳ בית הקברות
שחל להיו׳בע״ש אל יבשל בתחלהלצירך שכתב ואיסו זה מדברי סופיי׳אכלהתו'
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בפי׳ש״א
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ידי עירובי מכסיליס וכי אתיתקנתו/
סכי להוליךהמת מסקו׳למקום דקי״ל בי״ט כ׳יתעשקובוישראל אע״ג דלא אפתסי דירמן ועוקר הכנהדאורית׳ונראה ליישב דרכה גופיה אזיללטעמי׳דאי' ליהואיל
כ״ש הכאאם אל
ישכיר ישתהא ויסדיח  :משאל הרי״כש על יהודי סמת רחוק ואפי לדידן כיסא דבר אפוי ומבושל לא שייך כיה הכנה שאינו מחוסר רקתיקון
שישוב ישראל וסגויס שמוהו במער' במלבושיו וסניופיהמער׳ולאנימן לקבור׳ בעלמא דמעיקרא הוה חזי ליה רק גבי ביצה שהוא דבר חדש שלא היה כעולםפ״נ:
.ונודע הדביר לקרוביו בי״טאס מותר לצאת לדרך בי״ס שני ללכת למקום שהוא שם ובאמת שדעת הרע״בס מבואר בגל פרק אלו עוברץ דאערי׳ספס מדאויית'ציני
־גדי לקברו והשיבשאין :ללפת חוץ לתחום בעד קבורת מתשאלנו לפניה' ולא יוכלו שכת נעשי׳בי״ט ורבנן הוא דגזרו ביה גזיר' יאמרואופקמי״ט לחולוטוןדאצרכוה
להגיע אליו עידלאחי המועד והבי ראיה לדבר אבל הר״ש בר במת כת'בתשוב׳דהא רבנן עירובי תבשילין אית ליה היכיה ואע״גדלמאן דלית ליה הואילאמייקהפס
ודאי מת זה מוטל עלינו לקברו אע״פ שהוא רחוק ממנו הרבה ביון שאין שם יותר הכי משמע ימאן דאית ליה הואיל נסי סבר הכי דכסאאל פלי צי והפו׳צ״ל
שחוכרי'
בגמדי׳שתולקיס בכך מ״מ לרבה לא שאני ליה ביןמי״נ1לעבת
קרובים ואדרב' הוי מת מצוס וביון שבחול מוטל עלינולקברו סחללין עליוי״ט'ב / 1׳
■ !.1
שאע״לשאינו מפורש " י
פ־יי־ומיוי ®  ois־«  » hpy »w » iwaפפפמו 5יזקואוס׳י 8יס־יון1נ1י” « ל «ל ; בתכ רימ׳כסלמהינסי׳ס*!עירובפגסניססעירוכשסיפייכיוצוי'
זי ט לגבי מת כחול הוא לא מפלגי בין נקביכו ביו׳לנקבר לפסיתו כל פמפש׳ י״ט ומבואות מערב שבת משום היפר כדי שלא יעלה על דעתם שמותר לסוציאמרסוש
צומהי הקבורה שכל זמן סימשתהא הוא מרבה להתנוול וב״ש אם יחושו׳ לאכילת לרשות בשיבת כך זה׳ המבשיל משוס הכר וזכיון כדי שלא ידמו רחשנו סטותדלאפו'
?לביסיוהממהר־לעשיו׳צרכיולמהר׳ קבורתו עושהמצו׳עפ״ל *;
בי״ט מה ס אינו נאכל בו ביום ולפיכך כקרא תבשיל זס עירובי תבשיליו־ וכת׳י״י
!D׳  rwשמפי תינוק בן לבי טהשניואמרהרי בא כיון שלא היה יוד ודאי שכלו בבי נתבא כפ באמון מהל ערובין למה נזכר בהיפרבחצרות עירוב ועדעתישהוא
יעקבבןהר׳יהלבןאומטוןדרובנשיסיולד ^לדשלקיימ׳דינו
סבורשפלזהג״כאמרופירוכותסומץועיקינןלמעירובבדנרי׳אלואיניבתחל׳
כשאר מת משעדפי״כלא פליט אלא כפמ׳ ביגם ל דאלו עברו עליו ל׳יום הא קי״ל הנחתה אלח גבי חצרות והשאלהלתסומיןולתבש ^ץ לפי ס* ףכןנעשץ ^ .
זבל שש־ה׳ל׳יום באדם אינוינפל ואם מת בפוך ל׳יום הרי הוא כאבן ואין דוחי! י״ט וסרא״כד כתב שאינו ךכ אלא שהוא טעיב ציצי סבת לע י״ט לעשותו יחדואיפשו
לילך ונכוןהואמכ״ל:
לצורך׳ קבורתויבכו ' כ בסינהי מימון פ״א מה׳מילס וז״ל נפלי׳אש נסנו להשי׳פרלת'
־
שאף נתחומין ־
יאמ'״ כן מהוא מפרב התחומין *
שלא היה •
יכול ־
ועירוב זהפר״ת שצריך לעשותו מפת ומנדט מבשיל וכו' שם בעשנהדמותה
בצרור אבן אסור אפיבי״טב׳שלגליות דהא דאערי׳נגי י״טבל גכימת כחול פויוס
ובנן ס״ממתסהוא רב קיימ׳שעוב׳ המלינובלאוויש ב יזמן בשהייתו אבל נפל דאין תכשיל סעי״טוסומך עליו לשבת בפ״א שני מבסילין וכה״א תבשיל אחדכתב
מצוה לקוברובדמוכח־בכפה מקומו׳בתלמוד שמטילים אותו לבוי אין י״ס נדח' על סיא״ש ר״ת היה אומר דפלוגתא דב״ש וב׳ה הוא בבישול רב״ש סכרידלבסלסגי
<ריכי קבורתו ועוד דמה שנהגו להסי עילתו איןזה מכס׳סל חור׳אךפמנהג נ סשירו בתבשיל אחד וכן מ נמע ליסנא דמתכיתין דלא הזכיר אלא בישול אבל לאפותאף
משום תקנת
הפיושעי׳דאמרי' בב״ר סה״כה מעביר ערלה ןמ הקטכי׳סמתו ונא מלו ב״המורו דכעינןפת דכילסו אית להו דרבי אליעזר דאמר איןאופקאלא עלהאפוי
ומתנה על פושעי׳ ישראל עכ״ל וכ״כ בהגהות אחרונות דמידכיבסוף עיונץ ־*
והא דאמר אכיי ל״ש אלא מבשיל אכל פת לא לצורך בישול קאמר וכל מילימלל
׳ (נ*ה )!יותל נ־א? לןיור
דרנוןשלשי
& כי!'ל'! המתיר
כתב הר״ן בפ״ק דביצ' (ובג׳חולין בישולדכתי׳דבסלו את הפסה וכן להחס שמין כדאיתא כפ׳כירה גבי מיםהפוסיי'
״הייתירג.מונרלןי׳ דנריה״תידומ«
«» 15זרו ש־נרי דף קפח ) איכא מ״ד דטח די״ט שני והו בישולו אבל אפיה לאו בכלל בישול הוא כדאסבסןדפת ושלקות הוו שתיגזירו'
מפמחשהריעלסיון־זיזדחנגשי׳יוציתוולדהיימא,
ל״1
 ,י ״ ’
לגבי תמ כחול סויוס רבנן קורעיןוב ומ״מ הוצאהוהדלק' שריין אפ״ג דלא הוו בכלל פת ותבשיל דלא אצרכוה רמןאלא
#״ת(ה3׳י-גפגפלנל ^
שאף זה כבודו של מת ואינו ניא שאץ בעיקר מיקין הסעודה ור״י אומר מס שמדקדק רביכו תם מפח ושלקותדאין
להםח?6יה ודגיי ההגהותאינם א”אב כעל
אלי עסקיו וכן דע׳הרע״בן שלא לקרו' אפיה ככלל בישול אינה ראיה אלא אפילו הוי בכלל הוציאוה מכללו לפי שאיןרוב
־יוזיגי׳נומלוימלוןכלולהם חד 6יהס4
גלל פכ״ל וכ״ב הרמ״כם בסוף פ״ו מהל׳י״טאין קורעיין בי׳ט כלל אסי קרוביו פל הצביר יכולין לעמוד כה כסו בסלקי' ואח״ב הוסיפו לאשור את הפת והא
דדרשינן
מת וכת׳ה״השכןעיקררוכ׳׳ס המרדכי במ״ק דף שנ' א)ואפ'׳ 3י״םב׳האחריון של פסח תא אשי תאפו אפו לא דברי הכל הוא דהה יא בתוספתא כעוסה תכשילמערכי״סוסל עצרת ופל סוכות סהקובר בהם את מתו נוהג בהם אבילות לדברי הגאוני׳אף אופה ומבשל עליו בשבת ומטמין על' ו אתהחמין  :עור תניא סתם רשאין כני
גימייאלו אינו קורע לדעת הימ״בס וסרמ״בן ז״ל ונ״כירכי׳בטיד י״דסיש״מ* אם מבוי לעשות תכשיל ולאפות ולבשל עליו ובהדיא פליגי רני אליעזר ורבייהושע
אומרי׳ כירוק הדין וקדיש בי״ט כתב רבי׳בכוי י״ד סי׳ת״א י*דיני מת ול מת כרגל בירושלמי ה״ל צתי׳את אסר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלן
ר׳אליעז׳אומ׳אופין
על האפוי ומבשלין על המבושל יר׳יהוסע אומר אופין ומבשלין על המבושלוקיימ •
או קודם הרגל ושמע שמועה ברגל כת׳רבי׳בםי׳תקמ״ז ותקמ׳ח ובסי" דבה׳אבל<
כתוב כתסוכו׳סרש״בא דאע״ג די״ט ב׳לגבי מת כסיל הוא מ״מ אסור 3תפלין דכל לן דר/אליעזי שמושי הוא ונהגו להחמיר כדברי רכיכו מס וין כתוב כה״ג וקכח
זמקרן רבנן נעיין דאוריהא מקין ומת שאגי דמפוש כבודו הקלו יכן לעכיןז׳יימי ובינו שמשון הזקןעכ״ל • והר״ן ספר דברי רכינו ת® והפלס דאין צריך פתושכן
אבילות דרבנן הקלו ופשוט הוא 4כתב הכלבי בפי׳קי״ד כשמת בליל י״טב׳משכימין דעת הרי״ף ז״׳ל וכן היאס שהוא דעתהרמ״כם כפ״ו :והמידכי כתב כדעתובי׳תס
וקוברי׳ אופו למחר קודם תפלה וכשמ׳ביום קוברין אוהו אפ׳אהילה :דכעינן פתותבשיל :.והתוספות כחבופר״י חולק על רבינו תם ומכל מקוםאורי
 tBpnיוס טוב פחל להיות כע״ש־ לא יבשל כמחלה לצורך סבת מסנה כיפ״ב לא מלאכי לבי לעבור פל דנרי דודי וצריך פת ומבשיל וכן פמא דבר עכ׳ל וסי3
מיצה (דעי) ופרס״ילא יבשל בתחלהלהיו׳מפלתבישולי ועיקרו המגיד כתב בפרק ו' דע שבתבשיל אחד כלא פת פגי וכן נראה מן ההלכות וכן
לשס סב׳אלא לשם׳ י״ט יהא מחל׳כיסולו והעשויי׳יהיהלשכ׳בדקפני ואזיל  :וב׳״ש כתבי מקצת הגאונים וזה ופת סרע׳ב' וסיש׳כא ז״ל ובדברי רבעו אלא סנהגו
דהייגו דוקיא בקדרה בפני עצמה דאילו בקדרה אחת יכול לכפל כמושייצ׳נתבאר להחמיר להצריך פת ותבשיל להוציא מידי לב ספקעכ״ל  :וכתבו הגהותמימין
כסי׳חק״נ,ייהבאר עור כתימן זה  :ומ׳ש אבל מבשל הוא לי״טואס הופיי הותיר שר״י׳ ורבו סל רס״י היו נוהגים לפיב בפת ותבשיל וכן פשט המנהג ומיהו5יכא
לשבתםש בת,זנה והיינו לומרדיכול לבשל במהקדרו״לצויך יי־׳ט ואס הותיר הותיר דאירע דלא עירבו אלא במכשיל לכד סומכים מל כל הנך רבוותאדשרי :־ כתב
לשכתופרש־׳יבו <ןא הערמכדקתנילקמןוע״י עירוב מבשללכתחל'לצור' סבת שם הימידצי שם דאיתא כירושלמי עירובי פבסילין כך סס פת כביצה ותבשיל כזימ
במסכה ועושהפביפיל מעי״ט וסומך עליו לסבת ופרש״יעוסה תבש־יללשם עירו' והא דקאמר פת כביצה ותבשיל כזית פליג אפלמודא דק דמשמע מיפוי סיח
וסיילינן בנמר' מ;; טאמי רב־הכדיסיביוראנה יפסלם־ת ומנה יעה לי״ט רבאשי ולא תפליג בין פת לתבשיל פד כאן א t
נצריד שיהא המבשילואוי
ללפת
אמר כרי שיאמרן אין אןעין מי״טלשכ' קלוש'וצןר מייט לתול ופרש״י מאי טעמ׳למה

אז־ז

הדפת יום טוב

תקכז

רמח

^לן בו הפת לאפוקי דייס5נ שם
כגמ׳ (דף יו ) א־כא תרי ליסני ופסקו הפוסקים אלא צרי׳כל אד׳להני׳בכיתו עייו׳ואם נזכ׳ולא הני׳פירו׳ולכתשל סומך על עירו׳פל
(לישנאנמר׳שהוא אמר אניי ל״ש
אלא
מבשיל
אבל
פת
לא
מאי
טעמ׳מידי
דמלפת גדול העי ' פושע הו׳ואינו יוצ׳בפירובו כדאמרי׳לקמן ההויסמי׳דהו׳מסד' מתניית׳
נ עיק ופת לא מלפת ודייסא כמי
לא
מלפמ׳דאמ׳ר׳דראהני
בבלאי
טפשאידאכלי
קמיה דסמואל יומא שד חזייה דסוה עציב א״ל אמאי מציבתא״ל דלאאנתי
גהמא כנהמא ופרש״י דמלפת
ליפתן
בעינן
דמוכחא
מילת
'
שעשוי
לשבת
ופת
לא
עירובי
תבסילין
א״ל
סמוך
אדירי
לסמא אחיינ׳סזייס דהוה עציב א״ל אמאיעצייב׳
מ לפת סילכך לא מוכחא
מילססהרי
בכל
א
'
ל
דלא
אנחי
עירובי
תבשיליןא״ל פוש׳
י1סיפלחם • וכתב
ס״ה
וכ״ש
פירות
דלא
העדשי׳והשמנונית מג׳או ד׳ימים קורם אין סומכי׳ונר' רשרי בכל את לכ״ע שרי לדידך אסור עכ״ל וכןהס
ופשו׳הוא! (וע״ל
דיתבאר
דיוצאי׳בפירו׳
דברי
רבי׳אבל רש״יפי׳בההו׳פוכד׳דפמי׳
ענין דגים קטני׳ מלוחין אע״פ שאין בשולים בשול לאוסר' משום
מגופלי׳ )וכבר
כתבא
בסמו׳דהא
דאמיי'
בישולי גויס אפי׳ הכי חשיבי בשול לענין עירובי תבשיליןלהיותן לדידך אסיר שאין דעתי על המזידיס
^ לא ללע׳ ר״ת היינו לצורך בישול
והפושעים שאינם חרדי' לדברי חכמים
תכשי׳אכל במליח' כלא בישו' לא אע״פי שנאכליןמחמת מלחן
אבל כדי לאפות בעינן פת ומיהו כל מיני מצויעל כל אדם לעדונם מצוה על כל נרול העי׳ לער׳ על כל כני ;ראה דטעמ׳משו׳דשמואללא היה דעתו
מכסיל צלי שלוק ומבושל ראוי לכךברית׳
מל הפוסעים הא לאו הכי הוה מהני גס
שס ופרס״י שלוק מבוס׳הרב מאד מבוש׳ עירו
ונפק׳טינה
למי
שהו׳טרוד
או
•
שכח
ולא
עירב
שיחי
'
בעירובו
לפושעים וכ״כ הרש״בא בתשובה ח״ל א״ל
ססלכמי :ודעלבכרימ׳אימ׳דכבוס ראוי של הכירו אכל מי שאפש׳לו לערי ואינו מער' אלא
שרוצילסמוך סושע את לכ 7ע שרי לדידך אסור נ ,ל
לכך וכתבוהו הרי״ף והרמ״בס והר״אש על עירובו של גדול העי׳נקרא פושע
ואינו יוצא בו וכשמערב על טעמא שאין דעת המניח על ססושעיס
ופרש י כבוש בחומץ וחרדל ומיני ירקות אהרי׳צריך שימין בדעתו על אותו שרוצ׳לער׳בשבילו ואינו צרי'
אבל אס אמר המניח בפי' שהוא מניח אף
ן5אידעתי למה השמיטו רבינו ואיפשר לפרט אלא שמני' בכלל לע כל בני העיר ודי וכל מי
שהו׳בתחום על הפושעים הוא סומך לעולם עלמי
ססעמומפכי שהוא סובי דבלא חומץנמי
העי׳יוצא בו אכל אותו שהניחו בשבילו א״צ לדעת כשע׳הנח׳רק שהניס ומי' ממס שפירש הר״ן פושע את
נל טשצא נדבר לח יום אחד מיקרי
כבוש
שיודיעוהו למח׳יבי״ט קור׳שיתחיל לבשל לצורי השב' וצרי׳לזכות דכיון דעציבת גלית אדעתך שאינך מצ׳
מ״סכסס י״דפי׳פ״ז וכיון
דדגי׳מלוחי'
להם
ע״י
אחר
ואינו
מזכי
להם
לא
ע״י בגו
ובתו
לסמוך בשל אחרי' ולא הנחת ואף אני אין
אין מערכין עליהם בלא בישול כמו סיב'
דעתי על הפוסעי סאינ' רוצי' לסמוך עלי
נסמוך ממילא אידחיא לה האי בריתא
דקפנידמערכין
כככו
'
דהא
דגיסמלוחי'
ע״כ
דמשמע
דאס
היה
דפתופל
שמואל
גס
על
הפושעים
שאינם רוצי ' לסמוך עליו
נמש מיקרי ואפ״ה אין מערכין בהםמו '
'
מ
לענין
הדין סומכים על דברי הפוסקים הוס מצי סמיא לסמוך עליו וכן אט היה דעתו של סתי׳לסמיך בשל אחיי' היה יכול
סכרובוהו ; גרסינן תו בבריתא
דאפילו
קולייס האספנין שהדיחו בחמין מפי״ט לסמוך על עירובו סל שמואל אין להברי׳דפליג אדביי הרא״ש דהנך פושעי' דרייקי'
פומסין עליו משוס עירובי
מבשילין
ופרש״י
קיליי
'
האיספנין
דג
מליח
הוא
ונאכל
שאס היה דעתו של שמואל עליה׳שהס יכולין לסמוך עליו היינו סושעי׳בגדול העי׳
מונו שהוא חי אלא
סטפנין
עליו
חמין
וזהו
בישולו
והרמ״בס
כתב
וז״ל
אפי
'
דגים
ואינם
ריצי׳
לסמיך
עליו
אבל
מי
שהוא
פוסע
שלא להניח עירוב איכא למימר דלא
יןטניסשהדיחן במי חמין והיסתן
הוא בישולן לאכייל׳ה״ז סימך עליהם וכי ה״ה שזיהו סהני וכדכתב הרא״ש ועל מאי דמסמ' מדברי רש״י יש לתמוה מדאמרי׳אכל היה לו
ניר' מאי דתניא דאפי׳קולייס
האספכין
פהדיחן
בחמין
מפי״ט
סומכין
עליו
משוס
להט׳ולא
הניח
פושע
הוא
ואמאי
קרי
ליס
סיש׳כיון סיכול לסמוך על גדול העי׳וי "ל
עווני׳מבשילין כת׳הרמ״בם
דמעושן
יוצאין
בימשוס
ערוכי
תכשילין
וכ׳ה״ה שהוא דהא דיכול לסמוך על גדול העיר היינו בשמבי ולא הניח אבל לכתחלה מורס רס״י
ירושלמי בפ׳סנודר ןמ
המבושל
יי
גיסי׳תו
בירושלמי
בההוא
פירק׳כל
אוכל
שהוא
שצריך כל אדם לעיב כביתו ואס לא עירב כביתו מיקרי פוסע אע״פ ססוא יכול
יק אץ כי משוס
בישולי
גויס
ויוצאין
בו
משוס
עירובי
תבשילין
וכתבו
הר״ן
בסוף
לסמוך על גדול העיר ולדעת הרא״ס בדיעבד נמי אינו סומך על גדול העיר כיון
מעניז׳וסמירכי
בה׳ט״נשבתסלת
מועד
קטןוכ״כ
הגהות
מיימגיו׳כשס
סמ״ג
פ״ה
סנזכר
ולא
הניח ורכי׳ימפס אחר שכתב דכרי־הרא״ש כתב אכל׳טורי ה״ר אביה׳בן
מה׳מעניו׳יוצאי׳בתפוחיס מבושלי׳מסו׳ערוכיתכסילין כדמוכח בירושלמי מדרי' אסמעאל כתב ומסתבר׳דהאידנא דכהיגי סש״צ מעיב אכל בני מתא ומכריז מות'
(אפילו
עדשיס שנשארו כשולי קדרה ושמנונית שנדבק בסכין גרדווסומך לסמוך עליו לכתחלה ולא הוי פושע ע" כ וזה כדברי יס״י והרש׳בא  :כתב הכלבו
עליו ובלבד
שיהא
בו
כזית
פשוט
כפ״ב
דביצה
(
סס)
פרש״י
שבשולי
קדרהשנסארו התירו בעלי היראה לסמוך מל עירו' אפי׳מי שהניח עירוב ואבד ואע״פ שגילה דעתו
בלא ססכוין
סומך
פליהס
מעי״ם
לשס
עירו
'
ולא
אמיינץ
לא
חשיכי
ובטלי
גורדו
כשהניח עירובי שאין בלבו לסמוך על עירוב חבירו אס יאבד עירובו ואין בעירובו
מעי״ט
וכתב
המידכי
ערש״י
סומך
עליהם
מעי״ט
ולא
בי״ט
עצמו
וכן
פר״י
(
וכ״כ
שהניח גיליי דעת ע כ; ^
ך״'ל( £ב ) כת׳נאיזע״סשאמי 'י7ע־גטינעיחנו1א הניח
נסג״א פ״ב רביצה ובא״ז
)
דצייך
להתנות
מעי״ט
ולומר
אם
אשכח
לעשות
ממבי
וכשמערב
על
אחרים
צריך
עי׳־נמ
:
0
ילון
ז
"
(
כ
6
נח
(
סי
«
ך
עלאתרי׳זלאמיקריפישענכן :
מכ׳שילץ אשמו' על זה
התבשיל או על שמנוני' זה הנגיד מן הסכין ואשמועיק ר' שיכדץ כדעתו על אומו שרוצה לעיב בשבילו בפ״ב דביצה סשיטא דעת מניח בעי ' :
קייאדהאדתנןפוש׳תכשיל
ה״מ
לכתחלה
אבל
בדיעבד
היכא
דשנח עכדין כדער״י
וט ש ואינו צריך לפרט אלא שמניח בכלל על כל בני העי׳ודי סס (ד יו ) שמואל
וניווסלמי איכא פלוגתא אס צריך להתנות מעי״ט ואיכא מ״ד שאין צריך להתנות מערב אכולה נהידעא ר׳אמי ור׳אסי מערבי אכולה טבריה  :ומ״ש וכל מי שהוא
מעי״ס גס על זה סמך הר״ש מבונבי״רק והתיר לסמוך עליה׳כי״ט עצמו כלא תנאי
בתחוס הפיר יוצא בו ג 'ז סס ועד כמה דע תחוס שבת ופרס״י דלעומדי ' חוץ לתחו'
מפוסדבסלסוערי׳הלך אחרהמיקל מכ״ל* ולטעמיה אזיל הר״סמבונפי״רק
שסובר
לא
היה
דעתו
של
מניס עליה ' וכר׳מדבריו שאס פי׳שהו׳מער׳אף על אות׳העימדי׳
סני״טסני עצמו יכול לערב כמו שחכתו׳כסוף סי' זה כס״ד ושם
אכתו׳סאין
לסמוך
חוץ
לתחום
מסני
אבל
הי,
הר״ן
כתב
עד
תחוס
שבת דמסתמ' דעתו על כל הנמצאים
על דבריו וכדש דאפמועינן ר׳פיי׳דהא דמכן עיס׳תכשיל
ילמלכתחלוכו׳סכרא׳
בתחומו
אבל
טפי
מסכי
איפסי
דאפי׳בשפירס
ומתל
לא
מסנישאיכו בדין שיעיב
מדבריושאין © ומכין על עדשים
שבשולי קדרה אלא בדיעבד דוקא לא משמע לי אחד על כל העולם • וכתב ה״ס בשם הדש״בא אפי׳פירב עירובי תחומין ויכול לבא
ס:י מעסט׳דמילת' אלא
לכתסל׳נמי
ס׳ומכין
על
מדסי׳סכסולי
קדרה
או
מל
שמנוני׳ אינו סומך עליו שלא כתן דעתו מן הסתם אלא פל אותן שהן תיך תחומו ולפיכך
שנדבק בסכין שאס
אקלובעי״טסוס
תכשיל
אלא
עדסי׳שנשארו
בשולי
קדרה
או
אס
פי׳אפי׳על מי שיכול לבא אצלו ע״י עירובי תחומין אף הס סומכיןעליו ע״כ חס
צ־מוסמנונית שנדבק בסכין יכול
לערב
עליס׳לכתחל
'
*
;
וס״ש
רכי׳סזסו
סיפ!
צערב
עציהיצכתחס
ופרש
רכיישזהו
שיעורו
דעת
התו
ואין
לדברי׳אלו ראיה עכ״ל  :ומ״ש אבל אותו שהניחו בשבילו איןצריך
בין כתסלתו
כין
בסופו
כין
לאחד
כין
לאלף
ג״ז
בפ״ב
דביצ
'
(
שס
)
א״ר
אכא
אמ׳רב
לדעת
בשעת
ההנחה
לעיל
קאי
וה״ק
כשמערב
על אחרים צריך שימין בדעתו על
עירובי
חבשילץ
צריכין
כזית
בין
לאחד
בין לק ' תנן אכלו או שאבד לא יבשל עליו אופו שרוצה לערב בשבילו אבל אותו שהניחו בשבילו אין צריך לדעת כסע ' הכחה
בזקנה
שייר
ממנו
כל
שהוא
סומך
עליו
לשב
'
מאי
כל
שהו
לאו
אפ״ג
דליכ׳כזית לא ודין זה בעי׳שס וסשטיה מדסכריז ריפקב בר אידי כל מי שלא הניס עמכי תבשילץ
,זאי׳גהו כזית ת״ס מחלתו וסופו איןלו סיפור מאי לאו אין לו סימוי כלל לא אין לו
בא ויסמוך על שלי ומדמכרח משמע שלא היו יודעין בדבי בשעת פיסה וכת הי״ן
סימוי למעלה אבל יש לו שיעור למטה ופרש״י סופו אכלו או שאבד ושייר ממנו קצ׳
דשמואל
ור
'
אמי וראסי דהוו מערבי אכול׳ מתא ולא הוומכייזי משמ׳שמתוך שהיו
למטה לא פחות מכזית וי״א דוק׳שבשלו העדשים מעי״טיוכו' • דגים
קטני׳מלוחיס
רגילין
בכך
ככר
היה
הדבר נודע לכל אנשי המקום וסומכין עליהם ומהא שמעינן
2i״ 3שאין בישולם בישול וכו׳ג״ז בפ״ב דכיצה ( שס ) אמר רב אסי
אמר
רב
דגים
שמי
שדרכו
להניס
בכל
סנה
כשמואל
וי׳אמי ור׳אסי אין צריך להכריז אלא סומכין
קשניס מלוסיםאץ בהם
משו׳בישולי גויס אמר רב יוסף ואס צלאן גוי סומך עליה' עליו מן הסתם אבל מי שאין דרכו להניח כרבי יעקב בר אידי צייך להכריז עכ״ל.
מ^ ו׳עמבי מבשילין
ונתב
הרא״ש
אפי׳מלקגויוצלאן
דמליחת גוי לא אסר׳אע״פ וצריך לזכות ע״י אחי פשוט כפרק סלון  :וס״ש ואינו מזכה לא על יריבנו ובתו
יננאכליס מחמת
מלחן
חיים
דלא
אסר
אלא
בישולי
גויס
וצליית הגוי לא אסרתם הקטנים ומ׳כ״כ היי״ף והרא״ש בפ״ב דביצה ולמדוה מהמשנה השנויה• כפרק חלון
כיון מאכלים
סייס
וכ׳
הר״ן
אם
צלאן
גוי
סומך
עליהם
מסוס
ערובי
תכסילין
שאף
(
דף
עט
) אצל עירובי חצרות וגם הרמ״בס כתב בפ״ו כל שזוכה בעירובי ס בת
על פי שאין
בו
מסוס
בישולי
גויס
לאו
משום
דלא
ליהוי
תבשיל
אלא
דהתס
משוס
זוכה
בעירובי
תבשילין
וכל שאינו זוכה כאותו עירוב אינו זוכה בזה  :ומ׳שלקק
איץחבי
דעת
הוא
וכל
שנאכל
כמות
שהוא
חי
אין
קירוב
הדעת
בבישולו
אבל
מ
"
ט
5
שאינו
סומך
על
שלחן
אביו
חשוב
כגדול
וגדול
הסמוך על שלחן אביו חשוב קטן כגר
טון
דתבשיל
מיהא
הוי
סומכין
עליו מסים ערובי חבסילין  :וש״ש אבל במליחה נתבאר בשי' שס״ו ש זה הוא דעת הרא״ש ושהרמ״גם והיי״ף וגדולים אחרי' חילקים
גלאביפיל
לא
אע״פ
שכאכלין
מחמת
מלחן
כן
מסמ
׳
מדברי
הגמרא ודברי הרא״ש עליו וכת' סס יבינו שטוב להסעיר כדברי שניה׳ומיסו היינו לכתחלס אכל 3דיעג77
 0ףנתי נסמוך  :פצוה
על כל אדם לערב וגס מצוה על כל גדול העיר לערב על כל אחד מהם חשוב גדול דביק דמידי דרבנן הוא סומכים פל דברי המיקל :
נל בכי המיר וה״מ למי
שהוא
טרוד
וכו
'
סס
(
דף
טו
)
ושלחו
מנות
לאין
נכין
לו
מאי
וכתוב
בהגהת סמ״ק גב*
■ עירובי חצמת דאפיילדנרי האומר דגדול הסומך על
לאין נכון לולפיסלא
היה
לו
להניח
ערובי
תבסילין
אבל
מי
שהיה
לו
להניח
ולא
סלחן
אביו
חשוב
קטן
לאחר
שנשא
אשהלאמהני סמיכות סלקוכ״כ הכנבו כסס
^ 0פוסע הוא וכת׳הרא״ס למי
שלא היה לו להני' עיוכי תבסילין כגון סהי׳טרוד הר" פ  :וכתב הרא״ס בפרק שני דבינה וכפיק חלון דעבדו ושפחתו המכריס אף
ולא היה לו פנאי להניח
אבל
היה
לו
פנאי
להניח ולא הניס פוסט הואדכל טל פי שסמוכים על סלחנו לא הויא ידם כידו דדוקסמו גדול הוא דהויא ידו כיד
חייג להניח עמבי
תבשילין
ואין
לו
לסמוך
על
גדול
העי׳שמניח
טל
כל בני העי' אביו לפי שיגיללסיר' תמיד סמוך על שלחנו אבל נכרי הסמוך על סלחן בעל הבית
^מיי׳לקמן שמואל
מערב
אכולה
נהרדעא
ר׳אמי
ור׳
אסי
מערכי
אכולה
טבריה
אין מציאתו לנעל הבית ואפילו אוכל אצלו בחנם וכל שכן מבדי ושפחתי העברים
י ^י כל גדול העי׳יס לו לערב על כל כנו עירו
ונ״מ
למי
שהיה
טרוד
ולא
היה
יכול
דבש
כ
רן
קא
אכלי
והוא מדברי הת יחפות בפרק התקבל יבפיקקמא דמציעא :
^ או טשכס ולא עירב אבל לכתחל׳ אין לו לאד׳לסמוך על עירוב של גדול הפיר
כתב ׳ הכלבו שמזכסעל ידי עבדו ושפחתו העברים אפי׳סס קטנים שהקס■ זוכה
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לאחרים

נעל'» ’j
p>icn
מןמע"7גי  /נ״י
ש6ין לאומרו ןכן
הממ :גכ' מהיי״ל
ר 6ם א״מ י 1דע
ל «*  •,ק יגידוג גל'
3קוד&
יאמרה
<גל׳ חול
(י ) כ' מהרי"! מי
שמפענס גי״ט

לאחרים בדבר שהוא מדברי פ ופרי׳ והא דמזכין עירוב על ידי קטן כתבוהימ׳בס
י״ם האחרון וכד כ הגהו׳מימון וכתבו עוד אכל לסני׳כי״ס א׳סייימי׳לכל י״ס  p׳^ ' '
משוס דרי*
בהלכות ערובין פיק א׳יכתב סרב המגיד דהכי אימא בסרק התקבל ( דףסר ) :
שנס,׳ ;!
לא ולא ,דמי ״־Ui
למיj ! .-
רובי ;m Wi
קצרות \jh >j •jw
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ואשתופסק הרב אלפס ור״י שמזכה להם מל ידה דברי הרי״ף בער׳שצי דביכה כוי סעמ׳כרמס׳ רבא כדי שיברור מכה יפה לשבת ומכה יפה לי״ט ואי מקדיםלערב
וכן דמת הרמ״בס ונתב הרא״ש על דברי הרי״ף ולי כיאה דאין מזכה על כולי סאי אין לך שכחה גדיל מזו עכ״ל • ויש להסתפק.בדברי הרא״ס אס לוא מוגר
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כדברי ההגהו ' ולפיכן כ ' דבי׳ט שלסץ»,
למזכה על ידי אשתו מוקי לה בשלהי
דמגו ובתו הקטני׳ ועבדו ושפהתו הכנענים
לי בנו ובתו הגדולים ,יכול לע״ב עייול אס׳לסב׳זו
ילשכ׳הכאס
כדר ם בשיש לה בית באותו חצי
ועבדו ושפחתו העברי/קטן שאינו סמוך על שלחן אביו
חשובולא כתב לעיבבי״עא׳ שיועילעלי״ש
דזכיא לכפסה זכי כמי לאסייכא
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כגדול וגדולי הסומך
שבאותה סנה או אס סוגר מקט־נז כיב
על שלהן אביו חשוב כקטן ואשתו פסק רב
לה בא ־תה חצר לא דידאשס כיד
בעלה
אלפס ור״י שמזכה להם על ידה וא״אהרא״ש ?" ל כ׳ שאינו מזנה אשי ומפני כך כ׳דכי״ס של
סוני־׳יסלילער׳

אסור א לנסל
לאמרי׳ דכין ןדאינז
ימל ל־של לעניי;
אשן ׳לכשל לאחל יס מל ידה מידי דהו? 6מירו 3יחצרן ׳כם
כמי פלא הגי ' ערי'

^ בערוב זה בשביל פלוני ונוטלו הזוכה מידו וחוזר וניטלו מי הזוכי• גדולה מזו וכיון דכלכס כיב אשיי לידיל
לגשללאמלי' ל ס3י ת כחצר א 3להר ז כת 3דל,מ 6דכ,
ומברך על מצות עירוב ואומר בדין יהא שרי ןל
לאפריממוולי
7אש'/
למית דשס׳יביוי כלל וא״כ
א״י׳מי״פאח
איקימנ׳התס הכי ה״ש אליב׳דר״ס
דאמר
ולאטמוני
ולאדלוקי
שרגא
ילמיעבד כל צרכנא מי״ט לשב׳ולכל לכל י״ס שבסיס יכול לערב ומה שלאכת׳
אין קנין לא שה בלא בעלה כדאיתא פ״ק בני העיר הזאת או למי שירצה לפרט ואע״פ שהניח עירוב כתב סיא״ש כן היינו תמצי שאין דיך
תבשיל
להתקיים כ״כ ומיהו אימערגכמפושן
שהואעשוילהתקיי׳זמן היב׳איןהכינמי
שיכול לערבסי״גי א לכל
ימי׳טובי׳חבשנ׳
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מיד התחיל בעיסתו ן נאכ־ ה ןן,ירו׳ מדברי רכינו ססתס וכתב סיכוללהניח
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ומביך ואומי בדי! עיייבע יהא שיי לבא
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הל״ל
גומרה
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אסו׳להרלי
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של
שבת
וכשם
שאפו
לבשל
לעצמו כך אסו׳לבש'ייסוסימ׳עליולםב׳ייגסהניימו׳והסל®'
מזכה הוא לא מצי זכי בלא הגבהה
דה'
מגי לה בת-׳ספ' גביעירוב' ח
הזכירו כאן לפי ססס' על מ"(

לגבי עירוב־ חצמ׳דמסםכלמוד לעירובי לאחרים והס אופין
לין
זכרהו פאח׳שב' להשכיחו וכןטעמידנולהו
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מבשילין :
סר בדין יהא פרי לנא
אמוראי לא שייכיאלא ערב י״טימו׳הארי'
לאעויי ולכסולי ולאטמוני ולאדליקישיג' במתנה קנו אותו
ובעל
העיטור
כת׳מסתברא
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צהרים
שלא
הניחו
בטעמו של דברולשנין הלכהלכתחילה
וכו׳היי״ףוהרמ״בס לא כתבי אלא לאפויי עירוב אופין וסבשלין למי שהניחו -דשלוחו של אדם
כמותו ולא כקיטינן כהחמי׳ובריעללהקל כיוןדמידי
ולבסולי וכתה ה״ס יש מי שהוסיף מ יסס נהירא דבהריא גדסי׳אינו אופה לאחדיםו ^ם עבר
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דרבנן הוא :מייכ ^ אוכאבד
האמיר׳להדלי׳אתהנרוכי׳כ בעל ההלכו' מותר לאוכלו אבל אם הערים יבשל שתי קדרות לצורך
היום לסכ׳איני יכול למזל עליו יכו׳משני
כס־־נ
למיס׳ולבשולי ולמיעב׳כל צרכיןולאדלוקי
אחרים שערכו דכיצ׳אכבו או סלןב׳לא יבשל עליובפפל'
סרג׳וכתב הרש״בא שכן יאוי לומר עכ״ל
מים
משוםכדי
' ואס סייר ממנו כל שהוא סו מך
עליולסב'
וכ״כהרא״יש והי״ן בפ״ב דכיצ׳גכימתני׳
וכבר כתבתי דמפיש בגמרא דשייוממנו
דג׳דבדיס ר״ג מחמיר כדברי ב"ש
ואכתוב
דבריהם
לקמן
בס״
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שהניח
כל שהוא לאו דוק׳דלעולס בעינן שישתייי ממנו כזית וכל סנסתיי׳ממהופסו׳מכזי'
עירוב כת׳א״א ז״ל שאינו יכול
לבשל
מי״ט
ראשון
לשב׳כ״כ
בתשוב׳וכתן
טפס
מסים
אינו סומך עליו ורבי׳נגרר כאן אחר לשוןהעשנ׳וכמבה כמות שהיא וסמך עלמ״פ
דודאי יוס ראשון עיקר וי״ט
סכי
אינו
אלא
מסוס
גזרת
שמדא
וכי
ין
שאיפסר
לו
לעיל
שכזית
הוא
שיעו׳העמ״וב
בין בתחנתו בין בסייעו  :וסי שולאס שהכין ניני
לשחוט בב׳שהו' כחול למס ישמוט בראשון שהוא ודאי קרס וכ״כרבי ' ימחט בשם סבת יכול לאכלו מיד ברימ׳שס • המחיל בעיסתו וכאילהעיריב אמ׳אביי גומ׳ג/
המפישיס וכ״כ הר״ן
בס״ב כשם י־בי ' אפרים דחינו מכשל מי״ט ראשון לשבת ונתן סס :וס״ש בססהיא״ש איכ׳לאיטתפוקי בשלפי׳דאכיי וכו׳עדוהרב׳שקולפדיבא
טעם משוס דשבת
קרובה
התירו
ע״י
עירוב
שבת
ר
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לא התירו וכ״כ הייה בשם יורה צדק ג״ז סס• והי״ן ג״כ נסתפק כסך וה״׳ס כת׳בהשגות א״א נ״ל שאס אכהולא
העיטור וגס
הרס׳יבא
כתב
בתשובה
דאינו
מבשל
מי״ס
ראשון
לשכת
ע״י
עירוב
בישל או בישל ולא אפס יכאנל סעייוחו אבד מה שעשה כעודסספירוב קייס מומי
מהטעם
שכתב
הירושלמי
ואפ״פ
שכתב
שמתוך
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בדבר
לו
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נקיטינן
ככל
הנך
רכוות׳דפסיט׳להו
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כתבו
הגהות
מימון
דאית׳בירושלמי
להניחו
לסב׳ולכשל
מכאןואילך לי״ע עכ״ל :סי סלא עירב אס ( להדליק נר סלשנח
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ומי״ט
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כתבו
הרא״ש
והר״ן
סם
גבי
מתניפין
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דכרי׳ר״ג
מחמיר כדברי ב״שודקדקו
ואשמועינן פנייך בערב
י״ט סניהס עכ״ל כיענה שר״ל שצריך שיאמר בעיי־וב זה כן חן הירושלמי אבל מדביי סימ״בס שכתבתי אצל נוסח לשון העירוב ני׳דהדלק
יהא מותר לבש מי״ט
לחבית
ומי״ט
לשב׳שאע״ה
שמינו
מבשל
אלא
ביו׳א׳לצורך
יו'
סכ׳אינו תלוי בעירוב :וכשם שאסור לבשל לעצמו כך אסו׳לבשל לאחייסוכו'שס
אחר כיון שאותו יום
שמכשלי
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לצרכו
יש
לו
ב׳שמו׳צריך
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בב׳סמותיו
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לי שאין הלשון
מכוון
דמסמ׳דבשניישיס
הוא
מצה
לבשל
לצוי־ך
שני
ימי׳אחרי
ואינו
דילמ' הוא כאש וקמחו כאפר למאי נ״מ לאקנויי קמחו לאחרי׳אי אמרת הוא נאסי
כן אלא ביום
א
'
רוצה
לבשל
לצורך
יום
אח׳וכך
היה
ראוי
לומר
מי״ס
לחבית
שהוא
וקמחי
נאסר
צריך לאקנויי קמחו לאחיי' ואי אמר׳הוא נאסר ואין קמחונאסר
י״ט
ושבת והמידכי בפ״ב דביצ׳כ׳דברי ראכיייס בענץ אחרוז״ל והא דקאמ׳סירוש' לא צריך לאקנויי קמחוגאחרי׳מאי ת׳יש מי שלא הט׳ערובי תכשילין אל לאיאפה
מי״ס
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פי׳ראב״יה
כגון
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ע״ש
ושב׳אז
צ״לימי״ט
לחנית דהיינו כמי ולא יבשל ולא יטמין לא לוולאלאחיי׳ולא אחרי׳אופץומבשלי׳לו כיצד הואפוש
מי״ט לשב ' ע" כ ולפי זה
איסס׳דה״ק או יאער מיי ט לחבית או יאמ׳מי״ט לשב׳דבאי מקנה קמחו לאחייס וצופין ומבשלין לוש"מ הוא כאסי ו׳קמסו נאסר ש״עופי׳היI
זה מהם שיא מ' שסיר
דמי
ומצאתי
כתו׳שיתכן
לפרש
הירושלמי
הזה
כגון
שחל
סוכו'
לאקנוייבל׳ממנ׳בלא סודר אלא כשאי מטלטלין הכקנין 3משייה ד  .דהעררכי
בה״ו ואס היתיר פת ביום ה׳ייאכלנו
כיו׳ה׳אחייו
שגם
כאותו
יום
יהיה
י״ט
אע״פ
כתב
בס״ג התיר להקנותו ב "ט משוס מצו' ׳ כן לולב ואתרוג יוצתין בהה כל הפם
שיש ימי חול נכתים צ״ל י״ס דהכנ׳סייך בה משוס דסעודת
י״ס חשוכה מידי דהוה ע״י ממנ׳ע״מ להחזיר ודכוופה קוכין5ש״מ ואפי׳בפג׳ עכ״ל ואיכי מכיןדכייודאי
אביצהואי משו׳ימי היתר
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במשיכ׳בלא קכיןסודר סובי המידני דאסו׳משוס למחזי כמק׳וממכי וכמקוםמציה
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סומך
עליו
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ומ״־ש
קייס
אפי׳לי״ט
רבי׳ישהטעס
אחי
שאסור
ביפ״ב
לבשל
דביצ׳ידף
לאתדי׳אפי׳בבימס
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מפני
שאץהעיל
טו ) בעי מ׳יט תקנו עירובי תנשילקאמי רב א כדי שיכיו׳מנה יפה לשב׳ומכה יפס יודעים שהוא לאסרי׳איכו נראה ימה יודעי״ס המי( 1ס ?ס מי י 3או לא סיר •ופו
לי״ט יב אשי אמר כדי שיאמת אין אופין מי״ט לשכתק״ו מי״ט לחול וכתב הרא״ש שאפי' אס יודעי' שלא עירב כיון שאינו מבשל בביתו אצא בבית אסייס האמוכחס
יראה דנפקא מיצה בין
אלו ב׳הטעמי ' דליבא צריך לערב דוקא בעי״ט כדי שיברור מילתא דלאחייא הוא מבשל סלא טפס הוא מפני שכיקסלא עירב הוא כאסלאפי
מצה יפה לשבת וצרב
אשי
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לערב
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מי״ס
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בשבת יכול לעיב
עי״ט
עירוב
אחד
לסב׳זו
ולשב׳הבא׳וכ״ה
המידכי
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דברים שבגופו ואח״ב דברים הצריכין לו פעניני האכילה
ואח״בדבר ה אבד והמירו כל צרכי רכיסואפילו
(דף קיז ) א״י אב ' חייב אדם לבצוע על ב'
הצריכין לו לשאר תשמישין ודבר האבר פענין קרקע ורבי
האבר צרכי יחיד אס אינו מעש׳אימן וסתיריכל
בכיות כשבת מ״ס לקטו לחם מסנ׳ כת יכ
בתלוש ומשא מתן ומין מלאכה הדיוט וצרכי רבים
וכת הדי ף כפ
ופירשו רבנן
וכתיבחצרכי המועד ואסי׳בדברי'האסורי׳התירו
דכימי׳טוכי׳כמי ערבי .
סססיס .
מיפת נשים ותכשיטיהן הספד
כפי
וקריעה
לבצוע
על
וקבורת
ב
'
ככרות
המתוח
בראה
בשביל
הפועל
אס
אין
לומה יאכלסכל
ודיני אבלות התל וחולהמןעד .
כסב׳דעיק׳חיונ׳בשב׳מישו׳ דלא סוס סמן
מתבא והולךבהל אלו וטע הילב כלומפני
®חי׳בשב׳אלאהו׳נחי׳כע״שזוגי זוגי ובימי'
חקלאאין מגלחיז כממ1
'והטע'
שי! איכנסלמו ^
כשהו'
«וכי׳נמי לא הוה נחי׳אלא הוה נחי׳בפי״ט
פיקואסהי
ÄÄ
יכיל
׳לא
שנמנחי בשס
זוגי זוגי כמה דהוהנחי ' בעיבי שבתות
חושש לנלח
ערב המועד ונמצא נכנס למוער מנוול ומצוה על כיל
הקרא אין מגלחין
הילכך בעינן למבצ׳בי״ט פל תרתי ריסת'
נמוע׳וסטמ׳סלא
אדםיכנסלמוט'כשהוא מטול
פשוט
«לימת׳כדמחייכי׳בסבת וכ״כ הרמג״ס
בפ״ל
מה׳שכת
וכ׳ג״כשצרי׳לקכו׳בכל ספוד3 ,ר״פ אלו סגלחין
( ד יג יד )  :ור״ת פי׳כיון שזהו הטפ׳א״כ גלח קוד׳המופ׳מות׳לגלח
על היין כמובשב '• כתב הרמ״בס
צייך
האדם
להיו׳
שמח
וטוב לב במועד וכו' עד כמוע׳וקשה
מאד
להתיר
וגס
אינוגרא
'
כן
מתוך
הגמ
'
דא״כ
דהו׳ליה
לעורס כהד
ולא ימשכו ביין שמא יבואו לידי עבירה הכל בפ״ו •
וכמ״ש רבי' והאנשי׳אוכלי׳בשר הנך דתנן
ואלו
פגלסין
כי
היפי
דקאמגכי
כבוס
כל
מי
שאין
לו
אלא
חלוק
אחד מוח
ושותק יין מסיי׳הרמב״ס שאין
שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין • ובע׳ערכי לכבשו במועד
וכו׳פי׳ה״ל לממגי׳לסורט' בהדי הנך דתנן ואלו מגלהין או התלמיד
עסחי ' (ד קטו )ת״ר חייב אדס לשמח בניו ובני ביתו ברגל כמה
משמחן ביין ר' יהוד׳ הוה ליה לימ׳כן על
משנת ואלו מגלחין כי היכי דקאמ׳על משכח וסלו מכבסין דמי
אומ׳אנשי׳כראוי להס ונשי׳כראוי לכם אנשי׳בראוי
להס ביין ונשי׳בראוי להם תני שאין לו אלא חלוק
א' מומר לכבסו במועד וכו׳ומ״ש דכי האי גונ׳קאמ׳כגמ׳טל נ&י
רב יוסף בכבל בבגדי צבפונין באק ישראל
בבגדי סשתןהמגוהצין תכי׳ר׳יהוד׳בן דבעי מי שאבדה
לו אבדה כערב מועד וכו׳וקאמרמי יודע שהי׳אטס איכ׳לאקשד
בתיר׳אונןרבזמן סב״ה קייס אין סמח׳אלא
בכשר
שנ׳וזבח׳שלמי׳ואכלת שס ושמח׳ גבי מי שאין לו
ועכשיו שאין ב״ה קייס אין שמחה אלא ביין שנא׳ ויק ישמח לבב אנוס • ויש לתמוה בגמ׳ו־תירצו אלא חלוק א' נמי נימא מי יודע שאין לו אלא חלוק א' כבר הקשו כן
אזורו' מוכיח עליוופרש" דמי סו לו אנא חלוקא׳פיססו ומתמיי.
על הרמ״ב׳למה הצריך שיאכלו בש׳רשתו ייןדהא
בברית׳קתני דכזמן הזה אקסמח' כמקטרנו וסוגרו באזורו ועומד ומכבס החלוק וחודיע לבל שאין לו אלא חלו א ח ן
אלא ביין ומסח׳ דביק סגי בלא בסר •
I5V
ומ״ש הקסני' נותן להס קליות ואגוזיס לא זה
מצאתיו
שכת׳רבי׳נסמסקו בו התו׳כפ׳אלו מגלחץ אבל בהגהו׳אסיריבסס א׳ז וכהגב
דגל
מפור׳דאפ״ג דפט׳בפ' ע" פ ( סס ) .אמרו על ר׳עקיבא שהיה מחלק קליות מימון פ״ז חסל'
י״ט כתבו כדברי רני ' וזה לפונ׳יש רוצי׳לימ׳אדם שגלח פיב כר
ואגוזי׳לפינוקו׳בע״פהא
מפ׳התס
סשמ׳כדלסלא
ישני וישאלו וא״כהיכא דלא שייך מות׳לגלח ברגל
דטעמ׳מאי אץ מגילחץ משו׳שלא יכנס ^ נוול וזה לא נכנס וכמות•<
מהוא טממ׳מנ״ל יצ״ע כתבו הגסות מימוניו׳
^
ומה׳י״ט
גרסינן
בירושלמי
ס״ק
הוא
בידם חדא
דלא חשיב בהדי אלו מגלחין מי שגלח ערב הרגל ופו׳ הרי א 3ן® לו
דקדושין כההי׳דאמרי׳האחין שחלקו י׳מונא
אומי
כלי
רגל חילקין .כלי שכמיבעי׳ אבד׳ יאנוס הוא
וכו׳וכ״ת התם לא מוכח׳ מלת׳הכי נמי לאח׳שגלח ברגל לא מונח«
«כאן משמע שבגדי י״ט יהיו עוני ' מבגדי
שביי־
פכ״ל
תניא בפ׳מקוסשנהגו הפוש'
ני
«לת׳אס גלח ערב הרגל אס לאו וכ״כ הערדכי וכן

הלכות חול המועד

I

י

מותרין

יסנ^

זיסלאל

כמו« היהפ'פג1ה הנהו'
מיפיניום•

אח

הרכות

P

^א דע' סרס״לא
שכ׳כתשוטתיושאל' חולה סכתרפ׳כצזולי ש״מ אס.מומ׳לגלח איונועכ״ל-־ואפ׳לפרש דחאי דקא׳מתהל׳מנדץ אופולדע׳ל׳יו' ומיהו אם הז׳כאמצ'
מג ןע'מפני סלא ביה
יכול
לגל׳לפיסאמיו
מתירין
סהגלי׳קמ׳לחול
לי
היינו
ומחזירו
לחליו
לומ׳שמתי
'
לו
מסתבר'
מיד דלכסישלמו ל׳יוס יהא מות׳אבל להתירו בתו׳ל'
ליסצסדר לגלח
שא״כ
ליתכייה
שיהא
בהדי
הנך
מומ׳מידלא
ואביי
דמחני׳מולו
□בר
מגלחין
רכל
כתו׳ל׳יו
'
ובהריאמרובגסי'
אקמתיר׳לוכלל
אע״פסלא יהא מות'
כל א ־ט אשויי׳ועיד כ״ל ראיס מדאערי׳קסן הנולד
במועימותר
לגלח
שאץ
על
צסר
ל׳יום
ולא
קי״ל
כותיס
אלא
אפי׳בתוך
ל׳יו׳תתירץ
לו
דלכסישלמו ל' יו' יהא
לדיינאמכי׳האסורי׳גרול מזהאלמעשו'
מות׳וא״ת כיון דלעולס הוא עומד בנדויו
\ד 1דכי׳ האסויי׳רוקסוס
שבאץ .להתיי ארס לגלח קוים הנרעד לכבוד המועד וכיון שהוא אסור לגלח עד סוף ל׳מאיכפקא מינה שיתירו לו
ומשר׳ דבכלל החמיץ כמשנתטלו ^• במועד יהא ? היי לגלח קורם המועד וד״ת פי׳כיוןשזהוהטעם א״כ בתוך ל' י״ל דנ״מ היכא שבתוך ל' ילכו
^׳ללא היה יטל לג לח קיי'הנזינ2ד ^ גלח קורם המועד מותר לגלח כמועד וקשה מאד להתיר וגם אינו למרינ' הים המנדים אותו והיינו דקאמר
מ :״לוהא ימי ^בדכעי מ’? י ,הכי ^ ית כריכן מתוך הגמר' ראם איתא ה״ל לפורטה בהדי הנך רתג? ואלו כעובדא דההוא שכסא לא לישרי ליה קא
3ומ׳ (ריד ) גנ[ ירזיראכרהלוחבדפרכ
 יי ■ 1!
י
בעי רבנן לאיפטורי וכהכי אתי שפיר
׳' • י
הרגל כיון דאניס מות׳ אורלמ' כיוןרלא מגלחין .כיי חיכי דקאמר גכי כבוס כל מי שאין לו
אלא
חלוק
אחר
הירושלמ׳הזה שאף ע״פ שפייס לבעל דינו
(!ונח׳מלתא לא רב אשי מתני הכי בעי י' מותר לכבטו במועדמשום דאפי׳אם כבסו קורם המועד הו׳ חוזר
והתירו לו אין ההת' חל עד שיעברו ל׳יוס
דרא אומןשאגד' לו אבד׳ערב הרגל מהו ומתלכלך ה״נ ה" ל לפרושי
היתר׳דאם גלח קודם המועד ועור מי וחל יום ל' כרגל • וכן נראה ממה שכתבו
 mדאומן היא מוכחמלת׳אודילמ׳כ ,ין יודע אם גלח קורם המועד
דכה״ג
קאמר
בגמרא
על
הא
רבעי מי פסקי התויאסו׳לגלח במועד לכד הבא
,לא מויח׳מלחא כי הנך לא תיקו ופיס״י
שאברה לו אברה בערב המועד אם מותר לגלח במועד מפני ממדינ׳היס ברגל ומנוד׳ספיי' קוד׳ליגל
נג ון ספי שיכל באים אצלו ערב הרגל שהיה אנוס שלא ה׳־דז לו פנאי לגלח קודם המוע' וקאמר מי יודע ושלמו ל׳ימי נדוי ברגל או נדוי שלנושהו׳
שבעה ולפי זה מ׳יש הרא״ש כשם סראב״ד
ורו איןשאבדה לו אכרה ואנוס הואואיני שהיה אנוס הלכך נר שאין להתיר אלא לאותם

שמפרשבהריא

יגול לשפ׳עצמו כי הנך דממנימיןדקתט ואלו פגלחין מי שיצא מבית השביה ולא היה לו פנאי לגלח קור' על היי!של' דכיומוי דר' זירא הוו מרסקין
וונלחץדידו׳לכל וכתבו התו׳דלאפיב ץ
המועד ומי שיצא מכי׳האסורין ואפייהיה חכוש כיד ישראשהיו ומקרבין וכו׳מדקאמר הסתאמרחקין
ליס אלא כאומןעצמי ^
כלהע י 6ע
פ
מניחין לו לגלח א״ה כיון שהיה הביש היה כצער ולא היה יכול והשתא מקרבין מי־סזי דהרו מיחקין
ומקיבין
לאלתר
ואע״ס שלא חזר בו ואני
תמה על מה שנהגו כך ומה היו אומ׳בהא
דתכיא אין בדוי פחות מל יוס ונרא׳מכאן
והר״אשיהרמב' שססמיסוס אבל הגהות יעיל לגלח קורם שמין
,
■ ־־— , - ,
 ־־■ ־שהכל תלוי בדע' ב״ד לממש ולרבות כימי
^3שס!5״ w D,לקול׳ויס לתמו׳מל שלא כקש שיתירו לו
וברגל
בקש
והתירו
לו
לאו
כדויו
אנוס
לסוסי
'
הוא
על
ואינו
הנדוי
ולמעט כימי
*־« DWשכתכומ לאכ׳ח״ה ד רמן יכול לגלח וקמי
שנדר שלא לגלח " ונשאל על נררו ברגל וכגון הנד! י ולרבות ממה שהיו מרחקין
למה לא
פסקו׳לקולא :
ואלו חגלסין מי שלא מצא מי שמתיר לו קידם הרגל אבל אם מצא ולא נשא׳לא ומקרבין לאלתר
בלא 50רה אלא
כך היתה כוונתי בתחל' כסע' הכדוי וכ״ס
אס התנו לו ימי הכדוי בכך וכךסמתירין
.
_ .
לו הנדוי כסיבא זמן שפסקו לו אלא סגע׳
לחג׳ והימי ימ״ס יל 6ה! הל י פנ
15י ל גל?
& ח תקא־ מא׳י לחוצ׳ לארץ
אכל
אם
הכלב
ח
^
או
בא
ך
"
בהם ר׳ אלעאי שהיי פושי דבריס׳כחוכא
במועד כרית׳ סס כל אלו שאמיו ^תרי'
הלך לטייל וגלח :קטן מו ת
ם< ה ^
^
ז ^
ואסלו א וסימה יראתם מתמעטת וחזרו
לג לבמיע בסל* היה להס סנ^י חכל
היה
שיא
לידם
U
n
Wl,L:
זימלר
רימי״׳מדד
ן \ * ונמנו לכסיחזו ט יהו מקיבין אותו פכ ל
לנס פנאי אסורי' ומ״ש ומי שיצא
מבית
4
,
Lkta
?j
״
j
ז
״
.ן '  .׳
כ
,רגלמתרשלאהה נ״לשמ׳שכת׳שהכל תלוי בדע׳ב״ד למעט
האסורי' ואפי' היה חבוש ביד ישראל
וכו
'
כו
לגלח
קורס
ושל
אדם
מות
X
,
ח
מה
שעל
שפת
פיו
אפי
אינו
ולרבו' כימי נדדו הית׳לומר סמתסל׳היו
ירושלמי
כתבו סר׳איש סס • וכן המנודה מעכב ע,׳» יו ומהשאצ  ,השפה מכאן ומכאן אם מעכב עליו
מגלח מתנין סלסו׳כך ימי׳יתמנו עליי ויתימהו
סלא היה יכול לגל'
קוד׳ובו׳ופגוןסהתירו
ואם
לאו
לא
יגלח
והראב״ד
כת
'
שאפילו בלו דלכסיגיע השליש ל' יום יהא מותר
לוקידס הרגל וסל יום סלשיס בינל וסו' ג״ז יריש׳כתבו שס
סר״אש במ׳אנןקייסץ אבל שיהא מות׳קיד׳שיחול עליו מדד ל׳יוס לא• ויות׳נרא׳לומ' שכוונתו כפי׳הירו׳
אסכשהתירו לו קודם הרגל יגלח • ואס כשלא התירו לו קוד
הרגל אל יגלח כלו/אל הזה דסא דתני׳אץנדוי פחות'מל׳יו׳היינו לוע שאסנדוהו סת׳אינופחו׳מל׳יוסאבל.
יגלח ביגל דלא אנוס היא דה״ל לסייס את בעל דינו
כדישיתיי־רלו
אלא
במס
אכן
אס
לא נדוהו מתחל׳אלא לי׳או לט״ו ימי׳איפו מנוד׳יות׳ומתני׳בשנדוהו סת׳סא״עע
קייסין כשהתירו לו קודסהינל וחל
ל׳סלוכיגלסאין
שיטלין
מיד
נרויסחו׳מל׳יו
להתירו
'
•
עדיין
וישלתמוה
הוא בנדויו פד תשלוס לייוס • ומ״מ דברי רביכו אינם
עלזהדגרסי׳בפ׳ואלו מגלסין ( דף
יו
)
ההוא
סבחא
דאמפקר
ביב
טובי
בר
מתנא
בדקדו׳שכתב וכגון שהתירו לו קודס הרגל וחל יוס ל׳ ברגל דכיון דקי״ל דנדוי
אימנואנייורבא־ושמתוה לסוף
אזל
ופיימיה
אמי
אכייסיכיליעביד
לישרי
ליה
שלנו
ככזיפ׳סלהס
דהיינושבע' ימי׳הכי איכעי ליה למכת' וכגון שהמירו לו קודם
לאסייל׳שמתא עליה תלמץ
יומין
לא
ליסרי
ליסקא בפויכנן לאיפסורי א״ל -ליג הרגל וסל יוס ן׳ליגל אלא שנמסך אחי לשון היריס׳שכת׳שחל לשלו ברגל :והי״מב׳
איד י בד אבין « ידי שמיע
לך
בהא
א״ל
סכי
כתמי
אמיב
מחליפא כר אכימי אמי סמיאל
שהיה■מנוד׳ולא התירוהו אלא במוע׳מות׳לגלס משמ׳דלית ליס האדירוש"
טוס אסר וסוס סרי א״ל ה״מ
לממונא
אכל
לאפקירותא
עד
דחיילא
שמתא
עליה
דלאמשכח פתריאמתני׳אלאכשהתירו לוקוד׳הרגל וטעממשו׳דבגמ׳דידן משמע
הלחין יומין וכת׳הרי״ף הא דסבי אכיי דלא שרינן
שמת׳דאפקירות׳ואע״ג דמפיי' דבסהמירו לו ברג׳עסקי׳דאמתני דקתני שהתירו לו חכמי׳קאמ׳דאזל ופייסי׳לבעל
לנעל דיניס אלא מד דחיילא שמתא עליה תלתין
יומין
ליתא
אלא
כי
מפייס
לבעל
:
דינו
ואתא קמי יבנן ושרו ליה ו:ר' דטעמ' משו' דכיון שלא היה בדעתו קודם סרגל
וימהוסיפייס שרי ליה לאלתר ממעס׳דרש״בל
וממעש׳דרב
סול
וכן
פסקהמו״בס
לפיי׳
את
בעל
דינו חשיב אנוסואפשי שזה היה דעתו סל הרי״ף שהשמיט הירוס׳:
ג״כ והיינו דלא כסאי ימשואפס׳היה
לו׳סהירוס׳סובר
כדאביי
ולא
קי״ל
כותי׳אבל
וכן
מי
שנדר
שלא
לגלח
ונשאל על נדרו ברגל וכגון שלא מצא מי סמתיי לו קודס
ק־ש׳רכידן דאתי דלא כסלכת׳למה
כתבוהו
הר״אש ורבי'•
ועודדא״כ ק׳אמתני׳מאי הרגל וכו׳ג״ז הירו׳סס כתבו הרא״ש גמה אנן קיימין אי כנשאל קוד׳היגל יגלה אס
למקש בית' כמה אכן קיימין אם
כשהתירו
לו
קודם היגל יגלח ואי כשלא התירו לו בשנא נשאל קוד׳ סרגל אל יגלח כלומ׳אל יגלח ברגל דלאו אנוס סוא דהי' לוליסאל
ו׳סרגל כיון דלאו אנוס הוא
שהיה
לו
לפיי׳את
בעל
דינו
כדי
מל
שיתירו לו אל יגלח
נדרו קזד' הרגל אלא אנן קיימין כשנשאל קוד׳ הרגל ולא מצא פתח לנדרו אלא
(מצאתי ביתסל׳ביומוי
דר׳זעירהוון
מרחקין
ומקרכיןאמ׳לון
ר׳אילא
ססת׳מרחקין
ברגל
כהלא ר״ס ביבי לא מצאו פתלנדרו עד שבא אח' מזקני גליל  :וכתכהרא״ס
והשתאמקרבין א״ר
יוסה
חזרו
ונמנו
לכשיחזו׳בו
יהו
מקרבין
אותו
ומשמ׳לי
דה״פ
ולפי
הירוש מאן דאית ליה פותחין בחרט׳פי' חיטה כל דהו וא״צ למצוא פתח וטפס
גימד? דר׳זעיי היו
מנדיןיפיון
סהיה
מפייס
לבעל
דינו
היו
מתירין
לו
ואמ׳להס
ר
'
לעקו׳את
הנדר
מעקרו
אסו׳לגלח
במוע' כיון דהיה יכול לישאל קודם סיגל וא״עג
אילא שאין להתיר
לו
עד
שיעברו
סלסי׳יוס
כדתני׳ככרימ׳וא״ל ייוס׳שאס׳שנסני' דאיכ׳למימ׳היה בדעתו להסלים נדרו וכמלך ברגל והתירו לו לא חשחהאוכ׳ורש״י
אותה כרית׳ נמנו
וגערו
פלא
יהא
הדבר
תלוי
בל׳
יוס אלא
כיון שיחזו בו יתירו לו לא פי׳כך עכ״ל  :וסיי״ף והרמ״בס סלא הביאו הירוש' הזס נרא' סהס סוביי' דכיון
מיד
והשת׳מחכי׳נשנית
כזמןססיו
אימרי׳אץ
נדרי
פחות
מל׳יוס
ואביי
סבר דלעולס דתלמיר׳דידן לא פי׳כןשהו׳סוב' דכל ססי׳כדעתו להסלי׳נח־ו ונמלך נרגל והתירו
ולעי
איתי׳שלא
חזרו
ונמנו
ואנןלא
קי״ל
כוהי׳אלא
כמ״דחזרו
ונמנו
שכיוןסיפיי׳ לו תשיב אונס  :והבא מסדינ׳היס שלא היה יכול לגלסקוד׳משנ' הזכרתה כסמוך
לגעל דימיתי רו לו ואפי׳מיד ולפ״ז כשכת׳הר״א׳סירו׳שסל
משנתנו לא לססו׳הלב' וכת׳יבי׳ירוח׳הבא ממדיכ׳היס פי׳כגין שלא בא ליישו׳עדח״ה או שלא היה לו שהות
1מייל׳יוס כתבואלא .ללס׳סאס היה אפש׳לולפיי׳לכפל דינו
קוד׳היגל .ולא פייסו לגלח קודם .הרגל כי כסבא לא היה שפות ביים  :רמ״ש רכי׳וכגיןסהלך להיויס
פד סרגל אינו מגלח אבל מדברי הי״אס שכ׳סס כססהר״אבד
נר׳סהיה מס׳סירוסל' מזוכו׳או להתעש' וכוססידףי"ד )וסכא ממדיכ׳סיס מתני׳דלא כר׳יהוד׳דתניא' יבי
דמימוי דיזעירא הוון מרחקיןומקרבין וכו׳כע״א שכמב וז״ל
סקס׳הר״אבד לדברי יסודהאו׳מ' הכא ממדינ׳היס לא יגלח מפני שיל סלא ברשות אמ׳ רבא לשוט דברי
’יי״ף ספסק דלי׳הלכהא כאביי דאמ׳לאפקימת׳כמעןדליחול עליה שמתא תלת
הכל -אסו' לגלח למזונו ד״ס מומי כי פליגי להמית ר' יהודה מדמי ליס לסרט ורבנן
מדמו
ליס
למזונו׳
•
ופרש״י
’' P5אלא שרינן לי' לאלת׳אי פייסי׳לבמל דיני׳א״כ מאי הך דקתנ? כברית׳אין נדוי
לשוט אס יצא שלא לצורך אלא בדי לשוט בעול' ולראותו
^ימלייוס אי
דפייסיה לבעל דיניה הא אסר׳דלאלת' שרינן לי׳ואי לא פייסי׳לבתר וסזרבמועד ד״ה אסור לגלח במועד למזונו' פיצ' לחזור אחר מזונות שאין לו
ל ייס אחאי שרי'לי' וי״ל
דמיידי
כשפייסי׳לבעל
מז/יכו׳דקזר
דיגי׳וה״ק
אץ
כמוע׳ד״ס
מניין
אומו
מות׳לגלס
תחלה
במוכגד
לפי
שיצא
באונס
לסמיח
שיש
לו ככסית
לפחי'מל׳ייו' מזס סז' מתירין לו סיר ס״מ מחחל'
מכדןאותו לדע׳ל׳יו' וקאוש' בסע׳ לרכס ויוצא כדי להיויסיומי וקי״ל כרמן  :ומ׳ש רביכווהראב״ד פי' אפילו.
?5ד יי יהא גנדוי ל' יוס וא״א יהא בנדוי ט״ו
יו׳ומי
'
אס
חז׳כאמצ' מתיייןלו א״כ דלא
לטייל דאמיי׳לא יגלח דוק׳מא״י לח״ל וכו׳שס׳כת׳הרא״ש בשמודפליגת׳דר״י ורבנן
איירי
ביוצא
5ייסי ,ואפ״ה אחר ל' יוס מתייין לו שכבי
קבל
לח״ל
דינו
והכי
כמי
תחייבמלקו׳כיוןשלק׳מ׳כין
מוכח נימסלמי ומסתב' פסאי פירושא דלא קרי  .ר״י'
ק!י 3ין לא חז׳אין מלקיןאותו יות׳ומ״מ
הוא
סבא
לב״ד
ובק׳שיתירו
לו ,אבל אסזלזל תלא כישות היוצא להרוח׳שכן הוא דרך כל התגיי׳ועוד דגרסי׳בגמ׳אלא למזונות
3
נדויי ולא סש לבקש שיתירו לו
מניסיןאומו
בנדוי
עד
סימו׳ולכשימות
סיקלין
את הא אמ י׳ ד״ל מות׳והיאך סליק אדעתיהדרבי יהודה קרילמזונו׳ הלא

דם
תמלאM
י

נתי>״<

כ׳ /ל ;ח"ה זלון»
צם היה גלעמו
לנייייד הנדר ות! ן
החועל
גמ 1ן
דכחאל על "■ |!פ״יז
צהזרלגלח ' יר6״י
:/
U/
גלי ף ןומ 3ם
יותירין ( כה״ג
(לעת
הלא״מ
לחשוד וק תשמע
לעת הי 1ור ונתב
התרלכי7ת״ ק57
 -'0ןע״ד דמתירין
נ 7ריס
גיזוע7
אעילוש 3אלנורך
וכן מעיר ים תרמי'
כמועל ־

דט

א־ח

הלכות

לת

המועד

תקלב תקלג

(י )ייימי*׳ מזניי
סלא בישו׳אכל לפי הירושל׳ניחא דאף למזונו' לצאת ח״ל ס״ד דחשיב ׳ר יהוד׳שלא
’*'" י”,
ברשו׳מכ״ל  :ומסמ׳לרבי׳דכיון דלא איירו ר' יהוד׳ ורבנן אלא ביוצא ת״ל אם כץ סכל
*!
JZf
כח״ל
או
הכל
כארץ
בכל
גרונ׳מות׳ואפי׳יוצא
לשוט
דאין
לפ׳שאין חלו׳בין מא״י לפ״ל
3n1
<,
כ
,׳
דמ
א
;זד
להכל
בארץ או הכל
בח״ל אלאביוצ׳להרוח׳אבל ביוצא לשוס אפי׳הכל בארץ או הכל
»)ש<ד לאשיי/יי׳ גח״ל אסו' דא״כ איכפל סרא״בד והיא״ש
|גלח כנ־יעא
לאשמועי׳מלתאדלא כסלכתא דהא ליג'
בהאימלתא כפקותא אלאלריהורדאסר שאפילו«מה שעל השפה לא יגלח אלא אס כן מעכבעי1יווי 5א
נהיראלא״אהר״אשז״ל:
«■י ת«׳-״ ' . -בהרוחה דאלו לרבנן אין חלוק בין מא״י
מותר ליטול
לא שנא דיד לא שנא
תקלב (א ) לס״ל לסכל בא״י או סכל כמ״ל דאי
I
’ ”’ יי להרוח׳אפיימא״י לח״ל שרי ואי לשוט אפי'
ופי' ה ר יהורה דוק בסכין אבל לא במספרי
” ^ ".ה״1ן5י הכלבא״יאוהכל כח״לאסור הלכךע״כ והרב ר ברוך
במספרי׳ולזהמוסיף לאסור אפי' כסכין ולרב אלפס התירו אפילו
הסכים
א״א
הרא׳יש
ז״ל
כל
רפואה
מותר
'
בחייה
:
,
(3ה \0מ ג ?7לומ׳דאתילאסמועי׳דלאאסרירמןלסוט
לן<>י/ 5ע״ג ל אלאמא״י לח״לאבלסכל בארץ או הכל
מותר לטחון קמח לצורךהמוע׳ואפי׳כיוןמלאכתו
•מח׳נלנריסה״ע כח״ליאפילו לשוט שיי יכ״כ כ״י כפי' בסס
!
במוער ולקוץ עצים מן המחובר ולהטיל שכר
<כע ג!ה
p7
«והגי י’n״ י ל יי*
הרא״בד דכלשפכל בארץ או הכל בח״ל בין של
.

וכת׳ס״ה יש מי שכתב ררוקא שמעכבת האכילה או שהוא אסטניס ורבי׳כתבכלש»
ההלכו׳ואיפש׳שבמוע' בכל גונא מות׳פכ״ל ומדלא כתבו היי״ף
ההנכו
L
וחיפש שבמוע ב מ גונח מות עכ נ ומדנח כתכו הרי ף והי־מ״בס כנש־
והימ״כסכל
שמעכבת
כרא׳שאינ
'
גורסי׳כדאכיטול
ספרא אלא שפה מזויתלזוית בלבדוכך^
בנוסחי דידן בגמ׳וסובריס דהלכ׳כותיה ומשמ׳שהס סובייס שאף מה שמןהצדדי׳
מות' לגלח אמ״פ שאינו מעכבור״ר
טמפכנוכ״ביי־.
רבי׳׳

ירוח׳סני׳מדבריה׳ וכיוןדאסו׳דרכקרן^
נקטינןלקולא  :כתבהמרדכישרביגו
מאיר מצ׳בשם ר״תדשמ׳לא התייוספז
אלא בתער ולא במספרי' דומי׳דתכסוהו
אבליו וכןכתכוכתו׳אהא
דאיס׳הת׳בקשן
ממנו שפה והתיר להם יש לפרש על יד,
שנוי דומי דצפמי׳ .וסמ״גכת׳מית׳ליטול
צפרכיו ושפה כח״ה אפילו בלא שנויוי״מ
בשנוי דוק׳ע״כ וכיון דאיסור' דרבנןהוא
.
י. .. . .
תמרים בין של שעורי לצורך המועד ושלא לצורךהמוע'
ל
נקטי׳לקול׳  :כתב המידכי דמות'לחוף
לס!ז! ןל גורןטמל׳
אסר
'
אפי׳לשוטכיוןדברשו׳יצא
ואס
עשה
מות׳לגל׳לדברי
לצורך
המועד
והותיר
מותר
ואם
יש
לו
וי
שכרישן ולסרוק ראשו בח״ה דאין לאוסרומשוס
לולמ-י האיריס
הכל
:
נץםן
מות
לגלח
כח״ה
וכו׳שסאיכ'
ומערים לעשותו חרש
ליטול נמתד&ן
שאומ׳שחפץ יותר בחרש כת׳ הרמ״בםז״ל תלישת שעי וכן מות׳ליחוץ בחמיןבחולו
תרי לישני בגס' ופסקו הימכ״סוסר״אש
דמותר
וא״א
הרא״ש
ז״ל
לא
הביא
זה
שלמועד
בפסקיו
והאריך בטעם סובר.
ונר׳ שדעתו לאסור
 6לא
לציידמנ,ה כלישנא כת׳דאמרי
משמיה דשמואל קטן
ןניו ם נ י
להכיI I
L .
״L
כילד במועד לו"ש רפלוגת׳דתנאי היא  :מותר לעקור פשתן מפני שראוי לכסות כו חק־־ב מוחיליטיל נפיני׳ל״שליד
vr,
cv,
״
pv
מותר לגלחו כמועד ל ש
! 04׳ השכייי! נולדמעיקר׳והרי״ףצאהכרי' ואפששסמ' את האוכלים ולעקור כשות שראוי להטיל בו שכרלצורךהמוע'
ל״שדיגל כפ'חלומנלחין (רי!)
ת״רכשס שאחיו אסור לגלח במועד■ק
ללמרן מניה שיי דמסתמ׳הלכהכלישנ' כתראוכת׳סרא״ש
ולעקור שומשמין שהיבשים שבו
ואדיין
אסור ליטול נפמ-־׳במועד דברי ר'יהודה
יייאה'7י^ '5
דטעמ׳משו׳דלא שייך בהאי גלול! שלא יכנס מנוול לרגל• ובנ״י כתב קטן מות׳לגלסו
וי׳יותי מתיר וכשם שאמרו אבל אסו׳ לגלח בימי 6בלו כך אסור ליטול צפמי
כימי•
^®'טממ ^י
די ”פ י׳
אס יש לו שער רב ומצער מות׳לגלחו ולא אמרי׳ והלא יכנס ברגלכשהו' מנוול
לחוש שמא ' לא דלחו בי מצוה הוא ולא גזרינן קטן אטו גדול  :אבד שחל שביעי שלו בשבח ערב אכלו דברי ר׳יהודה ור׳יוסי מתיר ואיפליגו אמוראי בפסק הלכה ופסקוהפוסקים
כשמואל דאמ׳הלכ כר״י במוע' ובאבל אמ׳רב ענן בי תחליפ׳לדידי מיפיש׳לי 4ה
ת נקדם יפה ׳ק הרגלמות' וכו׳שסככרית׳ (דףי"ו ) סאבל
מות׳בגלוחואוקימנ׳כגוןשחלז׳שלו דסמוס ל״ש דיד
ל״ש דרגל אמ׳רב חיי׳כר אשי אמ׳רב ובגנוסטריאסו׳וכתבוהרי״ף
ה!אהמנה'ל תת יו להיות בשבת ערב הרגל וכאב א שאול
דאמ
'
מקצת
היום ככולי דוס ז' עלה לו
לכאן והר' אש וה״מ בימי אבלו אבל במועד מפי׳כגטסשרי מית׳ואיכאמ׳ידדכגנוססרי
ה5עי״נ’’ _°לנ’ יו ולכאן כלו׳עולה לזולל' וכיון דכב׳התחילו ל׳אבעי ליה
לגלותי קוד׳ הרגל אלא דשב׳ אסו׳ואכן לא ס־׳ל סכי וכ״כ הרמ״בס בפ״ז סה׳י״ט מות' ליטולנשרני׳אסי׳בכליוכ":
(  hאיילאי,
הוי ואצו' הוא לסכי מגל׳במוע׳ופסקו ספוסקי׳כן ויתבא' עוד בסי׳תקמ״ח והימ״ב'
המנהג pאלא איו כתב כס״ז מה' י״ט כל מי שא׳י׳א לו לגלח ולכבס כע״יט הרי זה מותר לכבס ולגלח סס״ג  1:ס* ש רביופי׳הייהודה דוק בסכין וכי' טעמי משו׳ וספרדכסכץהויסלא.
 1'WBכפרניים
כדרקח׳ל סמ׳ק ובמספרי הוי נדרקוה״ר ביו׳סב׳דבסכיןנמי לויכדרכ;בגנוסהוי
במוע' כיצד אבלשחל ז' שלו להיות בי״ט או שחל להיות בעי״ט והרי הוא סבתשא״א
אסו
פי
במספרי
ופי׳רכי׳כרוך
דה״ה
כסכיןדאסור
*
שכן
דיך ליטול נהמיסבסכין:
לגלח וכת׳ה״ה מה 0נעצ׳ בסע רבי׳סאס חל שביעי שלולסיר' כי״טסהו׳מגלס במוע'
כתוב בהגהו' אסירי בשש מסי״ס אשה שאירעה טבילתה בח״ה לא תיטול צפמים
הוא טעות סופרי׳או אגב סטפאשהריבבאי' כתב פ״י מה' אבל חל ששי שלו כערב
בגנוסטרי היא בעצמה ושמא ה״ה בסכין אסו' אלא אומילגוי ליטיל צפיניסואפ׳ג
הרגל ואין צ״ל ה׳או ג' אינו מגלח ולא בטלה ממנו אלא גזרת ז' בלבד ואין מותר
דאמיר׳לגוי סבותכעקי׳סצו׳לא גזרו אבל היאעצגג' איכס יכולה ליטול יפהכטיני'
לרחוץ ולסוך ולא לפשו׳דבר עד שיכנס י״ס וייס מפסי שאר השבע' ולאח׳י״ט מסלי' .
או בידי׳וכ״ב סמ״ק בהנ״ה וכ״כבהגה׳מיימו׳כססהר״סמאינ״גיל טיר״א וכתבופור
ל׳מיוס המית׳ואסו׳בהס בכל חמש דביי׳ופ״ו מפ׳שספמה׳דברי׳אלו הוא תספורת
וכ״כ בספר התממ׳וכ׳אס אין לס שפס׳גרה אז תנקי יפה יפה מחת צסמיומסי'
וכדור ופשוט הוא כן בגס' שאין יגל מפסיק גויר׳ל' אלא כשחל ז׳פרכהיגל דאמרי'
כל לכלוך וטיט וצואה מתחתיהן או תטלס בשניה או דרך שכוי אח י שלאהמספרים
ככר נהגבגזיר׳ל׳מס שביעי עולה לכאן ולכאן וסם מבוא׳שאיןאבל מגל׳במוע׳אלא
וסכיןוהתו׳פירשו פ" ק דמוע׳קסן דהטוכל׳לנמת׳מוחר ליטול צפיגיה היאבפצע'
כשחל
שכיע• שלו בערב הרגל והוא סכת וכדע׳אבא שאול דק״יל מתיה וכן « בוא׳
בלא שנוי דלא גרע מהעבר ספר סל בית השחי והערוה דשרי וכ״כסמ״ק א ולטנין
בדבריו
פ״י
מה׳אבל
בבאור
ומ״ש
סס
אמת
ויציב
עכ״ל :ולי ני' דאפס׳ליישב דמאי
הלכה מאסר שהרי״ף והרמ״בס וסר״א־ש ז״ל מסכימי׳להתיר אפי׳שלא במקוםפצי?
דנקט
הרמ״בס חל ז׳שלו להיות בי״ס לאו משוס היתירא דלגלח נקטיה דגלוח ודאי
ואסי׳כמספרי
'
סכי
נקטינן
ב
:
כל
יפואה
מותרת בח״ה תוספתא כתבוהריין
אסו׳עד תשלום ל׳דכל
שקב׳את
מתו
פחות
משבע׳ימיס
לפט
סיגל
לא
בסלה
ממנו
והר״אש בפ״ק דמ״ק שותיס מי זבליס ומי דקליס וכוס של עיקייס במועד :
גזירת ל׳אלא מפו' היתירא דלככס שהזכי' קודם לכן גססון נקטי-ה ולצדדין קתני
ר/קלג מוי/ר כטחון קמח לצורך המופ׳וכובפ׳מי שהפך ( דף יב ) ת״רטוסנים
וה״ק כל מי שא״א לו לכבס ולגלס בעי״ט הרי זה מות' לכבס ולגלחבמופ׳כיצד
אכל
כמועד
לצורך המועד ושלא לצורך המופד אסור ואס טחן והותיר ה״זמותר
סחל ז' שלו
להיו׳בי״ס ה״ז מית' לכבס כמוע׳וצס חל להיות בע״יט והוא סבת סא״א
קוצצים עצים במועד לצורך המועד ושלא לצורך הסועד אסור ואס קצץ וסנתירה״ז
לגלח בו
ביים
מפני
שהוא
סכת
מגלח
במועד
וא״עפ
שבסוף
דבריו כתב היינאלו
מות׳מטילין שכר במועד לטרך המועד ושלא לצורך המועד אסו׳ואס הטילוהותיר
מגלסין
ומכבסין
במועד
הבא
ממדיפת
הים
ויוצא
מבית
השביה
וכו
'
קאי
תיויהו
מות׳ובלב׳ שלא יעיי׳ורמינהי מטילין שכר במיעד לצורך הסועד ושלא לצורהמועד
תגלחת
וככוסואחל
שביעי
שלו
להיות
כי״ט
לא
קאי
אלא
תכבסקדאלו
תגלחת
אסור אחד סכרתמריסוא׳שכרסעוי׳י׳ואע״פ שיש לו ישן מערים ושותהמןהחדש
קסו׳פד תסלו׳ל' יום כמו סנתבא׳ודכי פסוט הוא דמאי דנקט בסחל ז' סלו להיות
מנאי היא דתניא אין מערימין בכך י׳יוסיבר יהודה אומי מערימין ופיס״יוכלכד
בי!/
רבותא קאמ׳דלא מבפיא א  5חל ג׳או חמשי סלו בי״ט דפשיט׳סלא היה אפשר
סלא יערי׳ שלא יעשה הרבה ויאע' לצורך המועד אני עושה דמממיןכדישתשתי’,
לו
לכבס
כפ״יט
ומפני
כך
מותר
לכבס
כמועד
אלא
אפי׳חל
ז׳סלו להיות כי״ט נמי
לאח הסיע' :וכתבו הר״אס והמרדכי הא דשת סכא לצורך היינו אפי׳כיוןמלאכתי׳
5
ן״א
לו
לכבס
כע״יט
והלכך
מות
'
לכבס
במועד
:
כתב המרדכי תניא בתו׳אע״פ
בחוע׳דכצור׳אוכל לא אסרו כיון מלאכתו והרי״ף והר״אש לא הזכירו דיןהערמ׳כלל
סהתירו
לספר
לא
יסתער
בר״ה
אלא
בצנעא
וכ״כ
הימ״בן
בספ
'
תורת
האדםב :
מסמ׳דס״ל כת״ק שלא התיר להערים • והרע״בם בפ״זבה׳י״טפסקסא״עפשיפלו
כחוב כמ״הד מי שהמיר דמו ובא ליסהר כמועד יראה דסרי לגלחו במועד
כדי
סכר
יפן
מערי׳ושותס
מן
החדש
שאין
הערמ׳זו
נכית
לרוא׳וכן
כל
כיוצ׳בזהונ׳ס״ת
לטובלו
ולהכניסו לדת האס' דכיון דנהגי' לגלח בעלי תשובה כאלו על סי ר' משה
ברשגו׳א״א הא דלא כהלכת׳ דר״י הוא דאמ׳הכי ופליגי רבנן עליה אבל בודאיאש
הדרשן
כדערס״י
בפי
בהעלותך
סבתן
טפס להתגלח הלוייס לפי שהיו כער׳על בכורי
החדש טוב לו מישן שלא כדרך הפרמס מות׳ע״ב ויבי׳פועק להקל בשלדכייה׳אבל
יסראל
שחטאו
בע״ז
וע״ז
קרויה
מת
ומת
אתקע למצור׳והמצורע טפקתגלחת ואס
כהל' הרי״ץ גיאת פוסק כת״ק סאסילהעיי׳עכ״ל וכיון דלא אשכחן מאןדשייאלא
ןכ
דמי
להא
דתני׳בס׳אלו
מגלחין
תזי׳ומצור
אפי׳היס
להם פנאי לגלח קוד׳המוע׳
הרמ״בס ה״ליחידא׳ולאנקטי׳כותי׳בסא • כתוב בפסקי סתו׳א״צ לצמצ׳סלחיססון
מותרין
לגלח
במוע׳כדי
שלא
ישהו
קרבפיס׳
ובעלי
תשוב
'
צמי
נראה לסתי' כדי שלא
יותר מכדי צרכו וכן להטיל שכר ולקוץ עניס לא יערי׳לטסון ככוונ׳יות׳מנדיצרכו
יפהא כמה מצות שהרי אין מצרפיןאומולכל דברסבקדוש׳עד שיגלח ויטבול וא״פג
וכ״ב
המרדכי
וז״ג
א״צ
לצמצ׳שלא
יטסון
יופי
מכרי
צורך
אכיל
אלא יטחוןכהרווח®
דודאי אינו מעכב מ"מ מנהג אבותינו מור׳הואוכדאסמכינןאקר׳ודחי׳גלוס דרבנן
ואס יותר יופר ואסור להערי׳ שלא יטחון יות׳בכוונ' או שיש לו ק Drויערי׳ויאמר
מקמי׳עכ״ל והיינולמנה׳אשכנז אכל אכן דלא נהגינן להצריך לנעלי תסו׳גלוס כלל
מזה אני יוכה וכ"כ לר״ת להחרים שלא להערים ע״כ כתב הרש״גאבמשוב' ואפי
פסיטא דאין מגלחין
כמוע'  :ובל אדסמות׳לגל׳מה שעל ספת פיו וכו' (סם ד י״ס ) יס לו
אמ׳אביטול ספרא
לחס מותר לטחון דפת חמה עדיף מן הצוננת  :גרס׳בגמ׳ { פס ) רב חציו
מסמי׳דרב
שפס
מזוית
לזוית
הנחה
כל
שמעכב
'
א״ר
אמי
ובספס
ליה
חצדא בסולא דמופדא מסו׳דלא היה לי מה יאכל וכתבו יבי׳בסי׳מקל'1גרסי
המעכבת כך היא גיר׳הרא־׳ש וכתב וז״ל פי׳הראב׳דמזוית לזוית זהו כל סלמעלס
כגמ׳אמ׳רב חננאל אמ׳רב קוצץ אדם דקל במועד אע״ס -שאיני צרי׳אלאלנסור׳סלי
מפתיח׳הפה הנח׳זה הו׳סס ישסוץלפה מכאןומכאןוקרי ליה הנח׳מפני סצרי׳לסניחו
לייט עלה אביי רב אשי ה״ל אב׳בשלני״יא אזל למקצייס כחול׳דעופד׳א״ל רבשילא
סלא
יגלח אותו במוע׳אלא מה סמעכ׳עליואבל בספ׳יכול לגלח בין שהו׳ממכב
בין מסלט״יא לרב אפי מאי דעתיך דאמ׳רב חננאל אמ׳יב קוצץ אדסדקל נמוע
סאינו
מפכ׳י׳אמי
אמ׳וכשפ׳נמי
כל
סספכב׳ופליג אדרב ואס׳דספה אינו יכול לגלח
סאינוצריך אלא לנפורתסלו סאלייטמלה אביי צ״ללא שמ יע ליכלומ׳לא-םני׳לי
אלא מה סי5ו' מעככ ממנה כך מצאתי הצום' כה״ג הילכך דר׳אמי סליג אדרב יהוא
אסתמיט
ניגא
כעאלמפסקי׳לשקי׳שבקי' וסדר את' ומשמ׳דלא קי״ל ידרבחננאל
בחראה הלכת׳כוותיס ע״כ ולא צהיר׳לי דהא דפסקו הגאוני׳כבתראי הייני מאביי
כיון דרב אשי הדר ביס אבל בהג׳אשרי כפס א״ז כתבך ^'׳בעיניו דהלכ׳ כרבחננאל
ואילך
אבל מקמי הכי אין הלכה כתלמיד במקוס היב ועוד בסל סופרים הלך
אחי
ונר׳דטעמו מסו׳דחי אשי לא סבר לה לדאכיי והא דאסחמיט כיגח נעאלמפכקי®
'המקל והיי מ״ל הד״יף שכת׳ כהלכותיו ומותי לגלח ספה בחול המועד ומשמע דלא
לשקיה לאו מסוס דלית הלכתא כי״ח אלא מפני תזלזל בכמה טל אביי ואמי לא
׳ «פליגעכ״ל  :והרמ״בם ג״כ שתם וכת׳כפ״י מה׳י׳ם מות ׳ליטול שפה בסולו של
עומדסביר׳לי והלך לעשות
מע'ש®.

תהלב

צפתי'

דרגל

דם
במופד כ  :ובנדי קטנים וכל כלי פשמןמומרין לכבסן• בנדי קטני' הוא ירושלמי
■ דבודאי בסל צמר אצטריך למיל דאלו כסל
טס כתבוהו הרא״ס ופמ״ג ונ״י וכת
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כנגדו מר5ו ' שלזה נמכויןרס״יסכתב אשתמיט כרג׳בעא למפסקיסלסקיס
לרס אשי מסו' לטבי אדאביי  :ומ״מ הפוסקים• סהסטיטו להו נרא׳ססובייס דלית
סלכמא כיב חננאל  :מוחרלעקור פסתן מפני שראוי לכסו׳בו את האוכלים וכו' פסהן אפי'3של גדולי נמי וכגהות מי *יתהבי ^ ו גס  "®Pי^ ,־ ,55ה! היכאב ע ' יו ־א ^צאימס«
ססר 3יהודה סרא למעקי כתנא ולמקטל כסותא ולמעקר פומסמי א״ל אמי לרב פי' כי דרך הקטני׳להתלכלך בט־ט ובצוא׳הדיי מ׳ס לא יכבס אלא אחד עכ״ל וכ״ג רקסמקא־וקה^
המרדכי וגס הגהות אסירי כתכווז״ל לי,נ׳א עדק אלי
יוסך3שלמ ' כתצל! חזי לחפיפ׳כשית׳ חזי
^ .צולאסימהמי למסי שזי חזי לנזיי
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אם הותיר מהס *  fcאסו׳לצוק או לקנותן כדי לכבש;
המועד אפי שלא יהיה לצורך אכילה כגון
וליןלגנ«י
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פשתןלספיפ׳וכל כיוצא בזס מותר לעקרו אא כיהו ראוין לאהוד מהןבסועיומי אפי אינן ראוייז אלא ע יn^QB
קסניס סמלפפין כסס התימקות כייז «.*".-ן •«»ץ
^' מלשונו שאינו יכול לעקו׳אלא כדי הדחק מותר וכן כל רב׳אפור לכבשו אא״כ יהא ראוי לאכו׳ממנו דלא 0גי לתכוק כאחת מהן אלאצריכין &10ר ־
פהסצרי׳הבל ה״ה כתב הי״א פי׳לחפיפה במועד אבל אס הוא דבי שאינו נמצ׳אהר המועד מותר לקנותו בכל פעם ג׳או ד לכרוך כסס התכוקסרי (ג £ן3הג״אפ’ק
דבהכיסךיבין ל« ץ 7ל?שאר
לנוי הנסי־לחוף בו הפרס ולפי שאין דיך ולככשו ציידי חי׳ועוףצרין בצינללצור' המול וכן כותשי חמין לכבס ג׳אוד׳בפע׳צסת ותו
מיגי׳7יג:ככצי 3מד
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הפשתן לעקרו לחצאין ס תירו לעקרו כלו לעשו׳רייסא וטוחניפולי׳לעשויגרוסו׳נעשיןכצינע׳לצורך חמול:
״ יכ רבימ ^ ל תנ ' ? י  * 5מידי י מית ביה' (31) 7״ דק׳שי׳
תירו־ן
לו רבית' לתכוק לא גזרו ביה רבנן וכת עוד השניי׳ה־א
:מועד והטעם כמו גילוח ן ^
נייןשצריךלמקצ׳טכ״ל וטעם זה כ״לגס
ואלו
מכבפין במועד
שמכבסיןא הבא ממיינת הים ומבית כת"ה דבחלו׳של קקלא בעי׳אזור מוכיח היאגמגה יזה
נעקיר' נסומ׳ וסומשמי; פיו׳ ו ׳שנתבשלו
י
I
® יי
קנתונמכליןע׳יי הדח ' וכו בספ״ק דמ״ק השביה ומבית האסוריןומנורה שהתירו לו חכמים שמגוד׳אסור רניכריס וידועי׳דסל קטני© הס וסתופע'
(ן׳ףי ) אמר רבא הכי תוחלני מגזרינהו בתכבוס' וטי שנד שלא לכבס ונשאל ברגל והתירו לן שכ^ 5ללן כתבו כסייף מפניו י& לכטים לכבסכגדי "למשת!בלא
פרימייס כסר  6סו' וכהי״אשסיתמייס לא היה להם פנאי לכבס כרפי' לעיל גבי תגלחת ומטפחות
אףך
?*}
מוכיח• /
irsiv 7wfi
? תט,ן? יביt,ח ה כדי סכוכדה !,ויכ ?'»>m rf 11D
הירים ו
שלא נמגסלי כל כרכןמ־תללקט :בחועד
לו אלא חלוק אחד סיס רגילות להחליףע״גדממר׳המיר
לצורך אניל׳והנומרי ' מאכיל׳ססור לכבשן שאפי' אם כבסן קידם הרגל חוזרי? ומתלכלכין ומטפחו' הספרים בגדיה ' וכל ספה צריך לו כל בגדיו ועל זה נגלי משח! הרי
נד שתצא מסס הליחה שלא יתליעורב שנותנין עליהן כשמסתפריןיאית דגרסי הפפדממטפחו׳הספגנין
נהגוהפולס לכבסן בס״ה עכ״ל (דל 5ן«רנ׳סר*״שיל*ו
פפג) אמר כיון דאי שנקי לסו מהלעי שמסתפגין בהן כשיוצאיןמב״הט ובגדי קטנים וכל בלי פשתן<* כמהר״יל ס כתב אסור לככס רק א ' א׳ )  :לי ^ר( p
כי' לנו לומר7לכצ
נפרקפסי ' האבר דמי ושריכלו׳כיוןשלקגין מותחן לכבסן וכ׳יא״א הר״אשז״ל ולא נהגו כן ואין להתירן ומי
■ כאיןצ!
הפתוח
ובגדיפשתן הוא כגמ׳דידןמימי' דרבי
לאכיל וצס יניח מות׳שאיצו ציי ' לאכילה שאין לו אלא חלוק אאפי׳אינו של פשתן מותר לכבסו שהוא
אלא הצוק א׳?(
ימליעיי ויוהסד־י הויצז צפרקמטי׳אכודה
מתלכלך מ^ר אף אם כבסו קוד ם לכן ובספ' המצו׳הטן אסיאאי׳כיוחנןופסקוה הרי ף והר חש והרת בס
יהלל!
כת' דלכאוי׳מסמ׳בגמ' ^ להיות שיי
והמידב
אסלת■ מכינה עתה שמית׳למכר׳כמוער אזורו מוכיח עליו וה״ר פרץ הוסיף! ל ^ סו׳בכל חלוקי' שלנוש ^ץ
 , ,אזור מוכיח 3נ כ
,
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■ עניה דר יוחנן וסברי דחס י כמכ!תר׳ןכו3ין.
סלכהבי תוחלי כמי שיי למימצייכהו כדי לנו אזו' מוכיח עליו וכ״ש מי שאיןלו אלא מפה אחת או סדין אחר ויבא פציג־
ואזלינן לחומר׳אכן ראב״יה ורבי' אברהסלא0ו'כו '! ןה הפי׳
שלא יופסדו כיוןדמתחל׳ לקטינהו לאכול
הזכיר שאין לו לכבסו דליכא הוכחה כלל ואי׳א הרא״ש ז״ל הביא מימר'
עכ״ל רר׳ש״י פי־בע״א והימ״בס לא
פסקו כרבי יוחנן והגס' מיי' החדשו׳כתכו ג׳ל יריי
דאזורו
ההיא
^
הבי
א׳וכו׳ולא
חלוק
לראלא
שאין
מי
דר׳יוחנן
וכן מות' לצוד׳דגי׳לאכלם■
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דנראסלמהר״ס לאסור לכבס כלי פשתן מ״ש' 3
ול3:ו'וכו' פס ( דף יא )תכן כל כבשי׳שהוא מוכיח עליו ימ שיש לו כלים .בבית האומן והן לצורך הם
כאביי ויבא והר״אש כתב הירושל ' וסמוך
יכול לאכול מהם במועד כובשן ופיש״י להביאם לביתו ואס אינן לצורך המועד לא יבי ^ סואס
לו כת׳הא דכלי פשתן מות ' לכבסן ואח״ס
נמי'סכו 3שיןבמלח שיכול לאכלן במועד מה לאכול נותן לו שברו ומניחו אצלו ואס אינו מאמינו נוטלו כת' והאידכ׳כהוג בהן אסור ואין להתירו
שלא יהא צריך להמתיןבאכילתן עד לאח' ממנו ומניחו .כמת הסמוך לו ואם ירא שמא יגנבו
משם מפגין וים למןכדבריו אי קאי גס אבגדי קטכיס
תקל
או אי לסקאי אלאאכלי פשתןבלכ ומדברי
המוען שיהיו נכבשקמהר וראויין לאכול
פידוכגמ׳ברית׳לבאיכוורי אזל כ״ע צורי
רכי׳נרא׳שהו׳מפ׳רקאי גס אכגדי קטנים
צייתו כוורא פר  ,לסו רבא לממל׳מכיהו א״ל אביי והא תנןכבסין שהוא יכו׳ לאכול דס׳ערי׳ומכי בגדי קסני׳בהדי כלי פשתן וח״כ כשכ׳בש הרא' ולא נהגו כן וכו' משמע
מהן במועד כובשן א״ל כיקדמעיקראדממא דאכ-־ל׳איתיכהו ואי שביק להו פסדי דאתרוייהוקאי אכל מדברי ר״י נראידלא קאי אלא אכלי פשתן בלבד  :וס ,שאין לו
נציקמטי׳האכד דמי ושרי ואיכא דאפיי סרא לסו רב5ז מיצי מיזל אתויי ומימלח אלא חלוק א' אפי' אינו של פשתן מוהר לכבסו שס א״ר אסי א״ר יוחנן מי שאין לו
*)5ל אגיי והא אכן כבשין שהוא יכול לאכול תהן כובשן מכן א״ל הצי נמי מתאכלי אלא חלוק אספומ׳לכבסו בח״ה ופי׳רכי׳דהיינו דוקא כחלוק שאינו יל פשתן דאלו
אגב איצצא וסרש״י בריתא פס נהר לבאי סס מקום סיורי מי עשו דיך לניר פיצא בשל פשתן מאי איייא אץ לו אלא חלוק אחד אפי'  6ית ליה תרי נמי דסא ר ׳וסנן
יוחנן
מימיו ונשתיירו שס דגייהדל למפלח הרבה אע״פ שאין יכולים לאכלס במופ׳סהרי גופיה הוא דאמ׳כלי פשתן מות לכבסן וכן כתב סמ״ג סי שאין לו אלא חלוק אחד
היומלוחי׳הרבה א״ל ה״כ דמלחיכהו מתאיל .כמוע ' אגב איצצא שמושך המלח מהם אפי׳אינושל פשתן מות' לכבס ו במועד • וכתבו המוספו ' מדלא משני הכ״ע בפלא
זמ״יפי׳איצצא דוסק׳אם יוצ׳לדוחקן תחש המכבס ולמוסטן מןהמלס יהיו רפויי' ככסו לפני הרגל וכו' משט ' דמי שאין לו אלא חלוק אסד שיי לכבס כמועד אפילי
לאכל׳מזועד • והרמ״ב׳כריב בפ״ז מה׳י״ט צד אדס דגיס כל ש׳יכול לצוד ומולח הכל פשע ולא כבסו לפני המוע' כנ״ל וכמוס' מסו  ' 9כזה עכ״ל ובסמ״ק אסר אאי׳כ אזורי
כמועד שהיי אפשר שיאכל מהם כמועד אס יסחוע אופס בידו פעמים יבות עד מוכיח עליו והר״ף הוסיף לאסור בכל החלוקי׳שלנו וכו' לפון ר בינו אינו מדוקדק
שיתרככו וכתו' בנ״י שאע״ע שמלח הרב׳יות׳מהצריך סרי יכול לומר ככל א 'בס ע ת בזה דמאי הוסיף לאסו׳דקאמ׳הח כיון דסמ״ק אס .י אא״כ אזורו מוכיח עליו ממיל'
לכאה ומליח׳לזה צעשאיצצ ' וכן כשימלח חכרו וסערמ׳כי ספי שריא אפי׳בי״טוכ״ש משמע דחלוקיס שלנו כיון שאין להס אזור אסור וז״ל סמ״ק ומי שאין לו אלא חלוק
בח״ס נדאמרי׳בפ״ק דביצה מעריס ומלח גרמא  1ימא  :ום״ש רבי' מכל אס הוא אס' ופזורו מוכיח עליו מותי לכבס אבל אין אזורו מוכיח עליו אסור ובחלוק שלנו
דבי שאינו נמצא אסר המועד מות׳לקנותו ולכבפו נר׳ שלמדו מדין השיירו׳שמותר ליכ׳אזור מוכיח עליה ולכך אסור לכבס אפי' מי שאין לו אלא חלוק א׳וכ׳ש מי שאין
לקנות מהן לפי שהוא דבר שאינו מצוי תמיד וכפו שיתבאר סי׳תקל״ט וגם מדיןמי לו אלא פפה וסדין דאסור לכב׳דליכ׳הוכח׳כלל ע״כ וא״מפ שבסמ״ק סל יבינו היס
שצריך לקנות יין בעת בציר לצורך שתית כל השנה ואס יעבור המועד לא ימצא כתוב הא דחלוק שלכו בשסהר״ף מ״מ לא ה׳ל לכתוב והר" ף הוסיף דהא לאו תות
צפו שמצא עכשו שנתבא׳כסי׳ההוא שמותר לקנותו  :ציידי סיה ועוף צדקבצנעא הוא כדפיי ' ומיסו בסמוך אכתיב ליישב זה • ויש לתמוה על מי סכת' סתם לאסור
יסמשנה בס״פק דמ" ק( 1ף יג ) הציידין וכדסוסות והגרוסו' עוסין בצנעא לצורך בחלוקיס שלנו דהא ספס חלוקי' דידן של פשתן סס וכלי פשתן מותר לכבסן וס״ל
לפדבחלוקי' שאינןםלפסתןקסמ' ד :ום" ^ רבי ' וא" אז״ל הגיא מימר׳דר יוחנן
כמועד ופי' רס״י הדשוסות שדשין וכומסין חמין לדייסא והגרוסו׳שטוחנין
ה ולין לגריסין בצנעא שמא יאמ׳זה סלא לצורך המופ׳ -וז״ל הרמ״גס כל מלסכו׳שהן מי שאין לו אלא חלוק אח׳ וכו ' ולא הביא ההיא זאזוח מוכיח עליו אף ע״ג דההיא
לצור
המוע ' כשעושין אותןאומניהן עוסין בצנע כיצד הציידין והסוחכיןוסכוצרין דאזורו מוכיח עליו לא אתמר כגמ׳סמוך להא דא״ר יוחנן מי שאין לו אלא חלו' אח׳
(מכו' בשוק הרי אלו עוסין בצנעא לצורך המועד וכת׳ה״ה וז״ל כתב רבי׳כשעושין וכו׳אלא דבייס פרקא ( דף י" ד ) חהא דאמרי׳דמי שאבד׳לו אגוה בערב הרגל אפור
איתן אומניהן לפי שאין צור׳לעפומןבצנע׳אלא האומכין סעוטין מלאכו׳לרני׳וכ״כ לספ׳ברגל אע״ג דאצוס הוה -משי' דל 6מוכחא מילת׳כלו׳דלא ידעי כ״ע דאכוס היס
פרי׳ממי שאיןלו אלא חלו׳אח׳סמות׳לכבסו אפ״ג דלא ידעי כ״ע שאין לי אלא חלוק
הימ״ק ופקד עכ״ל והטמ׳מפני שהן צריכץ לעסו' סרכ׳ביחד וכי׳כאלו עושץאוחן
לצויךחול  :כתוב המידכי ציידי דגים שהדבר ניכר שהוא לצורך המוע' היה ני' א׳ומשכי הא אתמ׳עלס אפ׳מר בר רב אשי אזורו מוכי׳עליו מ״פה״ל להר״אש לכפו׳
(התיר אף בפרסס ' ,מדאמרי׳בפ״ק סרא למייל ולמיצר משס׳בפיהסי׳ויש לדמותו על מימי' דמי שאין לו אלא חלוק א׳הא דאמ' עלה מר בי רב אשי אזורו מוכי׳עליו
לתכלין שניכר שהוא לצורך המועד ושרי בגט’עכ״ל  :כתוב בתרומת הדשן סימן וכן יש לתמו׳על הרי" ף והרמ״בס שכתבו הא דמי שאין לו אלא חלו' אח' ולא הביאו
?צ״ג התר פשוט דסולביןהבסמות כח״ה אפי׳ע״י ישראל ונראה דאפי׳שלא לצורך ההי׳דאזורו מוכי' עליו ונ״ל סהס מפרשי׳אזומ מוכי׳כדפרס״י כאןדמיססי! לו אלא
המועד קאמר מסוס דהוי דבר האיד:
חלו' א׳ פושעו ומתפסף במקפיי״נו וחוגרו באזורו ומוס' ומכבס החלו׳ ומודיע לכל
^קלד אץ מכבסין וכטעם כמו גלוס פשוט בפ׳אלו מגלח י ן tואלו מצבסין שאין לו אלא־חל ו' אחד פ״כ וצן פי׳הערוך דלפ״ז הא דאמרי ' אזורו מוכיח עליו לאו
הבא ממדינת הי׳ומבית השביה ומעד מטפחות הססגכין' משנ ' בפ' תנאה הוא לו׳סאס אץ אזורו מיכי׳פליו אסו׳נכבס אלא היינו לו׳סכל שאין לו אלא
״טמגלחין 1 :ם״ש ואיח דגיסי הספרי׳בלו׳מנופחומ סל שפרי הקדש וכןמפמע חלוק א' ומכבסו אזורו מוכי׳עליו שאץ לו חלו' אס ' סירי הוא חגור בלאסלו׳דמאי
דאפייין הא אפס' עלה אמ׳פר3ר רב אשי וכו' לאי למימי ' סמר בר יב אשי אחא
3ירוס׳ .כתה׳ לש טבשו נהגו בזה מומר׳ובן ראוי לעסות • פהסמרדפי דהא דסנן
^לומכבג׳ין ממעי הבא ממדיס' הים וכי׳ונל העולים מטומאה לטהרה פייירבעו לפרושי דרי' יוחנן לא התי׳אא״כ אזורו מוכי׳פליו דוק׳דא״כ ה״ל לפלמודלאתויי פא
* 5ילס להביא בעל קרי שאירע לו קרי במוע׳ולאיפויי נמי נעלת הכתה שנמצאת
יויסנן
דער3ר רב אשי אצל מימרא דרבי
זנמרלפי
'ב

דם

א־ח

הלכות חול המועד

תקלה תקלו

(ה ) פ׳׳,לי״ט -וכ?
ז ה  fihגמהל*י 3יוחקבסמו׳אלא היינו לו׳דכי אקשו מי הישיב׳על ׳ר יוסקאמאישרי לכבס מי שאין הוא לחצרו והא אמרי׳רישא אץמפנין אמ' אביי סיפא אתאןלכית פכחלוהיכנעלי
ש« תב 7םליני [ש 3לו אלא חלוק א׳דהא איכ׳לאסו׳מפני הרואי׳שאיג' יודעי׳שאץ לו אלא חלוק אח שני יוסף סיש אתאן וריש׳ה״ק אין משנין מכיס זו לבי׳שכחצ׳אחר׳דרך ר״ה אכלמפנה
קטנים נריכי׳לנגס מר בר יב אשי דכל שאין לו אלא חלוק
א׳כל הרואים אותו שמכבסו יודעי שאין לו היא מבית לבית שכאות׳חצר דבצנע׳הוא• ומ״ס רבי׳לא לפכו׳דירתו ולאלשגו׳כל.יו
!צנעה בנית ילא אלא חלו׳א׳סאזורו מוכי׳פליווהשת׳ניתשלאהוצרנוהסוסקי׳להיי׳דברי מר בר רב
משו׳דבכלל אין משנין הוא בין פנוי דירה בין שנוי כלי' • וכת' שאינו לצורך
■רךהמוע
המועד
עלגנגקר • ינ״ל אשי אלא דאבתי איכ׳למיד׳דא״כ לא שדי
משני שחס הוא לצויך המועד ודאישר,
לד ,קא :כפרהשיא
דעלין ר׳יוחנן למי שאין לו אלא חלוק א ' אלא
כה״ג שרי
* אמי מפכץמחצ׳לחצ׳לאלפנו׳דייתו ולאלפנוי כמו שנתבא׳בסי׳ סקוד׳זה • וכתבבהגהת
הנינןש פעל גג לכבסוע״יפצמו דאז אזורו מוכיח אכל,
ו
י כליו שאיקלצור' המוע׳ אכיל באותוחצר
אפירידכשאינה לצוק המועד אסחושש
לכבסו
ע״י
אחר
ואפי' ע״י אשתולאידהא;
נהר
מהכימש
מות׳מביילבי׳ואם אץ הבתי׳פתוחין לחצ׳אלא למבו-י י״אשמות' שמא יגנבו יכול לפנותן למקד' המש,תמי
שננימ  phשלי הרואי׳ככיס׳החלו' אינס מאין את בעליו
 1הסמוך לו מכאןואילך אסו׳ח־זא דאיןמפכיןמחצ׳לחצר אפי׳הוא רחוק הרכ׳ופסוט הוא (דהא כל
שמ 1ם להוה .כניד חגור בלא חלוק ואפסי לוע' דאה״נדלא ,מבי־׳לבי
מועל נזה ׳ אגל
רווק׳כששניה׳שלו או רש אדיאתאבלמאר׳אח׳לתוך שלומותר דבר אבד מותר־כמ״ש סי' תקל״ז ) ומ״ש
 5בנש נערהסיא מרי ר׳יוחנן אלא לכבסו ע״י עצמו דוקא
רבי׳ואס איןהבתי׳פתוחי׳לחצ׳אלאלמבוי
הנהר ולישנ׳דמי שאיןלואלאחלו׳א׳מותלכבסו גרסי׳בירוש׳אין מפגיןמדידנאה לנא׳ולאמכעור' לכעורת וה״מ
 {,א
י״א שמות׳מבי׳לבית הסמו׳לו מכאןואיל׳
אשיר כלנליהלנ׳ס ,ע״י עצמו משמע וכיון סבן לא הוצרכו' כששתיהןשלו או של אדיאח׳אבלמאד׳אח! לתוך שלו
אפי׳טגא׳
אסור
כ
כ
בהגהת
אשירי
בשסא״זח״ל
שאוסרת
להוליך הפוסקי׳לפ׳יות׳דהא מליסנ׳גופי׳מסתמ׳ לכעורימות׳הזבל
הכלים ל « נס נכרי
שבחציאסולהוציאו אלא יסלקנו לצררי׳ואם .ולדידן דליב' פצמ׳ישלהחעייבדב'ומבית
אלא
דא״כ
אנו
צריכים
!
לומ׳דכשבא־
לכבס
נתרב׳עד
שנעשי׳החצ׳כרפת מותילהוציאו :
■
למאשר לאפשר
לבי׳ הסמוך לו נר׳דמות׳אבל יותרמנאן
נלנעס על  fעפי חלוקו אסו׳לסאו׳חלו׳מחברווללבובעודו
1/pH
שצרי׳לרכוב לצור׳המוע׳ולא נסהללכ׳כרגליו אסור ובמרדכי יסן כתוב ולדידןדליכא
לעשות! נננעה מכב׳חלוק זה כדי שיהא אזורו מוכיח עליו
יכול ליטול צפתי הסום ולתקן כחליו
חצרו׳צריך להסמי ' שלא לפנו׳מביתלבית
זנזה מתורן «ה וא״כ ה״ל לפוסקי' לכתו׳ההי' דאזוח־מוכי'
והרסן ופל צרכי הרכיב׳ובלבר שלאיכוין מלאכתו במול מותר לא עירו׳ולא כלי׳ולא■שאר דברי’ דרךר״ס
שהקשה,
3
ללמדנו
שיש
לדמות
שהמרלבי והל מ עליו, ,
דודאיבשאינו■
דיןמוצ,זה ואע״ע .
.
.
להקיז רםלבהמייואין
מונעי׳ממג׳כל רפואיואץ מיביעיץאות׳אין כל ערך ואף כי צר לו המקו' ואףבצנעא
מישיסאילגו חלות
י
י• י•
׳י
י •י -
י•י
ל
מוצקים
התישפפא ;לע זץד^י
 7מושיבין תמגול' על הביצי׳לגדלאפרוחי'הושי' עליה׳ קודהמוע׳ אסו׳אך לא הוצר׳דרך ר״ה כי אסדרןסתק
בשאינ י שונ׳ ,מינ1יש ^ני
ישני
שבין
שניה׳דר׳חצ
'
מות׳עכ״ל  :וחאדאין
כלוחק • ולפי לנרי
וברחימעליהם יכיל להחזיר׳וה״מחוןגיימי^בריחתה
שאין טורח מסכין דוק׳בששניה' סלו או של אדסאקר
אינן תוצקיסכצל מג;נ
.לנתי.ס־י 6יאןויומינ,׳ בח1תר וישבו! עליהג ימי קור שברח שכב
נפטרו
הביצי
אבל
לא
;לפרי שניה' הצנה
רכו׳הייכוהירושל׳שכת' בסמוךונר׳שהיה
עליווא״לסה״ללכותבמשו׳דאפש׳סימצא
ישכעליהג׳ימי׳או
אפי׳ישבעליה׳ג ימי ויש ג ימי שברח מעליהם
{ y9ם
ימןתקמ״נ
ראוילכתובדגרסי׳בירושל' •והירו׳הזה
לין נתינת כלים מי שישאילנו חלו׳בעוד שהו׳מככס סליזר
אין מחזירין אותה וזהו לרב,אלפס דמלאכ׳חול המועד מדאורית׳ כתביו הר״אש סס וכת׳עליו בתםהרא״בד
לנונשתJ׳ ’ °בלב' דאינוהנ' להשאילו לזמן
יות׳ואסור אבל
נר' דכה״גאפילו מחצר לחצר מומרוהא
במועל■
לו ללבוש הסלו׳השאול בעודו מכבס זםדשאל׳כה״ג לא סכיח׳ ולא חסולה־הסוסקי'
דקאמרבגמ׳סיפא אתאן לביתסכקצ׳סיינומעלו לשלו וא משל אחרי׳ לסל אח
( , ) ,לבהנ׳א
ספ’ נ למ״ק יי■ ל ועי״ל דאנן ה״ק דמי
סאין לו אלא חלוק א' מסתמא איןלו מי שישמסנו והוא מכבסו אבל משל אחרי לשלו הכל מומ׳וליכ׳פלוגת׳ביןנמר׳דידןלירוש'עכ״ל  :כתבוהגה׳
«ניאי׳כציס «  -יפ ט״י עצמו ואז אזורו מוכי׳עליווליכ׳למגז׳כי׳מפני כך התיררתככד׳למי שאקלו אלא מיימ׳דירוש׳ מתי' מדיר׳ כפורה לנאה יכתו׳ סלי אפי׳מדירהינאה לכעור'סרייע׳צ
האימןאע^פשא■ ;« חלוק אח' לככסו
כמועד ולא חלקו בין מכבסו ע״י עצמו למכבסו ע״י אס׳וכיןמוצא ובנוסח׳ דידן בימש׳דכש אינו בתוך סלו אין מפצין אפי׳מכעור׳לנאה •והרעב״ס
לגורן המועל
מי סישאילנו
חלוק
בשע־הככמפהבלבד
לאינו
מוצא
דסת׳סתירו
למי
שאין
לו
אלא מה״י״ט התחיל לכתו׳מהירוש דאין משנין מהכעייר' לכא׳ולא מצאהלכערי׳ולאגערו
לעילסי׳רנ״גכיג״י
חלוק
א׳לכבסו
ולא
חלקו
בדבר
דלא
נתנוחכמי׳דבריהס
לשפוייס
ולפי
'
לא
הוצרכו
וכת
היה
רבי׳סוב׳שסירוש׳אץימסכי׳לגמרתנו כמה שהתירו הפנוי לתו' סלושאס
נשם רוקח הא לאי!
מביאי' בצים מבית הפוסקי׳להבי׳ההי׳דאזורו מוכי' עליו כלל והי״ס
סכ׳דחלוקי׳סלכו אסו׳מסציסאין ק למה הקשו על משנתנו ולמה לא תראי אבל מפכ׳ הוא לחצ׳שלו יכעס ' הלשוןאלא
הייני לכו אזור מוכיתעליוכר׳ שהוא מפי כדפרש״י בפ׳כל הבשר אזורו מוכיח עליו תמיד
האומן
ודאי סוף הייו׳חולקעס הגע׳ שלנו ולזה׳ אין לס מו בזה מליו עכ״ל ונר׳שזה היהג״כ
דנגיירה מלאכתן
הוא
קבוע
בחלוקו
וכשהו׳עושע
^
סלוק
ולובש
פלוק
אסינוטל
האזי
׳
מזה
;
וקוכעו
בזיז
דעת
סר״יף
שלא
הביאו
כת׳המרדני
בפיפי
שהפך
תנא
ובלב
'
סימיס׳בצינעאבתוך
נמועל אבל נגמר
קולס«ועל תותי וזה שאין לו אחר מכבסו עס אזורו והיוא' כשהוא מכבסו ואזורי עמו יודע ש אין לו ביתו וכ״ש שחסו ' להסיע ממינומפיד לעי' אס לא בשביל דבר האבי ע כויתבא׳זה
זהר׳ן אוסר גכל חלוק אחר ע״כ דהשפ׳חלוקיס שלנו
פאקאזור קבוע בהס אס לא היו סל פסתןאסו' בסי תק״לח בס״ר  -כתו' במרדכי ישן ע׳מישהפךא״ר יוחנן אסהזכירוך לבולייהא
ענין 1כ״נ לעת לכבס אפי׳אס אין לו אלא חלוק א '
משוס
דליכ
'
אזור
מוטח
עליו
וכך
סה
דברי
התו'
ירדן גבולך פי' בולי סר וקאע' ר׳יוחנן אם הזכירוך לשר ואתה ירא מות' לךלכרות
שאר הפוסקים  .בפ״ב דתעגית והשתא יש ליישב
מ״ס
רבי׳בסבר׳הר״ף
ל׳הוסיף
שרבי
'
גורס
בסמ״ק
על הספק דאין לך דכר האל גדול מזהיו ' יוחנן דקאי בארץ ישי' נקט לברוחבעבר
סהגהת
הר״ף מתחיל מאבל אץ אזורו מוכיח עליו אסוי וסמ״ק לא כפ׳אלא שמי הירדן ואע״ג דאסולצאת ממקו׳למקו׳על לא דבי במוע׳דהא אץיוצאיןמדירהלריר'
סאין לו אלא חלוק א׳ואזומ מוכיח עליו מות׳לכבס ולשון זה
אפס
לסיסו
כדפיש״י
משום
נריח
א
וכל
שכן
לצאת
למיסקי
'
אס
אינו
למזונות
או
לעשות
פיקמטיאכדב'
במ״ק והוא פי׳סרי״ף והר״אש והרמ״בם אלא שהס סוכרים דלא כסקא לןמינה מידי האבר הכא סיי דגס זה דבי האבד עכ’ל  :ה זבל שבחצי אסור להוציאו וכו' עד
כדפרישית ולפיכך לא הזכירוהו וסמ״ק סובר מפקא לן מינה
למך מילי שכתבתי סוף הסימן ברימא ואוקמת׳דיבא בפרק מקום שנהגו ( דףכ״ה ) וכתבההרא״ס
בסמו׳סלא התירו אלא לככסוע״י עצמו דוקא ושלא יהיה
לבוס
חלוק
שאול
בסע'
בפיק מי שהפך:
הכנוס ומ״מ כל ססכבסו ע״י עצמו ואינו לבוש שלוק אחר
בשפ׳כבו׳בחלוקיס
דידן
תקלו מי
סנייך לרכוב לצריך המועד ולא כסה ללכת ברגליו יכולליטול
סרי אפי' אס לא היו של פשתןוהר״פ הוסיף לאסור בכל
חלוקי׳סלנואס
לא
היו
של
צפיכי הסוש וכי׳בס׳׳פק דמ״ק ( דף י' ) סוס סיויכעליווחמור
פשתן שאין לנו אזור מוכיח עליו שהוא מער' אזורו מוכיח עליו כדפרס״י בפרק כל שרוכב מליו מותר ליטול צפיכיו בסול המועד* וכתב סרא״ש ומיירי באדםשרגיל
הבשר
וזה אינו כמצ׳בתלוקיס שלנו• כתב המרדני תניא בתו׳אע״פ שהתירולכב' ברכיבה ולא למוד ללצת כיגל־ו וצריך לרכוב לצורך המועד וה״ה נעךלתקן בחלי
לא
יוליך
לכובס
אלא
מכבס
בצנע׳בתיך
ביתו
ואח
'
כ
בסמוך
כת
'
כל
אלו
שמככסין
רגליו ומה שלא הזכירה לפי סבימיסס לא היו רגילים לתקן ברזלי' לרגליהבהמות
במוע׳מכבסץ
כדרכן
ואפי
'
מתי
ואהל
ולמועד
לא
כעי
צנעא
מפני
כבו׳המועד
כסו
סעופין כארץ רוסי״אה סאינס עושים בחליס לטלפי סוסיהם אלארק
סאץ מתכבסין יפה בבית כמו על מה׳וראיה מכר הריא לדידי שזי לי ימא דטבריא
הצפמים נוטלים לפי שהאיץ עפר תיחוח ואץ אבנים מצויים סס אבל בארץהזאת
דמפקי לה משיכלי דמני אלמא דהא דשרי לכבס
במוע׳אפי׳בפרהסי׳ע״גהנה׳וכ׳כ
שאין
הבהמות
יכולות
לילך
בלא
ברזלים
מותר לתקנ׳במועד וכן האוכף והישן אם
בהגה״מ ה והיה קשה בעיני היאך
חולקים על התוספתא ובדקתי ומצאתי סכלשץ הוא צריך לרכוב לצורך המועד ובלבד שלא יכוין מלאכתו במועל
■ ע  :״ל וגס החום׳
הזה היא סטייה כל אלו שאמיו
מככסי׳במוע׳מות׳לכבס
בתו׳ל׳יוס
של
אכל
אע״ע
והמרדכי וסמ״ג התירו לתקן בחילי הסוס ומשמע מדברי הי״אש דדרקא לרכוב
שהתירו לו לכבס לא יולי' כליו
לכובס
אכל
מבבת
הוא
בצנעא
בפוך
ביתו
ומשמע
לצורך המועד הוא דשיינן לפקןציכי רכיבה והוא שלא נסה ללכת כרגליו אכל אס
פהס מפיסים דהא דקתנילא יוליך כליו לכובס לא קאי אלא למי שהואמות׳לכבס נסה ללכת כרגליו או אפילו אס לא נסה ללכת ברגליו אס הוא שלא לצורך המועד
בתוך ימי אכלו אבל מי שהוא מותי לכבס במועד לא בעי
צנעא  :מיסיס לו כלים אסיר לתקן צרכי רכיכה אבל לרכוב אע״פפאינו לצורך המועד שרי כיון שאינו
בכית האומן והן לצורף
המועד וט׳כיית׳בס׳יפ מי שהפך (דף נה ) ובפ׳מקו׳שנהנו עושה סוס מלאכה אכל כתוספות סלבי כתוב בלשון הזה סוס שמכ 3עליופישו
(דף יג ) מביאים כלים
מבית
האומן
כגון
כד
תכית הנדר וכיס מבית הזגג אבל לא
בתוספות לכורך המועד משמע שאסור ליבוב בסנס ע״כ ומיסו לרכוב כדילטייל
צמי מבית הצבמ ולא
כלים
מבית
האומן
ואס
אקלי
מה
יאכל
נותן
לו
סכרו
ומניחו
נראה דאפי' לפי דבריהם לצורך המועד מקרי למנין להתיר לרכוב ואפשי דאף
אצלו ואס אינו
מאמינו
מניחו
בכית
הסמוך
לו
ואמסושז
להס
שמא
לתקן
ימבומכיאין
צרכי
רכיבה
נמי שרי ומ״ס התוסס ' שאסור לרכוב בחגה היינו שאינו לציי!
בצנמא בתוך
ביתו
כך
היא
גרסת
ספרים
שלנו
אכל
הרי״ף
וסרא״ס
גויסיס
ואס
המועד
כלל ואפי' לטייל אכל לעייל מיסרא שרי וכן נוהגים העולם לרצוי עלהסום
קושש להס
שמא
יגנבו
מסק
לחצי
אסרת
וכך
נראה
שהיא
גרסת
רכי׳פכתב
מפק
בחול
המועד
לטייל
וגם
נוהגים
לרכוב
על
הסוס
לילך
מעיר לעיר אפי ' סלאלצורך
למקו׳סראשין המשתמר וכ״נ שכיה גורס סמ״ג והימ״בס כתב בפ״ח אס חושש להס המועד והא ודאי שלא כדברי המום" הוא אבל הס סומכי' על מה סכר מדברי סיאש
 0מא יגנבו ספק לחצר אחרת אבל לא יביא ׳לביתו אלא בצנעא וני' שהיא הי׳גורס
דליכוב אע״פ שאינו לצורך המוע׳מותר ומיהו לפי מה שכתבתי כסי׳שקור׳זהכשם
בספרים דידן דגרסי מביאן בצכע׳בתוך ביתו ימ׳׳ס מפכץ לחצי אחי־ת הוא
ממה
מרדכי יש אסו׳לילך כמופ׳מעי׳לנדר אם לא לצור תזונו׳שאין לו מס יא :ל אי " עסו
סשנינו שס במשנה אין מביאיןכלי .ס מבית האומן אס חישש להס מפנין
לשצ׳אסי
פיקמטיא בדכ׳האביד ולענין הלכה כקיטיכן להקל כרעסמ' מדברי הי״אשוכמנהג
ומה שחלק רבי׳בץ כליס שכס לצורך המועד לשאינם לצויך המועד
קפרש״י
דה״ט
העול ' :כתבוהרמ״' 3וםמ" גמית ' לשרוקהסוס כדי לייפותו והוא עשי׳כספ קיסP
דשרי בי־ית׳להביא כד וכוס משוס דלצורך המועד הסוכן כתבו
הפוסקים
ז״ל
:
וז״ל
כ
^
תר
להקיז
דם
לבהמה
ואין
מינעין
מימנה
כל
יפואי
בייתא
שם
וכתבו
סמוססי
גמקי יוסף אין מביאין כליס מבית האומן אם אינם לצורך המועד שיחשבו המאיס
דאפי׳יפוא ' שיס בה מלאכה שיי • ומ״ש דאין סיגיע^ן אותה בייתא3פ מישהפך
סהבעל הבית נתנן לתקן אותם במי־עד ויאמרו שהאומן פקין במועד ו :
(דף יב ) ופרש״י משו׳דעבירמלאכ׳בחול המוע' כלומ׳ססו' טורח ביבי שאינו לנזיר
המועד
ואינו
דבר
האפד
ואע״ג
דר
'
יהוד' פלי ג ואמ' בהמה שתבעה מרגיעיןעלי&
תקלח אץ מפכיןמחצר לחצ׳ לא לפנות דירתווכו׳מסכה בפ׳מי סהפךידף יג)
אין מפנק מבית למת אבל מפנ׳צוא לחצתוכגמ' (שס )אבל מפנה
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הלכות חול המועד
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ד־מ

^3ש3יל 610מצטנן הרי״ף והר׳אש  6hהזכירו אלא דברי ת״ק בלב׳וכ״סהרמב* דבר האבד אסור־וא״ת אמאי לאכתדהא דסרי להחזיר בכרסה סייכו דוקנו מוך
ןול 6נדמפע׳ מדברי
,
— הגהות אסירי דהלכס כר׳יהודה ; א ' |,מושיכץתמגולת על ל ח ירדה
כדאמ׳רבהונא ור׳אמי נמי מסמ׳דלא פליג עליה כסא וכדכת'הר״ 6ס ’י־י <תא״ 1ינ״י}?«5
נניצי׳לגדל
אפרוחים ומימסנה בפ' מקו' סנהגו (ףד נה ) מושיביןסובכץלתמגולי ' שמאחר סנת׳רכמתה אין מושיבין אחרת משוס דהוי טרתא יתירא ממילא משמע ( וא״נאתר_
53.־ר
כעעשרותמגול׳שכרח׳מחזיריןאותה
למקוס
'
ואס
ממה
מוסיבין
אפר
'
תחתי
'
’
דבכרח׳אס׳גלמירדה איןמקזירין כיון דטי־חא יהירא הוא -א״ג שהימ״כס מפ׳אבל» 5אכה עד כלי
ץ
נגפ
׳
(
סס
)
השתאותובימותב
י
נןאהדורי
אח׳נ׳פרחצימרהמינס
הלך
לו
שלא יפשיל אלא
מ3,עי5ן אמי אכיי סיפא אתאן לחולו של אבללר״תשהו׳מדרבנן&פי' לאישביעליהיג ,ימי׳ אם הוא תוך׳ג אס
משזו״ומשבעל אות'כצי׳שו' לא יועילג ל! גי * ״•
. .. ,
,
ה״לאנה יוכל ובל
^ אמר רב הונא לא סכו אלא תוך ג׳
ימים לבריחת' מהזירין אותה :
ומשו דהוי סרס סלא לצורך אץ מתזירין < י»ר א!תיו *
לפיוד׳דאכמי לא פרח צימר' מינ׳ואח׳ג
דבך האב,א מותילעשותיכח״ה בלאשיטי וכיון דאח ' ג' למרדה אין הנאה בחזרתה זככלני כתג לצל
תקל?
לי& יכמס דפסדילה ביעי לגמרי
אבל
:ךביתהשלחין,שהי' שדהשצריך לא הוצרךהרמ״כס לאסרו דבלאו הכי איןתהשאפ«• .
להיזל
I
הלכך בית השלוח
לאס׳ג׳למירד׳דפרס לה
צימר׳מינ׳ותוך
ג׳
לך
אדס שיחזיי־כהכ דןןס ^יןנ] יס רןןעל מ נטירה׳יע€ה •
לישיבתה דאכתילא
פסדי
ביעי
לגמרי
בחזרתה
•
ועי״ל
סהימ״בס
דנקס ג ' ימים
אפור ׳ר אמי אמר
אפילו
תוך
ג
'
לישיבתה
לאו אכרחה יאמפה ובא להושיב אחרת
?0דרינןבמאי
קא
מיסלגימר
סבר
תחתיה במועד בלחוד קאי אלא גס להינ׳
להפס׳מיוכ׳סש־שו
להפס׳מועט
לא
חששו
דמתה
ובא
להושי׳אחרת
מחתי
'
בי״ד נמי
למוסבר להפסמועט כמי חששו ופרס״י
קאי דדוקא אחי ג ' ימיס לישיבתה מושיב
פיפ׳דקתכי מחזירץ בחולו של מוע׳קאמ' ־״* *י* « וו*  « 1י ^ ׳״י ^ י ״׳ • י* י
אחר׳מחתי׳אבל מיך ג׳ימיס לישיבת' לא
*יי י י י*
י*
 [Mmך  -ץי  / wiן✓ ** ו w
*׳׳* Vן
משו׳הפס׳כיציסדדב׳סאבד מות' לא שאנו או חרש ולא חיישי׳כיקשהויחדש שמא יתקלקל אבל סי׳מכונסץ סהואז״ל סוברסישטוית יותר כשמתה
להושי׳אחר׳ההתי׳מלהושי׳סובכיןבחחל׳
לאף כמועד מחזירין אלא תוך ג' למרדס גגקוין ׳בגומא וצריך לדלות מהן ויש בו טורח או ממי גשמים
סערן לא עברו ג'
ימיסלאשברחה מעליהס מקובצי׳אסו׳להעוקרת מהן אעי׳ב' ערוגות זו למעל מזו איןדוליץ ומ״ה אע״פשהתיר בי״ד להושיב שובכין
^נתי לא פיח צימר' עבר חמימותה
בתחלה אסור לס ישיב אסריתחתי׳כשמלו'
\ !1נה והיא טח׳להחזי׳ ולאחר ג׳ליסיבהה מהתחתונ׳להשקר׳העליונ׳ואפייאחתחצי' גבוה וחציו נמוכה אין
משו׳דהוי סירח׳יתירא אלא כשהוא אה׳ג׳
*סנכי יחכה עליה' ג ימיה קורס שעמדה דולין מהמקו' הנמוך לחשקו׳ הגבוה יאורו׳מים המושבי'מהאגמי׳
ימיס לישיבת' דאיכ׳פסיד׳דביעי דמז אף
מעליה׳וככ׳כשתנו הכציס ואס לא תחזור אם
אינן פופקין שמקלחין תמי׳מות׳להשקו׳ מהם ואם הן פוסקין פ״ג דהוי טרח׳יתיר׳שרי בי״ד אכל בשוע׳
אסורין
חריצין
שהמים
באין
דרך
נוי הן אובדי' דאין יאוייס לאכילה אבל
לא כיוןדטירח׳יתיי׳הו׳והו' מפר׳רפלוגת'
לצפי ג׳ למידה שהיא קם ס וטורחה
גדול
להחזירה
או
אפי׳פוך
ג׳למוידה
אס
פוך
דרב
הונא
וי׳אמי
קאי
אבכא
דברחה
ואבבא
דמתה
דאע״ג
דתוך ג׳למיררה ואחד
נעמדה מעליהם דאגתי לא פסדי
ביעי
שהריראויין
לאניל׳לא
מהדיינן אפי׳תוך ג׳למירדה לא קאי אלא לברחה תיךג׳לישיכתה ואחי ג׳ליסיבתה קאי בין אביחה
ג׳לישיבת׳הואיל ונשתנו קכת
ואין
ראוייה
לכל
אדם
אלא
למי
שדעתו
יפה
ואינו כין אפתה ולפ״ז ניחא שמ״ס שישבה על הבציס שלשימיס וכן מ״ש כרי שלא יפסדו
אסטכס מהדריגן להפסד
מועט
סמוכרץ
בזול
למי
שדעתו
יפה
עכ״ל
וכך
הס
דבריי
הבציס לי״ד גופיה כמי אצטריך • והיי״ף כתב המסכה כצורתה ולא כתב שוסדבר
הר״אש וכתב עוד ונר'
די
"
פס
ר
מועט
ת
ק
*
ג׳פל־ג
רחמי
אבל
בטיח
א
דכתר
שלשה
מהנאמר
כגמ׳עליה
וצריך
סעס
למה
ואפש׳שהוא
מס
דר אמי אחי ג' לעירדה נמי
למרדה לא
פליג איב הונא ונתב עוד יש פוסקים כיב סונא לחומרא אבל למאי פליג דאע״ג דאיל' תרפי לריפות׳שהוא תוך ג׳לישיבתה ואח' ג׳למירדה אפ״ה שרי
דפסיק
ר״מ
ורי״בא
דחסו
'
מלאכ׳בח״ס
דרבנן א 'ר אזלייביה לקולא ונתבארו דברי וסובר ז״ל דהלכה כר׳אמי ומסכי כך לא הוצרך להבי ' אלא המשנה כצירתס וממילא
יני׳ומיהו
מ״ש
שסרי״ף
סובר דמלאכ׳ת״ה מדאורית׳איכייודע מנין לו שאס מפני .
משממכלגונאפריולס״זצ״לססוב׳דלר׳אמי לא צריכיכ׳לדחוקי מתגי' לאוקומי
סנפ׳הכריהו׳דינפי מקראי דמלאכ׳ת״ה ראורית׳אץ משס ראיה דסא איכא למימר בח״סדלדידי׳לא שייך לעפרך השתא אותובי מותביצן אסדויי מבעי׳דכיון דמתני'
זאע״גדסכר
דאסמכתות בעלמ׳נינהו כתבם • ואיב׳לעייני למהאל כתב רבי ' אס אפי' אסר ג׳למירדהשרי ליכא למפיך הכי דיכות' איכא באהדורי טסי סכאותובי
מתה
מושיבץאחר׳תחתיהוי״ל
פהו׳מפר דכי
אמרי׳סיפ׳אתאןלס״סאכרס מחזירין דהא ודאי מאסר שמרדה ג׳ימיסאיכא טרחא להחזירה יותר « להושיבה בתחל׳ומאן
אותהכלבדקאי
אכל
אס
מתה
מוסיביןאחר
תחתי׳לא קאי
אלא אי״ד וצ״כ מדברי דאתמה ואמ' השת׳אהדוריימהדריקאותובימבעי׳וכןאביי דאצטרי׳לדסוקי ולמי «'
נומ״נס והכי דיק לשון רש״י וטעמא
משוס דכיון דההיא פרקא בי״ד טסיק ואתי סיפא בח״ה הוי סברי כיב הונא דאחר ג׳ימיס למירדס אין מחזירין דכיון דתון 'ג
כל מאי דאפשר לאוקומי מתני׳כי״ד
מיקמי׳ולס״זה״פ
רמתכיתין
«
ושיבץ
סובכין
ימי׳ למירדה ליכא טרחא כמו באותובי במחל' ושייך למפרך השת׳אותובי מותבינן
בי״ד וכח״ה אין מושיכין לכתהלס
אבל
מסזירין
ובי״ד
כיון
דמושיבין
לכתחל׳אצ״ל
אהדורי מיבעיא ואנטיךלדסוק׳ולאוקומה כת״ה אבל אנן דלית לן דיב הונא ל״ק
מאס מתה מושיבץ אחרת אבל בס״ה לא ואט ג דדיכר האכד הוא דפסדי ביעי כיון לן מידי ומתוקמא ממני׳ספיר בי״ד כפשטה ומפני כך לא כת' הרב אלא משנתינו
מפישטדחאאסורדומיאדאחר ג׳ימיס
למיידהדאסור להחזירה מסוס לפרח כצור תה והשתא דאתית להרי אפשר לו׳ דהרמ״בס כמי מפרש דר' אמי אאחר ג'
נימיה מינה ואיכ׳טויח להחזיר׳וכ״ש
דאס
מתה
אין
מושיכין
אתית
ולכן
למירדה
לא
נמי
כתב
סליג
סא״טפ שהוא מוך ג ' לישיבתה ואסר נ׳למירדה שרי והלכה כר'
וני׳כאןסאס מתהמושיבין
אחרתמשו׳דלאו
במוע׳מיתניי׳ אלא בי״ד .ולא כתבה אמי ולפיכך סתס וכתב סאס ברחה כמועד מעל הכיצי׳מחזירץ אותה למקומה ולא
ג״כגבי י״ר משוס וכיון
סכחימושיבין
ס־בכין
לתמגולילכמחלהחכ״סשאססתה
אג׳ימיס
שהזכיר ברישא קאי אלא אפי׳תוךג' ימים לישיבתה נמימחזירין ומיהו
מושיבין אשית• וא״ת
לפיאה
קשה
דמאי
משני
©
יפ׳אתאןלחולו
•
של
מומ׳הא
אכתי
בהא
סליגא
הרי״ף
שהוא
סכור
דאוקמתא
דאביי
לר׳אמי
נמי
איתא
■
ומ״ש גבי
איכלמפרךלגכי
י״דהשתאאותובילכמחלהמותבינ׳אס מתה מושיבין אחית
סתהתוךג' ימיסוקמ ' סכדיץ £לא יפסמהבציס אפשר דליבותא דעתה במועד
 ,מיבעיא וי״ל דמעקרא ל-א הוה קשי' ליה דנימני מתניאו ואציל רהא בכל דוכתא נקטיה כדביי הפי׳הראשון או דלי״ד נמי אצטריך כדברי הפירוש השני ובין כ! וכין
אמייאו ואצ״ל זו קתכי אלא משו׳דהנ׳תלת בבי לא מיתני3חד סוגי׳דריש׳ומציעת'
כך לא קאי לכרחה דביחס בכל גווכא שרי להאי סירושא :
מיתנו בזו ואצ״ל זוומציעת' וסיפ׳מימכו כלא זו אף זו הוה קשי׳ליה וכיוןדאוקימנא
תקלז
דבר האבד מות׳לעשותו בחול׳המוע׳בלא שנוי סכי א מריי בפ׳מי שהפך
מציעת׳בח״ה קמו לקו רישא וסיפא דסיסא למייריכי״דבזו ואין צ״ל זו ותו לא
(
דף
י
8
)
דס״ל
לר׳
יוסי
ואפסיקא
כגמר׳הלכתא כוותיה הילכךכיש
קמה מידי • והרמ״בס כתב בסוף הלכות י״ט מושיכיןשוככין לתרנגולים
תרנגולת
השלרזין
שהוא
שדה
סכריך
להשקותה
תמיד
ופר' מותר להשקותה ריש מסכת מ״ק
שישבה על הביצי׳ג׳ימי׳או יתר מושיכין אסר׳תחתיה בי״ר כדי פלא יפסדו הבציס ( דף יב ) משקין• בית השלחין במועד בין ממעין שיצא בתחלה בין ממעין שלא יצא
 .ממימד אין מושיכץ אבל א  0ברחה במועד מעל הביצים מחזירין אותה למקומה במחלה אבל אין משקין לא ממי הגשמ׳ס ולא ממי הקילון ובגמרא (סס ) מאן תנא
שה״ל  :וים לתמוה עליו דהא פלוגתא דרב הונא ור' אמי ע״ב אכבא דכרחה קאי דפסידא אין ורווחא לא ואפי׳כמקוס פסידא מיטרס כמי לא טרחינן כלו׳סרח יתיר׳
דאלי במפה לא שייך למימר למידוהוא ז״ל סתס וכת ברחה מחזירין אות׳למקומה לא טרחיקדקתכי אבל לא ממי הגשמי ' ולא ממי הקילון וסרס״י מאן תצא דמתני'
דמשמע אמי׳תוך ג׳לישיבתה ואתי ג׳למי״ה ועודדבכאדמת׳מושיביןאתר׳תחתיה דפסירא שיי למיטיח בה בח*ה כגון בית השלחץ התיחא לא כגון דבית הבעל
פספס ליס דמיירי אחר ג׳ימיס לישיבתה שהרי כתב בה שיפכה על הכציס ג 'ימים דאסו׳להסקות מאחי שאין בה הפסד שא״צ להשקותה אלא להרווחה דמלת 'לשווי
וא״כ אמאי קא׳דבמועד אין מושיבין כיון דאיכא הפסד ה״ל למיסרי כדשרינן כל אפלי חרפי וכתו׳בנ״י אע״ג ראי הוה משק ' שדה בית הבעל הוה טבי׳טפי לא תקרי
מי האבד ועוד כיון שהוא ז״ל סובר ד3בא דמתה מושיבץ אחרת חחתי׳מתוקמא פסיד׳אלא דבר שהגיע לפירו׳יהדי מפסיד אכל להוסיף על מה שכיאה לפיןהרות׳
 *'3י יאמאי מצריךסיהיה אחר ג' ימי׳ליסיבתה אפי׳תוך ׳ג כמי דהא תוך ג' לא גרע מקרי ולא הפסד ולא דחינןחול המועד מסייהרווחתו ומ״ס רבי׳ודוק׳סהתחיל קור'
פעוסיכ בתחלה דשרי כוקמני רישא • וי״ל דסרמ״בס כמי סכר דבמתה אפי ' תוך המועד וכו׳אבל אס לא השק׳קוד׳לק אסור משכ' סס ( דף ו ) ר״א כן יעק׳ או׳זרעים
נ ימיסליפינת׳מוסיכין אחר' בי״ד ולא כת׳במתה שיספה טל הבצים ג ' יעים אלא שלא שמו מלפני המועד לא ישקום במועד וחכמים מפירקופסקו הרי״ף והר״אש
^שמועינןדאפ״ל במוע׳אין מוסיבין וכן מ״ם סושיבין אחר׳תחתיהבי״דכדי שלא והרע״בסכראב״י וכגמ׳סני׳כשאמרו אסו ' להשקותן
־שקופן1כמיע׳לא אמיו אלא בזרפיס
יפפדוסבניימסו׳רכוחא דמועד
נקטיה לאשמועינן דאט״ג דאיכ ' פסיד׳דביעי אין סלא שתו מלפני המועד אכל זיפי׳שסתו לפני סמופ׳סות׳ להשקותן במופ׳ופרש״י
מישיכץ דאלו לי״ד גופיה
אפי׳ליכ׳פסידא
דביעי
שדי
דהא
כמושיביןשובכיןלפתחל'
זרעים
שלא
שתו
לפני המועד שלא היו מלומדים לשתו׳ממיד לפני המוע' לא ישקם
/יר סוס פסיד׳ואפ״ס
סריומאח׳סכת׳דבמועד במתה אין מוסיכץ אסר' אפי' אחר במועד דהואיל ולא משקה להו תדיר לפני המועד לא ה''ל פסידא אי לא משק׳להו
ג ימיה לישיבתה
ממילא
משמע
שמ״ש
שאס
ביחה במועד מחזיריןאות׳למקומה במועד • ונ״י פירש שלא שתו מלפני המועד לא־׳יסקםבמועד לפי שאץ פסידא
׳׳חיגיימיס
לישיכפ׳דוק׳קאמר
וכדרב
הוכא
דהא
על
מ״ס
בחחל׳שיסבה
על
במוט
'
הכצי׳
ואס
היה כהס הפסד כב׳הגיע ההפסד להס מערב מועד ואקמיתי אלא דכי
’•5מיס
אריות
'
קחי
וסבר׳הוא
כיון
דבמת
'
אסרי
אפי׳אחי
שלס
לישיבתה שלא נתיר האבד במוע׳והר״אבד כת׳נ״ל שאס אירע אונס בסס לפני סמוע׳סלא יכו׳לסשקות'
 33יס
)
כי׳הוך
ג׳ומספיין
סכתיר
בס
אח׳ג׳ליפיכת׳דוק׳וטעמי
דמסשיי
כמת׳
טפי
סמות׳להשקותס
במועד
ואינו
אסור
אלא
כפשכש להשקותם אושנממצ׳כהס ע ":ל
מדבריוה
משוס
דגברסה
אין
סורח
כ״כ
להחזירה
מאח׳שהיא
עצמ׳יסלה
כבר
עליהן
נמקי
יוסף
והימ״בם
כתב
בפ״ח
מה׳י״ט זרעים שלא שתו מלפני המיועד לא ישקם
 vPכפתה ובאלהושי׳אתי׳תחפיה איכיסיחא טיבא דכיון סהוחמו תחת תמגול' כמועד מפנישהס צייכיס מיס רכיס ויבא לידי טורח יותרנלי׳וכל ה* כאדאיב^
א ^ין תמגול׳אסר׳מצ׳ליש׳עליהן אלא בקושי וכיון דטרח׳יתירא הוא אע״ס שהוא טימא ימירא אפי׳כמקוס פסידא לא טרקינן ורבי '
יחסם

ג׳ תקלז (א).

חול

ד״מ
(נ ) ונ״ 5יאי|
*ילוק גיןr»-f)zh
 9מיםגכנש לתין
החריגי׳יאינ׳ '־!■א
 «#נה לחי ] א:
שינאה קסג« לגל
השני למן ]יל״גולם
$ם דרכן לפסיק
אסורים ואס לאו
מזתריס 1דלא כניי
 7חילק

כעין טיט מות' להשקות' במועד דאע״פ שלא ספו לפני
שהיא לחה אכל רש״י פי׳דקאי אהא למנן
התם ראכ״י אמר מוסכי! את המי׳
מאילן דרך שם
לאילן ובלב׳שלא ישקו את כל
הסד׳וקאמ י״ט לפי
שאס הית׳שדה לחה ויבשו מות לססקוכתי פומקין

נהני *

 ",,ייו 3ו  ,ונינו

המועד הוי כאלו שפו כיון עובר' ביניהם בין הכריכו׳האלומותרלהשקו׳ממיגשמי׳דאי פשקי מיגשפיססרס
מאמת המיס והוא שיוכה של אותה פוה
מהנהרלשרה אסור להשקותה מהן אע״פ שנמלאו
קוד׳ •שותה מאותה אמת המיס שיכול
להשקות
שהן פוסקק ואם אמת המים עוברת ביניהםב
שאזרוב השדה בפעס אח׳מאותה אמתהמיס
מותר אפי׳אם אין רוב השדה ראוי להשאו׳מן ה ^ מה ב ^ אבל אס אינו יכול להשקות בפעםאקת

׳‘ השקותממנהשר

.

אאפא

אחר׳טהבריכישנתקבצבואכלאפפסמעין.
המיס ולא ערחומייתי מאמתהמיס
ט  ,״ ,״״״,״ : >,וכוש36ל םדה הראשון או אפי לא פקק ואינה מנטפ' יותר אסור ירקות שרוצה
אחרינא ע״כ ונר׳מדברץ סאף מ״סש6ין
הבעל וט׳
אסור להשקותה ככר נתבאר  .לאוכלן במועד יכול לדלות מים להשקותן כדי שיגדלו ויחיו אמת המיס ככנסת לתוך הפסיקא או
ומ* ש ואפי׳ככית שלחין לא התירו אלא ראוין למועד אבל אם אינו רוצה לאוכלן ועושה כדי• להשביחן הבריכה כיון שעובר׳באותו סרה שייאכל
היכא דליכא טייחא ימייאכב ינתבאר• אסור שרה הבעל שיש כה אילנות יכול להמשיך המים מתחת כנ״י כתוב בשס הר״אבד דדוקאבשאמת
ומ״ש כגון מן המעיין לאסנ א  f Pאילן זה לתחת אילן זה ובלבד שלא ישקה כל השדה אין עושין המיס עוכרת 3תוןסכריכ' אוהפסיקא
קדשזהו מה ששנינו ס־ףב )כי וממעי[ בתחלה החריצין שסביב עיקרי הגפנים היו עשוי' ככר ונתקלקלו מדקתני עוברת ביניהם ואז הואדאמרי׳
סיצ ^כמחלה בי זממעי זםל 6ינ.א בתס,ל ,יכולין לתקנן אקעושין בתחלה האמה המושכת מים לשר׳היתה מימר אמרוכו׳אכל א י לא עייליהלגוס
אע״ג דטייליה לשדה אסורדאיכא
דינאכמחל היינוסדסועלאיצ >5במחל עשויה ככר ונתקלקלה שלא נשאר בעומקה .אלא טפח יכול
דלמא אתי למשיח ולאיתויי טכ״לידי!
להעמיקה ו׳טפחים אסור לפתוח מקוילשרה כרי שיכנסו הב
מים מדכרי רבי׳סנתב ואס אמת המיס עונות
5ופי לאי״ייל' ופייסממקי הס  ,ד לא
להשקותה ואם
עושה כדי
ביניהם שאז איכס פוסקים דאיכשאינה
סיישינז שמא יעלו כתלי
:מליו ויבא לתקנן
במועד
והוי
טירחאיתירא
•
ומ״שאכל עוכרת כיניהס ככר אפש׳להס להפסיק אע’ פ שהיא עוכרת כתוך סשד׳ולפיזהדין
מיה מטכסים ונקוי/כגומ׳וכו׳או ממי גסמיס מקובצי' אסור זו היא ששנינו ( סס ) הבריכות וספסיקות סוה לדין נהמת המוסכים מן יאגמי דאלו ואלו אספוסקים
אבל אין משקין לא ממי גשמי׳ולא ממי הקילון ופי׳הרמ״ב׳קילון בור עמוק וכן פי׳ אסור להשקו׳מהס ואס אינם פוסקים מותי להשקות מהם ובאור דברי רכי׳כךהס
בנמקי יוסף ח״ל קילון כור פמו׳ובו מיס מכונסי׳דאיכא טיחא ימיר לדלו׳ונקטיס  .חריצים שהמיס באים דרך סס מהנהר לשדה אסור להשקות׳מהס לפי שהםפוסקי'
אחי מי גשמים לאשמועינן דאסו' מי גשמי׳אינו אלא שאפי' אפשר להשקו׳בתחלה כלו׳לפי שדרך הוא סאשר שנתמלאו החריצים שבשדה זו מיס פוסקים מיהנה׳מלבא
מהכנו׳של מי גסמי׳בלא טורח כשיססרו המי׳היה צריך
לדלי׳וסמעי ' שאס היה אגס להס לפי שכעלי שדות אחרים ממסיכין המים לתוך שרותם למלאתחריציה'וכיון
מיס שלא יבאו לעול ' במועד לצורך דלי אלא סמשק׳מהס כרגלו כקל היה מותר וכך שהם פוסקים אין משקין מהם בעורם פוסקים אע״פ שהם מלאים משוסדחיישי'
מעור׳נגמ׳דאמרי׳בשלמ׳מי קילון איכא גירח׳יתיר׳אלא מי גשמי׳מאי טרחא איב' דלמא אתי לידי מי קילון כדאמר׳־׳לעיל גבי מי גשמי׳דאס אמת המיסעוכר׳ביניה׳
א״ר אילעא א״ר יוחנן גןיר׳מי גשמים אשו מי קילון רב אשי אמ' מי גששי׳טפיהו כלומר שמי הנסר אינם פוסקים מלכא לתוכם מותר ויותר נר' לערש סיבי 'סוכר
לידי מי קילון אתו ופרש״י מי גשמים כמי אמי לירי סי קילון כלומר כי מדלו מינה דחריציס אע״פ שלא פסקו מי הנהר מלשפוך לתוכ׳כל שהמים הבא י׳להסמכונסים
דלא הויא מליא׳נעשי׳ממיל׳מי קילון שאינו מלאוטריס׳מלתא • ומ״שלהתי׳אגס במוכס ואין יוצאי׳מהס אסור להשקו' מהם מפני שהם עשויים לפסוק תבטלישדו׳
מיס שלא יבאו לעולם במופ׳לצורך דלי יתבא ' כסמוך • והרמ״ב׳ כתב כלשון הזה לא אחרים ממשיכיןהמיס לשרותיה ' אס׳סנתמלאו חייכי שדה זווסיישי׳סאח׳סיחסיל
דלה וישקה מןהכךיכ' או סמי גשמי' מפני שהויטורח גדול אבל מסק׳הוא  .מןהמעין זה להשקות יפסיקו המיס מלכא לתוך החריץ וע״י השקאתו יחסרו המיסויצטרך
כין שסי׳ביןשיצא כתחליממשיטומסק׳כו וכן כל כירצ׳כזה עכ״ל נר׳מדבריו לכאור׳ לדלות הילכך אסור להשקותה מהן אבל כשאמת המיס מוכית ביניהם כלוערשעי
סכל שהוא צריך לולו' ולהשקו' מיקרי טרחא יתירא ואסו' אבל אס אינו צייך אלא הנסר נכנסים לתוך החריץ מצד זה ויוצאי ' מצד זה שהולכת אמה זו להשקותשרות
להמס יך ולהשקו׳ולא לדלו׳כלל משמע דשרי אפי׳במי בייכה ומי גשמי' ויש לתמוה אחרים כל כה״ג ליכא למיחש שיפסיקו בעלי שדו׳מי הכס׳הכאיסלחריצי ' אלו אחי
סכפי מה שאסרו בגמ ' רמי גשמי ' אפי' ממשי ' אסו׳או גזירה אטו ימ קילון או משוס שנתמלאו שהרי צריכי ' עדיין להשקות כמה שיות אסיים ואס ' המיס כזו איןדיך
דמי גשמי׳נמי לידי קילון אתמלפי׳צרי׳לפ׳רהכי קאמ׳לא ידלה וישק׳מן סבריכ׳וכ
להפסיקה מהנסר והילכך שריי להשקות מהם ונר׳דיאויות המושכי׳מהאגמי׳כילא
לא ישקה ממי גסמי׳אע״פ שאינו דולה אלא ממשיך ברגלו :ובלש מפני שהו'
סורס
פסקי
היינו טעמא דסרי להשקות מהם סהס נמס טס .והולכים פ״פ השדות נעו
גדול אדולהומשק׳מן הכריב׳קאי כסשסיה דטור׳גדול הוא ואטשק׳ממי
גשמי
'
ה״ק
אמת
המיס
זו
ומפני
כך
אין
דרך להפסיקן מהאגמים ומ״ה שרי לססקו׳ימהסאבל
לפי שאפש׳לבא לידי טורח גדול כלו׳שכסיתחיללהמשי׳ולהשקוייחסרו
ויצטרך
לדלו'
אס
היו
נכנסים
לתוך
סריצין
סכשדה
זו
בלכר
אפ״ג
דלא
פסקי
אסור
להשקות
דהוי טורח גדול וסוף דבריו דייקי הכי סכת ' גבי מעין ממשיכו ומסין כר משמ׳דלא מהס ומשמע לי דהיינו דא״ר זירא הני אגמי דבכל כמיא דלא פסקי דמו כלומראף
סרי אפי' ממשיך אלא במעין דוקא אכל לא כבריכ' ולא בסי גסמי׳וכן כרא' מדבריו ע״פ שהם מי גשמים כיון שהם נמשכים והולכים תמיד על פני כמס שדותישלה
בפי׳המשכ׳  :ומ׳יש אפי׳ב׳ערוגחו למעל׳מזואין דולין סהמסתונ׳להסקו׳העליוכ' דין אמת המיס הנמשכת תמיד מהנהי פל פני כמה שדות ואינה פוסק׳שמותר
ואפי' א׳חציס גבוה וחציה כמוכ׳וכו׳בריתא שס ( דף ד ) יופי /מ" יב' ממנו' והא׳גרוה להשקות ממנה כדקסני רבריתא  :בית הסלחין שיש בה מעין שמימיוכוטפין
מחברמ׳ואין החי׳יכולין לעלו' לערוג' העליונ ' אלא ע״י זריקה שיזרוק בכלי מזו לזו ממכה לשרה אסר וכו׳סם ת״ר בריכ׳שנספה מיס משד׳כית השלחין זו מותרלהסקו'
וקס״ל ברית׳זו שא״עפ שאין גבוה אלא מעש אפ״ה אסו׳משו' טרח'  :יאורות מיס מסכה בית השלחין אהר׳והא פביר׳דכסקה א״ר ימד׳ועריין הואמטפטפ׳אמ׳אביי
.המושכי׳מהאגמי׳אס אינ׳פוסקי׳יוכו׳שסא״ר זיראנהיו׳המושכי ' מיס מהאגמים והוא שלא פסק מעין ראשון ועיר ' רש״י בית השל ח ין שהיה גבוה והיה מטיןנובע
מותי להשקו׳מהס כחולו של מועד איתיבי' רבי ירמיה אבל לא ממי גשמי ' ולא ממי מצדו ובצד אח׳היה בית השלחין כמיך ובין אלו בית השלחין היה בצד ביתהשלחין
הקילון לזמי ליה הניאגמי דבכלכמיא דלאפסקי דמגוכתבו הרי״ףוהרא״ש הנמיך בדיכ׳קסכ׳וכשמסקיןכיתהשלחין הגבו' מןהמעיןנוטף טסיח מן ביתסשלסין
נהרות המושכי׳מיס מןהאגמי׳מותר להשקות והוא דלא פסקיוכ״כהרמ״בם כע״ת  .הגבוה לפוך הבריכה הנמוכה מותי להשקו׳אותו בית השלסיןהנסוךמאות׳בריכה
וסי ' ממקי יושף .המוסכיס מן האגמים שכקנצי' ממי גששים והוא דלא פסקי כלומ׳ ואע״ג דבייכה עבירא דפסקא הואיל ומטפטפת פביתסשלחין הגבוה מיםסבאו
סיש בהם שפעיני׳ואזלא הא בהא דרכאשי דלאאס׳מסו׳גזירהאלאדמייריבמיעיוט לו מחמת המעין והא עבידאדפפקא בריכה ואזיל ומייתיי עדין היאמטפטפ׳מבילו
מי גשמים אבל כלהיכא שיש בהם שפע מיס לא גזרי׳בה וגס ריק״י כתב ךר׳אילעא השלחץ גבוה לתוך הבריכה דודאי לא פסקא והוא שלא פסק מעץהמטעטףמבית
אמר ר׳יוסנן דאמר גזריצן מי גשמי' אפילו ה׳יכא דלא פסקי אטו מי קילון לית ליה השלחין גביה לבריכה מומרלהשקות מבריכה לבית השלחין נמוך אבל איפסיין
הא דרבי ! ירא דלא גזי וה' המגיד פי ' נהמת המופכ-־ס• מן האגמים נהרות קטנים מעין אפ״ג דעדין מטפטף מבית השלחיןגבוה לתוך כבריכה אין מפקין מןהבייכ
שהמיס סלה' נמשכים מן האגסי' דהיינו מי גשמים מומר להשקות מהסוהוא דלא  .לבית השלחיןנ« וךידלמאפסי'ואזיל וטיח וסייתי' ממעיין אחר  :ירקות
שרוצה
פסקי פירוש שאין אומינהרפושק מן האג' אלא עדיין כמסך ממנו לפי שאס פסק לאכלן במועד יכול להשקותן במועדוני׳בריתא ישם מילין מיס לירקו ואםכשביל
שמא יבא למלא' בכדו להשקו׳והוי טורח ייתר וכן נרא ' מדברי רש״י שנתב נהרות ליפותן אסו׳וכתכו התו׳מדלין לירק '-,ממקץם עמו ק קר  ,די^ ןי ואל* ג דאינאטרחא
המושכים מהאגמים מותר להשקות מסס לא גזרו דלמא פסיק מי גשמי ' ואזל וטיש יתירא בשביל לאכול התירן אבל לייפות אפי׳ליכא טיח׳לא התירו וכתה׳  3כפ
ומייסי מנהר אחר ע״כ מדבריה׳משמ׳דדוקא כשאין איתר נסר פוסק מן האגס אבל ת' מהלט׳יוסטוב הטע׳פכל שהו' לצורך המועד אפי ' טורח גדול מתירין נואב׳•אס
אס הוא פוסק אע״פ שיש בנהר זה שפע מיס רבים שלא יוכל לבא במועד לצורך דלי אינו׳לציורך המועד אין מתירין לסם הולאה שהיא ט,ירס גדול ואעי׳הוא דבר האבי
אפ״ה אסור להשקו' ממנו ונר׳רטפמ׳ מסוס דא״עג דאית כיס ספע מיס רביס כיון יבבי־יתא לאו דוקא נדי ליפותן א סור אבל אם היו כפסדץ מותי כהדלאהמלא
דלאו מלת׳פסיקת׳סיא גזרי׳סמא יחשוב סהס מרובי׳כ״כ שלא יופל לבא במוע׳לצור ' כל שאינו כדי לאכלן הרי הוא כבית השלחין שאין מתירין בו טור׳ית׳כך כחבח צ
דלי ואולי לא יהיו כ"כ ממבי׳ויצטר׳לדלו והוי מרס' יתיי׳אבל כל שאין אני מחירץ וברור הוא בדברי ר 3י' עכ"ל :שדה הבעל סיש בה אילנו׳יטל להמסי ובימ'ש?D5
 5לא בשלא פסק מן האגס
דוקאהויאמלת׳פסיקת׳וליכילמטפיביהסנלשלאפס׳ (דף ו ) ר״א ק יעקב אומר מוסכין המיס מאילן לאילן ובלב' סלאיסקו אתכ
א״א לבא לצורך דלי
ולפיכך
מותר
(
ימדביי
רבי
'
נראה
כדברי
המ״מ
)
חריציןסשד׳ועירשו הסויביאשהפ׳דטעהמשי׳דאילן כבית הסלחן דמי וטיט למיסטפי
שהמיס באים דיך שעז מהנסר לשדה אסור להשקותה מהס וכו ' שם ת״ר הפסיקות והימב״ם כת׳דטעמ׳מטס דאין כזה טורח יתר וכ״כ רבי ' ירוח' וכתב סכןקרוניס
והבריכות שנתמלאו מיס מע״יט אסו׳להסקו׳מהם בחולו של מועד־ואס היח' אחת
נטו סדרך לנטקממשע לבית סאה אבל לא רחוקי׳וכך אעו־ו ביווש׳מה אק קייגדן
?מי' עובר' ניניהם שתר א״ר מסא והוא סמב׳ של אותהשדה שומה מאות׳ אמת
י
אי
לפי

המועד

תקלז

גת

דם

^מץ־ווחין דביי הכל אסוי אי כרצופין דברי הכל מות׳אלא אנן קיעגץ מסופים מתכוין לצורך בי דרי כיון דמתתזי כמאן דעביד אדעמא דארעא אסורע״סוכפבו (ג )זכ׳גנ״יל5צ
רבי׳ירוסםשאי " ניכר
מטע עשר לבית מסה ראב״י מניד לון כמרווחץ ורבנן עבדין לון כרצופין וכת ' עוד התוס׳סיש מפרסים דבי דרידקח־מ' אינו גרן אלא דיר לבהמות וכתבו
רני׳דמייריספועדי׳במקו׳משקה דאי לא ישקה איכ׳פסיד׳ופשוס הוא ואע״ג דהכמי' ח יל שקלמוליא ושדאבנצא אדעתא דארעא שרוצה להשוותה יפה אסור אפילו
איג"פשמנויןל7יפה
פליגי פליה דיאנ״י פסקו הפוסקים כראב׳א• וס״ה כת' סהר״יץ גיאת פי׳משנה זו
סמתכוין לצורך בי דרי כלומר להכניס שם בהמות לזבל השדה כיון סכרא' דמתקן וכ״כ המ״י« וכפנ
נמת ה־שלסין ואין שט לא ירקות ולא
הס דה על דעת הקרקע וכתב עוד יבינו דה׳ה אם עושה
ןופיס אלא אילנות לכד ובמסכת המיס כרי לצוד דני׳כרי לאוכלןבמוער כנו) שפותח למעל' מקו׳שיכנסו ירוחם להשמת הבית סלאיכשל בגומותמעש' ?« כי׳לאסל
;0אילן לאילן מספיק לסו וכן נרא ' מדברי ולמטה מקו׳שיצאו מותר אע״פ שסוף פוף גם השרה שות' אסור בחולו של מועד מו ת 'כ ,־ כמ 3י המפרסיס אן> על גג לכ״נתי
״  ,לספיר א ש אסור:
"
;
׳ .׳
מההידנצ בנצאוכןנר דעת רש י מכי ל
ונימפכ״ל  :יתיב הרמ״בםתסהיתה להשוות השד׳לצור׳חריש׳נ ואם ניכר שמכוין כדי לדוש לצורך
סדסלקה (וכן פרש״י ) מותר להשקו' את המועד כגון שמשוח כולי מותיאסו׳ללקט עצים מן חשדה ליפותו וכתבו הגהות מימון בפ״ח בשססמ״ק
שמותר להסיר גבשושית שבביתו בח״ס
כלה והיינו מדאמרי׳בגמ׳אס היתה שדה
«עומת מותר פי ' מעוננת לחה ואין שם לחרישה ואם ניכר שמסוק לצרכו שצריך העצים כגון שנוטל שאינו אסויאלא חרישה בלבד וכתבו רבי׳
טווח יתר ולפי׳ מותר ולא הזכיר זה רבי'
הנתלים ומגיח הקטנים מית׳אסור לקצץ ענפי האילן לתקני ואם בסי' מק" מ  :אין מתליעין את האילנות
לפי ססוא סוכר דהא דסד׳מטונכ׳לא קאי ניכר שמכוין בשביל הענפי להאכילן לכחמתוככון שקוצץ כולן וכוי בריתא בע״ז פ״ר ישמעאל ( דף כ)
אהא דמושכין מאילן לאילן מיס אלא מצד א׳מותר אין מתליעין האילגויולא מזוזימיןהנטיעויאבל סכין ופרש״י מתליעין נוטלין תולעת שבאילן •
אסהיא חרמי' שלא שתו לפני המועד לא
האילנו׳ואת הפית׳כשמן אישות ועכברים שמפסירין נשר' אילן מזהימין כשיש מכה באילן ונשרה קצת
ישקום במועד וכמו שנתבאר בתחלת סי' מות׳לצורן כדרכו שחופ׳גומ׳ותול׳ המצוד׳ בה ואפי׳ כשרה הלק קליפתו מדביקיןשס זבל וקושרי׳שלא ימו׳
זה :אין עושין בתחלה החריצין שסביב
עיקרי הגפנים משנה שם אין עושין
עוג־או׳לגפכי׳ופי׳פוגיאו׳חריצין שכעקרי
הגפר׳כדי שיתמלאו מים  :ומ״ש היו
ין מתליעין ומזהמין במועד מיירי
ותול׳ בה המצוד׳והרמביאופ׳בשר׳הלבןהסמוכילשד׳האילןבלא
כגון שאינו אבד בהמחצ׳עד אחר המוע׳
פסויין ונתקלקלו יכולי׳ לתקנן סס בגמ'
וכפו׳בנ״י בשם הר״אדד בגמילא אסרינן שינוי וא״א הרא״ש ז״ל התי׳אין מבניסין צאן לדיר בחייה לזבל
דא״לב שרי כיוןדאוקומי אילכ׳הוא אינמי
6לאב 0דתי וס״ה כעקחדתי אס לא ניכר השד׳ואם הכנימן הגוי מעצמו מותרין אף בשב׳ אפי׳ אס מחזי׳ לו אפי׳הוא אבד ממש איכ׳למיידאפי׳כמוע'
אישות ופככריס
נסיין מפט מותר ולא כעי טפח כדבעינן י טוב׳על שהכניסן ובלבד שלא יתן לו שכר ואפייאין נותן לו אלא משוס טירח׳ יתירא :
 3גמ מומת המיס דהתס כעי' מקו' לעכו׳ שכר מזונו אסו׳ובי״ט יכול ליתן לו שכר מזונו ובלב' שלאיתןלז־
סמפסידין בשדה אילן מות' לצוק כדרכו
גו מיס כשטף אכל הכס מימיה עומדים שכר אח׳ובח״ה אפי׳אם נותן לו שכ׳אח׳מות׳ובלב׳שלא ישכירנו וכו' מסנהכפ״ק דמ״ק י דףו ) צדין את
ובמשהו סגי להו וגס ה״ה כתב פי׳רכינו
ובלבד שלא יסייעו ולא ימסו' לו שוטי לנער הצאן ואס היה הגוי האשות ואת העכברי ' בשדיה אילן ובשדה
שכיר
שכיר שבת שכיר חרש
הלבן כדרכו במוע ' ובשביעית ר׳יהוד׳או'
מסיקי אס היו עשויות ונתקלקלו וקהוא
כדבריו שאס נסתמו לגמרי ואין מקום
בשד׳האילן כדרכו ובשד׳הלקשלא כדרכו
גומא ניכר ודאי אסור■שהרי זה כעוסהאותסכך כתכוז״לעוד כפיו סאין מותר ובגמ תניא רש״כא אומ׳כשאמיו בסד׳הלק כדרכו לא אמרו אלא בשד׳לבן הסמוג'
להעמיק כהס יותר ממה שהיו עכ״ל  :אין עושק בתחלה האמה המושכת מיס לשד' לאילנות שמא יצאו משדה לבן ויחייבו את האילנות כך היא גרסת הרי״ף והרא״ש
היסה עשויה ככר ונתקלקלה וכו׳משנה שס י דף ב ) ר׳אלעזר בן עזריה אומר אין אע״פ שכספרי׳דירן גגמ' כתו’3בענין .אח ' ומשמ'דהלכ' כסתס מתני׳וכדפרי׳רשב״א
עוסין את האמה כתחל׳במיעד ובסביעי׳וחכשי׳או׳עושיןאת האמה בתחל׳כסכיעי' והילכך בשדה האילן ובשד ' הלכן הסמוך לשד' האילן צדין אופן כדרכן אבל בשד׳
ומתקנין את המקולקלת כמועד וכגמ׳ (דף ד ) מאי מקולקל׳ א״ר אכא שאס הימה לבן שאינו סמוך לשדה האילןאין צדק אותן כדרכן ומיהו שלא כדרכן מיהא משמע
עמוקה טפס מעמידה על ששה טפחי׳וסרפ״י כלו׳סבתחלה סימה שם אמה בתששה לרבי' דצדץ אותן וכן דעת סראב״ד ג״כ אכל הרמ״כסנראה מדכריו בפיר׳המסנה
עפסי׳ונסממה עד טפס מעמידה על ששה טפחי׳כלו׳סוזי ומעמיק אופה הטפסים סגמקו' ר״י אוח׳סוא גור׳ותכמי׳אומ׳ופסק הלכ׳כמות׳ונרא׳שהו גוי' בדברי רשב'
 0נסתמ׳ וה״ה כ׳בשס רש״י א״נ אעי׳לא חפר כה עדיין אלא ספח מעמידו עלששה כשאסיו בשד׳הלק שלא כדרכו לא אמרו אלא בסד׳לבן הסמו׳לאילגו' ואחכמי' קאי
ע’כ  p 'DlJ :כגמ ' ( פס ) פשיטא חצי טפח עלג' טפחים כיון דלא עכר מיא־לאו ואפי׳אי גיי׳ביה כדרכו כגירס הרי״ף וסרא״ס דהשת׳ע״כ קאי את״ק סוכ׳הרמכ״ס
נלוס הוא טפחיים על שכיס עשרדקא טרח טיחא יתירה לא טפחים על סכע' מהו דמדת״ק כשמ' לחכמיס דכיון דת״ק כי שרי כשדה הלכן כדרכן איירי דוקא בשדס
הנאחמשא קא מעמי׳והכא חמשא קא מעמיק או רלמא כיון דאיכ׳טפח יתיר אי כ' לק הסמוך לאילנות■ אס כן חכמים נמי אשדה לבן הסמוך לאילנו ' מהדרי ואמרי
נ!מזא ספי תיקו ופר&״י אס הית' כתחלה כת ג' טפסים ונסתינה עד מצי טפח כיון דאינו צד אלא שלא כדרכו וממיל' משמע דכסאינה סמוכה לאילנות מהדרי ואמרי
ולא עברי כהמיא כלומר ודאי באמה בת ג׳טפחי׳לא עברי כה מיא שפיר לא קורס דיאינו צד אלא שלא כדרכו וממיל' משמע דכשאינס סמוכה לאילנות אינו צד כלל
לק ולא עכ שיו הוי טירח׳דלא ציין טפסי׳פל י״ 3שלכתחלס היתה של י״ב ונסתמה ואפילו שלא כדרכו • וה״ה כתבשהר״י ן ' גיאת פסק כדכרי הרי״ף והיא״ש דבסדס
פד ג' טפחים והאי כעי׳דסלקא בתיקו פסקה סדמ״כס לקולא בפ״ח וכ׳ה״ה שהניע' הלבן הסמוך לסרס האילן צד כדרכו וכת׳ שמ״מ נרא מדבריו שהוא מסכים לדעת
לפי שהוא כשל דבריה׳ :אס וד לפתוח מקום לסוה כדי שיכנסו בה מיס להשקות' סרמג״ס שלא לצוד אפילו בשנוי בשדה הלק שאינו סמוך לאילנות וכן עקר שלא
ואס עסה כדי לצוד דגי׳וכו׳פד כגון שקוצץ כולן מצד אחת מות׳הכל מיממ׳פסוקו' כדברי היא״כד שכ׳דכשאינה סמוכ׳צדקבשינוי ואין זה נכון דכל שאינה סמוכה אין
כספ״ק (ד י ) ושם ביארו כמה ניכר בכל אח׳ואחת לאי זס דכר הוא מתכוין וכענין צדין כללמכ׳ל  :וגה שפירש רבינו כיצד סיא כדרכו וכיצד שלא כדרכו בייתא
מסוס השדה הכי איתא כגע׳אמ׳רבא האי מאן דמתקיל ארעא אדעת׳דכי דרי שרי סס כיצד כדרכוקופר גומא ומילה כה מצודה כיצד שלא כדינו נועץ שפיר ומכה
אדעת׳דארע׳אסיר היכי דמי מוליא במולי ' מצא בכצא אדעת׳דכי דרי שקל מוליא בקידום ומדדה האדמה מתחתיה ודברי רגי' בפירושה כדברי הימ״כס אבל יבינו
ושדא כנצא אדעת׳״ארע׳ופרש״י דמתקיל תיקל ' שסופר משם האדמ׳לצורך הגין ירוחם פירוש שלא כדרכו כיצד נועץ שפוד ומכה עליו ומנענעי אילך ואילך כדי
לסבוס סס חטי׳לצורך המועד היינו אדעת׳דבי דרי ושרי אדעת׳דארע׳סחופ׳טדסו שינענע האדס׳שתסתי׳וירמיב הגוש' פירש ושם היא מתה שאין לה כס לסלו׳בעפי
לצורך זריע׳אסיר משו׳ררמי כחורש בי״ט • מוליא כמולי' שנוטל סקיק׳ממקו׳גכוה תיחוח אכל אין עושין חפיר׳דכל מה שיוכל לשנות משנס  :אי | מכנ סץ צאן לדיר
ומניחו סס על מקו׳ גבוה היינו מוליא במוליא או כצא ככצא שסופר נמקו' נמוך או בחול המוע׳לזכל השד׳וכו ' כפ׳מי שהפך (דף י"כ )ת ' ר אין מדיירין לא כשבתות ולא
מניחוכמקו׳נמוך היינואדעת׳דארע׳ואסירשזה דרכו שלחיי' שאינו משגיח כאיז' בימים טובים ולא בחולו של מועד ואם כאו מאיליהן מותי ואין מסייעיןאותס ואין
מקו׳שירד המחרישה כקרקע אפי׳כמקו' נסוך חורש והיינו ממיא דסריש׳ואסו׳אכל מוסרין להם שומ׳לנע׳צאנ׳היה סמי סבת שכיר חדש סכי' סנה סכיי שבוע מסייעין
סקל מוליא שנוטל הקרק מסקו׳גבוה ושדא בנצא כסקו׳כמוך היינו אדעת׳דבי דרי אותן ומוסרי׳להס סומר לנער את צאנם ר׳אומר כשכת בטובה בי״ט במזוכו׳במועד
מקי יו _
יוסף אין מדיירין סמכניסץ בהמות לשדה
אדעמ׳דגרןשנךדרכושלגרן שסשוסהגרמינרא׳סדבריושהיה גויס מולי׳במולי׳ כסכר אמ׳רב יוסף הלכה כר׳ופי' ממחי
ונצא מצאאדעת׳דארעאשקל מוליא וסדא מצ׳ אדפת׳דבי דרי אבל גרסת רי״ף ושוככו׳שס כלילה ומזכלו׳אותה וכל הלילה מטיילות ממקו ' למקו׳עד סמזרכלתכל
מזי׳אס כמו שכתבתי ורבי׳שכת׳גבי סמכוין לדוס שמשו' סלה נרא׳שתופס כדכרי סשד׳ואסו׳אע״פ שאינו בידי׳מפכי שנרא׳כמזכל והמזכל מתולד׳זורע או סורס הוא
יש" ,שיופ׳צרי׳קרק׳סוה לדוש מלחרוש ומדברי הרמ״ב׳פ״ב חה׳ זכיה נרא׳כדמסמ' ואס באו גויס מאליה׳לדייר שלא מדעתו סל ישראל אין מסייעין איתן לדייר • וכן
מגרס׳י־י״ף והר״אס שכתב וז״ל המשוה פסי הארץ אס דעתו לתקן הארץ קנה ואס אין מוסרין להם שומ׳לבער כירו׳מהו מנפרס מוליכ ' ממקו׳למקוס ומתוך כךהנללים
דעתו להשוות מקו׳שיעמיד כו גרן לא קנה כיצ׳היה לוקח עפר ממקו׳גכוה ונותנו מתנערים דכמאן דאמ׳להו עיבידו דמי היה שכיר וכו׳אס היה הגוי שבא לדיי׳השד'
למקו׳המווךה״ז מתקןהארץ ראינוהו שאינו מקפי׳על זה אלא משליך העע׳והצרורו שכיר סבת וכו׳מסייעין ומוסרין דכיון דממיקר׳לאו אדעת׳דמופ׳שכר אותס אין זה
בכל מקוס בלא הקפדה ה״ז בחזקת שאיני מתכוין אלא להשוות סקוס לדייס וכיוצ' מכוין מלאכתו במועאבטוב׳שבא הגוי לדיייכיצון נפשו בלא סכי של כלו׳איןצייך
בזה כתברבייירוח׳כצ״ד בס״ח מה׳י״ט סתם וכ׳סמשוה פני הקרק׳אס מתכוין לתקן למסו׳ בידו כמזונו׳דמזונו׳לל/מיחזי כשכר ממש וכיון דחדיי' כמי אינה מלאכ׳גמור'
מקום שיעמיד כו כרי של תבואה אוסידוס בו מומר ואס נתכוין לעבודת האיץ שרי כמועד בתש״מאס כא הגוי מאליו לדייר אף כי דעת ו ליטיל ש :ר מותי להניחו
אסו׳וסמפשיו זוס" לאיזה דבר הוא מתכוין וכמ׳עליו ה׳המגיד פ״ב מהל׳זביה באר וליתן לו לאחוח׳המוע׳שכר מיסו לומ׳לגוי עכיד ויהבינא לךשכי לאח׳המופ׳אסו׳דכל
מי׳גירטי המעשים גבי הרוצה לזכות בכנסי הגר וכל מה שבנכסי הגר לא קנה שאינו עוש אינו אומ׳לניי י V1 :ע' :ל•והרמנ׳בפ״ח מהל י״ט כ׳הי׳סנירפכ׳שכי׳סדפ
במועד מות' לעשותו ומ״ס כאן אפשר שהוא מסכי שכל שיש לו כוונה האסור׳אע״פ סכי׳שנה שניר שבוע מסייעין אומן ושוכרין סומ לנפר את צאנם סמקו׳למקו׳כדי
מאינו עושה מעשה מוכיס ודאי אסור לפשות במועד ולא הזכירו תכעיס ההוכחה סיזכלו את כל השדה • וכתב ה״ה נראם מלשון יבינו שהוא מפיס מימר' דרבי
אלא שאס הוא פושה מפסה המוכיח כוונה אסור לא כל היסס לומר לכן נתכוונתי על שכיר סבתועל השומרהמנפראת הכ 6ןקאמר רבי שבשבת מסזיקץ לו
אכל בנכסי סגר הכל הולך אסר מעשה המוכיח זה נראה ואולי קיצר רבי׳ככאןובאד טובה וביום טוב מתנין לו מזונות ובמועד שוכיין אותו ברמים וזהו סכמב
וסוכרין
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יאבל קוצר ודש חור׳
«צאני" י״ע׳יאן גם
יא׳״יל׳ייסיד׳יימ׳ילאילן^
בתלוש אבל מסולר לקלק' ובל :ד שלא ירוש
שאינו כפשלדנאי
בפרו׳וה״מ
שאינו
צרי׳ארא
רו
לבדו
איל
אם
כמן הכנסת עיר׳' אפי' כולו אבד אסור ואס אץ לו מה יאכל
הקליי מ  ,שלל זיתי׳ונמנןנכי׳הסד
קוצ׳ומעמר ודש וזורה ובירר וטוחן וכלב׳ הל צרי,
וספכן בענין שנעחדין וכו' פד
לאינו א! א
לדוש לצורך רכידש אפי׳בפרו׳פי שיש לוכרסאצל כרמו
סמא יגנ ו<ספק Pשלא ידוש בפרות סמליה יחירא׳הוא ולא של גוי והנוי
בוצר שלו בח״ה ואס לא יבצור הישרא' גס את שלו ופוס׳כל הצרי׳להסכדרבו כלא פנוי נויש
 bביוצא סה סביר׳לן פוותי׳דתני׳כלל אמר רבןשמפץ יפסיד
פלמי שהפן (דף יא ) איפליגור׳יסוד׳ור
יכול לבערו ולדרוך היק ולעשויההביו' וכל צרכי היק בלא
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שינוי ובלכר שלא יכוין
מלאכתו
במועד
:
(דף יב )כר' יוסי דסיי בדכי האברלפפו׳
מותר
אפילו הקרקע אפי׳מקצתו אבר מותר והמחובר
H/DD
שלקט זיתיו ונתנן כבית הגד והפכן
נפיהסיא • אנל לקרקע
אפילו
כלו
אבוד
כענק כלא שגוי ודע סהמנ״בס כ׳כס״זהוסךאדס
אסור
ואי
ר׳יוסי
שנפסרין
אס אינו דורק מיד או שיינו
גתרלני ע' מי ידוש סמי כפיות הא אמ׳יב יצח ' כי
את זיתיו כמועד והשיג עליו היח״כד
אבא וצרי׳ לדורכו ואירעו אונס שלא חיה יכול
לרורכו
ער
שחכי׳השועד
אני
לא
שמע ן תנ/מ־ג 7כל סאן תנא פנוי
מצאתי אלא זיתיו הפוכיםאכל
במועד בדכי החבר דלא דורך
לנר האעול ייגש י
זיתיו
וענביו
כדרכו
ומכניסן
לחביות
הופך
ופותנקועוש
לא
כר
הצרי
פאינ׳מתעפשו׳נל כך והכי אית'
נכנעה,מיהו נרח' כר' יוסי א״ל הכי נמי כיון רכל יומא לאו
להם
כדרכו
?לתקן' לא״א שרי כשמת דיישי האי כמי לאו שכוי ? ואופי'
בימש ' וה״ס הביא רפיה כדבריהו־מ״בש
בלא שינוי ובלב׳ שלא יכויימלאכתו במוע׳כנוןשדר
סיור שהיה יכול לשהות עד
אחר המול ואירע דבר שאינו יכול זב׳ דמתני דקתכי מי שהפךלרכותאהוא
לעשות נפרהשיאשר " י א״ל האי דקתני מחובר אפילו כולו
ונחעש' שעשה ר׳י אבוד נמי אסור ר' יוסי היא ויחידא׳היא
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החכיו׳כין
כלים
קסני׳פהס
לשפיי׳שס
דיישי בלא ערות ולעולם ר׳יוסי היא והא מפני
הגנבים ואם הם במקום המשתמר אסור להכניסם ושולה
אמ׳שמואל
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דאס׳בסרות משודאווש׳מלתא היא וכתר פשתנו מן
המשרה וכל כיוצא בזה מדבר האבר ובלב׳שלא יכוין
הבי אמרי׳רבסצדו לי׳חצד' בסול ' דמועד'
רב לימי מנהידעא אמי זופתין סכיתא
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להכניסוסיישלטיחא פייר' כחמא כלי קטןומ״ד
באבוקות ובקולות יכניסיביוסהיו לותאניסשטוהיןבשדה
כלוס׳שאס היה של שעורים לא ה־ה סקפי'
ליבען זופפץסבית׳סיישלפסירת־וכחכיתלזל
שמואל לפי שסוידכר סאב׳שדר׳סשעוריס וירא מהמטר יכול
לכסותן
כקש
כסוי
רפה
אבל
לא
כסוי
יעכ
ססיר׳יתיר' 6ילא זפי׳להמשו׳דנפיש״נה
המכוין מלאכתו
במועד
קונסין אותו שלא
כססס יבשי׳יותי מדאי סהגרגדי׳נופליס
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יעשניאע״פ שהלא וככוז
י
דחיית ליכא פסיד
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יקנסו
לטרח׳יתיר׳ובכיז
'
בנו
אחריו
ליכ׳טרח׳יתירא
ומותר לו לעשותה אם
מס שאץ כן בחטים ורב מאי טפמא פכי ד
הוא דבר האבר
תקקלם
ובחבית' איכ׳נירח' ימירא וכרי״ףוהר״אש
הכי איןלו מס יאכ׳הוה וסמיאל לא סיימו'
כתבי מחלוק' זה ולא הכריעו סלע'כדברי
קמיה אי נמי ארס חשוב שאני
ונתבארו דברי רבי' וכ״כ הפוסקים וכתב סרס״בס מי והרמ״בם
פס׳כפ״ח מה׳י״ט כדברי סניה להקל וכן פי ' סמ״ג וסובר רבי׳שכך הית
דסיכ׳דאין צו מה יאכל אע״פ שמוצא בשוק
לקכו׳אין מצריכין אותו ליקח מן השוק דעת היא״ש מדכת'
אח״ב גבי מי שצריך לקנו׳יץ לצורך כל הישנ׳ואם יעבור המועד
אלא קוצר ומעמר ודש וזורה ובורר
וטוחן מה שהו' צרי׳ובלבד שלא ידוש בפיות שכל לא ימצ׳כמו
דבר שאין בו הפס/צרי '
שנסכ׳במועד מופ׳לקנומ ומותר לקשור החביות רלויכימן ומדלא חלק
לשנו׳ונרא׳ליסלמד
ק
מדאמרי׳גבי עובר׳דרב׳דסין לו מה בין
סכיותקסנו׳לגדולות משמע דבבלסושרי ואין כ״ל משם ראי׳דפתסחביו׳גדולו'
יאכל הוה ואפי׳הכי
אקפד
שמואל
לחד
ליסנ׳מסו
'
דאדסססיב הוא ואס אית ' שלא הן
ליה מוצא לקנות
ואפש׳דמדכס׳דברי שמואל ודברי רב דימי ולא הכריע משמע דמספק׳לןהלכה
אטו
מסוס
דאדס
חשוב
הוא
ימות
ביטב
אלא
ודאי כשמוצא לקצו' כדביי מי
וסכרק׳דרמן לקולא  1 :פ׳״ש שיש אוסרי׳בקטני ' ומתיריןכגדולי׳היינו
מיידי ואפי' הכי מות׳לקצ׳לכ״ע אס
אינו אדם חשוב ומ״מ יש לתמוה עליו גטה סב׳ כרב לימי
סנהרדפ׳וקש׳לי על מי שפסק כן דהא שמואל מרי׳דתלמוד׳הוה טפי מיני'
סהטע׳שלא ידוש בערות הוא מפני סכל
דבר שאץ בו הפס׳צריך לסנו׳דהא אסיקנ ' ועוד דהא סוגיין
ריהטא דחייס לטרסא דהא אחרי ' כריש מ״ק דאפי׳במקוס פסידא
דסעמ׳דלא ידוס בפיות לאו מסו שנוי
הוא
ואיפסי
שהוא ז״ל מסרס פיון דגל יומא מטיח נמי לא טרחינן
מיהו בהא איכ׳למימ׳דהתס שאני דהו׳מידי דמשוב׳אבלהכא
לאו כפיות דיישי כלומר דלפעמיס
דיישי
בלא
פרות
אשתכח דכי דייש בלא פרות דהוי מידי דתלוש לא
מסמיינן
כולי
סאי
והא
דקא׳זופחץסביתא
דבי
ליכא הפסד וכיון שכן
פשוט
וכשלא
לאו שימי הוא כלומר אינו בכלל מה שאמרו מאן תכאשכוי
בדבר ה אבד דלא
כר׳יוסי
רעל
כרס
ך
לא
כיוןמלסכתובמוע׳מיירי לשכר כתבתי לשוןהרא״ס בזה כסי׳הקור' :כתבהמרדני
אמ׳ר׳יוסי
דלא כפי סמי בדבר
האבד אלא דאף למאן דאסר
היכא דאי משנה
איכא
הפסד
לזפותי סביתא נר׳רהשת׳מיתר לתקן חביות בגלגלים פלהס וכן
אבל
סיכ׳דא־פי׳משנ׳ליכא
הפסד מודה י׳יוסידצר־־ך צרכיתיקון סא״א
לסנו׳וניא׳דהא
דאמרי
'
שלא
למת יין כלא תיקון דפלוגת׳דזופתין חבית' דהכא כחמ׳סליק
ידוש
בפיות
ה״ה
לשאר
בעלי סייס דלא אלא במקלו' איירי חופתץחות׳-
וכיוצא בהם
דבשא
^
מכפניכדי שיתחזק סייןוהשכ׳אבל תקויהגנגלי׳ציקלשוסידקי
ב״ח
נמי
אווסא
מלתא
ומיסו
להרמ״בס סנתן טעם משום שכוי החבי׳האילו ודאי
דבר האבדיהוא ושרי וכתוב כהבה״ס צריך ליזהילקשו׳הסכיות
אפשר דבשאר ב״ח פרי שהרי
שכוי
הוא
יאיכא
למידק
למה
צא
כתבו
הפוסקי׳דאדס קוד׳המוע׳אס ידוע
שיהיה לו יין ויגיע הבני׳תיך המוע' דהיינו כיון מלאכתוכמוש*
חשיב אפי׳אין לו מה יאכל אפור ואפשר
דכיון דרב ח5דו ליה אף פ״ג דאדס חשוב אבל אס אין ידוע
לי
מקוד׳ושת׳קנס
ייןאו
נמנו לו בחובו מות׳וקפסק בס״סורוק'
הוה יוותיס כקיטינן דהלכה כרב
באסורי ועוד דהא ללישנא דקאמי לא סיימוה כשק לצור'
קמיס לשמואל נמי אי הוה ידע
סמופ׳מות ' לקשרן ולתקן להס שולים אבל לצורך אחי המוע׳חמורפכ״ל
דלא
היה
לו
מה
יאכל לא הוס מקפיד עליו אף ע״פ כתוב בהגהות
אסירי בשם א״ז אומר דלדיק מות׳לזפות חביות שלנו משוסדפליגי
ססיה אדס חשוב וכיון דאסור
מלאכה׳
בס״ה
דרבנן
הוא נקיטי׳כליסנא דמקל וכתב ביינות שלהם שהס
חזקים וטובי' דליכ׳פסיר׳כ״כ אי לא הוה מזיפף אבל יינותשלנו
הי״אש והא דשיינן הכא
לצורך
סמופ׳היינו
אפי׳כיון
מלאכתו
במועד דכצורך אוכל שקל כמיס
אפי׳שמואל מוד׳דמות׳לזפת חבית דאיכ׳פסיד׳מרוב׳אכל לזפף נאדות
לא גזרו ציון מלאכתו וכבי פמ 3רבי׳זה
בסי׳תקל״ג ומיש רבי׳אבל אם הו ^צרי׳ וקכקני׳אסו׳וירא
שמיס יזפף כליו קודם המועד עכ״ל  :סותר להכניספירו׳מסני
לדוס לצורך רכי׳ דש אפי'§ פרות ירושלמי
כתבו הרא״ס שם  :מי פיס לו כרס אצל הגכבי׳משנה בפ׳מי
שהפך ( סס ) ; וס״ש ואם הס במקו׳המשתמר אסו׳לסמיםס
כרמו של גוי ונו׳ יכול לבצרו ולדרוך
היין וכובע מי סה <סס)ר 'יכאי הוה לי׳ההוא נלמד מתוך
פרדיס׳כימטאסולאדמופד׳קטפיה
המשנ׳הנזכרת • רמש ושולה® שתני מן המשרה סס במשנה וגזש
לשנהשהיוהכ״פלפרדיסיהו
לחול
'
דמועדל} ובלב 'שלא
יכוץלהשסותו עד הסופד גסזהסש במשנה " וס״ש ומיהו יעשה בצנע'
אפקריס ר' יצאי לפרדסיה ההוא
שתא מסמ׳שאס יש לו פיס שמותר לביציו במוע׳ כגון
סיכניסס
בליל׳סס
על
המשנה
זו
הכא
ובלבד שיככיסס בצנעה לתוך ביפו• וב
סס
והיינו כשהוא דבר האבד וכתב סרא״ס אסאי
דקאמ׳זיפתץסכית מיירי בסלא המרד׳אולי אף
כיון מלאכתו במוע׳ אלא ארעואונס שלא היה יכול לעשות קודם המועד א״נ הים בשעירי' של בערהסי׳יש לסתי ׳דבר שהוא ידועסלצורךהמוע׳ועטשה בא לפניר״י
ישראל
שהיו כבית הגוי והיה ירא שאס לא יוליכס בביתויאכלו׳והמיר
סבור שהי' יכול להמתין עד
לאחי המועד ואירע רבי שאס ימתין יהא דבר אבד להביאם
בעגלו׳כס״ה
מפו
'
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האיכד ^ וכ׳טוד המרדני תנא ובלבד שימיס׳כצנע'
זבכה״גאיתא
בימש׳אמתניתא דמי שהיה יינו בתוך הבו׳הא לכתסל׳אסור מה אנן
בתוך ביתו וכ״ש
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כצי
הוא
סטא
אנפסי׳כלומ׳אפי׳הוא
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ואיבשלא הגיע זמנו
לבצו׳יכול הוה קאיס אלא כינן עיליכהו ביתמא אמ׳
קיימיין
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לבצור
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הוה
דסכ׳דיוכילקאי׳ולא
קם ואס הגיע זמן הכצי׳במוע' דהני יממא היא
דכיון דבליליא פעי גברי יתירי ובעי מדזנרי דנורא פי' אפוקושל
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יזדמן לו אהד המועד שיירא כזו רבר האבר הואומות׳וא״א בריו ולאח המוט׳לאיוכללהטי׳כ* כאכל
^" נמ הג,6נ $וני ,ינ ,-,נ< 1ע־״ל הר״אש זיי) י! א חילק כזה אכל מציאה אסרלטרוח וי!חפשעי?יה מן הקרן לא יפסיד אסולמכורבמועוהכי
וד 3רירבי׳כדבריהר״ מח״ל  .וכ ח וב כגון נהר שהציף דגים על שפתו אסו לאוספם כדי לכבשם אא כ אית׳כירוסלמי אי ידעדלא מזדקוהוא
 3נ״יוהיכא דליכא ממינא למקפסיה כגון
יהו ראויין לאכול מהם במוע׳ מי
שמלו׳לחכרו על חפץ על תנאי פחו -מקמ' מזדבן  :וא□ אץ לו מה יאכל
סייע או אורג או סוס׳שעסו מלאניאחריס שאם אל יפרע לו לסוף ח ימים שיהא קנוי לו יש מתירין שהרי או אפי׳יס לו אלא שאס ימסמ׳עתה יהיה
עיקר הקנייה היא לאח׳המוע׳ואינו נר׳להתי׳שאי׳ב מות׳כל משא לו מעות בריוח וטיפס כתב הר״אש רהט"
קונסין אותו בעצמו
דמשמתינן ליה דע
ססמ׳ביטש לגרסי׳הת׳בפ״ב ר׳יוסי ור״א
סקבלדינא
ומלקייכן
ליה
וכ״כרבי׳ירוחס
ומתןשהסיערימו
לעשר׳
כן
גוי
שפרילישרא׳ייןבחוכו
מות׳לקבלו
כסס רב נטמנאי * (ב״ה ) ואינייוני!
לבלי!  :ממנו דכמציל מידו רמי ומי שצרי׳לקנו׳יין כעתבצי׳לצור'שתייה הווססקידץ לי׳אושעי׳אי את ידע דאת
 7קאבידמ! וא ס 1ע ' א(
נפוב כפסקי התו
מזבן ואתי שתי גבן זבין ר' יונה הוה ליס
כל
אורג אינ׳מחונ׳לחקנסי
פיק דמ״ק גכי
אס
ססריןאסא סאו׳לרב הוכמהו למזבנינהו
שכד פעולתןושח ' כשלקיזו כבד שכר פעולת ' :אנלוהו מייריואכעי איכאליומין
היה כותלו גוסס
«אימשיימי׳חותועד שיקבל ליסדקא סמאשיקבל 7י<! היינושייוזיר המעו' במופד׳א״ל סרימיסדי את גמועדא ואת שתי קונדיטון במועד׳התי׳לולמכו׳בשביל
לרסן טביס סותרו השכירותשקבל ויתנהו ביל ג* לכלי שיא< 7הוועו זי6ל ?קדק « איויילקיקליה סיסמ׳במו « ויסת יין קונדיטון יאלולא היו לו מעו׳בריוח לא היה שותהו עכ׳ל:
לקא׳דהאלאאשכחןבגמ' מלקות ליאנלו מגןימסמיי׳פפליס :
וכונסו מפני הסכנ'
וכןתכ ' ספר מצות גדול וגס ספ׳מצות קטן כת׳אין קורץ לבר סאבד אא״כ פוחת
שנתעצל סהי׳סבוד להמתין לא מקרי כיון מלאכתו וה״כ המרדכיג״כ וגפ״ב גבי מן הקרן אך אס מרחיב להיבו בשמס׳י״ט ממה שמטיח מותר ע"כ  :ונ׳ל שאסיש
גויהפורע לו יין בחובו כתבו הבטיחו הגוי לימן לו לפני סמוט׳והמתיןלפי שסבור ול מעו׳הרב׳ואוע אמט' סחורתי ואוציא לסספ׳י״ט יימ׳ממה שהיה בדעתילהוציא
להמתין עד אסר המועד ועתה מתקלקל וכל כה״ג פרי וכך הוא מפורשכירושלמי דלא שרינן ליה דלא נאמת דהרי הללו ביטס אלא במי שים לו מסו׳ מועטיס וחס
שכתבתי בסי׳זה גבי בצירת כרס וז״ל כ״י יש מי שכתב דדוקא מכרן מלאכתו הוא עליה׳מלהוצי' כ״כ לשמח׳י״ט כדי שלא יצטרך ללות או לפאול מהבריו' ואלו היו לו
וקנסו תבל שוכח או מתעצל וכ״ש אנוס אץ קונסין אותוע״כ כ ומ׳שרבי׳ואס סעו בריות היה פוצי׳יות׳הכה״ג שיען ליה למט׳ כדי שישמח כי״ט כחפצו אבל מי
ממלא יקנסו בכו אחריו שס במיא דאיפסיעומ״ש ומות׳ לו לעשותה אס הוא דבר שיש לו מטת בריוח להוציא לשמחת י״ט ככל אשר יתאוה ואין בדעתו להוציא כל
־?אבד לפירו׳רבי דיאבדו פסוט הוא וגסהרמ״ב׳וספר מצות גדול סהחמירו במכוץ כך לא נתיר לו למטי כדי שיוציא יותר וכ״נ ממ״ס הפרדכי בסוף פ״ק דמ״ק אהא
עצמה לאבדה ממנו ולהפקירה צתבו דבנולא קנסינן ליה כלל ואין מונעין אותו דתנן אין לוקחין בחיס פכדיס אכניס ובהמה אלא לכורך המיפד או לכורך המוכר
מלעסות כדי שלא תאבד וכ׳רביי׳ירוחס בסס סמפרסיס דהא דלא קנסו בכו אחריו סאיןלו מה יאכל פתוךסירושלסי משמע דאינו ר״ל איןלו מה יאכל ממש אלא יש לו
מקבדבר האבד אכל כד 3שאינו אבד אסעסאו כח״ה מאבדיןאותו ממנו ואפי׳מת בצמצוס ורוצ למכור ולהרוויח כדי שיהיו לו מעות בריוחמותי והרמ״בס כתב כל
קיכסיץ בנו אחריו ונר׳לי כי זהולמאן דסב׳דאסו׳מלאכיכח״ה דאורית׳ולפיכ׳בדכ' שאסו לעשותו במועד אס אין לו מה יאכל ה״ן פוש׳כדי פרנסנו וכןעוש׳פחור׳סדי
מאינו 6בד קוכסין בכו אחריו כדאמרינן גבי כהן סציס א!ן ככור וקנסו בנו אחריו פרנסתו ע כ נר׳סדבריו שאינו מור־׳אלא בפאין לו,מס יאכל ע״כ ואיפפר שגס הוא
מאחשסו׳אסו׳מדאורית׳עכ״ל חה סכת׳בצורס אזן בכור לא דקדק בשמועתו דהא ז״ל מתיר ביש לו כצמצום ורוצה למטי ולסרויח כדי שיהיו לו מעות כריו' דגם זה
מליפסטינן בפ׳כל פסולי המוקדשקדצורס אוזן ככור לא קנסו כנו אחריו ומינה בכלל כדי פרנסתו הוא  :וכן אס באו שייטת והביאו סחורות שאינן מצויץ כלל
מסע ממניין מלאכתו בח״ה אע״ע שתינו דב׳סאבד דלא מדיף מצורס אזן ככו׳ומת אחר המועד וכו סס כתב הר״אש גרסי בירושלמי פרקמפיא אגודה שרי מיזבנינס
תקלט כל סחורה אסורה אסי׳כל שסו בסוף פ״ק במועד ר יעקב בשס ׳ר אחא בסס רבי ייסי סדא שיירתא שיי למזגן מינה במועד
ולא קנסו בנו אחריו :
דמ׳ק (דף ו ) אמר רבה פרקמטיא כל שהוא אסורה וכתב הר״אש פי' לקנות סחורה לא הוה ידע דסיירתא עלתאומחלא עכדתא אלמא עבורי מוחא פסיד׳היא משמע
ולמכרה אפי׳ כל שהו אסו׳משוס טירחא וכ״כ הרמ״גס • ומסמדלא שנא בכנע׳לא מהך ירושלמי אס נזדמן כמועד דבר שאינו מצוי מיקרי שסיר דבר האבר כגון אס
?נא בפיהסי׳אסו ושלא כדברי הרוקח סכתביבסי׳ש״ר דמי שבא דבר סחורהלידר באו שיירות של סותרים במועד והביאו סחורות הרבה ומוכרין בזול ולא ימכאו
ליפאולימן בצנעא מותר ומיהו האגור כתב כדברי הרוקח וז״ל רבי׳גמן השיבימ אחר המועד אף השיירות קינין פתה הססומת ביוקר קונין מסס ומוכרי' דמניעת
פ3א סחורה לידו לישא וליתן במוך ביתו בצנעא כח״ה מותרשאפי' כשבת אסו׳קל הריוח הוא הפסד כיוןדד  3ר שאינו מצוי הוא עכ״צ וכן כתב הרמב״ס בפ״ז מה׳י׳ם
היא הלכך בצנעא מותי־ וכ״כ בעל הירא יס דוקא בשוק דאיכ סורח אבל בבית נראה ה״ל אץ ס ופין סחורה במועד בין למטר ביןלקמ׳ואס היה דבר האגד שאינומצוי
דמוממרדכי עכ״ל ולפנין הלכ׳יכרא׳ראס ריוח ערוב הוא סרי בצנע׳הוא ניוןדמידי תמיד לאחי המועד כגון ספינות או שיירות סבאו אופהס מבקשים לצאת ומכרו
ורבנן הוא כדאי סס סכי רגוות' לסמוך עליה׳ויוטא ממנו לשמשת י״ט יותר על מה בזול או לקחו ביוקר הרי זה מותר לקנות או למטר וכן פיל׳סמ״ג וכתב ה' המגיד .
שסיה בדעתו להוציא :רמש רבי׳ואפי׳סחורה שנמכרה לפני המועד אסו׳לתרוע בירוש׳הדא שיירחא שרי למיזבן מינה בחולא דמועדא ונהתב בהלכות בה״ב וגס
זמיהבמוע' וטיפסרבינא הוה מסיק זחי בבני אמרדסנוותא אתא לקמידרבאס הגאונים כתבוהו ומדברי רבי נראה שמומר לקנות מןהסיירא אפילו כדילהשתכר'
|׳ל מהי למיזל עליהוהאידכא א״לכיון דהאידנא משכחת להו וביומא אחרינאלא ולעשות סחורה וכן פירש הרא3ד וקצת המפרשים שהעברת ריוס נקראדבר האכד
משכחת להו כפרקסטיא האבודה דמי ושרי ומפסטו של מעשה זה נרא׳דאפי׳דחיס ומכאן יצא לסם שמותר להלוות ביכיח בחולו של מועד והטעס בזה לפי שצץ
חהליס אסו׳לתובעס במופ׳אא״כ אינו מצוי בעיר כשא׳ימיס אלא שהר״אש כת׳על בכל אלו מלאכה גמורה שתהיה אסורה דבר תורה אפילו בי״ט ואץ כאן אלא מקח
שמליין לגרים ברכית כתב ר״י בתשו׳סלא היה נראה לר״ת לאסור מסוס פרקמטיא וממכר שאסור מדבריה© כי״ט גזירה שמא יכתוב ובסולו של מועד התירו מפני
ללאשמ ומפןשל סחור' ולא הלווא׳וסא דרביכא הוה מסיק זוזי בבניאקר׳דשנוותא העברת הריוס אבל הרמ״בץ כתב פלא התירו לקצות מן השיירא אלאמהשסוא
יללהו סרי ליה רב אשי אלא משו׳דבח׳הכילאמשכח לסראלמא אפי׳פרעוןהלוא' צריך לתשמישו וצם לא יקנהו מן השיירא ויצטרך לקנות אסר המועד יהא נפסד
לסו וכ״ס להלוות אות׳הלוא׳הימה כעין פרקמשי׳סהי׳מלוה להןממו׳ונותנין לו יין שלא ימצאהו בערב שמוצאו עכשיו צבל כדי להטיח ולעסות סטרהבודצי אסור
'•עיפטהיהמשתכ׳בו כדאי׳בפ איזהונסך אבל הלוא׳אינה כעין פרקמטי׳ושריפכ״ל לפישהעבר' ייוח אינוצדב׳הצבד ולפיכך אסור להלוות לגוי' ברכי׳עכ״ד ולהפרע
וכיאה דמ״ה כתברבי׳אפי׳סחורה שכמכר׳לפני המועד אסור לתבוע דמיה במועד ממנו דברי הכל מיתר וכן מותר לו לזקוף חובו כדי להבטיח מה שהוא חייב לושכל
ילל כת׳אפי׳מפות שהלוה אסור למבפס במועד אלא דא״כהויליה לפרס דאינו זה בכלל דבר האכד הוא לדברי הכל עכ״להרב המגיד וכל זה כתב ג״כ נ״יוכמב
לפוי" ללא כשמקבל פיטת אוסחויה בפרעון הפרקמטיא שמכר כי ההוא עובדא סטפס הירושלמי דקאמר דהאסיירמא שרימיזקמיניהבמועדאמשו׳דאע״ג
ורכינלשסיונותנין לו יין בפרעון ספרקמטיא שמכר להם אכל אס אינו מקבל דבדכר של טורח מקרי הרווח ואסור מ 'מ מידי דליכא טירמא כגון מקח וממכר
ללל מעות שרי דאע״ג דמכר פרקמטיא אמי כיון שהפרקמטיא נמכרה קודם מקרי דבר האבר לפי שכל עסקי סחויס ה־א סקונה בשעת הזול ומוכי בשפת
ג  J2ב
היוקר
""יעל* וזקף עליו המעות בחוב הל כהלואה וכיון שעכשיו במוע' אינו שקבל אלא

הלכות חול המועד
(נ )זנרא׳לןיקיו

תקלט

ניס השוקהשכיח היוקר • והמרדני כפ״ק דמ*ק כת׳בסס ר/ת על פרקמטיא המזדמנת במועד ולאחר דכי סאינו מצוי תמיל סיס להם להתיר כמציבה שהוא יות׳בלתי מצויוכי׳דשיירו'
 Issשנוע ושכוע המוע׳לא משכחיקלה אפ״ה אסורדלא קרינן דבר האבד אלא זרעי׳סיבשו ותאנים
דמידידפרקמטיא הוא ולפי סבני אדס ממיסים בו פרנסתם דעתם עליווהילכ•
«צק צסוראנצניי' דמיתלעי ומי שהפך זתיו שהקרן נפח׳אבל מה פלא בא לידו לא מקרי דב ' האב' וגס
חשיב
דבר
התבד
אכל
מציאה
סמתוך סאינה מצויה כלל כמעט אין דטמס של3נ י
 9פ! ק זאגו
שכיח מי סיס לו פרקמטי׳למכו׳ונזדמט לו לוקחין או אירע יוס השוק בח״ה ויכול למכרה אד׳עליו לא חשי׳דב' האב׳ואחר סכתכתי זה מצאתי להר״אס סהקשה תיסיא)ו דr
בשש״
הוה דינו נשיירות
ונ״כ מתה ביוקר סאס לא ימכרכה עכסיו
אינו
 9נאומ
הראב׳דותירקדשאני מציא׳ דלינא פוס
סהרי״ק שורשןי ' ח יודע מתי ימכמ׳ כ״כ בטוב ודאי האילא
כל השנה ואם יעבור המוע' לא ימצא כמו שמוצא׳עתה דב׳האב'
פסיד׳אלא מוחיכעלמ׳הואאהלערקמסי׳
«יריד שאינו שכיח מקרי דבי האכל יק הי׳ יי״כא י  015זה
כיטו׳דיד׳פסיד׳הוא אי נמי ע״כלא פרי"
הוא ומותר :ומות׳לקנות ולתקן החביות ולזופתן ובלב׳שלא יכוין
הוהכשיירו ' שאינן
מנויוו' ומיהו נרא ׳ מנין פרקמנ1י^®'? יידב׳ ה5ןכד*6כ כל מלאכתו במועד אכל יותר מכרי צורך שתייתו לא יקנה מוכרי משו׳רווס׳אלאמקח וממכר
סהיאדרן־כ}
דכלוה צלושריא׳! א  ?°ור הו^ ? ו ס:;,ו הי ?ריצ?,למכו .ס ? (פירות ) כסות וכלי'לצור'המוע' מותריןבצינע׳כגוןאם חנותו פתוח אדם לא מקרי מלאכ׳ וגס ליכאטירח׳אגל
שיום השוק
מליחת דגים מיקרי׳מלאכה ואיכ'טירח5ן
נעיר! כ׳•כ
יtלא
ד3ר ^ .
לר הר פותח חציו ומניח חציו נעול ואם הוא פתוח לסטיו פותח
או שהשיירןענאו
לא סריקלה משו׳רווחא עכ״ל*D :שמלוס
צעירו • אנצשיהע לפעמיסימכרנהא'ח״כייתר
 ■ .כדרכו ואסהוא מוב ירק וכל דבר שאינו מתקיי פותח וטוב כדרכו
לחברו על חפץעל תנאי סאס לאיפרשול
«שהורתו עצ יום ^סגה״מ ומיהו כת 3ו5
ומנסאס
‘
וכר
ועי
ט
האחרון
מוכרי
?
כדרכן
ומעטרין השוק בפירו משו בכורי ט
לסוףח׳ימיס שיהא קנוי לו ישמתיריןוכו'
השוק
לכ״ע צחק ום אחר כדי סיהיו לו מעות כייוח
סות׳וכדאמרי׳
האחרון
י
א
שצריך
ליזהר בעי״ט האחרון שלא להכין ליום שני
אשור אם צא
כך כתב בהגהת אסירי ספ״ק דמ״קכפס
נדנרהאנוד • בימסלמי וכבי נתבאר זה :
וכתב
של י״ט אלא ע״י ד,ערמ׳ שיאכל ממנו מעט בו ביום דכיוןרכקיאי' א״ז וז״ל אס הלוה ישראל מעות לגוי סל5ן
וכיו״ש צעיל סימן הרי״בם בתשובה ירושלמי הדא
סיירתא כקכועא דירחא ה״ל חול וא״כ מכין מחייה לחול ונ״ל דאדרב׳שאין ברבי' עלהססור׳ט״מסאסלאיסרע׳אחו
הק*1ה ■ ומיהו שיי למיזק מינה כחילא
דמועדא
לא
הוה
ליזהר
בכך כי היכי דלא אתו לזלזולי בי״ט שני דמהאי טעמי נמי ח׳ימיס שתהא הסחורה קנויהאח׳ח׳ימיס
אפשר לומר לאס
לא עכל להרויס ידע דסיירתא אזלא ומחלא
עכידתי׳אמר לא מכדילינן בליל ב׳ כי חיכי רלא ליזלזלו ביה ולא ראיתי לא״א לישר׳המלוס אפש׳דמות׳מ״מישלהשתיק
אתר המועל בתו ר׳מונא איןידע דלא מזקועחית מ|5 1גר׳
על העוס׳גו כערקמטי׳גמור'עכ״ל  :גף
הרא״ש ז״ל נזהיכזה ואין י^ וקחין בתים ואבני׳עכדי׳ ושפחות
נח ועל אן> כה״ג י זכי
טפרע
^ז י
ייןליסרא׳בחובומות׳לקבלוממנו
יזכי [?מ י ייי ? בר ביז לצור׳המוע׳או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל שאז מותי לקנות
שריללע המעירים
כ
"
כ
הר״אש
בעמי שהפך וכתכתיובסימן.
שש ונרי ' להענרת צוג י*י יקי)5^1?PP 1*3יז
ממנו כל דבר בענקהלואה כרמת לנוים ישא־סריישרומ׳לסחור'
הריו ק הוה כדנר
תקל״ד  :ומ״ש ומי שצריך לקנות יין כעת
*
 » 1לי
ולר״ת להתיר דלא מך פדקמטי׳אלא משא ומתן של סחיר׳ולא
 0אנ׳ וכנר נתנא'
בנירוכו׳פד ובלבד שלא יכוץמלאכתו
לעיל סי׳ תקל״ח הם־י
^  ,לפ ,ם;וחו נ! הלואה וב ר י כיון שרית התיר ומב כני אדם ניהגין היתר אין
במוע׳גס זה מדברי הר״אס שס וכתגתיו
דנלנרהאגל "מש הוא חולק עס י׳מונא וכןפי׳ זה הירוסל מי
בירי לאסור והמחמיר תע כ ואני תיל לומר למלוים כח ה שיקחו בסי׳הכז׳  :וס״שאבל יותר מכדצורך
לאנעינן גינעא
ומות' ;לעשות אפי׳ הרי״אג וסמך על דברי ר יוסי בר כון כמ ו מיד מהגוי רבית של שבוע הראשו{ ויוציאוהו לשמחת יום טוב שתייתו לא יקנ׳הסדברי רבי׳וטעמוממני
שהוא
מן
הדין
להקל
כדרבנן
כי
אין
בזה
וה״רמאיר
מרוטובו״רת
"
כתב
שהוא כעסיי׳סחור׳דאסו' וישלדקו׳ולוער
נפרהסי' כ׳הכל נו
תגר שקונה מזה מלאכהיגמורה וכן הביא תשובה לרבי' האיי כעניןסיייא של חוגגים הבאה בח״׳שמ דכיק דאינו מצוי תדיר הוי כדין השיירות דשט וכתבו התוס׳גכי האדאמרי׳דדב׳
ומונד לוס מיל׳
«חוור וקונ ׳ ומוכר ויש במה שנמכר להס שכר וכסנמנפיס באיס לידי הפס׳וחסמן סכר וכן כמס שסס האכד מותר דאסוי לקנו׳ססורה שמא תהיה יותר ביוקר לאת׳המועד אבללקנו־יין
שותרלקס׳ולמכור מוכייס אס אין לוקחים מהס אי אפשר ליקח כמותו לאחר מכאן והאריך לומר כשר כתוך המועד מומר וה״ר יוסף פי׳דיש לאסורדאע״סשלא ימצא זול הריימצא
להד לנר המכל  -שמותר משוס לבר האבל גס הראב״ד כתב כן וגס להרמ״בן שחלק על הרא״בר אין ביוקר ואין זה דבר האכד ע"כ • וגס בהגה אסירי כתב בסס א״ז לקנותייןולדוכו
כרא׳סיקפיד כמכיר׳להצריך שיהא צעסד בקרן דכיון סהערקמטיא היא בידו והוא לצורך החול לא שמעינן סכין ראיה להתיר ואפי' אס יש ליירא סיתייק׳אחרהסועד
מוצא מי שקונה אותה פתה ביוקר ובריוח גדול ואתר הסופד לא יתנו לו כ״כ ריוח ואין רוצה לומ׳ היכ׳שיתייקר אחר המועד ואפי' את״ל דמותי צריך לקג ות בננעא
אין לך הפסד מן הקרן גדול מזה שהרי עתה שוה סחורתו כמוסנותניןבה וזה דע׳ עכ״ל וסמרדכי כת׳לקנו׳יין כמופ׳סלא לצורך המועד אע״עשיתייק׳לאח׳המוע׳אין
ר״י כר בון איבראשהר״מ מקוצי כתבשאפי׳למכור צריך שיהיה פוחת מץהקקונר' ביד ר״תלהתי׳ורש״בס היה שותק סלומ׳לא אסו׳ולא הית׳ דמוע׳שיהושיגגיןואל
סעסק כר׳מוכא או שהיה לו נסס׳אחרת בירושלמי או שלא היה מסרס אומו כעירש יסר סזידין אך המשכיל יזהר פכ״ל ומדברי הר״אש ודאי כר׳דהבי׳לסתיר שנסב ומי
לנכון שסי׳הרי״אג עכ״ל • ומ״ש שעסק הר״מ מקוצי כר' מונא לא דק ססס״ג לא שצריך לקנות יין בעת הבצי׳לצורך שתיית כל הסנה ואס יפבו׳הסוע׳לא ימצא כמו
הבי׳אלא דברי ר״י בי בון • וכת׳הרי״כס כסוף דבריו כדברי׳כאל׳סהס מדרבקויש שמוצא עמס דבר האבד הוא ומומרומדכתב ואס יעכו׳המוע׳לא ימצא כמו סמול
הרבה מן המתירי׳אין לחוש לגעור כמקילים ולהוכיח אותס וגס אני כך דרכי אלא עתה סשמ' דלאחיהמוע׳ימצא אלא סלא ימצא כל כך בזול כסו שמוצא עתהואפ״ה
סלבא לישאל אני אומר
כי יש מתיריסויש אוסרים ושראוי להחמיר כדברי הרמ״כן מותר  :מוכרי פירות כסות וכליס לצורך המועד מותרי׳בצנע׳משכ׳בפ״בדמ״ק:
וסכן אני מחמיר לעצמי והשומע ישמע והחדל יחדל עכ״ל -יוכ׳האגור והמנהג שלאוכתה" ה שמפני שאומנותן בכך כל השנה בסו צינע׳אע״פ שהוא לצורךהמוע׳וזהו
למחות כיד העושים ונוסגיסהיתר והמת" עב ) ולע״ר נר׳שמאחר סהימב׳ והר' אש שהזכירו מוכרי ומ״ש כגון אט חנותו פתוח לר״ה כו׳ברית׳שם  :ומ״שואס הוא
והרא״בד וסס״ג וקצת מפרשיסמתירין וכ״נ מדברי הרי״ף והגאיני׳סכתבו הירוש׳ מוכר ירק וכו׳סס רב יסוד׳שרא להנהו כתפיית למיזל לזבוני כי אורחיהובשוקא
סתס דמסמע
דאפייכדי להשתכר ולעסות סחורה מותר לקנות ולמכור בשיירא יש ואותכוה מרתני׳עי״ט האחרון של חג מוצי׳ומעסר את שוקיהעי׳בפירו׳בשכי׳כבוד
לסמוך
עליהס
הלכה
^
מעשה
ולהורות
להיתר
במקו׳סאין
להס
מנהג
קבוע
לאסו׳:
'
'
ט
האסרקמפני
כבוד י״ט האחרקאיןשלא מסכי כבו׳י״ט לא לא קשי׳הא בפירי הא
ואיכא
למידק
כיון
דהר״אש
סב׳דהעבר׳ריוח
הוי
כדב
האכ׳למה
כת׳סאסיו׳השוק
בתבלין
ופיס״י
כתפיית
'
מוכרי
בשמים
כתבלין
מוכר
כדרכו
כגון
כרוב
וכרשיגץ
הוא כמועד ויכול פתה למכו׳סחורתו בייוח ולאחר המוסד לא יוכל להתיחכל כך הכל יודפין דלצורךהמוע' הןוליכ' חסדאסאין ראוייןלהתקיי' הלכךאפי׳כפרהסיא
אכל מן הקרן לא יפסיד צסו׳כסועד ונר לוע דשאני הפס סיום השוק הוא יוס אח •־.
■ ,מות׳וז״ל הרמ״בס מוכרי תבלין מיכרין כדרכן בפרהסיא וכתב ה״ה מפנישהדכר
בס-כוע מבני העי׳וסכיבותי׳וכיון שהו׳מצוי ככל שבוע כמצ׳שאין כאן הסס׳סאס
לא p־  ftדתבלין לצורך סעודת היוס לוקחין אותן פ״כ  :רע׳יט׳ האחרוןמוכרןנדרכן
סכרו כיו׳סוק סל שבו׳זה ימכרנו כיו' שוק של שבוס הכא ומפני ספק שע לא
ימכרנו
וכ\!שס וכת׳הרמ״בם דהייצו עי״ט אחרון סל סכות וכתב ה״ה שכןהוא כדגייולפי
כל כךכיוקי לא סריקליה למכרו כסוע׳דהא אפש׳סכיו׳סוק הכא ימכיכו
ג״ככיוק
/
.
שי״ט
האחרון
של
חג
היא רגל בפני עצמו ומסטרין את השו לכבוד הרגל מהשאין
ומ״ש סרא״ש ולאחר המועד לא יוכל להרויח כל כך היינו
לו׳דאפש׳דלא
ירויח
כל
כןבי״ט
האחמן
סל
פסח
ע״כ
ואפשר
דלענין
למכור
כערהסי
'
אפי
'
כעי״ט
האחרון
כך וכיון דלאו דבר האכד בודאי הוא אסור אב 1
שיירות
כיון
שהוא
דבר
שאינו
,
של
פסח
כמי
מותר
ולא
הזכיר
עי״טהאחתן
סלחגהסוכו׳אלאלעכיןפיעורהשוק
מצוי תמיר הוי דבי האב׳כודאי ומפני כך התירו • אחרי שכתבתי זה מצאתי שכת' גפ -רות דבסי״ט האחרון של פסח אין מעטרין  :יש אומייס שצריך ליזהרכעי״ט
הוא ז״ל בתשו׳דלא מקרי דבר האכד אלא שפינו' או שיירות סבאו וקוניןביוקי או האחרון שלא להכין ליוס שני סל י״עוכוי  :וראיתי לא״א הר״אס ז״ל נזהר כזהכך
מוכרקבזול ולאימצ׳כיוצ׳בזה אחהמוע׳אבל אלו אסלאימכרוכיו׳סשו׳סבמו׳המיע
הגרסאבספרינוובספר א׳מצאתי דגריס ולא ראיתי והיאהגרס׳נכונ׳מפרסהיא
ימכת כשוק שלאחר כמוע' ולא הוי דבר האבר עכ״ל  :וזה מבואר כמו שכתבתיב
:
כמנהג
העולם
סאינס
נזהרים בכך :אין לוקסץ בתים אכניס ובהמה אלאלצורך
וכתב מהי״י קולן בשורש ק״ח על דבר ההלואס לגויס פליהעסכונודאתייה
דמר
המועד
או
לצורך
המוכר
וכו׳מסנה
בפ״ק
דמ״ק
ץ
^שס
)
וכתכ
בהגהות
אסירי
דמשכח'
®יון שהו׳דכר קבוע לעולס באותו עיר להיות היריד תמיד בתוך חג הפסח וקכחג אבנים שיהיו לצורך המועד כגון שהיה כתלו גרוע דסותיו ובונהו בי״טוהתירו
הסוכות הדעת מכרעת דבכה״ג שרי אפי׳פרקמטיא גמורה דכדבר האבד דמי כיון סופו משוס תחלתו וכת׳התו׳אין לוקחין בתיס עבדים וכו׳אלא לצורך המוע׳פי׳ה״י
סהוא פקר מחייתם וריוח שלהס ואס יאשר עליהס דבר זה הרי הס יורדי' לח־יסס יוסף ה״ה בשאר דבריס צריך לצורך המועד דהא אאור למכור פירות אלא לצורך
ופסיט׳דעדיף משיירא שנזדמנה ומבקשת לנא׳ואפי׳הפוסקי׳החולקי׳ואומרי׳דכיון
המועד אלא רבות׳קמ״ל דאפי׳הני דהויין בערהסי׳שרי לצורך המועד וצ״ע אי צי'!
סלא בא לידו עדין דלא מקרי דבר האבר אפש' דככה״ג סודו דכיון שידוע הוא
כלי
בהכי
צנעא
כמו
בההיא
דסייות
כסות
וכלים
וה״ה כתב איןלוקחץ בתים ענדי׳וכו
ספק פהסיחרי׳באיסתמיד למועד היריד הקבוע חפי׳ככא לידו ודוגמא
לדב׳מצינו
פי׳אין
זה
בלוקח
מןהשייר
'
אלא
בלוקח
כדרכו ונ״ל פירוש' ששאר דברי׳כיוןשצרי!
בפ״ב דבתר׳וכי' :וע" מ אפ״ע סאנומדמי׳לא הייתי אומ׳לעשות ממש ' אס לא מכח להס אע״פ סאינוצריך להם במועד רשאי הוא לקנותן לפיסזקס וממכ׳אינואסוי
מנהגפ״ב  :וכתב עוד דמי״ס שהן יכולין למטי המשכונות שכבר נחלטו ואין זה דבר' תורה אפי׳בי״ט ולפיכך במועד כל שהיא צריך לי או לה מת :ר שמוכא בזוללפי
כקרא מכוק מלאכתו כמועד שהיי אי איפשי כענק אחר יגס אס היהמזדמןלהס דעת תי׳והר״אהמותר הוא לקנותו אכל בתים ועבדי׳ורהפה כיקדאוישיץאוושא
קונה ביוקר כאפי כימי היריד לא היו ממתיכיס אלא אדרבה פ זיטא שהיו מוכרי׳ מלתא לא התירו לקצות אלא לצורך המועד או לצורך הפיני ושדותוכרמי׳לאוושא
מיד פשיט הוא שאין זה נקרא מטץ מלאכתו במועדועור האריך כרכי :
ומיש מלתא ג״כ איכא למימי דאין לוקסין וממצי׳לא חכא לסו לפי שאין לוע׳כהןלצור!
רבי׳אבל מציאה אשור לטרוח ולחפש אמיי׳כגקנהר שהציף דגיס וכו׳בספ״ק דמ״ק המוע׳ולא תנא מה שצריך לעשו׳בו מלאכה קודס שיהכה ממט עייל  .וכתיב עור
(דף יא ) בריתא לבאי כוורי שרא רבא מיצד מיזל אתרי ומיפלח א״ל אכיי והא אצן בהגהו' אסירי אהא דאמרי ' דמות׳לסכוי הפועל שאין לו מס ייאיל לעשותמלאכה
כבשין שהוא יכול לא׳ניל מהן במועד כובשן ח  ;:א״ל ה״נ מתאצלי אגב איצצ׳וככר שאינה לכורך המועל אעי׳יש למוכר ואין לשכיר הצריך להשתכר כרילהוליכו ,לכיח
כתבת ' זה היס־י׳תקל ׳ג וסם נתפרש וא״ת מה טמס סהחירן־ בשייתנן,מעני שהוא
הקוצר

א״ח הלכות הול המועד הקם חקמא

תהדים

ייונס מה יאכל מות׳להס לסקנו׳ מסו׳סישתכ השכיר וה״ס לפירו׳כסותשמות׳לקנו׳
4פ'לצויך המוע'  :כתב הכלבו ספיד׳ רי״בא דמות לקמ׳מנעלי׳סדסי במופ׳אמנ
^מרי׳סאבי העזיי אוסר והרי״ף כתב מיהו נהגו העול עתה לקנו' כליסרודסיס
ןמ דסי׳ תקמא כב״י )  :בעלן הלואה ברכי׳לנויס יס אוסרי'סדומהלסחיר׳וכתב
ו־פלסחיי וכו־ער ויוציאוהו לשמחתי״ט
הכל מדברי כרא״ס והמרדני כסיף פ״ק כישמות׳להלוה למכיריןובלכד שילדה להם שבוע הראשון כחג׳ במחצלי׳ופרס״י כפין מעגיל׳ולאמעגיל׳
וניסהגס״ע וסמ״ג ונכי כתבתי בסימן5ה וא״א הרא״ש זי׳יל התיר למכיריןאפי׳אס יקח השבוע הראשוןוז״לממס אלא כפין סעגיל׳ביד וברגל וכ״כ כל
ופוחנרבר a :״־  ::בסם הי״׳מנ״מסס בתשו׳ובאשכנז הירא תא דבר הינוהגץ איסו' בהלוא' רבית לטי ׳הפוסקי׳ודלא כדמסמ מדברירבי׳ירוסס
דסיי להגעיל במעגילה ׳ צ* ר הדלת
[?גהת אסירי ""ל ר״י היהירה הלכה
בה׳יה ואני התרתי בביתי להלוות לגוי׳שרגילין תמיד ללו בכיתי
למעשס להלוות למערומי ת סלו
שאם לא ילוה להם ילכו ללות במקום אחר ויתילום לבא אצלם והמסת׳והצנו' והקור׳סנסכרואפי׳מע״יט
נחנס סכת ראשונ׳ סהמועיבתוכ׳ואס
יכול לתקנס וכו׳משכה סס הציר והצנור
ואיכא פסירא :
יעכב' יותר ימן רבית מסס ואילך • וז״ל
והקול והמנעול והמפת׳סנסברו מתקנן
ןו״אש כתסוב׳ לפנץ הליא׳כח״ה אע״פ
 | VQ DPDאפי׳כלשהו׳אסו׳ואם נפרץ גרר שרהו מקרהו כמועד ובלב׳סלא יכוין מלאכתו במועד.
*
י בהוצ׳ודפנא או צר בצרו׳ואינו טח בטיט ושל
,לעי לפרקמטיא אינו דומה לגמרי כי
וערס״י צנור הו' חור סבאסקופ׳התחמונ׳
מנ ,יע חרקמטיא יס טורח גדול בשווי חצרו בונהו כררכו איל אפו׳לפיתרו ברי לחזור ולבנותו ואם הו׳ הקור׳מה סעל הפתח שמחזר בו הדלת
מסוקונוט׳ליפול מותלסותרו ולחזו׳רלבנותו מות׳ ליטו׳ינבשושי׳
ובלבד שלאיכוץלפסו'מל 6כתובמרע׳
?דקדוק פל מקס ומתוך טרדתו ימנע
משמח׳י״ט וגס לפעמי יקנהביוק׳רצטע' שבבית ומות׳לעשות מעקה לגג ומרפסת מעשה הדי^ ׳כגוןבהוצא כסיס לו לתקן כל אלי כסא ר ימית הסנה
אסימכו׳כמוע׳לפעמי'כפחו׳ממהשקכה ודפנא או צר בצרור ואינו טח בטיט סרקין שבגג  #המים יורדי ן ומניחו פד המועד פ״כ ומדקתני וכלכד
איכ׳צער׳אכל נמלו'כרכי׳סמס׳היא וגס ררך שם מות׳לסותמן בידובלב׳שלא יעשמעש אומןבמחצלים סלא יכוין מלאכתי במועד מסמע
ל־נאטירסא כולי האיוהילכך הקלו בה שהו׳כלי האומנו ציר הדלת והמפתח והצנור והקורה שנשברו דכסנשכרו מפי״ט מיירי • ונ״כ המידכי
והתירן ע״ישעוצי' הריוח סל אות' סבוע
דאף אס נשכרו קיד׳המוע׳מות׳לתקנס:
מדס׳יתר על חה שהיה מוצי׳אס לא היה אפי׳מעי״ט יכול לתקנ׳בהה לא שנא הן של עץ או של ברז׳ובלב
וב׳׳ש לא סנא הןסלעץאו סל ברזל הכי
לווה הריוחוסה סכתוב במנהגי'הר״מ שלא יכוקמלאכתו במוע׳מות׳לבנו׳ארוות סוסים פיייאבו׳שיאכלו
מסמ׳בגמ׳וסעמ׳רסרי לתקן כל הני מפני
סלמ ערופיא סלו היה מלוה בחנם אותה כהן מעשי הדיוט ולבנו׳ספסלקטן או אצטבא *יורד המועד כתב
"
"
״״,
שהן
דכר
האבד סאס יניח הפתח פתוח
שנוע כדי שלא יסורו ממנו ודבר האבר הרי ף י מ אצטבא כנין ®® שין מאככי׳או מטיט ולא נהירא
חהיילתו׳סבוייינמנא « אנוכל<!ה סנכית
עופימאר!ר שחושב אותו דבר האבד לא הוי כניןגמו' אלא נח ל אצטבא כעין ספסל שלנו נסר שמחבריןיל וכיון דדברהאבד הוא לא בפי שנויוהכי
׳לפחי למס היה מלוה כחנס אפי׳ בסכר תלי' וכן ארוות (סזסי׳ )דשרי לאו בניןגמו׳ אלא
להושי׳האבו׳שלאמרי כה
'כהדיא בגמידרבי יוסי דק״יל ביתי'
לאבעי סנוי
כדב׳האבד  :גריסי׳בגמר׳
מגתכמו•שייר׳העובר׳עכ״ל
והגאקמהר״י בהט למקומו וא״א הרא׳כת’ בסת׳ונר׳ שדעתו להתי׳אפי׳של בנין
( סס ) אמר רבינא כמאן סדלינן האימא
קולון כת׳כסיר׳ק״ח דמאח׳סדע׳ר״י נוטה תנו ,שראוי להתיבש בעניןשיהי׳רארי לאפו׳בו במוע׳מות׳לעשות
לאסו׳להלו' כרכי״הי׳לו לחלו׳ולומ׳ דפ״כ
ואסלאו אסו׳לעשותו והעשוי ככ׳מות' לעשו׳לו בית מוש׳להעמידו קיבות' דדסא בחולא דמויעדא כמאן כר'
עלי' רבי׳תס עלר״יאלא
דוקבהלוא׳
יוסי
דאמ׳לאהפינןשנוי ^בדב׳האבד וכת׳
עלץ ומותי לעשות בית מושב לריחיילהעמידיעליוולנק׳יאות׳כשה׳
, , ,
!אשראי שאיל על המשכון אכל במלו' על
המשכון שצרי׳המלו׳לפיין ולסוסהמשכון חלקי׳ ביות׳ בין אם היא חדש׳או ישנה ולתקן אמת המי׳שטוחנין י^י י י״ע י ^ 3'P״ 6יתד כמין נגי
נדי לדע׳כמה יכול ליהלומן עליו דמיא טסי
הנקשכאמצ־האב) המתגלנ שהו מעשה אומן
־0מ0ימ ’'ויוצ'ל'«י’מיו!’ י’'6ותו
למקומו
למשא ומתן של סחורה מ״מ מאסר שככר
'מוס המנהג פשיס׳ שאין כידינו למחות
" \T1Dלעשוימצודודניימערבהשהו מעשה יתוק־איחוכמסמייס  :סותרלכנו«
אפי׳ היתס הלכה כרור׳לאסו׳דהכח ל הס
הדיויאבללאהארונין מחופיןשהואאיייתמיסיסוני'ס( 0דןי ) ינ ’נודמ
מעשהסרא וכוי ולחיבני אוריא רבא סראוכו'
לישראל מיטב סיהו סוגגין וכו׳וגס׳מתוך
מ״סכטורא״ס מיסמלוה לחבי׳רו
עלחקעלתנאיסאסלאיסרעלותוךשמנ׳ימי׳ ולמיבני אצטבא וכת׳ה ס אוריא פירש אבוס סל בהמה וכת הרמ״בןדדוקכמעשה
סיהיה קנוילו ונו׳מסמ׳דלא
אפליגו
אלא
מסוס
הקניה
אבל
בהליא׳גופה
לא
פליגי
הדיו׳וכן
נר׳דודאי
לא
עדיף מפסיית מעקסאינו מות׳במעס׳ אומן כתברבי׳ירוח׳
דסריא וא״פג דהויא על המסכץ פד כאן ולמטן הלכ׳כיון דאסו' מלאנ׳בח״ס דרבנן וברכין אוריא פי׳רפת בקר וכן אוריות הס וסי' שהו׳ דבר האברשמזי׳לבהמ׳כסאינ'
סוסב׳יפה ופי׳רמ״ה אוצ׳הצרי׳לו בס״היאו שהו׳דכר האב׳אס לא יניחנו באוצ'ומיידי
יהר״אש דבמרא וגדול הוא ונס מהר"י קילון כתב שכך פסס המנהג הכיכקיטינן :
וכתוב עוד כהגסו׳אשירי וגס להתנו׳וליקח ערבו׳כמימ׳על מלוה שלאח
המועד
שלא
כיוון
מלאכתו במוע׳והמרדכי כת׳אוריא פי׳מקוס שאיכל סס הסום אבל אין
נת׳דיכול להיו׳סהו׳מות וכב׳כתבתי בסי׳זה דברי הגכו׳אסירי בדין אסמות׳להפר' לפר׳כית הסו' דהא ודאי אסו' וכ״כ סמ״ק ח״ל למיבני אוריא אינו ר״ל בניין גמור
ו׳כתכפי כסס ה״ה דלדברי הכל מות' לזקוף חוב הגוי כדי להכטי׳מה סהוא חייב לו כדפי' כקונדרס אלא ר״ל להושיב האבוס של בהמ' למקומו כדפירסו התוס'טכ״ל :
וקהות' להע ר׳ ממנו שכל זה בכלל דבר האבי הוא לדברי הכלוסכןכת׳נ״י  :וס״יש
ומ״ש רבי׳בשס סר״ף עד לסוסי' אבוס סל בהמ' למקומו כתבוהו הגהות מיימון
ומני בשם סר״אס בתשובה איני יודע למה חזר רבינו אסר דבריו במשוב'שהרי בפ״ח מהל׳י״סכש׳סמ״קוכת׳שהתו׳פירסו כדכריו ורש״י פי׳כדכרי י״מ והר'המגף'
נסס״ק דמ״ק כתב לשון זה כעצמו  :כתבו התוס כספ״ק דמ״ק דהלואה דשולחנות כת׳בשס הרמב״ן דהא דסרי למימי אצטבא דוק׳במעש׳ הדיוט אבל לא במעס׳אומן
בקביעו' וחלוף כיאה דחסיב פרקמסיא ואפי׳לדעת ר״ת אסור עכ״ל ג  :לפי שכל שהוא לצור' המוע' כיון שאיני ציר׳איכל כפס■ לא הותר במעשה אומן אלא
תקיז □נין אפי׳כל סהו׳אסו׳ הכי משמע כפ״ק ימ"ק ( רף  pוס״ש ואס כפרן במעס' הדיוט פ״כולפי דכריו כותל חצר שנפל שביב׳ כדרכו הוא מסכישמיר׳ביתו
גדר שדהו מקרהו כהוצא ודפנא או צי בצמ׳וכו' כפ״ק ( דף סתכן ועסאוהוכצור׳אוכל נפש לפישהו' דבר האב׳ואינו צרי׳סינוי עכ״ל וכ״כ נמקי יוסף
מקרין את הפרצ׳במועד ופרס״י סאס נפלה מקצת׳חוזר ומתקכ'במוע'וכגמ' (רף 0
תנור שראוי להתיבש כענין שיהא ראוי לאפו׳בוכמוע׳מות׳לפשומי וכו׳סס (דף
י״א
)
רבייהוד׳שרא
לאמי
סנורא
'
למגד׳תנורי
איני והא תני רבה בר שמואל ושווין
כיצד מקרין רב יוסף איו' בהוצ׳ירפנ׳במתני׳תנא וצר כצרו׳ואיכו טח כטיטופרש״י
הוצ׳ענעידקלי דפנא כיי״רוקא עכיד גדרמדפכ׳ומגדלאות׳מהוצי דקלצר בצרור פכז־י־ן גודלקתנור לכתחל׳לאקשי’כאן בימו׳החמ׳כאןבימו׳כגשמי׳ופרס״ילמיגדל
מניח אבני׳זה על גב זס א״ר חסד׳ל״ש אלא כותל גנה אבל כותל חצי בוכה כריכו תנורי לפשו׳התמ׳מחד׳בימו׳החמ׳כלומ׳כסיש ימו׳החח׳כגץ בפס' שאין יורדים בו
וסי׳יש״י בכותל גנהדליכ׳פסיד׳יתיר׳אי עיילי בה אנסי אכלככות׳חצרבוכ׳כדרכו גסמי׳מות׳לסי שלאלת׳ייבש ויכולקלאפו׳בו פת ברגל לצור׳הרגל כאןבימו׳הגסמי'
דאיכ׳פסיד׳יפיר׳אי עיילי בה גנבי וגנבי ממוניה  :וכחבוהתו׳בשם הי״ף דהא כלו׳כסיורדי׳סגסמי׳ברגלכגון 3סכו' איןעוסיןתכו'לפי סאיכו יבש לאלת׳עד לאח
דטתל חצר בונה כדרכו דוק כמקו׳סמוך לר״ס שים לחוש כגנכי׳אבל כין חצר לחצ׳ הרגל ועכי׳טרח׳סלא לצור׳הרגל־ ומ״ס והעשוי כבר מית׳לעשו׳לו בית מושב ומות
ומשו׳בני חצר אסו׳ לבנו׳ כדרכו • וגס המדדכי כתב כסם ר״י דכותל שכיןב׳חצדו' לעשות בית מושג לריחיס להעמיד' עליו נרא׳ פזהו סה ששנינו סס מעמידין תנור
ושפכי ישראל דליכ׳־למיס׳ לגנבי אסו׳לבנופו כדרכו אלא שלא כדיכו כגוןצרכצרור וכירי׳וריחי׳ופי׳הרא״ס מעמידיןהיינו סמתקני׳אותו יפ׳על עמדו כדילהשתמ׳כהס
 .ואינו טח בשיט או הוצא ודפנ׳ וכ׳כ הגה״מ וכ״ב סמ״ק• וכ׳ ה״ה גבי הא לשרי למבני ומדברי הרמ״בסנר׳דהיינו לומ׳סבונין על קרסהמנו׳והכיר׳כטסיליסלהס ומשמע
אנשב׳דלפי דברי הרמ״בןכותל חצ' שנפ׳מפני שמיר׳כיתו עשאוהו כטר׳אוכל נפש מדברירבי׳סאפי׳בימי׳הגסמי' מות׳לעשו׳בית מוש׳לתנו׳וכ״כ הרמ״בסבהדי׳כפ״ס
לפי שהו׳דבר האבד ואינו צרי' שעוי  :ובלש רבי׳ אבל אסו׳לסתיו כדי למותו כך וכת' ה״ה שיצא לו ממה שהעמידו כגמ׳ברית׳דרבה בר שמואל בימו׳הגסמי'וכראש
מפ׳שס בגמ  :ומ״שואסהוא מסוקוכוסה ליפול סות׳לסתמולסזו׳ולככותוכרית׳ הברית׳אממ מעמידיןמנו׳וכירי׳במוע'  :ומ; 'ש ולנקר אות כשה'חלקי׳ביות׳וכו'
פס ומפרס טעמ׳דפתר ליה ספני הסכנ׳ופריך דלסתו׳ולא ליבכי ומשני א״כ מימנע סס ( דף ו ) שניכו ר׳יהוד׳אוח׳אין מכבשין את הדחי׳בתחל' ובגמ׳מאי מכבשץ א״ר
• ילא סתר• וכתב כ״י בשס הרא״בד דל״גנוטה לר״ה דאפי׳לסבוי או לחצר מות׳מפני יהור׳מנקר רחיא רב יחיאל אמ׳בת עיכא ופרש״י בת עיכ׳נקבסעושיןכאמצ׳הריחי'
סהצל סכסוכ״כרבי׳ירוח׳והמרדכי כת׳וז״לאף כי יש לחוס לגנבי כמובסמו׳לר״ה וכת׳הר״אש אין סכבסין את הרפי׳בתהל' פי׳חדס' אכל ישנה*מכבסיין כת׳הרא״בד
איבו מודל לבנותו כדרכו אא״כ נפר׳סאליו אבל לסמו׳ולכנותו אסו׳אפי׳רפו׳וגוה׳
מסתבר׳מדאמ׳יב יהוד׳אץ מכבסין בחחל׳מכלל דרבנן שריאפי׳סדש׳והלכ׳כת״ק
ילאהתירולסתו׳ולבנו׳אלא א״כ גוהה לר״ה מסט סככת נסשו׳יוה״ה אס היה
מקו׳
וקכיא ראיה לדב׳מדאית׳התם דרש רב חסא מקרין רחימבמוע' ומילא מפליג בין
'שהנכ׳בא על עסקיי נפשו׳ואיכא למיחש לסככ׳נסשו׳כר׳לר״י דמות׳אף
לסתויולבכו
'
חדשה
לישנ׳אלמא
בכל
גוונא
שרי
וכן
נר' דמת הרמ״כס שסת׳וכת׳בפ״חרדקרי׳את
כ! תל חצר אס הוא רעוע וגוהלפכ״ל • ודברי נמקי יוסף ורבי׳ירוח׳נראין עיקר ; הרסיס ולא סלק ביןחדש׳לישכ'  :ומ׳״ש ולתקן אמת המיס סטוחנקעל ידה וליטול
^וחרליטול גבשושית שבבי׳כ״כ בפסקי התוסי׳בפ״ק דמוע׳קטןוכ״כסמ״ג וסמ״ק צפמ* החמי׳־המגלגל הרסי' 0ס רב יהודה סרא למשקל טופיי לממר׳דרחיא ולמיבט
יכ״כ מהו׳ מימוני׳בשס ס״ה דאע״ג דמלאב גמור׳היא ואינו דבר האבר שיי בס״ה אמתא דרתיא • ואע״ג דאמתיגן התם ססו׳רכי׳ אמרו תמו' שרוכ׳פליו מותר ליטול
כיין שאינ׳מלאנ׳של טורח  :ומותר לעסו׳מעקה לגג ולמרפס' מעש׳הדיוט משנ'
נפיניו אבל סמר׳דרחיא לא
פסקו5
^  0ג ^ הפוסקים

בפ״ק דמ״ק■ ומ״ס כגון בהוצא ודפנ^ז או צר כצרור וכו׳סס כגמ' (דףי״א ) fpID־׳ (ג ) «
ןתהלי״ל
נ5לג נשמו נ:
סכגגסהמי׳יוח־י׳דרך סס מומ׳לסוממןביד ובלב׳שלא יעסה מפש׳אומן כמחצליס
צה! 3ימ
כו' מסנה סס ספן את הסמך'ומעגליןאות׳במפגל׳בידוברגל אכל לא במשצלי׳
מע
«
ננ
ניוס 310ישנ<ז
ובגס׳השת' כמעגל' אסר׳סרי כיד וברגל מיבעיא ה״ק שפץ חת הסדקין ומעגלץ ילאם' רגיל למג« מ
.
'
אותן כעץ מעגלה ביד וברגל אבל לא 0 0י«נה א'א' *

.יי״״י־ייי־״י״׳ י״־י ״ « ™•
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חלמת

חול המועד תקמב תקמג

י  rpmהפוסקי׳כרב יסודה  :ומ״ש אכל אסו׳לתקן הנקבשבאמכ' האבן המתגלגל סס
מסופק כרכי ורכי׳ירוסס כתב בשם כמס גדולים לאסור ואפי׳לומי־לגוי5ין מ ק^
ייעתז דגסצשפמ
אסא דאפליבו רב יסוד ורב יחיאל בפי׳מכבסיןכת׳הר״אש כשם הרא״בד דרב יהוד'
ואפי׳לצורןהמרע' אם לא ע״י שכוי והוא שיהא לצורך המועד כתוב כתסב״ץלחקל
הקדירה לע נירה
סבר
דווק׳מצקר
דיחיא
דמעתה
סדיונן הוא אבל כת עינת לא דמעש׳אומןהוא ורב
?t7Pאש1ר נמדגד
מנעלים בח״ה אסור אבל לקנות חדשים מתי׳רי״כא אמנה מהר״ס אימי שיאכיל
יחיאל
אפ׳כתעינא
וכ״ש
מנקר
יחיא
והלכ׳כר׳יהוד׳מרדרש רבחמא ניקרירקיס
נמו
אוסר ומיהו נהגו העולם לקנות חדשיםע״כ  :ההדיוט סאינויודעלסיציאמלא
ני״טזלכןהני'ה במועד ומכרי רב חמא הלכ׳למעשה אתא
סמ׳לגנידיני <זי
מסט
ובו
'
מסכה סס (ד ח ) ההדיוטתוער
לאשמופינן
חקגזא (א)
ואס אית' דכתעיכ׳נמי סריא מעשה
אומץ מסדגין המטותפי׳ ^ ארוג אות׳ שתי וערב בחבלים כדרכו והאומן מכליב ובגמרא ה״דהדמו
«בא*« איבפי ליה
לסימ׳צוקרי׳רתי
'
ועושי׳לה
כת
שהיו
בה
כבר אלא שלא היו סרורי׳והוא מסדרן אבל לאיפשיל' אמרי דבי ר׳ינאי כל שאיני יכוללהוציא
?י 1נ;דייוע' לתקמ עינ׳עכ״לוצך
הס דברירבי׳אבלהרמב״ס החבלי בתחיל׳ומל׳רש״י
ע׳י גיי »אחר
ירא׳שמות׳להפשיל לחהחבלי׳לכתחיל׳ מלא מחט כאסת ר׳יוסי בי חנינאאמ׳כל
*רו א קנת אבול פס׳בפ״חספותחי׳עיןלרחי׳וכת׳ה׳׳ה שק
(נ ) וכדי שלא דעת הגאוני' סנקור הרח־׳ובת עין שלהם רק שלא יעשיהחבלי׳מהדש וכל זה בצריך לה במועד כסכוסי שאינו יכול למין אימרא בשפתחלוקו
5השזוי1ןטועה מותר ואפילו לגמור מלאכתן כריכו וכן קדמי מות־פי׳שממעכיץ בנדי פשתן כירי׳אחר הכבוס כיי ל.לבנן ופרש״ישאינזיכז׳לבוקאמראכספ׳חלוקו
אוחרדמיירינשנר הסכי' הרמ״קז"לעכ״ל :כרזבנ״י כספ״ק ולרכבץ ואסו׳לעשו׳הקמטי׳שבכתיהידים והשוקים ואסור לתקן שאינו יורע לחתוך אומו בגד עכשעוסין
ממנו אימרא בשע׳חלוקו אלאסבמקי׳א׳
שרי סיו" 6לקמן דמ״ק בשס הימ״בן
פירו' התירו להפיק מלבושיו ומנחיו הקרועק ולא אמריי דהוי דבר האני ' ™ יי
גשי' י/קת"7 3־8
^
מקצרו
יייובמקום
^ א׳מיח יכו ע״כ
״י״יניענמ•■ «
,־
ורגי׳מער׳
שני לשדי וע״ל אלפסי' וקדרות לצורך המועד וכ״כה״ה יתקלקלו
אם
לא
יתקנ
רלא
מיקרי
רבד
האנד
אלא
כשעיק
הרבי
לין
6
י
אפפ׳י׳האימיא
שאינו
•ודנולי-
;וין.
ס׳ס תקח״ד " ע '6כפ״ח מהיי״ט ונתבו עוד
בשמו ונ״ל שאף נפסד כמר מי שהפך זיתיו וכי׳אבל בשביל מעם תוטפ׳ קלקול
לא שתהיה האימיאסוהאלא
כאןקציונא
אותןלנו ר' יינוהן עשיית׳מתחל' בכלל
התר
*
ה
מפני
שהן מהרי רבר האב' הילכך אסויג״ב לומר לנוי pלתקנו לו רכל
מהרחב והוא מעוקם וקפי׳רבי׳ ירוחםוכתב
תקמב (
)א מכשיי־י אוכל נעם
ונעשית
כדרכן
ומפני
שאסו׳לעשו׳אסו׳לומ
(כינ׳רי׳ו
לנוי לעשותוההדיוט שאינו יודע להוציא הר״אש ולאאפסיק' הלכתא
נסאןהילכך,
גינא"ו נ' 7ח"? זה
התייגעשיית
תנור
וצירים
וכן
התירו
מלא מחט באלז׳שכןררך האומן תוחב הרב' תחיבו׳ במחט מלא המכיי כעצמו שהואיודעבאח׳מאלולא
אע״ ג דנשעזנוה לגדל מהולמ׳ע־כ  :בחב המררכי בפ״ק
ארכו ואח* כ מושכו ומי שאינריודע לעשו׳כן וגס אינו יודע לכוין יתפור במועד ואמרי׳תי כגע׳מאימכליב
לאחרים גחנס דמ״קב שסהימס בתוספת׳מפרקיןהמנעל
מתרנה  .הןכר מעל גבי האימום אכל לא מחזירין אותו :אימרא כשפת החלוק שררךלתפי־בגד עלהשפ׳שלא יקר׳והדיו ר׳יוחקאמר מפסי׳יבה בר שמואלאמד
סיני כלכתא ופךש״י מפסיע שאינותופר
לסעלים העושים וכתב עור המרדני בשם אבי העורי כי אינו יודע
שאינולכויןבחשתהי׳שיה אלא פעמי׳מרחיב ופעמים מקצר
נשני אע״השרי היכי דמתני׳ס״ע המביא דתנור וכיריס ומי
יורע שום אח'מאלו יכול לתפו׳כררכו לצור׳המוע׳ואם ביוש׳אלא מפזר התפיר׳ולהני קרי
מכלי"
הואיל דהעושה
א־נו עושה ^ חדסי׳אץ טשי׳ואין סכיןאותןואץמפי גץ יורע אח׳מאלו לא יתפור אלא דרך שינוי שיפסיע פסיעות נסות שדומים תחיב י המחט לסיני הכל'רסוקו׳
שכר
זה מזה כסיני הכלי שיני כלבתאשאינן
וגם יתחוב אחתלמעל׳ואח׳למט׳כשיגיכלב :
עפ׳ל ־ וכן  f>nאותן בצונן צדי לחזקן ואס בסבי׳לאטו'
ן5״י
תופר כדרכו תוחב זה בסמיך זהאלא
פ׳מיששפך מות׳ה״נמתני׳בירוש׳לענין יז״ה ומסיים
א(  £י מלאכות המותרות אינן מותרות אלא . -
וגן ת» חעמחרא
שתוחב . .
המחט _
פעס אחת . . " .
למעל׳ופעאחת.
גני הצי דנינגרא הורה ר׳יוקמדוחק להבי׳כירהחדש׳מבי'
I
לעשותן לעצמו או לאחרים בחנםא
אבל למטה ולהכי קרי לה כלבתא דהכי
קיימי
לרישגלותאכו' וכ' האימן לשפות עליה הקדרה בי' ט: fr
הנל נו לדני האגד וכתב ה״הבפ״ח בשם הרמ״בס סכין אסו׳לעשותן בשכ׳ומי׳אם אינו נותן לו שכר קצוב אלא שאוכלשיני הכלב סן א׳גבוהמחברו• י5׳
הר"6פ
יוותר לעשותצי!יי ודאי מות׳לחדד׳כדרכ' אפי׳כמלאכ אימן עמו בשכרו מותר וכל מלאכה מותר על ידי פועל שאין לו
מההכא כמי לא איססיקא
הלכת׳כמצןהלכך
•סכר קגוג !
ן יאכל כרי שישתכר וידויה :
אומןהצריך
לתפור
לצורך
המועדיפשס
ולעשותו לכתחל'כשנשב׳כמוע׳אפש'שהו׳
כחומרי
שניה
תפירות
רחבותותעייה
H/Dpn
אסו׳לפי
שהו׳דכר
מלאכ׳או
הנסא׳ויש
רבר
להתי׳עכ״ד:
שאסו׳ לעשותו אסור לומר
?
אחת למעלה ואחת למטה כסיניהכלב
לגוי
חקמא מותר לעסות מצורות דגים
וכ״כהמלדכי וכ״כ הגה״מ כשססה״ק.
מערגה וכו' בסס״קדמ״ק (דף יא )רכ סרא לחייא כר אשי למיגדל אוהיי בחולא
וכתבו עוד לכך יזהר כל צדם שלא יתפור כי אס פ״י שכוי כי רוב כני צדסבקיאים
דמועד׳מ״ט מעש׳הדיוס הוא אכל איזלי אסו׳מ״ט מטש׳אומן הוא • ופי׳בנ״י אוהרי
בהוכאת מלא מחט והימ״כס כתב כפ״ז מה׳י״ט מי שצריך לו בגד או לבכות לומקו'
מנודות של דגי׳עעויו׳נממורו׳והדיוט יכוללעשותן• אחלי
רשתית של מטו׳יכן פי' במועד אס היה הדיוט ואינומהיר באותבמלאנה ה״ז עושה אותהכדרכוואגזהיה,
הר״אש £ :סרג \ ןהמטומשנ'שם (דף ח ) מסמ \ןאת
המטו׳ריוסי
אומ׳אף
ממתתין אומן מהיר ה״ז פושה אותה מעשה הדיוט כיצד כתפייה מכליב ובבנק מני׳אמיט
וכ׳הר״אש ררי״ף הבי׳מסנ׳זו כצורתה ר״ל דהלכ'
כרבקואסיקנ
ואינו
'
טס
בגמ
'
(
ד
כטיט
’
)
עליהם
דמסרגין
ומאחר
שסתס הדברי׳משמ׳לי ששובר דכל הני אמוראי ליס
היינו שתי וערב ושרי ליס רבנן בלא שכוי דחסי׳ליה דבר האבר ואמרי׳בגמ' ( סס)
ביכיהו פלוגת' כלל אלא מי אמד חדא ומר אמר חרא והילכך כל שאינואומןמהיר
לסוין שאיןמעשיליןחבליס לכפחל׳ ומפרס רבי׳דהייני לוס' דלסרג בחכלי׳שלא סיו
מיקרי הדיוט בקשאינויכול להוצי׳מלא מחט ביןשאינו יכול לנוי׳אמר׳מיקריהריונו
בה מפיל׳לדברי הכל■ אסו׳דכיון דלא היובה מעול׳הויעוש׳אות' מחד' ולא סרי רבנן
לכ״ע ואומן כל שמשנה בין שמפסיט ביןכשיני הכלב מיתר לדברי הכל וכתברביכו
לסרג אלא בחכלי׳סהיובהכב׳והוסרו ועכשיו בא לסר׳כה׳דלאמחזי כפיש׳כלי מחד'
ירוח׳שכן ניא׳שהוא דעת הרי״ף ז״ל וכתבוהחו׳ההדיוט תופר כדרכו נראהדווקא
אבל רש״י פי איןמפסילין חבלים לכתחליאין גודלין חבלים לכתחלה ונרא׳מדבריו
לצורך
המועד אבל בחנם למה יתירו אסייפ״י שינוי מיהו לא איירי
בדב׳האכידהינא
סאס החכלי׳גדוליס קודם המועד שמותר לסרג בהם המטות במועד ואפי' לא היו
דאיכא דבר האכד קיימ׳לן כי' יוסי דאין מצרי׳סכוי בדבי האב׳פכ״לוכ״כהמח־כי
הסבלים
אלו מעולם במט׳שרו וכ״נ ממה שכת' ה״ה בש״ח וכ״נ שהוא דעת הרמ״בס
ומיהו אס אין לפס' בשנוי כתבתיבסי׳תקל״ז בשם הימ״בס שצריךלשנות • כתג
וכ"כ
רבי׳ירוחם
וז״ל
מסרגין
המטות
כלו׳לארוג
המטויבחבלי׳סתי
וער׳ונפש׳ביניה'
הכלבו ההדיו׳תוס׳כדרכו אפי׳לאחרי׳ואפי׳בשכ׳אסיהי׳צוי׳המוס' מזה ע״כוטעות
כמוחלינו׳פי׳ובלא שניי
מות׳דדב׳האבד
חסביקליה
ול
"
נ
כי
ממשהדיוט
הוא
מות
'
הוא
דהא
כל בשכ׳אסור כמושיתכא׳בשי' שאסר זה כ  :כתוב בת״ה שנשאלאס
ובלבד שיהיה לצוק־ המוע׳ופ״ש סממתחיןכלומר סאס היו החבלי׳כברארוגו׳כמטה
תופס המח' בשנוי באצבעותיו אי • שרי לתפו' בח״ה כהיג או לא והסיבדימום
}הימים רבי׳ונע סו רפויו׳מממחן ור״פרי״ף כסתם מתני׳ויש מי שפסק כרבי יוסי
דלא סרי :כתוב ב פסקי המוסבת' אלו מגלחין אין לגדל פתילה *סיע׳ושמפ׳י
דברית׳דממתסין אבל לא מסרגין וראשוןנר׳מקר עכ״ליימ״ס דלא סרי לסרג אלא
גוי אסור ואף לפתילות ב״ה דלאו מציה יתירה כציכית אבלכ״י כתבבפ׳ההוא
לצורך
המועד כ" כ ג״כ סמ״ג וכ״כ רבי׳וכ״נ לשלא לכורך המועד למה יתירו לעשות
יש מי שכתב דלגדל פתילות בחולו של מועד נר׳שמותר דגדילות פתילתמעשה
פוס
דבר
אע״פ
שהוא מעס׳הדיוט :וס״ש רבי׳ומלשוןרש״י יראהשמות׳להפשי׳בה
הדיוט הוא ושרי וכ"כ יבינו ירוחם בסס היי״ט וכן נהגו:
קבלי׳לכתתל׳אינו
מדוקדקדכיוןדבהדי׳אמרי׳בגמ׳דאיןמפסילין להחבלי׳לכתחל'
תקמב אפי׳ מלאכות המותמ׳אינס מומיות אלא לעשותן לעצמווכו׳כפ' מי
היאך אפש׳שרש״י חולק סל הגמ׳וע״כ כוונת רבי׳ לומר שמתוךפרש״יבהפשל׳חבליס
שהפך
(
דף יב ) רב סמא שיא להו לאכמגרי דבי ריס גלגמא למעבד להומנידסא
יראהסמות׳לסרגאסי׳כחכלי׳סלא היו מפול׳במסה וכמוסכתבתי ובאור לשוןרבי'
ג -חול׳רמועד׳אמ׳כיון לאגר לא שקלי שרשויי הו׳דקא משיסד ליהולי׳לןגהופרס׳י
כך הוא מסרגי׳את המטות פי׳ לארוג אותה שתי וער׳בחבלי׳שהיו בה ככר אבל לא
אבוכגרי מסדרי סלחנו׳למעב׳עבדתיהוצס נשכרה השלחןסיי לפקנ׳שרסדיויוח
יסרג סבליםכתתל׳כלו׳כחבליס שלא היו מעולס במטה זו ומלשקרס״י יראהשמוח'
בעלמא כדי פעודתא דקא אכלי כהדיהו ולא קא חשיב מלאכה וכתב כר״אשכיון
לסרג בחבלים שלא היו במט׳מעול׳רק שלא יעשה בחבלים מחדש
שזהוסירו׳מה
.
דסרושי היא דקאמשמרשי ל >5מייזזי כשכירות פי' סעודתם הם נוטלים ולא דגר
סאמרואיןמפסיליןחבלי'בתחל' כסכוםי קימי מות' מימי דרכ׳סם בסו׳סע׳ומס
צחר על כרשין הני שמשום מלאכה המותר׳במועד היו פושין כגון תקוןהספסלים
ספי׳בו רכי׳כך הס דבריהרמ״ב׳בפ׳ח יכן פי׳סמ״ג וכת׳עוד ור״י סי׳סמחלקץאת
והאיצטבלאות ואס״ה דוקא שרשויי אבל כשכר אסור שמע מינה דא״סו׳בססראפילו
הבגדים כאבן זכוכי׳לאסר הכבום והוא גיהוקל״א לכסכוסיבמי קמח וראשון מיקר
מלאכה המותרת במועד דקבלת סכר במועד כעובדא דסול דמיאופיוצ' בזהאמיי' .
דכסכוס הוא לשק שפשוףבראמרי׳בפ׳תולין עכ״ל וכן פי׳רכי׳ירוחס וכתב דוקא
לקמן כפ״ב כותב צדס מפליץ ומזוזה לעצמו ולאחרים בטובה סי'3חנסאכללצ>
בצריך לו כח״ה ופשוט היא  :ומ״ש
ואסוי׳לעשו׳הקמטי' שכבתי הידיס והסוקיסגס
בשכר וכן פיס" ,לקמן עכ״ל וכ״כ המרדכי  :וס״ש וכל מלאכה מות' ע״י פועהאין
זה סס קטורי כי ידי אסור מ״ט מעשה אומןהוא ופרש״י קיזורי בי ילילכוו׳ןהקמטי'
לי מה יאכל וכונס' מי סהסך (דף יג )איכעי'לן ופשטינן לה מדמנן כפ׳ואלומגלסין
םאד 0עושה בבית יד שממלאין אותןבקנה של שבלים חלקות
וסקמטיןוכ׳המרדכי אין כומבין ספרי חוב כמועד אס אינו מאמינו או שאין לומה יאכל ה' זיכתוב
סאע״ס שהם לצורך המועד אסו׳וכ״כ רבי׳ירוסם וכ״כ בהגהו' וכסו׳בהגהותאסירי
ודייקינן שאין לו מה יאכל לאיסויי מאי לאו לאיתויי שס פעולה ס״ת ופת!"ילאו
בשם א״ז שאע״פשצריכין לפוע׳אסורמסו׳דליכ׳ססיד׳ונר׳כמיןמעלי׳ועו׳פרש"
לאיתויי שכר העולה שאין לי לסופי מה יאכלש יי כחולו סל מומר וכתבבמל נ י
לקטודי בי ידי היינו שהיו נוטלקכלי׳חלוקין והיומסליקין עליה' כ ת יד של סלוקי
 .כתבו כשם הימ״ה דהא דשרי הכאלמיכת׳בשב' טעמ׳דכיון דאשתרי הלוא נצייו
הס
ממש׳אומן הואואסו׳ורבי׳ירוסס כתב סההלקה זו כקיאת כסכוסי קימי דשדי
הלוא׳אשתרי כמי אגיא למיך הסופר אבל מידיאחריכ׳כגוןלכתוב ספריםאחרים
יבא
והימ״בס
פי׳קטורי
ביי
ידי
היינו לעסות קשיי בית
הידיים :ומ״ש אסרי לתקן אסי׳כספ׳סעזרה אע״ג לגלית ליה לסוס׳מהיאכל אסורלאוגורי כלל אלא למיד
מלבושיו ומנעליו הקרועים ולא אמרי׳ דהוה דבר
סאבד
ונו׳
עד
דכל
מה
דהוי
צורך
שאסור
המועד
ותמהני
דשכ׳פמולה
ספמא סיינןממרזניתין ומור דאמרי כגס
לעסו׳אסור לומר לנוי לעשואו הכל דברי הרא״ש
סס
על
מתניתין
גבי
י״ד
דלא
דההדיוט
תופר
שריא אלא ג' אומניות ומיומכל זה משמע היתר פעולה ככלמלאכם
;׳נדרכו וכ״ה סס ,התום׳ וכ״כ סמ״ג וגס המרדכי
נתעסס
ין
בסס
י״ת
וכ״כ
הגה״מ
למי שאין לו מה יאכל ע" כ וכ״נ שהוא דעת כל הפוסקים רכל מלאכהשרי ע י
יתנו שרא״בן ורבי׳יואלוראבי״ס פסקולהימ׳שיכא מסקרעוכמוע׳ורי׳יכא
פועלשאץלומהיאכלכת 3רבי'ידוחםפומל.
שאין
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פרטילתי סאין לו מס למבו׳ועוד דתימ׳אס חייבוהוחכמיס לספור כלי תשמישו כדי
סלתיעש' ימלאנה מה שלא חייבוהו למכור
^אין לרמאמיס זח ומצה ליטול לקט לגוי לעשותו ואפי׳דב' שמותר לעשו׳ בי״ט כגון• גוי שקבל ׳לבכות
סנפה יפאה וש  ttאף רבי' ירוס׳ לא אמר ביתו של ישראל מעי״ט י קבלנו׳שמותר לו לבנותו כי״ט אם הוא
{ןלא אס יש לו .סנוורה למצור אבל כלי חוץ לתחו' העיר וגס אין עיר אחר׳ בתוך תהומו של הבית בח״ה
ססמישולאובסו׳סי׳תקמ״דאכמו׳דלצור׳
פפי׳יש לו מס יאכל שרי ושם יתכאר אסור אפי׳חוץ לתחו׳שהרי יכולין לילך שם הלכך אין חילוק בין
לו אס מיתר למות בית הכצסת  :חוץלתחו׳או תון־התחויואפי׳ נבנה הבית באיבוד ע״י גויס נכון
תל! פג כל מלאכה או דבר שאסור להחמיר שלא יכנסו בו ווז״מ בבי' שהוי במחובר אבל בתלו׳שנתן
סכות׳אתפסתאמסי־ת'פי׳כלרסץשלעיר
לעשותו אסור לומ׳לגוילעשותו לו מלאכה קודדזמול בקבולת לעשותו בביתו מותרמות ליתןלגוי ששמה סכותא נפחת' וסרא לסומעבדיני'
נוימא בפ׳מישהסך (ד יב ) כללו של דבר
מלאכה בקבולת או בשני׳ יום שיעשג׳אח׳המועיובלבישלא ימרו' כמועד מן הרא מתקניןאת קלקולי המיס
וישקול וימנה כדרך שעושה בחול :
כלשסוא עושה אומי לגוי ועושי וכלשאינו
שבר״ה כט ריח וכוונו פי׳כתמי׳כ״כ התיר
עוסס אינו אומ׳לגויועוש' :ומ״ש
ואפי׳
צרכי רכים מותרי] ייעעמן בח״ה מק ^ תקן להם שהם כוונו מלאכתם כמועד•והיה בו
IDpn
לכושמות' לעשותו כי״ט כגין גוי
שקכל
הדרכיסולהסי׳מהם
המכש
ולות
סורח גדול ולא כן חכינן ובלכ׳שלא יצוץ
לננו׳ביתו של ישראל וכו׳שס
ו׳סס אמר
אמרשמואל
שמואל הקברות שיזהרו בהם הכהגי׳ ולתקן המקואות בורות ומעיינות מלאכתו אי לא מתעכד' במועד כדין לא
פן 3ליקנולתבתוךהמחו'
הו׳אסי׳חחלת״י' של רבי׳שנפל בהם עפר ואכני׳ונתקלקלו מות׳ לתקנןואפילו אין מתעבד' וכל אלו יראה שלא היה לצורך
י
לתחיס ל^
מ 1ער אמ' רב כפא
ואפי' חוץ לת
רו־יאידוריי  nrtaדומה ו* ווידיו ^ ורריוויייז׳רייויזו׳ ^דרמ ^ דל ולחשי׳לזדח המועד ואפ״ה התיר להסמטעמ׳דפרישי'
דצרכי רבי׳לא יעשו לעול' אס לא כמועד
וא״ת מ״ש מספיר׳כורותשיחיןומערו׳של
רבים דכעינןנורך המוע׳התס מפני שהף
ל 66מרןאנא כשבתות ויט דלאספיחי • ׳' ״ך׳ '"
׳־״ ' יי ""' " ף׳
מלאכת אומן ואינו יכול לשנות כהס יאס
 ^ ,; Dy6להחס אבל 3חולי סל מוננד אות מחרש אפי אם צרי להם עתחואם ודו עשויקבב' ונתקלקלו ישנה יפסי׳כהס אכל כל אלומעש׳סדיוס
דשניסי אינשי דאזל־ ואתו להתסאסיר  :אם צרי׳להם עתהמות׳לתקנן ואם א״צ להם עתה אסור לתקנן וזהי ההפרש שיש כצרכי רכים כי מעשם
וגלש יאפי׳נכנ׳הבי׳באסו׳ע״יגוי׳נכון
אבל מות׳להמשי׳מי׳לתוכן אפי׳אם א״צ להם עתה  :אומן בעינן שיהא צורך המועד ואסצורך
להחמי׳סלא יכנסו בו כלוט'אפי׳נבנ' בבר
לכתויבח״ה
אות
המועד הוא אע״פ שכיינו מלאכתן כמיעד
אסו׳ואסו׳לכתו תפילין ומזחו לאחרים וטורח גדול הואמות׳והייכוחסיר׳הגורו,
הניח כיוןשנבצ׳באיסו' נכון לסחמי׳סלא
ימסו ס יענין זה שס מר זוטר׳בריס ד יכ
בשכ׳אבל לעצמו או לאחרייבחנ׳או אפי׳ בשכ׳כרי שיחי'
שיחין ומפרו׳ובני דסוכת׳דירושלמי אכל
נחמן בני ליה אפדכא מקבלי קבילת
קוץ
כמעש׳הדיוט
לא
בעינן
צורך
המוע׳והיינר
לתחום אקלע רב סער׳ ורב הונ׳גרחינכ׳ולא עלו לגויה ואיב׳ דאמרי הוא כמי לא דומיאדחטיט׳בורו' שיחין ומערות שמותר לרבים ואפי' אינולצורך• המועד וכן היד
על נגויהיוהאסר שמואל מקבליקכולת בתו[ התחו׳אסו׳הוץ לתתו׳מות׳אדםחשוב כל אלו המעשים סל בכי כרמך ובני דסוכח׳ונסר כייס צע׳' פ שלא היו לצוי׳המועד
פלוני ואיכ׳דאמרי סיועי סייע בתיבנ׳בהדיסו ופרש״י סיועי הוה מסיי׳בתיבנ׳סהיה מעש׳ הדיו' הס כי החפיר׳ההיא לא הית' אומנו׳ואינה דומה לחפירת בורותשצרי'
נוחן־להס מבן למלאכת דהואיל והוא מסייע נסדיהו אסו' ומדכתב רבי' סתם נצץ לטוח יפה להחזיק מימיה ומטעם זה אסור חפירת בורות שיחין ומעיו'ואפי׳צריך
להסמי׳ולא חלק כין אדס חשוב לסאינו סשו׳נרא׳שסוא סובר דכלישנ׳דסיועי סייע להס למועד לפי שמעשה אומן הס ולא התירו מעשה אומן אלא לצורך יביס אבל
נתיננא נקיטיכן דבתרא הוא וא״כנבנה באסיר ומדלא קאמ' תלמודא אסו׳ליכנס חטיטת בורותשיחין' ומטרות מעסה הדיוט והתירו ליחיד שצריך לו במועדולרבי"
מ אלא דהנך רבנן אי נמי ער זיטר׳גופי׳ לא על בגויה משמ׳דלא מדת הדין היתה אפי' אין צרי 'ל הס עכ״ל והימ״בס כ׳בס״ח מה׳י״ט בורות שיחין ומערו לש יחידא©
לולא מדת חסידות וזהושכ׳רבי׳ככון להחמי׳כלוסר אע״ג דמדינא שרינכוןלהחמי'
היה ציי׳להס קוטסין אותן ושפין סדקיה׳אבל אין חופרין אותן לכתסל׳ובפ״ז כתב
ומ״ש וה״מ בבית שהוא כמסוב׳וכו׳סס אהא דאמ׳סמואל מקבלי קכול׳בתוךהתחו׳ סוסץכל צרכי הרבי׳כמוע׳כיצ׳מתקניןקלקולי המי׳שכר״ה ומתקכיןאת
הדרכי׳ואלן
זנו׳כ׳הרא״ש בשס הרא״בד האי קכולת לאו קכולת דשדהיאיירי דהסיא אפילו בימי הרחובו׳וח ומרין לרבים בורו' שיחין ומערו׳וכורין להס נהמכדי שישתו מימיה©
אבלו מות׳לפתחליוכ״ס במועד ולא קבול' דיתלוש הוא דאפי׳בשב׳מות׳אלא בקבול' עכ״ל ומדכת׳גבי חפירת בורות וכריי׳נהרו׳כדי שישתו מימיהן דמשמ׳כדישישתו!
דמץ איירי וכתבו הגהות מימון כסס סה״ק דתלוש מותי בביתו של הגוי וה״מ אותס במיפ׳וגבי מתקנין קלקולייהמיס לא כ׳כן מסמ׳דסשיט׳דרבייאפי׳סלא לצור׳
בקבולת אבל כשכי׳יוס אסו׳ככל מכין ע״כ ובהגהות אשירי כתוב מי שמקבל מליו המועד סרי׳ובדברי הראב׳יד ז״ל ו־כ׳ה״ה סס ח״ל כ׳הר״ס מדאי אס אין לו ליחי׳מס
קנולת קודם המועדכגון מידי דאית ליה קלא כמו קרקעו' ובהמו' אסור לישראל ישתה אכי׳חפיר'מותר' ובלבד שלא יערי׳לחפור בוי גדול מספיק להרב׳ימי׳דומיא
פיניחלפשי׳מלאכתו במועד ואפי' עושה מלאכתו קוץלתחו׳ע״כ  :מותר ליתן דאין לו מה יאכל שקוצר ודש ודין הגמ׳הוא בשיכול לסתו׳ מי נכר ואיסשר ול לסדום
לגוימלאכ׳בקמלת או כשכיר יו׳וכו׳שס תניא מקבלין קבולת במועד לעסות׳לאחר ולילך לדלות מן הכהרו׳עסקינן ורוצ׳ לשתות מי בארו ולזה הסירוחטיט' ולאחפיי"
המועד ובלב׳שלא ימדוד ושלא ישקול ושלא ימנה כדרך שהוא מוס' בחול ופי׳כנמקי ואס יש לו מיסכבור או שותה ממקו׳סהו׳רגיל לשתו׳אפי׳חטיט׳אסור׳לו אכל כשאין
יוסף מקבלי קבולת פי׳נותנין מלאכה לגוי במוע׳כרי לעשותה לאחי המועד ולאו לו מה ישתה ודאי מות׳אפי׳לחפור ט״כ ויש לחוש לפי שסמים מצויים בזולואיפשד
׳דוקא קבולת אלא אפי׳ לשכור שכיר וי״א דאף אסיעס׳הגוי במועד איןצרי׳למחו׳ שאפי׳איןדל מה •שתה אלא מפני דוחק הרגה לא התירו לו חפירה וזה .נרא' כדעת׳
בידו כדאמדי׳בס״קדשב׳ופום' עמולסבו׳ואינו שובת לא ישקול כגון מגיוסשכותני' רבי׳שלא חלקעכ״ל  :ומ״ש רבי׳אבל מותר להמשיך סיס לתוכן אפי׳אס אין צריף
לסרוג מפני שהוא דיך חול וכן כסף סמתני׳לצורף לטשו׳כלי אסור לשוקלו ורעת לה׳עתה ברית׳שס בורות שיחין׳ ומערוישל יחיד צונסץחים לתוכן אגל לא חוטטין
?מרדכי כסכר׳זו שכמ׳פמקי ייסף דאף אס יעסה הגוי במוע׳סרי וכ׳רבי׳ירוח׳שכן וע״כ בשאין צרי׳להס במועד היא דאי בצריך להם חטיט׳נמי משיא שיי׳וכ״כסרי״ף•
פקר כתוב בנמקי יוסף שס בגמ' מסמ׳מעוכד׳דבי נגרי דרי׳גלית׳דכל סיוע שאינו וסרמ״בס והרא״ס בסדיא דבורלת שיחין ומערות סל יחיד אס אינו צריך להס איך
אלא הנאה בעלמ׳ואינה ניכרת מותר לעשות׳ לכתחלה בחולו סל מועד לקבלנין ופי' חוטטין אותם ואין שפין סדקיה׳אבל כונסי! לתוכן מיס ואע״פ שאינו
׳צרי׳ליסץפי"
גי נגרי גויס אוכלי שלחנו והיו רודיס על בעלי מלאכתו לטהר'ופעמי׳סיו מסייעי' נמקי יוסף כונסין לתוכן מיס סמקגציס מימי גשמים שמקבלין בכליסכשיורדים
להס שמתוך סממציאי׳להס הצריך למלאכה ממהרי׳ושכרס סל פועלי׳ מתרבה גזה מהגגיס ומוליכין לגויו׳שיחין ומערות ואע״ס שיש בסס כבר מיס די לכל ימי הרג£
מ״ממי בי נגרי לא הוו שקלי אגר׳אלא למצו׳חן בעיני ר״גפבדיבלפי׳אפ״פשהיו מות׳לפי שאין בזה טורס מרובה  :כתב הרש״כא שאלת צבור שהיו בונים ב״ה אם,
מגיתו סל ר״ג והמלאכה הית׳של ר״ג סרא להו רבא למעבד וגס
רבי׳ירוס׳כ׳שאוגח' מותר להשלים בס״ה  :חשובה מסתבר׳לי סאסו׳כיון שהיא מילאה׳ אומןואינ׳מלאב"
סכי נגרי היו מסייעים לאריסי ריש גלוח׳וכיון שלא היו לוקחי׳ הבי נגרי סכרשרי :האכד ואי כ׳ צריכה למיעדסיש להסכית אחי להתפלל סס ארסים בבנוי שבאותו
הקפד צרכי רבים מותרי׳לטשותס בחול המועד כגון לתקן הדרכי' ולהסיר ב״ה מקו' להתפלל ועוד אני מסתפק אס התירו צרכי יביסבמועדי
■ כמלאכת
■אומן-
מהס המכסולו׳וכו׳מסנה כריס מ״ק ( רב ) פוםץ את האמ׳בתחלס יותר מצרכי יחיד אלא בדברים הצריכי׳לגוף כחפירת כורותשיחין ומעמי!וכיוצא•
לפנימית׳ ומתקנין את המקולקל׳בסועד ועמקני׳את קלקולי המיס סבר״הוחוטטי׳ בהס בהסר׳הקוצי׳ מן הררכי׳ותקון הרחובו׳שבכל אלהשי בהס צורךלרכי׳לחמסן־
איתן ומפקנין את הדרכי׳ ואת הרחובות ואת מקוו׳המיס ועושין כל צרכי סרביס ולסמו׳מהנזקין שאי איפסר לרבי׳לסתכונן כדרכי ואפי׳בשבת התירו לטלטלהקוץ
ומצייני׳את הקברות ובגמר׳ (דף ה ) מכי׳יוצאיןלקווץ אתהדרכי׳פי' למנוס קוצים בר״ה ולהוליכו פחות מד״אובכרמלית אסי׳טוכא כדי שלא יזיקו
■הרבים■ וק תקון
שכדרכיס ולתקן את הרחובות ואת האסטרטאות ולמוד אחהעקואיוי! וכל מקוה המרחצאו דשרי בירושלמי ומסמ׳הת' דאפי׳אס כוונו מלאכתןבמוע׳דאףהמרחצאו׳
°אין גו מ׳סאהמרנילי׳לתוכי מ׳סאה  :ומ״ש בורות ומעיינות של רבי׳שנפל בה' יש בהן חיי נפש משום רחיצת הגוףדלא ליתישיסנא וריבי כדאית בד״פ .אלו נדרי
פסי ואבני׳ וכמהו ששנינו מתקנן את קלקולי המיס שבר״ה וחוטטיס אותן ופרש״י ומיהו ל״ש אלא בצריפי לסו יביס אבל לצורך יחיד לא
כושי׳דאפש' ליה למחיה סל^
אופטין נפל צרורות בקרקעית הבור מעלה אותן ובגמ' (סס ) חטיטה אין סעיר׳לא
■ במיחץ אי נמי לא צרי' ליה או אזיל למכת׳אחרינ׳אבל רבים אי אפשר ואי האי ל*
א״י יעקב .א״ר יוחנן לא שנו אלא שאין רכי׳צריכין להס אסל רבי׳צריפים להם אמי'
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לקלקולי
המיס
ולתקוני
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דיזיני אלא דמנן תועד קטן ח " שיגך«.א ימנ־גייהגד׳מלגסת( שלום שאדם שולח דיןפירוש פסקי רינין ואגרו׳רשות פיר שאלת ביןבסלךומסמ׳דה״ס דלא כמי שנוימיל
<חיז! היינהינ-שיט
לחברו ויש
אוסרין ומפרשי'אגרות ^ רשיון ירכו אלא סייס כדרכו וליה סתם
יכי׳יגס
לתיפיןל! כ 7יכו (דף ב ) דכמועד יוצאין על
הכלאיס
ובעי
שטרי
ממשלה
וכן
כתי כה״ג
אגרות רשות ומפרשים רכנן פתקי הימ״בס בס״ז סתסיכ׳יטוה תכלתלנגדו
להרי עישים כנ bבגמר' מ״ס כחולו סל מועד
דנפקי׳ומסני דרשות׳אבל דיסקי לא
וא״א
הרא״ש
ז״ל
כתב
כסברא
ראשדב־
^
ץ
ג! רכיו נלא שימי מסוס סכי פעילה דמחלי גכן ודייק
מינה
וכ'כ כהגכת אפירי דבלא סוס
שכויסרי:
לח"ש לקתן סי׳ ממדהבינןלהו שנר מתרומת סלסכה כותבין
כותבין שטרי
שטרי חוב שיכול
הממ1
שיכול להמתין
להמתין מלכותי?
מלנותבי ^
עףי» "
אחר  . .״,
ירמחס• וכיעור כהגהיקציכא
wר ןאס וכ כ ׳רכי ,
«״,
־ «”־
;
ן
;
.
*
*
*
»
«
^
*
ן
*
"
״!
,■^ 0

אינו מאמינו והלין צריך למעי׳ ^מוער או האין לסופר מה יאכל
^
מותריעומתיריןל־תונעישינייכגוןמדגויל וא בעקום וריב א
היהאוסרביוןדאפיאיתאחאםורלמיהבשזהעיהואכוזינמו׳
■
מלא־מימועד
ויב״ת״סנ׳״ז™
נמאן
אדרבה כשרוצין ליפות הכתב כמן למסורת עישין כן ואפייו
מי

לאי׳ניג/נש׳׳״ין׳' דצני דמצות התירו ואע״ג דקי״ל
צינית לגיליסו ומתקנו כח״הדכיוזדניצי'
®* " יגשנ,ת׳ דאמ׳סכי פעולה שאין לו מה
יאכל
מות
'
שכותב האותיות בהפך שמצד השני נראית ובאותו צר
שכותב נוהג בת״ה מותי• ומשמע מדבריודככל
^אס”א
כתבתי«ס כדי ללמיד דהיכא דהוי
לצורך א* ןנ נראית היה אוסר ולא היה מתיר
לכתובח!טין סל ניכית קא׳דסיי יכן נמימפעע
פליים ! אפשר מנוה אע פשיש ל הוע למה
מית כ
7ה 'פ ?.דא-פליי] המרדכי
דאפי' כיון מלאכתו נמי סרי דכיון דדנר
בשסהירוש׳והתוספת אלו קציכי יביס מין דיני ממונו׳ ודיני נססו׳ופודין מצו׳היא
ליכ׳למקנסי׳  :מוהר לכר/וב חסבנופיו ולחסב יציאותיו־תוספת׳נתבוה
שמיים מ״ £קאייי את
הישבדין
ונת
5
ראכי״ה
לא
ירענא אמאיפשיג פדיון סכוייס שהיי אפילו בשב'
הרי״ף
דמ! ערנ«׳עדי־-א
והר״אס בפיאלו סגלחין וכ׳הימ״מזבפ״ז דטעמ׳מפני שכתיכו' חלו איןאדס
מותר
וכ״ל
למנות
ולטלטל
כסף
הפדויים עד כאןכ :
נזהר
כתקינן מפר ונמצאו כמעש' ה דיוטוהרש ' בא כ' כתשוב ׳ דטעמ׳מסו׳פעאלא
» Jwr ^ fV
הקמה אסור
לכתו׳כחול המועד ואפי׳להגיה אות אתת בספר אסו' מסנה כפ׳ יזכור
לגקט
ואלי
ויאבד ממינו ־ וה״ה כ׳בשס הוימ״בן דטעע׳מפיי מלאכת הדיוט וצורךהמיפר
וכ׳הרמ״כססהטעס מפני
הותרו
•
וי״ס
מ
שו׳דכי
האכד
ואינו
כיןפכ״ד
והס ידכיי
«.עז-
■ רני׳וכהסט׳פי׳מסוסדכר
־דא!הכ3ש יי לצורך המועד וכ״כ
סמ״ג  :וכ׳ה״ה בסס הרי׳סה שנשס שמות׳לכתוב תפיליןומזחות האיד
וןפי׳התניח
«
לכתובודברי רבי׳וסרמ״בן עקר עפ״ל והר״אבד גס הואכ׳רמשו ' צורך המועדהנוירו
׳
"
’
׳
לעצמו
צך
מותי
להגיה
כס״ת
לצורך
עצמו
ל
שוימציה שמשנתנו אינה אלא כעושה
חסכמתיו ויציאותיו־ולא כ ' דטפמ׳משוס דברסאבדאלא נאגמש סר6וח ־
לאחרי׳ע״כ
» והוא?"ל סלק פליו דאיג׳למיס' כיון שכתיבת ססרי׳אסוי׳במוע׳אפי׳
ונ״ל
סלדע
'
הרע״בס
צ״ל
ס
אס
איכס
לצורך
המועד אע״פ שמעסה הד-וס הוא לאהיו
שהרי לא התירו בברית׳אלא תפלץ
מפני
סא״א
לעסו׳ס״ת
מתירין
מ״ל נ
סכמי׳רכמוסכתכא׳כסי׳תק׳ייתא גבי ההדיו׳תיע כדרכו ומי׳לדברי היס״בא
בחולו של
מועד ג!ו משע׳אחר אף הגהתו אשי׳וכ״נ מדברי רבי׳עכ״ל  :ולי ניא׳סאס
דמפ׳טעמ
מסוס
דכי
האבר
אפי׳אינס
לצורך
המועד
יס
י
:
כתב הרוקחסי׳ס״ח
הקמה
(
אש
לא
סיהלהס ספר כפר מותי
להגיהו בס״ה כדי לקמ׳בו בצבור וכדברי הי״אה רבי׳סמריה התיר לכתי׳מסכוכו׳בח־לו שלמוע׳ע״ישנוי מסו׳דדבר האבר הואואע״ג
איל
להם
ספי
כלל
בח״ה
ספי
שלס
אס
וטרי׳היבה
ראמרי׳בתי׳כות׳אדס חשבנותיו ויציאותיו במועד י״ל יציאותיו סיס לולהוני׳והכל
ימי שההך '
דיייעי
 V0וראי צורך המוע׳הואלקרו׳כמור׳כצמר ולישנ׳דהרמ״כס
דייק
משוישמס׳י״ט
הכי
אבל
שנתן
טעם
מסכונוילא
לאין
אפ״ה
משו
'
דבר
האבד
מות׳ע״ס
והצלנו
התירלכתו'
לצמ! ג גלא
שי
0
*
סגיסין
מזכר'
אות אסיאפי׳כפפי העזר' מפני שזומלאכ׳שאינ׳לצור׳המוע׳משמ׳סאס ה
5שמל!!» לגייני *
חובותיו של מעות ססלוה לגוי־ם ולא הצריך שנוי וכך כיאה מדבריהרמ״בט
בהצורך
המועד כגון
«5' 3
סצריכץ לקרו׳בובצבו׳סריובפר״הדסי׳פ״הכ׳דאית  /שנתןטעס
מפני שאין ' אדס נזהר בתקינן ולדברי הרוקח קשה ססיי דברסאב׳א״צ
י
בא״ז
דהא
דאין
מגיהין
אפי
'
אות
אח׳בספ׳העזר׳סייכססוציאין
בעזר
לקיו׳בו ואפי׳ סנוי כמי שנתבאיבסי׳תקל׳׳זא :
יכותבץ גיסי נסי' וקדושין וכו׳עד ואגח יסו'
ש 2שג« ^םי לצורך רכים ע״כ ואס״כ כת' בעל תר״הדדסער
העזרה י״ל שלא היה צריך לקרות בו מסנה מם יד יס )  :ומ״ש אגרו '
סל
רשו׳פי׳שאלת
סליה
שאד׳סולח לחברו כץפירשו
במועד וב’ נ במימון בהדי׳פ׳כ  :וגס
הרוקחכ׳אס
איןלוספיי׳מות׳לכתו'  :כתב הרי״ף
והר״אס יהרמ״בסוכן פירשו בירוסל וטעמ׳דשרי למ-יכת' כל הניכ׳צימ״בס
הכלבונראה סחומ׳להגיה ולכתוב
ספרי׳כסנ׳פמא
לאחי
י״ט
לא
יהיה לו פנאי על
בפ״זואגרות סל רסוימפני שאין אדם נזהר כתקונן מאד והוה ליס כמעסההדיוט
ז ^עכ״ל ; וכ״ל דבכותב או מגיה
לצירך
רביס
קאמ
ושרי
לי׳מדין
צרכי
רביס
דאפי׳
והר״אבד
כ׳ דטעמ׳ משו׳דסמ׳לא יזדמן לו מוליך הכתב כלומ׳והוי דבר סאנדוה״ה
במצויןלעשותןכמועד שרו כמו
סנתב׳
נסי׳תקמ״ד אלא דהת׳לא התירו שלא לצור׳ כ׳בסס
הימ״כן דטעמ׳מסוס דמעסה הדיוט הן דנל הדיוט כותבפפי מה שיזדמן לו
ממופ׳אלא בדבי שאיני
מעש׳אומן
:
ומיש
רכי׳ואסו׳לכתוכתפלין ומזוזו׳לאסייס ולפיכך אין
נריכין שכוי וגטין ושוברות ומתנו׳כ׳היס״בס דפעמ׳דשרומסו׳רכצרכי'
 .בשצי וכו'• שס ( ד יט
)
ת״י
כותב
אדס
תפלין
לפכמו
ולאסרי׳בטוכה
דברי
ר״מ ר״י
רבים הס וכת׳ה״ה רש״י ופאר מפרסים פירשו דבר האבר וכירש״י גטין
שרוצ׳נצאלן
או׳מעיי׳ומופר סלו
וכות׳לעצמו ר׳יוסי או׳כותב ומוכר כדי פמסת! ואסיקנ׳הלכה בסיירא
ואס אינו כותב חשב זאת עגונה כיאה מדבריו דהא לאו הכיאסו׳וקש׳דהא
 3ומ' ומוכ' כדי
פרנסתו
ופי׳הר״אש
כדי
פיכסתי
בריות דמי שאין לו מה יאכל מית'
לעשו׳צל
מתני׳סתמא מתכיא ובודאי דבכל גוכ׳סרי וכן עקרעכ״ל  :ול״נ דאפס׳דרפ״ינמי
מלאצ׳וכן
פרש״י
וכ״כ
בנ״י
לצורך
פרנסתו
לאו
כדי פייו קאמי אלא אע״ע בכלגוכא
 .שיש לו
לח
0
שרי אלא דיהיב טעמ׳שמפניסאפס׳לכא לידי עיגוןהתירו לכתו׳כלגיטין:
ומיס
מות
'
צד
שיעס׳הוצאת
י׳
'
ט
יותי
בהמתה
כבשי
ויין
אבל
אס היס ובאינך
י
עשי׳לא
ח״ל
כ׳הרמ״גס דטעמ׳דשרו מסכי שהס דברים דשייכי לכ״ד וכסס שמומרלרון
דכי׳ימח׳כומ׳ומוכר
לאתרי׳כדי
פרנסתו
אפי׳אס יש לו מס יאכל ואפי' בך מותר
לכפובגל הדביי׳דשייכי לב״דוהתו׳כתבודכלהני הוי -דבר האברפןימוט
בסחוח׳כותב
ומוכר
צלו׳פיהיה
לו יותר בייות לקנו׳יין וכשר לצורך המועד וכן פי׳ הנותן או
העדי' או ב״ד או תלך למדינ׳היס וכ''כ נ״י ויבי׳ירוחס  :דןקןךבתשוב׳
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מגלפין(
דימ) סזומלאכ׳סאיכ׳

^ לעצמו
ומזחו׳והטע'
אס
.*^^ 3
ואס מות׳לכתו' אפס׳ע"יס דהא

! סכ,ס שתח ות כ
.לדידה נמי
שיי לאחרים בטיבה ולכן כתב דלאפייס בחנם מותר וי״כ סמ״ק אבל
סרמ״בס
כתבבפ״ז ואם אין לו מה יאכל כותב ומוכילאתריכדי סמסמו* וכ׳ה״ס
פי׳יבי׳אם
אין
לו
מה
יאכל
אכל
רש״י פי׳כיי פינסמו כהיווח׳ולא היי שאין לו מה
יאנלדהת׳אפי׳ר״מ מוד׳דסרי פ״כ ודע׳הגאוני׳היא כדע׳רבי׳שאין מלאכ׳זו מומר
לסי שאין
לו מה יאכל יונו ' מסאי מלאכו׳וכ ןמכואר בהלכו׳היי״ק גיא׳ואפש׳לדכרי
יש״י שכיון
שפשיי׳תפלץמזחו׳מותי
לצורך
עצמו
הקלו
לעשו׳לאפרי׳אסי׳בהרווח׳
וכדי
פרנסתו פכ״ל  :ואפש׳שטעמו של הימ״ב׳מסני שהוא סובר דאץפניחיןמפלין
3
ח״ס
דככלל
י״ט
הוא
וא״כאין
להתיר
ככתיבתן יותר מבמלאכ׳אחר׳והר״אפמפני

דצרכ רבי
כינהו מדתנן כריש מ׳ ק ועושים כל צרכי הרביס ואמרו ענה כירוס אלו
הן צרכי
הרבי
'
דיני
ממונו׳ורילי
נססו׳ודיני
מכות וכמהטע׳מסכיסצירךהרבי׳הוא
לסטסי
המשפט
ולנהו
בדברי
'
הללו
וכן
מה
ששנינו ואלי כומכץ כמוע׳נטיןו :׳וגריגז
ו?ךכ
הימ
^
בם
סהסעס מפני שכל אלו ציכירכיס הס ע״כ והא רכותבץקרוסינסי'
,,משס
כגמ
ובין
שטר
קדושין
סל
בו
הרי
את
מקודש׳לי
כין
שטרי פסיקתא שייוכ״כ
רבי ייושם
וב סמ״ק אבל שטר כתובה פטר חוב הוא ואסור לכתנו כמועדוהכלכו
נ בשם ס
רדוד בי לוי איתדמוכחי מדיכול להחזיר גרושתו דמי שנשא עיב היגל
מותר
לכתוב
כתובה
ולחתסה
בת״ה
דהא
מחזיר
גרושתו
עביד
להכמוב׳ויםלרסו׳
1דלמ
על
כתיבה
ראשונ
החזילויס להתי׳מטע׳דכר האכד שמ׳יצא ערפיכהסנסת

J

מנאססעכ ל  :ומ סרבישי מ אגרות של רסו׳סטיי ממשלה כלויכת׳צוויהשלטון
ד שית .
יוא.סלסין כמו אלתפיודע לישו׳כך פרש״י וכ״י בהגהו׳ מיפוי בשם כה״ג
והשאלמית :
יסעודבהגסו
נ <אמ ר
וכותב
ע
י
אותיות
שבורות
אבלסארכתבי׳כותבסלאכדרצןוקהיהנוהג
הר׳יס
ותתוכויעכ״ל
והתו׳והמרדכי כתבו לאסולכתו
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מיכסמו בהמות'׳לא יפס׳צד׳לו׳סבמפליןמךלושאי " ^ לן
פמסתובהדיוח'כץת /ו־! פ ,ד3רי
׳ ־
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^\מ ג* ו

איח

הלכות חול המועד תקמו תקמז

רנז

ד״כן

$8גוולי ' סמות' לכתו׳לחכרו ע״י סמול ה קולמוס כין האצב ' והגודל ומאח׳סשינה
יל הכתיב' אינו חושש בסקונו ומות׳אע״פ סלמסתלח אין ניכרסשינ' כ  :וה יעוד
ל׳ה על צכו׳המכקשי׳לשלוח אחר מנהיג או א חר ש"צ לשוכח על זמן לאח׳המועד
ן ^ ערילמית׳אע״גדלצרכי רבי׳הוא משו׳דלא התירו צרכירכי׳שלא לצור׳המוע '
5ןלאכדברש אינו מפסה אומןואין דבריו
מחדורין כלל דמשמע ודאי דלא סשיכא
לכתוב
אלא
אותיו׳חתוכו׳והי״ור
שכולה
נוף
אחד
יעש׳נקוד׳
אחת
שיודיעי;•ליוד*
תשקכאהלך עולה ויכתו׳אדספירוסץ גענייי
והסת׳פינ׳
נציבה מלאכ׳אומן אלא כגון
כתיב׳ספרי׳
ויש
שעושק
אות׳עינול
קטן
וא״א
הרא״ש
ז״ל
וכ״כזכל גוונה«
כת׳תשו' שאל׳בח״הוחדושיו ומיל ארססכוייווכות' ונמצא ״.,
וחפלין ומזוזות אכל
כתיבת
בשינוי
אגרו׳ וראי והתיר לילהעתיק׳דחשיכדבר האבר דנין בחייה ביןדיניממונות עושה מועדיו סול וימו' תפלין לאחרים
לגתוב
מעש׳הדיו׳הוא וכמו
שכתבתי
בש׳הרמ״בן
בין דיני נפשו׳ ומשמתין ומכיל ^ מ י
יק ^ ^ יו הרי ן  .דהא איכא מציה אלא מסתברא לי סלא " »« » יי הריזה
!" לוניון שכן אפי' לדברי האוסרי ' לכתוב
אגרו' שלום במועד פל שהיא לצורך רבים
אלןכיעו^ין נ^יס כמוע' לאבתוילו׳דלא אילמנות
7ÄÄ
I
ולא מיכמין ומות לאדסוכלבד שלא יעטה
שויאפי׳סלא לצור׳המוע׳ואפי׳אס כוונו
מלאכתם כמועד  :כחוב בספר אדס סעודת אירוסין ומות להחזי גרושתו מן הנשואין ולאמהאיחסי!
שעלה בידובעיוט זה באובצתה דליבא אפיה
היריב;
נסו׳נ״דכלשוןהזה מצאתי כגליקשמתיר ובערהמוע הכל!מות עושאשה תכשיטי בח ה כגוןכרחל ופיהסת פלי ולאחר הסועד עשוי הוא לחזר אתר שיניי :
רמ״ לכתוב כח״ה ככתיבת משק״ה שהיא ומעברת סרה לע פניה ומעברת סכין על פדחת׳ועל פניה שלמט׳םמונגותיו
כמןמתחז ,מו (ל)וכ^נאליגא
כתיב׳דקה כלא שיטישהרי לא נתנ׳בסיני
וע״ל
אס מתיירא שמא ישכח ישנה בעל פס
י אין מניחין המטיברחו' העיר שלא
קו נתיבה גסס כדאמרי' בתקק סיפריס
להרבות פעמים היכס כדי שיהא סגור בפיו כמו לשמת! vtn p
^ פ
יןיןן להורות לנתיזלה
וםכת׳כתיכ׳תמ׳בעיכן דהיינו גס׳עכ״ל בהספדוהגשי׳מענו' פי׳שכולן עונות כא׳אנל לא מקוננוישתהאשאמיו תנאמיניהמ' זמנץודמי'
כמא
ונ״ככא״חואיןזה בחר בעיניי■  :ורענין
־ ך " והחיקל נ״קו׳שאין
אחימדבר׳ונולן •עוגות
אחריה ולאמטפחו׳^
כף אל כףנקכף
דמנחא בכיסתיה
עושי
רי׳יו־י'לזבח
יו
, .
הכו׳ 1
ווי
וכדרךשהיו ,
החרורי מנהג לא הפסיד ז
^
דודSn
דירזרד הרדחרה יהי
הלנה כיון דהרי״ף והרמ״בס והר׳אס ז״ל
להתיר המת אף לא מעטיואפי׳כל ל׳יום לפני המועד אסור להספיד עלעד ננתב,ההמסנה יהנ? יקהנ!עס (ה)חיה".
הגי׳
והראכ״ד והרמ״כן ז״ל מסכימים
(וךץק
ודוק׳' להספי׳בשכףאסן'ע1,
בהגהת ספרי עשוי הוא לחזו
ולראו בהסשכותנץאגרת
לנתו׳אגרו' מלו׳ וירושלמי הוי סייעתיהו מת שמת לו מלפני ליוםקור׳המוע'
קוריהמוע׳(
ולהגיה פכ ל וממ ס רבי שהיא ש התיר
שלוחים עיסורות
מת שמת ל׳יום קוד׳התל) ואפייאם יש לו הספ׳בלא זהכגוןשמוז
הצינקטי ' ואפי׳בלא שכוי מות מדל׳ הוזל לו מת עתה שאותו מות׳ לסופרו אפי׳מת ערב הרגלאסו׳להספיר לו להעתיק תשוב׳ שאלה נר5ן׳ סהי ׳סו3ר עקומות ואין
בדכריסכי והמרדכי כ׳בפשיסותסאלפסי
כדברי השוס' ושללו כדס־י היש׳כלו יל« ' ,
ÄwS
עמו
על
המת
שמת
לפני
ל־
יום
קודם
המול
מתי׳לכתו' כתבי׳בלאשנוייוכר׳ דכל
אבל
כתבי׳
בחנם
מותי
לרב
מה שנתן הרמ כ׳סעס לכתוב׳חשכוכותיודהלכתאישלהתיר
אבל
לשמואל
מופר לכתוב בין של שאלת שלום
אפי׳
בין
של
בחנם
נסי
אסו׳
והרמ״בן
פסק
כרב
והראב״ד
מפני
סכתיב' אלו אין אדס נזהר כתקונןנאגר׳ שלוםלגמרי
פסק כשמואל ולזההסכי־׳א״א הרא״ש ז״ל אק קורעין בח׳יה ולא מאד ונמצאו כמעסה הדיוט אפסר -דה״ה אפילו נצא סיסי
סוקמטי׳ואפי׳אינ׳אבוד׳ולאפוקי מחלוק
האגור שה רי סתם הפיח ולא חלקו וכן חולציץ כתף ולא מכריץ אלא קרובי׳של! מת אכיל
קרובים
דסרי לכתוב דבר חדוש סאיןפיםנזהר נמגיםwicScf
נהגו : 7אי f7כותבין שהרי
וכו׳משל' לאלו
ס׳אלו מגלחין (ד 'יח ) אין כותכיןפטיי
כותכיןישטרי חוב
חובי מאד בתקון כתיבתו שאין
שאיין כוונתי
סטרי חוב וכו׳משג
כוונתו אלא שלא תשכח מפיו< וגס רבי ' ימח' כתב ח״ל לכתוב במועד v
כמועד אס אינו מאמינו
או
סאין
לו
מה
יאכל
ס״ז
יכתוב
ופרש״י
אס
אינו
מאמינו
אס שמע דבר חדוש ורוצה לכתבו כדי שלא ישכח מותי או להעתיקו אס לא ימצאלהתמיד אפי׳ ע״י
סמלו׳ללוה או שאין לו
מה
יאכל
לסופר
ואע״ג
דבירוסלמי
הקשו
על
זה
ואמרו
אם
להעתיק
אחר
הפרע
'
דאין
לך דבר האבד גדול מזה וכ״ב רבי' פרץ זולתי סהיה הו5ן
עגילאשיי *
לומה אומ׳כן
נמצא׳מתיר
את
האוממ׳במועד אלא אס אינו מאמינולמלו׳סעבר׳או מחמיר על עצמו והיה כותבו בשניי פכ״ל  :כתב הרוקח לתקן קוצעייסין ל כתוב ? 'ij -ניאציגנ"
שאין לו מה יאכל למלו׳הכא׳גמרא דידן פליג׳פליה שהרי התירו כל מלאכה משוס אחר המוע׳אסור  :וז״ל א״ח י״מ ספר הפזיספר סקור׳בו כ״ג בי״ה וע״ז א  !,טגיהץ
הצכתא-1דצא
®על שאיןלו מה יאכ׳כתבו התי' איןכותכיןסטרי סוב פי׳בתוספת׳ה״ה שטי מכיר' אותו במועד לפי שאינו צריך עד י״ה הא אס צריך לקרובו מגיהין אותו במוע׳ בין
נמהר״ילל אסל •
דהאבהדי אלו כופבקבמוע׳לא חשיב שטר מכיר ולי נרא׳דהא דלא קתני משו׳דאץ כמקר׳כין בתלמוד שאין לך דכר האבד גדול מזה כ״כ החטב' בשס רבותיו וכן נר'
מתנין סטר מכיר׳אלא על הקרק׳ואמרי׳לעיל אין מוכרין כתיס אלא לצורך המוע׳ הלכה למפפ׳ובלוחי׳סל ספוס מות׳לכתו׳לד״ה לפי סאינו נקרא׳כתיב׳והרא״בד כת'
ולצורך המוע׳פשיט׳דשרי וה״ה אס מכי קוד׳למועד ופתה רוצה לכתו׳דשרי במועד
מות׳לכתו׳לאחיי׳בסנס • ולכתו׳סמועו׳וקוסיו׳ותיחצי' נר׳סנדת׳דהוי כדב׳האבד
והא נעי דבר האכ׳רק אס היה לו אונס ולא היה יכול לכתוב קודס המועד עכ״ל :סמא ישכח ו וכן נר׳סמות׳לסגיה ספרי׳בחצ׳סמא לאח׳י״ס לא יהי׳לו פנאי והר״סב׳
כתובבס״ת האד׳תני׳בתוספת׳איןכותבין כתב אריסו' וקכלנו׳במוע׳ר׳״י מתי' כתב סאס הרב עומד סס לאח׳המוע אסור סהרי יכול לשואלו עכ״ל  :דני ] בח״ס
סמ׳יקדמטאח׳פי׳בשקבל השד׳קוד׳לכן התי׳ר״י כדי סלא יחזרו בסס דקוד' כתיב' בין דיני ממונות וכו׳כל זה ברית׳בר״פ אלו מגלחין (דף י׳ד ) ומבוא ' ביחס׳שהוא
סער שניהס חוזרים עד שירד לתוכה ואפ״ה אסר ת״ק והלכה כמותי עכ״ל  :יש
מסוס צרכי רכיס כתב המרדני בס״פ מי שהפך שהתיר ר׳אכי העזרי לקבול בשביל
מתירין לכמו׳פ״י סנוי וכו׳בסמו׳כתכתי כס׳הגהו׳אסיריסאסו׳לכתו׳בשוגל
והתו'
חובותיו
במועד
והביא ראיס מדאמ׳בירושלמי קובליןלרסו׳שהו ' שליט על כולי ד
נתבו כפ׳אלו מגלחקמה שנהגו לכתו׳בפוגל לא מציג ו התר גס פ״י הפוך סהו׳נקר '
תקמו אין נוסאין נשיס במופלא כתולו' ולא אלמנו' ולא מיבמין משנ׳בפ״ין
מצד אחר לא היו מתירין וגס אי לא אסו ' מסו׳מלאכה הא אסרין אפי׳טירחא דלאו
דמ״ק ( דף ח ) ונאמרו בגמר׳כמס סעמיס בדבר וחד מיניהו מסכי
מלאכ׳מיהו נהגו לומ׳דמתני׳לא איירי ע״י היפוך ויש כותבין פ״י חלו׳האו׳וכך היה סמניח שמחת הרגל ופוסק כשמס' אשתו וכת' הרמ״בם זה הטפ׳ורבי' כתב בטו׳אבן
נהג י׳זקני והי״וד שאי איפש׳סיס כות׳בכת׳הפוך עכ״ל וגס המרדני כתב שאסור המזר סי׳ ס״ר וטעמי דאין משאין נסיס במועד משוס דאין מפרבין שמחה בשמחה
לנתו׳געיגו׳משו׳דלכל הפחו׳יס אות א׳כתוב׳כסוקאבל נהגו לכתו׳אותיו׳חתוכו ' או סשו׳בטול ערי׳ ורבי' פי׳סלא יסהא ליסא עד המוע' לשיכך מות׳לישא כער׳המוע
ועסוקות וקטועות ואף כי לא מכינו ססתי׳התלמוד פ״י שנוי אולי אין זה כתיב ' עכ״ל • ומ״ש ומות׳ליאר׳ובלב׳סלא יעש׳ספוד׳אחסין בפי אלו מגלחין (דף י״ח)
יאין כח לאסו׳וגס הגהו׳מימוןכתבו בפ״ז מה' י״ט בש׳סמ״ק סיס לאסו׳שלא לכתו׳
אמ׳סמואלמות׳ליאר׳במוע ' ותנ׳דבי סמואלמארסין ואין כונסין ואיןעוסיןסעוד׳
לי שנוי בעגול אלא צריך לעשות בכל אות ואות סנוי אותיות חתוכות ושבורות ארוסין וטע משו׳ דאחסין בלא סעוד׳ליכא שמח' כדאיתא בפ׳החולץ וכת ' הריב©,
כאמכעיתן והי״וד יעשה אותה כעין עיגול קטן עכ יל ה וא״א היא״ס כ ' תשובות בתשו' ( סי׳רס ) אפי'יעשו ריקורין ומחולו׳אין זו שמח׳האסור׳במוע׳ואסייאס הארות
חאלס בח״ה והתיר לי להעתיקם■דחשיב דבר האכד ובתשובת הרא״ס כלל רביעי עושה סעוד׳פס ריעיו כל שאיל בכי׳ ארוסתו לא ממעיט מוש פחת בחגך ולא באשתך
כתוב פסק א׳על ענין הזכר׳גסס בפסח סיצ הרא״ש סיזכירו ולא קבלו ממנו וכתו׳ וכ״כ רבי' האיי וסר״יאג וקלסעוד החתן בבית חמיו שלא בשעת אירוסין נמי שרי
בסופו לא הייתי כותב כח״ה כי לא הורגלתי בכך אלא שצורך שמה הוא מפני חלול טכ״ל • ומ״ש ומות׳לסחזי ' גרושתו משל בפ״ק דמ״ק ( דף ח ) ופרש״י מסו' דאינה
סמים וגס ים ברבר הזה קצת מצורך המועד ע"כ וכר׳ שאותו פסק הוא שהתיר לו סמחה כ״כ ומ״ס מן הנשואין ולא מן סארוסין כ״כ סס הפוספ ' והרא״ס ונמקי יוסף
להעתיק לפי שהי ס רוצה לשלחו למקום אחר ואס לא היה נשאר ההעתק בידו היה בשס הירושלמי והטעם פשוט דמאחי שלא כנסה שדימתה סמחה היא לו מרי״ף
דכי האבד ולאותי פסק קור' תסוב׳לפי שהוא מסיב על החולקי׳עליו דאי לא תי מ׳ והרמ״כס לא הזכירו הירוש׳הזה ולא ידעתי למה , :ים״ Zובערב המועד הכל מותר
מי אלא שתשובה אחרת היתה צריך לתת טעם להרא״ס עצמו למה כתבה כח״ס ברית׳סס כל אלו שאמרו אסורין לישא כמועמותיי לישא ערב הרגל ומיישב התם
אח״כ מצאתיבמשוכו׳הרא״ש כלל כ״ג בלשון הזה כת׳תסובה על שאלה בח״ה -מפני דלא מקשי מכרית׳ לכל ססעמי׳סכתנו למה אין נוסאץ כסיס במועד ומ" ד] דטפמי)
סהיה השליח ממתין לה והתיר אף להעתיק׳עכ״ל הרי שנתן טעם למה כ' התשובה מפני סמכי' סמח׳הרג׳ועוס׳ בשמח׳ אשתו משני עיקר שמחה חד יומא הוא כלומר
במועד מפכי שהיה השליח ממתין לס כלימ ולא היה השליח רוצה להתעכב פד אחר מקר שמחה דנשואין ביום ראשון דנשואין :
כתב הימ״בס אין טשאין נסינו ולא
ממי ומפני כך חשיבלהדברהאבדדשמא אח״כ לא ימצא ביר מי ישלחנ' אי נמי מייבמק במועד וכו' ומארסץנשיס במועד ובלבד שלא יעסה סעודת ארוסין ולא
ןכ׳סאל׳היתה דבר שיש בו צורך המוע/־ וכתוב בהגה ,סמ״ק מצאתי כתו׳דמות ' סעודת נשואין שלא ימי׳שעח' אסר' בשמס׳החגנר׳מרבריוסאסי' נשא אשה קודם
מחוב חדושין בחולו סל מועד ונ״ל ראיה מהא דפריך בפ׳כ׳רתמורה והא א״ר אבא המועד לא יעשה סעודת נשואין כעוע ' ומיהו יש לדחות דדוק ' כנושא אשה במועד
ול ייוחנן כותבי הלכו׳כשורפי תורה וכו׳דילמ׳מלת׳חדתא סאכי פי׳דבר חדש וירא וכגון שהחזי׳גיושתו קאמ' שלא יעש׳סעור ,נסואין אכל מי שנשא עיב מועד מותי
 ttoישכחנו אלמא דאפייבזמן שנאסרת הכתיבהבדברי' שבעל פה הותר׳בדכ׳סל לעשות סעודת נשואקבמועד וכן נרא׳מדברירס׳י י שפי׳אסא דפני׳כל אלו סאערו
חדוס גס בחולו של מועד נתיר מטפס זה לכתוב דברי׳סהס חדשים אצלו וירא שמא אסורי׳לישא כמוע׳מותרי׳לישא ערב היגל כלומ׳מותי ליסא לכתחל׳ואפ״ג דזיימי׳
יסנס עכ״ל ובתסוכית הרס״בא כתיב שאלת אסמותר לכתיב חשבון תקופו׳בחילו סל ספודז היו ברגל וכן משמ׳מרכרי הגהת אשירי בפ״ב דסוכ׳וכ״נ מדברי הריב״ס
סל מועד כמו סתות׳לכתוב חשבונותיו כדאי ' בתוספת׳דמשקץ חסי׳דכדבר האבר בתשובה וסרס׳יבא כתב בתשובותיו שאלת הא דאמרינן אין כושאין נסיס כמיעד
מיסמאישכחחשכינו/זביטלביןאחרי׳ואמרי׳שבתוספ׳מדקדקי׳מאות׳תוספתא
ומותי לישאערב הרגל מסוסדעקר
סעחהחדיומאאודוקא בשאכלוסעודה
 .סאס פמע מרבו דבי חדש או עלה כידו מיון או סברא ומתייר׳סמא ישכחנו שמות' ראשונה מסעודת נשואין ערג הרגל משו׳דאין שמחה אלא נמקוס סעודה או אפי׳
לכזכי תשובה מסתכרא שאפי' היה כדברי התיספ ' שאמרת בכתיבת התקופות לא אכל אלא בכשיאין לחוד תסוב׳נראין הדברי׳ביןעשה סעודה בץ לא עשה שעוד'
רדחשבונותסל הוצאית ורבי עיון מחור' בהלכה הוי כדבר האבר שמא סעקר השמח׳ק הנשואין ואין מעיבץ
אותה
ישכח אכל סשבוןהתקופו׳ידוע הוא למי סכקי בחסבונו׳התקופו׳ואיןזה מוצי׳מלכן (נ )ינ«הרי’לנת3
דבר מחודש ואין זה אלא כמי סכות׳עה שמקובל על פה או כמי סכותב ומעתי׳אחד ז יש לטג< נ ננפג
מהספרי' • גס במ״ס התרס׳אני מסתפקהז כמה ואף כימי רבותי נ״ע מפני סאמיוהמשתל ^דיי׳' ^
אין מגיהין אות אח ' ואפי כספ׳העזרה ולמה לא כחוש שמא ישכח וכל הספרי׳נגיה נ! תנ ל־-ג״היאנל
מטעו' שמא יסב' ופו' דמצו' איל מסו׳ואל אסכויג' לת״ח א׳נ

 [üpllחיה
אסו׳בהספ׳ובתעני'(
סי׳תקס״ח) הילכך

גמק ^
ינוה^

דם.

תקמז (»)

אח

הלכות הול המועד

תקמז

י !׳נמיור״יל אותה
שמת טס שמתת הרגל אכל הסעודה טפלה פיל} לעקר סשמח׳וזהו שאין פקר ד״א כמת ישן אכל אס מת כתוך ל׳יוס סמוך לחג מעורר וגס הרמ״קכ׳בתור׳האד׳
השמת
אלא
יום
אחד
שהוא
תתל
'
הנשואין
ואט
"
פ
ששמחין
בסעוד׳הכסואיןכל
שבעה
דמת
ניגב דלזין לקריע
חדש
בפוך
ל׳יו׳לדברי
הכל
מותר
וכ״ל
שלא
נאמרו
דברים הללו אלאלעי
יק יגל אנין
נפ״ה .וסצוסנמי הוו שעליהם פטרו את החתן ואת הסושגיני׳מן הסוב' מכ״ל• וכתשובה מכהג׳שהיו הולכי׳להספי׳מתיה׳כאמצ׳השכ׳אואח׳תוסהשנ׳לפורר כניויללה ש^ותו
וסמן « כ'כ
אחרת
כתב
מי
שנש
'
אסה
עי״ט
וכאו
לו
פני
תדשות
אס
צריך
לחזו
ולברך ז׳ברכות העצכון והצער אינו נסכח.מלבו עד ל' יו' אכל מה שכוהני׳בזמן הזהסכתמלו׳השנר
®ימן
לעיין
זק
תשוכ פ אסורלעשז׳סעודת גסואקבמועד
סופדים את המת ומזכירים נשמתו א"
«הנין
נא 6כנו
ועיי  ,ני״ל ®וין; כדאיתבפר׳אלומכלחין ומיפו אס
כאילי קרובץ
קורעיןאפי׳כיו׳שמוע׳אם שמעו תוך  'bיוסומבריץ האבל)
לרבייסמואשרי דאיןזס עמי פלאישכח
פצים חדשות מעצמן אפשר סמברכין לס
»' ם:
ומיהו
אין
מברין
אלא
על
מטות
מן
זקופר
הלב
שאין אבלות נוהג בח״ה
ל יו׳ אדיב ' דפת' להפסיק עד"
שחתן טעון ברכהלכ שיש
סכי
'
חרשויוניון
שיצטר' לכפו׳המטו לחברותו עליהן ובספ המצרקטן כתב שאין אבלות׳שהרי קוד׳לכן
לובשי׳שתורי׳ואחר
סכמי פני׳חדשראיפשלומ׳סאין מבטלין
לברכמפני• שמס המועד  :ובתשו' אחרת קורעין ולא מכרין בחייהוא׳יא הרא״ש כת' כסברא ראשונה  :הכם כך מסירי אותםולובפי׳מחלצו׳ינרא׳לעי
סכא׳לוסמוע׳ אפי׳רסוקהכתירל׳קודס
כתב לכנוס במ״יט׳ מות' כדאמרי' בס׳אלו ששואליץ אותו דבר הלכה בכ״מ ואומרה הכל קורעין עליו בין
בפניו בין שלא כפגיו וחולעין עליו ומכרין עליו ואפי׳בח״ה ואפי; לרגל מותר לסעדו דה״ל כחדשדקאמר
מגלחין ודקשיא לך שהרי פושק סעיד ' כל
בירוש' דשרי שסטע״שכת' היא״ש שייךגס
ביו׳השמועשאינ׳יום
קבורה
ואפי
לא
קרע
ביום
 'sלשם חופהומערכין שמחה בשמת כבר
שמועיקרע
ככל
בזה שהמרירות כבד היא בלט מלמיתת
סקשו כן שם וסריקו למ״ד משו' ערי' ורבי•' זמן שעוסקי
בהספד
אפילו
עוסקקבו
יותר
מז׳ימים
כגון
בשא׳ימו
המת ואין כו תיספ' מפני ההספד  :אין
לחד יומ׳לא משהינפסי׳למי׳ד ססו׳סמחה השנה אבל בח״ה אין מספידים אלא כפניו ויום השמועה כמי
קויעין בח״ה ולא חרלצין כתף ילאמברי)
וכן משו׳סירח ' ועקי טיחא חד יומ׳מכ״ל בפניו דמי ועל רבו שלמדו חכמה וא שהאי פניו במשנה אח'
כגון אלאקיובי׳שלמתוכומשכ׳כס׳אלומגלסין
וכיון שהוא עצמו
כת להתי׳וכדברירשי׳י חברים שלומדים הז עם זה הורעין בה״ה אפילו ביום שמועה ואק
(ד כד ) אין קוי־עץ ולאחולציןילאמברץ
ומידי דרבנן הוא
נקיטי׳לקולאוסות׳לזמן
מתאחקלעולם ועל ארם כשר דלא סגו שומעניה ואינו חשוד על אלא קרוביו סל תע ואין מברץ אלא על
קרואים
למסו׳סמורת
נשואין
ממע
'
כיון
שום עבירה ולא על ביטול מצו אלא שאינו חכם בתורהקורעין מטו׳זקופווכ היא״ש בשסהרא״בדכלהני
שנשא ערב סיגל וכן
נהגו
:
כתבו
התו׳
במועד דוקא שאיןרסאין לקמעטל מת
בח״ה אם ידע בין מיתה לקבורה אבל
אם
םש דסעוד׳ברית מילה מות לעשות כח״ה
בעועאלא דוקקמבי׳הראוייסלהתאגל
דליכ׳שמח" כדאמרי׳ פ״ק דכתובו ' דלא מביכינן
סהשמחהכמעונומסוס דאית ליה והכי מפרס לם בירושלמיוכןחיליצ ' כתףולהברו' ברחבה אינה כמועד אלאכקרוביו
צערא לינוקא א ' נ כיון סזמכו קבוע אין לבטל
זה
מפני
זה
וכ״כ בהגהות אשירי פ״ב סל .תמ ואין מכרין את האבל במועכתו׳ביתו אלא לע מפו' זקופו׳ראפימי שלבו גס
דסוכהכססא״ז :
וכתבוטודהתוס'
אבלסעוד
'
פדיוןהכןצריךעיץ
:
אםמותר• בו אפי׳ קרוביו ממש שאין כפיית המטה נוהגת ברגל כלל וכ״כ רבעו אבי ממרי
לעשו׳במועיאין
לוע
'
אה
זמנהקכוע
תינח
בזמנה
שלא
בזמנה
היאך
יהא
■
מות
'
ונ
'
ל
דמתני׳
איירי
במועד דגרסי בירות על משגה זו ובלכר קרובים הראוייםלהתאבל
דלא קיימא לן
כרב
אשי
דדריס
כס
ק
מזגיגה
בחגך
ולא
באשתך
ואינו
אסי
'
למרב
תניא חכם שמת הכל רף־ובץ ואפי׳ קרובים שאינם׳ ראויים להתאבל כהדה דר' בון
סמחה
בשמחה ועי״ל דלא חשיב שמחה כשמחה יכ אס סעודת כשואין לבד עכ״ל  :דמך במועד א•ילא שבד ליה ר' מנא חסד ' אמיי צפויאי מדמית שנאה בתרמועד'
עושח
אסה
תכשיטי
'
בח״ה
מ
0
נ
'
כפ״ק
דמ״ק
(
סס
)
•
ומ״ש
כגון
מחלת
ומוקפת
עביר ליה יקרא .על ואמרקדידהן הדא דתניא חיכם סמכוהכלקרוביובסניןדהוון
וכו' עדסוףהסי'  3רית /סם ( דףט )  :תנץ כתס ( דףח ) עוסהאשהתכשיה’ה■
גסהאנן לא הוון גביה וכיון דמתניתין איירי במועד שמעינן דיש קריעהבמומר
במועד ר' יהוד' אימ ' לא
מסוד בסיד מפני שהיא נוול לה ובגת' ( דף ט) תני׳מודה ושמעינן כמי דעושין הבראה במועד והר״ם מאיץ האייכתב דאין עושין הביאה
'ר ■יהודה בסיד סימלה
לקפלו
במועד
סמעלתו
במוע
'
שאע״ס
שמצירה
בח״ה
היא
והביא
מכשר
יאיה
מהירושלמי
דגיסי התסיר׳תנחודמך כחנוכה ר׳חסד׳ומךברי'
סמס׳היא לאחר זמן
ומשס
'
דמ״קסרי
אע״פסאינה
יכול
'
לקפלו
במופ׳והלב
כמותו
ירחאפבדי
'
להו
איבריאסכרין
מימי
דמדעתיה
דרכי
אמי אשכסון דלאמדעתיה
וכן פסקו הגהו׳׳אשירי בשם א״ז אבל הרמ״בס כתב טופלת עצמ  vd3וכיוצא בו דר ' אמי ויש לדחיית שעשו הבראה ולא נמלכו גויאיפשרשאס שאלוהו לאהיה
והו' שתוכל לסלקו
הרמ״כסבמוע׳וכת׳ה״ס סאפס׳ססוכ׳דת״ק לא פליג אדרבי יהוד׳וסמ״ג פיחס ואפי׳היה מוחה מאן לימא לן דהלכתא ממיס דטפי־ מסתבר דסלכתא כסוגי'
בתב כדברי
כתב עוד הימב״ס
מעבר
'
אפה
טעי
מבית
השחי
ומבי׳העיר
דירוש׳דמוקי מתני' במועד וס״ע דהביאר שייא בס״ה עס״ל וכתבהמח־כיבפ״ג
בין ביד כין בכלי וטפמומדתכי׳התס מעבר׳ סכין עלפניה שלמטה :
כתב
עלמתיקורעביוסקבורהבמועד ולאביוסשמועה אסשמע-במופדוראבי״ה
כתב
דאפי׳ביוס
קבורה
תקמ? חולכמועד אסו׳כהספ׳יוכתעני׳הילכך אין מניסין את השטהברחו'
לאיקרע בחול המושר ורא״מ כתבדאפי׳כיוססמוש׳קורע
העיר שלא להרמ׳בהספד מסכה נס' אלו סגלתין ( דף כז ) אין .בח יה ודבריו נראץ וכן משמע בירדש׳עכ״ל ובהגהות מימיניות כתכוג״גסברו'
מניחין את
המטיברחו׳סלא להרגיל תא ההספ׳וכת׳נמקי יוסף מפני שאסו׳להרגיל אלו והסכימו לדברי האומרי׳ דאפי׳ביום שחופה קורע • ובסמוך אכתוב שכןהוא
אלא
לכבוד
ת״ח
לסי
'
אין
מוליכין
המת
כב״ה
במועד
עד
שיהיה כל הקבר מתוקן דעת סרא״ס לקרוע במועד ביו' שמועה קרובה ־־כגזרכסגו״ג ובסמ״ק אומרי׳שרשי¬
'ומזומן
:
ומ״ש
והנשי׳
מענות
וכו׳שס
במשנ׳
(
דףכח
)
.
כסיס
במועד
מפכי׳אבל
לא קרע כמה אבל הבראה אין עישין דהוי פרהסי׳וכר״רה״ה לקייע' וגםלאחרסמוער
מעפחו׳בראסיחדסי׳כחנוכובפורי׳מענומ ומססחוסבל לא מקוננות א י זהו סעמי כיון סעביהסעודה ראשונה עכ״לוגם במוסש' פרק אלומגלסין כתוב סרס״י היה
שכולןעינו׳
באס' קינהשאח' מדברוכולןפיכו חחרי־הוכת׳רבי׳בהלכותאבלרס״ע אומר שאין עושק הבראה ברגל הואיל דליכא הבל■י ת ולאחר הרגל כמי לאיעשוה
לאיניש!
דפלמי
אבל
לת״סמענות ומקוננו׳כדרקבסול וס״מ בפניו אכל סלא בפניו הואיל ובעלה סעודה ראשונה והמידכיכתב י׳י׳א דסיכ׳דצריךלמצותז' אחרהרגל
לא
ויתבאר
בסמו׳ושס
יתלא׳דיו׳סמוע׳כגפניו
דמי
:
ואפי׳
כל
ל׳יוס
לפניהמוע'
נראה לומר דצריךלעשו׳הברא' כיאמרי׳אכילה ראשונה אינו אוכל משלו והריהוא
אסו׳להספיד־ומ׳משנ׳בפ׳׳ק
דמ״ק
(
דף
ח
)
לא
יעורר
אדם
ולא
יספידנו
קודילרגל מתחיל עכשיו אבילותו וכן הדין םא סמע שמועה בשבת ויש חולקין כ־ץ דנדח׳יוס
ל ' יוסי ונגע׳ ( סס
) מאי לא יפורר לע מתואמ׳רב כדהדר ספדכ׳במערבא אמיי ראשון אץ סברין ע״כ ובהגהות מימיניות הסכימו לדברי האומרים דמבייןכס״ס
יבמן עמיה כלי
מרירי
ליבא
ופי׳כנמקי
יוסף
כד
הדר
ההו׳ספדנ
'
בפיר
וצועק
ודברי
שיבכו־
הרמ״בסבפ״ומה׳י״ט
כדברי
ה
״״תשז׳ליכךהס דבריסיימ״כס כתורתהאד'
עמו לכ מיי
נפש
כי
הוא
יודע
לספו׳כהוגן
ומי
שהיה
לבו
דוה
עליו
הולך
וסופד
על
וכתב
דבץ
קרובי׳הראוייס
להתאבל
כץ
כל
המחוייביס קיימה קויעין כמומראכל -
קרובו
וכתב
רבינו
יתחס
פי
'
לא
יסור׳
לא ישכו' ספק לעיר' על מתו שמת זה בע' לכבוד הרשית קתני מתניפין לאקקויעיןונן נוהגיןהעולם לקרוע ולהביותכס״ס
ימים
והרא״בד
פי׳
מת
לו
מת
במוע׳לא
יעורר
אחרים
שהם
מרי נפש לע קמביהס
כדעת הרמ״כס והרא״בד והימ״בן והרא״ס ז״ל י* :
חכם סשואלץ אותודכר
שמתו
שיבכו
עסו
ח״ל
סמ״ג
שניכו
שאסו׳לאד
'
סיספו
'
על
מתו
קור
'
סיגל
ל׳יום
כדי
הלכסבכלמקחאומר הכל קורעקעליו ונו'סם (ך כה ) על הא דתנןאין קורעקולא,
סלא יבא הרגל והוא נעצב ולבו דואג
ומזכי׳אלא יסיר סדאג׳מלבו ויכוקלבו לשעת' סולצין וכו׳פריך כגמ׳ואפילו תכס והתני הכס הכל כקיוביו הכלקורעין עליוהכל
ואית׳תובגסר׳מ״ס ל' יום אס ' רב כהנא ואמרי לה א״ר יהודה אמ׳רב
מעשה
באדם
חולצין
עליו
הכל
מברין
עליו
כרחוב׳פל
עיר
לא
פריכידלאומכ׳הוא ואיאר׳כס׳הוא
סמס טעו׳לעלו׳לרגל ובא ספדן ועט
על פת׳כיתו ונטלתן אשתו ונתנמןלו ונמכ' חיובי מחייבו למקרעדלאו אדס כשר הוא אי דקאי התס כשעת יציאת נשמ׳חיוכי
ולא עלה באות שמה אמתלא
יעור׳אדס
על
מתי ולא יספידנו קידם לרגל ל יום מחייב דלא קאי התם בשעת יציאת נשמה וכי פיא״שבשהר״אב׳חכס שמתהכל
ושמואל אס׳לס* שאין המת
מסתב
'
מן
הלב
ל׳יוס
מאי
ביניהיאי־כ' ביניסו רקעבדי כקיוביו הכל קירטין עליווכו׳אפי׳כמוע' דסא פריך אמסכי׳דאייריכעוע׳ואפי׳כיוס
בחנ׳ופרש״י שאין המת
משתל
סן
הלב
ל׳יוס
כלוס׳טון
למת
אינו
משתל
מן
הלב
ל'
שמוע׳איירי דאי כין מית׳לקבור׳אפי׳פל אדם כס׳ דלאו חכםחיי׳לקרו׳מדקאשהכל
יום אי מספידו
פחו׳ימל׳יוס
לפני
הרגל
אתי
למיסלכיגל
דעדיץ
לא
שכחו
וכתבו
כקרוביו אלמי לקרוב י׳קורעין כת״ה אף ביו׳סמוע ' ודלא כה״ג שכתבו רמיסבא׳לו
התוס ניא׳דהללכרב באמורי ואפי׳ לסמוא׳י״ל דלא אסירי אלא
ע״י
ספמ׳אבל
הוא
סמוע׳קרוב׳אסו׳לקיו׳ואחר
המיע
קור׳וניה' אכלו׳ע״ב וכן פסק ר״מ ססופ׳קחכן
עצמו שרי
דיות סתאפ׳מצערופ״י צפק׳ויטמ׳אחר זמן והרא״ס כתב וז״לכת׳סר״יץ קורע בח״ה וכ׳מוד ירושלמי כסס סקורעץ על החכמי׳כך קורעי׳על תלמידיחכמי
גיאת
כיון
דטעמ׳משו׳עליית
הרגל
שרי
והקס׳הל׳ס
א״כ
לימ׳אילביניסו כזמןהוה איזהו ת״ח אמ׳חזקיה כל ששנה וכו׳וכגע ' דירן הב אלו קסרי׳א״ר יוחנן איזהוח ס
אלא
אף
בזמן
הזה
אסו׳אי
משו׳דכל
דבר
שכמכין
צריך
מנין
אחללהתירו
אי
משים כל ששואליז אותו דגר הלכ׳ככל מקו׳ואימר כ הימ״בן וכן לענין קריעה וכךמציגי
דלצי
דוק׳מסו׳פליית
רגל
אלא
נמי
מסושמס׳יגל
שאד
'
מקמץ
מפות
לצור׳המיפד
כתשוב
'
אמ׳ה״ר משה איזהו ת״ס שאץ מועד כפניו כל שש יאלץאותו דכר הלה ככ מ
ואתולבטולי משמח הרגל והרא״כד .כחב וקיימ' לן כשמואל דנרסי׳בירו׳לא יעורר
ואומי ואפי׳כמסכת כלה עכ״להרא״ס  :רייש רבי בין בפניו בין■שלא בפניוקי
על תתו איזהו העורר מזכירו בין המתי ' לא יספידנו קוד' ליגל ל' יום זה הפוש' לו
מ״ס
ואסי׳ביו
'
סמוע׳סאינו
יום
קביי׳ואפי׳לא
קי־עביו׳ש מיט יקי׳בכל זמןשפוסקין
הספ׳כפני מצמו סדא בישן אבל כחד' מות׳אי זהו חדש תוך ל׳יום ישן אס׳ל׳יוס כלו' בהספד וכי׳ ויום שמועה כמו בפניו דמי שם כי נח נפסיה ךר 3סער׳לא קרעורכנן
אס מת לו מת בתו׳ל׳יוס
אפי׳ערב היג׳מות׳לספדו כדרכו מפני ססמיירו׳כב׳הוא עלי׳אמרי לא גמרי׳מיני׳אמ' להו אביי מי תני׳הי׳שע חכ׳שמת מגיא ועוד כליומא
בלבו על מית׳המת
ואיןבו
תוס׳מסני
ההספ׳מזס
נר׳דמסני
צפ
'
המופ׳היא
כסמוא׳
סממתתי׳בפונדןבבי מדרס׳סכור מאי דהוה היה א״ל אביי תנינ׳שכס כ״זשפוסקי[
והרמ״בן ז״ל
כת׳כיון
דקיימ
'
לן
דהלכת
'
כיב
באסורי
אין
לסכות
כל
זה
מפני
ססת
בהספד חייביי לקמס סכורלמקר' לאלתר א״ל אכיי תני׳ ח כס פכודי בהספדוצו
הירושל׳אי
אתיא
כומי׳דסמוא׳ול״ג
כיון
דבסד
ליסנ׳פמר׳רב
נהנא
נסמוך
על
הירו'
היא״ס
בשם
היק
'
בר
לא
קרמו רבנןעליה וכו׳פיר׳הרא״כד שלא היו שס בשע מיח
דהאי
לשנא
מקר
ואין
אנו צייכין לסתור הכלל שלנו עכ״ל • וכתב ה״ה שכן דעת וקבורה אלא אח״כ באו ולא קרמי עליו דאמיי לא גמיינן מיצי׳וקסי לן אטו ר3
הרש״ב׳אבל
הרמ״בס
בפ״ז
מה״יע
פסקכשמוא׳וכ״כ
בפר״יא מה׳סכל ושס כת׳במס
ספי' לאו אדם כשי הוה והלא הכל קויטין על אום נשר ואפי' בסולו סל מומי ר ל
ה״ס הני העומדי ' שם בין מימה לקבורה ואי לא

דכיון
" ק דטעמא משום
 $מחייבי והם היו סוכרי׳דחג׳דינו כאר׳צסר ומולא אא״ב הי״ יכו אזכין כפניו בסס הימ״בן וכן דעתהר״ן בפ״לן דביצה וכתב בפסהרע
נין סליו כפניו קורעביו׳שמוע חפי'במרע'א״ל מיתניא סרב שמת חכם שמת תניא דצרכי רבי׳קאע״פ שאיקלצור׳ספיע׳להתחי' כקהוא דאפו׳אבל להרחי׳סרי וצפי'
וקאמ' סבל כקמכיו כץ בפרו בין שלא בפניו ואי מקשי לך סך ירוש׳שהבאתי לעיל בקכ׳סל בני מספס׳ואפי׳של יסיר כמי איפש׳דסרי דכיון דמצויהיא התירו כו מקצת
כמועד
סכןשמא יצטרך
ךןמ׳קרמיהוןסכם שמת סכל כקרוביו באינון דהוי גביה אכן לא היינן גביה ציכא מלאב אפי׳שלא לכור׳הסוע׳כשו שהתירו בצרכי רבי׳וכל סנן שמא
יצטרך לו במו
למימיהסיא לא בקי־־ע' איירי אלא בהסע'
ואהא דתכןעושין כברכת כתב כ״י מותר
,,ךמ׳לן דאין מספירין במומיאלא בפניו אם לא ירע בין מית׳לקבורלא רעל כל אד׳אם ערם׳ בשע' יציאת לספר ' לכתחל נברה" של כובסין לפישיש
ביו' נשמה חייב לקרוע אפי׳כח״הואפייאם הו׳חשורבעברו׳רק שלא בה צור׳לח״ה כרתכן ואנו מכבסקכמועד
ממי דהוה הוה כיון שלא קרעו .׳
סכור י "
ססמוע׳אפ״פ פהו׳כתוך ז׳שוב אינו קורע יהא משומ׳לע״ז או משומר להכעי׳לעכר׳על אח׳מכל המצו׳עושין ק פרש"י והגאוכי' ומפורש בדברירש״י
דטעמ׳ששו׳דלית בה טירס׳כולי האי וכתב
והא לאו שעת חמום הוא אע'לסו חכם כל
המת בחי רז גיזזין לו שערו ומכבסין לו כסותו ומנסרין
צרכי
כל
X
.S
ה״ס כפ״ח ססר״א והאחמני׳הקשו על פי'
!מן סעסוקין בהספדו והי' תוך ז' או לפי לו ארזי ו
שלא יקוץ ארת׳מן המהרב׳ומיהורווקי' בצבע׳שעשח
מהשהו' הספדעכ״ל  :וכ״ש אבלכח״ה הארון עם המת בחצישיהיניב שהו לצורכו ואם מת אד' מפורסם זה ופירשוהו מענץקברו' ופי' המי"בןשהו'
אין מספירץ אלא בפניו סס ( לףכ״ז )
תוס׳חפיר׳לקב' העשוי ניר והותר לצורך
אמתכי׳דאין מנייוין את סמטה ברסו׳אמ׳ שיש לרשם מות׳אפי׳אם יעשנובשו׳ובמקושהיהורי׳מעטי' דרים הסתי׳שימוהו ורבי' כת' לסוןהמסנ' אבל
עולא אין מועד כפני ת״ח כלומר לענין במקו׳אחיוהכליורעי׳כשיש מת כעי' הכל חשי׳כמפורס׳אקחופרין מט״ס סמוךלספירו׳בורו׳ולא למטה בדין
השפר וה״מ כפניו אבל שלא כפניו לא כוכין וקברו׳בח״ה ופי׳הר״אבדנאפי׳סלקמ׳בהןבמועאבל מהנכין חפירו׳הקכרו' נרא׳סהוא מפרסהכפרפ״י
ואסיקנא דיוס שמועה כבפניודמי וכתב אותן שאם הו׳ארו׳מקצרו או מאריכו או מרחיבו ורש״יפיר׳ אין והגאוני׳והעק׳נפי׳כרמ״בןז״לעכ״לוכפי׳
הרמ^ בס בפר י״א מה' אכל ויוםשמועתו הופרין כוכין לקכו׳בהן אה המועד אכל לקכויבהם במוע׳חופרים המשניות כתב כהדיא הרמ״בסנפרס״י
מפניו הוא וסופדין אותו אע״פ שהיא
וקדי׳בש״ה
והגאוני׳ז״ל  :אםאומרי׳צ״ה
איתן אפי׳בח״ה ולזה הסבי א״א הרא״ש ז״ל:
רחוקה :ומ״שרביגו ואפי׳לא קרע ביום
 HDpnכתב יח״ג מי שם' לו מת בא׳ מימי הרגל או בח״שמ כתבו רבי׳בה' אבל סימן ת״א • כתבו
ס»וע'יקרע כל ! מןסעוסקין גהפס' אפי'
סגס״מ כפ״ח מה׳י״טגכי המלק'פצי׳מתו'
האחרחאינו נוהג אבלות כרגלעד
עוסקין כויות' מז׳ימיס כגון כסא׳ ימות הרגל ומיהו יו׳חאחרון עורהלואע״פ שאיןאבלו׳נוהג בו ומשלי׳ שדהו וכו׳מכאןכ׳הר״ס דאיןלתלו׳עסכיס
השנה לא ניתן ליכתבכהלצו' אלו דאינו
ופפ׳כמוע׳בכ״ה כמו שנוהגיןלעשו כחול:
מנין לת״ה אלאסמאח׳פהתחיללכתו׳דיני עליו ויימי׳ואם מת ביו׳האחרוןנוהג כו אבלויולב ר׳אלפ׳ור״ת כ׳א
תקסחכתב בה׳ג מי שמת לו מת
ומסנתן.ע־.דנד;ג'?,ר״ת•י
ובאר<<':
'טנמנו1ר«דיני'א;
מ״סגמיס  :ומלש ועל רבו שלמדו חכמ' ר־מ תקמח) pjי\1י'{י'ל«י>ש;,
כאחד מימי הרגל וכו׳כ״כהרא״ש כשמו
שאף אם מת ביו׳ אחרון אינו נוהג אבלות שאין אבלו'
אופהאיר עיניו במשנה אחת כגון סבריס נוהג במוע׳כלל אלא אנינות שאם מת לו מת בחייה אפור ברברי׳ כשאלו מגלחין וז״ל כת'כה״ג היכ'דשכיכ
שלומדחסעס זה קויעין בח״הוכו' בס״פ
שכבא בי״ט ראסוןאו כי"ט שני או3חש״מ
ו6לומכיאו' (דף ל"ג )אמרי' דת״ח שנכבל שאונן אסור בהם ואם מת בי״ם אם אינו רוצ׳לקוברו בו ביום אין או גיוסראשון סל שני י״ט האחרונים לא
פונה־י׳זה מפני זה וקורעין וה על זה וכת' עליו דיןאנינו׳ אא’ כ צרי׳להחשי׳עלהתחו׳להכין לו צרכי קכור׳אז נהיג אבלו׳עד דנפק־כולהו יומי טבי אכל
הוא׳ס בפי אלו מגלחין פירש״י דקורעין חל עליו דין אנינו׳ משעה שמחשיך אבל אם מת בי״ט שני והוא .יומא בתר׳מיסלק סליק למכיןז׳ימי אכלו'
והעל!ס כדין רבו שאין מסחיןלפול׳דכל ררצ' לקוברו בי״ט ךאשון ורוצ׳לקוברו׳ע'י גוי׳ חל עליו אנינו׳אבל אבל לא נהג כיה אבלות כלל אבל אי שכב
יומא אסעתתא דהדדי כפומיהו דאלו לאח׳שנקב׳אין עליו דיץאבלו׳אלא לעני ןרברי שבצנעא שנוהגין ליה שכבא כי״ט שנישל כ' ימים אחרונים
נקרעה עצמה אין חלוק בין סכם לרבו ברגל ומיהו אף ע״פ שאפו׳ בתשמי' המטהא״צ לישן בין האנשי' כהיג שה אבלות וסליק ליה למכין ז׳דאתי
מובהק פכ״ל וכ״כ התו' והי״ן ונמקי יוסף אלא אשתו ישנ׳ עמו בחד ולזה הסבי א״א הרא״ש ז״ל אע״פ שאין עסה ודאי ויחיד ודחי עשה ספק דרכים
ודלא נהרמ״בן שכמ׳בתור' האד׳דמתאח' אבלו׳ברגל אם מת לו מת ברגל הרגל עול׳למנין ל' ומתעפקין בו דכתי׳ואחריתה כיו׳מר וסרה דאוריתוי״ט
(מ״ש רבי׳גבי עומד גשע׳ יציאת נשמה
בדגי
האחמן ספיקא דרבנן וכ״כ הרי״ףשס
ונופי" אס הוא חסוד בענייו' נמיקורעיןעליוכ״כסס היא"ס .בפס הר״מ ודלא ולטעעיסו אזלי דסברי דאבלו'יוסראסוןדאורית'וכ״כ הרמ״בס כפ״ימה׳אכלו׳ח״ל
כה״ר יונס שאמ׳דהא דחיי׳לקיוע כשעומ׳בסע׳יציא׳נשמ׳ס״מ באד׳שאיכו ישע אבל המקומוישעושקפני י״ט מונה סז׳מי״ס כ׳האהרקאע׳פ שאינו נוהג בו אבלות הואיל
כאד' רשע וחשוד אין אדם חייב לקרוע • :עושי[ כל צרכי המת בת״ה וכי' בריתא ומרבדיה' הוא עולה לו מן המנץ ומונהמאחריו ו' ימים כלבד ומוכה ל' יום מיום
ננ״קדמ״קודף ת ) עישין כל ציני המת גחזין לו שערו וכי׳ועושץלו ארעמנסרי'
הקבורה הקובר את מתו כי״ט שני שהוא י׳'ט האחרון או בי״ט שני של עצר' נוהג בו
מונוסיי׳סע״יט יסב״ג אוש׳אף מביא עצי׳ומנשרןבצינע בתוך ביתו וכתבו היי״ף אבלו׳הואיל וי״ט שני מדבריה' אנלו׳יו׳ראסוןשל תור׳ידסה עשה של דבריהם מפני
מזא״ס והננת׳כרש״כג דסת׳לן תנא כוומיה וכן פסק הימ״ב'  :ופ״שנבלב׳שלא עסה של תור' אכל אס קבר בי"ט שני סל י״ה אינו נוהג בו אבלו׳שסניס׳גיוס ארוך
’ ppאופס מן העקוב' ירושלמי הכל .מורים שלא יקוץ לו אחי׳ואמרי׳מובירושלמי ק פכ״ל ויתבארו דבריו להלן כסי׳זה • וכ׳סר״אש בפ׳ סנז' דלפי דבריה׳צריך לחלק
ווכוומי׳צא יחצו׳לו אבני׳מן ההר היוחצובו׳מןהה׳פלוגפ׳דר׳יהור׳ורכנן פירש היו באבלו׳דאסמתאחיו מאמו ואחותו נשוא כי״ס סכי אינו ממאב׳דלא אתיפש׳דיחי'
קצובות מן הסר אלא שצריך לחלקן ולרבען או לחלוק אחר לשני' אולשלש' דופיא דרכנ׳ודחי עסה דרבים .ורבי' בספר י״ד סי׳שצ״ט כתב סכדעת בה״ג הוא דעת כל
דארזי׳לכם' וכתבוהו הר״יף והר״אש והרמ״בס כתב גפי׳ז דאין חוצבין אבכי׳לבנות הגאונים ו ":כ הרמ״כן וכת׳דלדעת הגאונים אין דינם אלא בז' מתים המפורשים
ניסקברוכת' ה״הדאבני' סציבו׳מות׳לסלקןדומי׳דנסרי׳דקי״לכר״סבג ונמקי בתוי׳אבל באותן שהוסיפו פליה׳מדכיי סופי־י׳אץ מתאבלי׳עליס׳כי״ט וי'אדכי״ט
יוסף נתב היו קצוכו׳אלא שהיו צריני׳לסלק פחד לשכי׳או לג' דומיא דארזי' לנסר שני של ר״ס אין מתאבלין כלל דקדוש׳אחת להן אע״ס שעולה אינו נוהג בואבלו׳חו
קלוגמ׳דר' יהול׳ררבכן דפליגי במתניתין דלרבנן לא בעי עמו בסי׳ולר׳יהוד׳בעינן היא דעת הרמ״כס ולפי דעתו ודע׳הגאוניס כיון שהוא דרבנן אתיאבלו׳יו׳ראשון
ואיכאלמיד' אמאי אסרי' לקוץ לו ארזים ושרינן למייגז ליס אפס וי״ל דאסא שאני שהוא לאורית' ודחי ליססילכךכוהגבוכבשאר י"ט סל גליות עכ״לוכסי׳סצ״ח כתב
סירות לכל שהוא יאוי לחי להריח ולט'להעבי׳הזוהכז'וליכ' סוס תשדא אבל ארזים דאחותו אמסה או מפותה הויא נמי מדברי סופרי' ושסרמ״ב׳כת׳ראשתו נמי היא
אמי למימ׳לצורך בכין הו׳קוצצן כךנמ׳נמקי יוסף כשםהמפרסי׳ז״ל  :וס״ש ומיהו מדברי סופרי' והוא נסלק עליו ואס' דהא ודאי דאוריחא היא אס היא גדולה וכתכ
דוק׳כצנע׳שיעס׳הארוןעסהה׳בחצ׳פי׳כחצר שהמ׳שס כדי שיהי׳ניכ׳סהו׳לצורך מת הרש״כאכתשובה דלא אמרו הגאוכי׳אלא בשי״ט האחרון הוא יוס נמתיוקבור׳אבל
ולא יאמרו שהוא עושה מלאנה בח״ה סתם מתני׳היא בפ״ק דמ״ק (שס ) :ומ״ש אס מת בי״ט ראשון ונקב' בשני לא והכי דייק ליסנ׳דבה״ג והיי״ףוהבי׳ראי׳מדתני'
ומס המת קדם מסורס' וכו' ירושלמי כתבוהו הרי״ף וסר״אש שס  :וס׳ישוכמקום בפ״ק דכתובו׳היה טבחו טבוח וכ ויומת אביו של שתן וכי' מכניסין המת לחדר יכו׳
שהיסודיס דרים כמקו׳אחד וכו׳כך כתבו שם התוס׳וב״ב סם המרדני והגהו׳אסירי ואינו נקבר פד יום מסר ואם אית׳דיוסמית׳אפי׳בלא קבורה דאוריתא איך הותר
בשם מהי״מ וכ" כ הרין בפ״ק דגיצס וכ״כ הגהו' מימוניות וכ״כ סמ״ק :אץ ח ופרץ י בתשמיש וכן אס יום קבורה דאורימ׳לא היה הוסגלכשיקבר ז' ימי חופ׳דלא עדיפי
מכין וקברות כס״ה מסנה שם אין חופרץ מכין וקברות במועד אבל מסנכיןאת ימי חופה מי״ט סכי וסור דבהדי׳איתא כפ׳טכול יום לפנין אנינות מת לו מתבי״ד
המכין ועוסץ כברכת במועד ומפיס בגמר' כוכין בספירה וקביות כבנין • כיכד וקברו בי״ד יום מית׳דאורית' וכו׳מת בי״ג וקברו בי״ד יום קבור׳דרבכן וכו׳נימיש!
מלוככין אמ׳רב יהוד' שאם היה ארוך מקצרו במתנית' תנא מאריך ומרחיב בו וכת׳ רבי' שר״ת סולקואונן' שאף אס מת ביום אחרון אינו נוהג אבלות כ״כ סס הר״אפ
לרא״ם שאין חופריןכוכיץפימ׳להקבר לאח׳המוע׳ובן פירו׳רש״י שהיה דרכן לספו׳ בסמו ושהקש׳פל דברי בה״גמוח״ככת׳על מתני' דהקוברתא מתו ג/־דס קודם
גוטןלהיו׳מזומני׳לנור ממיס שימותו דטרח' יתיר׳הואי ותמ׳הראב״ד אסלצורך הרגל וז״ל למעל׳כסכתי שהכריעו חכמי האחרוני' שא קש יס אבלו׳דאויימ׳אף ביו'
^חרהמוע׳הוח למה מסנכין אותו כמוע' ופי' הראג״ד ז״ל דלקבורבובמוע' איירי ראשון כי אס אנינות וראיותיהס ברורות וחזקות ולא מזיז מינהפכ״ל • וזהו שכת
ואפ״ס אין חופריןאותו לכתחל׳במוע׳מ״ט מסו׳דאיפס׳ליה מכרכ׳והו׳הבקיעשהן רבי כסמוך ולזה הסכיס א״א ז״ל וכת׳רכי׳בסי׳שצ״ט ומ״מ לא היסמ׳יח׳כמישנוהג
■גקכמ׳סלנו ירושלמי פושין נברכ׳במוע׳זה הבקיע וכל שהו׳מוס' כקרא בקיע כי כדברי הגאוני׳ ורכינוימח׳כת׳סכדבריכה״ג נר׳עקר וכן בדין מוןשסרי״ף וסימב׳
»ה הבקיע אין עושין אותו קבר לעולם אלא לשע' כמו גר ומוש׳וסיינו מהמערות סוברי׳כן • ומ״ששאץ־אבלו' נוה' בפוע׳כלל אלא אנינו׳שאסמת לו מת בס״ה אסי'
יאמרן לעיל וזה שמת כמוע' מפגין אופו לתוכו עד לאח׳המוע׳סחופרין לו כוך או בדברי׳שאוק אסו׳כה׳ואסתמ בי״ט אס אינו רוצ׳לקכמ בו כיו אין עליו דן אניני'
מנין לו קב׳לפי כבודו ולא מסמב׳כלל כפירושו כי גנאי גדול סו׳למת לפנותו מקב' כלל וכו׳בפ׳אלו מגלסין (דף כג ) אהא דת״ר מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבי' אחר
ל?ליקוד'סיחעכל סכס'ור | ויהואלהמי׳צור׳קבור׳יות' מהפ׳דבר האב׳ומסשתמי ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שות' יין ואינו מכרך ואינו מימן ואין
.מל החנון תירץ הרמב״ן לסי שהסכין והקכמ׳צרכי רבי׳הןרכי' סתו ורבי'ישתו מברכין עליו ואין מזמנין עליו ופטו׳מק״ש ומן התפלה ומן התפלץ ומכל מצות
האמורו׳בתור׳ובשב׳מסב ואוכלבש׳ונו׳כמ׳סדארש״י פיי׳במס׳כרנו׳אץמבר׳א״א
ינצמי רבי׳כתבפי למעל׳דאין פושין אומובתחל׳במוע׳בסאין צריכי׳ילהס במועד
נמו אין אופיין גורו׳סיסץ ומעמ׳סל רבי' במוט' בסאין צי־יכי׳להם כמועד אבל לבר׳ברכ׳המוכי׳משמ׳סאס• רצה לבר׳כרשו׳בידו ולא מסמ׳כך בפ' מי שמפו דקאמר
■ אסו׳אלמא דישבדכ׳אסווי״א דסא'דמ׳שמ' דאסור -לברך היינו
קוץטי.ן אומ׳אע״ס שאין צריכי׳לסס מדלאח׳הקוע' והתנוך דמיא לקטיטת בורות .סת׳חוץ לד״א כמי
?וכ״צונן דעת הרי״ףסכת׳פלמשכ׳זו פי׳להקבר נהם לאס׳המוע׳וגס הרמב״סכתב בשצרי׳לעסו׳בצרכי המת אבל אס כבי עסק או שיש לו עוסקי' אתרי' יכול לברך
שמתו .
ובירושלמי לא משמ׳יהכי ועו' אמיי׳פ' מי
איץסופרין קבר לגיו׳מוק לחת פיחות ואיןבונין אופו וכת׳ה״ה טעם הדבר
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להמציא ממנו גז-ר''1ו 3גמ' (ד< 0ת״ר קייס כסיי׳סמס׳גימיס קוד׳לרגל איכו צריךלנקות׳
לסם
נרכ
י
ארון
ותפריכין
יראה
דלא
גרע
«
מחשיך
על
התחו׳להבי
'
לו
ארוןותבריכץ אחר הרגל דברי ר' א וסכ״א אפי' יום אח'ואפי' ששה א׳אי״א בר״ס הן סן דבריב׳יש
ל« נ ין ל׳ «אחר
ופטו׳עצ״ל ‘ ומ״שאבל לאחר שנקבר אץ עליו דין אבלות אלא דברים שבצנעא
הןהןדבריכ" הסב"שאומרי' ג'ימי'וב" האומרי' אפי'יוסס' אמררכהוכאא״רקייא
למץ5מ חס כנילי
שנוהגים
ברגל
בפ״ק
דכפוכות (רף ד ) אמר מר הוא ישן בין האנשים והיאישנ'
בין בר אבא צ״ר יוחכןאפי׳יוס א׳אפי׳סעה אחת רבא אמר הלכה כת״קרבינ׳אמ'אפי'
"זך’6׳*'1גאש'
די
הנשים
מסייע
ליה
לר׳יוחכןדאמ״ר
יוחנןאע״פ שאמרו א ין
אכלו׳כמועד אכל דברי' יוס א׳ואפי׳סטה אחת וכדבריו פסקו כל הסוסקי' :ומ״ש דימי היגלעמי
^5^ ,,
סל
צינפא
נוהג
ובסמוך אכתו׳שיס מי שחולק כזה  :ומ״ש ומיסו אפ״פ
שאסור ל׳בריתא שס גבי קוב׳את מתו ברגל ומשמע ודאי דנ״ש לקובי את מתו קוד'סרגל
כיו,.ש ,רחיש7ק א׳
בתשמיש
המט
אין
צריך
לישן
כץהאנשיס
וכו׳בפ׳אלו
מגלחץ
הבי׳הר״אס סא לתני' ובסמוך האריךרכי׳לבא' היאך ימי
הרגלמולי׳למניןל׳וכ׳׳ררבי׳ירומס :
וסע
לא שייכי אלא כפ״ק דפמובית גבי מת
אביו סל חתן או אמה של כלס הוא יסן בין האנסים ואשתו ודוקא שנהגאבלו׳באות׳סעה
וכו׳שס
כת׳
הרא״ש
נשם
היאב״ד
דמדקפני
בבריחא
נהפשקירג ׳
' ' לא ישנס כין כנשים וכתב עליה כשם סרא״כד איכא מ״ד דאי אתרמי ליה
אבלו׳ברגל קייס כפיית המטה ולא קתנילישכ' דמתניתץ הקובר את מתו ש״מ בעינןקייס
סצריך
כמו
כן
שיישן
הוא
בקהאנסי' ואשתו ישנה ביןהנשיס משוס דדמי האי
אבלו' אבלו׳קוד׳היגל שאם לאקייסאבלו׳קוד׳סרגל שוגג או מזיר אין רגל מפסיקוסלא
^פר׳,כלא "׳,׳
51א לאבלות דחתן דמזלזליק דלא נהגו אבלות כרגל וקי״ל
דאסו׳בתסמי׳סמט׳דאמרי
'
יהיה
חוטא
כשכר
ואח״כ
כתב
מסקנא דמילת׳הקוב׳ את מתו שעה אחתקור'הרגל
«םתנ׳ל«י« ׳לחיילי
דברים
שבצכפ׳נוהג
סילס
ך
בעי
הרחקה
יתירה
כי
הבא
ולי
נר
'
דשאני
רגל
צפי
■החני*
משבעת אס קייס מצות אבלות באותה ספה בטלה ממנו גזיית ז' ואס נקבר עס חסכהולא
ל״הנין ימי המשפה דשכע' ימי המסת' אית ביה אסושי שמחהושושביני' ולכל בני החופה
קייס
מצות
אבלות
לא
בכפיי
'
המעה
ולא
כחליצ׳יסניל
לא
בסלה
ממגומיר׳ז׳ינז״ש
5
^י׳ני״ס׳
יח
ך
'
ומשו׳הכי
אתי
לזלזולי
ביה
אבל
שמח׳רגל
ליתביסכה״ג ולי נר׳דלא דמי׳קילופא
תוך  'iדהא
1
אלא נוהג כרגל דברים שכצינע׳כבר כתבתי בסי' זה שכן פסקוהמיספו/והמו״ש
.
צז
?
ר
,
א
(
פ
)
מנהנ
י
'
דרגללקילות׳רהכאדהכאאקילוביהספישהריסמ לו
הכלה מת קודם שחלו סכע'ימי וכן העצה סרמ״בן שנא כדברי הרמ״בסז״ל ס  :סב שאץ ניהג ברגל אבלותכלל
נלביי ; הי׳ושקיס
המםת׳והתימלוחפמי׳להכניס
את
ה
«
ת
לחדר
ואת
לחופה
כדי
לדחו׳אבלות אפי' בדבריםשבצנעא  :ומ״שומונה ז׳ימיס אח׳סרגל .וכו׳כ״כ סס הרא״סוטעמי
8נ"ל ד״ל
ליי'״ מעליו אבל יגל תל מאליו הילפך לא קיל ליה כולי האי ע״כלפוןהר״אש :ול'רבי'אינ5
משו׳דחשיב כאלו קביו ברגל דתניא ביה דמונה ז' ימים אחר סרגל ובאותןססכפה
^יה ^ מפוד׳פנר׳פמנו סכל דכרי׳אלו
אינ׳אלאילרע׳ר״ת והרא׳ולא לדע' נה״ג ורב אלפס מלאכתו נעשית ע״י אתיים וכו׳ולא היה צריך רבי'לכפול הדברי׳וכך היה לולכתוב
ואינו צן שסי' מ״ס משאה מת לד
מת
בח״ה
אסו׳בדכרי׳שאונןאפו׳בכטוכו׳עד
אלא
אין הרגל מבטל האבלות ודינו כמו קובר את מתו ברגל ומ״ש ורגל עולה
למכיןל׳
& r3
אשתו ישגה עמו כחדר גס לה״ג ורב אלפס איתנהו זולת מ״ש אבל
לאח׳שנקבר אץ כבר נתבאר כסמוך  :ראם נהג שבפה לפני הרגל והרגל פוגע כתוך ל׳מכטממנו
D5

״•ל,0׳ c״ 5ימ״ש
?«״«יבלגיישא«׳
נמי'

סעה תוך

ל׳צמ״ש

« 73
■* «fr־״^ ,
^ר ’^
^
ג0ח!ך ג«*« מ אל
»פים »׳
^ קיאיא ^{*אא" ^

״ ללבוש מה שכב ער הליל ודי בא פי כמו ® אסי לרחוץ כך

סאסמתלומתכח״הוכו׳פרחל עליו אנינות ואע״פשאץ אכלות במועד דכריס
שבצינפה נוהג ומיהו אע" פ שאסור בתש מיס המטה א״צ ליישןביןהאנשי׳וכו׳דהוה
משמ׳ודאי סמחלוק׳ר״ת וה״ג אינה כדברי'אלו :והוי יודע שזהשכת׳רבי׳ססקובר
את מפו ברגל נוהג דכריס סכצינעא הרמ״בס נר' שחולק עליו שכת׳כפ״י מהאבל
הקובר את מתו כמוך הרגל לאסלה עליו אבלות כלל ואינו נוהג אבלו' ברגל אלא
לאחר הרגל מתחיל למנח׳ונוהגכהס כל דברי אבלות ואח״ב כתב הקובר את מתו
שמות׳לגלח בפ״ש ולסוןרבי׳אינו מכוון שלא היה לו לכמו׳ונןנמיאסקל dVנהיו
בי״ט שני שהוא י״ם האחרון נופק כו אבלות ומרכת ג בי
קובר את מתו כרגל לא חלה בשבי ערב הרגל וכו׳דמשמ׳דטפי יבות׳הוי בח׳שחל להיו׳בשנ׳ערב הרגל מיזשחל
עליו אבלות כלל רמסמידאפי' דברים סבצעע׳איט
להיו׳כסכת \ערב סרגל ואין הדבר כן
חולקים־
נוהג וגני לסחר הרגל מתחיל . 4k
■ . t k.I
 __^I__ Z׳__ Iשהרי _ _ _ _
בח׳מידיסI -
חכמי׳ובסבימי הם ד* ^
דייחח
למנות ז׳כתב שנוהג בהם כל דברי אבלות דמסמ׳אפו' דברים של פמזפי׳ וגבי
קובר היה לו לכתו' ואצ״ל אס סל יוס ח׳להיות בשבת ערב הרגלשמות׳לשפ׳ולככ'ולרמק
את־ מתו בי״ט האחיקצחל מהג בו אכלות ולא כפ׳כל דיכי אבלות משמ׳דלא
קאמ׳ כע״ש נ כתוב בהגהו׳אשירי כסס א1ר זרוע אפי חל יו ח׳ או יום ט׳בערב הרגלציי'
דצוהג ?\ vj
אלא u^ ji
דברים uvyjju
שבצינעא כלבד ולא דברים
לסיסעב
סל ערקסיק
פרהפיא ובמחבת
ונתחלת בע
הפ׳כתב
כתב
אין
סין
להמתין עד סמוך ללילהסאז ניכר שבשביל ס־גל הותר כך כ׳ראב״יסובסמו׳אכחינ
אבלות כשבת
מדבריאלא בדברים שבצינעא כגון עטיפת הראש וכי׳הרגליס וכן ר״ה וי״ס עוד בזה גבי חל יום ו׳שלולסיות בערב סרגל ־ ומ״ש רבי׳ואם לא גלח בערבהרגל
אץ דבר
אבלו׳נוהגבהס משמע בהדיא
דאפי׳דברי׳שבצינעא
אינסנוהגיס
מות׳לגלס
אחר
סיגל
שהרי
נתבטל
ממנו
גזירת
ל׳ככיכתבא׳כסמוך סהואפלוגת

מתו ג׳ימיס קודם לרגל כטלה מסכו גזירת שבעה ס' .ימיסקודס לרגל כטלהממנו
גזיר׳ל' ומגלח ערב הרגל אס לא גלח ערב הרגל אסור לגלס אחי סרגל אכאשאול
אומ׳כפס שמצו׳שלסה מבטלת גזירת ז׳כך מצות שכפה מבטלת
גזיר׳ל׳סגט׳וה!)אגן
שמונה תכן קסכר אבא שאולמקצ׳היו' ככולו דוס ז׳עולה לנ6ן ולכאן אמ׳רבחסדא
•הלכה כאבא שאול ומודים הנסי' לצבא פאול כשחל חסלו בסבת מיבהרגל

ומי עדיף ייט משבת שדברים סבצנע ניסגי׳בו ’"ל דשאני התסרכיון ד5׳ ימי אבלות
נעי ואץ מבעת ימים בלא סבת הילכךע״כ' ס־יך לנהוג קצת דיני אכלו׳ אבל ברגל

להיו׳בישב פיב הרגל איכפי ליה לגלוחי מ״ס לא צריכ׳סחל זישלו להיות כשבת טיכ
הרגל ועבר לה כאבא שאול דאמ׳מקצת היום ככולו ויום5
'עול?

פןל 5לו לכאן ולכאן וכיון דשכתהוי אנוס הוא  :ואס חל יום ראשון או יוס ו׳סלו לרחוץ לאורח ! מסא״כ כתגלחת ומככוס׳סנר׳מדבריו לולה דחגלחת ומכבוסס כי!ץ
כערב הרגל וכו׳סס ( דףיש ) פ״ר סיכלו בריס דר' יהושע סכל מודיס סאס סל ג' סלו דלא איעס׳למעב' לאורת׳סרי למעב׳מכפו׳יוס סתסבחל שביעי סלו פר׳היגל סיא
לסימן פרב הרגל סאסו׳כרסיצ' עד הערב וכתבו סרי״ף וסר״אש וה״ה אפילו-יוס ו' וה״פדהוהקשיאליה מ״פ כשחל שביעי כסר' כרגל דאמרי' ביה מקצת הייס ככולו
מ״טדסכתילא שליס אבלו׳דידיה אלא יגל הוא מפסיק ליס אבילות הלכךאיןמות' ויום שכיעי עילה לכאן ולכאן ושריק ליה לגלוחי בערב הרגל כאלו כבר עברוכל
לוסו׳עדדעל רגל וק״יל כותי׳פכ״ל וכ״ס
׳
שלשים וכן ׳1לענין מכביסת ־אס חל־ יוס ג־
הומ״גס כפ״י מסכם אבג • ונמבו סגהו־ שיגערו בו הכיריואפייפגעכו הרגל אינו מבטלו ומיהו כת׳ כספ׳ שלו בער' סיגל אמריק ביה מקצת היוס
^יריפרס״י ורוק כליל׳בצונןורביאב״ן המצו׳קטן דווק׳שפוגע י ו הרגל בתו׳ל׳אכל אס עכרו יל ופגע יו ככולו ו» ות' לכב׳בו ביוס כאלו כבר פכרו
כ מכ פד הער' עד אס׳תפל' פנסה רעמדו הרגל אואפי׳חל יו׳ ל׳ערג הרגל הרגל מפסי׳ומות׳לגלתר״ה ויה כלהשבע' דמדלא נקט רב הוצא ברי' דרב
מנסמיסאצלו וחלהאבלותו ונ״כרבינו השיבי כרגלי׳לבטל האבלו׳נהג שעה לפני הפס' אות׳שע׳ חשוכי יהושע אלא אסו׳ לךסוץ פד הערב מסמע
שמוי!ל ורוב הגאונים כתבו לאסו' כאשר כז׳וחיימי הפס׳הרי ט״ו ומשלי׳עליהיט״ו שעי א־ לפני עצר׳ חשובה דלכב' שרי בו ביום וגבי רחיצ׳לא אמרינן
מכלאר כה' מהר״ס אע״פכ נהגו העולם
הכי וניחא ליהדרחיצ' שאנידאפש׳לרסוץ
כזיועצר
,
חשויכז׳ימי׳שכיון
שאם
לא
הקרייקרכגו׳עצר׳בעצר׳
יש
סישרסהר״מ וכ״כהמרדכי
ובהגכי׳מיימ׳
לאורתא מה שאין כן בתגלחת ותכבוסת
פ״י מהלכות אבל כתבו בסס ל* ג ורי״בא לו תשלומק כל זיחשו׳כז׳הרי י״ד ומשלי' עליה׳י״ו ויו׳ב׳של עצרת כילכך כשחל יוס שביעי בער' הרגל מותר
כגרש״י ופח״כ כתבו סברת ראב״ן1אח״כ עולה לממן י״ו רפיון שאינן בקיאים בקבוע׳דירח׳ואק אנו עושין לגלח בו כיוס וכשחל יוס ׳ג בערב הרגל
נא שיש נוהגין דאפי' חל יום ח' או פסע' ב׳ימי׳ אלא משו׳מנהגחשלב כחול ועול' לממן י״ו שעה א' לפני מומ׳לכבם בו כיוס אבל כשחלייוסשלישי
כיב הרגל שלא היו רוחצי׳פד הפרימשו' ר״ה ור״ה הרי י״ד
ומגלח עי״ה שמבטיממט גזיר׳ליישע׳אח׳לפניי״ה או יוס ששי בער׳הרגל אסו׳לגלח ולפיכך
ועמהנוהגי' סעולס סימרא ברחיצה כמו ויו׳הבפודי' חרי י׳'ד ומגלח ער׳החג שע׳אח׳לפני החג והחג הרי י״ד יויה נרא׳לי סטעו׳סוער יס בדברי רכיכו
בתספורת גזרו הא אשו הא ויש שנוהגים ושמיני עצר׳חשו' ז ׳ הרי כ״א ויו׳ב׳של שמיני עצר׳הרי כ״ב ומשלי' וצריךלמחר' לספר אבל מצאתי 3ספ י״ר
הימר כה״ג לרחוץ בבקי ומקילין בעיב עליה׳שמונ שמע שמולקרוב' בשב׳או כרגל למ״ש ורגל נעשית סימן סצ״ש שכתוב סס דין זה וכתו׳גס כן
סגל אע״פשמהמירי' כל השנה וכן דעת רחוק' איני נוהג אלא יום אחי כדק שמולרחוק׳ונוהג אבלות כיום לס פ' והוא דוחקלומ׳סנפל השעיתבשני
חובי״ס ור״י הלוי שסי' נוהגלהתי׳רסיצ׳
הספרי׳ופוד שרבי׳ ייוחס ג״כ כת'שאפי'
לעתפיכאמ׳הפל׳המנח׳וכתסו׳ר״י הלוי א׳ומקצתו ככולו ובשכ׳או כרגל נוהג דבריי
שכצנע׳שמע
שמועה
יוס ראשון סחל להיות בערב סרגל מומר
שעופר לרחוץ בחמין בערב הרגל סמוך רחיקה כשבת או במל אינו נוהג בשב 'וברגל אפי׳ דברי׳שבצכל
לגלח ולכב׳ בו כיו' ודוחק גדול לומ׳סגס
לחסיל וכן העידו משוס הרי״ז הגאוןז״ל אלא למ״ש נוהג שעה אה׳ ודיו וכן למוצאי התל• שמע שמועה בספרו כפל הסעות • לככ״ל סהס סוברים
וניב כס״ה וכתב סי״מ אחר שרבותינו
קרובה כשב׳ כת׳בסט״ק רשבת עולה ליום אחד ולמחר קור׳ וה״ל דמה שאין כן כתגלחת ותכבוסתדקאמר
יו׳ ו׳ יויז׳לאבילו׳והרב ר׳יחיאל כתי
דשבת
אינו
הנזכרים לפיל אוסרים עד הלילה נכון
הרא״בד אחל יוס שליסי בערב היגל קאי
לחסמי' ואע״פכ נהגו העולס היתדעכ״ל
דשרי
לגלח
ולכבס
בו
ביוס
ולא
דמי לחל
וניב המרדני במ״ק׳ וכתוב כת״ה דכיון דכהגו סיפר ה״ה היכא סמת לו מת כע״ס סכיעיסלו בסב׳ערב הרגלדלכ״עאסו׳לגלח בער׳סב׳שהו׳סשי לאבלו דשאניהמס
ואתו שבת ערב הרגל מות' ליסוז חמיןבע״ש • וכת׳הרא״ש וז״ל כתב סיא״כד הא דלמחרס אכתי לאו רגל ה -וא הילכך לא מצי מבטל אסור תגלח' מש״כ כיוס הסמוך
ולא אמרי׳מקצת היוס ככולו לעעין רחיצה משוס זאיפש' ליה לרחוץ לאורת'מש״כ לרגל ממש דמפני כבוד הרגל מיבטל מניה אסו' תגלחת ואפ״ס שהוא יוס ג׳ או יום
בתגלחת ופכבוס׳שהרי אסו׳לגלח ולכב' משתחשך ואע״פ שמות' לכבס ערב סרגל ראשון לאבלו ומיהו קשה דהיכי אפש׳למימ׳דכשחל יוס שסי בער׳הרגל שיהא מות׳
מ״מאסו׳ללבסו פרשמחש' דהוי כמויכ׳והכי אמרי׳לקמןבזקיפ׳המעהשזוקפ׳ע״ם לגלח בו ביו׳דהא אפי' אמרי׳ ביה מקצת היום ככולו נהי דחשבינן כאלו עברו כבר
ואע״פכלויכר יושב עליה עד פתחש׳ובתו' שפירשו לפני רי״בס הקשה מ״שמגלוח כל שבע׳ אכתי בתוך ל' הוא דהא לאח׳הרגל הוא צרי׳להסלי׳גזיר׳שלשיס וא״כ היאך
דשה בסייפי ערב כרגל ותירץדברחיצ׳ותכבוסבפוךשכע׳החמירו יות׳מגלו׳דהוי ׳ יהא מות לו לגלח בער' הרגל סילכך משע׳ ודאי דחל ששי בערב הרגל אסור לגלח
כמרסכע׳ולפי זה אסו׳לכבס מוך סבע׳אפי׳ערב הרגל ועסתככדבריהרא״ב' דאף ואצ״ל בסל שלישי או ראשון וכן נר׳מדבריהרמזי׳ולפי' דברירבי׳ודברי רבי׳ירוסס
כיבוס סות׳מוך סכע׳כפר׳סרנל כיון דא״א לכבס כליל׳וכ״בסרמ״כןעכ״לDl :״  tbצריכין פיון  :ודוקא בשא׳מתיס אבל באביו ואמו וכו' לפיל קאי שהרגל מבטל
וני' ומיהושניה' מופרין סמוך לחסינ׳וכו' התוס׳ אסר שכתבו כדברי רי״כא כתבו גוירת ל' וכ״כ בהדי׳כסע' י״ד בסי׳סצ״ט והא דרגל מבטל גזיר' ל' דוק׳בסא׳ מתים
והוי״ס פיר' עד העיב היינו מבע״יט ולאפוקי דלא שיי מן סבק' ונר' דה״ה לכיבוס יכו׳ ודין זס מדתניבפר' אלו מגלחין ידףכ״ב ) על כל המתי' כלס מסתפ' לאחד ׳ל
מות׳לער׳מכער׳י״ט עכ׳ל ומשמ׳דלרי״ב׳קאמ־שאע״פ שלא הקלו ל(מ' בו מקצת היו ,יום על אביו ופל אמו עד שיגערו בו סביריו וכת׳הר״אש על זה ואפי׳פגע יגל אסר
כחולו להתירו מן הבק' בער׳סמוךלחשב' מיהא שרי דהויכאלו כבי נמס י״ס וזהו ל׳יוס אינו מגלח פד שיגערו בו חביריו וכן דעת סס' מצות גדול סכת׳אהא דתני,
סכת׳רבי׳ומיהו סניסס מותרי־ן סמוךלחשיכ׳כלומ׳אע״ג דרי״בא אסו׳לכבס בעי״ט לעל אביו ועל אמו אינו נמ׳לבי׳המסת׳עד י״ב חדס מכאן למדנו דרבי שאינו תלוי
 bסהו' סמוך לחשיכ׳מותר לככ׳ולרחוץ ודלא כסבר׳קמיית' סמתר׳לככס כל היום בשכע׳ושלשי' אין רגל מפסיק וכן פוסק בירוס׳וגס הרמ״בס כתב שאפי׳מתו קודם
וצוסר׳לרסק אפי׳סמוך לסשיכ׳ולפי מ״ס רבי׳ לסתי' לספי ולכב׳ היה איפסר לפרס הרגל בל' יוס אינו מגלח עד שישל׳פרע או כד סיגערו בו חביריו :ומישרבי׳בשס
דה״ק וי״בא פי׳ כמו שאסו' לרחוץ כך אסור לכב' כל היום וס״ס לספר ומיסו שניהם סמ״ק שאפי׳חל יוס שלשים בער' הרגל הרגל מפסיק ליתיס בסמ״ק סכידינויאפשר
מותיין כלוע׳ ככוס ומספור מומרי׳סמוך לחשיכ׳משו׳דא״א לפסותןמסמחסך אבל סרכי׳כת׳ בן לדעת סמ״ק סאס פגע בו הרגל אחר שעברו ל' מפסיק כשיום ל׳ חל
ליקק אסו׳אפי׳סמוך לחסיכ׳מסוסדאיפש' לעשותן משתססך אלא דא״כ מאי ואין בעי' הרגל הוי כאלו הוא יום ל״א דהא קי״ל מקצ' היום ככולו סילכך הרגל מפסיק
ציין להמתין עד הלילה דקאמ׳הלא ככוס ותספור' פניהם אסורין בי״ט אבל למאי ומות' לגלח אחר הרגל • צח״כ מצאתי בהנהו' מימון פ״י מהלכות אכל בסס סמ״ק
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עדסליל' ועוד דא׳ כ אמאי נקע רי״בא ככוס ושבק תספור הינכך מחוורת כדפיישי ר״הד־ה ססיכי כרגלים
וכייעסלה סנית היא״ש
שיזפיל! פגענ! הרגל לאחיל׳
איג«
מעיקר׳ומה שיש לדקד' על מ״ש רבי' בסבר׳קמייפ׳דמות׳לספ אכפו' בסמוך בס״ד:
כפאני מגלסין (דף י״טאפלוגת' מגלח יש״מגתילק בזהולא לכתובומיהו6נרא' שפידסזהוא
ולענין הלכ׳כקיסי׳כדברי סראב״ד שהסכימו בהס סרמ״כן והרא״ש ואע״ס סהרי״ף דתנאיבמתכי׳ואיפסיק׳ הל כת) 3פ«פר 6שמ״ק ואין חולק עליו ולענין הלכ׳ניןי1
ינןכהר׳׳מב׳
והי־מ״כס לא התירו עד דעל רגלדמשמ דהיינו דוק'משחי%ה איפס'שלא• אמיו כן בגמ׳כר׳ג דאמ׳ר״הוי״ה כרגלי' :
והיא ס!סמ״ג :
אלא ברסיצ׳מפני סאיפש׳לעשות׳משחשנ׳אבל כיבוס כיון סא״א לעסותומשחסכס
נהג סעה לפני הפס׳אות׳שעהחשוב' ס' וכו׳ כפ' אלו מגלחין ( רףכ״ה ) דרש רב
מודו דמות׳ולא ילבסנופד שחשכ׳ומיהו טוב ליזה׳מלכבס עדאח׳חצו׳כדישיה׳ניכר ענני בר ששון יוס א׳לפני פצית וענר׳סרי כאן י״ד דא״ר אלעזר א״ר אושעיא מנין
סמפניכבוד סרגל הוא מכבס  :ובלע! רבי' אס חל יום ראשון או יוס ו'ש לו בעיב לעצר׳סיש לה תשלומין כלו׳סנא׳כסגהמצו׳ובחגהשבועו׳וכו׳אדכרי׳רב פפאלר׳
הרגלנרא׳שהו׳מפר' דהא דנקט רב הונ׳בריה דרב יהושע דסכל מודי׳אס חל ג׳סלו איויא סבא ולרש יום ראשון ור*ה הרי כאן י׳ד א' רבינ׳הילכך יום אח׳לפני התג וחג
נערב סרגל זהו מפני סהססוברי׳דשלש' ימי׳ עדיפי משכי׳וכדקתכי הקוב׳את מתו וח' סלו היי כאן כ״א יוס וא״ת למס ר״ה עצמו חשוב סכע׳שהרי איןלו תשלומין כמו
< ג׳ימי׳קוד׳ לרגל בטל׳ממכו גזירת פבמ׳ומ״ה נקט חל שלישי סלו לומ׳סאע״פשכב' העצרת תירץ הרמ״ק דכיון דהוי כרגל לגזירז׳חשו' נרגל סלס לגזירת סלסי׳מפני
עניו ג׳ימיס הססורי׳אסו׳לגלח אבל אכן לא שני לן בין ג' לפחות מג׳לפנין זה כלל סהוקסו כל המועדי׳זה לזה דכתי׳צלה מועדי ה׳וכ׳הרא״ש וז״ל הקש' הראב״ד מכדי
לעינן לא רצה רבי' לכתוב אס חל שלישי כמקט רב הונא בריס דרב יהושע וכתב בר פפ׳כר״ג סביר׳לי׳דאמ׳ר״ה וי״ה כיגלי׳וכיקדי״הרגל הוא ומפסי׳למ׳ליסושבנ׳
 3מקומו חל יוס ראשון דלדידן הוי יוס ראשון כמו יוס ג לדידהו וכתב או יוסששי דידי׳בין דלחסבי׳לר״ה ז׳בץ דלאלמשבי' אלא חד יופ׳כי מטי ר״ס בטלי גדמ׳ז׳וכי
כמו שכתבו הרי״ף והר״אש והרמ״בס כי היכי דלא מיסא דוקא כשחל בראשון אבל מטו י״ה בטלי גזירו'׳ל׳ותירץדבכ״הג כי מטי י״ה לא בסלי גזירו׳לסיוןדלא סוי אבלו'
קל3ילא ומן הראוי היה לרבי' לסתו' דבריו ולכתו' אס חל אחד טיפי האבלותחוץ
ז׳כיאורחיהודתיתי הפסקו׳גסדיהדדיבסדא אבלו׳לא פבדינן אלאז׳כי אורחיהו
מן השביעי כשלמות' וכו׳אלא שנגרר אסר דברי סגמר' שהזכירהשליש י ואחר
דברי
או
ל׳כי
אורחיהו
וכיון
דר״ה
חשבינן
במקח׳י״ה
אפי׳כמקו׳ז׳לא
חשבינן ליה וכי מטי
ה;'י״ף והר״אש שכתבו וה״ס אפי׳יוססשי* ומ״ש רבי׳מות׳לספ' הוא תמו' בעיני מאד סוכות הוא דכטלה ממנואכלו׳ומעיקי׳לא דמרי עילויי כחד׳אבלו׳לא עבדי׳ולהכי
דהאבריש פיק אלו מנלחין אהא דתני׳דאבל מות' בגלות במוע' אפיינן האי אבל קאמ׳הרי כאן י״ד ולא קאמ' בטל' ממנו גזירת ז'במסני׳לאשמועינןדבעיכןאשלומי
היכי דמיאילימ' שחל שמיני שלו כערב הרגל איבעי ליה לגלוחי כערב הרגל אלא ומיזל עד כרגל וליכ׳ הפסק׳כלל ממך עד דמטי למק׳הרגל משו׳דלא קשיכיכרגלי'
^מל שמיני פלולהיו׳בסב׳ערב הרגל איכעי ליה לגלוסי בע״ס לא צריכ׳שחל סניפי גמורי׳ומיהו אס קוברממר ז' ימים קודסר״ה בטלו ממנו גזירת ל׳כרגל גמורוכ״כ
להיו׳בשכ׳ערב הרגל מגא בירא סבר לה כאבא שאול דאס' מקצת היום ככולו ויוס כה" ג היכ׳דמית לי׳מת קוד׳ר״ה יו' א׳פולה לו למניןז׳ור״ה ז׳הדי י׳ד וז׳ימיסשבין
#יעי פול׳לו לכאן ולכאן וכיון דסנ׳הוי אנוס הוא תנא דיקסבי לה כרבנן דאמיי ר״ה לי״ה הרי כ״א יוס וי״ה שהוא כיגל ז׳ונקיט לי׳תיי יומי במייו׳הכפורי׳למשל'
"^ מרי׳מקצת היו' ככולו ואצתי לאשלים .אבלית׳דסבע' הרי בהדי׳דכסחלשביעי סלתיןיומיןוהיז״ההקש' על פי׳זה הקוב׳את מתו אח׳י״ה מות׳לגלח בעי״השהו׳יו'
5ילוכשלערבהרגלאפי׳לאב׳שאול אסו׳לגלח בע״ס שהו׳יוס ששי ואע״פססר״אש ז׳סלו ואם זה מפני שנהג מקצ׳יוס א׳בגזיר ל׳מופ׳לגלס זה סנהג כל אלו סזיבגזיר
מך א
ל נאסור
נז׳כשס־הרא״בד סא דלא אמרי/מקצת היוס ככולו לעניןרחיצ׳מפו׳דאיפשר ליס
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וע״ 3סי׳פכ״ו אם הרי כצן י׳ ד ד « יד צח ר ה יש ט7
מקזשי' החוד׳ק( 07שלישי׳וכיון דנתיציהקושי־צ״כ י״ה מבעל
«» j<36ו ; ממנו גזירת ׳ל וא״ח '6כ בחג כמי יי-ט׳־
ממנו שמיני עצריגזיר ' שלשי׳ שאני התם
סלצ נהג כלל דין פלשיס צף ע״פ שגיהק
ותספור'צסו־רי' במוט' מ״מ מטע׳אבילו'
מיסא לא נצסר עכ״ל ומ״ס אחר כך גבי
סשקנ׳דמלת׳ הקוב׳צת מתו שעה צ׳קוד'
לרגל וכו׳שמס צ' לסני ר״ה ור״ס הרי י״ד
ומנל׳ער׳החג צרי׳לומ׳סחסרוןיש כספרי'
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 .יוסף בפי צלימגלחץ
כמיכל זסוהי־מ״בןבספ׳פור׳האדסססכי׳
לדברי בעלהמצור ז ל • והכינקיסינן ;

הלכות

ועאר תי» 1ח
באב .. .
העניות
תקמט גדס־ינן3פ בתי
דפעניות
זנ

ד( כו ) ה׳דברי ' ^ירעו
למכותינו כי״ז כתמה וחמשה ט' 3153ונו׳
משגה סס ופרשי בשל התמי' לפיסגזר"
מלמ׳מצהקרי׳עוד  :והועמד צצסבהיכל
שהעמידו מנשהכדמפור׳בתיגו׳ירושלגף
דהשמי' כספי • על אבומיכו דורהמדברי
אס יראה פיס באנשי ' ה15לה  :ביפרעיר

תסמט גרס
■ _

זיד בפ בתרא דתענית הידברי׳ ארעו
יןפבמן
את אבותינו כי׳ז בתמוז וה' בט״ב
בי״ז בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד,והובקעה העיר ושרף
אפוסטומוס הרשע את התורה והעמיר צלם בהי « בט״ב נמר
גזרה על אבותינו שלא יכנסו לאוץוחר' הביתבראשונ׳ובשניי'
ונלכדה ביתר ונחרשה העיר שחרש טורנוסרופוס הרשע את הגדול׳והיו ישראל דריסכהבפר׳הנחקין
אסקא דריספ׳חרב ביפי • ובירו’ולפמיד
ההיכל • ור״ע היה דורש כה אמר ה׳צום הרביעי וצום החמישי
צלס בהיכל פית תניי מני הועמד מ
15ן
וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לששון ולשמח׳צום דאמ׳הועמ׳צלסו של מנש׳מ״דהעסי׳צלפו
הרביעי זה י״ז בתמוז שבו הובקעה העיר שנא׳ בחדש הרביעי בם׳ של אפותטמו׳ובגמ׳מייתי מקיצידסביי׳
להר׳ ויחזק הרעב בעיר וכתיב ותבקע העי׳ולמ׳נקר׳רבמד שהוא הלוחו׳והבקע' המיר והעמדת צלסבהיכל
בחרש הרביעי
שמונין ל״רשי־מניסן צום החמישיי זוס־ ™? ",ק־לי־ית׳־יי'" ־׳“־ נ ®' ־’י יק כ
נשרףביתאלקינושנא׳בחרטהחמישיבעשולחדשוגומולמהמקי 5ויסג־ייתדיי־מדנייי! רנןדן
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דברי ■ירכינו וכתוב בנמקי יוסף סין
אלקיגו ולמה נקר׳שבמגי שהו
כחדש העיר קבלה כיתה ביד׳ שבאותו היו'היו•
הרמ״בן הלכס למעש׳ומ״ש דכי׳ דיוס
סכי השביעי צום העשירי זה י׳ במכת שבו סמך מלך בבל על  Wשל׳
ורבי עקיבא היה דורס כה צמריי׳צוס
 .של עצית עולה למנין י״ו הואיל
וכקיאיק שנאמ׳ויהי דבר האלי בשנה התשיעית נחדש העשירי כעשור
—
הרביעי וצוס החמישי וכו' צוס הרביעיזס
בקכוע׳לירחא כןכת׳שס הי״צש
כמסקל לחדש לאפר בן ארם כתוב לך וכו׳ולמה נקרא שמו עשירי שהוא י״ז בתמוז שבו הובקע' העיר ונו' עד<fhf
נתב מיתת

צדיקים

כשרפת בית

-־* -׳י ׳v v v « -

/ wi

 j׳; 1וקריס

דסלתא וכת׳רכי' יחי ' 1י 3יל לדר״ה
לא בחדש העשירי והיה ראוי להקדימו בסד' הפורענו׳אלא שכ׳בפרר שכתב בסד׳ סחדשי׳בפ״קדר״ה (דףי״ס)
צמיינן הכי דתרויהו^ כחד יומאששיבי,
החדשי׳אע״גדכתיב בקרא צום הרביעי בם׳ לחדש הובקעה העיר אלא שכמקחה י״ז בתמוז שנויגברית'זס
י? מש
15ח הי!ה ך ויוס
יה,וב
האירנא מתעניז כי״ז פו משום דמתחילה תקנו תענית בט׳בו לפי ס ' בתמוז ורביכו כתב זה י״ז בתמוז מפני
הסע' שנתב כסמוך דחרבן בית שנישמיר
שבט וב הובקעה העיר בראשונה
™ הוביןעה ביי־וביון
לן • ועוד דבירוש' פרקאבמראלתעניות
ממי יןס
^ י.ה#
^ נ1מ־י רבשנייה הובקעה ביזתקנולהתעניבי י3
ירחורב’« *P 1
׳. .,
אימאלהאי  ,י■
ברית'״,״*
ובתו' "
־,־ "«
הרביעיי
בה צוס
״.ר׳ל■
א־
לל
הי6-שפסו3י<,0סמנטל חמיר א וט מ
^ם הי הוא להבקעת השר ולצרות שהוכפלו בו « wt'-» :״ ומק״י
פל־מו־ננמס־«
ממנו
מיר
'
ל
' אין נמקות' ביום
ב׳שלר״ה
3pn
ומשנילחד' הובקעה העיר ואת צמרת היין צ ר
בנמר קרי להו צום וקרילהו ששון
 ,כלל
אס
עולה
צו
צס
צינו
עול׳
.
והימ״כס
ו
י רבא ממן דאיב׳ שלום וליכא שמד כגון
חשבונו׳1יVס נ
שב״ה תכסיס בר חכילצי קלקול; wuyi
כאן
כת
'
בס״י
הקוכ׳את
מתו
אפי׳פעה
א׳קוד'
קיים ששון בזמן דאיכא שמד וליכא
שלום
וכתבו התו ' כס״פק דר״הרפלי׳צתלפוי'
הרגל
או
קוד
'
ר״ס
וי״ה
בטל
'
עמנו
גזירת
סכמ׳נמצ׳
מונה
לאחר
ר*ה וי*ה כ* ג
יום לידן ור״ל דמתיך טרדת׳טעו בחשבוכ׳ולא רצה הפסוק לשנו' מכמות שהיוסבוריס
ולאח׳הפס' י״ו יוס סהיי בטלה גזיר' ז' וז' ימי ססג הרי י* ד וכן אס קבר
קוד׳טצרת
ע״כ
:
וכיון
סבירופל
'
היצשנוייס
בלשון
זה
י״ז
ולדידן
הוי
י״ז
יוס
תענית
לדברי
הכל
מונה אחריה י*ו יום אע״פ שהו׳יום אחד הרי הוא רגל ועולה לז ' ימי׳ קבר את מתו
סכאה רבי׳כן  :ואע״ג דבגמ׳דידן קאמ׳רסב״י שאין ניאץ לו דברי יפקיב׳צלאנוס
קודס חג הסכו׳מונה אסר החג
ט׳ימי׳בלב׳סהרי שמיני עצר׳רגל בפני עצמו ונמצא העשירי זה ה׳בסכ׳סבוכאהסמופה לגולה שהוכת׳העיי לא כתב רבי׳אלצ ובריר'
י״טהראשון מפסיק ז׳ ושכעת
ימי
החג
ושמיני
של
חג
רגל א' הרי כ״א יוס מכ״לריס
טקיבא מסו ' דכהוג מלמ׳סתי'  :וס״ש צע״ג דכתי׳כקיא צום סד׳בס׳לחדשהצידנ'
לתמו׳עליו שהרי אמרו בגמ'
בפי׳יוס
א׳לפני
ר׳סור״ה
הרי
כאןי״ד
ונמצ׳שאינו
צריך
מתפנין בי״ז בו מסו׳דממחל תקנו תטני׳בט׳בו וכו׳כ״כ התויוז״ל זה ס׳בממוזשגו
לממ׳אחר ר״ה אלא י״ו יום
והיאך
כת׳שהו׳צרי׳למנו׳כ״ג
ונב׳הסיגו
הרא״בד
:
ונר'
הובקעה העיר סייכל ברצסיכ׳צבל בשנייה הובקפה בי"! ומשום הכי עבדי י/מפני'
שטטמו מיאמיי׳בגמ׳רכינ׳אקלע לסורא דפית א״ל רב סביבת מפור׳דפר׳לרבינא
וכ״ב הימ״בן בסע׳תורת הצדס ח״ל ובט׳בפמוו אין ממפנין אבל בי״ז בו מתעדן
אמ׳מר יום א' לפט ר״ס ור״ה היי כאן י״ד אמ ' ליה אנא מספבר׳כר״ג הואדאמינא
דכיון שמתחל׳קבלומליה׳פל שס שבו הוכקע׳העיר בראשונ׳ובסנייה הובקעהכי״ז
והוא ז״למערש דרביכא לא אודי במכין ד״ה שיהא עולה ז' מפני שאינו רגל והיינו
בו נהגו להתענות כי״ז דחרבן סכי סמיי לן ומ״מ צום רביעי הוא להבקעתהעיר
דאמ׳מסמכר כר״ג אמרי להפסי׳ברגלי׳אבל לא לימנו ' יומי שבע ' ועוד סוב ' שאין
ולצרו׳ססיכפלו בו והכי נמי מוכס בפ״ק דמגל׳די״ז תעני׳ומיהו בס׳כוציןממטנין
י״ה מבטל גזיר׳ל׳סן סקוב׳אתסמו קוד׳ר״ה שכל שלא הפסיקו רגל ראשון שפגע
שלא רצולגזויפליה׳להתפנו׳כט׳וכי"! דד׳צומותקבלו עליה׳וצין מטריסין עלהננו'
בו מחלה אין יגל מפסיקו כפי הסברא הנזכר ' למפלה כך כתב סרמ״כן לייש׳דברי
יומר מדחי עכ״ל  :רמ״ש ומ״מ צוס הרביעי היא להבקעת העיר וכו' סיינולומר
המג״כס» ומ״מ כת' שאין דבריו נראין שאין הפיס בין ר״ה לשמיני סל סג שנמנ'
דאע״ג דצו' הד ' דקצסי־ קרא ציגו צלא על ס' בתמוז ספי' מציק למקרי לי״זכתמח
• ' sואע״פ שזה מכלל פרגל וזה איכו רגל אנו אין לנו בגמ ' שיהא מנין זה תלוי ברגל
צוס הד׳להיו׳לו כל דין שהי' לס׳בממו׳סקוד׳וזס לשכת הכקע׳העיר סככקע׳כווצרו'
.
ולא רגל אלא או שנתצ׳הדב׳ במי שים לו תשלומין ז׳ או שב׳ דכל המפסיקין פולים
שהוכפלו כו הילכ׳אט״פ שצום הר׳הכתוכמקר׳צ יכו צלא טל ט׳כתסוז לדידןשי לי״ז
כמימיי׳דרב
פסא
דאמ
'
אפי
'
ר
9
ה
וכיון
דאוסיףרבינ׳אפי׳סמיכי
של
חג
שמעי׳מינה בתמוז כל דין סהי׳לט׳כתמוז לדידהו כת׳רבי' יתח ' ג' בחסרי סכוכהר׳ גדציהבן
דכל המפסיקי׳נמנין ז ' ליומן  * :שמע שמועט קרובה בשבת 6ו כרגל למ״ש ויגל
געשית רחוק׳וכו בפ׳אלו מגלחץ (סס ) א״ר יוסי בר אבין שמע שמוע' קרוב ' כרגל אחיק׳אמרו כי בר״ה נהרג ונדס׳תעכיתו ליום חול  :תקנ פריך בגמ׳קרילהו
צוס וקרי נהו סשיןוכו׳כפ״ק די״ה (רף י״ח ) תק על ו' סדשי׳סשלוסי׳יוצאי׳עלניסן
ולמוצאי הרגל נעפי׳רסוק' עולה לו ואינו נוהג אלא יום א' תני רב אדא דמן קסיי
מפכי הפס' טל אב מפגי התעניו ' וכי' ופריך 3גמ' ( סס ) וליפקו כמי צממוזוהביג
דאמ׳רב
קמיה דר' יוחנן סמע שמוע' קרוב׳בסב׳ולמ״ס נעשית רחוק׳אינ ו נוהג אלא יוס פ:
סנא בר ביזכא צמ׳ר״ש חסיד׳מאי דכחי׳כה אמ' יי ' צוס הד' וצוםהה׳וצוס
וס״ש וטסג אבלו׳ביו׳ראשון וכו' כך הוא דין כלשמוע' וחוקי שאינו נוהג אלא יום
הז׳ וצו׳הי׳יהי׳לבי' יהור׳לסשון ולסמח׳קרי להו צום וקרי להו סמח׳כזמן סיסשלוס
אס׳ומקצתו ככולו • ומ״ש ובשבת או ברגל נוהג דברים שבצינטא כ״כ הרא״ס בסם
יהיו לששון ולשמח' אין שלו׳צוס צמ׳רב פפא ה״ק ב!מי .סיש שלו׳יהיו לספוןולשמח
הרמ״בן דכיון דאכתי שמוט' קיוב ' היא הוי כקובר את מתו כרגל  :וס״ש־שמע
יס סמד צום אין ססד ואין סלוס רצו מתעכין רצו אין מתענץ אי הכי ט״בכמי צ י
שמוע׳רחוק׳בסב׳או ברגל אינו נוהג בסב׳וכרגל,אפי׳דברי׳סבצנט׳וכו׳גס זה
מדברי פפא שאני ט״ב הואיל והוכפלו בו הצרי׳ופרס״ידאמ׳ רב יומא כר כיזנאוכו׳רכלהי
הרא״ש בסס הרמ״בן ז״ל :
שמוט' קרוב' בשב׳כתב בסמ״קדשב׳טול׳ליוס א'
ימי׳תעני׳נינהו בזמן הזה שאין ב״ה קיי׳ומתני' בזמן הז@ קצ תיירי סיס שלוסשצי!
ולמסי־ קורע וה״ל יום ו'
יום
ז
'
לאבילות
וה
'
׳ר
יחיאל
כתב
דסב׳אינו
בתחלת
המכין
יד האומו׳תקיפ׳על ישראל יהיו לששון ולשמח׳ ליאס׳בהספ' וכפעני׳ יש יסמרצוס
אלא יתחיל לעמ׳מיוס א׳וה״לשכת יוס ז' וינהוג דברים שבצינעא מקצת סיום כך
סוב׳להתענו׳בסם רצו אין מתענין וכיון דרשו׳סוא לא מטרחינן שלוחים עליהי •
מצאתי כהו׳נקצת ספרי רבי'  :כיזברבי׳ירוחס בנתיב כ״ח מת לו מת ערב הרגל
והרמ״כן פי׳יש סלו׳סי״ה קיים וכך סס דברי רבי׳ואיכ׳לעידק ע^י ק3ןיא ליהקרי
סאנןתי שטיב החג והחג ושמיני עצית מילין למנין כ״א יוס וצריך לנהוג ט' ימים
לסו צום וקרי לסי ששון דססי׳קאמ׳הני ימי' דסשת הווצומו׳עתידיןלסיו׳לשסוןר ל
י
אחי החג להסלי׳ל׳ולא ידט שמת מדסעברוי׳ימיס אחי הרגל ולטי המכין סמכינו
י סמקר׳זה הוא משי׳למ' ששאלו עולי בית פני האבי' בסד׳החמפי הכזכ׳יאט עטיתי
י
כבר
עברו
ל
'
יום
והוי
שמועה
רחוקה
כתב
בעל
המאור
שיש
מן
זה
התכמיס סכספפקו
כמס שגי׳ ובאה ? תשו׳צום הד' וצום החמסי ובו' יהיה לבית יסוד' לששוןולשמחה
בזה וכתבו לה״ל ספק אבלות וקי״ל כדברי המיקל באבל והוה ליה שמועה רחוקה
ולמועדי׳טוביס
והאמ׳וסשלו׳אהבו
ומשמ׳דה״ק
כל הצועו׳סללו יהיולשש-יוולשמחח
זלא שמקובהם כי אין חפץ לה׳בצוקו' כי אס סמאהבו
סאמת

ןאמת ולשלום וכיון דקרא אתא למימר שלא יצומו בימיה אלי מאותו היו׳והלא׳לא נטיט׳סל שחח׳זההמט׳אכומקישל מלכי׳ולא היה צריך רבי׳לאיתויי מפ״ק ד מ גל'
^י׳לולהזפיר׳בל' צומו׳אלא הכי הל״ל ימי חדש ד׳וכהוכוייהיה לששקולשמח׳וממיל ' דמייתי לה התס אגב גררה דסא ב®"ק דתפניו׳גופיה איתיה־ומ״ס ולס״ז הא דאמ׳
סשתמעדאימי הנימות קאמרוכדקאמי האבכה בחדש החמישי וממילא■■משמע אס היל כותלו גוההמות׳אפי׳בכותל של בית חוזנו' קאמ' סמות׳אסגוההכלו׳דאי
דאי.־ם הציס קחמ׳אע״ג דלא קסמ׳האבכ' בצום הקדש החמישי הילכן מדאפקינהו בשאינ-ו סל בי׳חפטאפי אינו גוהה נמידהא לא צסר״ברימ׳כלל בצינוסל חפצות
וכ״כ הראיס בפ״קדהעניותגבי תעניות
נלסוןנום איגא לנדמידאתא לאסמועינן
ס5וע’ס  0הס בסלים בצומו זמן צסיהיה ש^ ום צום והאק־־נא דליכא שרום וי! יכא עימד רצו סתענין רצו צבו' על הירוש׳דקאמי 6סהי' פיתלו נרהס
אין מהענין ופירש רליכא שלום שהבית הרב ולייבא שכר במקו' סותרו ובונהו פי' כתלו סל בית חתמת
סמר סס וסלוס יחזרו י .ממו׳לקכיעותס:
וכרמ״בס כת' בסי' ג מכי מעניו' עברולולו ”
ןמ״ס רכי פיר' דליכרז סלוס שבכית
חרב
ידוע בישראל רצו רוב ישראל והסכימו עליהם שלא לרתק נו אין
וליכחשמד כתקיסידוע מ -סרצלוכוי
פד-
ולא
נענועמפסיימס ' וסמן ובבנק של
מתעדן רצו רוב צבו׳כתענין והאיר נא רצו וגרנו להתענו לפיכך
רלכך הכל חייב להתענות מדברי קבלה
שמיח׳כנוןציור וביו' ומסיע ' סל שמיס׳כגון.
אסור כפרוץ גדרוכ״ש בדורות הללו שבעונותינו יש שכד
ואין
ימיני סרס ומיני אסלי ' וכ״ב הי״ן בספ״ק
זמקנ׳נביצי׳הכל לשון לרמ״קבספר ת״ה
וגס כך כתב ה״ה בפ״ה שעכשיו נהגו סכל שלום ה־־לכךהכלחייבי? לדהמיה מדברי קבלה ומתקני נביאים דסשניו׳וז״ל כזדאמוי בירו' הדא דתימא
ומיהו כולם מותרי' ברחיצזטילונעילת כנדל והשמי' המטיוא״צ
להמענו' מעניו' צלו והרי הן חובה על כל
בבנין של שחס׳צבל אס היה כותלו גוסס
יסרצל עד סיבנה בית המקדש  :וכ׳ ש להפסיק בהן מבע׳יי הרץ מטיב ואםחלו בשב׳נדהין עד אה שבת :סותרו ובונהו משח׳דכי אמרי׳אי זהו בכין
ומיהו כלם מותרין ברחיצ׳וסיכ׳וכו׳כמב
 ^ "^ 3 fNUPHאין בית דין יכולין לבטלו כיון שהוכפלו סל שמח זה הבוג בי׳חתנו׳למו דלאו דוק׳
I
הרין כפ״ק דר״ה כסס הרמ״כן מסתברצ
בו הצרות משנכנס אב ממעטין בשמחה אלא ה״ה לכל מקשאינו צרי׳יאינונעשה
דכלהו ד צימו׳ תעני״צכור הן מביצי׳גזרו ובר ישראל ראית ליה דיינא בהרי גוי לשתמ״ט מיניה דריע מזהיה אלא לנוי ולהמוס׳בעלמא וכת' עור כסס
צותס וכל חומיי חענית סליה׳מפסיקיס תני' בפ׳ההולץ קידם לזמן הזה פיר׳מר״ח ערהתעני׳העם ממעטי' רבי־׳האיי גאון מדקא מסוינן בנין נסיעה
בהם מבעוד יוס וצסוייס
ארוסקונסואקלמשא וממןמה משא ומתן
ברחיפה וסיכם בעכקי׳מלישא וליתן מלבנות ולנטוע ומארסין ואין כונסין ואין
ומסילת הסנדל
ובתשמיש
הסטה
כט״ב
עושק סעודת אירופיץ דבאירוסין בלא בעיירה לינא שמרה אבל רשו אסו׳והוא סל שמחה אףבנין ינסיעס
צל 6התידנס פיין דנהגו להתענו׳בקולצ
איוסיןונסואין אסור בשל שמחה אבל מי
בנישואין בלא בעורה איכא שמחה • רבי׳נסיס התיר לארס אפיי
נהגו נח־סרוית הללו משמע דמעיקי׳כך ביום ט״ב והכיאיתא בירושלמי ומפר׳סעמא שלא יקרימנו אחר שאיןלו בית החנו׳כלל ואקלו אס׳ובני׳סא
וצו להתענות בלבד צכל לא רצי לנהוג
וראי סל מצו׳הוא ואע״פסהו׳שמח׳מוח'
וקאמר
בירושלמי
הדא
דתימא
בנין
שלשמה׳אבל
אם
חי
'
כותלו
נ 6ותןחוממוכיועסניברצו תלו הרשות
ואע״גדלענקעברו ספניו׳צבור ולא נענו
גידןצנל מעקר התקנ׳ודצי צסורקככלן גוהה ונוטה ליפול מותר ובנין של שמחה מפרש בפ״ק דמנילה סיירי מסמ' לנאויס דהוא הדין מר״ח עד
ע״כ• וכתבו התו׳בספק דתעניות דסצר הבונה בית חתנות לבנו ונטיע׳של שמח' כגון אבורנקי של מלכים ט״ב דהני תרתי זמני כי הדדי כינהו ומה
חמניות בר מטיב מותר ברחיצה צפי׳ פיישנוטעין לצל להסתופף כצלו ולפי זה הא דאמר אם חי׳כותלו שאיןטהגי׳לישא אש׳כלל אפי ' מי שאין לו
בחמיןכן פסק רצבי״ה ור׳יוסל צכיו צסר גוהה מות אפי׳בכותל של בית חתנו' קאמךשמותר אס גוהה וי״א צסה ובכי ' מסים דלא מסמנא להו מלתא
לרסק בחמין ע״כ׳וכי׳כ המרדכי וכי בסס כיון דגמרידידן אוס׳כנין כתם כל בנין קאמר כדרך שאסרו כל ואע״ס שהי' אפשר דרב האיי לא אמ׳אלא
וסבי״ה שנהגו העול' הימר
בעברו מעניו' צבור ולא כעכו אבל מי״ח
כדבר ע״כ וכן משא ומתן כמו שאבל אפור בכל כדי שיהו נראיןכמתאבלין על
מנהגנה !שו'  :ומ״ש
וצסחלו
כשב׳נדחץ
ירושלים■ שבת שחל ט״ב להיות בתוכה פירוש השבוע שהר בה עד ט״ב חמיר ואע״פ שאין לו אשה וכנים
עד נוחר השב' כפ״ק דמגלה ( דף ה )' תנן ט״ב אפורים לספר ולכבס ואפי אינו רוצה ללובשן עתה אלא אסו׳אי פסו׳דהאי זימנ׳חמיר טפיאבלות׳
זמןטצי הכהניס והמס וט״ב וחגיג׳והקהל
דידיה ואי מסוס דימן קצר הוא ולא דמי
להניחו עד אחר תשעה באב•. .
ואפילו
מלוחרין ולא מקדימין ופרש״י ט״בשחל
לעברו מעניויצבי׳ולא נענו דהוי זמןארוך
לציות בסבת וס׳ה לי״ז בתמוז ולי׳בטבפוהצי מקט ט״ב משוס דה וכפלו בו צרות טובא כדמהתוס׳פ״ק דמגלה כמבועלעברותעניו׳צבןר דחמירי מט״ב סמארסין
וצכל מתעניןכו צכל שח׳פומויצמירי׳כמסכת ר״ה יצו מהעציץ רצו ציןממכינין ונס בו  :ונתבו החוס׳כס״ק דמגלה מממסין בססא ומתן פירו ' של סמחס דומיא לבנין
נרמ׳בס כתב צ :מד' צימות סחל להיו׳בסבת דוחיןסותו לאחר השבת חל להיו׳בע׳ס
ונטיעה דבסמוךובפ׳הסולץ כתבו "" מ דמשא ומתן נמי איירי בשל שמחה כגקצרפי
מתענין-בע״ש וכ׳ה״ה סח ' מד׳צימו' סחל להיו׳בשבת וכו׳ט״ב סצקרין ול'צ מקדיחין חופה ואין ני׳דלא אסר אלא ספוד' עצמה ונר׳דריכוי משא ומסןקא אסי שימעטו
מסוסדצקדוצייפגורעסתצ לא מקדמינן ויממילצ דה״ה לשצי תעניו׳ובחל להיות יותר מבאאר ימיפ{יכ*כ הכלס ב 'הר"ף ) :ומ'ז ם רכי׳וי״א כ וןדגמ׳דידןארסרבנין
ע״ש כתב כך נפסקה הלכה בערובין מתענה ומשלים וכתב הרצ״בד סלצ צמרו סתס כלבנץ קאמ׳כלו׳אע״ג דבירו' ק-״ער אמתני׳דמשנכנס אב סמעסץ בשמחה
מסלי׳צלא שאינו צוכל קוד׳סקיסח -החמה צבל ודצי מפחסקע החמה מפיס׳שבת
הראדתימאבבכץ0ל פמחה אבל אס היה כותלו גוההסיתרו ובונהו דססמע
צוא ונכר קדשיהיוס אס רצה לאכול אוכל סכיוןשככנס למחר סבלן סוב ציגו
רשאי
דאתא
ל
מיער
דלא
אמרו
למעט גבנקמשנמס אב אלא כבנין סל שמחה דוקא כיון
׳לצתענות עכיד חהסכמבכססהרא״כד למבאר מימ״ש בסי׳רמ״טוסימן
חקע״ר
:
דגס׳דידןבפ׳החוק
אוסר בנין סתס כל מין ־במשקע ואע״ג דבגמ׳דידן נמי בס״ק
וה״ר דור 36ודייה' כתב כה׳תפני׳פי בטנת הוא משונה מפאר תעניות שאס היה סל דמגל' ובפ״ק דתעכיות אמרו דכי תקממעטץ בבכין ונטיעה היינו דוק׳בסל סמח'
בסבת לא היו יכולין לדחייתו ליום אחר מפני סנצמר ברכעצס היוס הזה כמו כי״ה
כיינולענין תפניות צבור אבלסר׳ח עד התענית דקתני סתמא ממעטין מלבנות
•ולא ידעתי מכין לו זה • וכתב עוד די׳בטבת סל לפעמים כששי ומתענין בו ביום ולכט׳ע משמע דאפי׳שאינו סל שמחה אסר  :ימ״ס־כדרך שרסריימסא ומתןנראה
ושאי צומו'לפול' ציןי!וליס כששי• כתב האגור גשס סבלי כלקט שאין קורק כספר &איןזה הכרע שהרי גבי תעניות צבור קת ני כי האי ליסנא סמעטין במשא ובמתן
במניח׳ביע׳׳ס כשחל בו א מד׳צומו׳כללו עכ״ל ולא נהגו כן כ׳ה״ר דוד צבודיה' אססל ובבנק ובנטיע ואפה אמרי׳בגמ ללא נאסר אלא בנין ונסיעה סל שמחה דוקא אלא
י׳בטכת כיוס ו׳מתפלליןשתרי׳כשא׳כצומו׳וכןבמכח אבל צ א הוידויים ולא נפילת כל פקר הטענה מדאסי בגמ׳דיקבגין המס גבי סי" ח עד כתענית ולא פי׳דהיינו
אפיס כמנס׳מפני שהוא פ״ס -כ עוד ה״ר דוד אבודיהס כסב׳סקוד׳לצומו׳הללו אחר דוקאכדשמחה כ ד פייס גבי• תפניות כבור אלפא דאפי׳באינוסלשמח׳אסר ומ״ס
קריא׳סצפטר' קוד׳אשרי ציי׳שיכריז ש״צ להודיע לקהל באיזה יום יחיל הצו׳ואומר כדרך שאסרו משא ומתן ה״ק א״ת למה אסרו בנין שאינו של שמחה אל תתמה
אחינו ישראל שמפו צוס פלו׳יוס פלו' יכפוךאותי הב״ס לסשוןולסמ' כ!5ו שהבטיחנו ס היי אסרו משא ומת ןאע״פ שאין בו סמס' והטע' שאסרו דכייס אלי אע״פ שאינם
בנחמו׳מאמר אמן וג׳תעכיו׳אין מכריזין פליה׳ט״ב י״ה וצורי' והימניךאכ״ף ׳• (ואין של שממה מפני סהס דבריה שאבל אתור נכס כדי שיכו נראי כמתאצלייעלירושל'
?!מנה ' לסכריזסוס 6מהןקרי ץפוברו' ומניקו ' כצומו' יתכא' בסי'תקכ״ד ובסי׳תקע״ו :ומדברי למוס׳ביפ׳ החולץ נר׳ראית למילף למסכככס ר״ח עד התעכי׳פתעניו׳צבור
דכיהיכידכתסלא ממסר אלאבניןמטיפה של שמחה ה״ה הנא וכסברת ראשונה
תקנאחשעה באב א־יןב״ד יכולין לבטלו כיון שהוכפלו בו הצרות כפ״קדר״־ס
(דף יט ) וכתבתיו כסי׳סקודסזה וא״ת י״ז בתמוז כמי ה■ כפלו בו הצרו' שכמ׳רבי' ועכשיו לא נהנו ריב העולסלמעסביזסא ומחןכלל משנכנס אבוני׳שהס
נבר תירצו ?מי׳דחרבן כ״ה  .תקיפ׳טובא ועור לא דמי לט״ב דציה אחת הוכפל' כי -מפרסיסדלא ממסר כניןינטיעה אלא דוק׳כרשמחס כדברי הסבר הראסונ׳סהזכי'
גישגכנס אבממפטקכשמקה משנה בפ״ב דמעפיות ( דף כי )  :ומ״ש וברישראל רבי׳ומפרסי׳דלא נאסר משא ומסן אלא בדסמח׳דומי׳דבניןונטיעה וכדברי הסברא
דאית ליה דינא בהדי גוי ליסחמיט מכי׳דריע מזליה סס ( דף נט )
חניא בפיק שדחו לתותומפכי כך נושאים ונותני ' כדיקואינססושסייולפ״ז צריכי׳ליזסרממם ',
החולץ קודס״לזמן הזה העם ממעטים בעסקיהם יכר' עד ואיןעושין סעידת ארוסין ומתןסל שמחה כגון צרכי חיפה וכיוג ' גרס דאי לאו לכי נמצא סאינסרזוששי' למה
ימפיס בנמ דקידס לזמן כזה ? קר»ינ קודס דקודם הוא ופרש״י קוז׳שבת סהלטי״ב
סאמיוממעטקבמס׳וממןונר׳שזההיהדע׳קכפוכקי׳סלא הזכירוברית׳זודהחולן
בתוכ׳וכ׳הרח״גןבס' ת״ה קוד לזמן הזה כלו' מי״ח עד התעכי׳וכן הפתי׳רבי׳ומ״ש
מפניפהס מפרסי׳רבניןונטיעה׳ ומשא ומתן דקח אסר כלהו נשל שמחה דויקא הוא
עידאיתא בירושלמי מותר ליארסאפי׳ביו׳ט״ב הוא בס״קובפ׳בת' למעניו׳ומפ' דקא אסר ומאחרי שכתבו מסנכניאב ממעניין כשמחה ממילא מסמ׳דכל סרך מילי
טפסא שמא יקדמנו אסר ברתמי׳ובדאיתבגמ' דידן פ׳אלו מגלחין ( דףיל  0למניין
כיוןדסמקה יכינהו אסור וכן מצאתי הכתב הפלתו בססהרייפ דאסרי׳ביבמות״סכת
מ״ה וכ״ב הרמ״בס בה״י מה״א מוקרלאר' בכל יוס חול אפי׳בט״ב ביןביו'ביןבל׳יל'  :שהל ט״ב להיות בתוכהאסו׳ליש׳וליתןי״ל היינו משא ומחןשל שמח' כגוןציכ• סוס'
וקאטד בירושלמי הדא דתימ׳בכין של שמחיאבל אס היה.כותלו נוהה וניט׳ליפול דומי זלמו׳ולנטיע רמס' המס כגוןאבורנקי של מלציס 6״כ אסוילהיגיח במס׳ומתן
ר״לסיסמטטו יות׳משא׳ימיס ייכ״ל  -איפש׳לומר עוד שהעולם סיבר־ס שאין למעט
מוחדבפיבת׳דתטניז׳אצותני׳דמ& נמס 36ממעבוין בשמח׳וכתבוהוהרי״ףוסר״אש
3פ״ק דתעניו׳אהא דתק עבדו מלו ולא כענו ממטטיןבמשא ובמתןיבבנין יבנגייע׳ בעסק כללואפי׳הס צרכי חופ׳וסהו׳דהחולץמדת חסידו׳היא או במקי׳סכהגו״ולפי׳.
יתט עלס בנין בנץ של סמה׳גטיעה נטיע׳סל שיזח׳והרמ״בןכתבהבת״ה מל ברית' השמיט ההרי״ףוהר״אסוהרמ״בסוראיתי כני בודי״ןמהגיס סלא לישא וליתןכלל
1.
י־החילז  :ו ' 0שבניןסל שפח׳מפ׳בס״ק דמגל׳הבמ׳ביס חתנו• לבני יכו בגמ׳דירן מש נ כני אב וטי שאין להס טל מה שיסמונו דהא דלא כמא^דאי לסכי׳שדקוהתו כל
 9ק דמגלה (דף ה ) מייתי הא דפק בפ״ק דמעניו׳גבי מעניות צכו׳נגכרו אלו ולא מ&א ימת; דל או ציר׳חופ הוא פרי וארלסבר׳התו׳בהחולץ כל מסאי ומתןשרי וכלב'
<ממ ממעטי' במש ובמתן במין ו 3מדע׳כאמסי׳ובנסוצי׳ותני פלס בנין כנין סל שימעטו יות׳עבשא ' ימי ואפי׳צרפיסייפ׳מסמ׳דשרי מ״׳־מטו׳דה׳לא שאני להוביןצרכי
יעק'<שיע/ט־־ע' םלסמקהצ ;זלו « יןסלספסה -זכלבונגיתסת< ו' לבנו 6יז< לי 6
z
סד  .כ
חופה

א־ח

הלכות

תשעה

באב

תקנא

מופה לסא׳משא ומתן ואע״פ שב־סבר שנייה שכת׳ רבי׳קאמר כדרך שאסרו בל משא
ומתן סא כיין דעל הביית׳קאי איןלהסמי ' יות׳ממה שסכו כברית'ומאס פכברית׳לא
אסרו אלא למע מליש׳וליתן משמ׳דלא נאס׳מש' ומתן לגמרי ועי׳שסבר׳זו לא באה
לומ׳כל מש' ומתן .אפי' ע״י מפו 'סא *’אלא לומר דכי היכי דלא סני לן בין משא ומתן
דשמח׳לסאיכשל שמחה דביןשיל שמח׳בין
למינו לכלי השתן ש.הס בכלל גיהוץואכן
סאי' של שמתה אסי׳ בכנין כמי אפי'
דלא ואפי׳אין לו א?! א חלוק א׳אסו׳לכבס וגובשו
וקהמכובפי׳מקור' דקי״ל אפי׳נשל צמר חדשי׳ ולבני'נמצאו
דשמח ' אשור ושהו לאבחי׳ כע ל 50יזו׳
לכן אסור ללובשן ולא ללבשן לבד אלא כין ללבוש כין להציע כלס פייס כדיניה׳מכ״ד בעניןגיהוץדאבל
לאסו׳ כמס׳ומחן יותר מס׳סשטיכ?:רית׳
בהן המטה בין איש
ביןאשהאסו' ואפי,
מספחו׳הידי׳והשלחןהכלוהשת אתא למימר דגהוץדשבתשיזלס׳
דהיינו לחה’ מקא אבל לא לאסו' לגמרי
אסןר וכיבוס י ^ גו מותר
ג  ,הו ץ ש^ נו אסור ןב לי פשת ן א " כאב להיו בתוכה תמיר שפי דכט סדס*ס
ומיהו אפש׳ שנהגו כן ע״פ מ״ש התו׳כפ״ק
דמגלה ממעניין ר״ל שלא יהיו סשי׳כלל ™ tנמי,ם ניה תי״יי ה !? =יכים־ • * 2י מותר לפיי״ח ״ 5״יז
אכל אין לפ׳ממפשיןאבל
משיןקצת דא״כ י* ניי »| יפי ™ « P 1? I״י ״ ** « *! ז’ ™ " ™ יהא י׳״ז בין ל־ט’ בק «ימי־» 5יי ^־לנב׳ילמי׳
ה״ל לס' השעו' מה
קורא
מע
'
ע״כ
וא״עה
דוקא
לגוהצן ולהניחן אחר ט ב אבל אסור ללובמו? כשבת שחל ומיהו כלי פשתן ישני׳ביןלר:י׳בין
צכועי׳
של מנין עברו תעני' צבו׳כ״כ והם סוברים ט״ב
להיות
בתוכה
כת׳הרמ״בן
הא
ראי
?
בכלי
פשתז משו־
משום“ .
גיהוץ לכב׳או לגהץ ולהני' ’ .־■ י
ן
מית׳אכל ללבושסכך
'דתפניו' צבוי .חמירי מע״ב מ״מ יש ללמו' רוק
כמ״ד לרו אסרו אלא כלי' חדשי׳למי׳ בלבד ונת' סרמ״ק דלת״ק דאסי כלים
בגיהוץ כלי פשתן ישני ' איכס בכלל לעי מאינס סתגהציס כהיגן לולא חדשי 'ולבכי׳
ודאי אסורי׳הילכך לי׳אלעז בר' שמעון דאמ׳תרשי' לבני' כלי צמר וכלי פשתןשויס
סס למנין אבלותו בירושל׳על נל המיזיס כלס הוא אסור בגיהוץ עד ל יוס וכו' מ׳ע

מדבדיה׳דהיכא דקמנימסעעין לא נתבר' אפיי׳
השעו' ויש לאסו' לגמרי זס כתבתי למצו'
להם על סס סיסמוכו אבל חומי' יתירה וכן ישניימכובסקכולן אפורין אפייכהניח אח־חשבת וגיהוץ שרנוכני פשתן תיןבהס משוגסוץ1
'היא לאפי' מלאכ' ממש אינה אסור' כפ"ב גמי אסורין כין בישנים כין בחדשי׳יוצאין מתחת המכבש
ומיהוקאמ׳ראלו בסדשי׳ודאי יש בכס
מסי׳גסוץ
עצמי מן סדין וכ״ס משא ומתן דקיל עפי כיבוס שליו לכבס ולהניח מות' דמלאבת ער אי הו׳ו ^ כ *£,פשתן כמו סגתפיש גבי אכל וכייןדכישניס
דדי שנאסור אותובפ״ב עצמו אבל לא בכ״מ אפייבגיהוץשלהן מיתר לגיהצן ולהניח אבל ללבוש בין אצטרי' לאשמועינן דאיןבהס משיםגיהוץ
חדשים בין ישני' צבועים ולבנים כין מכובסין עכשיו בין מכובסי' אלמ׳דכלי צמר אפי' ישניס אסיריןבגהוץ
שנקדי ' לאסרו קוד' לכן ומיהו הנוסני ' כן
וכיון שכן למדנו מכאן דכל סס גהוץאסו׳
קורם
אסור
ללובשן
בשבת
זו
אפייכלי
•א סורי׳פר שיתירו להם כעין התר'
פשתן
נדרים
עד
כאן:
כתב
אבי וכשם שאין אני מחלקי׳בין רודסיסלישנים
העזרי
נהגו
אבותינו
אסור
דכמו סכ׳המידכי כפ׳מקו׳שנהגו :
אף
שבת
בכיבוס
בכג׳צמ׳כךלא
סח-ל ס׳כאב להיו בתוכ׳פי׳הסבו' שחל בה ע' באג אסורי׳לספר ולככ׳משנ' בפ׳נתרא
דתעני' (ד כ״ו )■ :וס״ש ואפי׳אינו רוצ׳ללבפו עתה וכו'שס ( דכ"פ ) א״ר נחמן לא
שנו אלא■לכב׳וללבו׳אבל לכב׳ולהניח מות׳ור׳סשת 6מ ' אפי׳לכבס ולהני׳אסו מסיבי

נחלו׳כסםבקלבני׳לצבועי'
וכן ככלי פשתן חדשי׳שהס אסורי' בגס־ץ לא נחלק בין לבנים לצבועים וזהושכתב
הילבךכלי׳סדשי׳בין לכני׳כין צבועי׳אסורי׳וכו׳וכן פירושו כלי' תדסי׳ביןלבכייבין
צבועי׳בין דצמ׳בין דפסתן אסורי׳וכן ישני׳מכוכסי׳בץ לבני׳בין צבועי׳ביןדצמ׳כין

׳לאד׳ופשו׳הוא ימ״ש וכן המטבסין מקוד׳לכן אסו׳ ללבסן ולאללבסן לבד וכו׳עד
־?! כל אסו כלז׳ה צתסר״ןסס וכ״כ הרמ״בן בסיתור׳האד׳והביאו ראי' מדאמ׳רב ששת
מרע דאסו' אפי׳לככ׳ולהני׳דהא כסלי קצרי דבי רב פי' שסכובסים היו בטלי׳באותו
׳פצוע ובטלי לגמרי משמ׳וקפסק הרש״ל כתשו' ומ״ש וכבום שלנו מותר אבל גיהוץ
ישלכי אסו' וכלי פסתןאין כהס
:הס משו' גי
גיהוץ כרית' כת׳ :מי' בסעו ' גיהיץסלנו ככיבוס
•שלהם וכלי פשתיסין בהם משו׳גיהוץ ופרס״י גיהקסלנו אינו יפה אלא ככיבו׳סלה'
ואכו׳לגהץ אבל כבוס שלנו מות' וכן הכריע הר״ן• וגס הרמ״בן כת' פירשו הגאוני׳
דה׳ק גיהקשלכו ככבוס סלה׳שהויאסו׳הא כבוס שלט מות׳וכלי פסתןאקבהס משו'
גיהוץ  !:לט ולא כביס שלס׳והית׳ וה אינו אלא לנב׳ולסכי' דוק׳אבל ללבו ' אתו' כדין
עלי פשתן דבסמו' וכ״כ רבי׳בסמוך כש׳הימ״בן כבוס שלט לכבס ולהניח מגת׳ אבל
־ללבו יכין סדשי׳ביןישני׳צבועי׳ולבני' כין מכוכסי' עכשיו כיןמכובסי׳קור׳אסו׳ללבשן
צשב׳זו־וסלא ככתו׳בכלבו יש סובריןלהתי׳אפי׳לכב׳וללכו׳בכבוס שלנו  :ומ״ש רבי'
בכי כלי פשתן לפי שאין חו־שסין לגוהצן אין לומר דאין מגככין אותןקאמרדהא

ביסני׳בין לכני׳כין צכופי' וככלי פשתן דוקא בסדשי׳אכל ישני׳ כבר נתבא׳דאפילו
בגהוץסלהס שיו וס״ס יוצאי׳מתס׳המכב׳הוא משוס דמשמע ליה דגיהוץ לא ממסי
בישני׳אא״כ יונאי׳מתח׳המכבש דשכת דע׳באב כיון דמפס׳בישני׳ילפינן לה מתיק
דאס׳גכי אבל ביסכי׳וכיון דח! ינ ' דלא אסי ת״ק בישנים אלא ביוצאי'מתח׳המנבש
דוקא ה״נ לכוותה -וכספרי רבי׳כתו׳בין בישני׳בץ בחדשל׳יוצאי׳מתח' המכב׳וסעו'
סופ׳הוא סלרי היא״בד הוא ססוב׳כן דיוצאין מתק׳המנב ' בין בקדשי 'כיןבישנים
היא והימ״כן סלק עליו וכתב דלא קאי יוצאין מתחת המכב׳אלק לישט׳דוקא אכל
כחדשייאפי׳אינס יוצאי׳מתח׳הלןכב׳אסורי׳וכת׳שק דע' הרמ״בס ולפינ׳צייךלהגיה
ולכפו׳בין בקדשי' בין בישנים יוצאין מפחת המכבש ומ״ס ומיהו כבוש שלנולכבס
ולהניח מיפי כבר כתבתי פכןפרש״י והמפיחיס ונתן סרב ז״ל פטם לדברמשום
דמלצכ׳עראי היא  :ומ״ש וכן כלי פ ? תן בכל מקום ואפי' בגהוץ פלה'סות׳לגוסצס
ולהניס פירוש כלי פש$ן ישני ' דקלו חדשים יסככסמשו׳גיהוץ כמו שנתבאראלא
ודאי כיסני׳מיירי וכבר באר ספליהם אמרו כלי פשתן אין בהם משוסגסוץ  :ו«״פ
וללבוש ניןסדשי׳כ׳ן ’ שנ׳יבין לכני ' יגכומי׳נין ממבסין עכשיו נין ק! דס לכןכולן
אסור ללכשן נש־ ׳כוו וצפי׳סל פשתן פישוס שדלומיייסללו וכ ינתק 3ר נינרי ס « ו'
יו ' יויזנן אע״עש6שיו כל ' פשתן6־ 1בהסמשו׳גיכו] אכל לוסויללכשןבשב'ששלן'

יכ ׳-

מתג
״״ ,

י
׳ש ק גבי אבל רשע « וכלי  proסקנמז משו מסין כ« 1י 6c׳3
rs
נן ו6ץ דעס ושנון־ יוצא מסס  :וט שף 6ושרי  'pnלנוסצן ולמיס!

״׳  fל׳ ' ,״  ’” 3יי ™ :־ יי יי״־ן «6פ שאמת פליעשת;
סבל אסי ללבש בשב שסל 0בא־ לסיו נסיה■ ס״ל סי«״נ׳ שב׳

נאס לסיי׳נתיס׳ ונכי נחבא׳ יסא רנלי פשתן , ' 6־! ־מ משוס ניסק נישניס נדיי
ומליסו קאש׳יאסו׳ללבשן ונ״ש נ־לסו איג! כתיבבא׳ס ניבים מיסלסניישית'

ילמ,י » מ נלי « ' ־» <I־ ,־ליש « " מי יימבי׳
 ® -JVלכי " -י< ג ! לסס סתשני א״ו מ ל שמהש 0מ אכי לכ 3ולמיס אפי
?סס כל ם *׳! א ילא א׳ -לי פשתן יאפשר דאע ג דסדינח טרי סתם דבריו כי היכי
ד שתס מניהו אסומ& ני שנהגו הפול אסו וכן כר ממהס 6מ ה׳המ׳חלהשל׳מכל

אפי־ בערב ש׳ כאב ו גיהוץ פי׳סעייו סמשנייין על סבגויס אבן סלקסלהחליקן
ונמקי ’ יסף פירי' בפ׳אלו
סגלסין וגסח סיינו מיס ואפר או נתר יבויית ולונייו
צרי׳לומ׳דכמס היינו במים לבדם
פשתן איןבכסמשו׳גהוץ ודאי כיסני׳הס ומינה דכלי צמר אפי׳בישנים אסור איכא

וץ שלנו ככנו׳סלהס
מסמ׳דנבו׳שלכו מ־ת׳וגיהוץ פלנו מיהא אסו' אבל הרא״ס כת' גיהוץ סלט היי הוא
ככבו׳שלנו ומות' ואס נסח׳אמיתית היא צריך לומ׳דאגיהוץדבזמן הזהקאמ׳דגריע
גיובאדבני ככל כוו אמרי דגהוץ דידהו לא חשי׳אלא ככבו׳דמיארץ ישראל הילכך
כביסדגריע טוגא שרי ולדידן דגכוץדידן כוי נכבוס דגני כבל אס כןגס גיהץ שרי
ומיהו לא נפק' לן מינה מידי שהרי כת׳רבי׳בסמוך דנהגו אבותינו אסו ' אף בכבוס
שלנו ובסי ' זה אכתוב סי״א דכבוס שלנו אסור מן הדין וכתוב כת״ה סמהי״מ אסר
לכבס בגדי קטני׳בשב' זו אכל מתוך דברי ס״ה נרא׳שלא נהגו כן וגם אנו לא ראינו
ולא שמענו מי שנוהג כן  :כתב הרמ״בן הא דאין בכלי פשתן משי ' גיהוץ דוקא
ב ישכי׳וכח״ל סדמ״בס בספ׳תור ' האד׳כאכלו׳ישנה הא דאמרי׳כלי פשתן אין בהם
משו׳גיהוץ ודאי כישני׳כוא דאלו בחדשי׳אפי׳בכלי פשחןשי מן משום גיהוץ באבל
כדפרסינן אלא בישני׳היא אלמ׳דכלי צמר אפי׳בישני׳קאמרינן דאסו׳וכול׳סמעפא
במיכבס ישנים היא וס״מ דכל סם נהוץ אסו׳סילכך כלי ' הדסי׳ בין לבני' נין צבועים
אסירי׳וכן יסני׳מכוכסי׳כולן אסורי׳ואפי' להניח אחר השבת וגיהוץ שלנו נמי אסור
ביין כחדפי׳בין כישני׳יוצאי׳מתח׳המככ' מיהו ככוס שלנו לכבס ולהני׳מות׳דמלאכ׳
פראי היא וכן כלי פשתן ככל מקו ' ואפי׳ בגיהוץ שלהם וללכוס כין חדשי' כין ישני׳
לכט׳וצכועי׳נץ מכובסי׳עכסיו כין קוים לכן כלן אסי׳ללכסן כשב' הזו ואפילו של
«שתן טכ״ל באור דבריו דגב־י אבל תניא בס' אלו פגלסין (ד כ״ג ) כל ל ' יוס לגהוץ
אסר כלים תדשי׳יאח ' כלי׳יפני׳יוצסי׳מתחת המכבש ר׳ אוסר לא אסרו אלא בכלים
הדשי׳כלכד ר' אלשזר כי שמעין אמי אלא בכלי׳סדשיס לבני׳בלנד ופסקו הפוסקי׳

ולפי זה מות׳לתת פשתן לכו
__
_
" יהוד׳כ״ר ראוקכת סהגהוץ
אין
עקרו
על
סלבון
אלא
על
חומיתא
שמפביריןעליו
ועל המכבש סמככסין אותו קם סע״יקהוא מחזירן לחדושן סיס להם צורתכלים
חדשים שהן אשוריןבכל מכין בין בצכועי ' בין בלבני' וכן מוכיח ככרית' סל מסכת
סמחו׳שהגהוץ אין עקרו מסו' לבון ססניט שס ואלו הן כלי׳המגוהציסכלי׳היוצאי
מתחת המכבש דברי ר' וכו ' נר׳מזה שעקר הגהוץ מפני פהן כסדשי' וכן ידועמכלי
הצמ׳הדקי׳והגסי׳סהןחחרי׳ע״י אומנואו עד שאינו ניכר בהןאססדסי׳אויסניולפיק
אמר בכלי פשתןשאין כהס מסו׳גיהיץ שאין אומנחו פושה בהן כלום סלפולסניס״י
כסחיקימ׳יאץ מלאכ׳הגהוץ מחזי' אותן לחדוסן ולפיכך מותרין בבבל שאין הכנוס
אשור בהם מסוס ככוס אלא הגהוץ סמחד׳אות׳אבל באי־ץ ישראל אע״פסאיןהגהוץ
מחד׳איתן היי הגהוץ מלכן אות ' ונאסרי׳מפני הלבון ולס"! כלי פשתןססדשיאסורי
בכל מקום שכשעה סהס חדשים יסבהןמשו' גיהוץ כדאמרי׳כפ׳פרכי פסחי במה
־משמחן באיץ ישיאל בכלי פשתן סמגוהצי ' ואסורן שלא יקנה אותם לעצמובשיי
של ט״ב אפי׳לסניח לססיטי׳ב כדינן דלכבס ולהניס ולכבסן בארץ יסרא אסורמפני
סה׳מתלבני׳אבל בנבל מות׳מפגי שאין מתלבכין סס יפ׳לפי סמ* מיה פנורישאיג
ארץ הי״יס וגכעות כארץ ישיאל הילנך ככוס& בארצות הללו איפס שהוא ככנוס
א״י וכיון שלפי שטס זו יש כ כלי פסתןססו׳כטס א״י אף אנו אוסרי למת מיפשתן
לכובס בסג' שחל ט״כ להיות נמוכה אפי׳לככס ולהניח וכך מט־ן דברי הדח3ס ז
בס״ג מה׳תעניות פכ״ל ! כתב אכי העזרי נהגו אבותינו אסור אף ככבוםםצני
נ״כ גס התום׳ בש'
^ לי

.1

:

כתב הר f

בפ׳כתר׳דתמכיוס הא ואמרי ' כלי

תקנא תקנב

ים

רסא

תקנא ( א)
י נ״נהגי»

לכבס כסות קטני׳משמ' דלא ככגדיס שמלפפין כהס קטני׳סמוצי ^ י׳רעי ימסתיכיס
בבגדיהם קאס' דהנהומשרא סרו ודייק לישניה סכ׳לשין כסות ולא לפון בגד• ה
ולאחר התמני ' מות׳מיד כר״מ וכו'בפ'בת ' דתפניו׳ (ד כטל ) אסו׳לספר ולכבס עלפילה »»ימה
מר״ח מד התעניתדביי למאיר ריסוד׳אומרכל החדש כלו אסו׳רשכ״ג צומ׳אען נין יפ 4י ל»"נ

{! לומגלחין וכ״כ סמדדכיכתחל׳מ״ק וכן כתבו פוד התוס׳פ׳כמר׳דתעניו׳שהחמיר
שר "י שלא לתת סדינים לכובס בשבוע שחל ט״ב להיות בתוכה .וכבר כתבתי בסי׳זס
פנ׳המגידשלא כ ' הרע" בס סוס צד היתר בכבוס בשבוע זס לעי ןגהגו להחמיר וכן
פשט המנהג • כתוב בת״הד מתוך הסברא נראה להתיר לנשיס העבריות לכבס
צסלר צל^ן לן ןמה ש  3מ ב ל  3ד ^ מ ׳ ר 3׳ ם ל ב׳ (לנש המ!לה ונעל
נגדס לנכריות בשבת זו שהרי אץ אסור
נרית נגלי שנת
נסם בסבת זו מסוס דאסור במלאכ׳אלא בכיבוס שלנו כת׳רבי׳שב״ט דה״ה נמי כלים חדשים אסור לתקן כרש״בג ואמ׳רבא הלכה כר׳מאי׳ ופרדסי « נמנים מם האב
נןי למעט כסמסה ולהראות האבלו' והא בשבת שחל ט״כ להיות בתוכיתרסי׳׳בירושלמי בפ' מקום שנחנו לקולא וצייכ׳דאי אשמועינן הלכה כר״מ למ 5עלי ס״ז :
ה״אאפי' מר״חקמ״להלכה כרש״בגוסי (כ )וה6לץנתשוי
ללןשייך ככיבוס בנדי הארמאיותאפכס נשי דנהיגי דלא למשתי עמר׳מנו דעייל אב מנהגא ופי׳רביינפים
אסמפיכן הלב ס״ש״בג ה״א אפי׳לאחרין ימשפע שם לאס
0ו3ר אני להחמיר מסוס דאיכא למיחש
מלשון או בשתי או בערב וכיון שחשתי אפוכ״ש תיקון בידים
למראית העין עכ״ל :
ושע,רשס לרבים
יאניאומידהכי ' חרשים וראוי להחמיר בזה מו־״ח דהיינו נטי בכלל מיעוט שמחה קת ל הלנה כי מ :ואם סלט ביום
לשרי • נסמשמע
צו בשבת ונדחה ונו' ירושלמי כתבוהו
פשמפכירוסלמי לאסורדגרסי׳התסע'
ואיתינוםחו' תרסי! דלא למיכל בשרא ולמשתי חמרא ומזה נהנו
הרא״ס וסר״ןפס ט״ב שסל להיו׳בסב׳סתי «נא!לאש( ,לא מן
כפרא דתעניו׳הדין קצרא אסי׳לי׳מעבד
למקןכליס*לאתרי׳
מנדמי׳ומסמ׳דבכל גוכ' קאמ' ?״ס דיסר' במקומות שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בשב1זו ויש מופיפין שבתות מותיין וכת׳הרצ״ס הטעס דכי "
ל״ש דגויס  :כתברבי׳סב״ט דה״ה כלי׳ מר״ה עד התעני׳צותפפור׳של שבת זו כת׳הרמ״בן שדינו כדקאבל
• 6״־ « ־
*וסי «> «’ טד ’י® י !" 15ל א »’ ג>ב
לנמלאכת! פ«א
חדפיס אסור לתקן בסבת סחל ט״ב ל ? יו' אחד ראשו ואח׳כל שער שבו ובזקן כל שמעכב האכילה מות׳מי שחל פ׳ב לסיו׳בתוכ ' :ובספר סמצו׳
כ' שנהגו כשחל להיות בשבת לאסור כלעיסק לפרי לא
נמוכה דגיסינןבפ׳מקום שנהגו כסיא שתכפוהו אבלוישל תמ ושל שבת של ט״ב והכביד שערו מיקל
ונ 9יגי דלא למסתי עמרא וכו׳כל זה בתער אבל לא במספרים ומכב' כסותו במי׳אבל לא בנת׳ ויחול השבוע שלפניו וכו ' עד כ״ס כשחל להיות התיר« לאן אלא
נמרדכי בתסל ' מ״ק וז״ל רס״בט כ' ועסק ולאחייהתעט׳מות׳מיד כר״מ ודלא כרש!'בנ דאפר כל השב׳והלב׳ בשב׳ כל זה כתבו הג״מי והכלבו  :וס״ש* , *Zהמ,״’י
«כ״כ
וה״ה כליס חדשי' אסו׳ללכסן ואסו׳לתקן כר %בג דלא אסר אלא באותה שבוע ולא כר״מ ראפר מר״ח רבי וסם חל טכ בע Dיכ י ביי תכ פ במי<נ«1אשור •
לתעניות (שס ) וכתבוהמוספי'שס היכאב״י (ג )« לעיםע<*
ולהניס ובירושלמי פ׳מקו' סנהגו הכי כשי
ונהיגידלא למשתי מדמייל אב מכהג׳וי"ל ואילך ואם חל טי׳ב יום א׳או בשב׳ ונדחה עד אח׳ השב' מיתר בב׳ דחל פ׳ באב להיות בה' כס כ׳ מומר ל ספר הידושל׳וה ־ נ״ע
ללא ליסמי חמר' אבל רכי׳נסיס גאון לא שבתות בשבועה שלפניו מותר כיון שנדחה התענייעד יו׳הראשון
למנ״לצלי״דדכ״ש
ואילך מפנ  ,כבןך הסבת
ולכבס ,מחנות
מלשים
תית״ננלי
"
.
א״ב שבת ראשונה אינה שכת שחל ט״כ להיות בתוכ׳ובשניי׳נמי
גוי׳חמרא ופי׳לסון בסתי סו בערב וכיון
דאין להמתין עד ע ש מפני גיורת סס 3ת לאש«׳לילי»׳ ל1קא
פהשתיאסו׳כ״ש תקוןבגדי׳ורצד להחמי' הוא אחר תתעני׳הלכ׳מות׳בשניה׳ובספ׳המצות כת׳שנהגו כשחל עכ״ל ודבר תימה הוא להתי׳לככס ולסמי עתי א™שטעם
שתיי׳אגל* אי
בזה אפי׳מר״ח תכי׳בהחולץ קוד׳הזמןהזה לחיו ,בשכ׳לאסו׳כל שבוע שלפניו לפפיולככס וכת׳בפפ' המצות ביום ט״ב עצמו ותו דכהדיא תניא התם אנן
■י ( ל )
העם ממפטין בעסקיהן וכו׳וה״ה לתקון קטן פי׳לפירושו כל השבוע לבר מיו׳ה׳ומיום ו׳כי היאך יאסו׳ניו' חל להיות בס' לפניו אשןר לא חר»ן .י?ןתר מקוני‘ «
נגדיםחדסי׳דהוא כמי בכלל מעוט שמס' ה׳ו׳הלא כשחל טי׳ב בע״ש שרי ביום ה׳כ״ש כשחל להיות בשבת ואס איתא לשמעיקדבו ביו׳פצמו מות למשנים 0אי™,
ע״כ • ומג״מי הזכירו זה ג״כ • ובהגהות וגם כשאר ימי השבוע היא חומרא יתירא ואם חל ט״ב בע״ש כגון ותו דג3י חל להיות בע״ס קתני אס לא תשפיר׳פי׳זנת««
מימוןהחדשו׳בשס הרוקח כתו׳ וז״ל נרא׳ למקדשין ע״פ הראייה מותריןכה מפני כבו' השבת :כת׳אבי חעזרי כבס בס מות' מן המנחה ולמעלה ומסיק « אילן וכן אין
דלייט עלה אביי וכ״ש כשחל<! ה ,ומ בה ׳ ג׳שאיןשים «י"«
לנופו' לתקן בגדים חדשי׳ומכעלי׳חדשיס
נסביסחלט״ב להיו׳בתוכ׳ ^ וכתו״במ״הד נהגו אבותינו שלא לרחוץ מר״ח ויש עלינו לקיים משו אל תטוש
המנחהג ^ילמרהר"^
לודאי אשור בו ביום אפילו מן
נרא׳דאופס מלאכה ששושי׳הנסי׳לצעיפי' תורת אמך  :ויש פרושי׳ שמתעכק מי״ז בתמוז ואילך וישמרגענין ולמעלה  .ואין לומר דמאי דשרו התוסס' מפראג !אשה w
קוד׳הכביסה סמולליס הקצוו׳אין לאסור מבשר ויין ונרסי׳בירוש׳מה יש ביניהם בין י״ז בתמוז לט״ב ב״א מחצו׳ולממלה היינו ביום ד' שהוא עט״ב לנינה «לבנת
נסגרו זו כל עקר בצעיפי ארמאיו׳ דאעי' יום משהובקעה העיר עד שחרב הביתוי״א כנגד שלשה שבועיס דהא תכי׳בסל להיות3חמש י ל פניו ^ סןף וממס׳אעי׳נשנו׳
אס׳חצו׳מקודס* 5
בצעיפי ישראליות אינו אלא חומר ' יתירה שהתענה דניאל ומנהג אשכנז היחידים נמנעים מבשר ויק מי״ז ותו דספי איכא לאסמורי
ללא דמי כלל לתקוןהסתי ולבגדי׳החדסי׳ בתמוז ואילך ומריה ואילך נמנעים כולם מבשר ויין זולת שבת חצות הילכךחין לסמוך על הוראה* י  :ונלה יכילהלימ« ז
כתב צבי הפזרי נהגו אסמי' סלא ( לסנו׳פהרי׳לעכל
וגס הנסי' הסוור! חוסיס כדי לתפו׳בהס שאוכלין ושותק כדרך כל השנ׳כולה וכןכת' הרמ״בם יי׳ם שגוהני'
בגדים ומחייתם ממלאכה זו נראה דשרי שלא לאכול בשר
המרדכיכשמן  3מח ל׳ הנ״הזכ״כהאנידה
 1מר״ח עד התעני׳ ונהנו הכל שלא ליכג' לפית ן לרשי׳מר־״ח וכן’ כ״ כ
לאם
?
!
ע
3
פפ
«
׳
ןעי
׳
ך
דמסמע
׳ק״ן
סי
כת״הר
וכתוב
מ״ק
לטוות בשבת זו דהך נמי לא דמי לתקון
המרחץ בשבת,זו ואסור לשנו׳מנהנ אבותינו:
אירע ליל טבילה
"
 .יי
"
. 1
השתי שהוא מחלת אריגת הכגדי'כ ואים'
לא יאכל בשר ולא ישתה קי ולא יאכל בצונן אסוראע ג דלס׳ון סרמ בס יוקא י‘ כא־ מחנת
סמסה בדבר מש״כ בסוטי התמיר' עכ״ל
עזגלפלילי׳באב
בחמין נהגו אסו׳ נרא׳דאור זרוע ומרדכי (
אומר
ב' תבשילי? רשיבג
*
ודע דהתס בירושלמי יהיבטע־מ' למנכגא
פליגי עליה בהא דאינהוסברי דנהני (אסא״אדוחות

ועולי יס לשאול למה כ׳סהטע׳שראוי להחמיר מר״ 0הו׳מפני שזה ככלל מעוט שמחה
הוא סיפוק לי מסו׳ראמרי׳בירושלמי דמדעייל אב הוי מנהגא ועוד יש לשאול היאך
כ׳רסב״ט דאפור לתקן כלים חדשי׳הא כירושלמי לא קאמ׳דאסור אלא שהוא מנהג
מיונ״ל דמשו' דבימשלמי קאמ׳דמדעייל אב הוי מנהג׳למד רש״בט דבאותה סכת
איכא אסור׳דאי לאו הכי לא היו מחמירין לכהו׳אסו׳מר״ח והיה מסעי' שסיו אוסרי'
באותה שבת אלא וראי מדיג' אסור באותה שבת והס החמירו לנהוג אסור מדעייל

הג״מינומ״סוי׳׳אכנגדג שברעים שהתענה דניאלגס זה שם בשם רבינו סעדיה  .חלנל גט׳נעגמז
צלנו׳לנצי'
שממהבב,נ£ר 7אש 1ר׳
כתב הכלכו יש נענעי' מאכילת בסר משנכנס אב למי שאין
ואע״פ קאין להענמ מהתבשיל' שנתבשל נוסבסרדלצעורי נסשי׳קאמכוין והא
אצטער ועוד דאמרי בנדרים הנודר סן הבשר מותי בתבשיל יכת בסס ה ר אשר «לא«ג( ק«נןה7ין
שסעס הכפנעיס מבשר ויין מי״ז בתמוז מפני שבו בטל התמיד וגס נסוך היין מכ״ל • «׳נייהדייל
רזס׳לתתכלי"
בעונותינו ומדברי המרדני סאכתו׳ בסי' שאסר זס כרא שהנוהגים^ סןר קר״ח ^ שסי׳

ומיהייא־ל
אבוכי'סראוו להחמי׳ כזה פר״ש ולאסרו אף במקום שלא נהגו מטפס טעוס שמחה משבעה עשר בתמוז בבשר יי  fאפי׳כשר עוף או בשר מלוח ויין פוסה אסור
ל״״ ^ר/ ,
,ונדתני׳בהחולץ דמ״רס עד ספעני׳פמעטץ בעסקיהןוכו׳ועיי״ל שרש״בט סובר דהא אס כשהתחיל לנהוג התנה שלא יאסי־ בבשר עוף וכיוצא פשיטא דלא נאסי נהס :
אלא 1כ* כ הרע״כן יש מקומות שכוסגין וכו' פד סוף הסי׳בתורת ה אדם וז״ל כרמ״גס יצ'כ הפס׳ נפיק
רקאמ׳ביהסלמי מנהגא היינו לוס' שהיא מנהג כשר אבל אינו אסו׳מן הדין
גאות׳שב׳בלב דלא קי״ל כי״מ דאסרסר״ס אלא כתז״נג דצא אס׳אלא באות' סבת בפ״ה כבר נהגו כל ישראל שלא לאכול כשר בשבת זו ולח כנסו לממזץ מד שיעבור נתיא 7י(עכי׳נ׳
■'דא '!ר
התענית • ויש מקומות שנהגו לבטל השחיטה מר״ח עד התענימע ללו־־ ת׳ ^ זה ה״י
וזהו סצ׳רש״כט דבשבת פסל ט״ב להיו׳בתוכה אסו׳כלוס׳מדיכ׳כשאר דברי האסורי'
נהיס •ן!רזיי'״B
■‘
■־ י •
ןער
באותה שכת וקוד לאיתה שבת סופי כרס״בג ומיסו ראוי להחמיר מר״ח אע״ג דלא ה״ס המנהג הזה לא פשט בארצות אלו לעכין אכילת בשר ס 5ןין נפננ 1י
לכן
 « 1כ!
ההתפנית אבל אין נכנסין למרחץ ודבר כמר הוא שבדין גמוי אפי ערב ט״ב מותרין מא דיןאילהס וכל
קי״ל כר" מ מסו׳דבכלל מעוט שמס׳סוא וכההי׳ דתכיא בפ׳הסולץ • והא דקאמ' דלא
« ? לססרא ללעחי
לססמי עמר׳נרא׳דל״ס לו ל״ש לאחרי׳בין בשכר בין בסנ׳נהוג דלא למעב׳דהא בכל לרחוץ פכ״ל • כתב הרש״בא בתשוב׳נהגו אבומיכ׳נ״עש לא לאכול בשר משנכנס
הפושקי׳ ם 7רי לא
ותספורת של סב' אב ואע״פ סא־ן■כאן איסו׳כלל מדין התלמוד שאפי׳בפיב הצוס כסעוד׳שאיירו
טנא שייך טעמ׳דספסק׳בו אבן שפיה וכי השתות יהרסון :
יןמפסי
אשרו הכל הלא
זו כ׳הרמ״בן סדינו כדין אבל וכו׳עד ולא בנתר וחול כך כ׳בספר תורת האד׳וטפמי '
בה מיית׳לאכול בפר ולשתו' יין אפייפן מי שאוכל בשר ככל סמקומו׳סכסגו יו א יסו' נשגויג שמלתשיג'
משו׳דבפ״ב דפעניו/ד כו ) תק סכת שסל ט״ב להיו׳במוכה אסו׳לספי ולכבס ואת' פורץ גדרן של ראשונים ופורץ נדר ישכנו נחש של דבריה׳עכ״ל  :מצאתי כתוב 3אנ נתונה :
הימל׳ן לסימ׳דהא דצסו׳לספר לאו סעי ראשו דוק׳קאער אלא ס״ה לכל סער שיו בשס מהר״י מולן לחוף הראש מ״ש סל פזוןישעי׳הורו רבותיי ועל החנלי׳לא שאלתי׳ (! )■ נתלהר׳י׳ו

סי׳־ש״צ כ׳הכלבו אין אסור לספר אלא אומה סבת בלבד פד ה תעני ' ולפני אותה
ליום
שבת כדי שיכנסו
מותה סבת
כפני אותה
ככב לפני
נהסתפר כלל
הזקנישנת להסתפר
מנהג הזקני׳שלא
315ת מופימ״מ
שיכנסו גיוס
.
לתטכיוכסהס מנוולים וגועיין מאד למי שיספר ע״ס 7 :כמו׳בהל׳שמחו ' אסורים
הגדילי׳לספר לקטני׳ולכבס כפותס בשכ׳שחל ט״ב להיו׳בתוכ׳ע״כ  :והאדאסי
?9י צאוא״העותרלה !3ד  35תא '.א שנהגו 6יש« ר

לי מהר״ס משפירא שדן לפני מהר״מ שפותר לברך ברכתהמזון על כוס סל יץ7הת׳7ח7ינ׳רחי'5
צפי׳למס״ל3
כיון דמדפי לי׳לנד׳כמו סמט' מהי״ מ שייא
בזה כיון
מגמנ׳בזה
מסבן לכי
מסר״מאכן
ולטועמו והודה
נבי מנמג
לו מהר
והודהכי
ונסועמו
כ נראהלכ;(
י ^ רי שב׳ היסלמל־יהי׳
דנרי׳התיה למי פכהג אסי'ח גס בספר אגודה התי׳לבסל דגי׳בחומץ
בתשובה«כ"'ש7כימ'7אש«׳
ריין מומר בחומץ משמי דלענין יין חשיב נדר עכ״ל ט מצאתי

אפי׳נרחיצהזרןהואנחהנ־י׳ל לשבת שלמ !ון  0ותרצרתקואש( למיס (;! נניס אכל לא ליזסין (

נ״יכתגנ׳מהריימזלין 7ח! תר לרחק ראשו בי!י?י | אנללא פניו ויזיז ירב 5ין אלי!

גסה 9רנס  7קוען> ראשוק « וןלם> ת! כן אית׳נולשו׳״היי״לסי׳ט׳וישמעפייירןגתבניאלםנוהגיסשמי^ הופףראשוכלע״^ נס לע״  11£מ( פפיןראשןאלללרחקנלנ! פו כל אלפ נוהגי ןלו איסיר
5'1י^ יזיימתשנוהגים להמיע ס «

(ז )

יןשלסחיטהזלאלפמוסליוניםי«ר"מ א■ :עלתמר מ " נ ופיק הרתב״ן יגנ׳לוכןהוא נהכ״ «י מןי 5יא » «נהג־ תלבז יוה א« 8ו  6י 6לסרן השנת או לחילה או למילה ונ« !7ה לן •

ירא ז ד? אחר 7גנר נתנתי דמואר לפתות יי; נסעולסג « נזה א" נ נין ייןהנדלה דהוהיי| 6ל « « ה ואין לפקפק ^ נעיהיגרה מאחרלהוה נ״ו <? י <י״צ

דמעיקראנכה״גלא נהגו c"m

« הר 'ים

בנינן 1כת'

כילל גילא״ו ני״ח ח״ב

(ח ) «

כפ׳גהשו׳מהרי״ל 1V0

נהג"  ' ,פ״א דה״ליתעני׳ לי 1י .ייןתענת

מעוקתא רושין אי סיים " שכת' מימי
זפייוןהקא:
י  5נשייריג 3קן 3רית « ילה ( ט ^ וכפ 3עוד נאנזדס ממגין שלא'<6ז« ת שנר ואין המנהג מגלי«  7אעי' שכילנ  6שותץמג' נמגהגי ' « הרא״ק  7א  0אירע םעו 7ת מגיה 3ג« ן מילה
^? Pמנין מממגמלאנולנשרולשתותי־) 1ג" נמהרי"לומכהגי’חהר" ס טירנא ! כתנו 7אףנ״ט״נ לינאהניות״יו ג״לונלנ׳שלא נהעוזיהחפסי׳נה ונמהרי״לתולק  7נעע/אשו' לאכול שסרק מנין «צזמנ׳ינן לשני׳שיזל ט״נלהיו׳נתוכה
«י  6מקילקסו קנליזר״ח ע 7שנועחיזלע" בנת< נ' חות׳ נאכ 1צשהכצהשייני׳למיל׳נגק
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בואכל
יביך׳ עליי לין סצריךליזהרמי״זבתמוז עד ט׳ באב שלא לילך יחידימד סעות עד ס' שעו' ואין ערב ט״בבין תנותכיריס מקוםסהיסמנוול ע״כרבהוב בת״הדכסעוד'סמעס ׳
®״ ;יי׳יי״י' ”37י־ לסכות אפי׳הרבאת תלמידו ואפי׳ברצוע׳
צריך ליסב על גרי קרק'ואפ״ה
®,DJמ:מנךיול ״י' סבהןקטב ^ יירי שולט וסכל ים
בדכ׳סל
אומי ישנ׳יש& ם רגיל ?! אכול ג׳יאכל כ׳היז תיל לשמויר׳כוסו׳ישת' לסלון מנעליו ( וכן המנהג ילאכמנהגי:
עכ״ל
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כ
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רודפיה .׳־־'* “*
וכו׳כדאיפא “ “ “
התם “
*
״
L
ג׳והלכ׳כת״ק
ובשר
מליח
מותר
ועד
כמה
איגו
נקרא בשר מליח מהרי'אק ) דכא דבעינן בהיסילקרהע'
כמהד׳יצ3נמי 6i7הרוקח בסי' ש״ט ובמדרש חליס מזמור
מפרבגמ׳ כל זנק שהוא כשלמי׳שלא עבר עליו יותימב׳ימי׳ורייל׳ לא מטעם אבלות הוא אלא טעמאמשו6
לניד
ס״א מוזכר זה גס כן יותיכאורך :
אח׳אבל מכאן י ^ יל' נתבטטעמו ואני העזרי פיר׳משו׳דבשבמי' דבעינן שעוד ' עניה ושפלה דמעיypp׳
תקלב ערב  0׳בצבל» י» נלונו׳«סנ' כתיב שמח׳ וכיון שעב׳עליו זמן שלמייליוזביה משו׳שמח' ואמרי' פסלה ועניה כיאמריק בכמה דונתי
3צ ת״ןאי^
״של־עי!
בסבת' דתעכיו׳ ( דף נו)
נמי גבי בן פורר ומורה דאינו חייב אלא בבש׳שהו' כשלמי׳ שיש לסשיכות סעוד׳מיסבואוכלומידןדללן
גצים»דקהנע«נמ והכריע הרמ״בן דהלכה כת״ק
וכ
'
'
כ
שהוא
נסגיק לעול׳ בסיסבס אין ספלו'הסעת■'-
גצלוקהיאגמרדכי דעת סמיסקי' :ומ״ש ובשר מליח מותר בו שמח׳וממשיך בתריה ואמ׳רבא אכל בש׳עוף אינו נעש׳בןסור׳
ניכר אלא״כיסיכה עלג:5י קרקע• ופ8ש
, 9 'i9נ״*
מגתונ׳הןא״׳־פ,0
סעיל ש® בגמ' (דף
לא . . :ומ״ש ועד
כמה
נקרא
^ '/ ,
,
1
ומורהוגרסייבפ״קדחגיג׳ישראליוצאיןידי חובתן בנדריאבל לא שאינוצרי' לחלון מנעליו מבוארכדברי
,לאחל1ק5ה
}
פ
,
ר
׳
כשרונו
ג
ז
סס
בעופו׳דכתי׳ושמחת את
ולכאורה דמשע שנשחט
שיש בו שמח׳יצאועופו׳שאק בהן שמה׳ הרס״בןסכת׳רבי׳בסי׳סאחי!ה •גיסיצן
י׳ זודקיוח< 1ידש
מנינן
הכי
ב׳ימי׳וליל
'
א׳וק
פירשו
התוס'
מכל
הני
משמע דה״ה נמי בסעוד׳המפפק׳שרי וכן פסק רבי שביט בירוסל׳בסוףחעניות רב מן דהוהאכיל
מונ׳ה״׳גי׳פעץ,
וכ״כ סמ״ק ורס״י סיר' דאשהה במלח קאי ע״כזונראה אע״פ שאין בושמחיאסו׳שלא משו׳שמחה לבד אפרו כל ציצי' הוה צנע
פיסתי׳אקיטעאכלומ׳
סנ'ה®
וכן פי׳ה׳המ׳וכר״ן ז״ל
ונתבו
התוס׳לדידן
היה
מטבל
פת
כצער
ואס
זו
סעודתט״ב
בשר אלא כדי לחרבו אבל תרע שהרי אכל אח׳מעוה להשקותו
 0״״ םוס״7לפ ל אסו לאכול בשר ספי מלוחה
פזען
ממב
יין דאמרי׳לא נברא יין אלא לנח׳בו אבלים שמצוי לנחמו לשבח .לקיים פה שנאת׳ ויגרם בסקשני ונתנו
"י1
קוזמהכתינ׳ן כיוןדאנו רגילין לאכול בשר מליחע״כ צערו והכא אסרו יין פי אס ישתה ישכח חשו ופצו שיזכור חורבן הרמ״בן בספ׳מור׳סאד' וגםהגהו׳9ימ׳
גגן«לןה־אנאג«י' וכיוצ׳ בזה כתב רני' בסמוך בסס סמ״ק :
הבית ויצטער עייו הילכך מטעם זה יש לאסור אפי׳עופות במו כתבוהו אלא שכתבו ר״י בראלעאי
'1pp3
״ ?”
*אב« niי:
ל',א י
וכת, ',5׳ומ״ש
עוף זשרי בסעודה
המפסק'
שריה ל
דבשר ‘
רב  :כתב אבי כמזיי ציבעי ליה
לשנויי
 ,י
67י1צ ,מ;,יף את כ כ המרדני במחלת מועד קטן בשם אבי בשר ובספ׳המצות קטן כת׳עתהשרוב מאפל שלנו
בשר
לאחר
שאס היה רגיל לסעוד בעשרה מיאדם
הטלית אלא יל » העזריורס״בט ומיהי כתב בשמס דלדידן שעברו עליו ב׳ימים נראה שאסור ומותר לשתות יין מנתו
דהיינו יסעודבה׳מבזה שודהתלק
לרש״כגהי׳
«ליקג «ל"!ל׳®'5ם לנה׳גיק אסו' מר״ח אסו' אפי׳בשר עוף תוך ג׳ימים לדריכתו וב׳תבשילין בת׳ רבינו האי גאו?
כגון
אורז
דהת'
כגעיספרשרםב״גדאמ׳יסנהכיצד
הנחור5ני>היים נ” או בשר מלו' ויין מוסס וכ״כ בהגה׳אסירי
לי ׳״ ־
■׳ 1׳u
ועדשים שהן ב׳מינין והרי״ץ גיאוז כת׳ כל בי תבשילין הוא דרך משכה שאס סיס יגיללאכול ג'תבפילין
כבוד
יאכל
ואסרו׳חכמי׳אפי׳מין
שניס
אה
היה
שע
רגיל
^נש 3־ נממן סוף תעניות בשם 0ז ח ל אע פ שמתוך
לשתות עשרכוסות
קטמי או מין א' ש< ירק ואציל
וגי 1מ
צלמ׳5ל על  .ההלכ׳משמ' שמות נאכוצבסעוד המפסק ב׳מיינין וכ״ב הרמ״בן ונוהגים בצרפת ליתן כמה מינים בקדרה א׳ שותה ה׳היה רגיל לספ! ' בעשרהבניאדס
®»
גשגתסל
ח״ן
בשר
מליח
אובשרעופו׳וגדים
ולסתו׳יין
דכיון שמתבשל יחד נקרא הכל תבשיל אהד ובאשכנז מתפירין יסעוד בה׳ ומערש אבי ה עזרי ללאפליג
• 6י ״שהי'0ל ע6י ; מוסס פ״מ אין נכון
לעשו׳כן
ואיסור׳נמי
ונראה דאפי׳ירכרי המחמירין דבר שדרכו בכך כל השנה כגון .ת״ק ארש״בג אלא כתבשיליןוכוסות
איכא מסוס אל תטוס מורת אמךעכ״ל :
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ע פ שדעתו לאכול אחריה עראי לא כאלו שבטנם בטן רשעים עדאתס' למיכל ולמסתי גפ״קדתעניו'•
אוכלין בש׳ושותין יין ומשתכרין וא־ח״כ אוכלין עראי כדי להפסי' והרמ״בס כת׳בפ״ג כל תעני׳סאוכלין כס
באכילה שאין כה בשרויין :ואם חל מ״ב בא׳בשב א 1שחל כשבת מכע״י אס אכלו פסק וגמר סלאלאכול
ונדחה לא׳בשב' אוכלי בשר ושותה ייןבפעוד׳המפסקת ומעל׳ על אינו חוזי ואוכל אע״פ סיס סהות ביו׳וב'
שלחנואפי׳כסעורת שלמה כעת מלכותו־ כת׳רב שר שלום ט* ב ה׳המ׳זו היא סברת הסלכו׳סכתבוולענין
לגאוןדקאמ
שחל ביום אי או כשבת ונרחה ליום אישפיר דמיילכמל כ ^3ן צרא תפני׳ספוס' בה מבע״י חזינן

נסים מי ססוכר סאין להחמיר בדבר זה
שלא לזלזל בכבוד סבת דכי קתני ומעלה
על סלחנו וכו' ודאי כסעוד׳המפסק׳קתני
אמנם צריך להפסיק מכפ״י כמו כשאירע
בסול ע״כ  :כתבו הג״מי יש גדולי ' סנהגו
כשחל תשעה באב במ״ש סאוכלין אחר
סעודתשלי& י׳כין מנחה למעריב סעודה
צחות ואוכלין ביצים ושותיס מיס ואין
אסור מעובד׳דא־יכה רבתידר׳יהודה כן נתיר׳
במועד קטן רכל דבר שניכר בו שעושה אותו משום' אכל
מבוכיןנסמנו והר״ס לא סס סלזה המנה '
לאבו׳בש׳ולשתות » ן :אכל ערב י״ה אח׳ סהפסי׳ואניאומ׳סאס
הר״אשז״להיה נוהג
לעשותובשב׳וא״א
סכתוכןפסט
ולצסינהבסעומתיוססא׳
הכי וכו׳ולזס כ׳רבי׳צס אכל וסתה ופסק
ולמשותי יין אכל אנו אין אנו תילק כך אפי׳בשביאיןאנו אוכלין וגמר שלא לאכול וכו׳לפי שאינו אסו׳אל«
בשי ושותק יין בסעוד׳המפסק׳משום חורבן הבית וכ״ב אבי העזרי בסגע' סלא לאכול אכל אס לא גער סלא
ויש נוהנין שאין אוכלין בש׳ואין שותין חמרא כסעוד׳ המפסקת לאכול ודאי אינו אוסר והגמר הזה הוא
.
״״״V
שאין הוכה להעלות על שלחנו כסעודת שלמה » 1ישא’ יעשו'
קכל׳התעני׳ססזיירובסלכו׳ויסמןהאסרו'
בן וסעורהשלישית יכוללקיי' קורםסעודיהמםסקיע ב ונ״ל דכייןסלולןוקס וצמיישצפ־ל״יסק עלדעת
כרמוכח סלא לאכול חח׳ואוכל כל היו׳וסביאוראי׳
שנמנע מלאכול בשר ולשתו' יק משו׳אבל הוא אסור

וטעממשו׳כיוןשהתחילבאבלו׳אסו׳לרחוץ״ ^ , .
.
. . .
ט״ב ד ףן נאה דסיכה ורחיצה הנ ^ ה ש ^ הר שעה היא ןנךאון עליהה עב ל ובחמת סכך נרמס מדברי
גב!?ר סב ״ ומ להי)5י קצת סימני הב ״ו
כרא ס דלא סס היי ף אלא כשקבל עליו
ז,
ן
!
ז
ירוחע  n»w L״״ ר
נ! נ ל וכיוצא בזה כתוב במרדכי ריס סp
ולאנסגו כן כתבו עוד הג״מי מנה׳לחלוץ פייח ^ ל* נור [ פ כ  ,נ? 5״; ת פגדל י ׳ 1א' ^י נלו א  fנרה'^J 1 1׳ בפי׳סלא יאכל עוד היו׳ואע״פ שההגהו׳
שיהא פיר& ו דברי הרמ״ב' כפשטי׳דכגמ׳בדעתו
יןיוס־תתלת ספ -לת עי-כייי ^ « תחשך וכתי ^ הר ^ ש V1דנו תימה היא
'ודע
אותה
היה
אס סומ צדקתך
;קי פירושו שבעתי
ולטמלה אסו׳ לרחוץ ולסוך וכולי P־
גסע י מירת ה^ ד י טנגמו מדתני בס כת
ותעניות (ד ל ) כל שהוא מחמ׳ט״ב אהור
ל ^ ולכישרולשתותייןואסו' לרחוץ רבי
יספפא״בר יוסי אומ׳מסו׳אביו כ״ז שמות
לאכול מות׳לרחוץ פירו׳כל שהו' מחמ׳ט״ב
זהוהסעוד׳המפסי׳כה שאסור לאכול בס'
ולסמו׳יין ומכיוןסקבל עליו מקצ׳אבלות
אסור לרחוץ ואע״ג דאכתי לא עייל ט״ב
מזיצה כנאה דלאח׳שעה היאונר׳כרורזץ
לנ! 'ב ומשו' הכי אסו׳הא כנטילת הפנדל
ובסא׳דיני אבלו׳אימנוה׳צלאמשמחשך
וו׳יסמאל בר יוסי לית ליה האי סבר׳אלא
נ״זהמות׳לאכול דהיינו עד סתחש׳מות'
להזקולישנ׳דתוססת׳כל שהוא מסעודת
ל ;' ;

־מקוספגוצפניאייי^מ
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צבו' שפוסק מכליי אע״פ שפסקחרז רן» או  ),3עד שי  3א הש מ׳ וכת׳
הוא ומסתבר ה" מ דלא קבלי עליה לתענית אבל קבליה

ופיר' אכלי ועסקי
נתכוונתי שלא לאכול עוד היוס א״כןהרי
קבלו עליו והיאך חזי ואכל וק פי אבי פ

איתסר למיכל ולמשתי וכת׳הרמ״בן דלא׳שייך למימךקדלי אל א
בי׳יה שצריך להוסיף עליו מבע״י אבל בשא'תעניו׳ אפי׳ט״ב שנין
השמשו׳שלו אפו׳אסנפס' ונמלך דבר פשוט הושתו?׳ ואוכלע״ב
מבע״יל
קבל׳אוס׳בכל 5תעני׳שצדי ,להפסי׳ בו "
־1
ואין נרא׳להל׳ רודאי י׳
נוהיו׳כט״ב
 ({ f) 1JDJDרבנן כל המצות הנוחנלבאבל
“
אסו׳ברחיצ׳ומיכ׳ונעיל' הפנד׳ותשמי המטח
)
ואפוי 1לקרו׳בתור׳נכיאי׳וכתובי׳ולשנו׳במשג׳ ובמדרש^ובתלמוד
בהלכו׳ובאנדו׳אבלקורא הוא במקו' שאינו רגיללקרויושונ׳חוא
במקום שאינו רגיל לשנות דברי ר״ם מפני שהוא צער לו ר״י או'
אף אינו קורא פמקו׳שאינו תיל לקרות ולא שונה במקום שאינו
יגיל לשנו׳והלכתא כוותיה אבל קורא הוא באיובובדברי׳הרעי׳

סההופוכד
ספש׳חוזרהביא
סאע״עאבל סמ ג
טכ ל
השמש
ראיה שיבא
ואוכל טד

שבירמיה ותינוקות

« ביתרבן בטלייכו משיי

שניפקייי היישיי'

רבי׳ בסס הימ״בן
וכדברי ר״י :
דלא שייךקבל׳אלא בי״ה וכו׳כ״ג סס הר״ן
בשמו וגסה׳המ׳כ׳כפ״ג דברי סיע״כ״ופ'
סאט״פ שמדברי הרמ״ב׳נר׳דחעניו׳צבור
יש להס תוספתשהרי כ' שאוכלין וסומין
בסס מבעו׳יוס כמו שעוסין כצו׳ כפו׳רברי
הרמ״קכראין עקר לאילו חמורין אלו
מטי׳ב שאי ןלו גזו׳עכ״ל :וס״יש רכי׳ ואץ
נר׳לחל׳דודאי קכל׳אוס׳בכל תטני׳סצריך
להפסי׳בומבע״יי״ל דלא קשי׳דסיכ׳דתו'
אסו׳מדינ׳כיון דתו׳ אין לו סיעוד למעלס
 ^ » , foמוסיף ליןכל עליי לסיזפני'

תיס׳הוא ו5ופי' 8* 0דליינפיסיב
משטחי לב כאשכנז טהגיןייקרו פ קרבו גוי לשמוע אחרי שקראי מכלל

ןצמו׳וגידוהיילהיקיבו^ כל כלתעני'
דברים הרעי שבירמיה וב הר מ מרופנמר »יני יוחג P’ n0נהגו ■«

גוי׳שבישעי׳שאץ לוחו׳כסמקבלעליולהמעמ׳כסו׳יו׳
פסוקינחמהשנירמייוגםקוריןפ׳קרבו
שקורין כמה
מכוס אביויחידאההוא ולאסביר׳ ^
שבירמיה זה כיון שאכל ושמה בתסלת סיום לא
נחמ׳שהרילאחתיהספ׳לקרר׳אלאדברייהרעי׳
הביאכריתאזו שכולה
כוותיה עכ״ל והרי״ף לא
הדל מיקרי מפכי׳ואפי' תענית שעות לא הוי
והר״ן וא" כ הי׳ראוי לדלג  hoפסוקי דנחמ' אח״כ שמעתי שיש נקיי
נסלכותיו ותמהו עליו הרמ״בן
קצ׳הלשלאעיקרו' כדע׳ הר״אשסכ׳רבי׳ כסי׳תקס״ב ולעיין
והעלו דמיי מתחיל בסעוד ' המפסיק בס שמדלנקכל פסוקי דנחמ׳ע״ב  :כ׳הרמ״בץונהגו
פור הלב׳נרא׳ילא נאס׳מלאכול אלא כסקכל
פי׳פליייייי פ׳חקרבגויומשנ׳ו& יזהו מקימן ומדר׳ריישמע ^ יכב״הב לפי ש 8
מו׳סיעי׳׳ולמעל־אסו׳ליסת ^
טליוכפי׳סלא יאכלעזד היו׳כיון שסר״זף
ייגליו ואסור צסוך כט״ב עצמו• והר״אם לקרות בתורה ואינונרא׳^ פי שאין לנו איסו׳בסד׳היו׳שהריקורין
הובר כן והיס״בס איפס׳שסובר כן ושאר
^אסהבי׳בע׳בת׳דתעני׳כל דברי הרמבן
קוריןכתור׳ומפטיריןבנכי^ופי
כ ונאכן עמא דבר ודבר מימה סו׳סיסא ק״שומנרכין^פכיה ולאחריה וכן
התמי׳תפנו׳ואומר׳כדרכו ואינו חושש מפרסי 'מוץ פהיא״בד סוכריס כן ומיהו
^רסר כדרכו
המדבנו' ואי? הומהומ? כננ׳
< וווי לאכול ולשתו׳ויהא
היכ׳סקבל בטי׳סלא לאמל אסיר פמבוא'
אסו׳לרסו׳ולסוך .ואייפו׳אכילה ושתייה' בו כדר׳&יסורו כ ' ),ה אלא שזח ענוש כרת
 "®1א׳יבד פי׳כלסכו׳משו׳ט״ב כלו׳סעודה
בדכיי הרי״ף ולא פדביי סימ״בן כתב
ומכח ^ ותומכת מררות וגרפי
ק ״| (T
וזה פרברי |1
ן
הדם בן כספי־ תורת ספד הקבצה ססזכי
מפסיק כה אסור לישון מסהפסיק כמו
כול אפי׳לא פי׳כלו׳מיחיצ׳כיין ספי׳מאכיל׳וחל עליו התמני' לפנץ אכילה הרי״ף אינה מנין אלא לי״ה מפני סיס לו מוספת אבל י״ל שהקבל׳איסר׳עליו כזמן
״סור נס ברחיצה וכל שאינו משו׳ש״ב כגון תעני׳צבור אפ״פ שמפסיק מבע״י שת' הזה שהוא משקיעת החסה והוא מפלג המכסה ולמעלה הואיל והוא יכול לעסותו
תוספת כימייס סל תורה יכול נמי לעסותו כייס של דבריס׳הואיל ויצ ' להוסי׳אומו
׳אכול בפי ולסתות-יין בספוד׳שהוא מפסיק בה ומוהר לרחוץ י׳ישמעאל בי■ יוסי
^ומ׳מסו׳אביוכל סט׳סמומ׳לאברל שי׳אס לא היה מפסי׳מות׳לרחץ ואט״ס סכפסי' עליו ולעשותו כיום עצמו " כמב הרמ״גס בפ״ה פ׳באב לילו כיומו לכל דבר ואין
אונלין
מאכיל׳מוער ברמיצ׳ואני כתבתי לעיל כשה ר״י שאמי פ סהפסימולו׳לאכול מביא
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ננשנחפה

אוכלץ אלא מכע״י וביןהשמשות שלו אסו' כי״ה וכתב היסזה נתבאר בהרב׳מקומו*
ומקר בפשחיס ס׳מקוס שנהגו ושם נתבאר שבין השמשות סלו אסור ומכאן למד
הרמ״בן שאין לט״ב תוססת מבע״יכסו סיש לי״ה שאס היה לו תוספת לא הי׳צורך
לומר שבין השמשות סלו אסור שהרי תיספ׳מכעוד יוס הוא ודבר ברור הוא עכ״ל :
תקגד תנו רבנן כל המצות הנוהגות
באבל נוהגות3
ט״בוכו׳עד
וגרסי׳בפ׳מקום שנהגו עוברות
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תקנד

דאמ׳כדאי בית אלהינו לאבד סבילה א׳כשנה וקאמר עלה בירוס’ הורסר׳ ל|>י 0־3י
חנינא קאנטיגכוס ומיד צו׳ר״י דכזמןסזה אין סובלקלא בי״ה ולא כס״בדדור׳הס
שהיו עוסקים בטהרות היה צייך לטבול מיד כדי סלא יטמאו הטהיות אבלה! , 1
דהטביל׳אינ׳באה אלא לטהרה לבעל׳יכול׳היא לרחוץ ולחוף ערב י״ה כדיסתסרמן
סער׳וחופפמע׳למו׳י״סמשו׳דצרי׳חעי"׳
ומניקות
מתענות בו
ומשלימות המוך לטבילה וקבש״ב דהא
אפי׳תסכו{
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בפיל׳ הסנדל כאסורובי״ה דוקא של עור
ירושל׳וכל
בשמח׳של
רואה
אינו
כ
'
בטי
ושותה
האוכל
וכל
לעולם
נולדביוסט״ב וכי־ ך לפשות זכר לגר אל נ,רג  ,כן,0א

סל נגד או של פץ או של שפס וגמי
מו תר הכי משק כפ׳כתי׳דיומ׳ (סס ) וכך המתאבל על ירושל זוכה ורואה בשמחתה שנא שישו את משוש
"!
כימוהרי״ףיהר״אשוכ״בהימ״כ׳בם׳ כל המתאבלים עליה וכל האוכל בשר או שותה יין בסעודה דוקא לנשים לפי שהן חלושות מלהאמין מ׳? דנ״ , /י״ה
" ,
.
הסכימו
,יצישןע0אגתו
בנסמו׳מפני שסיכןיודעו׳ספרלפי׳צריצו' א ז
י’ הודל 15כדעת רש״י ודע' סר׳ זה סכ הר ן
שמפסיק בה עליו הכתוב אומר ותהא עונותם על עצמותם
אינו חייב בכפיי׳ המטה ולא בעטיפ׳הראש חזוק ע״כואני אומר כי המנהג ההוא נ«,-ה,ע״צ סיתן
חחי וכ׳רכי׳בסכר י״ד סי' שפ״ב שאס הי^
njpn
חלק ומחופה עור אסור וכ״כהרמ׳כן
מצותנסתקע ילא נ5ומ יוכ להב ^לל?ל כדכר Xwv mZ
שהן נוהגות באבלות והא דתגיא כל
I
גמורהאר׳ :תנא חבל ומנוד׳ סעהלכי׳ הנוהגות באבל נוהגות בט׳יב ההוא לענק מצו' לא תעש' הנוהגן׳בי ז5ןיש’ 3ז 5ןסה ™3Vןותו  ,יעכי׳ ה < מה 'io ,״
ולמנחסכדי שלא יתיאשו מן הג^ןל' "ה נסמגי׳ ,נאמדה
!

נדרך מותר־ן כנפי ל' כסנדל

ולכשיגיעו

לעיריתלוצו וכן י ס״ב וכן כתפנית צמר
יחכ׳בפ״ק דתעניות וכתבוהוהרי״ף
[כו״סש  :בתבאבי הפזיי נראה דבזמן

הזה שאנו בין הגויה שאין לחלוץוכו׳כ״ב
וכי׳ ירוחס ג״כ בשה אבי סעזרי אלאשב'

מסו׳רשעו' פכ״ל כלומ׳משו׳רשעות לגוי'
חמלעיגי׳פל יסר'6כשהולכי׳יחפי׳ולפנין

באבל תניא אבל לענין מצותעשה שבאב ל כג " כפי)> ת המטה

י,

!

פל דבייסכמיס .

׳/

 ,נהנה « ז דת קה*3

כתבי התיספ בסוף דהיי,גע׳ב•

■ כב ? ™מ
Ä
S׳
ועטיפתהראש לא ואצי׳ל קריעה דליתיה בכלל ם™ הנוהגות
באבל כדאמרי אבלו לחור וקריעה לחיד וב הר אש ז ל ומס ™ להמתין־עד ע״ש מפניטורח הפכת פכ״ל ־יל״י״ין ?"
דחיי בתפלין כיקדאבל גופיה לא מיתס אלא ביום אדלא אחמי וכבי כתבתיבסי׳ ת <א שאין לסמוך ״י  1׳  10נד
יה,יקנחשפ־תה׳
5
פל הוראה זו :
ט ב מששת ♦מי אבלות וברייתא מצות הנוהגות באבל כל ז ימי,

1^1, iw iwü« 1; ,
קביעות ^'j׳! 1׳״ו ח ו!*!*»ו* » , tw
טעם למנהג אשכנז אבל לכאורה נראה כמו שכתבתי ועוד כתב
הר״ממרוטנכור׳וציציינהגוקרמובינו ובבל אשכנז שלא להתעט'
בו בט״ב ואסמכוה אקרא בצע אמרתו ואית׳במדר׳ בזע פרפורין

הר״ 6ס והר״ן כסוף מס׳תפציות ־ ומ״סנ? שיה,יסותר
בשה הר"6שדחי־יכ כ חס יליןוכו ׳עד ;ק ) מיה« «pap

Ä

״״״
״ « ״־־ז » * ״ ? .־ז
מטשה v6
נפסקי 0־ 6ס כסי מס תעניות  :וילש i!pגרהיגה צא
נ,הגיןצהקג
דיי! יה ויש שאינן רוצין לשנות המנהג וגם אןן חצין להיות כלא ומסתב דחיי מקפללץ וכו׳ כ״כ הרמ״כיןרא־עי5
בלהיות נסכי 6ינל ישמלומעלה על ציצית ומתעטפין בטלי קטן תחת מדיהם כת רכי הא ' אבל ® חל•בס׳ ^ יסי־ןגםו׳ימייי׳ידיפב ^ מ ,תקנה (* )
ונעילתמקצ׳ הסכמי׳כוהגי׳סלא להניש בו תפילין , ,ניהנג" "
שלחנו ו6פי׳כםעוד׳סלהה בשעתו וב׳ שס יום ז׳שלו בט״ב מה שהוא אסור בט ב כגון רחיצה וסיכה
ש,ם « Sjrtrt
דבריםסלרצש כרח׳פדבריוסישאיצדם להניח3
עומדבאיסורו כל היום אבל
ותשמישהמטה
הר׳5וסמוםהשנויי׳ בלשוןברית׳זווכתו׳ הסנדל
סמקצ׳ החכמיס נהנוגיאש ,דתקיס
המט׳והסר׳תפילין תפילין בט״ב
ופי׳ המותדם בו ואסוריןבאבל כגון עיטוף וכפיית
נהעוד ו 6יצו מונע מעצמו כלום
להסיר שלא להניס של ראש וכן דקדק ה׳המגיך תפילין אערתכת
הו״אס כלו' שאינו נמנע מרחיצה וסיכה הרשות בידו אם רצה להמתין עד הערב ימתין ואס רצה
שט״ב מדבריי ולפפוקימר 3י׳ירוח׳ס  :ח 3כמס תאר ?גגצ •
מנהג אבלות מיר יעשה והביא ראיה הר״ם בפז״ל מרבדיו
ומשמים וא'צ לנהוג דברים פ ל ^ :
ומ7׳'  !:והר״י כ׳אפי׳פשאכודיוחיןאותועד מותר בתפילין ואיני מבין מ״ש דברים המותרין בו אסורין באבל המנ״כס שאין להניח בו הפלץביו׳ראשון
למח׳אסו׳בתשמי׳המטה  1tdדהוה אקוב'
של אבל וכת׳עור שכן דפת הרי״ף ואינו
כגון סילוק .תפילין שהרי גם אבל מות׳מיו׳א' ואילך :
מתו ברגל וכו' פד וכן עמא דבר בפסקי
יודע סכין לו ססרי״ף סובי כן  :ח״ל
כתב בה״ג אע״גדקי״לביתפלל אד׳של מ״ש בשב׳
הר״אש פ׳נת׳דמעכיו׳נכתו׳בהגהו׳מררכי
ואומר הבדלה על הכוס אם חל ט״ב באחד הרסב״א כמסוכתפילין בט״בנ׳מצ׳לגלוון
Iרכיהאי שמות׳לכניחיולזההסצי׳הרמכ״ן
דמ״ק דגסי׳ב וי״ה אסור ליישן פס אשמו
גמעה  :אין סאלת שלום לחבריהבט״ב בשבת אל יבדיל מבע״י דאי אבדיל קפליה לטח ב ואסו׳לו לש1לו׳
בספ׳תור׳האד׳עכ״ל והגהת מיימו׳ כתבר
והדיועו׳שאינן יודעי'משיכין אותם בשפה אלא יברך במ״ש על האש ואינו מבדיל עד אחיהתעני׳ואז מבדיל טל מי׳ם הרמב״סמקצ׳הסכמי' נוהגי׳סל 6
רכה חוספת׳וירו׳כתב׳הר״אש בסו׳תפני' על הכוס ואינו מברך על האש והרמ״בן כוז׳שאין לו להבדיל על להניח בו תפילין של ראש כ״כ בסה״ג.
והימ״בן בתור׳האד׳והימ״כס כסו׳הלכו' הכו׳וא״א הר׳יאש ז״ל חסכי׳לרברי הלכויגדולות וכ״ב רב גטרונאי :והרוקח מפני סנקרצי' פאר וכן הר׳ס
 UpHב  £3״ב צריך להזכי׳ מעין המאורע מאי היא נחם אמנם היה מניח תפילין מן המכחס
קפני׳כת' הנלכו לא ילך ויטייל ב& וק כדי
כ׳לא יבא לידי סחו׳ והמולעוכ״ה במרדי)
בבונהולמעל' פכ״ל וכן צהגו העול שלאלהניס
ה׳אלהינו את אבלי ציון ואומר אות
I
גרס׳ בפ׳מקל׳שכהגומקו׳שנהגולעשו' ירושלם לפי שהיא מענינה וכתיא״א הר״אש ז״ל כל ימי תמה ת יחפיליןבחפלי׳סחריתיבמצח'מניסין6ות׳
למה אי׳א אותו אלא בתפלת המנחה כיון דקאמריג׳ יחיד כט״ב א כתב האגוי היחידי׳לובשיס טלית קטן
מל)5כהב'{ 3עוסיז י :ימ f׳° D
הח בגליה' בלי ביכה טכ'׳ל  :כתבו ככלבו־
כמו
קאמר
תפלותיו
בבל
מסתמא
המאורע
מעין
להזכיר
צריך
^
יל
מסו
דרש בג
טעס
דהיינו
ומפי כגמ
הוא דלית לי'
מלאב'
דאמר•
כיוהרא
מחזי
הר״ש מאוי״רא הי׳מחמי׳פל פצמולשכ'
ערבית שחרית ומנח׳דר״ח חנוכה ופודים וה״ר והורה אלברצלוני
שק פזי כמה בטלני איכ' כסוקאופ׳רפ״י
מוטה פל האיץובהגסו׳מררכי דמ״ק כת
המא׳אותו בטל אומ׳אין לומהלעשו׳ולא כת ומדברי מעין המאורע ערבית ושחרית ומנחה ובש ת מדבריכן יש בני אדם שמשימין אבן תח׳ ראש׳ ליל
.מחזי כנוהג בו אסור והג״מי כתבורש״בג
דתעניתא כשאר תענית צבור ואיכא דוכתין דנהיגי למימ׳ערבי' ט״ב וימז לד־ב׳ויקס מאמי המקום וב״ה
wrw
לפחיישליוהרא ות״קחייש ליוהיאוסי' שחרית רחם ובמנחה נחם והאמלתא תליא במנהגא אע״ג דליכא ראה_דכתיב׳מה _
הזה וחרבן
כויא סמקו'
מועפו' דאפי׳לת״ק עכשיו יעשה כל אדם
עצמוכמ״ח ואל יעשהמלאכ׳בט״ב וליכא

שינוי בין נהם לרחם דאנן כל יומא דט״ב מצלינן על נחמה ובעי' ראהממעס׳הגאוני׳מצאתיפכ׳יל :כוזב
רבי׳ האי אבל ססל יו׳ז׳סלו בט״בוכו׳בם'
תניאv
רחמים על הא מלתא•*

יוהיא כיון דבשא׳ימיס נמי אין אנו רגילים כל כך במלאכ׳ דדוק' בימיהם שהיו כלס
וגילי׳במלאכ׳שייך יוהיא ולא עכשיו מיהו במקו׳סרג־לי' במלאכ׳כמו בספרד נ״ע
אס צרי׳לבט׳ממלאכ׳כט״ב ושמ׳גס שם נהגו שלא לעשו׳מלאכ׳סה״ק עכ״ל ואני אומ'
ט מנהג פשוט היה בספרד שלא לפסו׳ מלאכה בט״ב וכן מנהג כל ישרא׳בכל מקו',
ססמענושמפס (כמנהגי' שלנו כ׳ואסו׳במלאל עדחצו׳ )כ' הרוקה אפי׳במקו׳סנהגו
הלאלעשו׳ה״ת פ״י ענתו אבל ט״י גויס מות' אפי׳כביתו • כ׳בתה״דדלסלוב הפרו'
 3ט״ב ע״י ישראל משת׳ לכאורה דשרי ואח״כ נסתפק קצ׳בדבר והעלה דטוב להחמי'
אסאפס׳ע״י גויס :כתב סרש״כא במשוכ' (סי׳ תק״נא ) ולמנין פיקמסי׳שאמרת
אס מות' בט״במסתבר׳סהכל תלוי במנהג ואס הוא מקו׳שנהגיסלא לעסו׳ בודאי
נרא׳סאסו׳כפרקמטי׳לסרויס ולהסחכר אבל במקו׳סגהגו לעסו׳מלאכ׳כרא׳סמותך
אלא סממעט שאפי׳ מסנככם אב ממעט־ן מליסא וליתן ומלאכת האבדמסתברא
שטתריכדדך שאמח בח״שמ פכ״ל  ) :דג אוע׳נל העושהמלצכ׳בט״ב אינו רואה

תור׳האדם • ומ״ש רבינו ואיני מכין מ״ש דברי׳המותריס בו ואסורין באבל כגון
סלוק תפילין שהרי גס אבל מותר מיוס ראשון ואילך אין ספק שזי קושי׳ חזקה על
דברי רכינו האי ואפשר לדפוק ולו׳דרכינו האי סובר דהלכה כר׳יהוסע דאמר בס׳
אלו מגלחין אבל שני ימים הראשונים אסור להניס תפלין משני ושני בכלל מותר
להניח תפלין ואס באו פכים חדשות חולץ ומשמש לרבי׳האידכל ימי האבלות אסי"
באופני׳חדשות חולץ ואסי׳ביוס הז׳בבוקר כל זק שלא עמדו מנחשים מאצלו אס
באו סכים חוסות חולץ והשתא קאמר סאס חלז׳שלו בתשעה באב ובאו פנים
חדשות קודם סעמדו מנחמים מאצלו וחלץ תפיליו אס רצה להמתין מלהניסס עד
הערב ימתין ואס רצה להניח' אחר שעמדו מנחמים מאצלו מיד יניח' ונר' דמשוס
הכי לא נקט רכי׳האי הכסת תפילין אלא הסית תפילין דאי היה כקיט סנח׳תפילין
הוה משמט דאסור להכיסחסליןבז׳סל איל והסתא מקט הסית ' תפליץ משמע
תקנו
שכבר סיו מונסין הספלין והסיר׳מפני לפני׳חדשות :

יי מr

א־ח הלכות תשעה באב

תקנח

תקנט

תקנו (א ) תקנו כתב בה״ג
אסחל אע״ג דק״ל מתפלל ארס של מ״סבשכ׳ואומ' הבדלה מל הכוס הי5ו
ובןבמנהץ׳
ס׳כאב
כדאמי־י׳באיכ׳יבתי סאמ׳הכ״ה למלאכי הפי' מול סרק מלך בשי ודסכשהו5ן
בא׳בשכ׳לא
יבדיל
מבע״י
יכר׳דכרי
בה
*
ג ועענו׳הרמי׳כם אבל מס
^,׳
מולא 'ל מכלאת ספנסי׳סלו א״ל אף אני אעש׳קשנ׳שמש ייסקדרו ו:״5
עליי
והכרעת הר״אש הכל כתו׳באורך
בפסקי׳בסוףמס׳תעניו׳ולא ראיתי להאריך הגה׳מיי׳וכ״ב
,״ ^
.
ן
כי
וכ׳היא״ש
שנהנו
המס
כדברי
ל׳ג
המירכי במ״ק בכס הי״ס  :וגדש ואו׳קדיש שלם כלו׳שאימ'תתקבל
וכ״כ סמ״ג והכי נקטי׳־ כת׳ המרדני בתתלת וכ״ב
הגהיאשירי
דפס׳
תמניו
'
ובסמוך
אכתיב
א-ג*
פש
5
דברי
יז
;
הגהות
יינליצין
מיי' :ומ 4שועודדל)5
מ״ק סהר״ש מבונל׳רק היה אומ׳כקול
רם
י
שייך
לי׳ואכי
זפת
בייתי
שהכל
בעליםבו
יע״גהי
׳כוס כוי /מ^ יייס6ס היה יןימי
n JPn
בז׳ באב נכנסו כוי' ל^
£״
הינל ואכלו בו ישתו סי׳סד״ת וכ״כ הגהו' מיי' מדלג ואני וי)ןן
אלר^
ת
בסמיס
דהוי
תענוג
וכ״כ
הגהמ
מיי׳
וגסI
י בו וק?! ק?!ו בו יום חוט עף שפנה היר׳ ל עת
בייתי מד ואתה קדוש
א.
חת
וטפמ׳משוידאסו'
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אותו ממקוס
שקורץ בו למקום שדרכן לגוללו סיו ממעטיס 3רסךו ססושלים
וכתבו
הנהיות
מייסון
שאסר
קריאת התורה טועד ופותת באסריוי< 6סנוהגין טמ
למנצ׳דס
שאין
נוהגין
לאמרו
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מידכי
הס״ב
ךא״א
אותד ) ואומי וכא לציון בדלוג
כדפי ' וקליש בלא
תתקב׳עכ״ל :אבל במסכת סופיים כתב יש קורי? ספר קינוא
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שכתב )קודם _,
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שקורץ א-ינה כלילה ולא
כתב
שקורא
אימה
כיוס
מיה
קאמ׳אבל כמסכת סופרים כחוב שיש מאחרי אותה
עד הבק ' ואין קורץ
אופה בלילה ואפש׳לומ׳עוד דה״ק פכר כתבתי סדי היו בע א
אגל
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צנל נמס׳סופרי׳מסדר לוותו כענין סחר •בו ' הרמ״כן כספי תורש האדם על האי השלי׳תעניתו וכו׳ כ״כ הגהות מימוניו׳וסמרדכי בסוף מעניו׳• ובעל 3רית דאמרן (מ ) איןהיינהג
כיגייי ייו
נר׳דסייבוצביהבןאלאשהסרדכיכ׳במחל׳מ״קבמליכייתולפ״זאפש׳דגססמוהל
3רי' 0דמס' סופייסמסתכרא דהך מכלתא מנהגי תניא וכך היו כוסגץ שא ' קורא
מגלת קנות ופלס סועעין כדרך סאמרו במגל׳אסרו׳ומברך בקריאמ׳על מקר מגלה והסנדקוס בכלל ווה לשון המסכן מפש׳היה בימי רכ י׳ ,ע ק 3 3ןר 3י ׳ pPi ,סג ן^ ןיס מנדרין על מ!ס
וכך הזכירו שס בפי״ד וכאן אמרו סמכיך דיין האמת ונשצ׳ שמברך מליה שתים וכן שהיה ברית מילה כי׳באב ופ״ב קל לסיו' בשב׳ונדחה לאחר הסב כתקין חכפי׳יהוא' «(ס״למיניזני*
היה אבי הבן והמתין עד לחסר חצו׳וצוה (ס ) .ד׳ב« «־י״5
מ6י לאמ׳קוראץ ומספידין מנהגי כינהו
ןנן מקו' שנוהגיןלשנו׳מקומשעושיןצותו יש אבל כעי־ר הולך כליפהל? כ״ה וגם מום עד שעמה הקער׳ ואם לסמפלל מנמ״גדול׳ והלך ורחץהןא ובעל נמי5ה :מזלה ג«׳ב
יפסק
בריתו ומלו הנער ואכלו כל ציכיסס ולאענמ '
׳J
ך
־1' “ * ,
הצבורמטעסדאמרי׳ובפמסיהר ”«?««
יא השלימו עס
■מנשיו ססנו מן הדין סין לג
מותרין מפני כבוד השב׳ כ״ש ביית מילה "ד י פגע אתר
כוס ודעת התושיכרך על הכוס ויתן לתינוק לשתות ולא היישינן
דחמיר' מסי מחמיסי לכבוד השבת עד כאן נמי•־קינו׳ סבאז
לישיבת קרקע בט״ב כלל ק״ו מכפיית
 , ,ע » תי
. 6^ ־ל " י
 Mmbלשתו' »ף ^ "' שיגדי׳ביחשאינו רב'ק נוע משמ׳מדבריה׳דכעל ברי' היינו הסכדקוס יל «!צ «מינ<ק :
נ״ן  wום מ ט כ שחל בט שלא אמרי שיבריל ויתן לתינומשודחייעוי' או המוהל די״ס שלה׳הוא כמו שהו׳של אבי
; *,׳־ «׳w ^ o
דאתי למפרך רחשי שפיר דבר קבוע כיון שלפי קביעות
 ,Lאי
הכן אבל מדברי הגה׳אשירי פ׳אלו מגלחי'
דצמויצ כתורה קאי וכן נראהססר ,כ ל בא ל& עמי׳בא' בשב לסוף י ׳או ד שני׳ פ' א־ובעל ברי׳לובש בגדים
נר׳קצ׳דבפ׳ברי׳קרי בהאי עובד׳לסנדקו'
אחי אחדים אך לא לבנים ממש מעשה שהל ט״ב בשבת ונדחה ער ולא למוהל וש״מ נראה דלא גרע מוהל
וןזה של מסכ׳סופרי׳אינו שנוי זה
פסנדקוס ומפמ׳לי דהא דרביייעבץדוקא
זהשכהלכ׳ד׳מתחיל יש שקוייןספר קינו' למחרתו וחיה רבי׳יעבץ בעל ברית והתפלל מנחה בעוד היו׳גדול
כערב וכו׳עד וכ״ש בגיס זכרים ובהלכה ז' ורחץ ולא השלים תעניתו לפי שי״ט שלו היה וראיה מהא דתני׳ כס״ב שחל להיו׳בשב׳ונדח׳למחרתו דכיון
דאדחי לא סמי׳כולי האי אבל אס לא היה
מחסילוהקורא * וסר ברוך דיין האח׳ויש א״ר אליעזר בר צדוק_ אני הייתי מכני סנאה בן בנימין וחל טי׳ב
שמכיחין את המורה על הקרקע כאבלות בשפת ודחינוהו עד לאח׳שבת והתענינו בו ולא השלמנוהו מפגי נדס' אלא שחל להיו ' בא' מימי הפבוע ל)3
סחורהואומ׳נפלס עטרתראשינו ומעד
היה מקיל בו בכך וכן משמ׳מההי׳דמייתי
ונ״סלסוח עם הגוי וא״כ והקור׳או׳כרוך שי״ס שלנו היה ונוהגין שלא לשחוט ושלא להכין צרכי סעוד׳עד
מר׳אליפז' בר צדוק דאמ'יוחל ט״ב בשבת
דיןהצמ׳לקתני לצו אקור׳קינו׳קאי אלא לאחר הצו' במנת' קורין ויחל כמו בשאר תעניות ומפטירין דרשו ודחינוהו לאחר השב׳ואס אית׳דה״ה לחל
ורבי׳האיכתב שמגהו,להפטיר שובה ומתפללין י״ה ברכות ואום׳ ט״ב בא ' מימי השבוע ה״ל לסתום ולומר
צקורא כתורה כדפרי' וכן נהגו העולם
שהעולה לקרו' קוד 'שיכרךכרכ ' התור"אומ' נחם בבונה ירושלים ועננו בש״ת וש״צ אומרו בין גואי לרופא :
והתענינוכט״ב ולא השלמסהומפניסי״ט
DPH
משחרב הבי׳ תקנו שבכל דבישמח' שיהי׳בה שלנו היה ואין לומר דאצטייך למימ׳דסל
נדון דיין הצע  ( :ואין מכה׳זה במקומינו
וזכר לחורבן הבי׳וע״כ אמרו סר אר׳ את ביתו בסי׳ומניח ט׳באב בסבת ודחוהו למחרתו לאשמועי'
:ואסיש
ו5וי 1מברכין דיין צמת כלל )
צכל כעיר הולך בלילה לבית הכנס' וצו' בו אמ׳על אמה בלא סיד זכר לחורבן הבי׳והרמ״בם ז״ל כ׳איןכונץ לאפ״ה התענו בו רוב היום וכדקתני
והתענינו דסא ודאי לא אתא״אלא לומר
נ״כהרא״ס כסוף תעניו׳בסס סר"ס .וכפ' בנין מסיד כבנין המלכי׳אלא טח ביתו בטיט וסר בסידינס״א בסי׳
דלא השלימוהו מפני סי״ט סלה׳היה וא״כ
 fernמשוס ומכל כל ג׳ימיס הראשונים ובטרכסירסומשיי׳בו אמי על אם׳ ואינו משמע כן בגמ׳רבתידמייתי
למה לי׳למימ' דט״ב שסל להיו׳בשכ׳ונדת׳
הולך הך כריית׳ ת״ר לא יסודאד׳את ביתו בסיד ואם עיר׳בו חול או תבן
ואילך ,
מכאן ■ .
צינו הולך לבית האכל .
הו׳טרכסידואסו׳תבן פות י ומסיק כך אמרו למחרתו הוה אי לאו למימר׳ דדוק׳בכה״ג
המנסמיס מות׳ר״י אומי חול הרי
ו5ויט יושב במקו
הוא דלא בעי לאשלומי אבל אס חל להיי׳
0ממנשמיםוכס ב כמי היי כמו "3ל מג חכטי׳סד אדם את ביתו בסיד ומשיי׳כו אמ׳על אמ׳אלמא ע״י שיו׳
ימים ואילך והולך לב׳ ה פס שצר הקהל אמה על אמה מות כל פיני פיר ועושה אשה תכשיטיה ומשיירת כא׳פימי השבו׳צריך להשלי ' ט יכ״כמתוך
תשובה אחת מחכמי אשכנז סבאס לידי:
סיץ כשו ( 3״ה )מ״ש?הגי  mאנ 5מגיי«• ׳
נה בחס דבר מועט ומאי היא פת צרעה פי׳טפול סיד שמטפל׳במקו׳
ונוחמם שלא לסתו׳ושלא להכיןצרכי
צכליס•* ׳;10ך ^יג0זמפניפה('יוגי3ו'י£
הציעי' ועושה אד' כל צרכי פעור' ופשיי׳כה רבד מועט אפי׳כסא׳ סעוד׳פד אחר חצו׳כ״כ הראש בסו תערו'
 DNMיש5אממיר*15S0כמגווג3ת3ןיגסג^ילן
תינו׳למול מלין צווחו צחר סקיצות וים דהו־סנא ותקנו להניח אפר בראש חתנים במקו׳* 1נח׳תפלין ואסור בשם הר°מ וכ׳סלשון התו׳משמ׳כן דתניא
ממקרן כט״ב למוצאי ט״ב פי' מסו' היום
פמתיני׳ עד צח׳סצו ' שתי ססברו׳כמוכו ,עטרות לחתגי׳ודוק׳לחתנים שלא אפרו אלא בעת חבוי שמח׳אב
במרדכי דס״ק ונתןטפ' לממתיני' עד 6חר לשא׳כל ארס מלתי וקאמ׳ר רב לא שנו אלא של מלח וגפרי׳אבל כמו ממנחה ולמעלה דומיא די״ה דמותר
חצות לקודם חל צכילו' עליו ומיל' עושין של ורד  .והדס מותר ושמואל אומר אף של ודד והדס בקניב' ירק מן המנחה ולמעלה ע״כ וכ״ב
צות׳כשמחה דכפיכסש צנכי מל צמימך
סגהו׳מימוניו׳ וכ״כ במרדכי במפלת מ״ק
וכ׳דסוב להמתין ממנחה ולמעלה ומשמע
הקכמ׳קודצ תגר */עליהן
וכ׳שבספ'
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מדבריו ולהמתין עד מנחה קטנה קאער
שלהרא * יירי שאין ררךלעשותו מקנים וחילתאלא כעיזכיפה
”
עד ^
אכל העולם לא נהגו להמתין אלא
"קפסיפימס־עממס י־פ ^ ־כמנו׳ עועושין לחתן שיושב כה וכלו מותרות ככל חוץ מבעיר של והב קצות  :כתב הרש״בא כתשובה על'א
שאסרו ףא לכלות והרם בן כ דלאו דוק עיר של זהב אלא כל
והפולס כו הגיז ^ למו ל עד/ 3חר m0
סשחטקודס חצות כלל דברים אלו ל 6
ולסתאוקולהתעסקבנהי
( והמנהג במדינתי מ למולו מיד אתר הקינות וכ״כ מהרי״ל וקראיתימעש ) נהגו בהס אלא כדי שיהאיוש׳ומיוש׳באביל׳של־ירושל'
צבל איןפמתיני ' עד זמן סאומרי'כסמו׳וכ״הרוקיבסי׳קי״ג שכן נוהגים בשפי״רא וקינו׳כאכל ואס נהגו שלא לשחוט עד חצות או עד הערב אסו׳להקל בזה עכ״ל:
שובה:
קורין ויחל ומפטירין דרסו וכו׳הר״ד צבודרסס סתס שמפטירין
סצין מלין קורס חצו׳לפי סקודס סצו׳חל עדיין הצבלות  :לי״אשציןלכרך במנחה
על הכוס אלא יברך בלא צום ודעת התוס' שיברך על הכוסלימן לתכוק לספות ולצ
(אומר נחס בכונס ירושלם כבר נתבצר משפטו כסי׳תקנ״ז ומשפט עננו יתבצד
חייפי׳דלעא אתי למסרך כס״ס בכל מערבין ( דף מ ) אמרי׳דבי״ה אי אפשל ומזמן בסי׳תקס״ה ותק״מו כתבו הפוס׳כס״ב דתעניות אהא דאמרי׳ביוצאין לכי׳סקכרו׳
על הכום משו׳דאי אפש׳לפופמו משו׳דכיון דאפר זמן קכליס עליה לי״ה ואסר לי ' ביוס ת״צ מכאןניהגיןבכ"מ לילך לב״סק בט״ב שהיי ט״ב הוי מ״צ • כתובבמש״כץ
ולמיתביה לינוקא לא דלפא אתי למסיך וכתבו כתוס׳אומ׳רכי׳סמואל דוק׳גבי זמן פי׳תס״א שבימי רבי׳יעק׳סגןלויס מת אדס א׳בט״ב ולס הכיס לומ׳עליו צ״ס משוס
משחרב הבית תקנו שככל דבר שמחה שיהיה בס
פסוא קבוע חיישי ' דלמ' אתי למסיך אכל אס אירע ברית מילה בט*ב או בי״ה דלא דכמי׳קרא עלי מוע' :תקס
הוי אלא אקראי בעלמ׳לא סיישי׳דלמ׳אתי למסיך וכ״כ פס המידכי וכמ׳הי ?בס" ' 7זכר לחרבן הכית ועל כן אמרו שד אדס את ביתו בסיר ומניח בו אמס על אמה בלא
תולין סהרש״בא הק׳עליה מכסות׳בכרעא דאמרי׳התס דלא ליתכי׳לימק׳למזרעיה סיד זיר לסרבן פשוט ס״פ אזקת הבתים ( דף ס ) ומפרש סס שזה השיור יסא כנגד
רדלמ׳אתי למסיך ולי אינה קושי' דאי שריק בכשות׳ע״י תצדק ישראל אתי למעבד הפתח וכתבוהוהרי״ףוהרמ״ב׳וסר״אש ז״ל ורכי׳אגב שיטפ׳נסמט ממנו־והרסב׳
הכי מל שתא ושפא מה שאין כן במילה בטיב אובי״הדלאמתמדא בהו כולי האי כתב אין כונין בנין משיד כבנין המלכי ' וכו׳בסוף הלכו׳תעניות כתב כן  :ומ״ש
ימ״ס הגאוני׳צמרו דלא מברכיכן אכסא אלא מייתיק אסא ומנרכי' עליה עכ״ל :רבי׳ואינו משמ׳כן בגמ׳דבתר דמייתי הך כרית ' ת״י לא יסוד אדם את ביתו בסיד
והמח־כי כ׳במס׳יומ' בפס ר״ת דבכוס דמילס לא חיישי׳דלמ׳אתי למסרך דלא דמי וכו׳מסיק כך אמרו חכמים סד אד© את כימו בסיד וכו ' ניצה מדבריו סהוא&בור
לזמן די״ה דהת׳שתיית כוס משו׳י״ה וכן כמי כשלת׳בכרע׳ס׳תולין דאסו׳דלמא אתי סטעמו של המנ״בס שאס׳לנכו׳בנין מסיד ככניןהמלכי׳הוא סהא דת״ר לא ישו׳את
למסיך דסמ׳סתכא משו׳זייעה דכלאי' ואתי למסרך• ובמרדכי ישן כ׳סס דככי האי ביתו בסי׳ומפני כך הקש׳לו טדמסי׳כתר הכי סד אד׳את ביתו כסי׳ומשיי׳בו אמה
ינוק׳לא חיישי׳למסיך וכיחיישי׳למסיך ס״מ בתנו׳סגדו׳קצ׳וכותן אל לבו כדמשמ' על אמ' אלמ׳ע״י שיור אמס מל אמ׳מות׳כל מיני סיד ותמהני עליו כמ׳תיסהי סדא
• בפ׳תולין גבי זיע כשות׳בכרמ׳ע״כ כ׳סמרדכי בס״סככלמערביןפעס א׳איי׳חופה דהא דקתכי כואמרו חכמי׳סד אדס את ביתו בסיד ומשיי׳ בה וכו׳צא מסקנ׳דשקל׳
לי בטב׳והויה יש״בס לכרך על הכוס וליתכי׳לינוקא • וכ׳הי״ד אכודרה׳סהרמ״בס ועריא מל דין סד את ביתו כסיד סיא אלא הכי איתא ת״ר כשחרב הבית כראשונה
כבתשובה כדביי הגאוני׳וכץ דעת בעל העטור כמבואר בדברי יבי׳בטוי י״ד סי' רבו פמשקביפראל סלא לאכול בסר ושלא לפתו' ייןנ« פל להס ר׳יהופע א״ל מפני
תק״נט וגס הרש״בא כ׳בתסוב׳כ׳שס הרי״ף כלפעני׳סאיץהיולד׳שות׳כו איןמברכין מה אין אתם אוכלים בסר וכו׳סלא להתאבל כל מיקר א״א להתאבל יות' מדאי א״א
לע יין של ברכת סמיל׳ולפנין הלל נקיטיקכדברי הגאוני' והרי״ף וסרמב׳ז״ל לבי' אלא כך אמרו חכמי׳סד את ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט וכיון דבריתא באפי
 3ילהמיל׳בלא מם ובט״ב אסא נמי לא סייתינן ( עיי׳כי״ד סי׳רס"ס ) מטעמ׳ דאין נפשה היא לא שייךלמימ׳דמסי׳כך אמרו חכמי׳סד את ביתו בסיד דהא לאומסקנא
סהיכין על הגסמי׳כשהל להיו׳במ״ס ובי״ז בממח ובג׳כמשרי ובמשר׳כטלשהיולד׳ היא*ומור דאת״ל דפליגי בריתות אהדדי אפשר דסל ;ה כקמיתא ולא כבסייתא
דמשו׳דמאריתלמודמייתילהככתרית' לאמכימ׳מלת׳דתיהוי הלכתכוות׳ועו׳
יכולה לסמו׳מברכין על הכוס ותסת׳ממכו היולד׳והוא שתשמע הברכ׳ולא תפסיק
בדברי׳בץ שמיעת הברכה לשתיית הכוסת :ובעל ברית ליכס בגדיי אסיי׳אך לא דהא איכא למימר דלא פליגי דמזדא מפרי גווני שרי או שיערב בו חול או תבן אל
ואידך
למיס ממש כ"כ המרדני בתחלת מועתקטן  :ומ״ש מעסה שסל ס״ב להיו׳בשבת שישייר בו אמה על אמה וברימ׳קמיפא תני תקנת' דסול ותבן
נדקס למחרתו׳והיה רבי׳ יעק בעל ברית והתפלל מנח ' בעוד סיום גדול ורסן ולא
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התו׳דלאכפסרו׳שלהראשאיירי ומכס"
זתיה)(• ואידך כרית׳קסניתקנת׳דשיור אמה -ועוד לסי דבריו מאי כיסי סיד
■ כבנין כמלכי'
גטין כתבו כן ולא נר׳להםדברי יש",
המנה ,מנרי הטור ומס־ כיסו גיס את ביתו כסיד
דתרויהו
סיד
כינהו
ומהנין
זה
לזה
שאס׳הרמ״ב׳כזה
ספי׳רעטרה
ממש
היא
•
כי׳! '  /מותח בכל .
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חץ מבעיר של זהב
וכו׳בסוףסר_0ה
עד 1׳» שיור אחה והתי׳בזה לכך נ״ל דרכי' לא דק כדברי הימ״כס
סיודכלל דהרמ״בס לאו אמיני סיד קפיד (שס ) תנן כסילמוס סל ט־טוס גזיו פ ' עשמת ה
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ימ(
שם
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מאי
עעי־י׳כלורן'
על)5תס נ!הי*.ם דכל מיני סידשוי׳ולא אתי למיש׳אלא מיני
וכיו׳כךמפו׳כדכרי הרמ״ב׳גנוסח׳ אמר רבה כר בי סנה א״ר
יוחנן
עיר
של
זהב
תני׳כמי
הכי
'אי
זהר
עטמייכלו׳רוי!
כלו׳מיד׳
■
u1,0
מסיו'
קי^רנכל .־
"ידן שכת' כלשון הזה תקנו חכמים שהיו
זהב אכל עוש אית׳כיפ׳ פל מילתופרש״י
(נ )
דעיינז
באותו הדויסאץ גונין לעול׳בכין מסויי'
נהג! נשתיהן ומכוייר כמין המלסייוזס כריפ׳מפורסת כל שעיקרו של כסף’ או של זהב «סור אף לכלו' ולא התירו להם עיר של זהב עטיה סל זהב ועיי סלזה,3
נוענין אפר על
רלמ קתן ונם סיסשסבס״פ חזקת הבתים סטייה בלא אלא שעיקרן של מיני צבעוני׳אגג״פ שיש כי משבצות זהב וכ״כ מצריר׳עלי׳ וכי הימ״בן כת״ה גרמי׳ ^ק
הרמב׳ז״ל גזרו על עטרו׳כלות שלכסף וזהב אכל עטרו׳ של גדיל דגטץ רבינ׳אסנסי׳ למר בר רב אישי
jto1
■
החתן תשגרהכיש מחלוקת אין מסיידין ואין מכיירין ואין
מות׳לכלו׳ושא׳כל אד׳חוץ מחתן וכלמותרקבכל ואסרו כל מיני גדי׳כלילא לכיתיסא״ל לא סברלססף
שתנדכין עליו מפייחין בזפןכזה ומשמ׳ליה דסיוד וכיור
נרכע
איריס '
הססמכנפוהיסהעטי׳כלזמן סמצנע׳
לכרך) ופיוס מיני פתוסי ' וציורי׳הט ואפשר דאין שיר כין בכלי בין כפה ופרש״י כנוך לשורר בכית המשתה והתו'
י ולכן
נה
4
ו
בראש
כהןגדול
תהא
עטרה
בראש
נלאד׳
מנת אירוסי) על מכיירין ואין מפייחץ הם פתוחי' וציורים מפרשי׳דאפי׳כלא משת׳נמי ודוק' למי שרגיל בכך כההיא דאית'
כוששלמרש" ואין מסיידיןאינומיני ציור אלא כמפת' בירושלמי ריש גלותא הוה קאי ודמיך כזמר פי' בשכבו ובקומו נסתלקה מצנפ׳מראש כקגדולנסתלקה
עטרה מראש כל אד׳אמ׳ליהדומיאדכהן
וס״ק אין מס-״ידין ופל הסיו' יכייר ויפייס היומזמרין לפניו ומלשון חרמב״ם זיל משמע רבכלי אסו' לשמוע
גדול בגברי וההי׳לבמו כלה גדיל וק 4
דאפי' כיור ופיוח בלא סיוד
לא תואר לו ככל ענין ובפה דוקא על היין אכל הוא ביאר בתשו׳שאליראפי,
גברי דאס׳להו כליל׳סתכי'׳יכעסודפניוו׳
ולא הדר הלכך לא ממסר
ואפס׳פוד
לומ
כפה אסו׳אף פלא
משתה ואין חילוק בין לשון עברי ולשון ערפי סתכי׳תנן ודומיא דגברי בכסי מותרכך
סדרן היעולס
כסיוצי׳לסוד
בתיהם
טחיס
וכ״ש אם הן דירי ניבול שאסו׳לשומעואף פלא מליצ׳וגיגון וד״מ פי׳ר״ת נמצאו חתטיאסורי׳מלהמטרוש
בטיט תחלה ואחר כך
סדים
בסיד
אכל
שירת אהכי׳כגון לשבח יפה ביופיו ומוצ׳בואבלמות׳לום' שירו' והכלו׳מותרו׳בכלןחוץ מעיר של זהבושאר
המלכי׳אין טחי׳בטיט תחל אלא הכל מיד
ותושבחו׳על היין בבית המשת׳ואסו׳לאד׳שימלא שחוק פיו בגלו' אנסים ונשי ' מותרין בכלןוקסה לימה
וקתני דאין מסיידין בענין זה שהוא דרך
ס אמרו 3פ' במה אפס גניאסטמ׳מעוס
הזה שנאמ׳אז ימלא שחוק פינו :
גדולה ומעלה ובסייד וגיור כזה אין שוס
התאה עריישראל בחורבנן אומר על ר״א בר׳פמעין אסיו אין בהמסו׳עטרוע
תקנה ואפילו ע״י סיור אמה והיינו
דלא
כלות אלא י״ל דכל דאכסבא אשורמשוס
I
הראשונה
שרואה
עריקדשךהיו
קתני האי מתנית׳ שוס תקנת' וזהו
ש
:
׳ת
עטרות דלאו דוק' עיר של זהבואצטמ׳יס
הרמ״כס שאין כונין לעולם כנין מסוייד מדבר וקורע ואינו
צרי׳לקרוע
עוד
באחרו׳
וכשרוא׳
ירושלים
אומי
בה מסבצו ' 5הכ וכיון דעיקרה בגדללא
ומכויי׳כמיןהמלכי׳ומדקאמ׳לפול׳מסמע ציון
היתה מדבירושלייש ^ מה וקורע וכשרואה בית המקראומר גזרו ודרכינ׳סל מיני נכעוניסהוהנדהא'
שאין לו שום תקנ׳וכאינךתרי בריתו׳סוב׳ בית
קדשינו
ותפארתינו אשר הללוךאפותינו היה לשריפת אש דקא גדיל דותיא דממס'דאסור׳לחתניס
הרס״בס דלא פליגי אהדדי אלאחדא
וכל מחמדינו הי׳לחרב׳וקורע־ומהיכן חייב לקרוע משיגיע לצופי' ומותרת לכלו׳סא״א לנוולן לגמריוהיינו
ברייתא תכי מקנת' חדא
ואידך תני אידך ואם ראה המקדש תחילה קורע על המקדש ומוסיף על ירושלם דתניא סתס איזו היא עטרו' כלו עירשל
תקנת׳ותקנת׳דשיו׳אמה
הרי
כתב
אותה
ואם
ראה
זהב
אכל
ירושלס
עוש׳סוא
תחל׳קורע על ירושלם
כפה סל מילת לאסתי'
כפני
בהדי' ותקנת ' דפרוב תבן או חול לגרסת
בה מטרה שיש בס כסוזוזהב אלא שלמיל'
רבי׳ בדברי הרמ״כ׳דמצריך כטרכסיד
שיור
אמה
פוסק
כר
'
יהוד ' ולנסח ' דידן שאין הוו וכתב ה״ה סכך היא דעת הרמ״כם סכת׳של כסף או זהב אבל בנוסה שלנובספר
כתיב כה פיכסיד נר׳פסו׳פוסק
כרבנן
ולא
הוצרך
לסזכי
'
תקנמ׳דערוב
חיל
או תבן הרש״בס כתוב אס היה סס כסף ומשמע לפי נוסחה זו סאע״ס שעקרה סלגדיל אס
דההו׳טרכסיד מקרי ואיסולא
קאמ׳דבעישיור
אמה
אלא
בסיד
דוק
'
דאלוטרכסיד
קבועים כה משבצות כסף או זהב אסוי  :ומ״ישרבי׳ושא׳כל אדס חיץמסמןוכלס
בלאו הכי נמי שרי • והרי״ף
והרא״ס
כתבו
בסוף
פעכיו׳ההיא
דסד
אדם
ביפו
בסיד
מומרים בכל כבר נתבאר כסמוך  :ומ׳ש רבי' בסס הרמ״בן דכל שעיקרושלכסף
ומשייראמה על אמה
וא״עפ
שלא
כתבו הא
דתני׳אין מסיידין ואין מכיירין ואץ צו של זהב אסור אף לכלות לאו למימר דלשאר נשים אסור דסא כלשאינ׳כלהלא
מפייחין אפש' דלאו
משו
'
דסבי׳לן
שאיל
כהלכת
'
הסמיטוה
אלא משו' דמכיון דסיוד
מיתסרבמידי אלא היינו לימ׳דלא מיבעיא לחתני׳דאסור אלא אף לכלו׳-ו&סוו*
פשוט לא התירו
אלא
ע״י
סיור
אמה
ממיל׳
מסמ׳דסיוד
וכיו
^
כמין המלכים כל מיני סיר בין בכלי בץ בפה בסוף סוטס ( דמח ) תנןמשבטל'סנה.דריןבטלהשיר
ודאי אסו' אפי׳
פ״י
סיור
י
*
ואפש
'
שהם
סוברי
'
דהנך
דמ
סרו
ע״ישיור אמה אלא מכיס המפתצו׳סנא׳כשיר לא ישתו יין וכפ״ק דגטין (ד ז ) סלחו לי׳למרעוקכ׳זמיא
פהר״ן כתב
טל
דברי
הרי״ף
כריתא
דא
ין
מסיידין
ואין
מכיירץ
נראה
שהוא
סוכר
מנ״ל
ראסיר
שרטט
וכ׳להו
אל
תשמח
ישראל אל גילבטמי׳ולישלח להו מהנאכשי'<!א
ללסר״יף נפי אית' וכמו שכתבתי
תחל ' והרמ״בן ג״כ כתב׳בתור׳ פאד׳ורע דבההיא ישתו יין אי מההוא הוה אמיכ׳סני מילי זמר׳דמנ׳ אבל דפומא שרי קמ״לופי׳רש״י
ברית׳דאין מסיידין ואץ מכיירין
מסיי׳
לקח
חצר
מסויידתמפוייר
'
ומפריס׳
הרי
זו
.
זמר׳לשורר
בבית
המשתאות
וכתבו
התו׳כן
משמ׳מדקאמ׳ולישלחלהומהכ׳כשיר
ברוזקמ׳כפל׳אינו חוזר וסנה
אות׳כלומ׳אינו
סד
ומכייר ומפייס אותה והר״מב׳כת' לא ישתו יין וראו להחמיר בכיוצ׳דההוא דירוסל׳דהוה קאיס ודשיך בזמי׳שהתענג
הלוק׳חצר מסוייד
ומכויירהרי
זו
בחזקת׳ואץ
מחייבין
אותו
לקלו׳סכתלי׳ולא
חשש
ביות׳ושי׳סל מצות שרי כגון בשע׳חופ׳ספופץ לשמח חסן וכל' וגס סמ״גכ׳בה׳ט״ב
לכתו' סשס כפל'
אינו
חוזי
ובונה
אותה
משוס
דמילת
'
דפסיט׳סוא
:
(
0
״ש
ומושה
דלסמח
חתן
וכלה
שהוא
סיר
של
מצרה
מות׳ודבי׳כת' כסי׳של״ח בסס אבי״השסוחר
אישה תכשיטיה ומשיירת כסס דבר
מועט ופו ,עד במקום הנחת ממלין זהו סיום לומי לגוי בסבת לנגן בכלי שיר כסופו׳דאמירס לגוי במקום מצוס סרי ואיןשמח'
הברית׳סכפבתי כסמוך
דמשחר׳בית
המקדש
רבו
פיושיס
בישראל
ז
ומה
שפירש
חמן
וכלה
בלא
כלי
שיר
פ״כ
:
ומ״ש
רבי׳ומלסון
הרמ״כס
משמע
דככלי
אסר׳בסל
רבי׳פידעא טיפול סיד
כך
פי׳רש״כסוהר״ן כתב בסוף תעניו׳גשס העסו׳רכססאסס הנין .ובפה דוק׳על היין כן משמ׳ממה שכ׳בסוף המו׳תעני׳ וז״ל וכן גזרוסלאלנגן
קולע׳סטר'
משייר׳ממנו
דבר
מועט
בין
אזנה
לפדחת
'
כנגד
צדעתס
והימ״בס כתב ככלי שיר וכל מיני זמי וכל משמיעי קול שלשיר אסור לשמוח בהן ואסורלשמע!
כסהאשה
עושה
תכשיטי
הכסף
והזהב
משייר
'
מין
ממיני
התכשיט
שנוהג
'
בהן
כדי
מפני
החרק ואפי׳סירה בפה על היין אסורה סנא ' בשיר לא ישתו יין וכבר נהגוכל
סלא יהא תכשיט טלם וכה׳דתני׳עושה אדם כל צרכי סעודה ומשייר בה
דבר
מועט
ישראל
לו׳רביי
תוסכחות או שיי סל הודאות לאל וכיוצא בהן מל
■היין  :ומ״ש".
כתב הרמ״בס ח״ל וכן התקינו שהעורך סלחן לעסות סעודה לאורחים
מחסר ממנו רכי׳סתומר לומר שירו׳ותסבחו׳על היין בכית המסתס כ״כ היי״ף והר׳אס כפ'אין
מעט ומניח מקום פנוי בלא קמרה מן
הקערו׳הראויות למת שס ותקנו להניח אפר מומדיןבשס גאוןוכ״כ ה״הבשסגאון גס כן וכן הס דברי סימ״בס שכתבתיכסמוך:
כראש חמני׳במקו׳הכחת חפלין גס !
?
0
״פ
חזק׳הבתי׳וכתב
רבינו
בטור
אבן
העזר
גרסינץ בסוף מוטס אמ׳רנ אורכא דשמפא זערא תיעקר אמר רבא זמרא נניח'
סימן ס״ה וכן נוהגים באשכנז
כשעת
ברכה
נותנץ
לחתן
אפר
בראשו
כמקים
חורב' בסיפ׳סנ׳קול ישורר כחלון חיב בסדף אע' רב סיבת זמרא מגדי ודכקרישרי
סמפלין ובספרד נופגין ניתן בראשו עטרה עסוייה מעלה זית לסי שהזית מר זכר דגרדאי אסיר ופרש״י דנגדי מוסכי ספינו׳גחבל שרי שאינו אלא לזרזםכמלאכתו•
לאכלו׳ירושל׳ונהר׳כהר' ופשסי׳עכ״ל
וכת׳הכלבו יס מקו׳נמנעושלא לתת אפ׳מקל' ודכקרישמזמרים נשעה שחורשים אינו אלא לכוין את השוורים לתלפיהסשסולר
בראשי חתני׳מפני שאין העם
סוחזקי׳כלל
בסנח׳תפלץ ולא יהיה לסם האפ' תחת לקול הסיר שערב עליהם דגרדאי אינו אלא לשחוק  :ואסור לאדם שימלאשחוק
עאר ויסוששו ג״כ שפא לא
יהיה
ג״ב
פאר
תחת אס ' ונהגולעשר' זכמן אח׳במקומו פיו בגלות הזה שנא׳סז ימלא שחוק פיכו וכו׳בריש פרק אין עומדין ( דף לא )אסור
סניתנין מהס
שחור׳עלראש
החתן
וסכל׳ועל
זה
פ
&
ס
סמנה׳לשכ׳הכוס
אס׳ז׳ברכות
לאדם שימלא שחיק פיו כעולם הזה ומפ׳רבי׳דכימי סגסל! ך *,קא
וכך סייח
ע״ב ב
ואסרו
עטרו׳לחתכי׳משנ׳בסוף
סוט
'
(
דף
כט
)
בפולמוס
של
pVo
אספסייאנוס
בתורת האדם אבל ה״ר יוכה פי' דשלא כימי הגלות כמי קאמר
שהשמח®
גזרו על עטרות חתני ' • וס״ש ודוקא לחתנים שלא אסרו אלא בעת רבוי שפחה
יתירה מרגילה את האדם לשכוח המצוות :
כ״ב כרמב״ן בת״ה גני עטרות כלות וז״ל ודוקא לכלה אבל שאר כשי' מותי כדתנן
הקפא
חרואה ערי ישראל בחורבנן אומר על הראשונה שרואה עריקושך
ולא בעיר סל זהב מאי עיר■ סל זהב ימשלי׳דדהבא כדפבד ליה ר״ע לדכיתהואלעא
היו מדבר וקורע מימר׳דר״א גס' אלו מגלחץ( ד כ ג ) אלאשסה
איכה אסורה אלא,לכלות וכן עטרו׳חתכים ששנינו דוקא
חתנים אכל שאר כל אדם כתוב ערי יהודה וכך הם דברי כל הפוסקים וגס רכי׳כך כת׳כטור י״ד סי¥מוערי
מותרי׳כהס לא גזרו אלא בשע׳שמחה וכ״ב
השי׳יבפ׳כמה
אשס
וכפ״ק
דגטין
וכ״ב
ישראל דכתב הכא לאו דוקא וכן המנהג שלא לקרוע אלא על ערי יסודה דוק ' יק ל
ס״ה  :וסי ש וקאער רב לא שנו אלא של
מלח
וגפרית
וכו׳שם
בסוף
סוטה
ופרש״י
דכיון
דבגמר׳מיימי
לס
מדכפיב
ויבאו
אנשים מסכם מאילו ומסערוןמגולחיםזק1
0ל מלח וסל גפרית ענין עטרה עושי׳מאבץ מלת שהוא צלול כאבן
הבדולח וצובעין וקרזפי בגדים ה״לל דעל כל ערי ישראל קורעיץ דסא ה ני עיירות ערי ישראל הס
אומה במיני ציוריןכגפרי׳כסס שעושים בכלי זהב וכסף
שקורין נאי״לה חיל' כעין ולא ערי יהודה ושמא י״ל והצי לא קרעו בגדיהם עד שראו המצפה סהיאמערי
גומא הגדל במים  :וס״ש רבי׳ופסק הרמ״כס כשמואל
אינו
מכוון
דהא
לשמואל
יסודה • והאי פרי יהודה כחרמן דקאמר דהיינו שהן חיבות ואין בהם ייסובכלל
פל קנים וסילת מיהא שרן ואילו הרמ״כ׳סת׳וכת׳גזרו
עלעטרו׳חתניס
שלא
להניחם
אבל אס יש בהם ייסוב אע״פ שהם בידי גויס היס ני׳ליאור' דאין צרי׳לקרועואפח
כלל ולא חלק ביןסל פאר מיני׳לשל קני׳וחילת
וטעמו
מפני
סבגמ׳אסר
מחלקי
'
רב דנל שהם כידי גויס
אפ״פ סיס בהם יישובכחרבכן מיקרי וכן עיקר :ום״שואינו
ושמואל אמרי׳ולויאמ׳אסמל
מני׳ומילח אסו' וממני
לוי ברוחנו׳אס -חל־מרימ \\ n
ושל רריד ליזרייו ר^) חיודו
רידמידיחרוVS«!r/Viinץי״ד• רת«01־» ירוה רומניותכשה
ושמואל אמיי׳ולויאמ׳אף של קני׳וחילת
אסו׳וקתנילוי
במתכי׳אףשל־קניס
צריך
לקרוע
באחרות כן דקדק שם הרא״סוכ״כס״ה בסוף הלבות תעניות
חילת אסור ופסק הלכה כלוי משוס דגדול
מרב ושמואל הוה■  :ומ׳  .$ופירשו הרמ״נן !"ל  :וט׳יש וכשרואה ימשלס אוע׳ציון מדבר היתה■
ירושלס

א־ח

חלמת

ד״מ

וי ^סשממי־ וקורסבמימראלנזכרת -וללהמ׳בטס הרמ״ק  6ניממהכיו! דקתני ■ מתעמת חלום כמבוארלדברי רדיבסי ' תקס״ח וכדברי ירמ״בס נל׳א  :ולמרדכי חקסב ( א)
מל ערי יהוד' 3חודבנץ קורע מהלל בייוסלס בחרמה והלא ? בלל ליתהד״לסצס ■ כתב כל תעני׳שלא קי ל עליו מבע״י לאו שמיס תענית ודמיא למייוחא מלייא זיק5ן
ך" *!קןא
«לע גפרי יהודה סהר וקורע מל ירושלס סאלו בשאר פרי יהודה קרע פל ל מק « שמע דלא חשיב מעני' ומומר .ל 6מל סע" פ■ שקבל עליו 6חד מסכה להתעמת גל ?TwnlVrj
| נו קורפעל הענייה וקורע על ערי יהודה בעני מנמל ועל ידוסלס קרע א׳בכני פיוס דכיון דלא וךבלמבע״יכאלו לא קבל ( והגו' חילק עליו בו כמ״ס בסמיך למנין 2יל/ה "Üניכמם
»נעו ואס קרע מל ימסלסתחלה אינו
מענית ספות ובן דעת הרא״ש ותיסעו׳ ) לו! ע7הצ■ כ'זורחת
!רר׳ע לס אר ערי יהוד׳שככ׳קרע לקדושה בפני עצמו .ועז! המקדש בפני עצמו היה הולך■ יבא אס שההיל׳ ומיהו כיליי דאס לתממ מתס ללעכנו «ת ««איר* ע3
^ .וגסהר׳־אשכיראה דעל עיייהיר' יוששלא ראה אותורצ ; מרועפחומבן  .א״צ לקרוע וצרי׳לקרועדלאגיעממער״לי' (0)m '^wwס' < צ 13w״*
§ינו קורע אלס ע להד6
שי ׳ונה
וש ל מקומר וכל בגדים שעליו עד שמגלה לבו
ואסורל< אחות ץ פיר׳ וראכי״ה כליג עלי׳מא וס״ך מילבי ספ! פ זג־סהר ^ידנמגי,
נל־ו  6חמ'םרצה אינו קור רצי נרי
לקיו תפירה
מבפני׳ואחר׳עליה מבחוץ אבל מותר
למוללן מפימויינוז׳ל דאס לא קבל מבע״יאץ למפלל עגיס
עלכל צ וא שהוא רוצה לפה ליה למימי
דללוהו?? ולעמזר׳רמי? חולמות! דיה -ריהירית שאינןבמרךגשרדך! .
מתעל עננו למסי מג לח להסום בעב
1
r
דע׳זמעסהבאלסכירימבא׳סעש׳הרבהה  -ס^ PJ
0קור'פל ירוסלס גסהיא בכלל ערי יהודה
^ מסמב׳למימ׳שהזכירירושלס בשביל
 ^ 3? ^ 'v 'J»nמ 6תסול י ^ ׳י""של א תעני׳ שתזתמירא
הפסיד תעניותיו כי מחקר שהיה בדעתי atWp-pנתעני,
 5לןק א׳סיש לו לומר ואגב זה נקע וקורע
בר חסד׳כלתענל שלא קבלו מאתמול
להפטמ׳היינוגמיבלבו והוי בכלל נדי׳לב יקיז 7הא נל״ה
«  VfQWרכייכשמאה בה" מק צו 'בינן
ושלא שקע' עליוחמ׳פיר' שלא השלימו לצערי דגמ׳בלבו אע״פ שלא הוצי' בש הת ץ יכו1להוסין «&*
קדשנו ותפארתנו אסר הללוך אבותינו
"־ני( ג& ןמ׳תעל
הי׳ לשרפת אש וכו׳וקורע גס זה במימרא דע צאהכוכבי׳אינותעני׳להתפלליענ״נו ואפי' קבלו עליו במנה׳ והא דבעו שמו' ור׳יוח׳קבל׳הייכולכתסל'
ינ ;"שציגי! קי'קי* ע
גםועוד היה צו׳י״ת כי אף לא גמר בלבו פד
אנצש״צלאיאייר
!
הנו :ות  :ומי־ש ומהיכן חייב לקרוע ליום המחרת והתעג׳ובלילה שלאחר התעני ' נמלך להתענו׳
תפללתפל׳תעני' עניג; א\א אם
®מ ויגיע לצופי׳בריתשסוכ״ל דהיינו מפר ביו הב׳אעי׳פ שלן בתעניתו וקבל עליו הראשון השני אינו
תעגל לליל׳יכו להתסנו׳ולאי תפ

!rmi

 ! !5ך -
™
 ..׳ ׳
לה כגון שקבל עליומאתמו להתענו ער חצי היו וכשהגיע להצי
ד?סנטי!
■ היו׳נמלך וגמרו או שקיבל עליו להתענו' למח' מחצי היום ואילך
«״ »'׳ _ ־  .׳׳
_ _ ״ _■׳ עליו מאתמול אעז
, ^ •?5״סי0ה ה ״;  wז ולמה נמלך ולא אכל גם כוזעי היום הראשון אבל אס קבל עליו
וספ_ זי« 5מיבפ 6יבס סתקסגכיו י״גייל״ז «« -
 .,י ״ל:,מקופומי .0ףע ל .ת ^ סיצס תעני ער חצי היו ואכל אח כ או שאכל ערחצי היום וקבל עליו רבי דברי י  nדקבלה במחשב הלב הגיעיקל שהדיהם דוג
(ומדברי העיר למט׳משמ׳כדברי המרדכי שלאשקעהע3יי
והג״מיי") ודבריר״ ת כת 3ו3סמו קמ״ג  vpp׳ש א קנל

ראה ירישלסתחלה קורע על ירושל סבסנ י תעני מש ואיל׳אינו נקר
תעני׳להתפל׳עננו ומיהו
נקר׳תענמענין ושם אכתוב שכן דע מהרי״ק ובסי' מזכרהפושי/י'
והעיקרי׳
ענ״ו ופל
המקדש בפני
עצמו שצרי׳להשלי' גדרו והרמ״בםזי׳ל כתי שאם אכל
ושמה
יתכא׳ג״כ שקדעת הר״אש דסגי כמ0ס3׳ ו 3ד7ה!ציןסתעית
ססכגמ׳ :
והא
דאמריכן
שאפסר
הלב אע"פ שלא הוציא בשפתיו וגיא !» ^ ' Sה
לרשות המקדש קודס ימשלס פרש״י
דמסנחת לה כגון שנכנס שיהרהי נסע׳תפלת כמנסהב  :וימ״ש ואפי' קב לו עליו כמנח׳לייסהמסר׳והתעכהשטה״  3 £העע33
ליוושלם כשד׳תיבה ומגדל דלא ראה ירושלסעד שיאה כ״ה והרמ״כס כתב דכשהו' ובלילה שלאחי התעני׳נחלךלסתענו׳יכו׳ססוע הוא דאמימיקמיית׳דכל תפנית ענינוהיי"ניחיל
 63מדרך המדבר פוגע במקדש קורס שיראה את ירושלס ובמאי דאמרי׳קורע על שלא קבלו עליו מאתמול אינו תעני׳קאי דאלו למימרא דסלאשקט' עליו חמס אי<ר «  orvשנתצתיוכ!
הזקדש ומוסיף על ידו-סלססי׳הרמ״בן בת״האישפגע במקד׳קורע טפח ועל יחשל׳ עניןוכך הי׳לו לרבי׳לסדר אמ׳רב ססדיכל תעניס לא^ PDעל יוחשה^ 1ימתענית 9ה”י7א(ע״(יע^ »
מוסיף כל סהיונובמאי דאמרי׳קירע פל יתשלס בפני עצמה ועל המקד׳בפני עצמו פי שלא השלימו עד צאת הכוכבי' אינו תעני׳להפפלל עמו -אמ׳סמואלכ ל תעכית
אופר
עייקריט ' טפ׳לכל א׳ופשו׳הו׳ונלמד מדין מי שמת לו מת אסר מת  :הי״ח סולךובא שלא קבלו מאתמול אינו תעני׳להתפלל עננוואפי׳קבלי עליו במנס׳ליוסהמסרתעט" אלא נניס
סס שהה ל׳יוס וכו׳ירוש׳בפהיואיכתבו הר״אס בפ׳אלו סגלסיןוגס הרמ״כס כתבו•
וסתעניובלילישאח ססעני׳נסלך להתעכ׳ובו׳ודיןזה שס אמ׳זפירי אמ׳רב ה ונא יחידצזליה כ£«1לימק
וקעזוןי i
ומ״ש וצרץ־לקמ׳מעומ׳ וכל כגדי׳שעליו עד שמגל לכו כ״כ הימ״בס והוסי׳לכתן' שקבל עליו תעני׳אפי׳אכל ושתה כל הלילה למסר מתפלל תפלת פפני׳לןבפעכיתו
פקורפפידוכלומולא בכלי
וכ׳ה׳כמ׳סטעמומשו׳דתכי׳בפ׳אלומגלחיןאלוקרעז ' למח׳איןמתפלל תהל׳תענית-וכ׳הר״ -אשכןהיא הגיסא בספיי שלנו והכי פירוסא
סדנןמתאסי׳הקורע על אביו ועל אמו ועל רבו וכמעל עיי יהודה ועל המקדש ועל אפי׳אכל ושתה כל הליל למס׳בכרס מליא׳עתפלל תפל׳תעני וניאו דוקא למחראלא
יווסלס והוא סיב׳סכל אלו הדברי׳הס שוי ' קרעי' וכסס שעל אביי ואמו הסביר וער אפי׳בליל׳נמי כרקא׳בפ/־מה מדליקץילןבממ .ניתו שנמלך ולא אכל בליל׳והתענס
סמגל׳אתלמהה לאלו ובסשגו׳א״א לא כי' כןמןהגמ׳שליי שנו בתוספת׳לא השיר כל היי׳למח אינו מתפלל תפלת תעני׳כיוןסלא קבל עליו לכתענו׳כל אותו למס:
לאביי ולאמו אלא לאחוי כלבד אבל .ככלי כל הבגדי׳שעליו ער סיגלה את לבי
לא ומ״קהילב' הא דקייפ׳לןסמעגץלסעו׳וממפל עמו ציי׳לפר׳ ושקבלו מאתמול
משיוע״ה ואף דברי הרמ״בנראי׳ קעכ״ל ס׳הע" -ואסו׳לאחוסןומונן׳למיללןולשוללן וכו' סס ( דף יא ) על האי מימי׳אסי׳אביי לעול׳קסב׳רב סונ׳המתמכ׳לשפו׳מתפלל
וללוקטךלעשו' כמץםולמות ברית׳בפ׳אלי מגלסץומה שפי׳יבי׳על לאחיתןהסדברי תפל׳תעכי׳ושאכי הכא דאיכ׳סעו׳בלילי׳רלא קביל פלי׳מעיקר׳וערש״י לעול׳ קסכר
לייאש שה , X 'pH :אמך רב חסדא כל תעכי׳שלא קבלו מאתמול ושלא שקע '
בעלמ׳דמתפניןלשטחהמתעכ׳מפסלל תפל׳תפני׳והכא מ״ס איץמתסל׳תפל תעני׳
פליו חזה אינו מענית בס״ק דמעיני׳ אלא שאין ב׳דיניס אלו אמורי סס בשם רב דשאני לכא סיכ׳דהתענ׳אתמי׳ובליל לןבתפניתו סל׳קב ' עליו ממנייזה בפני עצמו
קסד׳אלא הא׳מהןדהיינו כל תעני׳סלא שקעה עליו חמה לא שמיה תעני׳אבל סדין מאתמול כדר שאר סתעני׳לשעו' ואינוחשו׳להיתפנל עליו פמי־אמ׳רב ססדא הא
לאסי דהיינו כל תענית שלא קבלו עליו מבע״י שמואל הוא דקא׳ ליה ופדש״י שלא דאמרןמתפנין לשעו׳והיא שלא טעסכלוס עד העי׳א״ל אביי האי תעני׳ מעליית א
פקעה עליו חמה שלא התעג' עד אותה ספה וכ׳סי״אש דשקיעת החמס דקאימ ' יג היא לא צריכ׳דאימל׳אימליכי יאמ׳רב חסד׳כל תעני׳שלא שקע' עליו חמה לאו שמיה
קסד׳הייכו צאת הכוכבים ואפ״ג דאמרי׳כפ׳מי שהיה טסא .דמשקיע' החעה עד צאת מעכי׳וכת׳הר״אש תעני׳שעו׳כגוןשקבל עליו בזמץהמנח ' להתענו׳עדחצי היוסישיב
לכייביס המילין פי׳ר״ת דהיינו מתמלת שקיעת החמה כשהחמה מתחלת להמס כמלך והתפנ׳עד הער׳ורש״י פי׳במס׳ע״ז מתענין לשעובגוןשקבל עליו תעכי׳משש
געכ-ו לח רקיע אבל סקיע ' החמס היינו סוף שקיעה והוא זמן צאת הכוככיס וצ״כ שעות ולמעל ' אך לא סעס חצי הי ים היאקוןאלא שלא נסכויןלסס תפני׳וצ״ל שקבל
למרדכי בשס רחכי״ה וכן כתב התוספות בפרק בתרא ,דמבידה זרה עליו מאתמול מזמןהמנס׳והרמ״בן כת׳דאפי׳לא קכל עליו מזמן המנסה כיוןשקכל
וכך הס דביי רבי׳וכ״ב הנה״מי בפ״א בשס סמ״ק וז״ל הרכה בני אדם נוהגיןלאכול עליו תפני -׳קוד׳שעו׳התעני׳ותימ׳מ״ס מתעני׳יום סצרי׳לקבל עליו בזמןסמכח׳ ואס
מיד כששקעה החמה מיהו כתוס׳ע״ז פי ' ר' אלחנן פיק חזי מאי פמא רבי שנהגו קבל עליו כליל׳ לא הוי תענית הילכך צ׳'ל דכל תעני׳צרין קבל׳בתפלת המנח׳טכ״לj
להתפמ׳עד צאת הכוכבים אפיי בתפני ' יחיד וההיא דסלא שקעה עליו חמס ד״ל ומיהו דברי סר׳ןאהאדאמר שמואל■כל סלא קבלה מבע״י לאו שמיה תענית כדבריJ
נעי שקיעה ואע״ג דבגמ׳מוכש דגמי שקיעה מתחיל ביןהשמשו׳רסוא קודס צאת הרמ״בץ וכך כס דברי הימיבס נ״סוננל מאי דאמרי׳לא צריכ׳דאימלך אימלוכי כת׳
«עביס מ״מ לפי שאין העולס בקיאים מההוא סיף שקיעה לכןנהגו להמתין פד הר״אש לפייוש׳קמא בסהגיע חצי היוס כמלך והשליס תעניתו פד הערב ולאידך
צאתהכוכביסואעיגדבנס׳מוכחדאי לאו חומר דט״ב בין השמשות שלו הנה שרי סירושא קבל עליולהחעכו׳משס סעו׳ולמעלה ונמלך ולא אכל שש שעות הראסוכו'
מסמ׳דבשאר תפניו׳שרי ספיק׳דידהו וי״ל שאני עיולי יומא מאפוקי יומ׳דכעיולי רב חסדא לטעמיה דאמר כל תפכי׳שלא פקעה עליו חמה לאו שמיה תענית הלכך
יופא היינו ליככח בתעניסי« בין השמשות סלו כגוןערב ט׳יב אבל אפוקי יומא פי׳ אל מיקרי תפכי׳שפו׳צס לא שיהי׳שדוי כל היוס סתעני׳בלא טעימת כלום וסלקא
סוף כתענית מספיקא לא נפיק עד צאת ג' כוכבים דאז הויודאי לילה עי״ל :
סמעתת׳דלא מקיי הפני׳אסלא שקבל עליו מכער׳וגס פיתפנ׳פד הער׳והרמ״בס
וכתבו עוד הגה״כד כפ׳הכן׳אטרי׳בירוש׳ כיוןסהלככה זורחת ומאיר׳על הארץ כידו׳ כת׳אס אכל ושחה ואס״ב התחיל להתענות שארה וס ה״ז תעני‘שעות ובירושלמי
שכבי שקמה החסה ונפק מינה לגבי תפני׳ולסכת עכ״ל :ומ׳ש רביא׳ יכו תעני׳ מ־שמ׳כדבריו דגרסי׳כנדרי׳פ׳קונ׳יין מלתי׳דר׳יוחנן אמר׳מתפנ׳לשעות דא״י יוחנן
להתפלל עננו הכי משמט בגמדהיכא דאמרי׳אינותפני׳ היינו לומ׳שאינו מתפלל הריני בתעסי׳עד מחסל פיריקקממלתיה רי׳יונה הוה מתפניןלשחו׳רר יונ׳הו' בצור
מפלת תעגית וכןמעמע מדברי לרמ״כס יהר״אש והר״ן ז״ל גבי תענית שעומזוהא ושמע דדמוך כריה דר׳יוסי אע״ג דאנל גכני ושתא מיא אס קיה צוס ההוא יומא
טל שטת הרמ״בסולא

קייס רוכלת המנסה כע״ש היאך יעשה כשפיית כוסות ביכת ארוסין וכשיאקקוד׳
שהתפלל עמו נרא׳דיאוי הוא שיתפלל מנחה קורס שיכנס לחופה ויתפלל עננו
ז ?*ל מתעניץלסעיתומתפלל תפלת תענית ואע״ג דרבו כו סתיוניס בכע׳נוונים
מ' מ כהאי־גווכא נהגי׳אבל לשתות קוד תפלת תעני׳נד׳דלאו חפיר דמי עכ״ל :
יין עשרת ימי תשובה כת' רבי׳ בסמוך ושס אכתו' דין תעני’חלום והא דבעי׳קבלס
2נע״י נדי להתפלל מעלת תענית היינו הון מתעני' צבור כש״ 8רבי בסמיך והון

דלא פל־ג דהא דקא׳ר
אלא לעכץ זהשצריך
לקייסנדרו דלא פימא דלא מיקרי נדר כיוןסלא קיבל עליוילהתטמיוס סלסקמ״ל
דמיקיי ססי׳כדר וצריך לקיים דברו אב ל לעניןפכנו לא מקיי תעני אס לא סהתפה׳
היו׳שנס עכ״ל ודברי ראבי״ס כתב׳המידכי סס ח״ל המו׳בפ״ב דע״ז הא דמתטנין
לשעו צ ל דמיירי שקבל עליו מאתמול סאסלא יאכל למח׳עד חני היו■ יהא בתענית
עד סתסש׳א״נ איל למימי דמיירי נמי בדלא קבלה מאתמול והא דבעי שמי׳א׳קגלה
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במפל׳וכן תענית חליסצער
חעניו׳ולא קבל' מאתמול וא״ר
גסלמ׳קבי1
יעקב לא רשתה ואחייב התחיל
להתענו׳נקרא תענית רשעו׳ ולא נהיר לאיאעליה מרתק אנסי מסמי מתעניןולא
העסי תעניותיומכ״ל  :והר״ןכ׳דלא מקרי
תעני׳שעראלא בשהתענ' כל היוס וכתב הר״אש ז״ל ואם קכל בבנהה להתעכו' כיימי' או ג׳ זה אח' זה
אלאמשלימין ומשני החס לצעויי
נפסיהוקא
דשמעי׳לה מהצי תרי מייירי דרב חסדא שיאכל בלילו׳שביגתי׳הוו קכלה
לכולם אע״פדלא קבלכלל א׳ ןאי מכווני והא ציער וכן שמעתי מעי ריסמל
במנח׳שלפניו אבל אם פכל
כסנהה
הרביתעניות
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מתענ׳בי׳ימי
מסיב׳
דכמיסי קמיית לאמי והוא שלא טעסכלו,
כל אותו היו׳אשמעי׳דאס אכל מתחל׳סיו' אחר זה מספהא ליה לא״אך
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ואח״כ קבל עליו מעגי׳סעות אינו כלוס
ומשו' הכי פרבינןעלי' דא״ 5תעני׳מעליית'
היא ופרקי׳ לא כריכ׳דאימלך אמלוכיכלו'
ל tי
ן
ן1
IWW I
^ ׳״י '*•׳ -Vi' l
3)VpJ l
שלא קילס עליו מתסלת היו׳אלא שנמלך
להתעמ׳בתצי המ׳ובביית׳דכל מעני'שלא ולא משלימין ומשני התם לצעורי בעלמא ורב חסדא לא
אמרבלבד ומה שכתבו דגתעני׳סלוסכמי6ין
אלא מי שקיבל עליו תענית
בפץפתם תענית יום שלם אכל ביי צרי׳להמתין עד שתשקע כתס׳רניכבסי'
סקע׳עליו לאו שמיה מעני אססעי׳דאפי'
קבל עניו להתפמ׳סטו׳ראשונו׳של יו׳אינו ימי תשוי׳לא ואין רגילות לקבל בתפלה כי' ימי תשובה :
תעניתרמיס שהר״מ פולק בדלי .וכפ״כד נת1י
כלוה כל שהי' אוב קוד׳שסקע׳עלמחחה • שגוזרין על הציבור אין כל
יחי׳ויהי׳צרי׳לקכרו תחילה אלא ש* צעל לשון זה סל המח־כי כיאהדהניתוי
ונמצ שאין תעני׳ סעו׳כל שאי -כל כלום מכריז התענית והרי הוא מקובל וכל שק תעניות
הכתוביםטעמי בעינן שאץ רגילות
לקכל׳בתפלה
 3פסן ק;
באימי יו׳אבל הר״מב׳כת׳מתענ׳אד לשעו'
וגס משר׳ לצער׳ בעלמא קכיל עליהוא״כ
JlDPH
והיא שלא יאכל סארהיוסכלי׳כיצד הרי
מקבלו
רב
אסר
כמגחה כשיג« ע ^ יש לתלק דרוקא אותם היגילי׳להתענו׳
וי '
המנחה יאמר הריני בתעני׳יחיד למחר כל ימי כתשובה ראינהו לא צייכילקכלס .
שהי׳טחיר בחעצ״ו ולא אכלעד תצו׳ינמלך
להתענו׳אותן סעו׳סיסחיימן היוס ה״ז ושמואל אמר כתפלת המנחה פי׳ר״ח שיאם׳ בש״ת הריני בתעני׳בתפל׳ירמקוכלי׳ועומדי׳מכחמנהג׳ואפי׳
ממעניאותן
אופס שיגילי׳לסתענו׳כלס יק מיוסאס׳
שפו' ומתפלל כסןעכנושהרי יחיד למח יהי רצון מלפניך שתקבלנו כאהבה והרמ״כם
קבל עליו התעני׳קוד׳סעו ' התעד׳יקאס ענינו כתפלת המנחה וגומ׳להתענו׳ למהר וכ״ב בה״ג כישיאם' כדי שלא יהא עליהןכנדר שאסירא׳לכס
ולא נהירא
אונס שלא יונלולהתעניתשלאיצערכו
א ;ל וסתה ואח״כ התחיל להתענות שאר
דהא אמרי׳גבי הוכרת
ענינו ערכי שחרית ומבח׳ולא קאס' כמנחה להתרה כיינו כעי כמו ממענק כלס אגל
שפו' היום ה״ז תעני׳סעי׳וכבר הסיג עליו
שלפניהתעני׳רי״ף פסק
ףפסקכשמוא
כשמואיוהראב״ד פסק כרב וכיון
המתעניןיק ב או ג׳ימי׳בזונרא׳דצריני'
הרא/׳אבל הריףנר׳שסוכ׳נרברי׳ ירמב'
לקבלס בתפלה כלילה מקולס רא״כלא1
שלא הב י' כהלכות י א דיב חסד׳דא׳והוא
שלא
אכל כל א וחו היום והוא תיס׳אח׳שלא מהני
סעמא דצפיא קביל מלייןו בלחוד עוד נראה דאותן שרגי לין להתענותביל
מציט מי שנחלק עליו
ואפס׳שהי׳גורפכגירס׳ר״תסנתב
בהרבססד׳לטעמי׳דא׳כל
סצהמי״זתמתפד ט״ב אפ״ב דמסתמ אקצריכין לקבלם בתפל׳מ״מצדיכילססלי'
תעני׳סלא
שקע׳עליו ממה לצו שמיה תעגי׳ולפ״ז כי איי־ חהד׳והוא דלאאכל כלו ,עד
הלילס רהת׳ליכא למימ׳רצערא בעלמקביל עליהו דאדרכ׳דמו לארג תעניות
כל אומו היו לא ב-א נמעט מי שאכל
כתחלת
היום
אלא
האוכל
כסוף
כיוס
בלב׳ואף
■
י״ז
וט׳יסיי׳סמתענץכהס על החיכןוהכהו ג שנוער' נס י רמתי 'סס כדניאללהמעגד. ,
גירוש ' נמי סשמ
הכי סאמח* במס/דרי׳מלח ' דרי אמר׳מהענץלשעו׳די״י הוה גצו" בהם
על החרבן ולא דמי לאנשי משמר ולי׳ימי תשיבה לאותן חעגיו׳לצסו׳בעלע
ושמע
לדמיריואט״ג
דאכל
גוב
נא
ושת
,
מוי
אסקיה
ההוא יומא בתענית אלא שאין ,על
הממי׳כדי לקבל המפל׳ויקד׳גזר ו־ינס ובאנשי משמיו׳כרי שיתקבלוהקרבנו׳:
לסמוך
על
י
\
רוס
בזה
למי
סני׳סס
סיעתם
הגקג׳כדלאבטי׳שקעהעלייחמ׳אלא
תענית שנחרץ לע הצבור אץ כל יחיד ויעיד ציי׳לקבלו תחלהוכו׳כךכיהר״אש
מקבל אדם לסמענו ג׳סעו׳יאשומ׳גאיכל אסב שאמרו ש'ס מלתיה דרי יוחנן
צמרה
כסם
הרא״בך
בפ״ק
למעניו
'
גבי
פלונמא
לרב
ושמואל עצימת מקבלו ח״לולכ״ע
מתענין לשפודאסר אהא בהעני׳עד סאסלי׳היקי עד
שאפלי׳פרשת׳ובגמ׳דילן
לא
הסכמת צבוי להתענו׳אץ ציי׳קבלה לא .בפנס ולא בתפלה אלא שליחצגו׳עניי*
ס״ל
הפי 7הא דסי׳עלה דה׳דא״ר יוחכןאהא־במפכי׳עד 0אנ' לביתידלששפיי פפשי׳,
זהתפני׳פקרכל ימתפללין תסללו מענית ואימא להא מלתא בירושלמי די'יהודה
הוא
דע
3
ד
ומ״מ
תמהני
על
ה״י״ףשלא הזכיר ממני' טעות בפי׳ולא יירפתי אסהוא
נסיאה גזר חסכיתא א״ל ריש לקישיל ' יוחבן והא אל קבילכא א״ל אלכיריש גלות
דוחה
אותה
מדשמואל
דאמר
לכ
תפני׳שלא
קבלה
מבע״י
לאו שמיה תעכיזאמד«,
סמכיק עכל וכ״כהגלבוכשס הראיבך וכ״כיהגה״מי ערק א ' וז״לסא הקהל קנסו
עלה
למאי דמי א למפמזא דמלי זייקא אלמא הכי מסיק ליה תלמודי או אץ זה מומת
מענית
צלה
^
היק
^
לאידע
ולא
קבל
צריך
להתגנט' עמסע כדא״ילרביימזגןלו״ל
זהא
מסמב׳רלצו
לאיפלו־גי
אתעטת
•
שעות
אתא
אלא
לומ
רכל
תעני
שאץ3ו קבל ,אק
בפייפו גרירינן אבל הר  fכבסוף הפ׳סהא לאערי׳איןתעט׳צבו' בכבלשפקרן
לא
שמיה
הפנית
לתענית
שעות
געי קבלה כפי וכיקפצפשר לפרסה כךצינו כרץ ' סל
רכייס כמושעי׳יהימ״כן סכל התעניו׳שמתפנין בכבל איכס אלא כתפניתיחי•,
לדתות
ספני
המסקנא
למסיק
תלמודאדמתפנץ
לשעות ומתפללץ תפלת מעטי' לפיכך אינו צחור כחומ׳יתעניתצבו' העעס
■ מפני שהדיינים שלהם הדיועו׳העולא
עכ״ל "
וה׳המ׳כהג החלק הראשון סכת׳רבי נראה מוסכם ח! הנאוני׳סזהו מתעכץ
סמיני׳ ולא היה לה כשיא שתהא גזרתוקיימ׳על לכ ישראל לפיכ׳ינשהנכו'מקבלי!
לספות
פ
העלו
ב
גמשהוא
תענית
ומתפלל
בסן
עננו
אכל
מ״ש וכך אם אכל ושתה
מעניית צריכילקבל כלס לע עצמם כיחידי'׳ שכל א׳מקבל לע עצמו וע״פאינוחייב
וצחי' כ
התחיל להתענות  foתפנית שעות לא; ראיתי  pלתימן המפרשים והיען
לנהוג
וב
אלא
כתעני״יתיד
אבל
כא״י
שהיה
לכס
נשוא אל היו צריפי לקבל תעני,
ללמד
זכו׳על
הרמ״בס ובסוף דבריו כת' שדברי
ערמ״בפסןמממיפיס וכתכעוד על
עצמם לפי שגזירתו קייס לע כלן וכלהו בתיי״גרירי כדאמרי" כפ" גדטנסי(! ה
^
ראיתי
להרס
'
נח
(
סי
'
ה
^
םכת׳כתסוכ׳שצל׳סשמ׳השואלנ ^רמ״בס -חזרכוותקןכן
■
גזרהענית׳ולצצודעינהולר׳יוסקולר״ל לצפר׳אודעיכהו צ״ל רישלקישלר׳יוהנן
פנוי
שפו׳יצש׳אנילאינועיטי
אלא
צסלא
טפס
באותו סיום ונמל־להתפנו׳קופבץ והא
לא קבלינן א״ל אכן בתייהו גדירינן אלמא כל תפני' ^ תר הנשוא .איןנריכים
לו שעו
ממותה שעה שנמלךוזהו דכי אמת וכיעקר פכ״לנו׳א□ קגל כמנת' להתש״ו'
היחי׳די׳לקכלו
ולפיכך
הוא
מענית
צבור
אבל בבבל אינו  pאלא תפכי׳יסילי׳עכ:
ב׳יעיס
אף
ג
'
זה
אחר
והוכו
סס
אסא
יאמר
זע
ירי
אסר
רב
הוצא יחיד שקבל עליו וה
הכ׳בע ג מהל׳תעניו׳לכריהרמ״ב ! וכ׳סאץנרא׳צן מדברי הרמ״לבפ״אונרא
תענית
אפי' אכל ושתה כל הלילה למחר מתפלל תפל׳תעגי' כת,׳ הי״אער׳תגורפ
לישהוא
תדייק
כן
עדכתב
לרע״בס
בפ״א
כלתעני״שלא
קבלו
עליו היחיד עגעוי
יסי׳שקגל
עליומפטב׳י׳מיס זהאקרזהקבלעליו במנמ׳״להתעכיכ״ימיסז״אסר יום
מינו תענית משמע דדקא יקיני אבל תעגירו צבור• אל בעי קבלה  :כתב
הז ולא
יצופץאלא שיאכל כלילה בצתיסאפי' אכל ושתה כל הלילה בכמיס למחר
יביט
ירומם
בראש
נתיב
י״פעיסנדר ואמר אם אל אעשה כך אשב בתענית צי
׳מתפלל
תפלת
תענגךסקרי
שפיר
ק  :להי מה שקבל '3תעניות כיתר אע׳ 'פ שאכל
אסמכתא רש גחלוקיס בדכי אחד אס התנה לדבי הריעות כגץ מאמי אס לאאלל
ושתה
כנתיסוכן גורם הרי »• וב״׳כ היס״כסבהדיא בפ״א וכתב עוד הר״אא וה״ה אס
למקום
פלוני
אשב
בתענית
הוי
אסמכת
'
*
שנית
אם התנה לדבר מציה כלוסי לזיז
ק3ל
במה
תעניות
ביחד
עליו
רצופי
'
זה
אתר
הז
דסגי
בקבלה
אמת
ואיכא לספוקי  ..עצמי
אס לא אעשה מנוה פלוני׳אשב בתפניתמו׳מיל■ולא הוי אסמכתא :שלישית
אם
קבל
עליו
*שעת המנסה חעני׳כ׳וה'יא ם גי בקבלי אמת כיקשאיגס רצופים * י אס
התנה להציל עצמו מציה בעת הצר׳כגץ יעקב מס יהיה אלטס עעדייאורוצ
והמרדני
כמ
3
שם
אפלונת׳דיב ושמואל
כאימתי מקכלי׳לפעני׳ניא הדב דסמואל בזה מועיל ולא הוי אסמכתא ע"כ :
הקסג איסחי מקבלו אמר רב
מודה לרב שאס קבלו
כמנח׳קוד׳תפל׳מונחשפיי
דמי
וכ״ס
קוד
לק
וכן
נהג
לעס
ושמואל
אמי
בתפלת המנחהידף יב )  :וכ׳כרא״ש במנחה כשיגיע זמן המנח יאפי
ל 3רךכסבת מקבלי
תטניוב׳וה׳וב
ושוב
איןצריכין
לקבל
וכ״כ ג״כבהנס״מי• והרוק
הייני בתעני׳יתי׳למת׳ושמואל אמ׳כתפל׳המנחהרע ' סיאמי כתפלתכמכסה ממד
בתב יחיד סקבל
עליו
ב
'
ימיסלישב
בתענית
אם
אפל
בלילה
בין
סכי
הימי׳מתפלל
אסיהבתפנית י״רשמהא תפלתי ביוסמעניתי מקובלתובסצלמותד־רכאחאי
תפלת תפנית
יוס
א׳ויוס שנילן בתעניתו ולא אכל אותה הליל׳סבין 3הימים אין
מפי׳סיחפלל עננו בתפנית המנתה ולא משסע הכי דרב אל קצמר שיתפלל ענגי
ציין להתפלל
עננו
יו׳סני
אס
התפלל יו׳ראסון עכ"ל :יואץ המנהג קאלא מתפלל
בתפלתו וכן לשמואל בתפלת המנחה ועיר רבע' במה מדליקין לת קאמירעתפלל
בל יום ויום
ענינו
בתפל׳מנחה
וכ
"
פ
מהיא״י בכתביו סי ' ק"פ ) נראה שהוא עפיש עננו
אלא ערבית שחיית ומנסה מ"כ  :גר  7ש רבינו בסס ר״ה סקכלת התפנית
מימרא זי
דזעידי
לומר
דכל
שלן
בתעניתו
שני
הימים
חשוכים
כיוס
אתר
ואינו צר
תהיה 3נרכ שומע ספלה כ" כ המרדוהרמ״בס צ' כיצ' מקבל!* כשיתפלל הפל סנתא
להתפלל עלבו אלא כאחד מכס בלבד • כתב המרדני יחיד שקבל עליו שני ימים
אוסראסי התפלה מסי אהא בתענית וגומי בלכו להתענות למסי וה״ה כמג
זה אסר
זה כראהלידרכוסא נקטסאמ״פסקבל רטפיס והחסיל כבר בתענית יוס
בקצת ספרי רביצו עצאתי כשיתפלל תפלת כפנהה או צהי חפלה ונראהפירושו
אמדמהודתיסא
אס
אכל
הלילה ככץ־סני הימים כאלו מפסיק בתעני׳ודמי כאוכל קידם
שיפקוד רגליו אחר שסיים תפלתו.וכשיתפלל י״ל בשומ׳תפלס ודאידשעואל
גהצי היום קמ״ל דלא
חשיבא הפסקה דמהממ׳ נך קיבל שני ימי׳ולא לילה סבנתי׳ .ה״ק
בתפלת המנקה באיזה מקו׳ סירצ׳יצלא שאין להזכיר ציייו אלא בפמזמפלה
יצחכהכלבו כפס
הריאבד
והיא
שלא המיס הלילה נכללהתפני׳סאם אמ׳שמקבל או
פסי תפלתי והי״ד אנודרהס כשיאמר כשומע׳ מפלס קבלתי מלי תענית לסמי
.עליו מענית ש ; י יסיס םע
הלילה
האמצעית
ואכל
צלילה
האמצעי
׳
אי
3
ל
תעניתו
יהי רצון מלפנין צלפי ואלהי אבותי
& תענאי ;

א־ח

הרכות תעמת

^פגב י כקראי ומרחיב צמדי ותפנני בני לי ותשנני ומשמע תפלתי וחות׳בח י

ס״ת  :וס״ש רבייססרמ״גסכתבשגאמ' עננו אינו במססא דידן אבלכנוסחת
^מנדסהיה כתוב כן וממה מליו  :וכבר כתבתי בסמוך סהר״אש כתב כן בסס
^6לפו' ותמ' עליה׳• וז״ל א״ס כת׳סקבל׳התעני׳או׳ענינו כתפל ' המנס׳ושאל לו היא׳
ל,־מר ענני והוא אינו ממענ' ופנ׳כי

ת״ר מד איטתי אוכל וסומה סירוש הכל תסכית שאוכל מדתה מסמחסך עד אימת
אוכל וסותה כלילה כסמתענה למסר עד שיעלה ממור הסחר דברי ר׳ר״א כר שמעון
אומר עד קריאת הגכר וידוע דהלכ ' כר׳מחבירו אמר אביי לא שגו אלא סלא גמר
סעודתו אבל גמר סעודתו אינו אוכל אימיביה רבא גמי ועמד ה" fאוכל סת©

מל!פלמ המנח׳ מתחיל המפני׳והבי׳ ראי ' וכיון דאיב׳ פלוגתא דרבוות׳טוב שלא להפסיק כתפלה ואם היה
סבתבע״ם בדעתו להתענו' והרהר ילכו קכל׳תעני׳ היה אום ר״ת דהוי שפיר
מ מה סאמרו מתפלל ארסשל
קבלה אע״פ שלא הוציאו כשפתיו דהוי כמו נדר דאמריישאגזגמ'
ל״  :ומ״ש יכי׳יי״ף ע  Pfכסמי 6לשס
עכ
ר".פ הי מ׳׳כם ־ומ״שוהי׳׳ 6כד  PDDכיב בלבו להביא* עולה חייב אע״פ שלא הוציא כשפתיו ורוק׳שהרהר
!"להר* סם סם הרא״בד כת׳כשמואל מסו'
בשע ^ מנחה לרב ולשמואל□תפל' המנח ' :
ך 5ט׳ רניוסףכותי׳מסתבר ' ולא מחוו'
הלכתא אוכל ושות׳עד שיעל׳עמו׳השחר
דלצפסיקהלכת׳אלא מסתבר' אמ ׳ וכיון
ומני׳בהדי' דלא כרב יוסף מדחי סברא
אלא היה יושב ואוכל יכול לאכול עד שיעלה עמוד השחר אבל
דלי׳ וקיימ׳סמעתת׳כץרב ופמוא׳וקי״ל
סלכת' כרב קכ״ל וכן עמלן דכרעכ״ד נמר סעודתו או אפילו לא גמר וישן כתוך הסעודה אסור לאכול
ןוצ״כד ומשמע סיס חסמן לסוןבנוסחא ולשתו׳ורי״ף פסקאפייגמר מלאכול כל זמן שלא ישןמות׳לאכול

וכת׳הר״אבדדוק׳שלאגמ׳סעודתו
I

דוןבספיי

הר״אש

וכךציי׳להיו׳הרא״בדוכן אם ישן כתוך הסעור׳מותר ער שינמו׳וישן אח׳יכ ורוהא שינת

בשלאסלק וסרש״יאכל גמר דברי הכל
אינו אוכל־ אכל ועמד אע״פ סביק־־ועמד
מסלמנו מחר ואוכל ואין בכןכללם • שלא
סלק את כטבלא דלאו עקירה היא ולא
אסח דעתיס מאכילה וסעודה אייכתא
דמיא איכא דאמיי אמר רב׳ לא שנו אלא
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ולא תיר דקרו לי׳ועני ולש ידע לאהדורי
סברא וכי מדכיי ליס חדכר וכמ׳הר״אש
פי׳סיס״בדסלא ישן אבל ישן אפי׳בתוך
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וןוס׳ רצוי ומחמניס עד סאן׳ הריני מחר הצכו בתענית צכו ואום אותו ערכי שחרי ומנח ואם לא אמר אין הפסק הלכך ליפא פירושא דידי ' והרי׳ף
מחזירין אותו ואם מכר קור׳שעקר רגליו אומר אותו בלא חתימה כת האי מלתא לא איפסיקא בס הלכתא
נמעני׳ודוק׳נקט מנח׳משו׳דסמוךל תס ל׳
ודייקי וי״א כיון שסייסכבר כל י״ח ברכות שיכול לאומרה כחתימה ואין כהדיא אלא מדסזינן לגמרא דקא נ 1רחא
יוסמענימו לאפוקי תפלת יוצר
בזמן כאן משו׳אין יחיד קובע כרפה לעצמו ולא נהירא יש מהנאונים לפרושי מתנמנם שמעינן דהלכהכלישכא
מופסי ' □מואל ופליג אדרב דאמר
דסמואל שכתבו שאין לאומרו אלא במנחה שמא יאחזנו בולמר׳ שיצטרך בתרא ועור דאסורא דרבנן היא ולקולא
המנח׳שעור׳יתירא עכ״ל אלמא
נפפלתהמנח׳דוקא קאמר וכיון שכן היאך כתב רכי׳כיון דפיכא פלוגתא דרבוות׳ עבדינן וכין סלק ובין לא סלק אס לא יסן אוכל והולך עד שיעלה עמוד השח׳וסיינו
טוב סלא להפסיק במפלה שנר׳שבכך יוצא ידי כולם ילית׳דהא כמאן דפסק הלכ; דלא כפירוש היא״כד דסא קרי לליסנא בפרא קולא ופוד שהרי פסק דסלק מותר
נסמואל כתפלת המנסה בעי בדוקא וגס אין לומר שיבי׳סובר כמו סכתי המידכי לאכול וכל שכן ישן לאונסו בתוך סעודתו דמותר לאכול עכ״ל הר״אש • ורבי׳ירוחס
ושמואל מודה לרב דאס קבלו במנח׳קוד׳תפל׳הפנחשפיר דמי וכ״ש קורס לכן־אכל כתב כדברי הי״אש וכתב רש״י ישן תוך סעודתו כאונס דמותי לאכול ואינו נקרא
ובלית ליה דשמואל פ״כ דלההוא פירושא צ״ל דרב סובר דקודסתפלת המנח׳צרי' ישן אלא שינת קבע שישן אדס  3מטמוע*כ ואין דבריו מדוקדקים דסא ודאי שלא
לחבלו אבל משהתחיל להתפלל תפלת המנחה לא פהני קבלה דאס לא  pבמאי על משתו נמי הוי הסיח דעת ואסור לאכול ולא אמרי' דלא הוי הסס דעת אלא
פליני וא״כ יקשה דלמאןדפסק כרב קורתפל׳המנח׳דוק׳בפי׳וסוה ליה לרבי ' לכתו' ׳ במתנמנם או בישן מוך סעודתו וכר  fכתב משמע דלליפנא קמא הכל מלוי בגמר
כן כהדיא יאפשר לומר דסבר כפרש״י והכי קאער טוב פלא להפסיק כתפלה כלו׳ ולא גמר 'סכל פלא גמר אע״פ שישן אוכל וכל שגמר אע״פ שלא ישן אינו אוכל
שלא לאומרה בשומע מפל׳ כמו ספי׳ר״ח אלא בסוף התפלה וכמ״ש הרמ״בס שיאמר וללישנא בתיא הכל תלוי בישן ולא ישן שאס לא ישן אע״פ שגמר וסלק אוכל ובל
אחר המפלה טחר אהא בתענית דכיון דסומך הקבלה לתפלת המנח׳הוה ליה סואל סישןאע״פ שלא גמר דינו כגע׳ וסלק אכל הרי" ף כ׳דקי״ל כלישנא במרא דאעורא
כתפלת המנסה ויוצא ידי חובתו לדברי הכל ויותר נכון לסרס דהכי קאמר מאסר דרבנן הוא ולקולא מבדיכן ואם כסי מס שפירשנו הרי בכל אחד מהלסונות סי בו
שאין הכל מסכימים דהלכ׳כשמואל מוטב להניח דבריו ולאחוז כדברי רב דדלמא לסקל ולהחמיר אבלנראס דרעתו ז״ל כלישכא בתרא דקאמ' לא פנו אלא שלא ישן
ליתהלכתא כותים דשמואל ונמכא מפסיק כמפל׳אכל אם לא משום הפסק התפל אפ״ס שגמר אבל ישן וגמר אסור עכ״ל וזה כדברי הר״אס אבל הימ״בס כתב אוכל
יסןאבלאסישןאינוסוזר ואוכל וכתב
ההאמרי' כיון דאיכא פלוגתא דרכוותא דעבד הכי עבד ודענד הכי עבד אבל ושותה עד שיעלה עמוד השח' והוא סלא
משוס הפסק תפלה יש לאחוז כדברי רב ולהניס דברי שמואל כן כ״ל לפיס דבריו ה״ה בה׳פסקו כליסנא במר׳דכל שלא ישן אפי׳ סלק ואוכל פד שיעלה עמוד השחר
אכל אינם נראים כעיני מסוס דחפש זה דסלא להפסיק כתפלה רקאמ׳איני מכיר והכל מלוי בשינה וזה דעת רבי' עכ״ל כראה שהוא סכור שדעת הרי״ף דללישנא
דהא קי״ל הואל אדם צרכיו בשומע מפלס ועוד דסא אפסר לאומרו בתפלה בל
בתר' אס ישן אע״פ שלא גמר אפור וא״ת לפ״ז קשה היאך נתב דקי״ל כלישנ׳כתר'
סיפסי׳בה דהיינו שיאמר אותו בסוף התפלה וכמ״ס רכי׳בסי' תק״סס שהמתפנס דאסורא דימן הוא ולקולא פבדינן הרי בכל א׳מקלסינות יש בו להקל ולהחמיר
בשכת יכלול עננו באלהי נצור וזה הדרך טור ויסר לצאת ידי כלס (וכי כ בהגמיי' וכמו שהקשה הר" ן י״ל שהוא סובי היאך דהרי״ף מסר׳דללישנא קעא דגמר אסור
ובצלבוובס״מ ) דלפי פרס״י שהוא כסי פשט השמוע' לרב וראי שסיר דמי לקבל ה״ה לישן דישן כגמר דמי וללישנא בתרא דוקא ביסןהוא ואסור אבל גמר כל שלא
בתפל׳המנס׳במכ״ש • כתבי התוס׳בפ״ק דמפכיות צייך שיאמר לימס׳אהי׳בתפנית ישן מות והשת׳הוי ספיר לישנא בפרא לקולא ובאמת שפסע דברי היי״ף ודברי
יחיד יכ היכא דליכא למיסעי 3ת״צ וכ״כ סמ״ק וכבר כתבתי בשם הר״אש שאומר הרמ״בס מוכיחין כדברי ה״ה וגם פשע השטוע' מוכיח כן וכמ״ש הי״ן ולא בא הוא
הריכי בתענית יחיד וכ״כ רבי׳ואע״גדאין ת 'צ בבבל אלאט״ב מימ -אס היה מקבל ז״ל לפר׳מה שפירו' בדברי הרי״ף אלא משום דהיה קשיא ליה מ״ש דקי״ל כלישנא
מליו להתנהג כסדמיותמ״צ היהצריך לנהוג בהם ולפיכך טוב לפרש ולומ׳שאינו בפרא לקולא ולא הוה מפכח דלסוי לישנאבמיא לקולא אס נפיש כן ומאחר
מקבל אלא מענית יחיד כיהיכי דלא ליתי למטעי אבל אקהכינמידאס קבל דאשכחכא לה פתרי ליישב דלהוילישנאבמרא לקולא לפי פי׳זה נרא׳לימי דהיי״ף
מליו תענית סתם דאינו צריך לנהוג אלא כדין תענית יחיד בלבד וכ״כ רבי׳בס״ס כמי כסיס״בס ס״ל שסכל תלוי בשיכה והדברים מוכיחים דהרמ״בס כשטת הרי״ף
הק׳יסח  :ואם היה בדעתו להתענות והרהר בלבו קבלת התעני' היה אומר ר״ת רביה אמי־ה כמנסגוברוב המקימות והכי נקטינן ויש לדקדק ברברי הימב' למס
דסוישפיר קבלה ופו ' י הר״אס בפ״ק דפפני׳כתב וז״ל בתוס׳פ״ז כתב ה״ר יהודה לא חלק ביןישן למתנמנ׳כדמפלי׳בגמ׳וי״ל דלא אצטרי 'לי' דסת' יסןישןממ' משמולא
כשס ר״ת אס בדעתו לסתענו׳מאתמול ולא קבל עליו במנח׳אך בלבו הי ' להתענות ממנמכ׳וכ״כ סס״ג וז״ל אמ יב׳ל״ש אלא שלאישן שיכה גמור׳ אבל ישן פינ׳גמורה
מאתמול אלא שלא הוציאו מפיו מיקרי ספייתעני׳דהוי ככלל נדי׳לב כדאמרי׳כפ״ג כדרך שינת הלילה אינו אוכל אבל מתנמנם אוכל ע"כ• כתב הימ״בס פס״א דכא
דשצועות דאס גמי־ כלבו אע״פ שלא הוציאו בשפתיו מועיל ואע״ג דקאמר המס דאערינן אוכל ושותה פד שיעלה עמוד השחר אפי׳בת״צ סאוכלקבה בלילה מיירי:
ילענין שבועה לא מהני גרד עד שיוציא כשפתיס דכמיב לבטא בשפתיס משתכר
ואם התנה לאכול עוד מותי לאכול עד שיעלה פמיר השחר• אפי׳גמי יישן כך
לכל עניני כדי ילפי׳מהדד דהא גבי צדקה דרסינן מוצא שפתיך תשמור ( מועיל היא הנסחא הנכונה והוא ימש׳בפ״ק דמעניות וכתבו סס הר״אס כסס ר״ס והי״ן
והמוס׳וסמרדכיוסמ״ג כתבום נ״־כוה״ה כתב שהוא כתב בפי ' היא״כר בספר
גמי בלבו וס״ס גבי תעני' והא דבעי׳קבלה בתפלת המנחה לכתסלה הוא דכמי׳הכי
וליסנא רתלמודא לא משמע הכי מדקאמר כל תענית שלא קבלו עליו מבע׳יי לא העמיס אבל לא נכתב בהלכות ויש להחמיר עכ״ל  :וסגה״מ כתבו בשם הי״מ
שמיה תענית משמע סאין שם תעני' עליו כלל להתפלל ענכו ולצאת ידי נדרו ונר׳ מצאתי די״ל דתנאי לא מהני מדפריומלמור׳והא הניא ישימותולא משני בשסתג'
לידראייתר״תלאסימהאלאלמיסהרהר קבלת מענית בלבו כתפלת המנח' ולא שמע מינה דתנאילא מהני ומיסו נוכל לומר דלא יכה לאוקומה בשסתנה דסלתא
למוציאו מדהביא ראיה מנדיב לב ומצדקה דמחשכת הלב הוי כאלו הוציאו מפיו רפשיטא היא לספי איקמה במתנמנם ונמצא דפלמודא דידן והימש׳ לא פליגי
א3ל לא עדיף הרהור שיוציא כל היום יותר מהוצא ' פיו ואס הרהר בשעת תפלה והכי שסיר טפי בכל מקום ע"כ  :וכדאי הס כל מי יבוותא שכתבהירוש׳הזה לסמוך
לעניין זה ראייתו עובה ונכוחה וקרינן בה שפיר קבל ה עליו עכ״ל וכבר כתבתי עליהם לסקל בדרבנן • י״א שאין כייך תנאי לשתיה וכו׳כ״כ המידכיסי״א כן
נסי׳מק״סב ססמ״ג והג״מייכתבו דבריר״ת וגס המרדני כתב כן בסס הי״ף וגס וכתב כהגסימ שאור ! רוע וסמ״ק פסקו ק ופ״כ הגהות אסירי כשם א״ז ומשמע
'מהר״י קולון כתב בשורש קק״א דאף על גב דריי סובר שצריך להוציא כפה נראה מדכריושכל משקין מותרין אבל הכלכו כתב בשס סיי״ף דדוקא מיס והתוסכמבו
בפ׳כל כתבי ריב״א פי׳כמסכ׳ מענית שאף לאמר שישן מות׳לשתות ע״פ הירושל'
,
לפסוק הלכה כי״ת :
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כפ״קדמעניו׳( דףיב)
•יזקסד הלכתא אוכל ושומה עד שיעלה עמוד השחר
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«• חיל שממעגה דבירוסלסי משמעשאץ
תנאי מועילאסרסיכהבגמ׳ לידן משמע שמותרבתנאי התפללתי
תפליתעכי׳אלאידצ/י כירןדבשע׳שהתפללהי׳כדעתולהתפמ׳לאמיסרי
«שא 5תס אם 1יאמר וכן טפגין עכ״ל ;ראה
מדבריו
שלא נהגו לסתו' אלא ע״י תנאי ומיהו׳מ״ס דבגס׳
פקין
בתפלתו אס5וכל אס״כ עכ״ל  :וזה שתס׳הר״אש יס לדחותו ולימ׳דל6צ/ערי'
ענינז ה' נמס לידן סרי כתנאי והירושלמי׳ אוסר אגב
הת־גטמהזה
־1
לוה צדם תעניתו ופורע אלאדוק׳כסלא
משובת יאמ׳י 1נימ שיעפה לא לק לאלרבה מגמרא
לידן שיצטרך לאכול ונמצ׳
שקקבתפלתו אכל ש״צ אומרו ככל פעם התפל’ מפל׳תעני׳אכל אסהתסללתפלת
איכא
רבים
למשמע לאסי במתנה והירושלמי שא״א
כצשזן
שלא יתענו קצת מהקהל וכןצוהגיז באשכנז ובספר׳נוהגין
תעני׳לא וההי׳לר׳יסושכרי׳דר׳אידילב ?ן
אי  :״פ שה; * יחיל הוא סכת כהדי׳דסר
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התפלל תפלת תענית שמא ימצאשקר!
־יכמוסנתבא׳כסמו'
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ויסצדהאהסעס ׳שנמנו קניי ייט כפי רצונו כץ יחיד בין רבים והא ראמר ר' יהושע ק לוי שיכול
*-,ץ
 1/5ויקל ?י 15משוס לומר אחר הפלתו אפי׳ כסדר י׳ה לא בא למעט כפוף כל ברכה
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יאל'
של
דכיתידים דמו ותניא כמוספמ/אץ קורץ וברכה אס התחיל מעין הברה אלא שלאחר התפל יבול להתחיל
במורה בתפנית יחיד וכמו שכתוב כשמס
נפסקיהרא״ש וכיון דהר״אס סכי דכנבו' ולומר היאך שירצה מה שא״ב בתוך התפליהויש מקומו׳שנוהגין
חסיני לענין לקבוע ברכה ה״ה דחזיבי לומר סליחות אהר סיום יי׳ה כרכו׳ וכ״כדב עמרם שיכולין לומר
'מכו' לענין קריאת ויחל וכ״נ ממה שכתב פליחו׳ בסלח לנו והכי קאסר רב נטרונאי מנהג ב׳ישיבו' בתעני׳
רב סר שלו׳דבתעני' צבור בשחרי׳אימריםיז׳ סליחות ובמנחה ג׳ואס יש פנאי אומר ה'
רבי׳כסוף סי׳זה בשם
סגחרין על בל דבר סצרי׳להס קורין רחל וכ״ב רב שר שלום בתענית צבור אין מנהגינו לומר סליחות אח׳
ומיהו היכ׳שגחרין
צורך י״ח ברכות אלא בסלה לני כתב רב נתן ש״צ שאינו מתענה אינו
תעני׳סלא לשוס ,
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_
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יכול להתפלל שכיון שאינו מתענה אינו יכול לומר עננו ואיני
אלא לשוב כתשובה אין לנושיהיה לי יץ

 . 152יודע למה שאינו אומר כיום תעניתי אלא ביום תעני׳הזה ותענית
מער׳ נמרלקבוע ענני  Pגו ^ ליי
* אפשר שיהיה ־ש״צ המתענה טוב הו׳מאח׳
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ג״כ
ואנמו׳יכסמיך
^ יו־י ,אלע .י ניסמיאל אבל אם אי אפשרג ל שיבול ? התפלל איתא במדרש אהקוחור
שאין פיחתין מג;' העוברין לפני התיבה בתעני'
.
םתמ ']סמ:ו נ]:־ןתש;ייב;זיר ןונך יסלא תמכו בידיו .מכאן
־
ס^3גרה םמתפ ללש״צ ענמ כי ןגן ^ צבור לכך צריך בתענית צבור שיעמדו שנים אצל ש״ץ שיאמרו

למי !,וקורץ בתור ' ויחל כדין תעני׳ צבור עמו פליחו' ייא שכל תענית שיארע בב׳וה׳שקורין שחרית פרשת
היום ובמנחה ויחל רתדיר קור׳או יקראו שנים בפ' היום והשלישי
וגני אנסי נינוה משמ ' רכיחירי' דמוויש
צום ויחל ורב עמרם כת׳שבתעניו׳ הכתובי׳בפפוק ריק' קורץ ויחל חוץ
לרחוץ ולומר כיון סמציכו שקבעו
לשאי מבט״ב ורב שר שלום כתב שבכל תענית צבור וכל תעניות
בהריג גדליה והיא תפני׳צבו׳ ה״ה
מצאתי שגוזרים על הגשמים וכל דבר הצריך להם אומרים ויחל בשחרי׳
קושי עולם • ובהגהת מרדכי ישן
נר׳רמעני יחיד ר״ל כגון מי סיס לו חולה ומנחה בין כב׳וכה׳בק כשא׳ימים כל תענית יש בו נשיאות כפים

במנחה חוץ מביום הכפודים שתחת מנחה נושאים כפיהן מעיל
י׳*ז הג ן בשתי ישיבות .
אפי' עלילות כי לקהל אולקהלו' לא קרי «* *- ««,ן*
העתל כתענית יכול לטעום ער כדי רביעית
lUpJr
נתוס׳תפצי׳יסי׳וסבר׳א יכא לקיו'ולכס ו׳
ובלבד שיפלוט ובי״ה וט״ב אסור וכתב
■ ; kתפל'מפ;י פחדיס ומ״מ׳נפשו'
כה :גי
אביהעזרי שיכול ללעוס עצי קנמון ועץ המתיק ללחלח נדונו
דעדיפי מפציר גסס שאומרי׳טליה׳כמה
ולפלושכדאמרייכספעפלי בי״ה פטויוה״ה נמי לכתחלוהא תקט
תפלית והן רבני נינוה הוי משוס שתקנו
היו
קכסיס
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עצמו שלצ יבלע נלוס* אבל הגה' מי׳יח'
כתבו כפ״א דלא יטפוס רביעית בפע' צ'
צלאמעט מעסולרוקקו וכ״כהרוקח :
ומ״ס רבי' ובי״ה וס׳באב צסיכ״כ הרצ״ש
בפ״ק דתפניו׳כסס ה4ר יהירה הכרצלוני
וכתב הרי״ב ::כתשו׳דטעמי' משו׳דכיסה
שסר תפניות כתפנית יסיר כיון דכרצו
מתפנין אוקידנהו• ובס׳ היס קורא כתבו
התוסס' צו דלמצ הנצה קביל עליה הצי
לישנאמישמ' דמיירי בתפני׳ יחיד שקבל
טליו אבל בתפנית הכתו ' לא פ״כ ומשמע
דבנלל תפני ' הכמו׳סס י״ז בתמוז וי׳בסב'
צבל כל שאר תעניו׳אפי׳תעני׳ צבו׳מאח'
שהוא צריך קבלה משמע דסרי דהא פשי1
ליה טופס ואין בכך כלום פ לפא ס״ל
דאכיל׳וסת־ה דוקא קביל עליה והא ליכא
צכלכת״ה כתוב דהא דטופס ואין בכך
כלים דוקא בתעני׳יחיד אבל כתפני׳צבור
לא ומשמע דכל מעני ' צבור קאמר ומיהו
צפש׳דלא קרי תפני' צבור אלא לתעניות
הכתוכיס בלבד אבל שאר מעניות צבור
כיון דבעו קבלה דינס כדין תענית יחיד
לענין זה ( ובמהר״יל כתב דמית׳לשפסף
גרוני במיםתנ "צ אבל לא בט״ב וי"כ )
וכתב עוד גת״סססאלורו פלמי שדרכו
ליסקפיו בזחרי׳אי שרי למעב׳הכי ביים
תעניתי והשיב דבספיית צמר לא כשר
למעב' הכי אבל כתפני' יחיד שרי ואקי׳יש
כמיס שדוק פיו יותר מרביעית דדוקא
היוצ׳ לסעו' אסור ביות' מרביעית וכיון
דמתכוין לטעו׳מחהכי מעה אע״ג דסולע
אכל המהכוין לרחוץ פיו לא מסמי ליס
אפי׳יותימרביעי' אס חוזר ופולטו ועוד
דדוקא תכשיל ושאי משקים סל שרו אלא
עד רביעי' מסו' דבטפי מיניעי׳אית ליה
ביותר
מיס"אפי
פליט
כנאה
פי'ביו״ד
אכלמיס
ס מס־
אי "•
אפי '"י
״׳,־ w

יי׳! יות׳או פחו׳לא
קורי ן י ניקר כ״א
פרש׳לשלןע) ולער'
קייי 1דחל א 5:א 0
קל; ! 1תפנית נייזי
אגז* 1קורין ויחל
נסנשתר ’
(ג )תכ ? קד"?
אנויר־ם
כשאוהרים זיקיא
ג5ם ה' ים להפסיק
מעט נ יןנשםלה*
מקו׳כת׳כטידקא:

נך־ך להתענות ואכל בזית אבד׳תעניתו וה״מ
RDpH
מסמס
(דנ':לס 0י5וע׳ילס0של5ו יפנו
שאינו יום ידוע להתענות הילכך אובד תעניתו
^ ל׳תן
־ל מ־ל'
לימיפ־וניסוריהנםןנ סלא סוסי־י אנל אמלהס " לא י־ני פ־נ ה״פל־ מיניעי׳ל" מסיב ממס־יניון דפליס ונס'" ? ־יקי׳ד נתיב דני״־ווסוילי״ג
«יוקמממ " לא אח לרס ינלב
״ r
 #״ *
‘<

שכל ל״י
לפי W ,
כדאית ביתם מ איו טומדיז 6בל ביד רח6ליו־היר י! יייוו־ו־י? ויוויףmV
אחד
כדאית׳ בירוש' פ׳אין עומלין אבל כין כסא לעשור אין קורץ בתורה
מחענ׳לבדו לסוב ולסבו׳לכו ואומ׳פמו נין גואל למס׳מיקרו יחידי' לפנץ קביעות
מכ״ל  :וטדברי הד״אש ני׳ דלא סנא שסתס וכת' שקהל סמקבלין מליק רכי' אקרו
ויכולין לקבוע ברכ׳ויבר כתבתי בססו דמסמ׳יה״ה לקרי' במור ובדויינו זה ראיתי
 .נוהגי׳ק וראיתי סולקין טליה׳ונהרא נכרא ופפטיה  ! :ברש רבי ומיהו ציריך שיהו
פשרה סמתענין׳וכו' ואפי׳אס יש עסר׳ בעיר סממענין אם אין עסיה33י ' הכנסת
אינן יכול ^ לקבוע ביכ׳כן כת' ג*כ הרש״בא בתשו׳ח״ל לעולס אין ס״צ אומר' ברב'
כפני פצע עד שיהיו סס עסר׳סאין שליחו׳ליהיד עד פיהיו עסר׳נזקוכצי׳כמקו' אס":י
דאערייאס בא לומ'
לנו .יפר״י
פסומכין פל הא ־ vu ! w
וטהגיס
)
להרכו׳סליחו׳בברכ׳סלח_ _
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בסוף כל כרכ׳מעיןאות׳כרב 'אומ׳וכו׳והתוסס' כתבו בפ״ק דע״ז אהא דאמ׳רי״בל
אס בא לוע' אחי תפלתו כסד׳יוס הכעלרי׳אומר מסמ׳אבל באמצע תפלתו לא ומה
סטהגץ פתהכתפניו׳להארי׳רפסוקי דרממי ובהליחו׳בברכ׳סלח לניאיכ׳למימר
דצכו׳סאני עכ״ל ונר׳סספמם מסוס דמפמ׳להו דהא לאמרי׳ אס בא לוע בסוף כל
שאנו
כמו
היינו,4nלו'זז■ץקצת דבריס
ברכה
ויי"<"־'
מאריו־ימעין
כ־״• 5
ברכה
כל «''
|יי \ארללהאייך יי
אימי מ׳'•*,
רל יחי
אותהרחר
אבודרה׳
הר״ד
שאינו מתענ׳ ;1אוייכי יכול להתפלל
נתץ ש״צ
כתב רב
מאייכי'' לא •:
.כתב סיב עמר כתב כדברי רב כחן וכ״נ בסוף ספר ככלבו כסס רב יהודאי ודלריה'
1כרי קבלה ועליהיש לסמוך :כתב מהר״י קולון בסודש ס׳מעסי׳בכל יוםכשאין
הנהן מחעצ׳יזצא הכהן מב׳יס ומיס'לקרוא בתורת ישראל המהנה' נר׳מדבייו סאץ
עומד לקרוא בתורה מי סלא׳התפנה  :איחא במדרש אהרן וחור ממכו בידיו
מכאן שאץ פיחתין מג' העוברי׳ לפני התיב׳במעני׳ צבור לכך ציץ כתפנית צבור
שיעמדו שיים אצל ש״צ וכו׳״ וכ״צ המקח בסי ' ד״ג וכץ ׳נתב המרדכי ביומא בשם
ערק י״א  :יש אזמיריס סכל ממידת שיארע גשם ובה ' סקודין שחרית פרש׳היום
*כמנקה וייחל וכו׳ימבא בסי׳תק״עה בס״ד  :ושם יתבאר ג"כי אס מפעירין בתענית
 35ייי :כלי מעניית יש בי נשיאות נסים במנח׳חוץ מביום מסורי ' זכו׳ 3פ' בתדא
דמיעניו׳ונפבא׳כסי׳קכ״ט  :א□ קל תענית צבור בע״ש וא בערב ר״ח אוכר״ק אס
יגו5לייס טל פניקס אכתוב בהיי׳ מק״עט בשם הר״ן ושם אכתוב כס חל להיות בר״ח
באיי יזו פרסה קורין ויבסי׳ר״ך נתבאר באיזה מקום מזכיר עננו במיסף :
 föpnהשרוי בתעני׳יכול ־לפעום מד כדי רביעית יכו׳כפ׳היה קורא יד יד)
בפא מיניה אשייאןתנא ובי ר ' אמי השרוי דחעני׳פסו שיטעו'
אכילה וסתיה קביל עליהיוסא ליכא או דלמ׳הנאה קביל עליה והא איצא א״ל סוגים
ואין בכל כלום זמכיא נש ׳ ?כי ו אמירז יאסי טעמי דע שיעורדבייעית ובמי ? אגו'

חעוח״יו״״וד
מישים דחפי חצי שיעור אסור מן התורה ושמא יבאו לו מיס בגיונו:
פיו ושיניו
וכתב אבי הפזרי שיכול ללעוס עצי קנמין ועץ המתיקוכי' כ״נ המררכיבשמו
במסכ׳חעני וז״ל גי' פ' היה קורא וכי' או דלמא ינא ' קביל עליה כהב יאבי״ה נ״ל
כיון דאכיקנא דכנאהלא קביל עליה דינוללכיס עצי קנמץקני״לא בלעז כדי
ללחלח גי־וכו ולפלוט ואסרי ' פ ' כיצד מברכין כס זנגבילא ביומא דכפורי פטו׳ונ״ל
דפטו׳ומות׳מקס מסוס דשייך באכילה גמורה חיוב חטאת ואפי' אם בי״האסיר
שאני התם דהוי דל והתא יעוד דסיבא הנאות *
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חקסח נדר לסתענו' ואכל טית אבד תעניתו וכו׳בפ״ק דחעניו׳כחב היי״ף
ירושל׳בפ׳קונס יין נדר להתענו׳וסכח ואכל כנר איבד תעניתו
ר' אבא בשס רבנן דתמן והוא שאמ׳יוס סחה הא אט אמי מס זה מתעב'ומשלי׳ולא
אמין אלא אס אכל אבל אס טפס לא וכת׳סימ״בם במ״א מהל תעניות שכח ואכל
S
מהלכות
׳י־׳ש'
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נדרים ח־נרי הר״אס והר" ן על הירושלמי הזה אכתוב בסמוךאצל לוה אדס תעניתו
ופורע וצתב הר״ן בסס הר״אה להא דאמרינן שכח ואכל ככר אבד תעניתו והוא
שאכל ככיהלת שכן סעו‘ אכיל' לתעניות ומי״ה 'לפיכן לה מ״כ צלל ? ר״אס גורס
סכס ואכל כזית א 3ד תעניתו וכך הס דברי רביט • כתבו הגהי׳מיימוני׳כס״א שכח
ואכל משלים תעניתו פייש גוער תעניתו אס ירצה אבל אס ירצה ליה תעניתו
דקי׳ל לו ? אדס תעניתו ופירש ובך הסי דברי הרס״בא במשובה ששאליהו פל מה
סכמבהרא״כד דההיאדלוה אדס תעניתו אפילו באומר יוסזההיא דהירושלמי
הזההויאתיוכתיה דאם כדבריו למה נאמר יוס זה מתענה ומסליס וישיב מאן
אערלך דמסליס בע״כ ושלא יהא רשאי ללות ישליס תעניתו ודיועכ׳יל • וכתב
סמ״ק בתעני ' סלוס שאינו יכול ללוות ולשלס אס שכח ואכל כזית מתפנה ימשלי '*
■כפובגמיומת הדשן סימן קב״ו שכח ואכל יותר מכזיחכי״ז בתמוז יראה דאין
מתענה יוס אחי ואף על גב דנוהנין למדקדקים כשמתפנים תענית יום זה כיין
שאמי הייני בתענית למחי ואףפ״סב מתענה יום אחי אגי״ס שאין צריכי׳כדכיזב
באור זרוע דסא לא רצה ללוות יסליס ויעטר ואס רצה ילינו ויפרענו יאינו צייך
להשליש מכל מקום מחמירין המדקדקים למעבד המייהר משלימים הפני קבלת
יוס זה ופורעים לקיים תענית שלם וצ״ע במס ירי ס״תמזהיא דירוש ' דלוה אדס
׳מעכיתו ופורע יא מתיישכ שעיר פשק דא״ז דלעיל 5׳□ Y Jה ג אמנם
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5־" חת* א לבמה!' רה לווה אדם תעממו ופורע כי
אמרית' ידוע להתענות כגון מו׳שמ׳אביו או רבו ושכח ואכל כזית
ישלי׳אמ׳וטא דאמ' יום המס אבלאס אמ׳יוס
כ״ק דשנת ג 6פלי
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מיקדיילס סתס • דלא הגיי™ מםגס ל צע ייינהשיה
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משמו׳דאמ׳ צער' מקכל עליה אי מצי מצע'
וכ״ב אבי חעזרי והמתענה בשבת י״א שאומר ענגו' ברכרז
בפני ססקיק דאפי׳ כאומי הלע זו לצדקה כל
גפסיס מ  :לל די־כ במצטער קאמר
ע״כ
עצמי
ונראה יותר לצוללו באלהי
נצור Jבלא חתימה כדפחעף' הלא כאת ליד כבאי לוה ושיש וכןדעת
משמע דכלישנ׳קמא ס״ל וכן דעת הי״מב'
לעילהרא״כד וכר״סבא ז״ל והך ירוס'יצחיכב׳
סכת׳בפ״ד מהל'כדרי' הנור׳לטס והוצרך
לא מוכח מירי דהיינו ששמא דכיוס סתס
לדבר מצוה או מפני כבוד אדס גדול
■ ה״ז
אוכל
ושרע
יום
אח׳
אלמא
דאי
לאו
מסוס
דכר מצוה או ככוד אדם גדול אינו יכול ללוות וכ״כ כהגהות אסירי וז״ל לוה ופורע אכד תעניתו לפי סעדיין היא מהרי'להמעכו׳יוס אחד אבל ביום זה כל ססכחואגל
אינו מחוייב סיפרענו והרי נדרו כסל מעתה ונדה מתענה ומשלים ענ׳ילוכדעת
ולא כלבד שהתענית קסה עליו או סנזדמנה ול סעוד׳סל מנוה כגון ברית
סיום מהנתא אלא אפינו ס מחת מרעות מסוס דרכי הלום נמי סרי ע״כ מילה או הראהון הוא דעת הימ״כס הבהב בפ״ד מה' נדרי' הנודר לכוס עסרס ימיס בתי05
אלמא
דאי
יום •
שירצ' והיה מתעל ביום אחד מהן והוצרך לדבר מצוה או מפני ככור אדסגדול
ליכא סד מהצי אינו יטל ללוותו* וזה סכתכ הימ״כס דמפניככוד אדם גדול הרי
ה״ז
אוכל
ופורע
יוס
אחר
ההרי
לא
קכע
הימים
כתחל
מדרע״כ
וכך
נראהשהוא
כי׳דהיינו כמו מה סבתכו הגהו' ימסו' שמחת מרעות מפני דרכי סלוס הריושניה'
דעת הרא״ש כפה הסי' הירושלמי דקאמ' דביוה סתס לוה ופורע היינו סקכלעליו
למדוה מדגרסי׳כגמ׳רב יהושע כריה דרב אירי איקלע לבי רב אמי עכדו ליה מגלא
להתענו׳יוס א׳ ובמנח' קבל עליו להתענו' אותו תענית למחר ובשביל קבלתולא
תליתאה
אמרו ליה ליסעוס מי מידי אמר ליה כתעכיתא יתיכנא אמרו ליה לוזיף
מיקרי יום זה דסהסע הא אס לא קכל עליו קידה לכן להסענו׳ייס אסר אלאכחנח׳
מר
וליפיע
לא
סכר
לה
מי
להא
דאמ׳רב
יהוד׳אמ׳רב
לוה אדם תעניתו ופורע אמ׳
קבל עליו להתפנו' למחר מקרי תעני' זה ואינו יכול ללוותו אלא דאם כן קשהלמה
ליה
תעני׳תלום
הוא
יאמ׳רב
יפה
תעכי׳לחלו׳כאה
בנעוית
א״ר
הסדא
ו
3
ו
כיוס הרי
הוצרך לרחוק ולהעמיד לאדקאני'כירוהל' דיוס זה מתעג' ומהלים בפיוס זהקבוע
דאי לאו מסו׳דתעני׳תלוס הוה היה לוה אותו אפ״פ שלא טתה סעור׳סל מצו' אלא
ול
להתענות
תמיד
לימא
דהיינו
כהלא
קבל
עליו
להתענות
קורס
לכן
אלאמכסיו
מפני כיור
רב אמי דחדס גדול הוה או מפני דרבי סלים ולהי״יף הלא כתב אלא
כמכח׳קבל עליו להתענו׳למח׳לכן נ״ל ההר' סיבי דהפי׳בכ״הג יכי־לללותווביו׳ספי׳
ליהכא כתר'
נר׳דאפייכלי
סוס
טענ׳אס
רוצה
ללוו
'
תעניתו
סריסות
3
טמ
דלא
יהא
הירוש׳לא בא אלא ליישב דיוס סתס דקאמ׳בירוס' היינו שקבל עליובמנח׳להפפנו
אע״פ שאץ .לו אונס כלל אלא סתמה מכתב
הר״אש פר
״חהיכ׳דאיכ׳צ-ערא אונס לוה תעניתו ופורע ושמעיכןהאי סכר' משמואל
דאת' צער'
מקכל
עליה
אי
מצי
מצע׳
נפסיה אלמא דרב כמצעפ' קאמר ע"כ משמע
דאפילו
לרב
לא
שיי
לליות
אלא
במצסער
או
אמס
כס־ן
מפני ככור ארס גדול או
מפני דרכי שלום וכיוצ' בזה הא -לאו סכי לא * ח״ל הרש״בא בתשו׳מה סכתכת כלוה
אדם תעניתו ופורע שאין לו לאדם לליתאלא באונס גדול טעות הוא בירךשהרי
אמרו לוד ף מרוליפיעוסס לא היה אונס גדול כסושאמר׳עכ״ל  :ויש לתמוה עליו
למה כת שסו׳טעו׳דבההו׳דלודף מי כיון ההי׳סס כבוד אדם גדול אין לך אונס גדול
מזה  :ולענין סלכ׳כיון ססרמ״כס והרא״ששסקי׳כלישנ׳קמא הכי נקטי׳ומ״שואץ
צריךהתרת חנם cdבת׳הרא״ס ראיתי רכותי שהיו מזקיקי׳לסתי׳נדי תענית בג'
דכיון סאר הייני בתעט' מסר ה״ל כמו כדר ויראה כיון דצייך לפרוע לא נתבטל
.הנד׳אלא מאוס' הדעת אמרי׳ שהיה ברעתי להתענויום א׳ולא לקבוע יום זהלחוב'
לגסמירוש'
דנלרי׳יסראיהדקאמ׳מלתיהדרבאמיהמתעדןלשעו' ראמ׳רבלוס
אדם
תעניתו
ופורע
ולגמר
'
דיקי
רכל
תעני
'
שלא
פקע
'
מליו
חסה
אינו תעניתא״א
לפיושי
פלא
רמיקיי
תעני׳עה
שהתענ
'
מקצ
'
סיוס
לענק
זה
דאין
צריך
לשאול על
גדרו* כתבו הגהו' מימון כפ״א פסק סר' מ כסמתעכץ כה״ב אחר הסג או אפי' בי'
ימי תשובה ואירע ביית מילה מציה לאכול גא״צ סתרה אף על גב דדבר סאינו כי
!
אס מנהג צריך התרה הכא א״צ כי לא נהגו להתעמת ככה״ג ודוקא האוכלים שם
■אבל
אס
שולחין
לאדם
מן
הסעודה
לבית
אין
לו
לאכול
מיהו מי שקבל עליו תפנית
במנחה באחד ימי תשובה צייך התיה פ"כ  :ומ״׳ט יכי׳וה״מ בתענית סתס כגון
שנדי להתענות יוס אחד וכו' סס כתב היא״ס כירושלמי פרק קונם יין משמע דוק׳
ביום סתס אכל כיוס זה לא דנרסיקהתס כדר להתענות ושכח ואכל כזית אבד
תעניתו רב אמ׳כשס רמןדמכון והוא סאמי ייס סתס אבל יוס זס מתענ'ומשלי׳
משמע ביום סתס הוא דאכד תעניתו לפי סיכול להתעמת יום אסר תחתיו דלוה
זפורע איל יום זה אינו לוה ופירע לפיכך משלים אע״פ סאכל כזית והתם עייתי
לס לעיל ההיא דלוה אדם תעניתו ופורע וסוגי'דסמעתין לא משמע הכי מוקאמ'
סמואל וכי נדר היא דלא סני דלא מסלם צערא הוא דקכיל עילויה אי מצי סצער
גפשיה וכו' ואי איירי כיום זה ניחא דכי לא מט אין זקיק להלסדאי ביוסספס
למה לא
ייעלם אי לא מצי השתא ליעבדיה זמנא אחריתי ,כשיהיה כריא וחזק ויוכל
לפשותו
ונ׳ל
דאפי
'
למס
סהכי׳ראיה
מסירו
'
דיש
חלוק
נין יום זה ליום סתס דס״פ
מס זה היינו דיוס זה קבוע לו להתעצות תמיד כגון שטת כו אביו וכיוצא בו וכיום
סתס היינו סקבל עליו להתענו' יוםא׳ובמנח׳קבל עליו להתענו׳אותו תעני׳למתר
ונשכיל קבלתי לא מקרי יו׳זס וע״כ צרי׳לפרש כן דהיאך תמצ׳שקיל עליו יום סתס
והלא צריך לומ' הייני כמפני' למסיעכ׳יל  :וכ״כ הגהו׳ אשרי בס״קדשכת דיוסזה
לקאמ כייו׳הייט שהיו׳ גייססקבל.עליו להתענו׳יוס ס מת בו אביו וכיוצא כו ויום
_ .סח,ס היינו
שאו * ר ביום פל י־ני ובפי׳ק דתעניו׳כתבו בסס א"! שכס ואכל כדת א•־כד
.תעניתו והיה שאמ׳יוס סתס -אבל אס אמי יוס זה מתענה ומשלים אס אינו מצה
ללוותו על
ייס אחר יסלימו אפר שאבל ויפטור ע*כ * וכתב כמיוע' הדסן סימן ר״ע
ברא דהא לכתב א"! ואפילו ביום זה יכול ללוותו ר״ל ביום זה כגון אתענה ביום
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ווקורס
רציה ופורעוס״ס
לאידך דתרויסו בסד סיאטא סייסי כך כ״ל לפי מ״ש בפ״ק רתמניו' אכל ממ״סכפ״ק
דהב׳מסמ׳דאיט יכיל ללות אלא בקכל עליו להפפנו׳יוט אח׳וכמנח׳קכל עליואומו
תעני׳למח׳אבל ביום זה ממש אינו יכול ללות  :ולענין הלכה טון דהרק״נססכר
דהיכא דלא נדי להתענו׳ קודם לכן סך יעיס אלא קבל עליו סתםלהתממ׳טיסזה
אינו יכול ללוותו כלל אפי' מפני דכי מצוה והר״אס
ס״ל
"ק
כפ״ק דסכת משמע והט
רהט ס׳ל
הכי נקסי׳ • כתי' 3ת״ה סי׳רפ״ה פסי הנדר להפעמ׳שני וחמשי סכה תמומ' סותצי
סכה מכל לומ' דדמין ימיס הללו קצת ליום קבוע הואיל ובירר ימים סללומשא'ימי
השמע מסו' דיומי ררסמי אינין ולא מצי ללותן וכן משמע כא״ז וכר' אפס יילדכל
זה איירי אס לא ירצה ללות ומ״מ הדעת מטס מדון דידן דאין ללוח התפניתאלא
בשביל 6ונ' או צער ממש או כסכיל סעוד׳מצוה דשיייךבגויסו ואע״פכצרי׳להתמנו'
מקצת היום זמן מועט יותר מסהו׳רגיל עכ״ל  :וכחששצרי' לסתענו׳הקצ׳היו ונו'
כרא'סהטע׳מפכי סכת' הרא״ש בפ״ק דתעניו׳דמיקרי תעני' מהשהמפג'מקצ׳היוס
לעמן זה דא'׳צ לשאול על נדרו  :במרדכי סוף תמניו' מצאתי כתו' עספקאלי'
סמאידוקא תעניתו אכל תעני׳צכו׳סמא אינו רשאי לפרו׳מן
הצכו׳ע״כןדני׳ירוחס
כתבבפשיטו׳נרא׳שהתעני' סמתענין סצכו׳איכו לוה ופורע ואס סיס ואכלהסלים
תעניתו כיון שאינו יכול לפרעו וכן כת׳הכלכוכסס הרא״כד
דתטכי׳צכו׳שהסכימו
מליו טל כל ציה אינו רשאי ללופולפמס מהסוא״צל כד' צומות סיס להם■זמן
קכוע שאינו לוה וכ״כ בפסקי התוס׳ופהוט הוא והכי דייק מי '3תעניתי וכתב פוד
הכלבובשססרא״כדשאפי' כאומר יום זה לוה ומיהו מי שקבל עליו שמוה' סל כל
השנה אינו לוה יזמניתולפי שלצער עצמו צער גדול נתטץ • כתב הר״אס חל
הרא״כד פי׳לא יהא אלא נדר אלו אמר סלע זו לצדק׳עד שלא כא ליד הגבאידנ לא
מני יזיף ופרע והאי נמי כל כמה ךל  6עביד תענית' נמאן דלא בא ליד גבאי דמי
שהרי בידו הוא וקכלת תענית אינו אלא לצדקה כאלו מתנדב מחלבו ורמולגכף
ותמורת׳יתן לעניים ואומדן דפת הוא דאדעמא דסט קבול הילה' לוה ופורעומיס
ותמורתו ימן לעניי' לא ידעתי למה כיוןדט״י׳לחרוע תעניתו אפש׳סר״ל ססתלוי
הדב׳אםייצ׳יתןתמורח׳לפניי׳ולא יתעכ׳ואס ירצ׳יפרע תעניתו ולא מסמב׳נידהא
אמרי׳גדול׳תטני׳מן הצדק׳סזה בגופו חה כממונו נמצ׳סאיןהתהלו׳פוהטכ׳׳לורבי
ירוח׳כת׳כל זה ואח״ב כמ׳וראיתי לי־ותי נוהגין לפדותי כשיש כיצ:,יר אואינסעכ
ומיט■ כיון דאיכ' צער או אונס מה היו צייני' לפדותו סיי יכילין סה לליופו וי ל
דמיירי כשלא היו רוציסלנע׳פצמ׳לסתענו׳יוס אחר אינמי הסם היו סוכריכדברי
האוסרי׳רכמקבל עליילהר־ענו' יוס זה אינו רשאי ללוותו ובעקו' צער או אונסהיי
פודים אותו בדמי׳ונומני׳למנייס  :כתוב ככתבי מי״ר א׳ישילן סי' ס סמי
שהוא
נדור ובא להתפנו' סך מפניו' יכול לדשתם מי יתו׳המורף וי״כ בהגה׳ מירכיסוף
פ׳איזהו נסך  :עוד ככתבי׳הנזכרי׳סי׳ס״א סב׳יעי׳וב' לילות רצופי נ״ל לסטות נגד
מ׳מעטו׳סאינןרצופי'  :וכן תעט׳חלוס אין לווין » ופישציין• להתעמ׳מיד למחי
ואפי' כס בת כלו׳& צריך להתעמת מיד למחרת הלילה פיאה החלוס ואפי1םהיא
כסכ׳יאלע׳ דלא מהצי נבטלמלו׳רש אלאמעני׳של איתויום פצפרהלכך לי  :למימ
כיה סילוה א יתי וכבי נתכא׳זס בעי־בדאדר' יה וסע כייס דרב איד (ד יב^שכמגפי
ומ״ששצרי' להתענו' יום אסר על שביטל עוג ג שנ׳פמו*
היא

הלכות

:ית

י

WarW/ $

תקעב

ד׳מ

כפ׳ק דתטניו' וכס״ק דסב' (ד יא )ול׳ דכי קיכו מסיקן כל ציכו ושימו' דבריו כך הרמ״בס כפ״א כל ספרר בתעני' כין שהיה סתעכ׳ על ציפו או על חלומו בין שהיה
רש
ממפנ׳פס הצבו׳פל צרתם הרי זס לא ינהוג עירוני ' בעצמו ולא יקל ראשו ולא יהיה
סלוס רע
לבטל חלום
עכ״פכדי לבטל
ביום עכ״ע כדי
שצרי׳להתעכו׳בו ביוס
אותו פצרי׳להמענו׳בו
לווין אותו
אין לווין
מעני׳סלוס הין
ייח-,וכן nתעני חכוס
הש
בנ׳ימיס ! נ׳ לי! 1פ
ן־ןעי־בשנ׳צריך להתעני׳על חלום רע וצריך לסתמנו׳יוס אחי על פביטל עינג שבת פמח וטוב לב אלא דואג ואונן כענין פנאמ' מה יתאונן אדה חי גבי על חטאיו י :
וכל בפ״קדמעניו' ( דף י) רסעי׳ יש לחשי ן
הקסט יחיד שמתענ׳פל צרה ועבר '
ןמ'ס ואין צרי׳שיהיה התפני׳האחר מיד ביו' ראשון פלאחרהיפב׳כ׳ כ המרדכי בפ״ק
תר הרי סהיהמתטנ׳על כחולה וכתיפ' זלהשחתן ננד 'מ
לשג׳וה״ס בפ״א מהל׳תעני׳וכסס הרס״ב'
או על הצרה ומכיס הי׳ז מתמנהומפלים י; ם שאיג ; רניפים
מצאתי כתוב דוקא מי שתשש כסו ואינו לעיל בסוף ברכות אץ תעני’צבור בככל ליאסר במ^ אלולהפסי'
עכ״ל ! חגר,מי בת‘
וכתבהמי־דכי כשסראב״יה דהאדקתעי נ« נ י.1.ים < ז'׳3
יכרל להתפנות ב׳ימיס רכופי׳סאס לא כן מבל׳י אלא ט״ב בלבד הלכך יהיר שקבל עליו תענית ילא חיישינן
ר5ןוי לו פלא יתפכ׳לבק' סליח׳וכפר׳ע״ג
מתטנ׳ומשליס היינו כגון סנתיפ׳החולס נתשו ' חהר״סח' f
שפא תענית צביר קבל עליו ומותר בכולן
כי׳ש׳נקס נאת'
וכ  10כתבתי בסי׳ רפ״ח שהזוה׳כס' ויקהל
שמהעי יעלי צרה ועברה או חיל' ונתרפ או סעכרה הציה לאחר הצץ החמהלרכי
מאיר ולר' יהודה אחי חצות ולר׳יוסי אח' שענ׳חים קדמוני
.מ צייך להתענו׳ביוס שאחי השב׳מיד וגס
להתעס׳ח ' יז׳נכל
או מת צריך להשלים כל תענית שקבל ט׳שעות ומשמ׳דהלכ ' כר׳יהוד ' עכ׳ל אכל
 # /ן ■ד
נהגה׳אשירי כע״ק דתעכיו׳כתבו שהמנה'
שויע  jה ד :ע ו
להתענו׳בא׳בפב־ואין לפנו׳סמנ ^ וכתו׳ עליו אבי הצבו׳שמתענין על• שוס דבי ונענו קור׳חצוילא ישלימו:
רש״יפי׳עלהחולה ונתרפא ה״ה אס מת ואם דונילהתעסת
החולה כעי לקיומי נדרו מל הצרה ועכרה נגד וו  ' jימי׳וג1
שנדר לחתענו' כך ובך ימים וארעו בהם שבתות
ppri
נח״הד סי׳רע״ם כ׳כמנהגי' מתענה כשב'
־ וימים טובי׳או ראשי חרשים חנוכה ופירי׳ נדרו
* 1
מתמנ׳ומשליס ואס לאו כיאה כמת :׳ עס לילית ׳לנזפין לא
לא יתענה באחד בפלבסכוב' אלא ימתין
יפחור נכן למען
על לאחרחנוכ' אכל המתענ׳בי״ס ראשון בטל וצריך התרת ח בס שיאמר ול אלו שמת אל לבך שיארעו בו
קינו* משמע מדבריודאפי' נתרפא או ישו ' ; 1למ 'ג( 01תי(
עברה הצרה קורס חצות מתמה ' ומפלים ייוי׳ רני' וימנע ' לו
מסו׳חלו׳יתענ׳בי״ט שניעכיל ודבר תי מ' אלו הימים לא היית נודר ומתי׳לווהית׳בל הנדיוכת הרמ״בןרווק׳
הואלומ׳סימענ׳בי״ט פני דא״עג דכקיאי דאפקו בל׳הרי עלי שהו׳ילשרן כדר אבל אפקי' בלשון קבל" תענית יכתבהרא״ש הקשה סרא״כד מאיישנא ינארימ׳הזיו! ענ״ל
הר׳יסהר״יפי׳שאק
מתפכייגשעי׳שמפסיקי׳ביו׳ 6ס ,רךו  1סס
בקסעא דירחא מ״מ הרי אכן נוהגיס בו אינו חמור כשאר נדר ואפי׳ התרה אינו צריך ואם נשבע בהם
גשמים ק! ך חצול! גת,ר ן ,r '. D1מענית  v:p-3יחי׳ל־ז יום
קדש ואסור לזלזל בו הלכך לא יתענה עד להתענות א״צ התרה שאין שביעה חלה על דגר מצו אלא לוקה
מונאיי״ט • אח״כ מצאתי בסבלי הלקט
על שישבע שבועת שוא:
גשמים דניון שירדו להם ג 0מי כל צ י בן סי היםי״תי״ןא* '
ח״לנמצא בסער החסידי ' אדס שהתענה
ש־כ אין להם צורך בזה הפעס אבל כרה ששמע ממהר׳6
נפשי׳נקרא
מצער
מצי
אי
בתענית
KI/PH
בא'
מעיי' חלום בסבת וחנוכה לא יתענה
ששנייתי'
אחר׳כל פעה צריך רחמי פלא תחזו ' ואינו שניא׳ל!
,
^ P
כסב׳כחנוכ ' אלא ימתין עד לאחר תנופה
קדוש ואי לא מצי מצער נפשיינקר ,טפס מספיק דכגפמיס נמ י ^ עי '  $ירד «לילות יטפח
נתעני׳חפוניןנת ,
רתענ׳אבל אס התענ ' בי״ט בשביל חלום חוטא ות״ח אינו רשאי לישב בתענית מפני שמנ? עט במלאכת
להס כל צינן אובלי׳ופותי׳ופמסי׳ואומרי' יו׳ שאינן דספין
שמיס וכן מלמדי תנוקות :
יהגינה בי״ט האחרון ונ״ל דסכח סבקוה
הלל לפי פנפקכל' תפלת' וכוטחי' כבורא כ ' חהר״י ירין אם
סידרו לסם כל הצורך ווה חייך לועי אף אלס נריאזווקא
להסיז־ותייהו שאקלהקל ולבטל עונג י״ט
שלא
ביומה׳
כתחלה
צבור
תענית
אק גוזרין
ג׳יתי׳נג׳ לילות
דלא גרע י״ט שני של גליו' החנוס' ופורים
ליסי'
'
צכו
כין
לחלק
נ״ל
אלא
צמת
בפאר
שקונקכיו'
שהרואה
לפי
השערים
להפקיע
י
ואם קלש  7י, 3J
עכ״ל :וכ׳בהג״ש פ״א מה׳תעני׳פסק ה״ר
ה׳ יערב לצורך לסעודות גדולות לצורך סעודת הלילה ולצורך דצבו ' צייכיס להלל ולהודות מתוך שמחה ית־סונ׳לילויךונן
■*
ובכיס מלא ' אכל יחיד מפלי׳תעניתו וכן גת ■mV,ר׳׳רח "
אצסנןהנוד׳להתענו׳בפב׳או כר״חוחכוכ פעודישב׳תמהץ וסבירין שרעב בא לעולם אבל משהתחילו ככר
מסמימתוך הרמ״בם סכת׳גכי צבור שהיו פלטיאל עלנשי*
ומורי׳ (ונראה דה״ה ח״ה וכ"כ מהרי״ל) להתענו׳יודעין שהוא בשביל התענית :אין גוזרין תעני׳ על הצבו'
צוי׳למיתב תענית׳לתעכיתי׳כיא׳ כפ״ק בראשי חרשים חנוכה ופורים ואם התחילו כבר דהתענו ואירעו מתעני' וירדו גפמי׳קודס חצו ' סתססיקין ש" ץא.דן
דו״ה צאו והתענו על מה שהתענית' וזה
ילדי נ ש; ימי<ג
וכן אס מתפני׳על צרה ועדיה ^
צ;!ו תשוגקכידימיי
.
!
 ,׳.
,
'  .״
היה בחנוכ׳וכשוגג וכן הדין בתעני׳חלוס אלו הימים אפי׳לא התענו אלא יום א׳איץ מפסיקין ומתענין בהן
^ יש ל ימו אי] ר חצרמ ימפיןע״נ תיאתי
ובט ל י ןס ? יי
ע״כ ומשע ' דה״ה למתענה בעי״ה תפנית ומשלימין וכן יחיר שקבל עליו תענית סתם בעי׳ש מתעג ומשלי
ישלימו אלמא לא מפליג לצכויב■ ן גפמיס וגיאלדכל עלא■
חלום שצריך להתענות תפכי׳אח שהרי אלא אם כן פירשבשעחקבלה שאינו רוצה להתענות אלאדע
■ לעגין
וכין צמת אחרו' וא״כ צריך לחלק בייצטי' « י״-י אלא
תקעי הלכתא
לזןישליחד הרזהל רזסזלחח*
הוא מציו' צאכול בו ופית ליה סמך בקרא
~
סתעניוישקבלג
וכין יחיד היי זה מפלים כל
התנה יטחר
 3? 15לסל ' י תענית התס
דלזויימלז  :כתב ר״ע ויבינו קליכימום שבזמן ה זה 6ין להתטנו׳ מעני׳חלוס בשב' עליו ונרא׳דה״ה כמי אס מת החול׳דכיץ
ונו׳כ״כ הגה׳י! שירי בס״ק דתעני׳ונןח״כ נתבו ומנהג בזמן הזה שמתעניןבשב מפני היה אקכלה זו מתוך שקבל עליו תעניות הללו תהיה מקובלת תפלתו שיתפלל על מיילינא,אנל מ<י
חלום וכן היו נוסגין רבותי׳ואס הו3ן פ״ח ישב כל היום פלו וילמו׳במעכיתו וימכסי הסולה ועל הצרה והאי דנקטונתרפא מסוסדברכי והיש חלוק בין צבור ליחיד שמר להתענד«,
 fiKfoכ 1,הימיס י!׳ לא מכל ”®5יי
^
לווהמידכיכ׳בפ״ק דשב׳מ׳וקלהתענו׳אלא על חלו׳שרא׳תלתזימניע״כ  :והעול עכי״ל • וכך כתב הר״ן נס כן דמסמכר' סלא יומן3ל 3ךהו
! "’3331ג 7למ(יות׳אלא
טהגין להתענו׳בשב׳על אח׳מג׳סלומו' והס המנזה ס״ת שנשרף לזו י״ס בשע׳כעילס שקכל עליו להתענו׳וכטע׳הדבר כתב דברי הראב״ד שחלק כין תעני ' גשמי" ל ,
וקומיביתו או שיניו שנפלו וי״אשהקור׳כס״מ הוא א׳מאלווצסרי׳אומרי׳סהרואס דפאר צמת וכת׳עוד אכל מדברי כרמ״בס כפ״א מהי תעני ' נרח׳פעל היחיד אמרו ס־י׳לקיי׳מהשנלד
סנושא אישה הוא א׳מהן וי״א הרוא׳סהוא י״ה אע״פ שאינו שעת נעילה והא דרואס שהוא מתפכ׳ומשלי׳ככל הצמ׳כלס והיינו דקא מיי־תי לה הכא גכי העכי׳סל יחידו” «כ*ש אסהיההת,׳
שיניו שכפלו דוקא סינ -יו אבל המא׳שנסרו לחייו חלום טוב הוא דממו היופצי׳פליו
שייתעטןקולם
וההי׳דאמרי׳סתס לא יסלימו בתפני׳צכו׳דוקא הוא סאין מסריחיןטן><:צ3ןר ^ יום
רעה כדאי׳כפ׳כרואה :
? » ויהי «" מ
הס
והכתענה כשב׳י״א שאומ' עננו ברכה בפני עצמה וכר' כפי הצורך כלב׳והיינו דתני לס החס בלסת רבי ' ל /5יסל ימ ן וגס ה״
 ,תשהימשיזרנ עה
, ,״
,
, ,
״ 1ז
תעני'
המתעב
:
אכתו׳בסי׳מקצ״ז
מעני׳חלוס
כר״ה
המתענה
נמגאר בסי׳ר״ך  :דין
הרמ בס לחלק בין צבור לישי ונתן טפס לדבר מסו טירחא דצבורם נ משוס דכ י נקיpmz׳ קאמי
קלוס אס צריך להמתין עד שקיפ׳החמיכתבתי בסי׳מקס״ב  :אין תעני' צכו׳בבבל כי גזרי מעני' לסן מחנה פליה׳בכן אבל יחיידגרי׳פבלבו אינן דביי׳ולענין הלכה !צא!כלפטו׳ענמ«•
ליאסרבמלאכה ולהפסיק מכע״יאלא ס״ב בלבד סס״קדתעכי ^ר יא  rא״רירמיה כיון דהרמ״בס והר״אש מסכיעי׳לדעח אתת סכי נקיטינן כחוב כת״ה סי׳ ר״ ה ת״  0נתיניי־‘ילילותיהן
!  : -רזנייד שהוריז
3ר אבא אין תעני׳צבור בבבל אלא ט״בבלבד וכמ׳סר״צש פי׳ראבי״ה לפי שאין שס
וצבו׳גזרותעני׳באבי׳צבו׳א׳סנמוכי׳בצרגדול׳פפיס׳תמור׳ולאס׳שהתענויות׳מחצי מוהר״ו־ סלמה,
נשיאדגרסי׳בימ׳פ״ב דמכלמין ר׳חלבואמר לר׳יודן פוקעמןדצעיך פיירא״ר היוס בא להם פמוע׳ביור' שנפערו מןהתפיס' אתמול קורס שקבלו עליה התענית צירי'i"1
יוסי■ סדא דתיח' איליןתעכיתדעבדיןליהכ' תפנימ' דלי 'נשלא ' עמנ 'וכ'ראבי״ה דיסי' יראה דמן הדין איןצריכי׳להשלי׳דאסי׳היה נדר גמור כיון דאפתכ׳למפר׳דבטעו 'לה■
■ »5
הוא אין צריך התרה כדאית׳בנדרי׳ ערק ר' אליעזר והילכך בנדון דירן אפי ' אי הוי ויה והורה
שקבל עליו תענית סתס לא סיישי׳שמא תעני׳ככור קבל פליו כיון שאין מטני׳צבור
להתענו ' יעד«1
בכבל והכי׳ראיה שכןהצבו׳כשמקבלין עליהס תעני׳ב׳וה׳וב׳ומברכץ למי שמתענ׳
אההיא
)
בפסי
הג״א
וכי׳כ
(
זרוע
אור
'
רכת
דהא
כמי
וכ״נ
לסשליס
צריך
אינו
יחיד
ג ' עג ' 'מי '( נ* לילר
אומרי׳העני׳סתס ואי נס אושרי׳ תעני' יסי׳וכ׳עוד הרב אלפס לא הביא מימר׳דרב
דקוד׳חצות לא יסלימו פאס ת״ח ורוב סצבו׳יוצי׳לססלי־׳אין היחיד יפאי להערי' ונ׳ל סט ג׳גתורא־
מהם בנדון לידן לא שייך לת״ח וליו' הצבור להחמיר על עצמס ולהסלים הואיל ז! תגיע' פרמיגתי
כמ׳אמ׳יחידסקכל עליו מעני׳אסו' בנפיל׳הסנדל חיישינן שמא חעני׳צבור קביל
מרקתיל ^יעלנר
עליה ונרא׳דס״ל כמו שכתבתי לעיל בסס אבי״ה דהאידנ׳ליכא למיחש משו׳דקי״ל ומעקר בטעו׳הוס אמנ׳זכורני בימי חרפי דהוס עו3דא ממס בנדון דידן והשעועו' (
אין תפני׳צבו׳בבגל פכ״ל • ומיהו המרדכי כ׳בסס אבי״השכסמקבל התעכי׳אומר באו בער׳סמו׳ליכנס בבי הככס׳שנפערו מן התפיס׳ קוד׳קכלת התעני׳ואע״פס ת״ת במנת!׳ ל הייעלי
אהא בחעכי׳יחיד למסי עכ״ל משמ׳דלכתחלה צרי׳לומ׳כן וכ״כ רבי׳בסי׳סקס״ג:
ש> יי'« נ״פוסניא»,
א׳מהגמלי׳פיימו היוס בתעני׳וקראו כתור׳וההסיריבמכח׳כבש י}ר 'v :>w
נתוב בתסוכו' מסר״י דיל כשבא יוס ספת אב או אס כאדר סמפתי שהורה מהר״י
משוס דהעריב סיום כל כך לא חפו למלפא עכ"ל { :עבי" ד סי׳ יו ) * שגי׳נמס? למינא
גיוטז
עולן לנוס בשתיהן אבל נראה סיס לצוס באד׳ שני ולא בראשון דאמרי' בנדרים
תקע מי שנדר להתעט׳כך וכך ימי' ואירעו כהס סבתויוימי׳טובי' וכי׳כל סי׳ן ? מיגיל? »ה
דיבר
הנודר פד אדר אס לא ידע שהשנ׳מפוכר׳פד אדר הראשון ואס יודש סהשנמעוכר'
נתבח יפה לעיל בסי׳תי״ח  :וכרש וצריך התרת סכם וכו' וסותר כל זי ^ י
 mבמגה ק.רס
עד אדר השני והכא נמי הא ידע ואני רגיל כמו סהר״י ז״ל פכ״ל • מצאתי כתוב הנדר משנה
ככדרי■ ,ע״ר אליעזר (ד ס״ו ) ודין צבור שהמשילו להתענויואירעו אלו דיגר ! איגאוה* ה
עמפכין יום המית׳ ב״כ אגודה ופל המתפנים יוס הקבורה כת' הבל הוא וראייתו
כסי׳רפ״ס:
כתבתי
כשכתו׳וי״ט
'
סית׳להתעכו
צר
יש
ואס
הימי׳כת׳רכי׳כסי׳תק״עב
כאן ויזע״ג ליש
עדקאמ׳סמואל יוס שמת בו אביו וכ׳מסר״י קולון בשורש ל* א שאס אירע יוס שמת
תקעא היושב בתסני ' צי מצי.מצמר נמשיה• נקי קדו ' וכו' עלמפניסממעט לחלק יין קיללג
 3מלאכ' שמיס פשו' בפ״ק דתעניות ( דף יא ) וסי מצימצעי* תיגניילנל׳כדצקיז)
גו אביו בסב׳או כר״ח יש לדחותו למחר כת׳מהרי׳יל בתשוב ' טל אסה שגדרה לילך
סי׳ עק״ע מ׳יי
על קבי־י הצדיקים שבמקו׳פלוני ועככה ימים רביס ואח°כ אירע שהסכימהלילךשס
נפשי׳סיס״י אס יכול לסבול התפנית ומ״פ וכן מלמדי תיניקו' משיט הוא דאין לך
ינ צ 7יו! צי) לאל׳
עסק דדי בהליכה זו דכיון דלא נדרה להוצי׳מפו׳דמיא לטדר לקכו׳בית בא״י דאין
עוסק במלאכ׳שמי' גדול מהם פסל הבל פיהם סל תינוקו' העילס עומר • כת׳סמ״ג ? ; רי׳לק״׳מהןקיב ,
ומחייב ץ אותו עד ימצ׳הראוי לו דאדעת׳דסכי נדר הכ׳נמי ל״ם וכן הנוד׳להתענו' אין ת״ס רפאי ליס׳במטנייוצמ״פכ כסהצבו׳בצמ׳חייב ליער עצמו ממה׳ונס ספ״ק על■! יצא למילהא
הכוס ימי׳רצופי׳ומקלע ליה בהון מעכי׳חוכה או שאר פפניויחובהמילא נסיק אלא כת׳דאס הצבו׳מתענין יש לו להתענו' •‘וכתב .עוד סמ״ג בסם התוס׳עיר שסק״כיהלכתנעינ׳הראב״ד
לצפורי קביל עלי׳ה״ג ל״ש ודמי׳נמי להא לתכן ישר׳יוצאין ידי חובת סמח׳מדריס גויס יכן יחיד
י במבי׳אלמ׳אע״ג דכעי לאיתויי שלמי נד או נדב׳אפ״ה נפי׳ביה ידי שמח ' אלמלא שלא לסבר כחן י
ממרי׳כיון דאי לא נדי בעי אתויי שלמי ססס׳ברג׳לא ליפוקידינדר׳ולאדמי׳להא אופס וכדאי
 mפקבל עציו דוו
ו הריני נזיר לכשיהי׳לי בן וכו׳ דמיימי ליה מהר״מ בשמאו׳דהת׳הרי נדרי ? ינסו־ל
קיבלעצי! אנל נאןדנווף סזףינםעי* עלי« ,V
ני,פן
נתג //
(ל ) •t ,,
של מהיל) י ' 1 .

א־ח

תקעג תקעו־

למיחב בתעניתא א״ל ר״זירא כקבליה
פילוון ולכי* 3ם*יל סמדא ליתב^ה אמרי צוכא דאערי לי׳רבכן לרב נחמן והא יום טיייינוס היא געו למיק' אדעתיה אי פכיד פכי
לך הא אמר להו דכתיב ויאמר אלי
אל
תירא
דניאל
כי
מן
היום
אשר
נתת
אל
לכך
מסו׳דסבר
בטלה
ואהדר
ואמ׳להו
דאפי׳למ״ד לא בטלה ליום סוריינו בתוליבעלו׳
להבין ולהתפנות לפני צלהייך נסמע דבריך :
י פ״כ • וכן המנהיסלא לדקד׳כלל ביתי מגלת תעני׳לא ליחידולא לנברויש לתמו׳פל
חקעב אין גוזרין תעני׳פל הצכו בתחל׳ביו' הוכו' מ&צ '
בפ״ב
למעניו
'
(
־/
טו
)
ר
'
ורבי
'
ירוח׳שכתבו
דברי הרא״בד בלא סולק עליה ' ולא כתבו שאין המנהג כן:
אין ׳מזיין תעני׳פלהצכוי
I
.
.
.
ומ
*
ש
ושכתית
וי״ט מותריםלפניהס
בתחלה בה׳ שלא להפקיע שערים אלא ג'
 KiHDvIבטל׳מגיל־תעני׳שכל הימייהלתובי׳ ולאחריה ' בש״ב דתפניו' ( דף י"! ) תני(/
תפניו' כ׳וסוב ' שלש שצייות סוב'יוה' • 'ר
במגלת תעניי׳שילא לחתענו׳כהם מותר דאפי ' בימים סהית׳נוהגת מגלתתפניל!
יוסי אות' כשם שאין היאשינות כה׳צך לא
:ענוה בד!ם חוץ מבחנוכה ופורי׳וכת׳הראב״ד דווקא יחי' יכול שבתות וי״ס חומרים לפניה'ילאחריסס
שכיוון ולא אמרונ ' 1ופסק הימיצס בפ״א
להתענות בהן אבל צבור אס-ירין לגזור תעני׳בהן ואפילו לפניהם מסים דדברי תויה אינם צייכיס ס1וק
כר׳יוסי וכ* נ מדברי רבי כסי תקפה ולפי
ולאחריהם נמיאסו׳ושבתותוי״טמותרין לפניהם ולאחריהם  :ומפורש התם בגמרא דך״ס כמי דאויית'
זה מ״ש כמןאבל משהתחילו כבר לסתענו'
הוא ולפניו ולאחריו מותר ;
יודעיס שהוא בשביל התעני ' היינו לתת
Wpn־*
ההולך ממקו׳שמתעניןלמקו' שאיץמתעגין
טפס למה בג' תעניו' עצמם מתפנין צה' .
! •
לחזו׳צריילהתענויכלתעניר׳ חקעד חד1וד ךממקוםסמתענין
י ורעתו
למקו׳שא־־ן מתפניןוכו׳ברית׳
תעני' סנייה אבל לא בא
להתיר להתענו' שקבלו עליהם שנותנין עליו חומרי מקו׳שיצא משם כיון שדעתו
ס״ק דתעניו' ( דף י ) ההולך ממקו׳שאין
במעניו' שכיות ואחרינו
'
ה׳וב׳וה
רמאחר
לחזור ההולך ממקום
שאין מחענין למקום שמהענין יתענ׳עמהם סחפנין למקום שמתעגין הרי זה פתענה
סיש הפסק זמן בין תעניות אלו לאלו
התעני׳ושיץאין ופירי״בא ואפי׳דעתו לחזור ומיהו כיון שלא קבל עליו תענית אם
פמה׳ממקו שמתמנין למקו׳סאיןמתענץ
העולם זוכרי' שהו׳כסביל
בו
יצא
מן
העיר
חוץ
לתחוסמותר לאכול וי״א דאפי׳בעי׳מות׳לאכול היי זה מהמה' ומשלים סכח ואכל וסת׳אל
טיעמ' דהפקעת שמיים
ודברי
רבי
'
כשלא
שלא בפניהם ע״ב ויראה מדבריו שמפרש שהולך שם ביו׳התעני' יתראה כפניה' ואל ינהג טדונין כעצמו•
להפקיע שערי' הם דברי רש'',,
וכתב
הר״ן
ולשי הז לא בתפני' של גשמים בלב' אמרו ומסתבר כרבריו אם הולך שם ביו׳ התענית אבל סוגיא רשמעת׳ סרש״י הרי יה מתנ 1נ' ומשלי' כל התעט"'
מוכי דמיירי בהול׳שס קורי לקוהבל -יעליו תעני׳ואז ודאי הוי תעני׳ .שקבלו עליהם בני פירו דניתרסעליו
קאלא בכל כרה שלא תבא פל סצבו׳ והכי
תומרי מקו' שיצא מסס וסיים בסהר״אש
מוכהמרמתני לההכא בהדי׳אץ גחרץ גמור ואסו׳לאכול אפי יצא חוץ לעיר שבח
ואכל
אל
ירא׳בפניה׳
כיון דדפתו לחזור אכל ושמה דיעבד אל
מעני׳טל הצבו׳בר״ח כתסכ וכפורי׳דסשמ' באלו אכל ואל יראה עידוגין בעצמו מצוה להרעיב אדם עצמו
?ט היכידהךמתניאבכל תעניות הני בשני רעבון ואסור לשמש ברמטתו ולחשוכי כנים מות׳כל הפור' יתרא 'בפכיה»שנר ' נחתןכיןאכלי'ויתקנאו
בו ואל ינהוג פדונין במצמו שלא יאמר
נסי הך דאיןגוזרין תעני׳על הכבו׳בחחל' מן
הצבו׳אינו רואה בנחמתן וכל המצטער עמהן זוכה ורואה הואיל ואכלתי כל סהו׳אוכל הרב CK0' :
בה׳והר״י פירש דכמעני' סל גשמי ' בלבד
בנחמתן
:
רכינוכשס רי״באסס כמרדכי ח״לההולך
אמרו שאז השפ' מתיק כשרותי' שמתעני
I
 0הה תענלשמתענקבא״י על הנשמי׳כך היא מסקו' שאין מתפנין למקו' סמתסנץ פי׳
על הגשמי' ולא יכו חכמי' שתהא
הפקעת
הגיע
י״ז
במרחשון
ולא
ירדו
הנשמייהיחירים
רי״כא
אפי
אס
דפתו לחזור מתפג ' ומיהו
השע׳בתסל׳כה׳מפני ככור סשכ׳והרמ״בס מתעגין פי׳ת״ח מתענין ב׳וה׳וב׳ואוסלין ושותק משחשב' ומותרין כיון שלא קבל עליו להתפנו׳נר׳סאס׳ינא
לא הז; :־ר שעם למה אין גוזדץ תפנית
על בעשיי' מ ^ אכיוברחיצה וסיב׳ ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה
ממון לעיר חוץ לתחום מות לאנילוא״צ
הצבור ב תחלה בסוכת ' ה״ה שלא הזכירו
ומפסיקין בר״ח אע״פ שככר התחילו להתענות אם פנע בהןר״ח לסשלי' מדלא קתני בסיפ' סחפנ׳ומסליס
לפי שאפי כמקו׳שאין לחוש לכך כגקבעי'
מפסיקין וכל תלמיר יכול להחזיק עצמו בחזקת ת׳יח ואקכו משו' כדתני כריש׳וכן משת' פרק כל הבס' דסק
שרובם גויס הרין כן וכן כתבו הגאונים
יוחרא אבל לא שאר העם הניע ר״ח כפלגולא ירדו הנשמים ב״ד לתחום מיתר כדקאמר התםחוץ•לתחום
שסו' מקום אין גוזיין תענית לכתחלה
אכלתינהו ופי׳רבי אבי העזיי ואנימושי'
גוזרין
שלש
תעניות
על
הצבור
אלא בשני וכן נהגו ועיקר פכ״ל  ■:איז
ב׳וה׳וביאוכלין
ושותין
משתחשך דאפי׳בעי ' סמתעניןתיי ליה למיכלבחד'
גחריןתפט׳על הצבו׳בר״ח בחנוכ׳ופעורי' ומוהרין במלאכי
ורחיצה
וסיפח
ונעילת
הפנדל
ותשמיש
המטה
אחד במקיס שלא יהו רואין אותווסירכי
ואס השחילו אין תפסיקין משנה סס ונכנסין לבית
■
הכנסת ומתפללין ומתחננין כבשאר תעניות כיצר נדטוכ' נפימקיס שנהגו בעובד' דרבה גי
ואיפליגו אמוראי ( דף יח ) בכמ׳תפגיוגז
אחר
תפלה
של
שחרית -מעיינין
בענין
בר תנא דדעתו לחזור הוה ואפיס כסייס
תיקרי התחילו ופסקו .הפוסקים כדברי
ואין לחלק כין תפני ' למי איסו' והתום'
האימ׳דאפי' תענית אס׳הויא התחל׳והיינודוקאלצכו׳אבל יחיד
אפי׳התחיל מפסי׳ פסקי דכל זמן סהו׳בעי׳צריךלהשחמ׳פם הצבו' בצרת'( אסשכס ואכל אל ינהוג עדץ
וכמו סצפבא׳כסי׳תק״ע ומק״מה ובסוף .סי' זה יתבאר שי״א ד
עכשיו
צבו׳הוי כיחיד בפצמו נר׳להכי בעי למימ׳לא יאמר כיוןססכ׳ואכל מפס אגמו׳סעודתי פדשובעי
זכסי׳תקע״ט יתבא׳כשמחענין בר״ס אס כופלים על
פניה׳ואי
זו
פרש ' קורץ ומשם אלא מיד שנזכ׳יפיוימלאכיל ניאב״יה פי׳ועדין אפי׳בפכי עצמואסו׳דמתויכך פניו

ופירי לתכן בהי אס התחילו אין מפסיקקאללךהיינו לופ׳דמעיקר׳דיחיס מלהתחיל
להתעטת עד שבא הבאס כדי שלא יתפנו בט״ו בשבט וכ״נ ממ״ס לץ זה במרדכי
ריש ר 'ה כלשון זה צבור שבקשו למור העני ' ב וה'  ' 3ופגע בתעני' טיו לשבט דעתי
נוטס פהתשני' נדחה לשבת הבאה ואין קיבעין תפנית בו שלא מכינומעני' בר״ס
הלליוכו' ומלכת שבקסולבזר' משסע דדוק׳קודס שיתחילו מיירי וכדפריסי' ולגהר'
מימון נרא׳שלא חשו' לדקדק לכתו׳שבק 11לגזור משוס דממילא מסמע דלא איירו
בהתחילו מהסע' שכתבתי  :בפיסלץ תוספות פ״ק דתפניות מצאתי כתוב צבור
סג!רי תפניות ואירעו בהן ר״ס או פוריים ולא העלו פל דעתם מפסיקין אופו יום
ואין מתפציךועצ שיו צבו ' הוי כימי לענין תעני׳וכריכיין לפיוע אותו יום שמפסיקין
'פצ״יל משמ מרבריה׳דאפי׳סתמיליי מפסיקין לר״סחכוכ' ופוריי׳מת־ס דחשיבי כיחיד
כדאמרי' איץ פעצי' צבור בבבל ומ״מ איךנרא׳ שיהא כן דעת הפוסקים שהרי כתבו
תתס ראם התתילו אין מפסיקץ ולא חלקו בדבי וההוא דאין תענית צבור בבבל
 :איכלאוקימ'במילי אחייניי כמו סנתבא׳בסימן פקס״ח/לק יחיד שקבל עליו תעג^
'סתסבפר סבת מתיענ׳ומסליי׳וכו׳שסגבי ס׳כאב פתל ׳להיות כפיס מסיק כסוף הע׳
יסלכה מתפנ׳יומשלי׳וכת׳הרא״ש דה׳ה בתפני׳יחיד והצי אימא בירושלמי אמר ר3
! הונא אפי׳יהיד שגז׳על עיצמותפיני׳פתפנ׳ו־מסלי׳עיר'םא ירצה ולא חשיב גמתטנ'
יכפכת וכיון שיכול להשלים אס ׳ירצה ׳והוא קיבל עליו תענית סתם וכל תפני' שלא
סק& ה עליו חמה אייכו תענית צריך עד יצאת ככוכבי'סא אל שפירש כשעת קבלת
תעניתסר שישלים תפלתועס הצכור עכ״ל ובסי׳רמ״ט נתבא ' סיש חולקים בזהr
תקעג ה ^ בחא • בטלה מגלת תענית וכו׳חקמבחכיוכ ' ופורים מסקנ׳דגמר'
בס׳פיקדר״ה (יל־ף?יט ) וגד ^’ריבי׳בססיהרא״בד כך כתביו
בשמו הרא׳׳ס״והר״ן לספ״ב דת־עניו׳ והביא ראיסמידיאמרי' בגמר' ( דף י״ח ) רר3
בחמן־גזי תפכית׳בי״ב באד' ואמרו ליה טוריימס הוא אלמא משמע דא״עפ דבטל׳
איךגיורין בו תפני' לצתהל עלהצבווהר״ין־דחה דברירוכת׳ 1א'י 5׳ נרא׳עדאמיריצן
 ft -zדי״ה שמיו תעבי׳בחנוה׳ וא״י אליצמ׳צאו והתענו על מה סהתענית׳יופססי׳
«סא דלא נטלה מגלת תפנית אלמא מאן דאמר בטלה אף לגזור בו מענית ועאי

כפ" קדתעני׳ ( דףי") 6והא דאמרי׳סאסו׳לאדס לשמש מטתו בשני רעבון כריתי לה
בגס' מדכתי ' וליוסף יולד סבי בניס בפרס תבא שנת היפב וכתבו התוס׳וא״תהוי
יוכבד נולדה בץ התועות ואותו כעת עת רעב היה וע״כ שמשו מטותיהן בפני
רעבין וי״ל דלכ״ט לא הוי אסו׳ אלא למי פרוצ ' לנהוג עצמו בחסידו׳ויוסף לא סמם
אבל שאר בני אדם שמשו ומה״ר אלים מזרחי ז״ל כת' בע ' ויהי סקץ דשמס י״לדכיון
דאי אפש' לבטל מפיי׳ורבי ' אא״כ יש לי כקב׳בכלל בניו כל זמן שלא כולד' ללוי בת
חשוך כני׳מיקרי גסות' לשמש וק״ל דא״כ גס יוסף היה מות׳לשעש שלא היה לו בת
דא״כ היה חונה אות׳ הכתו כסבעי׳נסש״והר״ן תירץ ואסי׳תשמי׳המט' כשני רפיון
אינו אלא משו׳ישר׳שמיץ כצפ׳ויורדי מצרי׳יוופי׳היו בעצמ׳שהסשבעי׳ויוסףנמי
יודעי' היו בו שהו' שרוי בריות אבל יוסף היה סבו' שין שרויים בצער ולפי׳לאסמ־ש
עכ״ל והדקאמ׳הר״ן שהיויודעי׳ביוסף שהו 'שרוי כריו׳איבי יודע מהיכן ידט סהיו
יודעי׳כן ט׳אדשי׳או ( קוד ירידת׳למצרי׳שמפשטי הכמוכיינרא׳שלא ידעוממציאים
חי אס מת פד שנתודע להם ומכף ירדו למצרי' ואז כולדה יוכב׳ונמצ' ששמשלוי ט
תדשי׳או ז׳קידס לכן* ולי גיא' פקוד׳מתן תור׳לא ה־ה מתס׳לשמש בסט רעבון וס6
דמייתי מוליוסף ־יולד סכי כני' וגו׳א& מכת׳במלמא הוא ומיימוררגטיסתבא סנא
הרעב דייק ליה דאחר שבא סכת הרעב אסו׳לשפש אחר שנתנ׳תויה ותיפ ם :ן הי"
דסא חשיכי בני׳מסמשי׳מסותיסס בפני בצור' ויוסף קודם שנולדו לו שניבכי חסון
בניס היה ומות׳היה ול לשמם אפי׳אם היו שני יעבק וא״כ הייי עייפי מניההילנך
ודאי משא׳ דאסמצת ' 3פילמ ' הוא ; גרסנןבירזשלמי ספ״ק דתעניו׳ תני בשם רני
יהודה תאיביייכנים משמשין מטמזיס ' א״ריוסי וכלבדיוס שהבלה ולכאורה משמע
דאתאיבי בני׳קאי
צריצי'דלא סרו לסולשת' אלא בליל ט5יל' בלבל ואם כן הוא יש •ff
דתאיבי בניס
לשמש תמיד על שידמו שנפותיהמעיברווניל פצ׳״ל דאדלעיג
קאי דקאמ׳בשפ׳סאתיה רואה חסרון בא לעולם פשה אשתך גלמוד ואשא דבי יוסי
לסייע■ דהי־׳נו חוץ מליל טביל' שבאות ' הלילה צדיך לשמש אע/י שהיאסבת יעכי ז(
חלןעה

סחר

מעניית שמתעניין האין

ישראל לע

בפמזשוץ ולא ירדוהגשמי»

הגשמ״יס  Vהי* #׳יי י?

•
םיתיזימ

I

היהירים מתעניםיכו'
מסנהגפ״ק׳דתפכיו (די) ומ״ש ומפסיקין בר״ח
ברימ׳סס:
וס״ש וכל תלמיד יכול להחזיק עצמו בחזקת ת״ח וכויסס ת״ר לא כל הרוצ׳לעסות
עצמו יחיד עושה והמלמידי׳עושים עצנקיחידיס דברי ר׳מאי׳ר׳יוסיאומ׳פוש׳וזכו'
לסוב לפי סאיןשבח הוא לו אלא צער הוא לו כך היא גרס׳הרי״ף ולפי זה ר' יוסי לפי
סאינותלטי׳קאמ׳דמוס׳פצמו יחיד דסלו

רסט
בשחרי׳בץכמנח׳אץ קורץ
כתוכחו'

ראשונו׳כיון סהו׳סוכי כדברי דב שר שלים סכין
צריך שבספטרה יזכירו הצרה ואץ הסערה כהס בסחרי׳אלא במנחה ולפיכך כ׳ רני׳
כן כמנחה והר״ד אבודרהס כ׳בשש תעטו׳ראשוטת זיעקין וממריעין ומתפלליןכמו
בשאר מעניות נרא׳סאס נוהגים שלא להפטיר בשאר מפניו' גס בתפנית אלו אין
מפסירין• ונרא׳שהסעס מפני טורח צבור

למי שהוא תלמיד ר' מאיר נמי הא קאמי־ בעני] העי׳עד חצי היו׳לבט׳עושה
רשלודורשיןוחוקדק על עוברי ולא דמי לז' אחרונותסמפטירין בהם גס
פמוש' עצמו יחי יופסק רבי׳כי׳מאי׳ותיס
עבירו׳ומבערין אות? ומב ^] ואיליו רביעי היו' קורי] ומפטיריןבנביא1׳ בששרי׳כמ״ש רכי׳בשי׳מקע״ט דהת׳סאני
ד? 6קי’{ למ6י ייר יוסי,ה ^ה ? ייוסי
בוזוכחו׳מעגי? הצרו׳ורביעי האחרהמתפ^ יזיןומתחנגין עכרו
סכל היוס הס פסוקיסכסדר סיוס ואיןשס
לפיכך צ ל שסוא גורס ת ר לא כל
הרוצס געבו בל ת ףי ן גוזר ק ן3ןד ג׳ תעניות ^ חרות כ ׳ ןה < וב׳ ומפסי קק מסוס טויח צבור • וז ל הרא בס ס בני
לעסו עצמו יחיד פוסה תלמיד טוס
דברי  mוןמיו׳ יו ׳‘ חו׳ י  ,ריח י ״ ח ,רמ ימ ם* כד
׳ , 1 1י י העיר גרסינן במ ס כתפניו סל ט כ וכז
׳* ,ר ונדגיים יש’יבלישק  0ני ’ v2a F = fowי ־טוב’י ה 3פור ^ יאם'  Pבממ י™  raאבי ” ? ה
לוסיזנוסלעצייגפמייקוייונימוקללות
!» לטניןפשנייקסמיסל^ לסתנהכ״ד "
®
 fnmiprברחיצת כל הגוף בחמין א « ®יי "־’ ” ™’ י)5בל בתעניות ווחוויקויץ ויסלומשסייין
•" "נ0ל וקו ״ מ 0מוובפ , 1יי ^,ו ס ילא
בחמין ורחיצת כל הגוף בצונן מותר׳ואסורין בסיכה של תענוג •דישו ר״ 6סלוץ להבנויי וסעסנשגו
*5ולw 6וסול ,מפ ׳ 1נ״ל . 8׳על .גי
אבל להעביר הזוהמא מותר ואסוקן כתשמיש המטה ובנעילה להפסיר ט״נ ונ״ב יני׳ייוסספסו׳במסנ׳
אבל בשאר הפס לדברי הכל אין סוס א׳ סנדל בעיר אבל בדרך מותר ומתפללין בבתי כנסיות ומתפמי ] סופרים סמסטירין כנביא בתעניו׳ דרסו
מהס יכול לעסו׳פצמו יחיד ופסק כר׳יוסי כבשאר תעניו׳עברו אלו ול « נענו ב״ד גוזרי] זי תעניו׳ב׳וה,
ולוה׳וים מקומו׳שנהגו להפטיר ויש שנהגו סלא
ומ"מ יש לתמוה פל רבי׳סב יכול להחזיק וב וח ובוכל מה שאסו׳בג׳שלפני אלו אפור אף באלו
ויתריןאלו
להפטיר
והכל
לפי
המנהגפ׳ב • ומדברי
מצסובקזק׳מ״סדמשס' שהרסו' בידו אס שמתריעי] בהם בשופר על הברכות שמוסיפי]
בהןומתפלליןהרמ״כ׳בפ״יגמהתפל׳נרא׳סאיןמפטירץ
*
־!
כסוס תפני' לאבשחרי' ולא כמנחה אלא
כט״בבסחרי׳בלבד  :וכ״כ הר״ד אבודרהס
צלאשכת' להפטיר במנחת ט״ב וכן מנהג
בני ספרד שלא להפטיר בסוס מענית לא
’™'®׳
לע־כ ־״ס ־ס־מ4
־^#־  : £בבור השבת ואם יש לחנות ב' פתחיםפותח « חדונוער »חייאם כסחרי׳ולאכמכח'!חו ] מט״ב סמפטירין בו
מ^׳^,ני ר 6ןי ל היו׳,חיך ^ כ לD״l
 Dיש אצטבא לפניו פותח כדרכו ועוברות ומניקו׳ אין מתענובאלו בססרי׳ומנח'* * (ליה ) ו»
נלנע״לזתתעני'כ"
יחירי׳הס כלו׳אס רצו לעסו׳עצמסכיסיד י׳ הזי מפני שהם רבים ולא יוכלו לעמור בהם ולא בג׳ראשוני׳שעדין וממס סרחי אכל גל יום תענית
שגוורייעל
/
" ׳יזכיני׳מעגיהןל(׳לעכברניע
רשאים הס  :חגי ע ר״ח כסליו ולא ירדו א'' צ כ״כ אלא בג־אמצעיות ומיהו לא יאכלו אלא כדי קיו' הולד
I.
הי)'ק(רי׳נוכ!'1
ר,לצ«'(
מתטירי'
גסמי׳כ״ד ג״ריס ג׳תפניו־על הצבור ובו׳ והרמ״בם כתב שמתענין באלו הז' ולא בראשונים ואם לא נענו לךסאין דעתו נת 1נחות הי1י) סגרה •
עד ובתשמיש המעה משנה סס  :׳ ומ״ס אי ז גוזרי] עוד תענית וה״ם כשמתענין על הגשמי׳ לפי שכשעברו כן אלא בכל תעניות סנוזריס טל הצבור
ומתפלליןומתייעין כבשאר תעניו׳כלומ' אלו כבר עכרו זמן הגשמים ואין בהם תועלת אבל על שאר מפטירין ואצ״ל כתעניו׳הכתוביס כעסוק
'י מקפ’ט רג׳ פורעניו׳סתענין והולכין עד שיענו ואע״פ שאין נוזרין עודתעניות וכ״כ הכלכו סי' ס' סכצועותהג׳מפטירץ
יאין
עוסי ןהסד הכתוכ בס
אבל מם,עטין במשא ובמתן ובבגיז של שמחה כגון יית חתניה דרסו כמו במנח׳ט״ב וכ״כ הרוקחסי׳רי״א
מעניות ראסוט ונ ו פסוט בספ  Pופס ?
דכתעני' צבור מפטיר כמנחה וכסי׳רי״ב
אכל כותל של ביתחתנו' נטוי ליפול יכול לסותרו
ולחזויולכנותו
כ׳ג״כדדוק׳בסנח׳ולא בשסרי׳ע׳׳כ וכהרא
63 , m6י
־  ro3־  . fsו  .0ש וממעטין בנטיעה של שמחה כיון אילן שנוטעין להסתופף כצלו נהרופסט י׳ילענץאיזופרס׳קורין 3תעניו׳
וכי׳ כיכ׳אחר הפלה של שחיית
מעיינין והרג? במזל כתב כני] של שמחה
כנון
ומה מפטירין יתבאי בסיק תקע״ט ושם
בעניי הפיר עד חצי היום וכו׳תיבת כיצד סב רבי' היא נוספת ואין לה טעס ורבייס יתבאר ג"כ כשחלתפני׳בר״ח באי זו ערס׳קויין :
עברו אלו ולא ' נענו ב״ל
אלו פד ורביע האחיוןמתפלליןומתחננין בפ״ק דמעני׳ היפי עבדי אמ׳אביי מצפר' גחרין עוד ג׳מפניו׳אחרות משנה סס ומ״סב׳וה׳וב' כלומר ואין מתחילין להתענו'
עד פלג׳דיומא מעייניקבמילי דמת׳מנאן ואילך ריבעא דיומ׳קרי׳כספר׳ואפטרת'
בה׳וככר
נמכא׳בסי׳תקע״ב  ::ומיש
יו׳וכו׳במשנ׳הנזכררן
תקע3
ומישומפסיקין בהם
כהס מבעוד יו וכו במשג'
הנזכרת
מכאן ואילך בעינן רחעישנ ^ויקומו על עמדס ויקראו בספר תור' יי׳ רביעי׳היוס ב״ד גוזרין ג׳פעניות אתיו' טל הצבור אוכלי׳ושותיס מבמ״יואסורי׳כרחיצ׳ובסיכס
(רגיעי׳היוס מתודיס ומשמסויסליי׳אלהיהס• וכ׳הרא״ס מעיינינן במילידמת׳ב״ד ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה וכגמ׳ (ד יג ) תנא כשאמרואסו׳בפלאכ לא אמרו
והזקני׳כודקיס מל מעשה אנשיהעיר׳ומפרישין אומס מעבירות שבידם ומטילים אלא כיוס אבל בלילה מותר ל ומ* שואסורין ברחיצת כל הגוף בחמין וכו' סס
סלוס ביניהם ואז תשמע מפלתם כדכתי׳יגס כי תרנו תפלס אינני שומע למס יריב' במשנהדע יב ) על ג׳מפני׳אמצעיות נועלין את המרחצאות ובגמ׳יד ג
יג ) אמו
אמר רב
דמיס מלאו ומה תקנתס רחצו הזכו הסירו רוע מעלליכ׳ואז לכוונוכחה • ופי׳ רבי' חסד׳כל שהוא ססו׳תענוג כגון תעני׳צבור בסמקאפור בצונן מותר ותני׳כסאמרו
שמה שאמיו מצפר׳הייכו אחר תפלת שתרי׳סהרי דבר פסו׳הוא שצריכין להתפלל אסו׳ברסיצ׳לא אפרו אלא כל גופו אבל פניו ידיו ורגליומות׳ומשמ׳דהיינו בחמץ
הפלתשחרי׳וכ״כ הרמ״בס מאחר תפלסשסרי׳במקו׳מצפרא • וכמ׳סר״ן מלאמרי' אבל בצונן כל גופו נסי סרי וכן פי׳הי״ן וכך פסק הרמ״בסומ״ס ואסויין כסיכ׳סל
דמפלגיה דיומא לפניא ריבפא דיומא קורץ ומססירץ משמע סלא היוקורין בבקי תענוג אבל להעביר הזוהמא מותר כ״כ המנ׳יבס בפ״ג וכת׳ל״ס שהוא נלמד מק״ו
נפרס׳מעני׳אלא מחצי היו' ואילךואףהגאוןדבפלטוי כ׳במעכי׳סל כיוה׳בצפר׳קיינן מאכלדאמרי׳בההוא פרקא ולהעביר אתהזוהמא מומר .־ וס״שובנעילת הסנדל
גפרס׳דשבת׳ובמנח׳בפרס׳מעני׳ולפיכך יעלתמוה מל מה שאנו נוהגים לקרוויחל כעיר אכל בדרך מות׳נרימ׳סס  :ומיש ומתפללין בבתי ככסיו׳כלומ׳ולא ברחוב'
נבקר ובערב בסני וכסעיסי ג'כ עכ״ל ודברי רבי׳פה כדברי הג « דמסמ׳דאיןקורין סל עיר כמו בתפניו׳אחרוכו׳ וזה פסוט בפ״ב דפטרות ( דמיי )  1מ״ש ומתפללין
בתורה אלא במנח׳ולא בשתרי׳אלא סבסי׳תקע״ט אצל סבע תעניו׳כת׳ סקויין ג’כ כבשאר תעניו׳כלומי ואין מוסיפין סס ברכות בתפלה כמוסמותיפץ בסב'מעניו׳
בשחרית ואס דעתו לחלק ביןמטכיו׳ראסונו׳לאחיומ איני יודע זו מכין לו ואיפשר אחמנו׳ובס״פק דתעניות (ד יד ) שקלי וטמ במלמא ולא איפשיט בה מידי שסיר
שרבי׳העתיק פה לפון הגמ׳ולא חשש לפיס לפי ססמך על ט״ש אצלתעניו׳אמרוכו' ודעת הרמ״בס שאין אומרי׳אומס אלא בשבע תעניותאחרונו׳בלבד וכ׳סר״ן בפ״ב
סקורין ג"כ בםסרי'וכ* נ סהוא דעתו ס ?ריכ׳בסו׳פי׳תקס״ו י״א סכלתעני׳שיארע סכן פוכר הרמ״בן וכ" נ שהוא דעת כרי״ף ז״ל וכך הס דברי רני' ; עברו אלו ולא
בשני וכה׳סקורין ססרי׳פיס׳סיוס ובמנחה ויחל דמדיר קודם או יקראושני׳בפרס' נענו ב״ד גוזיין עוד ז תעניות וכו׳מסנה סס (ד יב ) • ומ״ש וכל מה שאסור בג
סיום וססליסי ויחל ורב עערס כת׳דכתעניו׳הכתוביס דוקא קורץ ויחל מוץ מבט״ב שלפניו אלו יכו׳באומה מסנה מה צלו ימיות על הראסוט שבאלומתריעיןונועלין
ורב סר שלום כ׳שבכל תעני' צבור וכל תפניו' שגוזרין פל הגשמים וכל דבר הצריך את החנויות בשני מטין פס חשיבה ובחמישי מומרין מפני כבוד הסב' ומפרס בו.מ'
להם אומרים ויחל בסחרי׳ומנחה בין בב׳וה׳בין בשאר היכד׳עכ״ל ומשמ׳סעל דברי דהאי ומתריעין הוי בסופיות ואמאי דתנן בשני מטין פס חשיכה יכו'פי׳הרמ״כס
ו 3שר שלום הוא סומך שקורץ בפרסת תפנית בין בשחרית בין במנחה סהיי הבי׳ בפי׳המסכה ספותסין קצת דלתי החנויו׳פס חשיכה ואין מוציאין הסאורו' שבחנות
דבריו לבסוף ועוד סזהו מנהג העולם ואס רבי׳היה סובר שהמנהג אינו מכוין היה ואין עושה מהם שורה עכ״ל ותניא בגת' (ד יד ) בשני סטץ לעת ערב ובה' פותחץ
ויעלה
המנה וכ״נ עוד מס״ס בסי׳תקפ״ט גבי מעניו'אחרונו'שקורי׳כתוכחו' כל היום כולו מפני כבוד השב׳היו לו שניסמחי׳פומח אחד ונועל אח׳היס ליאצטבא
לולממו׳על
וכאן אצל תעניות ראסונו׳כ׳סמס קורין סשמ׳דלאו כתוכחו׳קאמר ואפ״ג דסתמא
מגד פתס־ו פותח ונועל כדרכו ואינו חושש ופרש״י אנטבא כסא דהסת׳אין החנות
מקבמעניו׳ברכו׳וקללו׳ולא חלקו בין תעניו'ראשונו׳לאסמנו׳איפס' שהוא מפרס פתוחה לר״ה ואס הוא פתוח אינו נרא' כל כך פוסח  :דרכו אפי׳בשניוהר״מב׳כת׳
דסתס תעניות לתנן בההיא מתני' בתעניות אחרונות מיירי סהס חמורים ביותר בפ״ג נועלין את החנויו' וכסמטין לעת טיב ופופחין את הסכיו׳אבל בחמשי פותחין
ומיהו איפסי לומר דגם בתעניות הראסונו׳סובר רבי׳שקוריס בתוכחות סכתב לא .כל היום מפני כבוד הסכ׳ואס יס לסכות שני פתחים פותח אחד ונופל אחד ואסיש
אמפטירץ בלחו׳קאי אלא אקוריןנמי קאי אבל קסה סאס דעתודבמעניו׳הראסונו' לחנו׳אצטבא פותח כדרכו בחמשי ואינוחוסש עכ״ל ויש לממו׳עליו שלאהוכי׳הטיה
קוייןכתור׳בסחרי׳ובמנח' צ״ל דקורין בחוכחו׳לא קאי אלא אתפלח שחרית דאלו בשני ובדקתי בססי יסן ומצאתי כתוב מטין במקונסמטין וזוהיאיהנוסח׳האמתי׳
בתפלת המנקה אפי' בתעניות אחרוט' אין קיריןכמוכסו׳שהרי כתב בסי׳תקע״ט והסופר טעה סלא הגץ מהו מטין והגיה נשמטין במקו׳מגיין ומעה ובמהספרש"
סבמנסה תעניו׳אסרונות קורץ ויחל ו.6׳'כ היאך כ׳רבי׳דבמנחת תעטו' הראסונות בהיה לו אצטבא כנגד פתחו פותח ונועל כדרכו ואפי' כשני מותר מבואי בדברי
קויין כמוכסו׳ולכן ניא׳לי דבמוכסות לא קאי אלא אמפט־ירין ולא פי׳במה קורין הימ״מז שאינו סובר  pאלא דוקא בחמשי מותר מפני כבוד השבת אבל לא בשני
לפי שסמך על מ״ס בסי׳חקס״ו בסס רב שר סלוס • וס״ממ״סשמפעירץ בתוכחות ומשמע דה״ה ביס לחכו׳סכי פתחים דקתכי פותח אחד ונועל אח'דד \ק'בה'קאמר
קשה דכיון רבמנח' קאי לא ה״לל דמפטירץ בתוכסו׳דהאאפי׳במכח׳תעניו׳אחרונו' אבל כשני לא יפתח לגמרי אפי׳פתח אס׳ודברפשו' הוא דהא דבשכי מסין עסחשיב׳
אין מפטירין כתוכחושהרי ב' בסי' תקע״ט דבמנחת תפניות ססיוכו׳ מפטיר שובה ובה׳מותרץ היינו דוקא בחנויות המוכרות מאכל ומשפה ומפני הצורך התירו להס
ואיפשר לומר דשאני סתם שכבר קראו והפטירו בשחרית בתוכחות אכל בתעניות
אבל קנויות המוכרות שאר ובריס
אין

אדו

הלכות תענית

תקעה

סין פותחין אומס כלל וכן מסמ׳מדכרי V1י  :ומ״שרבי׳שממסלליןכרסוב העיר אסור בסל שמחה אבל מי שר/ץ לו בית חתכות כלל ואין לו אשה ומיס הל( ודאיJp
ומורידן זקן להוכיחן ומוסיפין שש כרכו׳פשוט כמשב׳ פ״ב דמשניו' (ד סו ) ובאר  /ה מצוה׳הוא ואע״ס שהוא שמחה מותרעכ״ל  :ומ״ש ושם הארץ שנתן
סלו׳מחזיריןלו
רבי׳בסי׳תקע״ט01 :״ששמופיפיןששכרכו׳במפל׳ששרי׳ומנס׳כ״כהרמ״בסבפ״ג בשפיפהברימל)  0ס :ומ״ש ות״חלבדןסמעניןכ׳וה' וכ׳ומ׳שס בעשנה ( ד )y
מ׳ ס״ס סאע״ע שלא נתבא׳כן בגמ׳טץשהזכירו סתסמסמ׳שבכל התפלו׳מוסיפין והיחידי׳חחרץ ומתעדן עד שיצ׳ניסן ובסמוך יתבאר דהיינו ניסן של תק-
פ׳ואיכא,
אותן ולא בשחרית בלבד שאס לא כן היה
למידק דהא אשיי' לעיל דאין גוזרץעל
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לכלסו הנךמתני׳הא דקתניביאסונו׳ולא
אחרונות אכע יבשו לגמרי אין מתענין שאין בחן עור תקנ׳ובןאם
תפני׳פל הצבו׳
והיחידי׳מתתיליןלהתענו
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גינהו אלאאמצעיו' דאיכהו הוו רצסיטי*
הגשמייאו שיעבויזמנמדרדו לצמחי׳ולא לאילנוימון שירדד מעט ומשני שאינו צויך כל כך אין גחייןעל
לאחרוני' אבל כשבע אחרוט ,לא מ יתע ט
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תעניות שמתעטן היחידים כשנגיעי״ן
והראסונו׳ראשונו' ממס ואין מתענין בהם דלא תקיף רוגזא כולי האי וכ״ג סרי״ף במרחשון ולא ירדוגשמי' :ומ״  $יצא תקופה סל ניסן אין ממעדן עודוכו׳במסל
וסרא״ש וכך הס דברי רבי׳אבל הרמ״בס כת' בפ״ג ובאלו הז׳בלבר עובה׳ומכיקות ספ״ק דמעניות ( סס ) יצא ניסן וירדו גשמים הגשמים סי׳קללה כסואיתמרעלס
מתענו׳אבל לא בשאר מעניו׳וכ׳ה״ה שהוא גורס נקוט מציעתא בידך והוא ז״ל מפ׳ בירושלמי ובלבד ניסן סל תקופה ובפ״ק דר״ה אסא דקאת' התס שבט דחוסים או
סהבריתו' האילו חולקת זו על זו ורב אשי פסק כברייתא אמציעתא ופי' אחרונות שבט דתקופה פרש״י שבט דחדשי׳סל לכנה או שבט דתקופ׳חמה לסוף ל' סלתקופ'
הן שבע אלו שאין אחריהן תעד׳ע״כ  .ידרוש לחי אמרושמתענו׳בראשוט׳ואמצעיו' טבת נכנס שבט סל חמסרב' הרס״בם בפ״ג מה תעניות דיצא ניסן סל תקועההיא
ולא בשבע צסחנו׳ולרברי הכל הוא חולק על תלמודא דילן ולא קי״ל כמתי'■ כתוב כשתגיע השמש לתחלת מזל סור ואימא תו בירושלמי יצא ניסןהגסמיססי׳קללה
בתש״בץ סי׳תכ״ס עוברו' ומניקו׳סמתפנו׳ברע קפוסוכי הו׳ רע לול׳וגס שנתכוולו׳ א״ר אסי כראבין הדא דתימא כשלא ירדו להס גשמים3$ל אס ירדו להסגשמים
בעיניבעליהן  :וע״ש רבי׳ומיהו לא יאכלו אלא כדי קיוס הולד כ״כ סס סרמ״כס מכבר סי׳ברכס הס וכתבוהו הרי"ף והי״אש והרמ״כס וכך הס דברי רבי׳שכ׳הואיל
וכ׳ה״ס דבר מבואר הוא ביהש׳באותן שאין מממנו׳ וגס סמ״ג כ״ב בססהירושלמי :ולא ירדו בתהלת השנה משמע הא אס ירדו בתסלת סשנ׳אינן סי׳קללה  :וכלזה
ומ״ש רבי' ואס לא נענו אין נחרץ עוד תענית וה״מ כסמהענין על הגסמיס וכד' הסדר כשלא ירדו כלל אבל אסירדו ברביעה ראשוג וצמחוהעסבי׳וכמסומתריעין
בספ״ק דתעניותעשס ) ר׳יהודה נשיאה גזר י״ג תפנית׳ולא איפני סבר למיגזר טפי מיד וכוריש פ’ ג (ר יח ) סדר תעניות האלו כאמור כרביעה ראשונה אבלצמסיס
6״ל ד׳אמי היי אמיר אין מטריחין 0ת הצבור יופר מדאי א״ר אבא בדיה דר׳חייא ששינו מתריפיס עליהם מיד ופיס״י סדר תעניות האלו האמוריםבפ״צסבתחלה
בר אבא
ר׳אמי דעבי לגרמיה הוא דעבד אלא סכי א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן לא יחיויס מתפכין ואס״ב צבור הולכים ומתפנים מד י׳ ג תעדו׳אם לא נענוביביעה
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פורענות מסעדן והולכי׳טד שיענו ומפרש בברית׳טעמא דלגסמי׳אין גוזייןיומר אסר מתריעי׳עליהס מיד ברססונו׳סכל חומר סאהיונמוהג מםוכ׳רבי׳מתייפי'
מי״ג מפני שיצא זמנה סל רביעה וכן פשקו הרי״ף והדא״ס והמו״בס • ונ׳סר״ן הא מיד סמתעכץ ב׳וה' וב׳ונוהגץ בסס כל חופר שבע׳אחרמותמדתני׳בגמ׳מתריעין
דר׳יהודה נשיאה מוכחבגמ׳דבשאר פורעניו' הוה אע״ס סאין ניא׳כן ממ״ס סתס עלהאילגי׳ב^ רס הפסח וכו׳ואיזסו מיד שלהן ב׳וה׳ וב׳ומשמ׳ דכללא הוא לכלהיכא
הרי״ף וכתב אחריה לא שנו אלאלגשמי' אבל כגמ׳נראהכמו שכתבתי ומדגזרי״ג דקתני מתייעץ מיד דשני וחמשי ושני קאמר ומסע' דה״ק אין גוזרין שש תעניות
מענית׳מסמע דעל סדר תעכיו׳גסמי׳גזר אות׳ג׳ואח״כ
ג׳ואס״כ סבעס ויש לתמוה כלא המרעה ואח״ס שבע בהתרעה כמושעושין כשלא ירדו כלל אלא מידממחילין
למה דהא בפ׳סדר חפרו האלו מסמ׳דבסאר צמת סיד
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לי׳לגזור
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כת׳מתעכץ וזועקין כיאה שהוא מפרשומתייעץ
מכאן נראה שאין גחרין תעני׳אלא במכין זה
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סל שלש שלם ואס לא נענו מחמירין עוד לגזור גזיר׳גדולה לס ז׳תעניו׳עכ״ל וכיאה אחייכו׳ולפיכךכ׳בפ״גשאץ גוזרים תעד כגון צום כפור אלס בגללהמטרובגשר'
סרוצה לומר
שכשאמרו דלסאר פויעניו׳עתענין וסולכין פד שיפנו הי״ג היאשוניס אמ׳רב נסמן דוק׳שכואכל יבשו לא ואמרי׳כגמ׳דקמ״ל יב נחמן דאפ״גידהדדאקץ
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הר״ןאכל
הרמ״בס
כ
'
בפ״ג
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'
הוא כי ל  6יצלחלכל • וכןפי'
גלבדובגלליסמטר ובאותן עשר תעדו שהן ג׳אמצעיו׳ושבע אתרוכי׳וכ ה״ה דעתו רס״י כחד לישכא וכך הס רביי סימ״בס והרא״כד וכי' ה״ה שכן עיקר וב' הי״ןדה*ק
לומר סבשאר הצרו׳ אפי׳בא״י אין להס חומי זס הטעם לדבריו סלא ראינו שהזכירו רב כסמן דוק׳סיט מתייעץ מיד אבל יבשו לא לפי שאין להם תקכ׳אלא
כזרו׳כתחל'
בהן כגע׳סוממ׳ולפיכן מן הסתם הן מותרי' וכ״נ מדברי רס״יז״ל אבל הימ״כן ז' ל ולפיכך היי הס כאלו לא ירדועליה׳גסמי׳כלל ולפיכ׳מתפני׳כפי הסד׳הכנויכפ״ק
סולק .בזה ואומר שבשאר צרותשי בהן סומרות אלו ומנהגנו כדברי רבי׳ז״לעכ״ל  :ובלבדשלא פ3א זמנה של רביפה אכל כל סיצאה הא אמרינןגפ״ק בגמר׳ סשובאין
 1מ״ש רבי׳ואע״ס שאץ גוזרין עוד תעדו' כלומר כסל גשמים אבלממעטין במשא מתפנין וכשלא יצא׳כמי משמ׳שאס אץ לה׳ססוס לגזו׳י״ג תעניו׳עלהסד׳מתויעי'
ומתן ובבכיןשל שמח׳וכו׳משנ׳בפ״ק דמעניו׳ (דבי )עברו אלו כלומר כל הי״ג תעטו' מיד בלבדכשכיל גסשי׳הצריכיס להם למה שהס צריכים לזיוע בתסל׳עכ״לורביי׳
ולא נענו ממפסין כמשא וסמן בבטן ובנטיעה ובאירוסין ובכשואין ובשאלת שלום סל סעס הס  :ום״ש וכן אס פסקו גשמים בין גשם לנשס מ׳יוס סתריעקשידוכו'
בין אדם לחברו כבני אדםנזופיסילפני המקו׳ומפ׳בכריתא 3גמ' ( ר יד ) דלא אסיר שם במשנה ופיס״י בין גשס לגשם בין יביעס ראשוכ׳לסדי' • ירדו לצמחיםולא
אלא כנין של שמחה ונטיעה סל שמחה ואתרינן בירושלמי שאס היה כותלו גוהה לאילט׳כגון סיידו מעט בנח׳וכו׳עד ואס אין להם מים לשתיה מתייעיןעליה׳מיר
סומרו ומכהו ומפילה רבי׳בכותל סל בית חתנות דאי לאו סכי מאי איריא כותלי הכל פס משנס ומןר׳וברימ׳ולשון הכרית' (ד יט )מפריעין על האילנו׳כפיס הפס'
גוהה אפי' אינו גוסה נסי מותר וכבר נתבא׳בסי׳תקכ״א  :ומ״ש בשם הרמ״בס על הכורו׳סיסיןומעח׳כפרס החג וספררבי׳סמס הפסלפכי הפס ופרוס החגלפני
לבנין של שמח׳היינו כגון כיור וכיור וכו׳סוא בפ״ג וכת׳ה״ה על לפון הגמרא ולשין החג וגס הרמ''ב'כ' בסקו׳סדוס הפסח הגי׳זמןהפסח אי קרוב לו ובמקום פמם?חג
הירושלמי שכמבתי-בסמו׳ומכאןלסד רבי׳דלאו חתנו׳ממש ולאו דוק׳אבוינקי ממש כ׳הגיע זמן חג הסוכו׳ואסא דקתני מתייעץ עליה' מיד מפרש ככיימ׳כגמ׳אי זט
אלא כיוצ׳בסן דה יכו ציור וכיור ונסיעות סעשויו׳לסריס ולהתענג ע"כ ( ואיד יודע מייד שלהןב׳וה׳וב' ולא חשש יכינו לכתבו לפי שסמך על מ*ס בסמוך מתייעץמיי
היאך למד כן לא מהירושלמי ולא מגמ׳דידן ) ( * *:לה )ייץל ^־׳ 3י« קי״יייעי” ״*׳״’ סמתעני׳ב וה׳וב׳דמסתס משמע דכל היכא דקאמי מתריעין מיד היינו מה׳וכ׳:
* ^ תבו התוס׳בס״ק דמגלה מהעטיןף
״ליסןלנימשל׳לי/קאמ' ] זי -״נהנ '^ תנמ
גרסע?  -בירושלמי סכי מתריעין על האילן בערס הפסח לטמשיסיןומעיל*5
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ממעטין אבל ששים קצ׳דא״כ ה״ל לפיס השעוי לה״יז לכל לנישל
*
מעשה נסים ע״כ וכי היכי דלא ליפלוג אתלמודאדידן נר׳לפ׳דעכיח דקאמהיינו
מה קורא מעט ע״כ  :ומ״שאח״כ לא קיים מצו׳ פריה ורבייה וכ״כהרמ״כם סם וכ' שמיני מצר׳ואתי כרתכיא בגס' דדן מתייעיסעל הבומ׳שיחץ ופערו' בפיוסהחג
ה״ס דכי בהר הוא שאינו מבטל סצו׳פריה ורכיסי־בגמ' אסור לאדם שישמש מטתו
ומיהו הא דקאמר יוך 1ר מכאן מעשה נסים קפה לפי זה דעיקי גשמים אחרכחג
בשני
רעבון תנא חשוכי בכיס מסמשין מטתן בשני רעבון ע״כ  :וכ״כ הר״ן בספ״ק הס ושמא י״ל דיופר מכאןמעשה כסיס דקאמר לא קאי ^ לא למאי דקתיימתריעין
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הלכות

ד״ט
מלכותנו נמנע המטר מחדש אייר מד צאתתג השמטות והתחילו הצמחים לסנו' (א ) ז׳זא!לכתנ

פל,הם!$לא כמקום הצריך להם נר׳ שכת׳כן מדפנן החס (ד יח ) וכן עיר שלא ירדו
עליהגשמי׳ומ׳אות' העיר
ממשכ׳ומתרע׳וסבירותי׳מתעט׳ולא מתריעותר׳טקיב' מקצתן וגזרנוחשני׳ונחלקוהתלמידי׳בתפלס כת אימי׳^ P^Dח,מ 0שץ י ברכות 7ללסדרללעמ
אומ׳סתויעו׳ אבל לא
מתעט׳ולא
קיימ׳לןכר״ע
בהא
ולפיכך
כת׳רכי׳אין
מתריעין
אלא
שמרבין
כתפל׳וסתריעין בשופמ׳בלב׳וכת אומר׳שאין סהו׳לגזירי׳׳ג מעניי- /
זרשנ״גתש!7לצא
לפי שיתייבש כל העול' ולפיכך נתנו לזה חומיא כסכמ תעניות וכך מצאנומפורש כייא לאם היה
עליה' אלא במקו׳ הכריך להס דמשמ׳סתרע׳הוא דלא במקו' שאינו צריך להם אבל
לה״ר יונתן • תשובה נ״ל כדברי הצת  5ורךנד 1צלג« 6י 0
מפני׳מיהאממעניןויות׳נר׳לומ׳סכת׳כן
מפנ
. .
,
ג וויי} מיל תעטא
מדחני׳התס על כלס אין
מתייעין
עגיהס
מיד
ירח
לצמחים
וי
*
איי
!
נמלא
ירחי
כדי
למלאות
בהן
הבורות
הראשונה
דכיון
שאינם מזנירי׳גשמיסאז עחומרו׳ל׳אקמג,/
אלא כאפרכי׳סלהם יפרס״י כאפרכישלה' לשתייה מתריעין עליהם לפגי החג עד שירדו כרי טלאוי הבורותאלא בשומ׳תפל׳וכססי' דבני כנוההיאך
כאותו מלכו׳ שכלו ססכורו׳סיחיןומעי־ו' ואם אין לחםטי׳לשתיי׳מתריעיץ עליהם מיר וכולם אין מתר^^ ין
יוסיפו ו ברכו וכא ראינו מעול מי
שעשה
ע*כ  :ולפי דכרי
רש י צ״ל דהא דתנן עליהם אלא במקו' הצריך להם כתב הדיםר מן״ל החמ בא״ יאכ ל כן עכ ל :וכתב בתסו אחי מהשאמך
סייכותי׳ מתעט׳ולא מתריפו׳בשלא ירדו
עליה׳ גסמי׳כלל היא דאלו ירדו לצמחים מקומות שעוגות כשמים שלהם קודם י׳יזבמרחשו יאןאחךין שעשית מעש כשירדו גשמי בעתם ואחכ
ולאילן אין סביבותיה מתענות ולא כשיגיע זמנן ולא ירדו גשמים יחידים מחעניז ב־ וה;י כ ־ומפסי ?ז
פתריעו׳ -ומיהו בהא דאקמפריעיןעליה' בראשיתמיחכוכופוריושוהיןאח כ כפו ז יפים לאיררוגשמי'
!
)
חיי
»'לול 6ס6מי'םתצז)חכן להימ׳ק
אלא כאערכיא פלה׳ יש להר״ן פיר' אסר בדגוזריןעלהצבו ג תעגיועלהסדרשאטרנווכלתעני׳שגוזרין ז״ללא הייתי אומר כןשלא תקנו על
ואכתכט כסימן חקע״ו בס״ד  :כתב על הצבויבח״ל אוכלין בהו בלילה ודינו כשא׳התעני׳ שאין נוזרק הגשמים להפריע אלא באחמטמק׳אבל
הרש״נם הגי מילי בא״י אכל מקומו'שעוג' על הצבור תעני׳כמו בי״ה אלא באיי לבד היו מהעגקעלהגשמיםכשירדו גשמי׳ ושינוי זרעים לאתימכאן
גסמי׳שלה׳קוד׳י״ז במרחשון או אחריו וכו' ונענו כמה ירדו ההיו פוסקין משיכנסו בעמק הארץ החרב' טפחמחמת עצרת גשמים זה לא שמענוומם
נפ״ג מה׳תעגיו׳ כת׳ ק וכ׳ה׳המ׳זה במי ובבינונית בטפחים ובעבודה גיטפהים ואם התחילו אח רחצות ששגינו סינו מתיי עין מיד לא אמיואלא
ו״מא׳כירוש' וגס
וג־״ש הרמ״כס נר' מן הגמ׳שלכועכ״ל :ישלימו אותו היום ואם התחילו לירד קורם הצו׳לא
ישלימוכששינו מחמת מכה אחית
כשדפקוכיוצ׳
ופוהיץ אח״כ
כמו
ז
'
ימים
יאכלו וישתוויעשו י' טולערב יתקבצו ויאמרו ה ל^ הנר ^  .בו וכן סיר׳ הרא״בדוכן נ ראה גסמדברי
טעמו סכך סוסים בא״י שהרי כשהגיעי״ז
כמרסשון ולא ירדונשמי׳היחידי׳מתענין
WPD
 02 .0שמתימין ומתריעק על הגשמים כך
ÄÄÄ
כ׳וה׳וב' נמצאו נגמרים בכ״ס לחשון
ואס
I
מחעניןומתריעיןעלשארהצרותמון  ,א,־» .60־■ ל^ י•"' 6לינ־יסמקי¬
גויס שצריז
הגי׳ר״ח כסליו ולא ירדו גשמי׳ב״ד גוזרין
על הגשמים
! על עיירות ישראל כת הרם בס ז ל אפי לא באו־א? א כןעכ״ל  :היו מתטני '
ג תעניות הריה׳ימי' שנשא רו מחסון ויום לשאול מהם מס או לגזור עליהם אפילו על מצרה קלה
מתענין ונ
_,
ונענו כמה ירדו ויהיו סוסקין משימסו
החריכה״יספה,וכו' בספ״ג
ו״ו! כסליו הרי ו׳ימי׳ובז׳שהו' מסרת ר״ס ומתריעין עד שירחמו וכל הערים אשר סביבותיהם מתענין ולא
כעומק" הארץ
כסליו מתת* לין להתעמת אס היא יום ב' מתריעין אלא k,
תוקעין להתקבץ לעזרם ואפי׳ לא באו אלא לעכו׳
לתעניות  (,ד
פלוגת'<7
.
כ״ה ) . ...
לתנאי ופסקו
ואס לא יהיה יוס
׳ב ימתינומלהתעכו׳עד דרך ארצם שאין להם מלחמה עמהם אלא Vpגוים אהרי׳ועוברץ
הסוסקי׳כר' יהודהדאס' הכי וסירסהר״ן
ייס כ׳הבא
ראשון
ונמצאו
שיהין
יותר
מז'
על מקום ישראלמתמנין ומתרמגין וכן עלדבר ואיזהו
דברעירבחריב׳קרקע מלא היה׳עכוד׳מזמןסרב׳
ימי' ואיפש׳פמפני כךכ׳סוהין נמו'>
מפני
שיש כה ת״ק רגלי ויצאו ממנה ג' מתי
םב?ךןאחר זה הןי בינוניתשהית' עבודה מזמן קרובועכשיו
שלפעמי' שוהקיות׳מז חכלקסס שלא היה
לו לכתוב אלא שיהין כמו ׳ו ימי׳ שהרי ה׳ דברביוסאחדאובד׳ימים
אינודבריש
כה
אלף
ויצאו ממנ׳עישן׳אינהעבוד'ורש' י פי בחריכ׳קרקעיבסס
בשלשה ימים זה אחר זה הריהז רגריצאו בץס אחד אן בארכע ׳טפח כיק להןיב היאנסי בההגשמי
ימים מסוף סדש תפון וי רס ר״ס כסליו
טפח ודאי יוב גשמי ירדו בעבוד' סרושס
ימי'סס ולא ז' ואיפס' סהרמ״בס כתב כמו ימים אינו רבד וכן לפי החשבון זה בת׳הרמ״בם
ז״לואין
נשים
כגון שדה ניר הנכנסין בה גשמי׳ הרב' ג'
וימים וסיהכתו׳וי״ו ועמה הסיפ׳בץוי״ר וקטנים וזקני׳ששבתוממלאכהבכלל אנשי המדינה לקמן זה טפסים דאפי׳בגסמיס מומטין נכנסין בה
לזי״ן והר"ן כמ׳בפ״יק דהא דתנן הגיע י"? ואם היה דבר כארץ ישר מתעבי׳שאד גליות עליהם היה בחוצה כטפחאיכטפחייס  :ואב
■ התחילילירד
נמרחשק ולא ירדוגשמי׳התחילוהיסידי" לארץ ושיירות הולכות ובאות ממדינה למדינה אחרת
שתיהן אס חצות יסלימו ובו׳משנההס (דףיט)
מתענין רביע ר״ח כפליו ולא יו דו
גסמי מתענות
מתענות אע״&
וכן
אלפ .שהם
שהם רהוקו
רהוקי'' זו
יזו מזו וכן
מתעגין
גשמיםקקוד ־
מתענין היו מתענין וירדו לכם גשמים
להנץ
;חמ׳ישלימו
הנץכחמ׳יסלימור׳אלינגזר
1״ר גוזוין; ג׳מעניו׳על הצכו׳כל זה אין לו עדן אלא בא״י אבל בג־ולכיון סמאחרץ הספה לא ישלימו לאחר
ר׳אליטזרי אומ׳קודם לחצו׳לא יסלימו לאס
יקוד
אתיהשאל' ער ס' בתקוע' כ״ל שאנו לאיירדוגסמי׳עד ס' בתקופ׳ממתינץ אח״ב כדי חצו׳ישלימו מעש׳שגזיו תעני׳בלוד וירדו לסם
גשמי׳קוד' סצי׳אמ׳להס ר׳טיפון צאו
סימור ג' רביעיות באוהד סדעיואס לא ירדוהתחילו הימידי״מתטנץ ונוודים שאר ואכלו וסתו ועשוי״ע ובאו בין הערבי' יצאו ואכלו וסתו ועשו י״ע ובאובין הערבי'
תערו מססואיל' על הסד׳ השנויכמשנתיכו ולא נתבארו אצלי יפה דברי הרע״בס וקראו הלל הגדול ובנמ׳יד כה )ולימרו הלל הגרו' מעיקר' אביי ויכ׳דאמרי חרויהו
סכת מה בפ״ג מה׳תפגי׳כע "לא :ויל תפני׳ סגוזריןעל הצבו׳בחוצ׳לארץאוכלץ א״א הלל הגדול אלא בנפש סבימ׳וכרס מלא׳ובפ׳ערבי ססחי' (ד קיח )אמרי'איזהו,
נהםבליל׳וכו' כך כמ׳הרמ״בסםש יסיא פי' למה שאתרו בספ״ק דחעטו׳אץתעני'’ הלל הגדול רב יהוד' אמ׳מהודו ליי׳עד על נהיו' בבל וקייס' לן כותיהופי־ש״י א לא
צרו׳כננל אלא טיב בלבד  :וסר״ן בת' על הא דאמ׳סמואל איןתעני׳צבו׳כבבל אלא כנפי סביע' מפיך סכת' בו .נותן להם לכל בסי כאס להאמי על השבע ואמרי׳כגמ',
ס״כ בלבד פירשוהו שאץ תומר תמני׳צבור שיל נעילת הסנדל ורתיצ׳וסיכה נוהגת דכמקו׳דאיכ׳למיסשלשכמ׳צומרייאותו קורס שיאכלווישתו• כתי הרש״כא כתשו'
כבבל אלא ע"ב ופדש׳ידטעמ׳לפי שאיי צריכין לגשמים שהוא טב עני ולפי זה לא ( סי'קב״ב ) קרוב אד לומר שאס יררולהס גשמי' בליל ההעני׳שא״א הלל הגדול
אמרה שמואל
אלא נתפרו סל גשמים אבל בשאר צירות בבל וא״י סדין וקשהדא״כ כלל לפי׳ סאיכס מתחילי' ללתפנו׳אלא מעמוד הזח' שזהו עיקר תעטיסככבל ואף
דכי פסיק
ואמי
אלא
כו״כ
בלבד
והרא/״ד פי' דהיינו דאין תענית צבו׳כבבל מפט ע״פשקבלוהומבעיבויח־ילהסגשמי׳לאח׳שקיע׳החמ׳או לאח' צאת הכוכבים אין
סהאיז
קרסיסאין
להספיד
עליהם
לא
סרס
בנפילת
הסנדל
ולא
לחייבם להפסיק זו התחל׳ואס מפנישהכתו׳אומ׳לסןהיוס אשר כתת אל לבן להכיןילהחעמ׳נססעו
מנפיד יוס ולא לאסרם כמלאכ׳ימפני
סכם
מגייס
ולא
ברחיצה
וסיכה
מפני
סאיכ'
דב
יין
אפיק
אין
זו
התחל׳שאיב אפי׳קבלוהו קוד׳יום או יומי׳ וירדוגשמי׳כאסצע
נייתיסכל ןכ וצריך להס או סבי ון שהותרו במלאכה ובנעילת הסנדל הותרו בכלן ♦הו אימייס כן אלא לא אמרו אלא כשהתחילו ממש ע״כ  1 :כחב עודבתהויא״א
ואלה כדברי חלושים לפיכך נרא' עייקק של דבריהנמישפי׳הרמ״בן ז״ל דאין שס הלל אלא כשנענו ביו התמני׳ואס התפט ביו'  '3ולא יידו גשמי׳אפ׳ה שירוו כיו' ג'
מעניתצסר בגבל אלא כלהתענלסמתעגין בבבל איק אלא כתגיכי׳יחיד לפיכך א״א הלל אדרבא בתעניתם לא נענו וכיחמי סמים ירדו להם כיוס אסרעכ״ל*
אייו אפורבחומר מעלית עורוהסעס מפני שהדיינים שלהם הדיוטות סס
ולא ושיא דתק שאומרים הלל הגדולכ׳הרי״ףאי זהי הללכגדול * (ג״ה)יכן י .ס?«
■י
סמוכים ולא היה להם נשיא שתהא גזירתו קיימת על כל ישראל לפי'
כסהנגור
רב
יהיד׳אמד מסודן
עךנהרית ^  ^ ,p ,כוומיה מןךי ס זיס".סיהיזגי'3פיא׳
מקבלים תענית ציייביס לקבל כלס פל' עצמם ביחידים שבל אסד
מקבל
על
עצמו
אנסנו
לך
יייאלקיכו
על
כל
פפה
וכיפה
קהורדת לכו ברחמיך וכו' כדכתבהוה כפ״ק
ומשוס סכי אינו חייב לנהוג בו אלא כתענית יחיד מ׳ב ויבינו סהכיא כמן דברי דכאי מסכתא וכ׳כר״ן ודאערי׳בפ״קדמכרכין ?יל הגשמי׳ואלו פינו הרא״בדז״ל כ,
הי־סב״ס סתם פשיטא שאינומפי' כפרש״י דסא כל חטכי סגיזרין על הצבור קאמ' דמסיצא חמן לקראת כלה מניכין ואלו עינו ובין הערבים אומרי' הלל הגדול או
דעשמ״דצא בתעכי׳סל נעמיס בלחוד איתמ׳ץנס אינו מפ׳כפי'
היאי׳בד דהא בסוצ' איפסי םכשיורדים ג-שמי׳בלא תפנית מביכין ואלו פינו אבל כפמרדיןמ״י תעני'
לאקקאמר דמשמע כ׳'מ שבחוצה לאין ולא בכל דוקא אלא ע״כ לומר סהוא מפי' כיון סצריכין לומ׳הלל הגדול ולברךאחריו אין צריך ליחידים לברך ואלו פיכו פכ״ל
כפי׳כרמ״בן וא״כיקסס שכרי לפי פירוסוסל סרנז׳׳בן בסל שאין לסםנשי׳כשהצבו׳ (( הרש״כאכתשייסי׳קכ״דכ׳כדכריכרא״בד׳ידין ברכ׳כגשעיכרבי׳בסירנ״איכתו'
מקבלי תפנית צריכי׳כלס לקבל סצמס כיחידים סכל אהד מקבל על עצמו דמשוס בפפקי התוס׳הלל הגדול מפני הגשמים יתחילו העומדים בבית יי' כלילותששירו׳
נכי
אינו חייב לנהוג בו אלא יתעכי׳יהיד וכמ״ש הר״ן בפמו וא,ילו רבייכמב בסימן כסמים כלילה וכתיב מ-עלה נשיאים וגו' :כתבו היא״ש והר״ן דטפמא דמפלניכן
מקס/תענית סנחדין על הצבו״א־ן כל יחיד ויחיד צריך לקבלו תחלה אלא ס״צ כין קודם חצית לאחי חצות מפיס כירושלמיקודם חצות לא יסלימו עדכדץ
נזטיזהתעכי׳ והיי הוא מקובל דתסתפסאץ כין חוצה לארץ לא״י בערן  31וכמו צ פרא הוא לאחי חצות ישלימו כבר עבר רובו שליוםבקדושה ♦ וכתוב בהגהיח
מני' מדברי הרא״ש הכתבתי שס וי ל דלפילס י־ס חלוק ביניהם דכח״ל נהידאין כ ל אשירי כסס אור זהט אס הב הצבור ותלמידי סכמיס הבעיר אינס ריציס להסלים
יחיד נרי' לקבלו הכתמיהא בעי ואילו לא הודיעו ציסש׳ללאסהני אבלבא״י אפי' לא יסלימו אבל אס רוב צבור ותלמידי חכמים רוצים להשלים אין היחידרשאי
לא הודייעום עד יוסכתפני׳׳שפיר דמי ועוד י״ל דלעול' סיבררבי׳ שא׳י וס״ל סוים
לאכול וכן מסמע ב־הסלמי סס״גדלזעג ת דגיסינן התם ביומוי דרכי יודן חרץ
בפנין זהואע״עסהוא מע אין תעני׳צכו׳בבבל כמו ספי' סרמ״גןפמפר סאיןנסיא
תעטת וכחמש רקביוימסא סליק יבי מ נא לגבלה א״ל בגין דאנא צחי מהו דנשתי
מבלאיןלהעכיו״סלהס תומ׳תעני׳צבימ״ס כמה שסוב׳כרמ״בן שלופט שאין לסס
א״ל אוריך שמ׳ימלכו להשלים :
(ישיא נ
בהכבו׳מק׳בלי׳סטני' כרי־כי׳לקבל כלם י :ל ענסס כיחידי׳שכל״אחד מקבל על  U 'pHכעם סמתענין ומתריע ין על הנשמים כך מתפנק ע; שאיהצי־ות
סצעוליא
ס״ל
כוותיה
אלא
•
■
ובכלמקו׳אע״פסאין
לכס
כשיא
אין
כצכו׳צריכיןלקבל
ומי' בסי' שקורס זר נתבאר כחםתעניו׳מתענץ על שארצירות
מל
עכמ״כיתידיס דכל בר הצבור כתריאשיפ׳יגרירי 2fO :הרש״בת שאלת בגל ומ״ש כגון גויס שצוין טל עיירות ישראל משנהבע׳ג
לתעניות

דמ

א״ח

תקעו ) 0

הלכות תענית

תקעו

י
» ודגלי דתעניו'(ריט ) :וס״עזהרמ״בם אפי׳לא באו אלאלס^וול מהם מס צו לגזו׳עליסעלהצבוי משמ׳דכל
רנינו גראהדהנין שמדיאסי׳על מציה קלה
וכוהוא
כפ״ב
מה
תענית
וכה׳המ
'
על
הצר׳סונאי
ישראל
לתעניות
(
דףים
)
על
אלו
מתריעץ
ככל
מקו
'
פלהשדפין ועל .הירקון זכו׳ומלחי"
דגריהדירגםאפי' וכו׳הוא בפ״ג דתעניו׳תנן על עיי שהקיפוה גייס וכו׳ובפ׳הבא על
יבמתו (ד סג ) יעה ; ומ״ש אסיילא הזיק׳אלא נראי׳בלבד שם כמשנ׳מעס׳שירדוזקני׳מירועציס
« « תימן ולכ ן כת' אמרו לי לרב אתו סכרי לבבל גזר תטניתושס
מתבא׳שגוזריןתעני׳על
השמ׳ודכר
לעריה׳
'
וגזה
תעני׳על
שאכלו
שני
זאכי׳שני
מתבא׳שגוזריןתעני
תנוקו׳כעכר הירד
אומ׳לא ..
על1
על השמיודכר < עריה ' וגזרו תעני 'עצ שאכלו שני זאכי׳שני תנוקו׳כעכר
הירדן? ר׳ינסי
ר׳ינסי א■י מלא
 37גמשיש ועקדניס
תתענין אב{ 1S5
«  6תלים מעע : 5נ'
םש המ״יו שי «!לין
לס 6מר
מהן3«1$
אי איירי נ «וירןין
למוד מ״ש אלו «&<■
וכן' 6להקפות יגל
מרי הויו״גס יא
נמזיזין
ליזיד
איירייי״ש אלו 7נק'
אפי׳כל דגר נחי
מיימ יש לדחו׳דלעיל
סיירי גמזיקי׳לווזד
סיהו דנרי' אחרים
יש לחוש שני' ימיתו

«" נאנל גא^ וס׳ל
לרחג׳סנאי) לחוש
!לרנינו ס״צלאפי'
««קשי' ועקרני' ניגי
j'tiip

וכן נ"צ •

הצבורבעי׳ורוכוככולמוכן עלחיס
תנהסנסמלס׳מסנ׳מ״ג

כרו׳הוא ודץהסביבי׳סבוא׳כפ״ג דתעניו'
(שס ) כדעתת׳' ק דרים מתני׳דהוא ספס
מס ; ,:ומ׳ש■ואפי ' לא באו אלא לעכור
דרך ארלוט׳בפ״ג דתעני׳ ( דף בג ) תנן
דמתייעין על החרב ובגמרא ( סס ) חרב
שאמרו אפי׳סרב של שלו׳שאין לךסיב סל
סלו' יותר מפרע׳ככה ואע״פ כן נכשל בה
יאשיהו סל ויסלח אליו מלאכי׳מה לי ולך
מלך יהוד/לא עליך אתה היוס כי אל בית
מלחמתי • וס״ש וכן על דב׳יאיזהו דבר
עיר המוצי ' ת״קרגלי ויצאו ממנ׳ג׳סתי'
כג׳ימי׳הרי זה דב ' ביו׳אח׳או בארבע׳אין
זה דבר משלסס וטעמ׳משו׳דכשמתו ביו'
צח' או בד'■ימים אין זה קכע אלא אקראי
ל על מ'  :ומ״ש יש כה אלף ויצאו ממל ו'
ונויוקלפי החשכוןפשו׳סס כגמ' (ד כא)
גרסינןבייוש׳תני אסכרה כל שהיא שנים
בדבר ואה׳באסכר' איתא חמי אסכרה גל
סהיא ואת אמ׳הכין לכן צריה בשהתריעו
על האסכרה והלכה לה ואת" כ מתו פנים

שאכלו אלא על שנראו ומשמ׳ דלאקלי,_3
מתענין על מפולת שבעי' ואיזו היא מפול׳שנופליץ
בתי׳חזקי׳ש—•^ ק ת״ק ור׳ יוסי אלא
בעובדא היכי הוסאכל
- • * ( kk t "— I k. iki AtHkk1kkkkLk. kHk_ kt.AkHk.k1k. Lka■kW kkkki kfeft
...
-_.
HAM
*» />£. k ^ h
ראויק ליפול ועימדיןבמקו׳שאיןראויין^ יפול
אםהסעומדיםלדברי סכל ניאואף ע״פ סלאאכלו
על שפת הבהר אפי׳הם חזקי׳הם ראוין ליפול וכי הרמ״בםT״ jjוכץ מתפניןוגססתייעץדהר ?כ לל חיהיעה
על הרעש והרוחו׳שמפיפין הכניני׳מתריעין עליהםוכןהחולי׳כנון דקתני סתני׳דמתייעץ עליה וכךמעור׳
שיש אסכרה כעיר לחרב' אנשי! אם מתי׳ ממנה מתענקומתריעק שס כברית׳  :ומיש אבל אסלזילמשולת׳
אינו אלא מקר ילזיןמתעכץ שםבברית׳
ואס אינן מתיםממנ׳אין מתעניןואיןמתריעיןוכהרמ״בם ז״לוכן
(ד כב )  :והיכי דעי משולס׳נראי׳ביוס

חיכוך לח הרי הוא כשחין פורח ואם פשט ברוב הצבור מתענין
בעייוכו׳ עד נכנסה לכי' ולקקהלזעוק
זמתריעין עליו אבל חיכוך יבש צועקי עליו כלבד :וכן על חיה רעה
מהערים' הרי זומשולש ' כרית שסודברי
שנשתלחה אפי' לא הזיק׳אלא נראי
בלברמתעניץומתריעיןבכ״מ רבינו באו פס כקיצור דבגמ׳ דייקעלה
אפייהרהוקי׳אבלאס אינו
משולח׳אינו
אלא
מקר
ואיןמתעניןוה״ד
דברית׳דקתכי ראס׳ סכי בני אדסורצת׳
משולחת גראי ביו' בשר הרי זו
משולחת
אבל
בלילה
או
ביו׳בשר
אחריהם
משולחת
האעומד׳איכ׳ססולח׳
אינה משולחת ראתה
כי כני אדם ורדפה אהריה׳משולחת ברחה והדר קתני נחבאת מפניה׳אינהמקולח׳
מכפניהם אינה משולח טרפה כבני ארם ואכל א'מהם משולתוץהלז עומדת משולחת ושני ל״ק כאןכעדה
שאינ׳ששה
מחמ׳רעבין כיון שאינ׳איכלת שניה׳אלאשנשת לח ׳הסמוכה לאגםכאןכשדה
שאינםסמוכה
לד!?יר!
ד׳ ^ יוד
ב׳אינה!רלייוו ^ חח
ילורנדורל׳דיוויד•
גב«■«ח יייזירלו־ו רריותד« ,
 —, *. 1לאגם ופרש י כשד
הסמוכה לאג עמדה
להזיק
אכלה
משולחת
שמחם׳רן
עשתה נכנסה  1,בית נקגס
ופי־ש י בשי הסמיכה נחג׳עמדה
ולקחה
תינוק
מהעריסה הרי זו משולחת כ׳הרמ״בסז״ל שאר מיני
6, ?SwSnmגס ה ^ו
רמש ועוף ורמ׳הארץ ששולחו והיזיקו כגון שילוח

נחשי׳ועקרבים
תי3תד^
עריקללאגסמיד  :בשדס
שאינה
סמוכה

בדכרואתיבאהגר ' :וכיהי־מ״בס ואין נשי׳
ויתושין
.
ואצ״ל■ ־ ,
צרעין .
,
,
והדומיןלהם ,
 r. . ,,איןמתעניןעליה'וואין מתריעיןלאגם עמדה משולחת וכיין ולאומקים
וקטני ' וכי' ב כלל אנשי המדינה לענץ זה
אלא
זועקין
בלא
תרועה
ע
כ
ונראה
דגחשי׳ועקרבי׳מתעניןעליה
'
רביתא הוא וקיימא ילאימסילת׳היא :
בפ״ב
כיכןיכ׳ה׳המ׳דהכידייקמתני׳רקת׳
ועל
הירקון והשידפוןמשהתוול׳מזבוא אפי ^א התחי׳אלא כמקו׳ותו דייק סרפה ב׳בני ארס ואכלהאחד

עיר המוציאה תקי רגלי דלרגלי משמע
•הגברי׳לבד מטף והי״ן לדלשקהמוציאה
דייק הביול"כ שמהימשל' למד כן דגרסי׳
עתם כתי׳שאמרו בריאים ולא ממעעיס

מתעניןומתריעין

אנשי אותה העליתנויין בה ונתמעט המשא ומתןעדשצרי׳למכיר רצתם לא באגס דכייןדהיינו דוכת׳סמג'
ודמותה בסורי ',אבל לא זקנים וכי היכי
עשרה כי׳מתענקומתריעין אפי׳בשבת אבל על ? ל האחרים אין דמתה ורהטא אכתרייהו 4ואמאי דקתני
דממעט זקכיייש לעע׳קטני׳וכן יש למעט
עלתה לגג ונטלה תינוק מעריס‘משולח׳
גשי׳לפי שהן סלושו המזג :יי' אס היה רב' מחגענין ולאמתריעיןלא כשבתות וי״ט
חוץ
מהעיישהקיפיה
טים
פריך סשיטח אמר רב פפא בכוכידציידי
גא״יעתענץ שאר■ גליו' פליה׳היה כחיל או נהר וספינה המטורפת כיס ואפילו עליחיד' הנרדף מפני גוים
ופרש״י כיך קק-סל ניידין ואע״גדלאו
לארץ ישיימיהולכו׳וכאות לכו׳פשו' בפ״ג או לסטים או רוח רעה זועקין
ימתחנניןבתפילות כשכת אבל אין בנץקבו׳היא ולח הוי כייחובהד׳סכולח 'י
דמעניולד כא ) וא מרי׳כגנו דטממ׳דכשיש
תוקעין אאייב תוקעי] לקבץ
העם
והרמ״כס כת׳כל דברי׳אלו מבוארים יפה
דבר בשי מתענין ימ חוצה לאין מסוס
דגכירה לוקה שפח׳לא כ״ש וכ׳הר״ןדאיג ' כפ״ב ח״ל אין מתענין על חיה רפה אלא כזמן סהיאמשולח׳כיצד נרצת׳כעיר כיום
למיד טדתנייבתוספת׳שאס הי' בא״י אין
סמריעין
עלי
בסורי״תירץ
המזי׳בן
דאיפש ' הרי זה משולס ניאתס־ כסד׳כיוס אס ראתה 5ני כני אדס ולא ברחה מפניהס כיי זו
■לומד דקסב׳דכבוש יחיד שמיה כמש וגכיר
וגכיר׳נינהו אי נמ* איןמתריעין מפני משולחת ואס היה שדה הסמוג ' לאגם וראתה שני כני אדם ורדפה אחריהם הרי זו
עאין המכה מלכת כל כך אכל סתענין
מפני
גמר
'
ושפחה
אי
כמי
כי
אמרי
גכירה
מסולח׳לא
רדפה
אחריהם
אינה
משולח ' ואס היתס כאגס אפי׳רדפה אחייה׳אינה
ושפחה ה״ס כשהמכה בכל אי׳י איל אס הימה
כמקצת׳בני חוצה לארץ אין מתענין משולח׳אא״כ טיפה שניה' ואכלה א׳מהס אכל אס אכלה סניס׳כאגס אינהמשולחת
גלל דהא א־יכא גבירה דאינה ליקה ישפח׳תנצל
פס סניצוליסגרסי׳בגמ ( סס ) אמרי אופני שזה הוא מקומה ומפני היטכון טרפה לא מפני שהיא ששולח׳יבתיש הכטיי ׳
לי׳ליב יהודה איכא• מותג' בסזירי גזר
סענית׳משיס ודמיין מעייהו לכס' ארס וב ' כמדברו' וכאיגית הנשמ״ו׳הואיל והן מקום גדודי חיה אס עלתה לגג ונטלה תינוק
עד״ךיס שלמדו מכאן בק״ו שגוזרין
תעני
אס
יש
בגויס
דבר
ואחיד
'
סונקי
'
ואומרים מעריסה הרי זו משולח '• ואס לא הגיפ׳למדס זו אינה משולחת שאלו בני אדם הס
דגויסדשיאל מפני שק שתי
הימות
אין
סנשן
סוס
וכס
נדונין
לפי
מעשיה׳משא״כ
שסכנו
בפצח׳ובאו
למקי׳החיו׳עכ״ל  :זאת היא נסחת הרמ״בס האמתיתשמצאת
בחזיריס וסמנו דבריה
עדאמרי
'
בפ
במה
ערליקין
שטנא
בתרי
אומי
לא
שליט
עכ׳יל
בספ׳ישן
וגסעייט
הינוכתוב׳בקעות • כתב הרע״בס שאר מיני רמשהעוףוימש
והתום נמלו כסכר'
ראשינה
(
וג״כ
מהר״א מפראג כהגהו' )ומשמע דכיון
דרכייהוד׳ הארץ ששולחו והזיקו כגון שילוחנחשי׳ועקרבי׳וכויבפ״ב כ׳ק ודין זה כרית׳כסו׳פ״ק
עכד מוכד׳וליג׳מאן
דפליג
עליה
כק־פי׳כוותיה ואיני יודע למה השמיטו
■ ' הפוסקים דחעניו' (ד יד ) וכ' הראב״ד אס היו משכים וממיתים אפי׳צרעין ויתושיןוזכוכי׳כי
וכן מתענין על
מפול׳שבעי׳משנ
'
סס
(
ד
יס
)
וכן
עע-ר מתענה ומג/רעת וסביבותיה מתעמת ולאעיר שיש בס רבי או מפולת אות׳ כלם שלושי סמקו׳וכ׳עליו ה׳הס׳אם כדבריו כשהזכירו בכרית' שילוחנחשי׳ועקרגי'
מסייעות
:
'
וס׳ש
ואי
זו
היא
ה״ללחלק כין מפיתיס לאינם ממיתים אלא הטעם שאינם מתעני׳הוא מפנישאים
מפולת שטפלי׳ביתיס חזקי׳שאינן יאויין לנפול
יכו סס ס״ר מסולת שאמרו כריאו' יכול להינץ ולהסמ׳מהס מש״אכ בחיה רעה עכ״ל :ולי נר' שאם היו כופכי׳וממיתי'
<לא רעועות שאינן רחויו׳ליפול ולא
היסדו׳ליפול
ה־ניהי
בריאות
הי
כיהו
שאינן
ודאי
ש
מתענץ
עליהם
כדברי
הרא״כד שאין אדם יכול להשמר מהם שהרי עפויין
דאויית ליפול הי ניצהז רעועות הי גיהו ראויות
ליפול לא צריכ׳חחמת גיבהיהי אי לבא ולנשוך את האדם שלא מדעתו ובייתא כפאינס ממיתים אלא מדקי׳והכידייק
■כמי דקיימן אגודא רנהרוסיש״י לא
צייכ׳האדקתני שאינן רעועות וראויו׳ליפול לשון הרע״בס סכ׳סשולחו והזיקוא ׳ רמ״ש רבי׳ונראה דנחשי׳ועקרכיםסתסנץ
אלא כגון דקאי אגוד' דנירשאעי׳פ
שמא
בריאה
ראויה
היא
ליפול שהמיס מפילי'
עליהדעתו מסו״דאלוסתמןשנושכיןוממיתקובמהשביארתי דע׳הרמ״כס אקצויו
אותה שמקלקלים הקרקע וסו חקי
ח
ת
היסיד
:
וכחב
לרמ״בס
וכן
על
הרעש לדברי רני'  :ועל הירקון וסשדפון מסנה בע״ג ( דיט ) טל אלו מתייעץ ככלמקו'
והרוסית וכו׳בפ״ב וב ה הין* נר
שזה
נכלל
בכלל
מפול׳סהזכימ
חכמי
'
:
וכן
התולים
על
ה
שדפרן ועל הירקון יכו ' מפני ססי׳מכה מהלב'  :וסרס״י סדסון בתבואותירקק
בגוי שיש אסכרה בעיר
יגו׳כדיתא
דרפ״ג
דתעכיו
'
(
ד
מז
)
אסכיא
בזמן
שיש
עמה
חולי
אכל
מדברי הרמ״בס נראה שה^א מפרש דירקון נמי הוא בתבואה:
מיתה מתריעי׳עליה
בזמן
שאץ
עמה
מית׳אץ
מתייעין
עליה
•
וז״ל
הרפ״בס
בפ״ב
אפי׳לא
התחיל
אלא
בפקו׳א׳כעלא
פי׳התנו׳סס במשנ׳מעש׳שיררוזקני׳מירושציס
הרי שירד חילי
א׳לאנשי׳הרבה
באות׳העירכגון
אסכרה
או קרקור וכיוצ' גסס והיו
לעריהיוגזמתעני׳על שנרא׳כמלא פי׳תכו׳סדפון באסקלוףמפ׳כנמ׳דהי טכמלא
מתים באותו
החולי
היי
זה
צית
צביר
וגוזרץ
להתענו
'
ומתייעץ
ויש לדקדק למה פי תנור פת סיימנוהא טיפשי ממנה פת כפלא יפ תנור ובכריחא תניא רעקיבא
לא חלקו בין
אס
מתו
ג
'
מתים
כג׳ימיס
לת״ק
רגלי
למתי
ביום
א
'
או
בד׳ימיסכסס אומ על השדפוןוטלהייקוןבכל סהו'וסרש" יסדפוןוירקוןכיוןשנד' כל שסו מתריע '[
מחלקו בדבר ואיפש׳
רשאני
דכר
סהו׳שגוי
אדר
המסית
כלי
שהיית
זמן
בשולי
וכל
ומלא
תנור
דמתני׳להתטנו׳א״נ
מעס׳היה כך  :וההס הקשה על לשין אחרון ופירו
מאינו כאותו עניןסמתו ג׳בג ימים כעיר
המוציאה מ״ק רגלי אינו דבר קבוע אלא רלמל פיתכו׳קריכלשסו׳לפי שהוידכי מועט יכך צ״ל לרע׳הרמ״כסורכי •  plש
אקראי בעלמא ואינו עשוי להתעכב
הילכך
אין
ממטנץ
עליו
וכבר
כתבתי
כסמוך
סתענין
ומתריעין
ככל
ממקימו׳הרסוקייסהם דכייס הממפשט־ס אי איפשר לומי
תה שאסרו בירושלמי אסכריכל שהיא• וכתב
סמז״בס וכן סיבוך לח וכו׳בפ״ב כ' דאהדפון ואירקון בלחו קאי שהרי שניכו כפ״ג דהמגיו׳על אלו מתייעין ביל מק(
בן והוא מדאמרייכס״ס מריבה ( ד פ )
מתריעין
על
התיכון
על
כשביואותיבנ׳מדתניא
השדטו
;
ופל
השדטץ
הירקון ועל הארב׳יעל החסיל ועל חיה רעה ועל החרב מפני סהי
ושאי מיני פוי קניו' הבאים על
הצכו׳כגוןעל
סיכוך
לא
היימחריעיןהלא
ציפקין מכה מהלכ ' ואס באמ׳דקאי אכל הגן שהזכיר בסי'
בסי׳זה
זה ק
קשה שהרי כיכלןן צרו פחינן
ואעיקכ׳דלא
קשי״כאןבלסכאןביגש
דאמ׳ריב״ל
שת
ןשהבי׳הכ״ה
במצרי׳לס
מכמני
*
מוזכרות
דתנן דמתייטץבכל
במסג
'
 Trדסתריעין עלילבכי 1מקי׳ יצ״ע  :ו?
.ויבס
אספמיא
מבסו׳ומפיס
הרמ״בם
שהלח
קשה
פ־היבש
כיוןרסחץ
מצדי
היה
חל
והיה
קסם
מקום
פרס״יבכל
הקו׳אס
ס־אובאספמי׳מתריטץ ג  35לבכבל .מתריטיןבאספמיס
אכל
רש״י
פי׳יבש
קש
'
מלח ז ובלש פרמ״ב׳דאס פסע ברוב צכו׳מתשנץומתריטין
כדקתני עעמאבסופה מפני שהיא מכה מהלכ׳ולפיכך כל העקומו׳יש לסםלראיא
דמשמדרוכא
וכתב
דוקא
בעינן
איפש׳שכ׳ק
משו׳דקתניגבימיכוךשארפורמניו׳כבאי‘ ׳
כאלוהתסילה בהם העבה בבר • וכ״כהר"ן

ולעוד ופירו׳מתייעץמפפכץ וממריטץ קאמ׳וכן דפת רם^ והיס״בן ז״ל וכך הם
ךנרירכי׳• י& לא כדברי הרא״כד ספי׳דהתמעהבלא תעניתקאמ׳וכי׳עקיבדאמ
סכיטמיה מתייעו׳ולא• מתפנות & :בל הרמ׳בס לא כ' בה׳תעט׳פיהו מתריעין
פל סוס מכס ככל מקים וצריך ליישב משנה זו לדעתי ונ״ל שטעמו מסוס דלפשטא
דמחנימפמ׳דעל אלו כלבדממריעיןבכל
מקו׳ מפני פהיאמכה מהלכת אכל סאי העס לעזור לאחיהם להצללם כך כתיהרמ״בםז׳  9ודש״י
פי׳אפילומודה ביה דא״כ מנא ליה שרס״י חולק על
"
.ייעין ־
תפלה ־להתחנן י
ולזעוק איז ’
׳ י
לעשו׳אלא צועקייעל כני ׳
צוו׳כגוןמט׳או דבר־״אומפול׳אין ^
אד׳שיבואו הרמ״ב׳פאס מסניפכ׳אבללאלזפק׳תסל'
«(1
יהיבמהומו״הרחוקי׳לפי סאל מכו׳מהל
לדידימדיי
•
»
\
־ז
“
י
«
ייו
>
י״ייי
^
יידיד
«
•
פליה׳במקוסויהרחוק
שאין
אנו
בסוחי׳כ״כ
שתועיל
תעלתנו על
סומסתבראכרברי הרס בם
מתפללי? עלכיזצר' שלאתבאעליהיחוץ דברי ר' יוסי הוא ססי׳כן ושמא הוא ג״כ
,סמי™
לניף״״״ייי."" ’?'" »1
ח״סוהוקשלו
להיכימצימלמיעדדב!
y
׳
.׳
1. .
לא׳ק והוקש
לו ;;" ל היכי מציקלמימ׳דדב
סכו׳דסלכיכת״ק דמתריעין בפה להתפלל
אינה ככלל מכו׳ המהלבו׳והלא הדב׳ידוע
מעל רוב הגשמי׳ שאין מתפללין פליהס וכדברי הרמ״בם אלא ודאישהוא
ס5ןין 3עול'מכ'מהלכ' וםמפ&נ!' יות' ממנ'• על ריבוי הטוב׳וה״מ בארץ הרים שצריכה לרוב גשמי׳אבל ארץ סבו׳דלדכרי הכל הלכ׳כר׳יוסיוכדפרישי׳•
ועוד היאךאיפסילומ׳דכמקומו׳הרחוקי' מצול׳שרוב גשמיי קשין לה
ולא עוד אלא שמפילין בתיה׳עליה׳ ויש לתמוה פל רכינו היאך סי׳כן כדברי
מתריעקעל שום מכה דא״כ היינו צייכי'
אין לך צרה גדולה מזו ומתפללים עליהם :
הימ״כס ולא עו׳אלא סכ׳דמסתבר׳כיותי'
כתב
להתענו׳לטולס שהרי אין זמן בעולס
שלא
דהאבספ״ק
דתעניות
אמרי׳אמתניתץ
יהא כו חרב באחד מהמקומות
וכיון
שכן
בכל
העול
'
היוצריכי׳להתפט׳מסנישהיא מתריעין במאי איליט׳ בשופרות סופרות כשב׳ מי שרי אלא לאו כענינו הרי מפו׳
מכה מהלכת ולכך הוא מפרס
דהא
דתנן
על
אלו
מתייעץ
בכל
מקו
'
לאו
כמקומות דהתרפה בפופ ל  :״פ לא ובהתרע׳בפה הוא דפליגי וכיון שכן הרמ״כסשהחי׳׳לזעוק
לרחוקי׳קאמ' אלא
בסביבותיה
דוקא
וקאי
אמאי
דקתני
לעיל
דפל
מעי
או
דבר
או
עליהם בתפלה ע"כ לומר שפסק כת״ק וכ״כ ה״ה בפ״ב מה' סבת שהרמ״כספסק
מעולת אותה העיר מתמנה ומתרעת וסביבותיה מתפכמלא מתריעו׳ר״ע אומר כת״ק וכ״כ הימ״נס בפי׳המשנ׳דאין הלכה כר׳יוסי ומעתה איפשי דלא פליגרש״י
מתריעו׳אבל לא מתענ! ' והסת' קאמ׳דגס על אלו הצמתמתריפין ככל מקוס כלו' אהרמ״כס שדברי רש״י הס פי׳דברי ר׳יוסי אבל לת״ק זועקיןומתחננץעליה'והלכ׳
נסכיכו׳על הסדפיןועל הירקץוכו׳מפניסהי׳מכה מהלכ׳ויס לסביכו׳לחיס לעצמן כוותיה והיינו כהרס״בס ממש ולפי זה מ״ס סרמ״בס סתוקעין לקבץ הפס לעזור
פן תדכקס הרפה אכל עיירות פחיץ לסביבות אין חוסשין לדבי כלל והאי מתני׳ לאחיהם להצילם אפ״ג די' יוסי קאמ׳לה ואנן קי״ל הלכה כת״ק בהא לא פליג ת״ק
לקתכיעל אלומפריעין בכל מקוס אתיא כר״פ דאילו לת״ק על אלו מתענין בכל דהא קי״ל דמחלליס שנת לפקו׳נסש  1 :מ' יש אפי׳על יחיד הנידף מפני גויס או
סקוסמיבעי ליה וכיזן דקי״ל כת״ק הוי דינ׳הכי בין כהנך דמני האי מתני'שדפון לסטי׳או רוח רעה זועקין ומתחנני׳בתסלו׳בשב׳כייתא כס״ג דתפניו׳עד צב ) דעל
ןלרקץ וארב' וכו׳ בין באינך דלעיל מער דבר מפולת אותה העיר מתענה ומתרעת הנך מתריעיןכשכ׳ופרש״י רוח רעה שנכנס' בו רוח סידורן והילך ושמא יטכ׳כנהר
וסכיכותי׳מתעמת ולא מתריעו׳וזהו סכ׳אלו הן הצרו׳של צבו׳סמתעכץ ו׳מתייעין או יפול וימות ויש לתמו׳על רגי סכ׳כאן דמסתב׳כדכרי הרפ״בס שזועקי׳על אלו
עליהם על הצמת סונאי ישראל לישראל ועל הדכר ועל חיה רעה ועל הארבה ועל ומתחנני׳טליהס בתפילה וכסי׳רס״ח כ׳סאין מתריפין עליהם כתסל׳ותחנ׳ואפשר
התסילופלהסדפוןועל הירקון יעל המפולת ועל המזוט' ועל המסר כל פירשיש דכסי׳רס״ח שאש׳אין מתריעיןבתפלה לא מנע אלא התרופ׳אבל תפל׳כלא תמעס
נה צרה מכל אלו אופה כעיר מתענה ופתרע' פד שתעבור
הצרה וכל סביבותיה מותי וזהו מ״ס כאן כשם הרמ״בס זועקים ומתסנני' אבל אין תוקעין ומיהו קסס
מתמנו׳ולא מתייעו׳אבל מבקשים עליהם רחמיס* ועדיין יש לדקדק בדבריו סכלל דא״כ מאי בססל׳ותחנ׳רקסמ׳לא ס״לל אלא ואפי׳עלאלו אקמתריעקאלאלהשמיע
כלהצת׳ופסק בהן דסביכותי׳מתמנו׳סס כן היכי יהיב מתני׳טעמ׳מפני שהיא מכה קול סיבאי להס לעזר׳ולכן י״ל פכסי׳רפ״ח כ׳פי המשכ׳כשיט׳רש״י ולא חשש לכתו׳
מהלכת דמשמ׳דיאינ׳תכה שאעה מהלכת שאין הפביכו׳חיששין להם כלל וצ״ל ססוא דברי סרמ״ב׳כלל לפי שסמך מל מס.שעתי׳לכתו׳כסי׳זה וכןמנהגרבי׳בכמ׳מקומו:
מפרסדמפני שהיא מכה מהלכת אינו הנדל בין מסה למגה אלא נתינת טעם הוא
וכתב הימ״בס ב פ"א מה׳תעניו׳שמתענין על כל אלו אסי׳בשב׳וכ״כ כפי'סמשכ׳
כלומר למע כסיס צרם כעיר אפס מתעמת או מתריעות סביבותיה ויהיב
טממא
בפ״ג
דתעטו׳וכ׳ה״ס פנרא׳ססעמו טסו׳מאידאמרי׳בגמ׳אהא דתנן דמתייעין טל
מפני סכל מכה פיס בעיר אחד דרכה להיות מחלכת ומפפסטס לסביבותיה :
אלו בשב׳מאי התימהאיליפ׳בסיסרו׳שופרו כשב׳מי איכ' אלא לאו בטננו והוא מפ׳
והוייודע דפניא ביפ״ג דתמניות על כלס אץ מפריעין אלא בהפרכיאשלהם מאי עמו תפלת תפניתשהי' עננו מתפללין אותה לפי סמתענין ומכאן למדרכי׳
וכ׳הר״ן פכא לומ׳סאפי׳כמכה מהלכ׳אע״פ ששנינו שמתריעץ עליהם בכל מקים שמתענין על דברי' אלו בסבת ולא ראיתי נןלאח׳מהמסרשי' והרגה ראיתי שסם
אע״פכ אין מפריפין אלא כהפרכי׳סלה׳לפי פאפי׳כמהלכ׳ אץ לחוש מל יותר מכאן מפרשי׳דהךהתרע׳דעמור״למי שענ׳ולא פנט ממש בתפל׳תטני׳ואדרב׳יס ספי׳
ונךשטיה בתוספתא מתריפין פל הגיכאי בכל סבן מפני שהיא מכה מהלכתר״ס סאסי׳בחול אין גווריןתפני׳על הצבו׳מתמ׳רכרי׳אלו וזהו שאמרו סהיחי׳רשאי לסג'
אומר אף פל החרב חרב העוכר המקו׳למקו׳אפי חרב לס פלוס מתריעין עליה וכו׳  6ת עצמו כלי' על הצבור אין גוזיין אכל היחי רשאי לסגף עצמו ולפי דברי רבי׳יס
ופלכול' איןמתריעץעליה׳אלא באות׳הפרכי׳בלכ׳היה בסורי' איןממריפץעליה׳ לפ׳סהיסי׳רשאי לסגף עצמו כתעניו׳רצוסי׳זה אחר זה ואין כן סצבו׳אלא על הסדר
נא״יבא״יאיןמתריעץעלי׳בפורי׳ולפ״ז צ״ל פא ע״ספפנינוג׳ארנו לחזק׳ יהוד׳ ופב' ובאמ׳סדגרי רבי׳כמ״ש סמתעני׳בשכ׳תמהיס בעיני וצ״ע עכ״ל ויבי׳הפמי׳מדברי
הירדן והגליל אפ״ה כל א״י הפרכי׳אח׳חשוב׳פהרי זקני׳סבא״י גזרו מעני׳פל סאכלו סרסב* ס שמתפנץ כשבעל אלו אולי לא היה כת' בנססתו ונ סס' ישרה היתהשהרי
}צבי׳ פני תינוקות כטכר הירדן כדתנן בפירקץ וכן מוכיח חן המוספת׳סבתכט כה׳שב׳פ״בופ״לשכ׳ ססשזועקי׳ומתחנני׳על אלו כשב׳לא כ׳פמתפני' עליה'בשב':
בתב הרע"בס בס״ב כל פיר שיש בה ניס מכל אלו אותה העיר מתענ' ומתרעת
וקחני היה בא״י אין מתייעין טליה בסורי' הא בכל א״י מתריעין ובגמ׳צמרי׳לקמן
צפי' לא נראה אלא פץ אח׳ככל א״י מתייפין מליו טיד ואשקלון נמי אע״גדחוצ' עד סתמכיר הצר' יוכל סביבותיה מתענו׳ולא מתיי ע ו׳ אבל מכקשי׳פליה׳רסמיס וכ,
לארץ הוה כדמנן כגיעין כיון שכבשוהו עולימצרי' אע״ס פלא החזיקו בו פולי בבל ה״ה שכן דעת הר״א דלי־בנן דפליגי אר״ע כפ״ג לתעניות אין סוס ציהשהסביכו׳
נידון כא״י לענין תפני' ולפיכ׳גזרוחעני׳זקני׳פבירוסלי׳על שנראה כמלא פי תנו' מתעט׳וממריעו׳ואפי׳מכה מפולס' אלא מתפנות ולא מתריעו׳אבלהרמ״בן סבור
שדפון באשקלון כדתנן כפירקץעכ״ל• ומאי דאיכא למידקעלתוספת׳זו מדאמיי׳ סישצרו׳מסולחו׳סאפי׳הסביכו׳מתענו׳ומתריעו׳ופי׳סביבו׳אות' ספרכי׳ע׳כ וככר
כפ״גדתעניות דאי איכ׳מומנ׳בא״י גהרין תענית מז״ל כתבתי בסמוך בפסהר״ן :כתבתי כסי׳וה סי׳הא דתני׳על כולןאין מתריפץעליה׳אלא גהפרכיא שלה׳וסלוגת׳
ורש״י פי׳הא דאין מתריפין אלא בהפרכיא שלהם בע״א וכתבתיו בסי׳תקע״ה :
דרבנן ור״ע יזכ׳ה״ה הוא במתני׳ פ״ג דתפניו׳גבי עיר שלא ירדו עליה גסיד׳אישיש
 plעל הסחורות פנזדלזלו כמכין סהפכר אבד וכו׳בס״ס הספינה (דף צא ) ת״ר כה דבר או מפולת וסוכ׳הרמ״כס דה״הלשא׳הציו' כולם וכמ׳הי  fאהא דתנן דעיר
ממרימין על פרקמטיא ואפי׳ בפב׳א״י יוחנן כגון כלי פשתן בבבל ויין וסמן כא״י ס״׳א ירדו ע ! יה גשמים סביבותיה מתפט׳ולא מתרמי' י״ס שלפיכך מתפנות מפני
צמ׳רב יוסף והו׳דזל וקס פוי פפר׳כשית׳ :ימ״שרכי׳מתפני׳ומתריעי׳אפי׳בפב׳ העיר שלא ירדו עליה גשמים תלך לקנו׳תכואה מאותן שסביבותיה ויהיה סס רעב
קשה והאי אץ מתפני׳בשב על סוס צרה פלא אמרו אלא שמתריפין אכל לא אמרו ואחיי׳פיתוו סביבותי׳מתענו׳כדי להשתת' בצרת׳ולכק׳רחמי׳פליה׳כס׳סממעכו'
סמתענין • ואין לפיס דה״ק מתפנץ כימות הסול ומתריפין אפי' כפכת דהא פל מיד סיס בה דכי או מפול׳יהא דתנן על אלו מתריעץ בסב' סלעי׳שהקיפו׳גויס
מדקאמ׳אכל פל כל סאחרי' אין מתטנין ולא מתריפין לא בסבתו׳ ד״ט וההוא אין וכו׳נלו׳התמנ׳רעמו ולא תעני׳דתפני׳גשכת ליכא ומשמ׳שאין מחפנין מליס׳אפי'
מתענץ ע״כבפב׳קאמ׳דכחול הא אמרן לעיל דמתפכין וכיון דאין מתפנץ דסיע' בחול מדאמיי׳כגמ׳ועל כולם יחיד רשאי לסגף עצמו בתעני׳ור׳יוסיאומ׳איןהיתי'
צשכת קאי א״כ מתפכין דרישא אפנת קאי ועכ״ל דלא דק רבי׳ כזה וגס מ״ש סתס רשאי לסגף עצמו וכו׳ע״ב לא פליגי אלא ביחי׳אבל כצבורמשגל' דמודס ת״ק דאין
מתייעין דמשמ׳המימה כשופר אינו מדוקדק דסא אמרי' בספ״ק דתעניו' דהתרע' מתטנץ ולא עוד אלאדאפי׳ביסי׳איפשר דקי״ל כר׳יוסי משיס ראמ׳רב יהוד אמר
בשופיו׳ליכ׳בסב׳ומאי מתריעין מתריפין כפה וכ״כ הרמ״ב׳בפימ׳בפ״ב וז״ל וככל רב עלה מים דר׳יוסי אכל מ״מ צבור אין מתענין וסכיכותייאטאי לאתיר׳הרמ״בן
מקו' אץ צופקין ולא מתריעץ כסכ׳חוץ מצתהמזונות סצועקין עליה אפי׳ בסב׳אבל דכשאות׳פצמ׳שהס בצי' מתענין ומתריעץ אף סביבותיה מתפנין אבל כיון שהם
אץמתריעין עליה בחצוצרו׳כשכמ וכ״כ הר״ן בי״פג לתעניות דהא דתק על אלי עצמ׳אץממענץ אע״פ סאיןנמגפין בכ׳אלא מפני כהלתןיתוקף צרתן אס״ה כיון
מתריעין בפב׳לפי סהדב׳ידוע שאסו׳להתעכו׳כסלממילא משמ׳דכי תכן מתריפין סהס אין מתשנין אף סביבותיהם אין מתענין ואין זה מחורי לפיס׳צ״ל דכיון דכל
3לא מפני׳קאמר והך התרע׳נמי בעטנו היא ולא כסופרכדאמרי׳כספ״ק  :וש״ש מתייטין השנוי משנתינו היינו כ׳וס׳וב׳ ולא רטפי׳וכדתנ׳כברית׳דלפיל אי זו היא
צכל טל כל סאחיי' אין התענין ולא מתריעין לא בשכתו׳וי״ט חוץ מעיר סרקיפוה
התיע׳סלק נ׳וה' וב' לפי שכל שאין הסכנה כת יומה בכל אלוהשנויי׳במשנמנו
הגוייאונהי וכו׳מפנ׳כפ״ג דתעניו' (ד יט )על אלו מתריעיןבסכ׳על פיר שהקיפו' סיש להס אי זה מיתוןגוזריןתפניו' על הצכי׳ב׳וה׳וב׳אבל עיר שהקיפיה גוי וספינ׳
גויס או נהר ועלספיכ' המטרפ׳ביס ר' יוסי אומר לעזרה אכל לא לצעקהופרש״י
המפיסת כיס ויחי׳הנידף מסכי גוי׳אסכאט להתפנו׳עליס׳היינוצריכי׳להתענו׳
בספ״ק לעזרה צועקי' לבכי אדס שיבואו לעזרסולסצילס אבל לא לצעקה שאין אנו מעטו׳רצופי׳לפיסםכנתן בכל יוס ויום היא והצלתם צריכ׳סתסא כחפז׳מאד ולפי
כסוחים כ״כסמועיל תפלתט לצעוק עליה׳כסב׳ומדכרי רבי׳נר' דלדברי הכל הלכ' שאי אפש׳למור תפכי׳על הצבור בכל יום שאין מעריחין פל הצכו׳יותר מדאי ולפי
נר׳יוסי דנמקו עמו ומאחר
שרש* ,מפדסעמ׳דרייוסי משו׳דאץ אנו בטוחי׳סתפמע עכינ׳אין מקו׳לתעניו׳שלב׳וס׳וב׳לא דאו לגזו׳תפני׳כלל אבלאמיו להתרי׳עליהס
תפלתנו א״כ אין לנו להתחנן ולזעו׳כלל דרך תפל' והרמ״כססכ׳שזועקיןומתחננין בכקס׳רחמי׳ככל יוס ויו' ואפי׳בשב׳עד סיצאו סחזק׳סכנה והיינו
לישכ׳דאמר־׳כגמ׳
מליהס לפי זהצ׳ל שהוא מפ׳דמתריעין כשופ׳קאמרת״ק ובהא הוא דפליג ר׳ יוסי ועל כולם יחיד רשאי
לסג׳עצמו VJ Zzא
כתפנית
ואמר לעזיה אבל לא לצעקה אבל התרע׳ 3פה לר׳יוסי נמישרי ולפי׳ כתב זוטקין
וממחננץ בתפלו׳כפב׳ אבל לא תוקפין והיינו כר׳ייסי ככ״ל סהוא דעת רפי' דאין
לפ'שהו' סכו'דלהרמ"בס מתיימין דקאמ׳ת״ק לאו כסופ׳היא אלא בפה ואהא פליג
ר׳יוסיואמ׳לפזר׳אבל לאלצעק׳והלכ׳כמ״ק דשרי להתרי בפה כלוילזעוק ולהתחנן
אפל להתיי׳בפופר ודאי אסו' דאפי׳ת״ת
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הטילו
מתמסן
תענית
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כל
יוס
ויום
מסכפה
תעניות
האחמני' או מסאי תעניותסנותריעץ
ה׳עדג! עליהדי" על הצבור כלל וביחיד אירפאי אילא
בהסמושיןכסד' הזה מוציאי! אמיחי-׳
סא׳לן
לרח
וי׳תינייל פלוגת די יוסיורבנן מ״לפכ״ל :ואה'
ilyDH
שתכי עישי׳ני׳י«*
 3HDהרמ״בם כשם שצבו׳מתעניןומתפלילין,
ב סג עיי וכו יס ל דחערו (דףפו׳)
למני׳ר׳עשי
אימ׳אין
ה
;
תיי רשאי לסגף
ו *
התש; ;ס ;
י
' על צרתי כך כל ירדד מתעג ,וטהביללעל סדר מעניות כיצד מיציאין אתסתימ
עצמו בתעני׳סמ' יצטר׳לבייו׳ואיןהבריו'
צרתו
ביצר
היה
לו
חוילה
או
תועה
במדבר
או
לרחוב׳
סל
עיר
חכושככי׳האסורל
וכו' וכל הסד׳צזהפהזניף
מרחמי׳עליו פי׳שמא יצטר׳לבריו׳סאין בו
כח לסתענו׳ילסתפינ' מיגיעו ומר כריס יש לו להתענות ולבקש רחמים בתעניתו ולא יתענה בשב׳ ומועד רבי׳ עד הרי אנו כממי׳אס לא תיח'עלינו
וחנוכה ופורים וראשי הרשי' ע״כ:
הכל סס במשנה ובגת ( יטו ) וכיו £צו
דרבינ׳שהי׳מתעכ׳כל השכ׳ור״לדצס מלת
דךל יום ויום מזיתעניווזהאהרונלאושאיתענל סאר העניו' שמתייעץ בהס לאולאיפויי
מאה צומין כדאית׳בירוש׳לא היו צריביט
1
*
מפניו׳אמצעיו׳דכהנהי אין מתייפיןנמו
למעש ' ידיהם וכיו יכולי' לסתענו' ולסגף
שמתריעין בהם עושין כסדר הזה מוציאין
סמפור' במשנ׳פ״ק דתעניו' (דף י)3אלא
עצמם  :תגן בפ״ג דתעט ' (ד יט )פל אלי
התיב׳לרחנהשלעירוכלהעם מתכנסין ומתכסין בשקי' ונותני׳
לאיתויי מאי דאיתמיביסמתריעיןעליס׳
מתדיעיןככל מקו׳פל השדפון ועל הירקון
אפר
מקלה ע״ג התיבה וע״ג ס״ת קוזגדיל
הבכיי׳כדי שיבנעו לבם מיד כגון פסקו גסמי׳בץ גפםלגס׳מ׳יו©
ועל הארבה ופל החסיל ובברית ( ד
כב)
ואח׳מן
העם נוטל אפך ונותן
בראש הנשיא וראש אב ב״דמהרם או כפאיןלהס מיסלסתי׳וכיוצ׳כהס ונסו'
ארב׳ וססיל אפי׳לא נר׳בא״י אלא
כנף
א'
הנח׳תפילץ
ואחייב כל א׳וא׳נותן על ראשו ואחייב מעמידין בימה' פ״ק 7תעייו ' ( דף יג )לחד סינויי׳כמסרו׳
ממריעין עליה׳וכת׳זה
הר״מב׳בפ״ב
מה'
תעניו/־וגרסי ,כההו פרקא (ד נאיאסמיו זקן שהוא חכם לא היה שם זקן שהוא הכם מעמירין זקן או חכם אמצעיו׳מצליכ׳ב״ד ברכו ולח 'שינוייאלא
ליה לרב יהוד אתו קמצי גזר תענית’ א״ל אין שם לא זה ולא זה מעמידין החכם שביניהם ואומר לפניהם מצלינ׳להו בתעניו׳סמצעיו׳ודע' המז״נס
לאקא מפסקא״לזוודא אייתו בסדייהי דברים המשברין את הלב כגון אחינו אל שק ותעני' גורמין אלא בפ״ד דלא מצלי כ״ד אלא האחרונובלכד:
ופרש״י זמד׳אתו בהדייהו בתמי ' וני צדה תשובה ומעשי׳ טובים גורמיןשכן מציגו באנשי נינוה שלא נאכל ונתב סין בפ״בסכן סובי הימ בןושכן
הב יאו ממס
נראה דעת היי״ף וזה דעת רבי׳והו׳סול
שלא יפסידו התכוא' -הניא וירא ה׳ את שקם ואת תעניתם אלא וירא אלהי׳את מעשיהם כי
הו בריש ססו׳פרק׳ ( ד' יט ) מתריעין על .שבו איש מדרכו הרעה ובקבלה הוא אומר וקרעו לבבכם ואל דכיון דבתעניו' ראשונות ואחרונו'שאין
מתריעין בהן אין עוסיסכסד׳הזהסשנוי
הנובאי רשי׳בא אומ ' אף על החגבומשמע .בנריכם ומוסיף בעגינים אלו כפי כחו עד שיכגעו לכם
וישובו כמשכ׳ואין אומר ין כ״דברכו׳ובז׳אחרונו׳
דנקיטינן כת״ק וכ״ב הימ״כס בפ״ב וז״ל
מהס בתשוב׳ואח״ב עומדקלהתפליואסהיה אותו שאומ׳לפניהס דבריי
שמתריעיןבהס עוסין סדרזעואימריס
על סארב' ועל החסיל אפי' לא ניא '
כבושין
בקי
וראוי להתפלל עומד להתפלל
ואם לאו מעמידין כ״ד ברכות א״כ בכל תעכי׳סמתריעיןבו
אלא
עליהםכיף אח' בכל א״י מתענין ומתריעין ש״צ וראוי
ואיזהו ראוי זה הרגיל בתפלה ובכל הברכו/ורגיל עושיס כסדר הזה ואומריס בו כ״ד במות
ועלהגובאי בכל שהוא אבל על
לקרות בתורה
נביאייוכתובים ויש ול טיפול ואין לו במה לפרנם ולעעמי׳אזיל סכת׳בסי׳תקע״הדכסל דתנן
החגב אקמתענין עליו ולא מתריעיןאלא
זועקיןבלב׳והר״יף השמיע כל זה* ואיפש ויש לו יגיעה בשרה ושפל ברך ופרקו נאה מרוצה לעס ולא יהא סתריעין מיד נוהגי בכס כל חימרשכעס
אחמנותוכנר כתבתי סס שאין כן דפת
סהטעס הוא מפני שאינן מצוין עכשיו בעל עבירו׳ולא יצא עליו שם רע בילדותו ויש לו נעימה וקולו
הימ״בססאיןמתריגייןבסופ׳באות׳תפני׳
אלו
סיבי' המינים ואפילו אם יבואו אין מי ערב והרמ״בם זיל הוסיף בו ולא יהא בבניו וכפני ביתו וקרוביו
אותם
ומסעם
זה
וכן אין נוהג בהס חומר שבע אסמנות
השמיטו
ובכל
רבי
'
ג
"
כ:
הנלוים
אליו
בעלעביר׳
ויוצאין
לבית
ואס כן לפי דעתו אין סדר זה נוהג בהם
כתב הרמ״כס בפ״א
תעכיו׳אלו שמתענין על הצרו' אין מתמנין כהן לא עוברות וכ״כמדבריו בפ״דסאין
עוסין
בסדר
כזה
אלא בשבע אחמנובלבד  :ואםפושינו
ילא מניקו' ולא
קסכי׳ומותרי׳צאכול
בליל׳אע״ס
שמתענין
למהר
הון
ממעני׳המפר
כסדר הזה בתעניו׳שאר כרות אכתוב בסוף השימן בס״ד  :וכיש רבי׳וכל הפס
כמו שיתכא ':
וכת
'
ס״ה
דע
סכל תעניו׳סל דבריה׳עוברות ומגיקו׳סץ מתענין בהן
מתכנסים ומתכסיןכסקיס סס ( דף יואלמס מפכסיןנסקי' א״ר חייא בר אבאלומר
וכל אדס
אוכל
בהם
בלילה
חון
מאות׳שביארו סכעי׳בהס שהן מתענו׳ושהליל׳אסור הרי
אנו תשוביס כבהמה ופרש" י דמשער כהמס נינהו מנוצה של עזיס נ ומ״ש
חסי
שהוצרכו
לומר
כע״ב
ובקצת
תעניו
'
סל
מטר וזהו מוכרח מן הגמ׳ומוסכס מן
ונותניןאפר סקלה וכו׳שס במשנה ( דף טו) מתנים אפר מקלה על גבהתינ׳ובראש
הפוסיך
ז״ל
עכ״ל
:
גרסינן
בפ״ק
דתעניו׳ ( דף ) 0בימי ר'שמואל כר נחמני הוה הנשיא וכראש
אב בית דץ כל א׳נוטל וניתן בראשו ופיש״י אפי מקלה אפרממש
כפאמוהנס אמרייהיכי נעביד ניבעי יחמי אפרתי לא איפשר אלא ניבעי רחמי
וגנאי הוא מעפר סתס והתוס׳כתבו שאותו עפר הוי מעצם אדס שהריאערזה
אמותג' ומגא נסבול אי׳ל ר״ש בר נחמני ניכעי רחמי אכפג׳דכי יהיב רחמנ׳לתיי
לזכהן העקידה ובעקיד היה עצמות ואערי׳בגמראעשס ) נשיא ואב ב״ד נמינשקלו
הוא
ליה יכ דכתי׳עותח את ידיך ומשביע לכל יח רצון ומנ״ל דלא מצלינן אמרתי
אינהו ונינחו בריסייהו מ״ס דשקיל איניט אהריג׳ ומנח נהו א״י אב׳ידמןקשריאינו
דכתי
ינצומה
ונבקש
'
מאלסינו על זאת מכלל דאיכ׳אחריתי ופיס״י דכייהיב רחמס׳
דומהמתבייימעצמו למתבייש עאשרי׳והיכא מנח להו א״ר יצחק כמקום תפילין
שובמא לחיי הוא דיהיב לסייס ולא למתים דאינו מבי סוב׳כדי להמית בני
אד׳אלא
.
סנא׳לסוס
לאבילי
ציון
לתת
להס
פאר
תחת
אפי  1 :מ* ש רבי׳ופ״ג ס״תכךכמב
כדי
שיחיו משביע לכל חי רצון שובע נותןלמי אדס חיים ע"כ  :גרסיינןבירושלמי
סמנ״בס ולא ידעתי מכין לו :ואחא דתנן מוציא יןאת התיב׳לחזובסל עיר בעי'
פ״כדתטניו
ר׳קגי
בסס
ר
7
זעיר
'
סאס
היוכ׳דבריס
כגון
עציר
'
גסמי׳וגוביי
מתריעין בגמ
'(דף יו )למ’ יוצאין לרחוב ר׳חייא כר צבא אמי לומר זעקנו׳כצינפ׳ולאכעכבר
מליהס ר׳חגיי כד כוי נפיק לתעכימ׳הוי אמר קומיהון אחנא אע״ג ד3איןבליבןעקי" נבזה
עצמנו בפיפסיאר״ל אמי גלינו גלותינוסכפד עלינרמאי כינייהו איכא
סגי איןאלא להוןדאתיק  :גרס״נן בפ״ק דמעניו' (
סש ) בגמ דיקבימי ר׳זיר' אגזו'
בינייהודגלי מכי כנישפאלבימישתא ולמה הוציאיס את סתיב׳לרחוב׳ שלעיר
סמדא וגזור דלאלמיפב בתענית א״לר׳זייא
נהכליה
פילוון
ולכי בטיל שמדס
אמ׳רי״בל לומ׳כלי צנוע היה לנו ונתבז׳בעונותינו ולמ׳נותניןאער מקל׳פ״גהתיב'
ליתיביה פ״ל מנא לך הא א״ל
דכתי׳ויאמ׳אלי
6
נ
תיר
'
דניאל
כי
מן
היו
'
אשר
נתת א״ריהוד׳בן פזי כלומ׳עמו אנכי בציה ר״ל בכל צרת׳לו צר • א״ר זיר׳מריסכיהוה
לבך להביא ולהתענות
לפני
אלהיך
כשמעו
דבריך:
חדנ׳להו לרבנן דיהבי אפר מקל ' ע״ג תיב׳מזדעזע כל גופאי ולמ׳נוהני׳אפרנרא'
תקש?
מחפללין לע כל צרה שלא מבא עליהםחוק מעל רוב הגשמים שאין נל
א׳וא׳פליגי בה ר׳לוי כר חמ׳ור סניכ׳ח ד אמ הרי אנו חסובי׳לפניןכאפי וסד6מ
מתפללין
על
רבוי
הסוכה כסוףפ״ב דתעניות ( דף יט אוס׳יש כדי
שיזכור לנו אפרו של יצחק מאי ביכייהו איכ׳כיכייסו עפי סתם :ובירוש׳י׳יורן
ומי מי לי בארץ הריס סצייכ׳לרובגסמיס אבל ארץ מצולה וכו ' ג״ופסוע סס ( דף בי
ימכסה
ור׳סמוא׳כרנחמןחד
אמר
כדי
להזכי׳זכותו של אב־רה׳וסורנא אמרכלי
כב)
כתב הי״ש בי צמח שככל מקוס אס רוב גשמיהמטשטש '! הקרקע ומונעים
להזכי׳זכותו של יצחק מ״ד כדי לסזכי׳זכותוסל אברה' בין עפ׳כיןאפר על סט ואנכי
החרישה מתייעק ומבקשים
רחמים
•
וההתרעס
הזא
ת
יש
לעיין
אס
היא
כסדר
עפר
ואפר מ״ד כדי לסזכי׳זכותו של יצס׳ובלב׳אפר רואיןאסרו של יצחק כאילוצכו
שאר הערות ממה ששנינו וכץ עיר
שלא ירדו עליה גשמים וכו א ותה העיי מתפנה ט״ג
המזבח
:
ומ״ש
ואח״כ
מעמיד
י׳ביציה׳וקן
שהוא
חכס
יכו
'
סס
אס יש וקן וסוא
ומתיעית וכו׳וכתבו פלה רבוותא
דמתעכת
שלא
כסדר
התעניו׳לפי
שבבל
הסכיכו' חכס
אומ ואס לאו אומיחכס ואס לאו אוח אדם סל צורה ופרש״י אדס סל צורה יעל
 ..ירדו גשמי׳ובה לא
ירדו הדבר מוכיח שבאלססבגזייתוס-ל מקוסלפיכךמתריעין קומה
שישמעו ויקבלו דבריו למיך את הלב  :וכן פירשו סתוס אכל הרא״ש פי׳אדס
 03מיד והכל לפי
הפרן
שאס
סערן
נחפז
ואין
פנאי
להתריע
כסדר
כראס סאין סל
צורה ת״ס ילא גמירכחכ ' כדאית׳במ׳ק הללו מי אדס סל צורה הס א״כשראוי
גוזיץ
בותעניו׳על
הצבור שאין הצבור יכולים להתענות ככל יום אלא מתריעין
למנותו פרנס על הצבויכלומ' מצוייר הוא לסכ׳ועומ לקבל נדול׳ורבי׳מפרש כדביי
בכל
יוס
ובכל
תפלס
ובהפרעה בפה די ואפיחידיס רוצי׳לההטנות רשאקהסבכך
היא״ש ולפיכך כי' מעמידין ההכס שביניהם כל ומאותו שיורע יותר מכולם אע״פ
ובסתיעת
הפה
דהיינו
בעצנו
אבינו
עננותקןכוססתפלהשהיא היכב׳בתפלו׳סל
ר׳ישממא׳קאלישע כ״ג ושל חור המעגל וזה נסח ' ירמי״א ואלהי אבותינושיכבשו סאינו חכם לפי האמת  :וייש לתמו׳מל מ״ס רכי׳לא היה סס זקןפהוסכס מעמייין
זקן
או
הנס
דמממ׳מסמידין
זקן
אמ״פשאי׳חכס והא ליתא דהא אמאי דת״ראסיש
רחמיך את כעס״רגולו רחמיך מל
מדומי־ךותתנה ' עס בכיך כמד' יחמי' ותכנ׳להם שס
או' זקן ותמלאי אומ׳חכס ואט לאו או׳אדם סל צור׳מהמהיק אטיזקן דקתמיי
לפניס משירת הדיןובטובך הגדול יחם
עליהם סאיןפורעכות בא לפול׳אלא כסכי' אפ״ג
דלאו הכס הוא ושני אביי ס״ק אס יש סס זקן והוא חכס או׳ואם לאו אומי,
ישראל והס עמך
והחלפךאסר הוצא׳מארץחצרי׳ואיכ׳ינוליסלקבל לא רוב רפס ולא הכס
ואם לאו אומי ארס סל נורה יכ״כ הימ״כס ילפי׳ינ״ל סיס טעית כשפרי יך
רוב טובה השפע
’
עליהם
יוב
טובה
אינס
יכולים לקבל כעסת עליהס אינס יבולים
וצריך להגי' לא היסס זקןסהו׳תס׳מפמידין ח־׳אץ סם לא זה ולא זה מעמידקהחנ
י
לקבל
יהי
רצון
שיהיה
ייוס
בפולס
חכור
רחמיך
א:
סכיניהםל וס״י^ל ובקבל׳ הוא איש ' וקרעו לבבכם וכו׳ססבצןשנ ' (ד עך ) וקבל קקר
תקעח
כחב
הרע״בס
נמס
שצבור
מתענין
ומתפללין על צרתם כך כל יחיד מה
סהצבי׳מצויהימור״ע ומזהי׳אח ישראל ובקר׳דמייתי לפיל בס מ וך וירא אנה(
ממענה י מתפלל פל
ציחו
וכו
'
כפ״א
מס׳תענע
כתב
כן
:
וכ
'
ה׳
'
ס
את
מעשיה׳לא קאמ׳ובקבל׳סואאומ׳ מפיצי שאותו פסוק לא בא כדרך ציווי ואזהי
אעם סאץ לו הכרע מן
וסמיע׳יל יחיד ויחיד הנמ׳הדבריס כיאי׳הס שכיון סה תעגיהו׳מדרכי המסובה אלא כמספר יהולך ולפי' אינו נקיא קנל '  :ומ״שיאס סיס אותושאומר פניהם
מתיי
'
לחפש
בדרכיו
בע׳צרתו
ולשוב
פל
ה׳וברו׳הוא
בהיבט
דכריכבושין בקי ויצרי להתפלל עומד להתפלל ואם לאו
מעמידן

הלכות
<ןעמידץ ש״צ הראוי ואיזהו ראוי זה הרגיל בתפל׳וככל הגרכו׳וכו׳בריתססרדיו )
ןפ
"רשי ו■cמל בר' עניו ומייצ׳לעס ניס לבריי׳ומסכימי׳לתפלתו ופרקי נא׳מפ׳בגמ׳
& 0דהיינו סלא יכא עליו \ר בילדותו ולפ״ז יש כפל בדברי רבינו שכ׳ופרקו נצה
ן!/ח״נ מלש יצא עליו ש״י בילדותו וא״ל לפרושי מפרס מאי פיקו׳כאה שלא יצא
מליוסיי כילדותו שהרי הפסיק ביניהם
גמריצ׳לעסרלא יהא בעל עברות2 ' :״'  '£לב״הק להתחנן כלומ׳הרי אנו כמתי' אם

(דף 'ז ) מכדי יונס כתי דור ושלמה הוה מ״ט מקרי׳ ליה בריש׳ומפני משוס דבעי
למחתס מי־חס מל הצק ומדברי הרמ״בס בפ״ד נרא׳שזכרונו׳ושופמ׳ואל כבצרת'
לי וכו׳פד תפלס לעני כי יעטוף הכל אומר קודם שיתחיל יאה כר! כעניינו ואח״כ
אומר ראס נא בעניינו ומתחנן וכסוף תחנוניו אותר מי שענה את אברהס צ 1כימ
וכו׳בא״י גואל ישראל וכתב ה״ה שדבריו

וכי׳וסרמ״ב' הוסיף בו ולא יהא בבניו וכו'
נפ לעכר׳ נר׳ שטעמו מדתני׳ ( סס ) יכיתו

לא תרחם עלינו ובסדורצריכין עיון שלשון משכה מוכיחכדברי
הגאוני׳מסדר זה אחר קריאת הפפילפי שאז נתקבצוכ,ל העם הה רש״י
ושכןנת׳הרמ׳בןוהמסיסי׳האחרוני׳
סרורו יתחיל אשר יצר וזמירות של שבת עד ואראהו בישועת י וכך דעת הר״ן ג״כ וכך הס דברירכינו

רק׳וספר׳כגמ׳מאי ריק׳ריקס מן העביר׳
זמפ׳כרמ״בסדהיינו לומ׳ שלא יהא כבניו
ובבכי ביתו וכל הנלוי׳אליו בעלי עביר'
דאילוללמ׳שלא יהא הו׳ עצמו בעל עביר׳ דומיה תחלה רצית ה׳ ארצך לדוד הטחה׳ אזנן־ענני■ לדוד
סמוסיפיןעומדו׳גמקימ׳אכל הרמ״ב׳כת
ברכי נפשי את ה׳ ברכי נפשי אתה' הללוי׳ הללו עברי השיר
בליקוטיו שמאריכין בברכת גואל ישראל
מפ ירקו נא' שמעי' לה
סמאח׳סצרי׳שאפי׳ המעלות אל ה' בצרתה לי שיר
למעלות אשא עיני אל ההרי׳אלי' בכוס׳זה סלתפל׳תעני׳וצומ׳בה עננו ביו'
בילדותי לא יצא עליו סס רע כ״סשצרין
סבזקנותו לא הי׳בעל עבירה  :ומ״ש
נשאתי את עיני לולי ה שהי הנו ממעמקי קראתיך ה הלל
הגדולצוס תעניתנו וחרמ״כס שלא הזכיר עננו
ןצ!5ק לכ״ה להתחקוכו' סס למה יוג־אץ וב ש וכדי ש
שלא יעבו׳ זמן קח ש טוב לומר אלו המזמורים בין יוצר איפשר שטעמו כדברי סר״ן אכל דברי
ור׳
לכ״צק
כ״צק פליגי בה
חנינא למנחה ולא יאמרו בשחרית אלא זמירוישל הול וב״ש דשתכה רכי׳כהרמ״בן וגס הר׳ר לוד אכודרה׳כתב
בה ר צוי
ר׳לוי בר חמח
חמא יר
חנינת
סל* ומר הרי אנו חשובי׳לפניך כמתי׳וחלי ויוצר עד נואל ישראל ויתפללו היחידים י״ה ברכות ועננו בשי׳ת שאומר עננו בתוך ברכת ראה נא בעניינו
5ומו כדי שיבקשו ממיס עלינו רחמי׳מ ^ י ויחזור ש׳' צ התפלה אבות ונבורו׳וקדושת השם אתה חוקהשיבנו אלא שכ׳אחריו מאריךבזכו׳העקיד׳וחות'
בא״י העוכ׳לעסו ישראל בעת צרה ו6ח״כ
כיכייהי איכא בעיי«י קליי גויס :ו ף״ ק
וס־ח לנו ויאמר כל הסליחות והוידויין וידוי גדול בכללם ויאמר
אימ׳מיסענס את אברהם אבינו בסר
מיו יהגאו3י "מסד ' ה|5חי
הם׳? כשחטאו ישראל במרבר ובתכלית הוידוי' יאמר עזרא הסופיוכרי
ינז׳5ייצאין לב ה ■ נ-ז יןאי יכ כ ראה בענינו וכו׳עננו היעננו וכו׳עד כי אתה ה׳עונה ומציל פודה המוריה ומ׳בא״י גואל יסראלויש לתמוה
הומכ׳ח״ל ז׳תעניו׳האלו כל מקו׳סגחרי׳
עליו דא״כ כמה' שהוא מוסיף' שבע ברכות
5וומ'שסאח' שמתפללין יוכאקכל העס ומרחם בכל עת
צר׳וצוקיוקיים
לנו
ה׳אלהינו
את
הברי׳ואת
החס
'
י
ואקסש תקדמוסיף שבע לא חנן כמו
לבי׳ה ובי  :ין יממחנני שסכלו' הייאתס והשבועה
שנשבעת לאכרה׳אכינו כהר המוריה ותראה לפניך שסרש״י במתני׳וכך מפור׳כגמ׳דפריךהני
מתי׳כאלו מס לא תשובו מדרכיכס וכ״כ העקירה שעקד את יצחק בנו לג המזבח וכבש רחמיו לעשות שש שבע הריין כדתנן על השביעית הוא
הרין ח״ל ודאמיי׳למה יוצאין לב״ה היינו רצונך בלבב שלם כן יכבשו רחמיך תא כעסך ויגולו רחמיך על אומר ברוך מרסס מל האק אמר ר״נ בר
שהיו נוסגיס אחר סשתפללי׳סיוצאיס כל מדותיך וישו' חרון אפך מעמך ומעירך ומנחלתך מי שעני לאברה* יצחק מאי שביעית שכיעי׳לארוכ׳גדתני'
כעסלכ״ה ובוכיס ומתייעיןשס אכל לא אבינו כהר המוריההוא יענה אתכם וישמ׳קול צעקתכם ביו׳הזה בגןאל ישראל מאריך וכחותמ׳הוא אומר
סיוניאו את התיכה וס״ת לב״ס
ויתפללו בא״י גואל ישראל ועונים אמן ותוקעי] תלת ויעבור ויאמר
היוםמי שטנ׳אתאברה׳אבינו בהר המורי׳הוא
ססוכ? ס n3P3גויסח״ י סלאכ?י?ג יבואונו הסריך עם רחמיך היום הרק עלינומי גשמים אס ככנים יענה אתכס וישמע בקול צעקתכםהיום
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וענין י
תיס׳ברכות א<^

כמחל׳ספרזה :
מפור׳כמשנ׳סס אומ׳לפניה׳כ״ד כרכו׳י״ח
שבכל מסומוסיףעליה׳שס ואלו הןזכרונו'
ושופרו אל ה׳גצרתלי וכו׳ -אשאעיני אל

fi'1

?הרייוכו׳ממעמקי׳קראמי׳הש׳תפיל׳לעני
נייעשו׳ואומר חותמותיהן על®ראשונה
הוא אומ ימי שענה את אברה' אבינו בהר
במוריה הוא יענה אתכס וישמע כקול
צעקתכם היוסהזה בא״י גואל ישראל על
השרה הוא אומר מי שענה את אבותינו

׳ ״־ ¥סוף הוא יענה אתכסיישמע בקולצעקת׳
יבשלו 1והן 1
— היוס הזה כרוך זוכר הנסכסות
עוניו
ותפקדהואחריו
אמןוחזןהככס* אומ׳להסהריעו כני

ובן
אדם
בך כי
לא
־- ,
שלא ־ ; 1
ישכחך 1 ,
,
\ .יתאמץ !
!
דורשיך ־
לעולם ■ ־
ולא תכלים
לנצח
כל
חהוסי בך וגם  mנח נאהב זכרת
בדבר ישועה ורדומי׳ בהביאך עליה' את מי המבול בכינו' בתורתך אהקהריעו וכן ככל ביכה ובינה באחת
ויזכויאלהי׳את נח וכו׳וכל פפיקי דזכרונו׳אלהינו ואלהי אבותינו אומ׳תקעו ובאח׳אימ׳הייעו במה דברי׳
זכרנו כזכרון טוב מלפניך ופקדנו בפקוד׳ישוע' ורחמי׳משמי שמי אמורי׳בגבולץ אכל כמקדש אינוכן,וכוי
קדם וכעבור שמך הגדול ישוב חרון אפך מעמך ומנחלתך וקיים ופרס״י סכימי׳לאיוכ׳סכיעי׳לאות׳ברכה
לנו ה׳אלהינו את הדב׳שהבטחתכובתורתךע״ ימשה עבד ך כאמו ־שהתחי׳^להארי׳בה ואות׳אינ׳מןסתוספו'
חכרתי להם ברית ראשוני׳אשר הוצאתי אותם
מצרי ׳וגו ׳ אלא מי״ח ביכו׳כיא כדתני׳בגואלישיא׳
מי שענה את משה

ואבותינו על ים סו ף הוא יענ ' אתכ׳ ף ^ ׳קף!

הוא מאריך הרי מפורש דאין סס תוסס׳

על יס סוף ונו' דע כא״יהמריח ,על הארץ צעקתכם כיו׳הזה כא״י זוכר הנשכחו׳ותויקעיןתהלותקילותחע;
ופי׳רש״י זכרונות ושופרות .
כל הפסוקים ״י '׳ גמ יי אמה ייף־״<= ' תני ף אלהי היו ט לא מים
אלהי ה 'י

נןתיוייןספני » 'לפני מדנהונו׳צמיו

סאועריס בר״היאל ס׳בציתה ,למו -כ,ל ז
תכין מ » כתך ; לעני אלהיםאם ככנייוכו אתה עליה בענן
כבודך לצהיי־יהגי!
צסבהפייהמ־יס ינסו'
ק מזמורים ואומי חותמותיהן
פלכל על
עסקדשףלדבעמהוכו כמישהוא פתפלר
העלוהיגסעו־־ו׳ כבית כיון שבסדר המשנה ממחלתהלא
היש׳ופרש׳אחר זכרומת חתימת
זכמטת
תימן
וירע
העם
ויתקעו
בשופרו׳ויהי כשמוע ה?( ם את קול
השופ׳ אמרו בסדר הס תרעו׳כליס היה כר׳ לומר
ואחישופמסתימ' סופיות וכן אסר
כולן ויריעו העם תרוע׳גדול׳ותפול החומ׳תחתיה ויעלו העם העיו׳איש שעל סדר ההתרעו׳אמחי שלא היו נוהגי'
מערן ספרש׳כרמפר׳ואזיל • על הראשונה נגדו וילכדו העי׳ובתורתך ה׳אלהינו כתו׳לאמ׳וכי תבואו מל’ חמ' כן אלא כסער המזרח ובכר הכית אבל
מע׳ראסונ ה'
 ^ 15ומ 'מ
'יליז 3רהס
בארצל על הצר
הצוריאתכ׳והרעות׳בחצוצרות ונזכרתם לפגי ה׳ בגכוליןאומרי׳הברכות על הסדר ולא היו
וט׳בגואל ישראל היה מתחי^ ^ האייד
מססיקין ביניה׳כהתרערוכן דע׳הימ״ב'
אלהיכםונושעת׳מאויביכ׳חבו׳לנו השם אלהינו זכותו של יהוש׳
והולך ואומר לכולןשש ברכות• סל הפניה עבדך היו׳ורחיעלינו למק שמך מי שענ׳את יהושע בגלגל הו׳יעג׳ בס״ד מה׳מעני׳אבל מ'׳מ פ״כ ר׳וקפיסהץ
זו היאברכה ראסונ׳של סס ברכו׳כדאמרי׳
בסוף התפלה ולע״ז צ״ל שהמשנה חולקת
אתכם
וישמע
קול
צעקתכ׳ביו׳הזה
בא״י
שומע
תרוע׳ותוק׳תקיעה
בגמ׳והיאך דגואל ישראל זו היא ברכס
רליריי׳דדי ליויייד« »דלייוד! זדיויוח טס הכי־ית' השנויה בגע' אבל רש״י סוכר
 !■mvvwלדלרללירה יוריד ל׳יי^ייל'
עצמה של י״ח ואינה מאותן סס אלא סכה ותרועהותקיע הרעכו' ויאמ' היו' אי! תזמ׳לנו־1
ונות היום דל ^יפחניינפיתוק״ין־יימביליזנץ
מתחיל להוסיףולהאריך על הזכמנו׳הוא
אל תשיםשמיך כנח ושח
היום זכוד
.
ברכ׳לביכהכמוסשכיכובברית׳בגמ׳ואץ
אומר זוכר הכשכחו׳ופל השופרו׳שומ׳תרוע׳והיא סני׳למניינה -ועל אל הסס בצרת׳ הפרס בין מקדש לגבולקאלא שבגכולין עוניןאסןעל כל ברכה וברכה ובמקדש אין
יל -יהיא סליסי׳למניןו׳סומ׳צעק׳וקכולן ומי שפנה תא אבותינו על ים סיף לפיכך עונין אקאלא שאומרים אתריה בשכמ״לו כדאי׳בגה '  :וכתב ה״ה סדע כאחרוני׳
אמיה בזכרונו׳לפי שהיו ישראל נשכסי׳במצרי׳כמס שני׳ ונתייאשו מןהגאולה וזכר' כדברי יש״י וקיכס דברי רבי׳ -וצ״ל ססוא מפרש דאע״ג דפעסאסת היה אומ׳תקסו
5מקו׳וגאל':וכשוסרו' הי ' אומ' מי סענ׳את יהוס׳בגלגל לסי שנענכסופמביריחו יפעס אחר׳היה אומר הריעו לא היה אלא לחלוק כבוד לתרועה כמו לתקיעה אבל
וזהו בעוד סהיוישראל בגלגל יכן כולןלפי מנין המזמו׳נוסמואל במצפימעיןאל ה' לעול׳היו מר״ת ושלא כדברי הרמ״בססכת׳דבשע׳מזרח בהי הבי׳כשסי אומ׳תקעו
נצמח׳לי וחות׳בשומ׳צעק׳דכתי׳ויצעקשמואל אל ה׳ -ואליהוינפנהכהר הכרמ מעין היו תוקעיןו&ריעין וחוקעין וכשסי׳אומ׳הריעו היו מריעץותוקטין ומריעין :ודע
אשא פיני אל ההרייוחות’ בש׳ת דכתי׳כאליסו מנכי ה׳סנני דהיינו תפל׳יונה במעי  .ס& רמ״ב׳כת׳בתסל׳ס׳מעני׳מצוה פשה לזעוק ולהרי׳בחצוצמעל כל צרה שלא תבא
הדג׳סעיןממעמקי׳קראתיך ה ' וסות׳העוכ׳כפת ציה שכן כתי׳ביה קראתימצר׳לי• על הצבור שכא׳על הצר־הצורראמכסוהרעומ׳כשצוצרות נלו׳כל דב ' שיצ׳לכס כגון
9ל השביעי' היינו סביפי׳לאותברכ׳סהתחיל להאריךכה מי סענ׳את דוד ויהי רעב בציר׳ודכר וארב׳יוכיוצ׳בהס זעקו עליהוהריעו ודבי זה תריצי התשובה הוא וכו'
נימי דוד שלש סני׳שכה אקר סכה ושלמה כשהכניס ארוןלכית קדש הקדסי׳ולסיכ' ומדברי סופרי׳להתענו על כל צר׳שלא תכא על הצכו׳עד שירוסמי מן הסמי׳ובימי
יותס מרח׳על הארץ שהם התפללו על הארץיתסלה לעני כייפטוףמל מח׳גשמיס
התפניו׳האלו זועקי׳בתפלו׳ובתחנוני׳ומתריעין בחצוצרות בלבד ואס הי׳במקד'
יופל עכ״ל ונר׳דהא דקא׳דתפלה לעני כי יעטוף נופל טל דוחק גסמי׳הייכו
מפני
מריפיןבחצוצרו
'
ובשופ
'
•
וכת׳ההי׳מ
מדברי
רבי
'
ני־אה
שאין
סוקעין
בגבולין אלא
שהכל עניים בימי הרפ׳כדאמרי׳ לא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבוח׳א״ה בחצוצרויולא בשיפ׳כלל וכ״נ לכאוי' מהביית׳סבפר׳ראוהו ב״ר ( ד כז )והרא״כל•
מדכתי׳בי׳ משמי׳ אל ארץ סבי׳דכשגסמי׳יוידי׳נמצ׳שססי״ת מביט אל הארץ כרחמי׳
כת׳שתקיפ׳החצוצרו׳היתעל סד׳הכרכו׳אבל בסופיות סית׳בשאר היו׳בשעה שהיו
יג״לעודמדכתי׳כיה אתה מקומרמסציון הוי מעין מרא׳על הארץ־ופרין
כגמרא
מתפללין
וסמסוו׳כדכרי
סרש״בא
דכמקד׳ Zz %מו כ
אינא

דם
תמעט w
 1גהגה;ח א ' כא תיתי חצוצרות ושיפמ׳ובגבולץ ליכא אלא חד מינייסו חצוצמ׳או סוער וזהו
משמע דכ״ס לי׳בגיבת סחל להיות בערב סבתסנופלי ' על פניהם למפל׳המצסה ו»
0
כ
ביביי
אז״לי  b3יגעכית
הגאוכייתקיע׳בסוע בתעגיו׳לפי שבאי זה מהם סירצה יסאי ע״כ והר״ן
כעהצבי׳מחפנץ נערב ר״ח ולפיכך אמת ממנהגנו שאין אני נוהגי '
כןמוליד
ניגזד קורין ויח! כ בסו' ס״ק דתעניו׳סתקיפו׳ אלו סעל סדי
ברכו׳דתעניו׳בשופ׳היה־ולא
בחצוצרו'
זמעלג חעזה מג׳ וכ 'כ הח״ה כ זום תשובו הגאונייורכי מוכח נמי בירושל׳וסא דמשמבפ׳ראוהי כ״ד אבל אני אומר לישבהמיהגדדוקאבר״תאמרושש דיכיעין עלממהין להודיה
ויימתיצ פ
שקורץ ברכו ' וקללו׳כלומר להודיעך שלס יקראו בר״ח אלא בינות וקללות • איל
אני • !3tלן דכמעניו תוקעיכחצוצרו י נדהת בתעני
עד אפר
זגי־ז
שבמקדש
בפאר ימי תענית דליתיה להסיא טעמא
שהסגמעמ׳יל
יפהאל
היא אבל זכו׳לגו ברית אבות לאס
כבני׳וכו׳שיר
המעלו׳אל
עמך וי | .היf:
היבערת׳
^
י
עד
איןמפלקעל פניה׳נל סלא היימעלי׳אלו
בגבולין אין
נר1קח יגת' שס נהגו ככל תיקעץ  .אלא בסי פיותוכך סוף
המזמור אנא ה׳אלהינו זכור לנו היי' זכותי של שמואל חוזך לא היה תענית פיון מכסה סל פ״ע אושל
דהקהל קוי־יזפז«׳
סקוסמ״כ • ידביייאלו כתב׳ג״ב
שוימחרקאפן<ז-י' בל ראוהו ליד  :כיזב הר״ן בסוף פ״ק ורחם עלינו למקשמך
מי שענה את שמואל! כמצפה היא יענה ערב ר״ח :ומ״מ מה סאמיו כייושסקורין
(לןה' ה׳עדמקה דתעניו׳מדאמרי׳הכ' דבעורסמי כריב ע'
אתלוישמע בקול צעקתכ׳ביו׳ הזה בא״י שומע צעק׳ותוקעקתר״ת ברכות וקללות ואיןקורין בר״חניאה
(פי(£ק (נ< לחע ינו'
ויעכו׳ויאכלהיום
עננו
כגשמי
יצק
דאינו
מסכים
ברכ׳ונרכיוטוכ׳היום עניו אל
(החזן;6עק בפע :כתי דיומ׳משל דכ״דברכו' אינן בתפל'
מס התלמוד שלנו דבפק
שדקדל אוחרי׳ ■-סחרי׳דא״כ תהא עיקר התפל ' בבקר והב' נערץ כסוד קמשי׳רבה היויעננו ופתח לנו אוצרך הטוב אט כבני׳ אערי׳דבפלגא בתרא דיומא בריבעקמא
פשוק־םאל«
רידיהקורין ומפסירין אלמא איןקורין
יגס משמ׳דעיק׳התפל ' היא פעלולא עו' אלא וכוי שיר למעלו׳אשא עיני וגי׳עד ושף המזמור אכה ח׳אלחינו זכו,
החזן ת זר וקירח
בשל הענייאלא במנחה יאפ׳ע שלא נהגו
שמכאן
סמך
ר״ח
לומר
סא״א
כ״ד
לנו
כרכות
זכותו
של
איליהו
נביאך
ורח׳עלינו למק שמך
שענה את
! 0תן ׳קהיונסג ׳
כן אלא קורין בתעני׳בנקי ובמיבוז״מ
כ' האגודל סמילי אלא לטיב בתפלת נעילה ואין זה ראיס
אליהו
נהר
הכרמל
הוא
יענה
אתכ׳רשמע
קול
צעקתכם
ביו
'
הזה
כשמתענין בי״חאינו בדין שתה!הרש׳
לקט תענית גע״ש אבל מ’מ אינו כיאה
טיהומהפללקכ״ד ב »״י ש״ת ותוקעין תקיעה תרועה תקיע׳ויעבור היום מטר
משמיך ר״ס ממקומו פכ״ל וכ״כ האקסבסי׳רי״ב
קין קורץ לרנחה ביכו׳כשחר ולא
בפר׳כיון
ששע׳הערב
יות' נשם על פכי האדמה היו׳תעלה איר מן
מחז״ריל כ' 7ק רי|
האדמ׳והשקה את כל פני וז״ל בוורמי״ס מתמנין גזירהכריס־סיץן
מיוה ד־ לבקשת יחמץהי״זס אמ׳סלאיתן
האדמה
היום
תפשי
ויחל;
בוחמייאע
תראי
ארמה
אס
כבני׳וגומר
ונהגי
שיר
לקרות
בשחרית
בי״ס
ולמיב
ויהל
לדברכו ' היו מיסדי׳תפלה כפני
עמז? המעלותממעמקיםקראתין־־-־ה׳וכויאנא ה׳אלהינו' זכור לנו היום ודרסו • מנהח אשיי וקדיש ונו'ישגע
מוםף! ; v rfמ 'מהש י1מ יי
ב /יוש׳ זכותו של יול נביאך וו־ח׳עלי־נו למק שמך מי שעב את יונה במעי ברכו׳אע״ג דאינו מוסיף אלא ששכרכות
ס ^דבלכי
ימסמ יד '
,י
םחינ
,
הת׳הוא
יענ׳אתב' וישמע קול צעקתב' ביו' הזה בא״י העונה כעת
כמושנתנא׳מפר האריכו' סציי'להאריך
בברכת
גיחל
ישראל
כ
'
שבע
:
יזה
שכתב
נלי
 י  !(.נ .יוג׳ ,צר ותוקע תרועה תקיע תרוע ויעטר ויאט היו העת לעם שופכיכ ׳ס),חפל
ל
נומ
י
ימ
רבי׳שגס כמנחה מוס* ף ביכור .אלוככר
!
י
3
לב
נמים
היום
רוח
ארמה
לא
שבעה
מים
היו
'
הכהבר 3עם גולת
כתבתי
שכן
דעת
קר־מ״כס
■
יהררז״בןז״ל:
הס דברי ההללבלג יכ'פ״ה אפ״ס סלא המי׳אם כבני׳־וכו׳תפלה לעני כי יעטוף וגו אנא.
ה׳אלהינו זנו מו  \l '"0 1ובלבד שיא מ ואישי ישראלפירוש
נתבא׳בגמ׳כייןשהזפירו סתם משמ׳שכבל זכות של דוד עבךך
משיחך ושלמה בנו מלכא ורהם עלינו למק שלא יתחיל ב יכ עבוד' מ רצה אגסמופישי
התפלות חוסיפין אומן ולא בשחרית שמך מי שענה
לדוד
ולשלמה
בנו
כירושלי׳הוא יענה אתכ׳וישט' ישרא׳והעע׳לעי שחייברב' נמיסבממזס.
בלבד ולב הימ״בןז״ל חל׳ כס״ב די״ה קול צמקתכם ביום הזה
כא״י מרחם על הארץ והוקע תקיעיהרוע׳ וזה טל פי השכרא סכתג בסי׳ק״כבשם
תקיעות
הגאוניסואע״ס שב סס שאינו יודעטייס
איןמעככו'!ו את זו׳וברטת6ין תקיע׳ויעכויויאמ׳היום רצה תפלתינו לשום שארית כארץ חיום
מפכבחיאתזו
תקיסלברכלשל
לה
י
׳ה
גשם
אל
יכלה
לרוות הארץ היום הכר כעסך עמנו ומטדבך תשב ,למנהגם מ״מ כ כאן כדבריה‘ מסו' דרביי
מעכבו' זו את זו וכ 'הרצ!" ס דה״פ ו׳בי־כות
ייייייי' ז יזי ייה י
ככו'^5זסח יה מ י דיייח
כולן הארץ אם כבנים וכוי רפאינו חיובו' ושמע קולינו השםי אלפינו הגאיניס הץ דברי קבלה או שכל סדרזה
סרלוסיעין כתעני'
לזינו יודע
דתפלת שהיי יתפלח מנחה הוא מוכרי
וקבל
ברחמי׳וכרצוןאת
תפלתינו
ומלפני
'
מלכינו
ילזמר מקצתן
ריקאל
דלזינן
תשיבנו
מעכבו' זו 6ת זו וכן
מקיעו/זמפו התם ד 6ח ' כלברכחוקעץ ועננו בורא עול׳במרת רחמי בהר בעמו ישראל להודיע גודלו הגאונים העתיק דבריהם בהויימןאע״ע
.ימריפיךת־־קעיןסס יוד'לתק,י 'ול 6להריע והדרת כבודו ש״ת ותן טל ומטר לברכיעל פני האדמה ושב את שאינו וידע לסס פעם אכל קשה לי ם.הרי
כסי׳ק־כ כ׳רבי׳בסם הגאוני׳שאין אוסיי׳
לזו לסייע ולדז לתקו׳ יעשה מה שיוד׳אבל העולם כולו מטובך ומלא ירינו מברכותיך ומעוש '.
מתנות ידיך רצה אלא ימנח׳סלתערוי׳מסש׳דבמנחס
ד״ה וי* ה ממכבוזי לזת זו וציי׳לברךמלכיו' שמרה והצילה שנה זו מכל דבר רע ומכל מיני משהי' ומכל מיני
סל תענית אומר רצה והיאך כתבכאן
זכרונו' וסיפמ׳לזו לח יביך כלל וכן חי״ש פורעמת ועשה לח תקוה ואחרית
שלום הוס ורחם עלינו ועל כל שאינו אומרו ויש לומי דלתכסאילועניו'
אס הוא
יודע שלשתן יתקע ואס לאו לא תבואתה ופירותיה וברכה בגשמי רצון
ברב׳ ונדבה והייס ישוב ,שאין בהס נעיל׳סיש במנת׳שלהם נשיאו'
יתקעו :
וכ
״ש
רבי
רפאנו
ושלום
הושמע
קולנו
כשנים
הטובות
והפר
ממנו דבר וחרב ורעם וחיה רע׳ושכי כפיס אכל בתעניות אלו סיס בהם נפילה
ה' אלקיט
וכו׳פיר
'
אומר
רפאנו
ה׳ונו׳עד
וביזה ויצר
הרע ווזולאי׳רעי׳וקשי׳ומאורעו רעו וקשו' וגזור עלינו אין כשיאו' כפיס במנחה סילכךאקאומרי'.
בא״י מצמי׳קק ישופ׳ואח״כ מהחיל ביב'
גזירו׳טובו׳מלפניך
בה
'
יצה
ויגולו
ואע״ס
פכי סס דבי״ה במנחה אף
רהמיךעל מדותיך ותתנהג עם בניך
סמ׳קילנו ה' אלקיני ומוסיף כה התום׳ 5ס
שהזכיר רבי ' בורא פולס כמד רחמי׳בסר במרת רחמיסוקבל ברחמי׳וברצון את תפלתינו כי אתה שומע ע״פ שאין נ ושא ין כפיהם נהגו לומ'רצה
בעמי יסי׳להודע גדלו והדר׳כבודו שוס' תפלת כל פה בא״י ש״ת רצח ומורי׳וברנת כהני׳וקריש עד למעל ,א־כא לתימ' דבי״ה דנסוג נהיג והכודלא
חפלה חן על ומער לכינ׳פל פכי האדמה ופזמוגי' ותוכחו׳ופתיהות וסליהו׳כולם ער בדיל שמך רבא ויאמר ליסיף עליה שאר תעניו׳שיש בהס צטל'
שאין נשיאו׳נפיס במנחה שלהם  :ימ״ש
וכו'  :וגלש ומוציאיןס״ת וקורץ כפימם  .תחינה ומיושב אם עונינו ענו בנו וקדיש עד למעלה ופזמונים
רנינו שמתפללין .בתעניות אלו תפלת
בסקתי משנה בפ׳מי העי ' בתעניי׳כרכו' ותופחו' ומוציאין ס״ת וקורין בפ׳ אס בחקותי כה? עד
וישבתם נעילה כי״פ כמיא דתפניות (ד כואתנן
זוקללו׳ופרשי׳י כיכו׳וקללות דאס בחקותי לבטח לוי עד והקימותי תא כריתי אתכם שלישי והוא המפטיר
בשלסיפרקיס נשנה הכהכיס נושאים את
להודיע פעל פסקי החעא באה פורענות
עדפוףהקללרעדבהר מיני ביד משה קדיש ער למעלה ויקיא כפיהם ד' פעמים כיוס בשחריתובמוסף
לעולם ויחזרו בתשובה וינצלו מצר
' שהן המפטי' על דברי הבצורת ויברך
 1כרכי ראשוגו׳ ואחרינו' ער מק וכמנחה•ובנעיל׳שערי׳בתפכיו׳ובמממדות
מתענייעליה 0 ( :״ש
רבי׳סהשלישייקור
דוד ויקראנה בניגון הפסדת ט״ב ויאמר מצלאין אנחנא וידרו' מי ובי״ה ומתמס צגמ' ( סס ) תעמו׳תממדו'
מי אית בהו מוסף וכת' הר״ן ומדמתמהי'
אסוס׳ולא מתמהי 'אכפיל׳משמ׳דבתפניו
י tי
או יותר עד זמן המנחה נזנחה :אשרי וקדיש עד אית בהו כעילה ארלסדכר ספק אסהיא
וכתבו הי־״ן ומיסו אין אנו נוהגי' כן אלא
בכל התעניות אס לא ומשמעודאישכסם
למעלה
אל
ארך
אפיזייוציא ס״ת וקורץ ויחל כהן
ולוי
'
קורץ ויחל משה וגס התו ' כתבו כס״פ כל ׳
ומפטיר
וקדיש עד?למעלה ויפטי׳שוב׳ ויתפללו היחידים כמוביוצ' ויחזיר שהיא כאחיוכו' כך הוא באמצעיותוצפי׳
סעה שאגו קורץ גתעגי׳וימלאע״נדתנן
׳״
, ,
 ,לדברי נד שסובר שאין מיפיפין ישם נרט
דמעניו׳ברכו׳וקללו׳ואנו־סומכי׳על מ ^0׳
ש צ\ !תפי^ ה כמו
ביוצ וירויין וז ברכו ובלבד שיאמר גאישי ישר באמצעיו ' נ״ל דתפל׳נטיל׳מיהאמתפללי*
סופרי׳ע״סוגס ה״ה לבפ״א א נומכהגי נו
שא״א ברכת כהני'
נמנח׳תחינה
ומיושב
אם
עונינו
ענו
בנו
קדיש
.באמצפיו׳דהא סקלעא ועיי'כפי׳קדגמ*
לקמ בבקר ובערב בפלש ' ויחל
ופפטירין
ותמקביומזמו׳שיר לך דומי׳תהל' קרי׳ ער לעילא פזמוניסוסליחות
אימוהיפין  wבינות באמצעיות ויכ
בדישוא ואין אנו טהגיס לא
כסדרי
ותילי׳עדאנישעת נעילה  :נשלה קדיעד למעל׳ישי׳צ יזבייהקהל לוט' אשי ס״ל־דמיהיפין ומוכח לה מדסנן מם
סאממסכמי׳לאלקרו־אח רחצי
היוסולא
מה
ויתפללו
היחידי׳י״ח
כרכו
'
וענגו בש״ת
ואחר
אלו יתרות עלסראשמות אלהשבאלו
לקיו׳מה שנהגו הס ומדברי קצה
גאוני
'
(
יאה
שאף
הס
היו
נוהגי
'
כמנהגיגו
ואיני
ספריעקונופלק את החנויות אבל בכל דבייהס זה יזה שדן דלדיריילא סייר מידי
יודע טעס לשינוי מנהג סז״ל שתקנו וסנהגו הס עכ״ל  :אנל הרב ר' דוד אבודרהס
ב׳סמס סקויין ברכו׳וקללו׳ומפסיר בירמיה על דברי הבצמ׳עד וסמך נקיא עלינו
6ל תכימיו וקורא אותה כניגון הסערה ע״ב עכ״ל נראה מדבריו שכך היו נוהגים
בזמנו  :כתב הר״ן כס״פ שני דתעניו׳כירוס׳מסמ׳ דכסמממכי׳בר״חנוסליס על
לאקא מייריאיפשר לימי מהי דבאמצעיות איכא נפילה לימא בראשונות וכי
פניהס שאמרו סס ר׳יוסי אומי קורץ כרמ׳וקללו' א״ל ר׳מונא בגין מודעתץדסוא
קתכי אין בין באיסורי כלסוד׳ קא מיידי וכן כיאה לי מן החוספמי? ^’ ^
תעניהא רבימין טל מפהון ולא יד־עין דהוא תענית' א״ל להודיעך סקורין
כיכות כין תענית יסיד למפנייצבור בהפצי׳צבור כ״ד ביכו׳מס שאין כן כתעני יסי אלמת
יקללית ר׳יורן קפוסקיא אמ׳קמי ר׳יוסא בשם ר׳יהוד׳בן פזי קורץ בר״ס קם
ר׳
יוסא
כ״ד ברכי׳ותפלת כעילה כי הזדי כינסו וכיון דניכא כ״ד ביאשונו נעילה לית כהו
ואפר קומי דייהודה בן פזי את סמע מן אנוך סדא מילתא א״ל אבא לא סיה עביד
אלא סאס נסמוך על ראיה זי כצעיך לומידאיכאכי׳ ד באמצעיות כסדריס דתאשי
כן אלא בעץ עב פ״רדאינון .ידע ין דסוא ריש ירחא קורין בר״ס
ושאר כל המקומי' כיון מפילה אית כהו כמו שכתבתי וכי ' כתבתי בזל ,ס נ י למות לעיל וישסנמדו.
םן:קורין בינות וקללות פ״כ וכיון שאמיו שם שנופלי' על פניהס
כשמתענין בר״ס שמתפללים נפילה אףבראשינות מתעניות של
מעמדותד^י'0

דים
הלכות

ראש

השנה

תקפ׳ (
א)
י <מ ; אתי

,.־! ,יונרא׳פ־היו תערו׳מעמדו׳סמורי׳יותר מג׳ראשונו׳וכיון שמתפללי׳בה׳נמיל'
יש להןמהם לג ' ראשונו׳ומעתה בכל ת״צ ראוי להתפלל מפלת נעיל׳הק סד׳צומי
'
תקפא
תניא
כפירקי
ר״א בר יח אליל אמר סקנ״ה למסה עלי אל ' ,
נ׳ נליקוטימהר ';1
ך3ה רי אסרי' בפי' מקי מנהגי דש״ב אינו כשפני ׳ציור לתפצ׳נעילס וא״צל
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לחוור ־ והיסיב דלדביי אלא לבתחלה אכל בדיעכ׳לכ״ע אינו
חוזר
:
וכ״ב
הראב״ד
והרמב
,
׳
כתי
י׳א
דמו׳בה
עשירי
משמעוד אפל י
לגאונים במקיס כסא דשיכרא
כירי׳וכו' ורי״ף כת׳שחחר ולזה הסבי' א״אז״ל  :נוהגי'
ודאי אינו חחיםה ייסו ^
נמוסי
ף
באשמז זא ^לל דהיינו י' א וכמי׳ביהומבהדמשמעלפון
סבח
כר״ה
ויי׳ה בכריעה לפי שאנו תלוין בדיןלפי׳יכיוז להתפלל
משוב •ועי ל דמתיב וסבה ואי׳״ןקאמר
ב ^צעב י ;?ץ ימס”'
הב י3ה ' 6ז וביראה והמדקדקים מכוונין לזקוף
בסוף חירפו׳ משו׳הא דאמרי' 1איכ• י6תיבית ?:ר
חיי׳ובר״ה אנו צריבי׳להתפל׳פל החיי׳לפי
בביב ' מגןשהי' כרב’' אברה׳תקנו להתפלל
על כחיי׳במל׳זייר׳ולנן

^
כפ
אמ״הוצזכרשה״נביצ ^$בל ^ ,לןהיה «" סוףאיןכלעיטרין אלו כרכי ששוחין בהם W ,יפוף ואם
לה »•,׳  Wימסמש 4־ו ק  4ק 6י äfe ! 4
ברכ
ובר
~
מלמדין
אוהו שלא לשחו ותקנו

מ ^ יר
יצא
ואע״פ
שד
3
ר
י
ג
נוסץ5הלכ'ס ^ מן
כס לחייב לחזור משוסדלפפות מעש׳מגד-
«גאונים סב ואל תעשה עדיף עכ״ל  :ד
 3חכ ה״ר מנוס בס״י מה' חפלה דכשב'

וסי
בכרבמשכח׳בחד מיכייהו ס״ח אומיוא,ואיפטר
מז -ן זכרינו
לחייסכיבחיי נופ ׳ ל זכיו רבתי וכשוב רשע
מרשעתולרחוק ולומ׳דכפסו׳החפץ אחפק וכפסיק
כל פשעיו
אשר
עשה לא יזכרו לו בצדקתו אשר עשה יחיה
ובתי' ובסו׳רש כסיסי׳מיב׳דיכיומלא בקריאתו

ננתי' סיבית י״ל בבינה אחת מפיןסבע
«מלךהקדום״ע״כ  :נוהגים באסכמ
להתפלל בר ה וי ס בכייע לפי שאני
״לי’ 3י־!יני ' « "! ״י ? « ״־ ל’ |יף

רשע וגויוי״א
תיבו׳שבפסוק ובישוב רשע מרשעתו וכן יש בפסוק
יעוד בה
עשיריהוגו׳י ותקנו כננ׳אלו הפסוקי׳שיש בהם תשוב׳
לפי
שהן
ימי
תשוביויש
בהם ס״ח אותיות בטנק חיים וזהו זכרינו
לחיים
וכמר
©
שים ושמניתיכו־שיטובפ׳הקרבג ׳ ^ ר״ה כ
אלפין שהםכי׳הדכרויעל שם עץוזייםהי » למהזיקים
בה ואנו
מבקשים חיים בזכות התורה וה ר מאיר מרוטנבורק חיה
אומר
לחיים
קדשמצבת׳יש ס*ז מיבר׳יאע״סשחסר אמד
בשבא
ולא
לחיים
בפתח
כי
לחיים
משמע לא חיים
מהמניין אין פדקדקץ באחד והר צאנו
הם סי׳ח
שלימים
ואיפסי
בדאית׳בנדרי׳לחולין כמו לא חולין ולא היה אומילחיי׳טובי׳אלא
לחיי׳ער לבסוףבהודאה שהייאומר ובתויילחיי'
טובי' בי המבקש צריך לבקש תהילה דבר מועט ואח' ל
מוסיף והולך כמו שמצינו בדוד תחילה אמר
שגיאות מי יביןו?? ח״כ בקש על הזדוכר' רכתיב גם מזרים
חשוך עבדך ואחייב אל ימשלו בי אז איתם
לבקש על הפתחים תחילת פי׳העכרו׳יהחזקו׳ומבי׳משל לזה א״ר אבא בותייס חללויודעי
אומר תן לי מעט מינו
ונותנין

המיס' בספ״ק דברנו' ובפרק אין עומדין
וב״כ סמ״ק רכבי נתבאר בשי׳קי״ג:
.
חו* 3 ,נילהוסיףך  w״
בברכת I״{J
סגן w(^t
כי
זכמו y

בחיי׳נופל לסק זכיי׳ וכי׳פי׳מקניv «33
מגןזכמו לחיימענישבחימופ׳ל
&ויןזכיך^
ובחו׳זכירנאכרה' וסויכאלוכמ׳באברס׳

איתיר' ח ה דסוקסאד ומצאתי נסחשכחי.
כה ס״ח תיבו׳וע״פ נסח' זואיפש׳ל־אקרא
דמעיי׳כה עשירי ' קאי וה*ק דס בהסכלי.
כאות ' הפסיקים סכת יביס אצל ועוד בה
מסירי' פ 'ח אומיו׳פי' ס״ח תיבו׳כמניןחיי
דס־סמטיסמוע ואל תכיני וכו׳טדזיע

אדו

השנה תקפב

הלכות ראש

ד״מ

רעד

כןהיאגיזג"*
י6יפשר עוד דקאי צקד׳ומוו נס עשיייס יסיק ניכ׳מגן יש בס מ״ב תימייזכר« (’ )(
אחיונית־יןלואומיבצלב׳לא־תאנפיכיייבכך
גמיןייותנוליכ ^
כל«1ק<׳
כעמנר»גי'
שפתי צדיק ידעו] וצו] ונם רפי חשבוןיש ניי־ 6תיני־יכסיק ישוו נהששייי־שי נו פ״י חיני׳הי■ ־, 6ש״ח
שאמרים יס1לח•
»צדיקי יודעי לרצו בורא שג
כה אין לאומרו :םי כמו־יש בו ח תיבו׳ער ונאמןתיכו׳כמנין סיים וכל זהדוחק • וייס ספיי־דגרסי ויש בה ס״ח סותיי׳ ולהי גירס׳ Mתרועה נשגי*
התיבוישכתבתי שיש
 :ובכ ןת ןפחר ךיש איפש׳דה׳קדמזכרט לחיי׳פד ומגןמשכח׳ס״ס אותיו׳כסיהי׳זוכריטסלא בוי״ו בחי  fא1מליjr»t 0
אתה כנכד ויזכו כי בשר המה שיש כה היתיכות
וי״ו ביןכא״ף תרועי! :
לכ״אף וי״וד בי״ן רי״ש לנ״ון ומתבינו יהי׳ ג״כ מלא מאות אה׳דהיינו
בו מ״ד תיכו' וקיש ב מלוך עד ככל משלה כנכד מ״דתי בו׳ שיש
לתי״ו או י״וד בין כ״ית למן אלא שיש לתמוה למה גבי מנין הפינית לא מגהמלך
אמר ה׳צכאו׳עד אשר יבא עמילהל ותפכי רתק גו ^ ןמרובכל‘1,
י עוז ומושיע ומגן נפי שתיבו׳אלו ממנ 1כמ הברכ׳סס ולא חהתוס׳וגכימניןמאותיות
המלךשהךא עתה יןם הד " ןאני
המקרא ובכן אבא אל
לשם ש *,ע״ כ ןשם ^ מנה ומס ואיססי לוח דמכיכיס אלו איכס אלא סמך בעלמא ומ״ה היכא דסליק לן
לפגי מלך מ״ה הקכ׳יה בכן עולה י5״ ב ךמן
ארבעה מתגלגל בצירופו ע' ב ומוסיפקבהודאה וכו 1ו׳לחיי' כש מגיעי׳
™ » ^ ,ננ״'  0ש־ ישש 7ד
כל « יבייתךובשים בי « 1יס -־ » 6יי 'כסיי 1ס״םוה־מ־״ימ
לוכי! החיים יודוךסלה יאמר י־תובלהייטובי ויש מהגאוני שאמרו מישש,שכשק! שלהש -ישין מח״יל  .כמילשייס  4 <:ש ומני ס-ש תימתשיש
שלו סמוך לחתימ מוסיפי; בספ חייסבך־ ושלו

״׳־־״■
שלום דסלקו להוי״הוהוו להוr״״ " ־״י־;■'״ ״ ״׳יע;ן ן ״גו רביותקחיינו ע חתצפין יםכהן;1׳-׳ ׳* ,
אמרי׳אבל בספר חיים אומרים בשים
גמדר׳תילי׳נומ״ש
ןההיא רא  1,יעןא^אך יצרכיו כג׳  ,מסללזה א יאבא כותי הללויודעי'לבק על הפמחי׳וכו׳הוא
נתחנוני׳ורב האי כתגשי ״לאותו
י מי כמוך ים בוח תיבו ככג ויזכור כי בסר המה ניא שהוא סוכר דהאיקר׳סייךלמי
ואשונויהיינו דוה׳בצרכי יחי׳אבל בצרכי רבי׳שרל ומישבמם'
א^ רונותאלאבשנ ט של ר^ שידענו ה אלהינולאפוקימסמוסקיתיב כמולא״כ אינ׳אלא מ״גתיבות • ומ״ש
םנ  ,סרשנותוכתקבנ
ואאז״רינו
לסכו׳ממיב׳סלוך• וס׳יינזכנג׳ס״דתיבו׳
כ ובבר נהגו באמרו כל י ימי תשוב ואררב תמהת' וכן יש כמלוך עד ככל משל פי כשתתסיל
ובקועף התירו ע
רבי׳שססוקי׳
רמאי שנא זה התוסס׳ סיס מן כה אמ׳ה׳צכאו׳ער אש׳יכא עמילסלות .את פני נראה מדברי
מעול׳למה א״א ויכן הןפחדך כל י' ימי תשוב׳
שישאלו מתחילין בכס אמ׳ה׳ צבאות ומסיימים אסר יבא עמי לסלות פני •ויגעתיולא
שבברכת קדוש׳השש ממה שמוסיפקבאבות וגבורות ושמעתי
ייבואו
מצאתי פסוקי׳כאלה אך ראה זה מצאתי בככוא׳זכריה כה אמ׳ה׳צכאו׳עוד אש
מקומו׳שניחנין לאומרו וכתב ר״י שאמלא אמי זכרינו מי כמוך וכתוב
הקרוש ואם הוא מסופק עמים ויושבי ערים רנו׳וכלכו יושבי אח׳אל אס׳לאס נלכה הלוך לחלו׳את פני ס'
לחיים ובספ׳חיי׳שמחזיריץ אותו כמו בהמלך
אם אמרו אם ^ או חח ןכת ׳ א״ א הך״ אשr׳  yאג  ,תמה  £מה מחזירין

ולבקש את ה צבאות אלכה גס אני ובאו עמיה יביס וגויס עצומים לבקש את׳ס

אותו כיון שאינו מוזכר כתלמוד דבהמלךהקדוש ןך ^ ךף ןמשפט צבאו
איכא פלוגתא ופסיק תיזמודאדלא יצא אכל מכרינו
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במוך
י יי
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בירוסליולתלות6מפניה מ״כ ויש

כהסמ״ד תיבו׳ונ״ל סגירס׳רביהסמיתיגן
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ביק חן פסיו י״יאיונל המעשייוישת״וילמין נל הבדואיייששונילס6נוו׳א «ן;

היא ^אי °רי
יצרתו"
כהרמ  ! Pי* בשם הגן8וכ ם וכי׳וכן מפנין מס סנזב גמלו ויידע כל פועל כי את׳פעלמו ויבקכל יצו׳כיאת'‘
וכ
J
ע
בתלמוי
כרכו כיון שאינו מוזב
אתה בחרתנו וכי ותקן ובו׳ומ״ש ובכן עולה ס״ב וכו׳ושס של ד׳מתגלג׳ בצירופו ע״ב פי׳ כסמכתובי׳י״וד•
שאין מחזירין אותו בין יחיד בין ש צ ואומר
אס׳כשמכתו׳
עול׳ע״ב• או בדיך
הזה וא״צ להזכי׳ ו״רו לומר ואת יו׳ר׳ ח ס׳ה״א ו׳ וא״ו ה״ס״א עולהכל ע״א ומס הס׳מצמו
לנו האלהינו את יום הזכרון
וכשאומ׳את יום חזבתן הזה סס קד׳נמנין זה י״וד ה״י וי״י ה״י פיל׳ע״ב או כשתכמו׳י׳י״ה י״הי י״סוה עולהע״כ
הזה דק״ל זכדון אחד עולה לכאן ולכאן
שאומייןבקדוס,
הדשיכ׳וכתיב כ׳ כא״ח וכבןכגמסרי״א אניוסו• כחב ככלבו פכץ אלה הג׳וככן
גם ר״ח בכלל דכתיבוביו׳שסחתכ׳ובסועדיכ׳ובראשי
המנוח חזה ואת יום הפניני מלכות/זכרונזת ושופרות הראשון סרוא ובכן סן פחדך כלומר עניןמלכות
ומכרתם ואכויהו קאי ואם הו׳ שבת או׳ את יום
מועדים לשמהההגים שממליכין אותו על הכל ויעשו כולם אגודה אחת לעשותרצונו• וסמני פהואובכן
הזכרת הזה וא״א ותתן לנו ה׳אלהינו באהבה
ליסמלזו
**^*Jmm״* ,חן כהל לחסך הלח גכקסמל9ניו!כרלןלטוד •לס^פהו 6רככן צליקיסיר6ו
ייי*»!י*• •*^ **>*.*1*,**,
^!
,׳״w1
*י״וא מענין סופיות

’ 1י  ^ u uי " י l/J4׳<'  7״ 1ץ מ' ״׳־׳׳•

ו iי

כי כל

הרשעה כעשן תכלה כי תעביר ממשל זדון מן הארץזה

מהגאוני' שאמרו שאיןלאיומרו וכו' וכ״כ כי

ס״פאיןעומדין
מגןוכו'כ״כהיש"ב כשמו
מועדיהומהב לא שבקירכנןלמי׳אפי'זכמולסיי'3
להדדי לקרותם
וי ה סוכה ושמיני עצר כולהו איתקושותתן לנו ה אלהינו באהבהוכתבתיו בסי׳קי״ב אכל מ״ש דלדט׳בה״ג אומ׳בספחיי׳גשי׳שלו׳משו׳דסלקו להוי״ס
מקראי קדש וכ״כ רב פלטוי גאוןויל ל
דכיוןדעדיין
& נוני׳ אסר תפלתו לא ראיתיו בשו׳סקו׳וגס אינו נר טע׳זה
מועדי׳לשמח'חגייוזמנים לששון את יום הזכרון הזה וכ״ב רב שמואלוהויכאו׳ח
שאם חל ר״ה בתול אומ׳יוםלא התם בכרכ׳לא מיקריסיי׳מסלתו • רמ״שבסס רבי האיי לחלבין צרכייחיד
בן חפגימנהגב׳ישיבו׳לאומרו וכת׳עור
תרוע׳ מקרא קדש וכן נוהגיןלצרכי יבי׳כבר כתבתיבסי׳קי״ב שכןדע׳ר*ת ור״ח וס״י יונ׳והר״אש והיש״בא והא
תרוע׳מקר׳קדש ואים חל בשב׳או׳זכרון
ומ* ש וכן יש במסב סוסרי׳כשס סחמיממן סל י״ה וי״ס מסונ׳משא׳י״ע כךתפלתן
באשכנז • וכת׳רב האי שאין מנהג לי׳מועדי׳לשמח׳חגי׳וזמני׳לשסון
' ומפשט המנהגונוהגיןכספר ףמסוג יכו הו בפי ט והביאו הי״ן כפ׳בת דך״ס •ו .כחגר״י שאס לא אמיזכמו
אלא את יום הזכרון הזה זכרון תרוע
תפלסן
דהלכותודעהר
כ התו בסס ק דברכו ודברי הי אס שכסרבי ג כ הסףס
כו
י
בשר
ומי
ןמחג
^
א
או'
ובחייה
קדש_הזה
י ,בר פ בתר דר ס כדעת סר אש וכן נרא מדברי הרת כס בפ ג ופר י
מקרא  1׳
הזה אתי״ט 1
לו׳את יום חג פלוני !
1

 m~,י״י • ״• «  M# im/ IV * Wk/Wן «״י1
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ונ״נת״שד׳י6שש 6ש־ני״לנ״שו־י' נסננדשד ^ קל־־ינסכי6ל 11ניפסזך
, , m, ,
סופריכיןבי־פ?
קדט ה־ה
צריךיום מקד
בכוסה את
פלוט ה!
וברייה
והכיאיתבמסכת פלוני הזה
מקרא קדש הזה יום חג
והסירי דקיבוקח וספי לפעקר רגליו וסע גדכמבויכוות^ דר י רצה צכו
להזכיר י״ט
בין
מהר מ
י״ט מקר׳קדש הזה יום ד״זכרון הזה ובאשכנז אין נוהגין לאומרו והכי ר״כו שחז׳כו ברב׳שאמרו חכמי׳אס לאאמי' אין מסזירין אותו אפי׳ ר׳ת לא סכר הכי
מסתכ׳רכיוןשאו׳את יום חג פלוני הזה הכל בכלל דמאי שנאלהזכי׳ אלא באות׳דכרי׳סנזכרי׳במלסו׳לאומר׳ אבל הכי דאינםמוזכרי׳כלל לא י (ואפי׳אס
מאיסו׳עשיי׳מלאכה ושאר כל הלכותיו וכן אמי רב א׳רצהלחזו׳לאיסזו׳ופ״לסי׳ק״ז ) ואומראתה בחרתנו יכו' ותתן לנו את יום
מקרא קרש טפי
הזבי־ין ׳.V׳,
הזה ,ו׳6״צ להזכי׳ר״ח דקי״ל זכרון אחד עול לכאן ולכאן הכי אסיקנא בס״ע
האייגאוןאקאו׳בבבלאלאותתןלנואתיוסחג פלוניהזה:ואו׳יעל' .. .vץ
מערכי־ן • (דף מ ) :ואי | אומ׳וסתן לגו ה׳אלהינו באהב׳מוטדיסלשמש' ובו׳כך
בכ1ל“
ויבא מלוך על כל העול׳ כולו בכבודך קדשינו במצותיך ותן חלקינוייי‘
שלו׳שאו׳כר״ס
יב ״שר -״ — .
בסס ־
ראבי״ה שכת׳הרא״ס נסןמס׳ר"ס :דמ״ש ״ -
בתורתך ושמחנוכרע\רעתךוטהר^ ,בנו 1,עבר ך באמ!כי אתה א^ הים נראהמדכיי ,
וי המועדי לסמס וצו עד וכן מסס המנהג סכל סס בפסקי סר״אש אלא שאיןכתו
מלכינו אמת וקיים לעד בא״ימלךע ל כ ^האר ץמקשר
אמת ורברך
ססבדכרי רבי האי אלאסד וזמני לסשון בלב ורבישכתבוצ לדבס בשב' מייי,דאי
ישרא׳ויוס הזכרקואס הוא שבת חותס מקשד השב׳ןלשרי
^ ך;? * 3חצ בחוג יו חיועמיכעי ליה ואפסדאה> כסל להיו בסו מיירי וכיון דכליל והשאין
!
l
״ ״ ! !j
י »
6ומרו ולפי שכרב מועדיך בשתקיש׳סו' זכיין שיוש׳נמישיחננו׳נסשו׳ -יומישס^ס של ייס נחו סו לסיוש
אנ< והשיאנו הנהיג ר י כגרמי שא שלא &
נשסכת׳סופוי׳שי׳׳ג
סקיקד'ו  06חלגשנ'6ו' .נרק סמש׳נ״ג סר״אש נפו׳י״ה וב׳ב
לא שייך אלא גכ דגלים דכתיב שלש פעמי בשג ירא בל זכורךוסמי
׳ש 6ל )5זכיין תמפלשיש 6יןמקיש׳שת
ככרס ה אלהיך וב כ רב שאלתיאל דברס  Wה׳ל inoftי׳ס לסיו נסנ־צינו6וגז׳יי׳סי\
ייה איש כמתנת ידו
גזיר׳מכ״ל  :וכתב נש״רדשג־ל שיש לימי נקיוו.
פוס גזיר עג
משוס
דייול5סת
כגסנץ «
הסבכגנולין
» סשב
אינו סיאם ג פ כשל ומטעם דוחה
וזה «■ ״
אלהיך ׳״<
דכתי׳ככרלה'  r y׳ } \
קרבן .חנינה -״״ ־״־ —
זה  ■y״1
לפניך אלא ואין אגוובמפלת טיבית זנרון המעה אפי׳כסחל להיו׳בסולמשו׳דלילה לאו זמןתרוט׳היל
אין מ׳במוסף ואין אנו יכולין לעלו׳ולראות
לאומרו ברייה אבל העולם לא נהגו כן והטעם משו׳דלא דמי לשב׳ רסכא ההוא יומא זמן תרועה
הנהי׳כמגנצא
יכולקלעשו׳ חובותינו לפני' אבל ר״י בר״י פי ראשישיבישבירושלי׳הוא למחיי•* ונוהגץ בספרד לומי אתיוס פלוניסוסאת י״טמקר׳קדש סזה ונו׳
וי״ה בשם ר״א הגדו׳וגם ר׳משול' שאל את
בתפלן ו -Iנתבארבסי׳ספ״ז  :ודברךמלכנו אפת וקייסלעדכ׳הסרדכי סהטסססדאיתא
צ״ל\md
s äV
מתיבת׳יחיד י «
 * ' *« * Um/Vי ו
יהודאי * ״
רב ׳ ׳ 1י « «
,
ריש
והשיבו ^שאומר אותויוב״כ
ויוליד ל^יירוירידוייייייד^י■ באגדה לעול׳ יי׳רביך נכב בשמי׳קייס דברך כשס שסחקנ׳טס אדס כססשדנ׳אותו
מלוך והשיאנו ובאשכנז ובצדהרוהר ^
ובשאר
לאומרו
שלא
מלוד
ובצרפ׳נוהגין
בר״ה
ה
־"
ברחמים
/
ארציאומרקאותו ומקר' ש'צ׳ בכייה כמו בשא׳י״ט ואומ׳זמן דהכי
תקפג
כר״ה וי״ה ונפטריןלכתיהילשלו׳נוהנין באשכנז כל א׳מבק׳לחברוואומ׳לו תכת׳בשג טובה
כסקינזחלכת׳אומרייזמן

רימ
I !.

יH>.
aaaläו

! * *fr :

() ,כת! ׳במנהג ,י
«איןליי׳ר ילנין ררחמי׳כך אתה תרחם הדורי' הבאים אחריו לפולס לא כך גזרתם על אדם כי ביום
אניך
ממנו
מות
תמו׳אמילהס
ושמ׳פירפתי יום שיש לךיוס מעלי אמית! סיוס אני
יילתיסא־זת כ
ח;א <לכרן.p־׳ jsנותן לו תתק״ל שנס ומגיס לתולדותיו ע׳שנהלפיב׳אמ׳יב״סע אלמלא סדנת איס
n
\־*  ^ PJrהראשין בשעישאכל
את מן האילן לא חיה אפי׳סעה א׳וסתקנת עמו ברחמי׳כךהתקנת
■ ^ (".כהלד ,עמו שאתה דן
כניו ביסמיס ע" נ :
׳נ׳ ע;ד פאי-לין והכלכוכת׳טעסאחרשלפישאמ׳מלוךעל
 U ' Uבפ
הדי5זה ך' 5פי׳ כל העיל' כולו בכבודך וכו' ומלכותוככל
למידע אי מסיקישתא י
אי
שז'^תי׳' יT rP
משלה אומי
מיחתי הדברי׳תלויי׳במנה׳והמשנ׳איןמח׳חשי׳
ודברך .אמת
וחיים לעד .פייש
« !:הי נוהג הי ם ,
י
• י
בהרין
עשרה
יומי
שבין
ר״ח
לי״ה
שרגאבביתא כעףכ
הי׳ ״הר לאכ,ל אתה הבטחתנו בכמ הקימו כעניןהגאול
נוחה הימנןעכ״ל• וסיצשן־ן& ניספרי׳
אי
משיך
זהודיה
ידע
דמשיך
שוס ,
שהר
"
ומ
»
ן דבש
אג״יסזלא שתהיה לך לבדך סמלוכולכר אנימבקשי'
למידק מצ £,ח כבר נתכא בשי מע חשאע' פ שלאנמצא
ג! ־ס דנר עג ג
בתנמי
סהיו
עסקיה
»
י
ל
מוציתין
»
סס
שני
מרבח
לקיו
סתאמ׳דכר׳כי
נוע׳
דכיךאמ׳וקיי׳לפד־וסר״ד
תרנגול » «י שמין שפיר ירע דמצלח
אמרדסלמ '
הקימומה’
אנוי ייייי
הכוכן ו לא כמקגת
יחיז ח "
יזי‘ ,
סדי' ' "
רב'
נוהגץ
להוציאו
חיי יע פ
 C' xidcלאייל אי ודרכה כתב שני הטעמים• וכתב עוד אבי ' השתא דאמרת סימגא מילתא היא יחא אישש רגיל למיכל
עמר
'
ולו■"י דם נד* ה הכלכו&הר 'מ לא היס
 :וס״׳שבאח' קויין ה' נתכא׳בשי/
אומר ודברך
1/
אמת בריש שתא אתרוג » קרי רוביא כרתי־ סלקי ותמרי רוביא פרש״י
א:״ ריס לאגיז וקייי־לא
רפ״ב שבי״ט קוייןחמש׳ :למ״ססקוריןוס׳
כגרכי׳ההפטר׳וכא
כקידוש
ע״כ
תלתן רובי׳ירכו זכיותינו כרתי יכרתו
שונאינו סלקי יסתלקו סקי את שי׳ומסטי׳ויה־־ אישא׳מןהי״מתי'
גז \מטי!ג« היית והעולם לא
נהגי
כן
ז
:
אס
אומר
,
’
הצבור
אויבינו
תמרי
יחמו
שונאינו וקר׳מפני שממה' להיו׳נדל ומזה רבו
7
יש'-יי׳?'ג י! יי
שזס תפלות ר“ה בקול יה
בפ׳בני העיר ( דף לא ) בר״ה יה׳פקדאת
כפכפי כסי' ק״א :
 7מ :.־א־; כיי. 1ני־ג
׳1
׳ ־,
"
המנהגים כ מ ומקום לפי מנהגו כמו
באשכנז
שרנילין
לאכו
סיה
ומהעיר
בחגה
ופי
'
הר״ןלסי
ימעטצ
,
|
,
ססתיהן
תפצה  .כחג י :ר יונס נס תפל כשחשי א די ט
כתחלת
הסעודיתפוח מתוק כדבש Jלו׳תתחדש עלינו שנ׳מתוקה נפקדו בי״ה כדאי גס"ק :ר,חבהמרדני
(נ ) •10מהר״יל של ר״הכיון ספליי בר״ס אסטמה
ולא
ובפרובי״נצא נוהגין להביא על השולחן כל מיני חידוש ואובלין כספ״ק דר״ס מצאתי כתשו' א׳דכניאדם
ס״הגיס ש׳־גיייו סזכי׳שלי״ט יפיכית איןמחזירין
אותו
ראש כבש
והריאהילומר
נהיה
לראש
ולא
לזנב
והריאה
לפי
החבייסי׳ככית
סאסורי
'
אין מכיאיןאצלס
לילדא !,י״י״י דכי״ח דיינינן לסו • ונובל לומר סא״עפ
שתלוי כר״ח כיון ' שהוא י״ט ומצות י״ט שהיא קלה ווזר״ם מרונזג״כורג היה תיל לאכול ראש איל זכר ס״ס אפי׳כר״ה וי״הכדסמיי׳כירוש׳פ'בא
'לוג1׳קתז''
משוסת ;יפמ’ג
־אימא׳
, .
י
.
לאילו של יצר
לו ככל אתי סת אמי הולכין אח־כתורה
נמלי'«
«
בגר
י
7
י
אנימ
טפי
ש־ש כה איסור מלאכ מהשאין
שעט•
והכס תימא מי־ליכיץ תורהאצלי -א״לפ״י
אגרה׳
גתים
כן
בר״ח
וכמסליג״י
אין
איו
מזכירין ענץ
משכימין לב ה
ומסרריןהברכות בני אד׳שהסנדולי׳התור׳נתעליכהסוהא
עד נ״אי׳(אמד ר״ח כלל אלא ענין י״ט יומי יש
לנו
_
)
לדין
וקורין הזמירות כדרך
ה״?,נ ,ני
שאימרים תמן מוליכין אורית/גבי ריסגלות׳אש׳ר'
אותתמו ' ^טמלדוןאותו'
במו ר״ס ןאסלא בשבת ויש מקומו׳שמוסיפין מזמורי־מעטנו של יום
כגו
;
מלפניך
יוסי
בי
Z
ביץחמןפ״י
?״!
ה(א
5
,׳
!
שזרעו
?
של
דורמשוק׳
א!א הזכי כערבי מעץי־ ט
מחזייץאותועי״ל:
הזכי׳מנרבי׳מעץי״ט מיזזירקחותו עי
משפטי
יצאוהתינולאלהייעוזינויוקוריןק״ש בברכותי׳ומתסללי' שס אינון ממין ולא כמנהג
צבותיה׳עכ״ל
שריסיף
שי׳אין תקפג גרסשן בפ׳קדכריתותאמר כדרך שהתפללו ערבית ומחזיר ש״צ
לניס חיים ואפשר
יכה מאן דכעי למידעכזי במלה וכל הצבור יכוונו למה שאומר התפלה ככוונה וכנח .ע מלה כר ' /כ בהגהת א שירי כפ״ק דר״סכי״ס
ש״צ
ולא
ישיחו׳
פה,א ,ל0י ‘ש';-א מסיק
שתל) לזי לצו ויו'
שיה בטלה מלין כין קייא התיר'לתקיע'שופ '־ (וכ״כ
בקצת ספרי רבי'
תש!ז נמעיוהרע
׳' ״
 n ,־,
ויש
11
מקימו׳שנוהגין
לומר
פיוטי
'
מענינו
של
יום
מימין
תלא
זאב
הלל
סי׳ילג
כרייה
כש'תשו'הגאוכי')וכמ'
 ,נפי ״״רגה ״ \ ,כתו בס קדכרכו
וס
ס
הוא
שנתחלף
להן
וי״הרא״ראכהו
אמרו
מלאכי השרת לפני הקח נה רכש״ע מפני בת׳יהד סי׳רס״ו שהטעימסו׳דנךהסד׳נרי'
טיס׳לריה א -עא כייפו׳כברכוי ואית' להא־ מימר׳
גמ־ כפ' מה א״א ישראל
האי י׳אן
סירה לפניך לא בר״ה ולא כי״ה אמילהם אפשר אכירס ועקירתיצחקע״כ■־הי 1קח 'Ä
שתא זל־׳־ד בתר'דהידיות ( לףיכ ) ו^הנזד6מרי' 5ןי
לדיש
רי״ז שהטעם לפ-־סכשנינה אצלכפירי־:
אגי
יושב
על־כסא
דחין
דין
משיך
וספרי
חיים
יספו
זהוריהפרש״יסיול׳כלזמןשהחמן
מתים לפני נפתחקוישר׳
חו5יהולנ!נודרים
שלא לישן נר/ז ־ כפינו :
תקפח ו/־; סדי התוקע לפקיעשניי'
ורע דמהא דמצן דכעי למידע יאמרו שירה ומוציאץ ב' ספרים בא׳ קורץ ה׳ ־׳ כפי וירא אליו מן
)  ) Jל‘ נתהר׳׳יל סי זצלח
שיתקע מעומד דכתיביום
עסקי׳יזית׳התס
נירבי
וה
פקר
תמגול'
את
שרה
עד
ויהי
אחר
הדברי׳האלה ואסהרשכת קורקכו
תריע' יהיה לנס וילפי' עלכסדבפיב גבי
לצרי' לנרןממיצה1ל 1 ,ijujii׳iv .
מסקצ] ורכי׳לא סשש לכתו'
סמי׳דההו j-w
ז׳ומפטיר קורא בשני בקרבנו׳בפ׳פנחס ובחדש השביעי עד סוף
עוכל יכו' כן בר,בו הגהת מיי' כפי' גבשפ
1פה״-גדה( ינל 7ין על סמיה רכסו' עסקת
ידנאי'ת( דהםע'7׳ דעל סמי ה דההו׳עסקח מסו׳דממיל׳משמ' פסקא ומפטי׳קורא כתחלת מפר שמואל ויהי איש א׳מן
הרמתים סמ״ק  :וקודם שיתקע יברך לשמי’ קול
קגזמ׳מרבי
ליה:
שלאמתפהכעיל .
י י . ..
ער וירם קח משיחו ;
שוע׳ולא לפקוע דלאי .כתקימ׳תלי מילת'
׳מה n)W|,pr>Je,ואיחא מי
הפס
כסמיך
מאן
רבעי
וכויז״ל הר״יזס כס' דתידר״הר״תיכתשיש
 01 ] /1 DSpDד התוקע לתקוע שצרי׳שיתקע מעוט׳
כדי ליח׳ו על שלה למיעק לצןורח׳ובפי למידע אי חזי לכית'
f
*
דכתיב
יום
תרועה
יחיה
לכם
וילפק
תתהיהילויהגיח׳ ' 6לח כיקום כביתידסבר' פיר' בית
לביו על חקיס׳סופיי משו׳ דעשייתה הל1
חשוך מלכם דכתיב נכי עומר וספירת
העומר
מעובןך־
דכת
,׳
מהח
^
חרמ
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גמר
מציתה
ניידא יאה י 'ח סי חזי כבואה רככו 6הנידפדהרר
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תי
הכי
5
)
היריש׳־
מיקע
בהמה
אל
תקרי
בקמה
אלא
בהומה ^ רקודי
לביתא' י׳לחו מילמ ?3היא דילמלז חלש א
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שית זק ע ;יכייך ^ עימו׳ שופי צי-ך
 7 ^7י 3 .
י
לברךחקב' ו לשמוע כקולסיפ
?י
ז
\^tגr^-דדר^ והחד
^7־ד ג״ח יJ(5
.תספר (א ) דעתיהן־צ
י!
נתש! ,ני דאמרי׳ולאו מלת' ה
״״ ^
״
1
חר
י"
נ
דכעי למיפק לאורח׳ ולא לאינך לכ״נ מפי׳ י* ׳*; ׳״' 4־׳ ״״*׳־׳' ”•* ' ״׳< י*י
י"" , '4׳
מקימגיל׳משו' דכשמיעהולסיפ׳הו'יוצא
שלא
לקייייי
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ש״  ,וכ״כ המררמ 3.מס ׳ 36tvפי ׳דל 6כת ר י דבר פשוט הוא שמשלי
אחרואפד־ ג ויד ודי בברכה ש ^ר -ולא בתקיעת סופי כדתק המוסעליוו!
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 rקאי
אלא למאן דבעי למיפק לאורחי הראשון ט הראשון מברך כשביל
בתפילת
י״ה
עי
כל חצבור ותוקע ולמה יכרך הכור וכי׳ופעמי׳ ססתקע כעצמו לאיצא
מפני
סהפטן
סקטיג בשפת לסכנה כגון
השני ואפי׳אם בירך ולא
יכול
כגון שהיה עוקד על שעת הבורוהכניס
חצ!ת(ב)להלל«׳ בדרך ובדב׳קטן חלש דפהיה ומיתר'מזל'
יה
ולפי׳כ׳רבי׳סני
ולא
כ׳ההיא
דמאןדכעי
פיו
י ף"זי 'י”
למוך הבור ותוקעעכ״ל*דרכי' נתכוון לכתו' לנרי כה״ג וקיצרהכמקו׳שאמיי
למיפקלאורחא  :אסר אכיי השתא
דאמרת
סימנא
מילתא
היא
יהא
איכיס רגיל להאריך
לקרי התיח ״״? •U.- 1
יהרמ״בס כ׳ג״ב שתביך
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לשמוע קול סופ׳וכ׳רבי׳ירוחס שכן
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״
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!« נהגים לאפי׳ תל למיכל ברי׳סתא אתריג׳קרי מביא וכו' ג״ז שם וגירס׳ספרי׳דידן בגת למחזי
במקו' כדברי רי׳ת ואין נוהגיןכן :וכת הגאון מס״רר אליה מזרחי ז״להה על דברי טמ׳ג
למיכל
ופרש״י
דספמ׳משו׳דהני
כדלי
גדלי
לעגל
גיפי
משא׳
ירקי
ומיהו
כתמרי לא
גשל«לין«
דאי כדמפיש לס העור מסו׳דבסחיע׳תליא מלתא ולא כפקיע ' והביא ראיה מרתק
ידאחר שייך האי טעמ׳ :ומ״ש רכי׳אתמגא ליתיהבגמר׳בטסחידידן  :ופ״ש
רוביא
הפיק
לתוך
הכורוכו׳הא
אמר
ר׳הונא
ל״ש
אלא
לאיתן העומדין על שפת סיירונו'
אשריימיחרי
י״
י
^
ירכו זטותינו ברתי יכרתו סונסינוויו' כ׳המרדכי בריס ר״ה
 ^ *1^,יג ^ר .האיי לומר על כל דבר ודבר כעין מ״ס רבינו ועלהקרא כ' שהיה מנהגו של רבי' ואיכא למי׳שאני העומדין על ספת הבור דלא תקעו שבל היכ׳דתקע אפי׳לא עמס
שאומר
יקרע
גזר
דיננו
יצא
סליי! ,קשייללמילה
עכ״׳ל  :ודבר ברור הוא סלסי ן רבי׳סקצ׳גרס לו לכתו כן שאילו סיה דבריהי״אש
דהיי« ! כיינז יית אכל מדברי רבי׳אין נראה שצריך לומר שוס דבי אלא שס אותם הדברים ממז על
לאסיה
סקסה
כן
.
שהרי
ממוקע
עצמומי
!
תי
לס
:
׳הסכינים
הסס
וכחם
•
הי״ן
יה״ר
דוד
בפי־׳ק
דפסלוי׳אינא
אכוררסס כ' כדברי המרדכי וכתב עור סיס אומריםבלי
לפידק מפני מה אנו מביכי׳במגילה על קייאת׳ותיקמה בעל מפנישימל׳הקריא
י«וסףג 3יניז,כי הפלה ירמ״י או״א סיקראו
לפניך זכיותינוושיקר' גזר דיננו • יהי יצוץ מלפניך ה' להמקיי׳ע״י אח'
נעבידובסוס ' תקנו הברכ׳על סמיעמו ותקניה בלמ״ד לפי£0״6להתקיי
שיתרבו זכיותינו וכן כלס י* וכתב עוד שיש מביאיץ רמץ ואומרים עליו ע״י שליס
איפכח שתהא ברכת מכילה על השמיעה ובלמ״ד וברכת סיפרטל
3ך,תעכ״ל« ,אי!
נרבה זכיות כימץ והטעם ספי' רבי׳נומס הקיא לבסוףהוא מסו׳דכל אינך שמס
נזמין«pנוהי-י* מוכיח על סי׳טוב אבל הקיא אין אכומביאין אותה אלא מפני סגדילת׳כשדה היא כתקיפה ובעל י״ל שלפי סהמנלה יס .בה פיסוק אותיות שצי״ך לשמוע אותן מקני
לו«
ביכתה על קריאתה ללמד סלא בקול בלבד הוא יוצא אלא בשמיעתקריאת'אבל
׳יםלינש׳ «״ל '
מהרה והפפול׳ההיא אינה נפשית סכסיובפנינו לפיכך סקדיסלפ׳סארמיני׳שסמ*
בסופר אין לשון תקיע•מוכיח פיסוק קולות יותימשמיע׳עכ״ל  :כתיבבת הי
מוכיח על הסימןהטוב  :כתוב בהגהו' אסירי אגו נוהגין לאכול ראס איל ודכס
דמי שכבר יצא י״ח תקיעת עופר ובא לתקוע כדי להוציא את חיייו דמן הדןלא
 i ,,חי מטבילין אח הראשבדבש •
ובמידכי דסהכת יומא כתוב בסס הגאוני׳על יאסי יברך התוקע אלא
קנח השומע מברך
מביך6
אבל
כצ אין ניסגץ כן  :כחב א״ח ויביךשהחיינו
<וקן«־׳3תק; ׳גד״ה כנשי׳שאנו אוכלים כדי
שישמענו
הב״ה
לטובה
כי״ה וישימני לראם ולא לזנב ומה
וכי׳כ היס״כס וסמ״ג  :כתב הימ״בס פי״א מהיברכי׳אחד העושה מצוהלעצמו
יי 0י
אשז ו  pשאנו
אוכלץ טי^ ני' ובסי סמן ושיתק דבש וכל מיני מתיקה כדי שתהא השנה
וא׳הפושסלאחרי' מברך קודם עשייתה אקי׳ס לעשות אבל אינו צרי׳צברךשהחיינו
י
הבאה
הבתה
עלינו
ענינו
מתוקה
ושמנה
וכתוב
כן
בספר עזרת
עזרא חככו
אכלו מס מני ושתו
אלח על
מני׳ושתו ממתקים ב  . :מנח
ענמצוס
מצום-שעשה
שמשה לעצמו
נעצמועכ נ
עכ״ל • נראה מכאן סמי שינס
שיצא כבר ירי
כבייריתק-
חכ
תקיעע1ו׳<«6-־׳
גוהגין אלא! תקפד ' ׳בהריה מסכימיןלב״ה ובו'• ואץ
אומייןהלל
בר״הוי
^
ה
דא״ראבהו
מוקע
להוציא
תוקעי)
גקעין נ '
אחרים שלא יביך שהחיינו יכן מי שיצא כבי ידי מקראמגלה •וצן
יפים אמיר מלאכי הסרת לפני
הקב״ה
וכו׳כפ״בת׳דר״ה :
גרחגיל ■ מי שאומי קיייש
על הנימה קולס
בקצת
מקומו׳לומ׳בר'
להוצי׳אחריס והוא אינו מנה לצאת יליאוהו קידוש כך מצאתי
קומו׳לומ׳כי״ה אחר המפל׳אכיט מלבני חטאנו לפניך וכת׳הכלבו סהטעס
התפילה(המחייג! מסו מיס,
כתוב• נר׳שזה כדעת תי״הד דבסמוך ואין נוהגים כן  :ואפסי רהרמ״בס לאאיירי
׳סי׳בפ׳דהפניו׳שפטס אחת גזרו תעכי׳ולא נענו וירך
ריעקיב׳לפני
התיבה
אלא
במציהסיש
בס
מעשה
אגל
מציה
סאץ
בה
מעשה אלא דיכוי איקיל ף5יר
קתפילם ^״טהס יאמ׳אבינופלמו חטאנו לפניךומידנשנה וכשיאו
סדורשנענ׳באות׳ מפל׳היסמיו שהחיינו אפי' כשעושה אותה לאחרי׳
:ויתקעתש״רת ג''פ ויו׳ימבא׳בסימקI
ג«ח!מ!ב׳מז,ה גי׳עליו
דביי בקשיתותחנוני׳וקבעי׳לי׳ימי תסוגהפכ״ל• יכ״ל
•יהפירהשוער ל( לי«ין 5נ׳ןה;ןט ןע;טלעצימינזלשי«<ו וג«הד״יל !העגקיג אל יס«וןלש( סד 3דשאר בקסו׳שאומרי׳ בס״ד ־* ואס סתחיל ולא יכול להשלים כ׳ר״י דביפשוט

באבינו מלכנו אומדי׳בר״ה אבל חסאנו לפניך וקכיוצ׳כו דכר סיש לוסודא׳חט'אץ
אומיי׳מהטע׳סאין אומרי 'דדויבר"ה ( .ואץ המנהג נדכי״ו) ימו׳סר׳ןמגת׳רר״ס
דנשחלי״הלהיו׳בשבתאין אימרי׳אותיוהיי״ס בי צמחכח כתסי׳המנההיאלמ"'
מבינו מלמו כין בר״ה בין בסב ' בגתיס ביי בי״ה שחיי' ומכס' י* ואע״ע שהי״ןלא
כתב כן טופס היה במנהג מקומוכמו
ק דכריתו־ת  mרבה
יבמי ששמענו מתלמידיו פס אל פס וכלאלו

תקפד

רפאסיגטלא 1עו מד השמוןעל^ היה גופלו7ר« 0הל״יצ
כשתוקע יהפך הוועד למעלה שני עלה א;היס נערועה (ב/הו 15גמג/ח *

יו

רעו

ומ״ש כסס הרא״ש עד רשאי למקלט סכל בע' מזב׳ • וביאו' המשך לשון רבעוךכ
שמשלים אסר ואפי' ג'יוד׳ ודי בכרכ׳סכירך הראשון וכו׳כ״כ ג״פ הרא״ש כפ׳כת'
■;׳'ל אס התחי׳לתהו׳ועףוסוכר׳אחר לגמו' מתחיל ממקו׳שפס׳לאיני צרי'לבר ' הוא רצה לוט' שעיקר התקיעו׳הס אותן שמפיס׳ומדקדוק רבי׳האימשקע סאותס
 .ךו״ה,
כ יוי  vr/cvביב׳ הראשון ואע״ע שלא היה כדעתו לתקוע מ"מ גס על השמיע' היה סמפומד איכן עיקר שאס היו עיקר היה יכול הש‘ץ לתקוע ולא היה הפס׳אבל כיון
גו יך לכרך לשמוע קול סופר אלא סנפסיבביכ' התוקע וה״ה סא תקע נפע׳כשמיע ' שאין הש״ץ רשאי לתקוע ומפמ׳דטעע מסו׳דהוו העסק אלמא איכס עיקר לכן כתב
דבריהרא״ש דמפרשדטעמא שאיןש״ץ
סכרכס ואף אס לא יכול המברך לתקוע
כלום נפש' התוקע בכיכ' המכרך עכ״ל :יכול לתקוע כלל השני תוקע בלא ברכה וברכה לבטלה לא הויתוקע לא הוי מסוס הפסק אלא מפני
ןכ״נ סי־׳ה בפ״ג בשש רביכו האי־ וכ״כ ביק שיוצ׳בתקיע׳השני א״ר יצח׳למ׳תוקעין ומריעין כשהןיושבין העייוף אבל הפס׳לא הוימאח׳סקעיקר
המרדמ כסיף ר ה בסס רבי׳ יואל שראה וחוזריןותוקעין ומריעין כשהן עומחן כדי לערבב הש ט ן פי׳ל מה התקיעי'  :הכלבו כת דברירבי׳האיי
מעש׳בפני רבי׳ אפיים ורי״כס שאס בירך תוקעי? מיושב קוד׳מוסף וחוזרי? ותדקעיץ ^סדר ברכןת  1,מה וכתב עוד וא פג דאמי־י נמיסקרא את
ותקע מקצת התק־עו ' וסלח הסופי לאחר מקדי מ ק לתק ןע מיןשב כיו  £,ערככ השט ןפ י׳ כד  ,שיתערבב מיך ההללשהוא ג כ סון<מפעיל הסס נמי
וסיי׳התקיעו׳כלא ברכ׳ורש״בע הבי׳ראיה
המס
כדאמיי
סעמ לפ ; שמקי
^
יי 5ימרי
הללויה:
לצכואומרי
אץ המס
בתקיע׳ראשונישכפני התפל׳ולא יקטרג בשע תפלה וי״מ שמכח הוא אות הללויה וכל
מתוספת' דמגלה מע־סיביי׳ס שקר'מיושב
וכתבעודאסרי שהטע׳כדיסלא יטעס
ממג לאס ובירך עליה ופריך עלה בירוש׳ תקיעה ראשוג׳ מתערבב בשניייוהכי אית ' בירושלמי בלע חמות
זה קור׳חה מברך א״ר ירמי׳מכאן שהשומע לנצח וכתיב והיה ביום ההו׳יתקע בשופ׳גרול כי שמע קול שופר בברכות נ״ל שש״ץ רשאי לתקוע תקיפות
כקור וכי היפי דהשומ׳ כעונה ה ' נ שומע חרא זימנא בחיל ולא בהיל או׳שמ׳ההי׳זימנא דשופ׳גדול כדשמע שמיושב משוס דלא שייך בהו האי סיסמא
נעוקע עכ״ל  :ומסמ׳דהייט דוקא כשהיה תניינויאו ' ודאי מטא זמניה ומירתת ומתערבב ולית ליה פנאי ופשו׳הוא : 3ולא ידעתי מאין מצאו להס
 cdהתוקע בשעת הברכ׳חבלאס לא היה למיעבד קטיגוריא אבל לעולם עימר תקיעיהיא מעומד שהי׳על היתר זה כי נ‘ל סאסו׳כדתני׳ השוכר את
פס באות׳ שעה צריך הוא לברך בוראי  :סרר ברכו' כריתנן העוב׳לפני התיביביייט של ר״ה השני מתקיעפ י׳ הפועלוכו׳ ( דףכ״ח ) המידכי כתבבסו׳
ע' אע״פ אהא דקאמר התסמיחזי כסבר

כת
כיויש
כש
״5׳יה ^לי
מהיכן יתחיל להזויואם אין שם כהן אלא הוא לא ישא את כפיי ה ר סמיאל דאטו כדי לקיי' המצות נחלל
 , v', nSל״ פמי Tw״• ל* ב ״ת ,מזה הסע׳ עצמו ואם הוא בטוח שנושא כפיו וחת׳לתפיתו שאינו שנת י׳ל ובגמ׳ 6ית'ה»'« ל פייי חייו׳
הלכךדקא כעי מ״ס איהו ריהביקליה דשכ׳ומס
ומריעין מתכלכל רשאי וכן הטעם בכאן דתקיע׳וראי לא היי הפס
לכפל' :א״ר יצחק למה תוקעין
העיטורשנא ציה י דלא יהבינןלה דשכ׳ומסני איהי
כשהן יושכין וחוזרץ ותוקעין וכו׳ בפ״ק אם הוא מובטח שחוזר לתפכתו רשאי לתקוע וכ״ב בעל
ומשו׳דלכאור׳משמע מסתבר' שאם ש״צ יודע לתקוע הרשו' בירו אלא מנה' הראשונים דמיפח ' קא פחית לא מחזי כסכר שבח
דר״ה (ד׳ט״ז )
כיץ שהיו זריזין במצו׳ומחכבין אותן כל א' ואי נוטל חלקו כדן לקבל ציהו דאיסופיקא מוספה מחזי כסכ׳סבת
דצומקיעי׳דמעימ׳׳מתמ׳למ׳הן צייכו'
שכר וכ״כ אחי הי׳ר יחיאל ז׳יל וכן עור מנהג באשכנז שגדולי העיר ופרס״י כשכ׳סבת וגזיר׳משו מקס וממכר
סכבר מקעי מייש’ו>5״ 6ל פ׳ ?וי שזייF D
ושכימ׳עכ״ל ומסע ' ראפי ' אי הוה מוספא
התקיפו' על סדר הברכו׳הן לכך פי ' רבי' מקרימין לתקוע כל מן שזריז בו יות׳מה .שא״ב בספרד שבורחים
ליכ׳איסור׳אפי׳מדרבכן דהא מקח וממב'
דאתקיעו' דמיוש' מתמ ' למה הן נייכות מן המצר' ער שצריכי׳לשכו׳אח מן השוק לתקוע להם ולא ידעתי
גופי' לא מתס׳אלא מדרבנן והיכי גזרינן
כירן שסופן לתקוע על סדר הברכות דהן
מאקמצאו היתר זה כי נ״ל שאסו׳כרתגי׳השוכיאת הפועלי' לשמו' במורד דאוסופימוספא אסו מקח וממכר'
תקיפו׳של עיקר וכך פי ' הר״ן ג"כ  :וכתב
בורהר״ן נ״ל שלכך הקדימו תקיפות הפר' והתינוק אין נותניזלו שכר שבת אלמא בהריא קתני שאסו' ה*ל גזירה לגזירה אלא ודאי לית ביס
שמיוסב אע״פ סהיה ראוי להקדים אותם ליטול שכר שבת אלא ע״י ^ בלע׳כדמפר׳בסיפא דביייתיששכרו
איסוראיכלל אפילו מדרבנן אלא  .דלתקן
סמל סד' הברכו' שהן מיקי לפי שאלו היו לשמו חרש משם יראה שיצא שכרו בהפסדו וע ז נאמר עבירה לסוסי' לכתסל' לא רצו חכמי' משו' דהוה
מקדימים אותם אפש ' שלא יהיו חוששיס גוררת עבירה עיב  :ואייר יצחק כל שנה שאין תוקעין בה בתחלת מחזי לאינשי כשכר סכת וכן משמע בע׳
■דלא
לעיבב מדישן לה בסופה מ״ט משום דלא מיערבב שמןימפר׳בה" * דל»
אמר כן לתמיפו׳עיוש׳שאינן אלא
מקום שנהגו ( דן נ ) דת״ר ד ' פרוטו' אין
כהס סי' ברכה לעולם וחד מינייהו שכר
לדבר אי
רמז לדבר
תקעי רמז
תקיפות דאקלע בשבתא אלא ראיתליר אונס' ולא! תקעו
את השטן בלבד ולפיכך הקדימו
אין
ממורגמנין ומפר׳טעמ' משו׳רמחזי כשכר
סטי ושב שבידוע שלא יזלזלו באותם שעל שטן ואין פגע רע ראשי תיבוישופר פירו' כשיש שופר אין פגע רע
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אע' ׳פ שאין שופר מפורש בתקיערןר״ה אנו(1ןמרי ל אותו מץ ב 1,שבת ואס אית דהוה סוס צדאיסוקבדבר
י דכתיב

ביה והעכרת שופר תרועה כהדש השב« עי .
ואמא־ ^ ןי

לא הל ל אץ כהן סי ברכה דמשע דלית
בהו איסור אלא שאין רוחץ סי ברב ועוד
דמשמעסהיה דרכם לשכור מתויגמניס

עיר משו כל תוסי ף ות 'יצו ד ^ .פיי
פושיףכעשותהמצו שתי פעמי
י*
דאמרינן כדי לפי־בב את השכין פיר׳הר״ן
שראוי לתקוע
סנ״ו׳יי״־ולסו־מ -־נהייפיליני׳וסע « ׳
במקום שיי־י’
התוקע כסקים
ושיתקע התוקע
ושיתקע
••
שופי1
ל־־דפסת סיגי כרכתיה־ יפקע
התקיעה
ושתהיה
לתקוע
התקיעה כדפרישי' דכיון שאינו סוכר אותו בסבת
ראוי לתקוע ושתהיה
התוקע ראוי
ויהי' התוקע
ובזמן שראוי ׳,תקוע :ויהי
3ע \ו?נס ^ יסרךן דשג ,ןה ,ינו יצר היע:
אילעצמ׳אלא מע״ש סוכ׳איתו שאיןאיסו׳בדב'
כתקיע׳ כסדרה והכשרה שופר הראוי לתקוע בי כיצד שיהא של
ומ׳שרכי׳פי׳^ כדי שיתערב מיד
תקעו אלא שיש לחוש לכתסל׳ היכ׳דאפס׳וכמקו'
ראשונה וכפוף דא״ר אבהו למה תוקעין בשופר של איל אמ׳חק״בה
ראשונה וכו וי״מ שמכח תקיעה
ומעלהמצוה לא חששו כלל וזהו  .מנת ה״ר שמואל
מתערבב כשניה והכי אית'בירוש' וכו' כל  .לפני כשופר של איל כרי שאזכור לכס עפירתו של יצחק
זסכתובברוקח  :וסמ״ג כת' האדירוסל' אני עליכם כאלו עקרתם עצמכם לפני וכפוף דא״ר לוי מצי׳שופר סכת׳ראין איסור דהא מתני' סכרלקיים
iJ

משלפרהנמצאשיש
*VD
המיתצית
יוס ןוכי
סזוכ ^
שופי|יל
ולפילסכ
 1דר ה ( ד י 0
לי בסוסה וכו בסי׳ק
יל״ לה
אפיליי6מייעץ
פרה פסול_ _ .
בוג׳חלקים של _
י
״ ״
ומעורבב
^ מת
סרוא
כאד
פי ' צריכים להתריע בסופה מפני סצרות
^ חדI' ^f 1
יבולילקסי׳ובספ׳הזוה׳כמו׳מ״ס וכתב הרמ כ ) ל ה ה־ ב קי גי ריכ החיל מ שהם
נזה ואינו
שיבואו עליהם כדתק בע״ב דתפמות
■ אלא .
בלשון הקרש שופר שאין נקרא שופר
ניומ׳דר״ה עלמא איתדן ובו דינ 6די 3ס
סממריפין על הכמת  :וס״שומפרש בה״ג לא דאיקלע בשבת ' וכו' כ״כ סט הר״ן
יתיב‘ ודן כל עלמ׳ואיסו סטר׳ אשר' קאי׳מסיטר'דא וכל אימן דאתדנו למות׳אשגח
מלייהוואתרשימוקמיה ובשעת' דיסראלמתערו רחמיעלייהו בההו׳קול דשופר בשמו  :וט״שרמז לדבר אץ שסן וכו׳הס דכרירבי׳שנת׳שכפוטריקץ סוערנרמז*.
האדאמרר' יצחק כל שנה שאין תוקעיןבתסלפה סריע־ן בסופה דנוטייקון שופי
לדין אתערבל כולא דלא ידעי ולא מסגחי באינון־דאתדנו עד דלבת׳כל אימן דלא
מהדרי בתסיביואחר עלייהו מותא וראי נפקין פתקץ מדי מלב׳ואממסרו ליה כיון אין שטן ואין פגע רע שתוקעין שופר משמע הא אס אין תוקעץ ויש סטן ויס פגע
דאתמסרו ליה לא אהדרו פפקין עד דיתעני ' דינא וישראל כולהו בעייןלאסתמי׳ רע והיינו סמריעין בסופה כדקא״ר יכחק :אע'י'( £שאץ סופר מפורש 3י״ה אנו
מיניה  :כדחנן (דף לב ) העוב׳לפני התיכ׳בי״ט של ר״ההשני מתקיע עי׳מנהגס לומדים אותו מיובל ובו ' בס' בתרא דר״ס ( דף ל״ג ליד) מ״ר מנין שבשופר ת״ל
?יהשס״צ המת׳פלל ביוה' אינו מתפלל כמוסף אלא ס״צ אחר וקתני דתקיעו' ספל והעברת סופר תרועה אין לי אלא כיובל בר״ה מנין ת״ל בחדש השביעי•שאץ ת״ל
סדר הכרכו׳אין תוקעין אות׳אלא במוסף ולא ביוצר ומפמ׳ בגמ׳אמאי אין תוקפין בחדש השביעי ומה מ״ל בחד ' השביעי שיהו בל תרומות חרש השכיעי זה כזה ובסוף
הבריית׳מייהי לס פדכתי׳שכיעי ביובל וכתיב שביעי בי״הנג׳ש ומפ׳בגמ׳דס״ק אי
ניוצ׳דהא זריזים מקדימי׳למצו׳א״ר יוחנן כשעת השמד שנו ופרש״י אויבי׳גזרו שלא
ילאו ג״ש הוה מ־יתנא לה בהיקישא השתא דאתא ג״ס היקישא לא צריך :
יתקעו והיו אורבי' להן כל ו' שפות לקן תפל' שחיי' לכך העבירוה לתקוע במוספין
ומתבא׳בסי'
שופדסל ר״ה כרי׳סיסיה ראוי לתקוע בו וכו׳כל זה הילך
וכתבו התו׳וא״עס שבטלהסמ׳לא פבדיקכדסעיקר׳דחיישי׳שהא יחזו׳דבר לקלקולו תקפו
ולפיד'הירושל ' ניחא טפי דמפר׳שס שדמו אויבי' שנתאספו לתקוע תיופ׳מלסמה  .זה וכסימני' שאחריו עד ס״סתק״יץ  :שופר הראוי לתקוע בו כיצד שיהא של איל
ועמדו עליה׳והרגוס ולכך תקצותקיעו׳ובחמת במוסף דני חזו דקרו בקריא׳פמע וכפוף דא״ר אבהו למה תוקפין נשוס׳סל איל וכו׳כפ״ק די״ה כלו ' הרי סצרי׳שיהא
ומתסללין וקורץ כתורה וחחרין ומתפללין ותוקע אמרי כנימוסייהו איכון עסקין  .של אייל ואח״כ מביא ראיס צייך שיה׳כפוף מדא״ר לוי וקימר׳דר' לוי היא כפ׳ראוהו
כלומ׳בחוקיה' ובתורתם  :ומ״ש רבי' דקדק רבי' האי מרקאמ' מפקיע ולא קחמר ב״ד • והא למשמע מדר׳לוי דבי״ה תוקעין היינו הקא בי״ה של יוכל  :ומ״ש הקא
או
לנתחלס אבל בדיעבד
תיקע אלא אשר מוקע ולא ש״ץ כן כתבו בשמו הרא״ש והר״ןגל בתרא דר״ס :
/

עד
( נ ) נוהגיש
1שהר .ץ
שהמתפלל שהרית
• מקרא לעני
"לה
התיקע
נמל' סדר התקיעו'
כלי שלא יטעה
נתקיעתו ׳מנהג
יעה הוא •

הלכות

א־ח

י ראש השנה
F

או סאץ לו איל וכפוף יוצ׳כסא׳מיר׳ובפסוע יתכא׳טעמוכסמו׳אצלסכר׳הרמ״בס:
למ׳ש דתק לכ הסופמ׳כסרי׳חיץמסל פיה ספנ׳זו סינן כפ׳ראוהו ב"ד (סס ) וטעמ'
מפו׳כממני׳מפד שהוא קין ואע״ג דכל הסופרו׳ נקראו קקדכת' והיה כמסוךכקרן
היובל בשמעכם את קול השופר אמרי' כגמז דכל הסופרו׳ איקרו קרן ואיקרו סופר עבדיסולהסמט׳קרקעו׳ומתוך זה היה ני׳סאיךוצא כר״ס אלא בכפוף ונ״לדקשיא
דפרה קרן איקרי שופר לא איקרי וכ׳הי f
חלושה היא זאת לדחות בל היאיוחזקות
גסס התוס׳דהא דלא מפיק כמי של
יאס
אלא
מקרנים
החלולים
שיש
להם
זכרות כפנים ונקלף נלרן מן סכתכתי
■ ויש לדסו׳קוסיא זו דר׳לוי סדר

מסו׳דיליף ר״ה וי״ה מהדדי כג״ש דשכימיכדאמרי׳לקמן ככרית׳ וכדתכןסו׳היו ^ ׳
ור״ה ונו' אי הוה מסי׳מצנ׳בעלמ כדקאמ׳כמ׳דכייף איטש עפי עייף האי
עענז׳שייך
דיקא כר״ה סהתקיעה למפלה ולזכיון ולא כיוכל שאין התקיעה אלא לסי'שילוח

־:־.״,־־־־׳

_

זעעיהט עשוטים וקכחחיק בעינז שיהא כפוף
■ ואפי כשל עזי

ומימ־'■ ״ " ,
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מצווזמ! רףי ^ י יחזור אחר ® ל איל י^ זכו׳עקידיז יצחק והרפב'
«־־  U״®® ־ז "
לילידי׳
* * *« 1
פכ״ל  :וזהו מ״ש
רבי׳בסמוך
כסס
הרס״ק תפט ? ^ י מה * הג ^ שופ ל וה?> ע בו '*•'** אפי
נתיאשי
וכ״כ רב  /,רוי] ס דס לראס וס לסא ר לדות
הבעלים ממנו שופך של ע ז של גוי לא יתקע בו ואם תקע בו יצא
סאינסחלולי׳פסולי׳לכ״ע  :וכתב עוד של ע 1של ישראל לא יצא שאינה בטלה עילמית וכתותי מכתת
הר״ן ואיתדתיש•ליתס׳דלא איקרי שופר
שיעורה הלכך אפי׳כשל גוי לא יצא אא״כ לא נתכווץ לזכות בו כסל יעל יצא ע׳כ ולא ידעתי למה כתב
ואיקריקרץדכתי־'והצפי׳הסעיר קקסזות
אבל
םא
נתכוון
שכובו
ה״ר
ל׳ז
של
ישראל
ואע״פ
שהוא
גזול
הא
בשל
יעל
דלפי
שטה
זו
כל
החיפרות
בין עיניו איכא למי׳דתייס וכנסחד הי55
*
אמרי׳דיוצא
בגזול
:
המורר
הנאה
משופ
מותר לתקוע בו תקיע' החלולים כסייס בדיעבד וזהדפ׳ררע״בן
הוא ובחד שמא מיקיי כדכיזיסה כסגיס
מצוה דמצות לאו ליהנות נתנו ולא השיב הנא' מה עויוצא כו ירי והרש״כאועק׳עכ״ל ס' המגיחימהשתפס
יפה מיס5ן /נ ןה ?5מר)5ה55־5י ^ הי?
חובתו כל הקולות כשרים בשופ י הל ,ב ך היה ק ^ ןז 1כ מאך או רה על הךא״בד אין לו מקים מראי הסיפא
צר עכיא כדי להראותו י תקפו של
צפי1
י
י
י דיעלדכקטסרא״כדלאודוקאאלאמשיו'
פלאהיה בה נקכו׳אלא
זכרו׳ולסיכ׳קראה
׳
a
*
דכלשליעלסמ
 :ןוכואפסו'וכדתנןשופ׳
קק  :וכתב עוד מיהו אע״ג דמסקיקחוץ משל פיה אפשר דדוק׳ כט? וריס אבל סל ר״ה של יעל פשוט נקט יעל וה״ה לאינך מיני דאע״ג דפשישים סס יוצא בסס
בטמאים לא דהא אמרי׳כס במה מדליקין לא הוכשרו לסלאכ׳שמיס אלא של בהמה בדיעב׳וכת״ר״י דכדברי הרא״כד והימ״ק פיקד  :ורע סהר' הה״ר אליההמזיחי
טהורה בלבד ושופר מלאכת שמיס היא דהא אמרינן לטיל כיון דלזכמן קא אתי ז״להה בתוספותיו לסח״ג טען בעד הרמ״בנו מכח קושיי התוס׳דמע• מן דכמהדנייף
כלפנים דמי ומי' לאו ראיה גמורה היא דהתס בפרק בפה מדליקין ששמע רמשכן איניש טפי' עדיף לא שייך אלא בר״ה ולא ביובל דאמבס פשוט עדיף טפי שסוא
מפיה לא גמריכן מההיא דלא הוכשרו למלאכת ששים דהא אמרי' גההוא סמעתא סימן לידיסיפשוטות לשלח טבדיס לצאת מתחת ידיהס לא כפוף שהוא סימןשיסו
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ואיכא סעמא אסריני רכתותיס מכתת חשי' שלא במינו אלא בשסות׳הנקב בחתיכ׳אחר׳אבל כשמחכרו•
_)
).
..
ליסנ׳קמ׳דר׳יוחנן
.
כ׳הלכ׳להאי
ליסנ׳כיקכ
,שיעוריה לא אסי׳אדעמי׳ר׳תיי׳דמיפיסיל
בדבק ח :ז׳לכמו שחיה ואין הדבק ניכר בין הסדקי׳ואם נסר' כולווסתמו לא מתכשר אלאהיכ׳דאיכ׳סלמא
משוס הכי ובהאי לתודיס הוא /׳1יא ק י" ל
נוותיה הלכך בשועי הגזול רלא■ שייך ביס בין מצד א׳פ-־ן מכ׳צדדין ודבקו אפי׳חממו באלוחכ״סדקיו זה עםלמעליומ׳נסתיי׳רומוטממו במינוואינו
זה
מפכב את התקיעה פב״ל  :וכך הס דברי
נפותי מיבת סיפורי נקטי נר סיי לשבש
הרמ״ב׳שכ׳בפ״א סתמו במינו אסנפתיי׳
'ונזפשילומ׳עוד דכי מישי ר׳חיי ' כשל
עיר
סנדס׳לאולגמרי
מכש׳אלא
מסו׳דשמעי'
רוכא שלם ולא פפכו הנקבים שנסתמו את התקיפ׳ה״ז כסר פכ״ל  :וזהו הפי׳סכתב
לר׳הופעיה דפפל מסוס לאסור
מא׳לחוד פוסל בשופר אבל אה״נ בהנאה 'א״לאי משו׳סאי פעמ׳כס׳הוא דאיןאיסור רבי׳בסס הגאוני' ז״ל וכ׳ה״ה שהפלה הרסב״א שכן עיקר • אגל הר״אס כ׳ציי׳לפרש
דאיסו נמי פסל בשל עיר הנדסת משום
דמיכאת
דמעכב
התקיפ׳לאחר
שסתמו
קאמ׳פתני׳דכיון דספתימ' מפכבת את התק < הוי
שיעורים כדאי׳בגמ׳דיק וקס ליה ר ' חייא
אליבא דהלכת '  :שיפר סל ע״ז סל גוי כמו שופר וד״איכי נשתנה הקול מסמ׳הסתימה אבל על פכוב סקיל רקוד ה 3תימ׳
לא יפקע בו ואס תקע בו ינשל ע״זי־של
יסרא׳לא
יצא
וכו׳בפ ' ראוהוב״ד ( ד כס ) סמ ' לא סייסי׳דכיון דעתה סחר לכמות סהי׳אקזה נקי׳שופר וד״א ומתני׳כימן לפסלו
ונא עותר של ע׳־׳ז לא יפקע וב ואס
מקע
נו
יצא
וסעמא
משוס
דמצות
לאו ליהנו׳ אפי׳כמיכו דמתני׳סתמ׳קמניובירושלמי* לחיק לאיקימי מתכי׳אף כר נתן־ומוקי לה
ניתנו פי׳לא ניתנו לישראל להיות
קיימם
להס
הנאה
אלא
לעול
על
צוארס
ניתכו
*
כססתמו
כשאינו מיג ו הילכ ך סופ׳סניקב וסתמו כמינו ס!ר קולו לכמו׳סהיס תפלס
1כ' הרא״ס והא דאמרי׳בפכיסוי
הדס
דלא
יצא
ומפי־׳גיעמ׳סתס
משו׳כתותי
מכתת
דברי
הכל
כשר
ואם
לא
פזר
קול
ו
פבתחל
'
פלוגת' דר' נתן ורבנן והלכה כר* נ ובמי
שיעוריה הת׳מיירי בע״זסל
ישרת שאין לו ביפול עולפי׳וכיוןשאין לו,ביטול כתופי תרי ליסנ׳דר׳יופנןהלכ׳נלישנ׳קמ׳לסומר׳הלכך במינו כש׳אפי׳לא חזר קולוכבתסל'
מנפת שיעוריה והנא
מיירי
בע״ז
של
גר
כיון
דראויה
להתבטל
לא
מכתת * וא״ת והוא סנסתיי׳רוכו שלא במינו אס לא פזר קולו כבתחל׳פסול אפי׳אסנשתייר רובו
מ״ז של גוי כמי מכי
אגבהה
נפשת
ע״ז
סל
יסראל
וי״ל
כמגבי׳על
מנת
שלא
לקנות'
ובלא סתימ׳כסי אסינסמנ׳קולו כס כלאית׳בימס וסעמ׳דר״גבסתמיסלא במינו
וכך סס
דברירבי׳ודנר
פסו׳הואשמ״ש
רבי׳ואע״פסהות
גזול
הא
אמיי׳דוצ
'
בגזול
ונשתנ׳קולו
סרשופ׳וד׳יא כי סינר הקול בא מסמ׳ד״א שאינו ממין ס& ופאבל מינו
?אי למס שכ׳דכשל נוי לא יצא אא״כ
לא נתכוון ל ;:ו'בודהשת׳ס״ל גזול • והר״ן כת" אפי' כסמנ׳קולו אין ד״אנור' שינוי הקולוכל הקולו׳כשרי בסופ׳ומהאי פפמ׳צמי בלא
ג״כ כדכייהר״אש ח״ל וכי אמרי׳דאס תקע יצא
דוק׳בפ״ז או בשמפי ע״ז דגוי דכיון ספיט׳אף מסכ׳כס דאין כאן שינוי מסמ׳ד״א ואם סממו שלא במינו והקול הוא כמו
ובביטול סגי לי׳ לא מכתת סיפורי' אבל בע״ז
דישראל
אמרי׳בס״ע
כיסוי
הדס
דלא
סהיה קודם ספומו פסול דשופ׳וד״א קיינ׳כיהניון דאין הקול כמו שהיה קור׳נקיב'
יצא משת־כיון דאין לה בטלה כתופי מכתת
שיעוריה
וכסופר
בעינן
שיעורה וה״ס זו היא שטת התו׳ע״פ הירוש׳ דר״נ א מעכב את התקיע׳קאי ולקולדאיתי גדולים
ובשל תקרוב׳ע״ז דגוי לא יצא דלית לה
בטלה
עולמית
דהא
אימקש
לסת
אלא
ודאי
שפירסודר׳כפן או אסלאוכס׳קאי ולסומר' ופוסל שלא כמינו אפי' אינו מעכב אנו
נע״ז וגוי א" נ במשמפי ע״ 5מפקינןו :
גוןשנסלו
פ״מ
סלא
לזכו׳בו
הא
נטלו
לזכו׳בו
התקיע׳ואיכו
עיקי
עכ״ל
הר״אס
הדבר
מבואר
רסני
פיי פרושי פליגי בהני דלפי '׳
מלאגבסיה קנייה וה״ל נע״ז לישראל • וכ"כ ס״ה
בפ״א כסס סרש״בא ז״ל • ופמרדכי הרמ״בס והי״ןפלוגת׳דרגנן ור״נ קיימ׳אהיכ׳דאינו מעכב לאילו בסעכב כקבסינו
כפ׳ג״כ דבע׳ ז של גוי מיידי וכגון סהנביסו
מ״מ
פלא
לזכו׳בו ואס״ב כת׳בסס ר״ת בייסלא כמינו פסו׳לרברי הכל ומתגי דמפלג׳ביןמטכ׳לסאיני מעכב כסממו במינו
דאפי׳בעא דגוי לא יצא אלא רוק  tלאסר
ביטול
ואפי׳לאסר
ביטול
לכפקל׳לא יטול מיירי ור״נ היא דאילו לרבנן אפי׳סתמו במינו וגס אינו מעכב פסול הילכך לדידן
וא©3טל י5ק כגין סי מ יט׳ מפ רנ 1אבל
בי״ט
בעי׳היא
בפ׳כל
הצלמי׳אס
יש
דיחוי
אצל
דקי״לכר״נ סיכ׳דסתמו במינו ואיפר ממכ׳כס׳וסוא סנשתיי רובו כדקא׳ר״י ואי בצר
מצו׳ולא איפשיט ' פ"כ (פיי'
במו׳ע׳לולב
הגזו׳פפאריכו
כזס
)
:
הסורר
הכא׳מסיפ'
סל
מכני
מלת
'
פסולולדעהר״אש פלוגתא דרבנן ור״נ קיימא אסיכא דמענב את
מות׳לפקוע כו חקיפ׳מצו׳וכו׳מימר דיב׳כפ׳ראוהו ב"ד (שס )וכ'סר"ןיכי אמיי׳נמי הפקיעו׳דאלו בשאינו מעכ׳אפי׳סתמו שלא בפינו כסר לדברי סכל ומתני׳דננפלג'
ושרי דוק׳במודר
הנא׳משודמצו׳לאו ליהנו׳ניתנו אבל כאומ׳קונסשופר לתקיפתו בין מפכ׳לשאיכי מעכב אי מוקמי׳לה כרבנן מימוקמ׳בץ כמינו בין שלא כמיני ואי
עלי אפו׳לתקוע
אפי
'
פקיע
'
של
מצוה
שהנדרי׳סליס
על
דבר
מצו׳כדבר הישו׳אבל מוקמי לה כר״־נ מיתוקמ׳דוק׳בסתנוו בסאינו מיכו דאילו במינו אפייאסמעכ׳את
^ופ׳סבוע׳שלא
6
סמ׳
קול
שופר
של
מצו
'
לוקה
וסומ׳קול
שופר של מצו׳שאיןהשיוע התקיע׳כשר ור ' י דאמ׳והוא שנסמיי׳רובו ודאי קאי אמאי דקתני בברית׳ר״כ אומי
וצו׳אלא בכולל
כאומר סבועשלא אשמ׳קולשופיעכ״ליוכ״כהכלבו ■ במינו כשר והילפ׳במינו אפי׳אספסכ׳ את המקימ׳כס׳והוא סנשתיי רובו ואי בצר חר
נש׳הר״מה־והתו׳והגיו׳אשירי
וסמרדכי
כתבו
שם
כפ״ב
דנררי׳מסיק
רב׳דאס
אמ'
מהניתרי
פסול
•
מיהו
אי
קאיאימאידמכש׳ממני׳בסתמו שלא במיני אס אינו עפבב
ישיבת סיכה עלי קונס או אפי׳אמ׳קונכדסלא אשב בסוסה צסו׳ליסב בסוכ׳של מצוה
אתכמקיע׳משמ׳דפלוגתדרבי׳ור׳ירוח׳היא דלדע׳רבי׳סתם כידקאידכללא בייל
מיא׳דה״ה גבי סופ׳דאס אמ׳תקיע׳סופר עלי קונס אתו׳
לתקו׳אס לא צסלק משוס ר״י דאיןלך צד כשמאלאא״כ כשמי־־׳ מבי אכל ׳ר ירוח׳ב׳ ניק׳הסופ׳וסתמו אסאינו
דגמי סוכה כלא סוכה יש הנאה בישיבה אבל שופר אי
לפו
מצוה
אין
הנא׳בתקיעה
מעכב את המקיע׳כסר בקבמינו בין שלא במינו ופס מפכ׳סתקיע׳במיכוכש׳וכוא
^יממהכוין לשיר עכ״ל  :פתה ספלבו
המודרהנא׳מסופ׳עות׳לתקועלו
סקיע"
שנסתיי׳מבו ע״כ -משמ׳מלפונו שמ״ס והוא שנסתיי׳יובי לא קאי אלא עאסמעכב
סל מציה פייאדס אח ' הוקע לו והוא
שומע
אבל
הוא
עצמו
תמ׳הנאוןשאסו׳לתקוע
אכל
באס אינו מעב ' לא כפי׳שישתייר רובו נראה שהוא סיגר דהא דקא' ר״י והוא
שנשתייר יוכו לא
יב אפייסק־ע׳של מצו׳פפני סיס הרב׳מי אדם נהציס כשהן עצמן תוקעי' וכל
דהתני ר״נ
מידי)קאי אלא אמאי )
_
בברית׳במינו כש _
_
כלו׳אע״פ __
שמעכב_
לאיכ׳כנא' לגוף ליכ׳לש יויי
בשביל 0עמ דמצו׳ לאו ליהנו' ניתכו א  :ופל הקולות  -התקיע' ומ״ה בעי׳דלהוי כ יה סדא לסיבות' מיהא אבלמאיידמאשר■ ממני' בסתמו
צפייה בשופר הלכך היה
קולו
פב
מת
:שר
ומ׳בריתא
בפ׳ראוסוכ״ד ( דף כז )  :שנא כמינו אסאינו מננצ׳את הפקיעאפי׳בסל׳נשתיי׳מבי כמי כש׳דטיסת׳דשאינו
ניקב וסתמו שלא
ינו
אפי
'
אס
אינו
מעצב
התקיע׳וכו בפ׳ראוהו ב״דיססאפנן מגיב' את התקיפ׳סשיב׳טובא ומ״ס אפי׳הינא דסיכ׳סרתי לייעותא כסר וישלדקדק
ניקב וסתמו אס מעכב אססתקיעפסולופס
לאוכשיובגמעססאניקב וסתמו  jן עוד כןכדבייומדכ׳וז״לר ('ף פ׳מהא שמעי׳שאפי׳פלא במינו אס נסתיי׳תבו ואינו
,צפינו בין פלא במינו פסול דנתן
או׳גמינוכפרשלא כמינו פסול א״ר יוחנן והוא
מעכ׳אתסתקיע׳ישר ולא הבכתי דבריו ולא סביתובזה ע״כ • ואי אימא שהוא ׳
פשתי־יי רובו׳מכלל :דשכא
במינו
אע״פ
סנשתיי׳רובו
פסול
איכ׳רמתני
לס
אסיפ
,
סוב׳דלפיהר״אס אפי׳ציאינו מעכב לאמיתכש׳אלא בשנשמיי׳רובולמה נתב שלא
טנא בעינו פסול א״ר יוחנן
והוא
שנפחת
רובו
מכלל
דבמיגו
אע״פ
שנפח׳רוגוכשר סכץדברי סיי״ף אלא וראי ססוא סינ׳דלפי׳הר״אשכיקדכאינו מעכב מייהיה״לל
חקכיכי; :וסקי ,לפסוק סלככיינ משו׳דפיין לר״י מפמילתיה אלנו׳ כווה* vv
אס כשתיי ירוהו דאפי׳לא כ סתיי׳נמי כשר ולפי' הי״מ׳ביוהר״ן לא היל לס  :שיד כיון
(מי מרייליסני רי״י אע״ס שסר״י ן׳גיאלו פסק כציסג
׳בתר' הסכמת הפוסק י היא דאיכ׳מדא לריעות׳דהיינו שהוא שלא במיני ובהרי ' נתב בסוף דבריו ח״ל אגל אס
ששק כליסנ׳קמ׳ולסומר׳ואהא דמקאס מעכב את
התקיע׳הסו׳פי׳הרי
"
ןאס
מעכב
אינו
מעצ׳התקיעיכלו׳סהוסלקה
הספימ׳יפה
אפי׳סתמו שלא
במינו

את הפקיע׳עכשיו אפי׳& תמו כמינו פסול דכיון דמעכב את ההקיע׳נמצא שאינו תקפו (* )
בטל לגבי השופר וה
>׳ ל יקול סופי! ורס־ אח■' ואס לאו סאיכומפכב את
התקיפ׳עכשין־ ,כל/גהלשגא
 ,״
! ,
1
 j f ' ompjזסי
אע פ שהיה הנקב
מעכב
מתהלתו
כפר
לפי
שמה
שסתמו בו בסל לגבי הסופי ימי תר׳צלכל הפש1ל
דוק׳בספתמו במינו ושתני׳ר״נ סיא כמו סנכתו' בגמיולא מצי לפרושי סכל שמשכב י.פ׳פר גיוס
ראשיו
את התקיפה קודס שנסתם פסול אפ״פפשוצביוס ^י

א־ח

הלכות ראש השנה

תקפו

קב וסתם מקב בחתיכה חחר חבב חס חבר הסיקבדכ׳חח׳לכמומ
כמינו סא כסתיי שימו סופר פמקו׳הנק׳עד הנש' פיו כסר כי סיכידאמרי׳בנסדק
שסי' ואין הדכק ניכר בין הסדקים וססמפ לרבי' דלאפסלרו חתני' כנסדקוד3רו
לרקבו כר5ו' שטעמו משו' דלא דעי דהתס
אלאכשנסדק מצי א׳לגמלי מסוס ד!6
דלאמיפסילאלא מסוס סדק דין הוא זה פסול נסדק
לרחבו אם נשאר מהסדק לצר פיו שיעור תקיעה סס שופר עליו אכל אס נשתיירסמנוכל
שכפכשתייר משיעור סופר כשי אבל
כש׳ אפי׳אם מעכב התקיעה רהשיב לאידך כמאןדשקיל והויליה סהו שלא כסד׳אסדבקו כשריאפי׳לדכר,
בסתמוסלא במינו דמיפסילמשוס קול
 0ופ׳ וד״א כי נשתייר בו שיעורשופ מאיי ארוך וקצרו ואם לאו פסול ורוקא שנסדק רוב רחבו אכל מיעוטו הפוסלי׳בכסדק כלשהו הייני בלאדנקו
ה״ל נקב בעלמא וכשר וכמה שיעור תקיעה כדי שיאחזנו בידו אבל אס דבקו כש׳וכ״כ בהדי׳ר׳יריק׳ונר'
הוי אכתי קול שופ׳וד״א הוא• וסע" גתכ
ויראה מעט רכאן ולכאן והיינו דאמרי׳שיעור שופר טפח דהיינו ודאי שכן הוא דעתהי״אס מדכפבמס
מסוס׳ר״י סא יפסל אפי׳כיקבשוץלשיפו'
לאצבעו' בגול שה׳ו״בקטג׳ויאחזנו בדיאצבעויכינוניו׳ומה שירא׳ שהקש׳ הרמ״בןפלפרש"  ,וקייסדברירס״י
הכשירו כל ומן שלא נקצץ :
וגדשרבי
דאסאית דאפי׳בדבקו כתי פסו׳ בכלדהו
ממנו
לכאן
ולכאן
משלי׳והא
דקאמר
כדי
וכן אס נשאר קולו כמו
שהיה
שיאחזנו
קוד׳סתימה
לאו אתוקע
אכלא משכס דבקו דכשר ולא הוהppp׳
קאי
רא״כ
פסול בכלל מ״ס אס
ה׳יל
מעכב
את
למתנייה
התקיעה
בהדיא
הכל
לפי
מה
שהו׳
ארם ואנרופו
לן מידי בין פיש״י לפי׳ הימ״ק ולא ה׳«!
של
פלא חזר קולו לכמו
בן
אבטי׳הוא
פהי׳כפהי׳שלס
גרויל
פסול
טפי
אלא
כדי
שיאחזנו
אדם
סתמא והיינו לסר״אש להבי׳ דבריה׳בפסקיו אלאודאי
הוא ולא הי׳צרי '
לכתו׳יות
'
אלא
פנפכוין
טפח
כדפרישית
וה״ריצתקגיאת
כתב שצריך טפח שוחק כדי משוס דאע״ג דכסדק כל שסו פסול ה״ס
לאפוקימהמפרשי׳דאס מעכ׳אתהתקיע
שיראה לכאן ולכאן ולמאי רפרישית א״צזדכק שברי שופרות זו כפלידכקו אכל אסדכקו' כשכלשנשתייר
עם
זו
ועשה
מהם
קוד' סתימ' קאמ' וכב׳ סתרו פי׳זה
שופר
סתום
פסול
אפילו
יש
בשבר
שכנגד
פיו
שיעור
בל שהו סלס לכך הינק־ להביא דבייהס
והר״אש והר״ן ו”ל  :ומ״ש סכל
זמן
שלא
סתמו כשר אפ״פ סכשתנ׳קולו כב׳נתבא' שופר הוסיף עליו כל שהו בין במינו בין שלא במינו פסול אפילו ללמדנו היאך יהיה ענין הדיבוק»19
סמא ירושכתבו החו׳והר״אש שסומסע' היה בו שיעור שופר  :הפכו ותקע בו לא יצא לא שנא הפכו ובהדיא כתב גבי הא דיש מפרשיס דבכל
כדרך שהופכין החלוק שהחזיר פנימי לחיצון והחיצון פנימי לא דהו מפסיל שכל זמן שלא נסדק כולואס.
מדברי התו׳דלא פליג תלסוד׳דדןאירוש'
דבקו כסר אכל הר״ן כתב לכולהופירושי
בהא וגס סר״׳ן ור׳יח' כתבוהו וכתב ה״ה שנא אם הניחו כמו שהי׳אלא שהרחיב את הקצר וקיצ׳ את הרח׳
בפ״אשגס הרמ״בןוהיס״בא כתבוהו אבל היה ארוך וקצרו אם נשאר וב שיעור תקיע' כשר•־? גררו והעמידו כי תקודיבקו פסול כ״ששלא דלקוודבקו
לרכות נקטי׳נר׳מדכריושלדת'הפוסלים
הרי״ףוהרמ״כס לא כפבוהו :והר" אס כת' על גלרו פי׳שעשאו דק מאד כמו גלד כשר בין גרדו מבפנים בין
בכסדק כל שהו אפייאס דיבקו נמיפסלי
בתשובה שוער נקוב אין תוקעקבופד גררו מבחוץ לא הוציא כל הזכרות אלא
ניקב בו ותקע בו בשר יהרמ״כס וסמ״ג כתבו סתסנסדקלארכו
סיסתס הנק׳ואיכו מעכב התקיע׳כי רבו אבל אם הוציא כל הזכרות ועשה
מטנו
שופר כגון שניקב בו פסול ולא הזכירו דבק כללואיןברבריהס
פירושי,
בסופ' נקוב ע״פ הירושל' והבבלי פסול צפהו זהב כעביו גמקום
הקצר
שהוא
מקום
הנחת פיו פסול הביע ? וס״ש רבי־׳ואס נסדק כולובין
והכי עבדי עובדא כמו שכתבתי עכ״ל :
שלא כמקו׳הנחת פיו ככל אורך חשופי מצד הקצר דע צד הרחב מצד א׳כין משני כדדק ודבקופסו׳סיינו
ודברי׳אלו סתומי׳דמשמ' דאין תוקמין בו
אם נשתג־קולו מחמ '1הציפוי פסול ואם לאו כש' וכ׳הרמב׳לפיכך מתכי׳דשוס' שנסדק ודבקו פעולוכפירוש
בעודו נקוה עד שיסת׳ ושלא כדברי
הירו׳
המפרשי׳דאפי׳בנסד׳מצדאהואאיס״ען
דמכש׳ואפפ׳לדחו׳ולומ׳דס״ק אקתוקעין אלו שמציירין צורו׳לנאותו לא יפ׳הסעושקשמינשתנ׳קולי מחמ׳
אפיסממו באור וסיכר סלקיו זה עסזס
בו עדשיפמ׳ואינו מפכ׳כלו׳אבל אסנסת' הציוריןאעח פ שאקכולו מצופ׳במיני הציורקלפעמי׳הקול משתג׳
פשוט הוא דכיוןדטפמ׳ דמיפסל הוימסו׳
ומעכ׳לאובלא נסת׳כלללאאיירי והראשון כהןאבל אם נתן זהב על עובי השופ׳בצד הרהב
היינו
דכפנסד׳ע״פ כולו שוב איןשס סופיעליי
נייופסוהכלבו כתב י״מ אס מפכ׳התקיע׳קוד
שנסתםקאמ ואה אינומעכ׳שאץ כי חממו כאור וחיכי פרקיו זה פס זה מאי הוי ובאע' פלא היהכרי׳לרבי'לכתו׳^לא
גקיבתו ניכר בקול כשתוקעין בו כשר אפי 'לא
סתמו
ומ״מ
ראוי לספחו סלא יראה ואס נסדק כולו אפי׳מצר אחד ודבקו פסול ועינילהוה משמ׳דאפי׳סממו באורופכר
מגוס וי״ס אס סעכ׳את סתקיע׳אחר
הסתימה
קאמר
ולזה
הפי׳כרא׳שצרי׳לסתמו סדקיו זה פס זה פסול דאי להרע״בן הרי הוא מפ׳דכי תנן נסד׳ודבקו פסולבכה״ג

נפמכ׳קולו מכעו׳שסי פסל משו' דהוי קול שופ׳וד״א ואילו הבא מכפי' א ע" פ שאותו
הקיל סלאס׳הסתיס' הוא קול סופר וד״ס ושמא י״לסמאח׳סע״יהפתימ׳חזרהקול

אין כאן קול הסתימה כלל מכיקדקולו דלאחי הסתימ׳דומה לקולו דקוד׳ססתימ׳
וה״ל כאילו לא סתמו כלל והיה ראוי שיהיה כשר כמו בכיק׳ולא סתמו דכשי אפי׳
מעכב את התקיע׳כדקא׳בירוש׳דבסא לא פליג תלמוד דידן אתלמוד ירוש׳כדאי'
בתיס׳ר״ה עכ״ל־וכ״ל דטעמ׳משום דכל שנסתם אע״פ שעדיין מעכב התקיעה א״א
שיהיה מעכב כ״ב כמו פהי׳מעכב קורס הסתימה ונמצ׳שהוא קול סופר וד״א שהיי
קול זה אינו דומה לכסה י ה שלם ולא כמוסהי׳נקוב הלכך מיפסל :
נסדקלאיכי
אסי׳כל שהו סט מ״י נסדק לארכו פסול וכתב הר״אש לא חני
הבא
אס
נשמיי׳בו
שיעור תקיע׳כשי כדקתני גבי נסדק לרחבו משו׳דלאורפו לא מיססל אא״כ נסד׳
ע״פ כולו מראשו וער סופו והיינו נסדק ודבקו דמתני׳דאיירי נמי לכל ארכו
ואסמועי׳בריפ׳דאע״ג שנק׳שמעכ׳את התקיע׳כש׳ כל זמן פלא סתמו נסדק כולו
לאורכו פסול וי*מ דלהכי לא תני גבי ארכו אס כ שתייר בו שיעו׳מקיעכשר משוס
,דביל דהו מפסיל לפי שמחמ׳רוח וחחק התקיע׳הסדק הולך ומוסיף עד שיסד׳כולו
וכל זמן שלא נסדק כולו אס דבקו כסר וסי׳זה מיקי מכ״ל  :וה״ס בס״א כת׳סדמת
הרבה מן המפרפי׳דלא מפשיל אלא בנסדק כולו או רובו אכל מיעוטו ודאי לא
ועיקר ויש להסמ ' י פכ״ל  :וסי״ן כתב שני הפירופי׳ולא הכריע • וכת הה״י אליה
מזרחי ז '׳להה סהמהשי׳בנסדק מיפוט אורכו אפי׳אס לא נשתייר בו שיעו׳תקיע׳נמי
מכשי מידי דהוס אניקב ילא סתמו דכשי אפי׳כלא נשתייר בו שיעו' תקיעה אע״פ
שיש פו חסרון כ״ס בנסדק שאין בו חסרון  :וכת׳הר״ן דלדביי המפרפי׳דבכל דהו
מפסיל אס סדקו סיכה בחוט אוכמפיח׳כישר שהיי החוטמעמידו שלא יתגק׳וכ״ד
הרא״כד בדרשה סלתוהכלכו כת׳דברי הרא״בד בדרשה שלו וסיים כה והוא שישתיי׳
שיעור תקיע׳ממקוססקשיי־ה ולמפלילצד הפה *.׳ ומ״ש רכי׳ה״מ שלא דבקי אבל
דבקו כשר שט במשנה שנינו שוער שנסד' ודבקו פסול וערש״י פוער שנסדק ודבקו
בדבק פסול דה״ל כשני שופרות וכתבו התוס׳והר״אש וסי״ן נר׳מדבריו שהוא מע '
שנסדק משכי צדדיו לגמרי ונסלק לשתי חפיכו׳ולא נהירא דאי סכי היינו דיבק
שנרי סוטיו' אלא נסיק היינו שנסדק מצד אחד לארכו פ״פ כולו והייכו טעמ׳משו'
*־כיון שצסדק כולו אין שם שוער עליו אלא כסתיכ׳סוער שתקנה ומשאה כעיןשוס '
*־מי וכת׳ עוד סר״צש ומה ששרש״י ורבקו בדב' הקש׳ עליו הרמ״כן דה״ל שלא כמינו

בחמימות המיס בלא דבק פסול ז נסדקלרסבו וכו׳ביית׳שם לרסנו אסנשתייר
בו שיפוי תקימ׳כשרואס לאו פסו ל וכתב סר״אש אס כשפייר בו שיעור פקיעה
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מסוס דחזיק כל חה שלמעלה ממנו כאלו ניטל מסס ו :ך ניאץ דבריהרמ״פ׳בפ״א
מס' שופר אבל הרב כעל העיטור הכשיר אפי׳לא נשתייר לצד הפה וכןדפמהרי״ן
גיאת ז״ל עכ״ל ודהיי סרא״ש שכתב דחשיינן מן הסדק ולמטה כאלו ניטלמוכיחים
כפי׳סר״ן דבעינן ששיעור תקיפ׳ישתיי׳לצד הפה וכן כתבו הגס״מ וכן כפנוסמ״ג
וסמ״ק  :וכסה שיפוי פקיעה כדי שיאחזנו בידו ויו' • סס כמה שיעור חקיעס
פי׳יש״בג כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן יכתב הר״אש וסייגו טפסכדאמרינן
כס׳סמפלת דסיעיר שפי טפח ונקט האי לישנא הכא כדי סיאסזכו התוקע כידו
ויראה לכאן ולכאן לפר׳הטמ׳למה נתנו בו שיעור טבח כרי שיאחזנו התיקע כידו
ויראה לכאן ולכאן ולא יאמרו לתוך ידוהוא תיקע וכ״ה הי״ן ח״ל וכ״ח ליטאטכיח
בהדיא י״ל דטעמא אתא לאשמועינן דמ״ה הוי שיעוריה טפח כדי שיאחזנוכידו
ויראה לכאן ולכאן דסיפוייה דטפח ד׳בגירל יסית בקטנה כראית׳במנסותוכשהוא
אוחז אותו בד׳אצבפות בינוניות ומה שנראה ממנו לכאן ולכאן משלים אתהשיפוי
פכ״ל וכך חנאתי בנספא אמיתית מספיי רכייוהייכו דאמרי׳סיפור שיפדטפס
דהיינו ד׳אצכעית בגודל פהס ששה בקטכ׳ויאסזנו בד אצבעות בינוכיו׳ומה פירא'
ממנו לכאן ולכאן משליס  :ו  £״ש והאי דקא׳כדי שיאחזנו לאו אתיקע קאידא״נ
ה״ל למיתנייס בהדיא הכל לפי מה שהוא אדסוכו׳כ״כ הר,׳־{ ח״ל אלא כדישיאחזנו
' התוקע קאמי דא׳'כ הכל כפי מה ססוא אדסואגמסו של ןב אבטיח ישנו כראשגדול
של כל אדם אלא כדי שיאחזנו אדם ביכייני והוא טפח ע"כ* וסמיהא לי מילת מאי
דקשיא לה י הא אע״ס דלא קתני ביס סכל לפי מה שהוא ארס מה יכך האכיקרמנא
כרי שיאחזנו מש מע דאתוקע קאי ופי לא איצשייך למיפני סכל לפי מה שהוא אדם
לפיכך ב״ל שיש לגרוס כדברי רבי׳בהדי כמקיסבהדי׳כלו' דאס אית׳דכדשיאחזנו
אתיקע קאי ה״ל למתנייה בפ״ז דכליסבהדי הנך לחני התם דשיעויס הכל לפי מצ
שהוא אדם דקתני התס יש שאמרו סכל לפי מה שהוא אדס דקומץ את המנח וחו״ן
את הקעור' ושותה כמלא לוגמיו בי״ס ומזין שתי סעודות לעירוב 5אס א־תא ה ל
למיתכי נמי ושיעור שיפי כדי שיאחזנו הילכך ודאי כרי שיאחזנו ארס סתמ׳קאמ :
ומ״ש בשס סר״י מאת שצריך טפח שוחק כדי שיראה לכאן ולכאן הר״י גיאתכא
ליחן טפס א מאי נקט הכא האי לישנ א דכדי שיאחזנו וכו'
וללז

השנה
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לן  !5כטפח וכ׳ דהיינו מסוס דסתס טפח
משמ׳סאינו סוחק ולהכי נקט כדי שיאחזנו דהו סעוסה אצל פיו ואיצסריךלאסמועינןדלאמימא דהוי כנתןשופר בתוך סופר (? ) ז! ׳כ807
כילל ויראה לכאן ולכל ן לאססועי׳דבפי׳טפחסוחק•
ורבי׳כברכת׳דסיעחה דכדי ט  :׳ל  :ודברי רבי׳כדעת סר״אס וזהו סכת׳צסהו זהב בעביו כמקו׳הנחת פי( פשו {,נזי«נרוק1סהגחת
שלא
כמקו
'
סילןחזנמכו' היינו ממס סיפור ספח מצומצם וזהו
מחת
פיו
ככל
סכ׳ילמאי
אורך
דפריסית א״צ כלו׳לפי
השופרוכו׳אס נסתנ׳קולן מחמ׳הצ י פויססץ^ ^ פיישאיסתוקע רק
מה ספירסתי א״צ לידחק ולומר דטפח דקתני
בהמפלת
הוי
טפח
סוחק  :דבק
גאו כסר דהיינו מ ס סר אש דטובי סופר מקום ממניח עליו הפה קמי במקו מחת 5(3טממ היח/רק,
סכוי שופמ׳זו טס זו ונו׳משנ '  3פ' ראוהו
,
פה
ושלא כמקו׳סנח׳ פה היינו מכסו׳אפי'  wbלחימןשמיגא
סמוךלהנח ' פה הילכך באי זה מקו' מכל לאין הקול יונא יק
3״ד (סנ  0ריבק סכרי סופיות פסול  :היינו מוסי׳עליו כל שהו׳ופסול אפי׳לא נשתנ׳קולו וי* מ צפהו זהב
ומ״ש אשי׳ יס בסבר
צורך
כסופר
■ שמגי סי ינ £יעור
סיצפסזהב
אס
נסתנס
קןל
ר
מפנימי
במקו' הנחת פיו אפייבאורך השופיאם הוא מיד פמו׳ לראשו בצד
פסול
סופי ניא' דג!עמ 'מ,
שו׳
דםיפ
י
יי
|חד
6
מ
ומאידקשהדא״כ
י
היינו
צפהחהב
!,תר
הקצר פסול לפי שהתוקע מכניס קצתו בפיו ושפתו מכסה עליו
רסמנלזיל*5ב שופרו כדבסמ יולקמ< מ
ונמצא הזהב חוצץ בין שפתו לשופר ולמדו מכאן שאם הרחיק מבחוץ איכ׳למי׳דפסיס׳דאין קולו מסתכ׳ מפנימי אזי לא מא
בסביל צפוי כל דהו סטוסה אצל פיו ומ״ה לאו הקול י!5א
ד!וסי ^ע\ יי כנ *הו כ ^ב 5״מ ,ב'ן׳ס ^ השופ׳ונפח בו ותק כו פסו׳כיוןשאיזהשופ׳נוגע בפיו וכ״כ הרמב׳
משתיהן 1הוי
סתיס ותני סל3ן במקוס הנחת פה כסר
" .
פופרית •
^ פס "״ל ו6פי -נתן שופר בתיך שום אם שמע קול פנימי לבד כגק שהו בול יית
דמסממא אין דרכו להשתנות לזבל אה״כ
,,,,ץ
שיעיר
סיני
מתסלרדסופ
״שי
מן
החיצון ונתן הפנימי בפיו כשר והוא
שלאישנך,
קולוכמה
סאסנסתנ׳קולו אע'׳פ סהציפוי אינו אלא
^
סנ
,
שופרו
׳
.
וסכ
ל
כו
כ
׳
סי״
6
שהוא
נתן
בתוך
החיצון
ואס
אינו
בולט
אז
א
א
שלא
כל
ישם אלא
דהו ולזיכו אלא אצל פיו פסול  :ומ״ש
סנזסהיה בו סיעור והוסיף עליו כש
ע׳־כקול שניהם ולא יצא דשופ׳אחד אמר רחמניולא שני וגי שופרות :בססהרמ״בן ד 6לו סעוסי׳צורו׳לנלוותו ל15
הפכוותקע כו לא יצא ל״ס הפכו
כדרך
נפל
עליו
גל
יפה
וא״א
ליטלו
הסעושי׳ויו
'
בלא
כתבו
ה״ה
טלטול
בפ״א
•
ומכולן'
אבניי אסור ותדחה התקיע
סהופכין החלוק וכו׳ברית׳שס
הפכו
ותק
וכן
אין
מוציאין
אותו חוץ לתחו׳ולא עולין בשבילו באילן ולא הו5ו שצורות נזלו דקאמר היינוסמציירין
ס לא יצ א אמ״רב פ פא לא
תימ׳
יהסכיה
במיני
רוכבין
ע״ג
צבטוני׳דהוי כמו צפהו מבחוץלזבל
כחמה ולא שטין במים להביאו אע״פ שאין בהם אלא
כיכיתונא אלא שהיחיכ
אי
י
*
)
ס
ה
ק
נזין
צר
ו
?
סס
יצ׳
מיני
צבעוני' כלל)3לח סחקק
איסו׳ררבנן ולא חותבין אותו לתקנו אפיי בדבר שאין בו אלא
את הרחב מ״טכדרב מתכ ד^ מ רכ״מתנ ^ איסו' דרבנ? כגוןמגל שאיןדרך לתקנו בו והוי כלאה׳ יר שהעמידו כו צורו׳כדי לנאותו פסיטלן דכסר דהינו
גרדודצןמרי' כיה דאפי׳העמידו עלגלדד
מעכיתדר ו העכר ״י 3״  ™ Jי י י|" דבריה׳לבטל ד״ת בשב׳ואל תעש׳וכת׳ה״ר יונה דוקא ישרא׳אסו׳
לעשותו אבל מותר לומר לגוי לעשותו כיון שאין בו אלא משו׳ כסר  :ומיש נוכל!5ס כתן זהב עלעובי
?פנרמו כדיו
מהמס מתייס • וכ הר אס י מ נא תימס
,
ו
י
1 ,
השופ׳כצדהרח' ונחהו מ״ס הר״לזסדאין
פסול דה ^
דהפכיה כי כיתיכא סהוא
הוא פסו
שבות דאמירה לגוי שבות דשבות ושבות
רשבות במקו מצו שרי לערס סללז במקו' הנחת פה כעוביהרלוש *
פ& יט׳הוא אלא אי׳י
היחי׳את
והתוספ׳לא
הקצ׳וקיצר
כתבו
כן
במסכת
שבת ויכול ליתן לתוכו מים או יין האחר לצד הרחב וכו'  :ופיש' וי״מ צפהו
לצחצחו
אבל
מי
רגלים
אף
את הרחב פסו וי״מ
בהול
דה״ק
לא
אסו׳מפני
תימ׳דספכי'
הכבוד
:
זהב במקו' הנחת פיו אפי ' באורך הסופר
כי כיתונ׳סהו׳פסול דהא
פסיטהוא
דכסר
הראוי לתקועבו כיצ כגון מקו שתשט
אס הוא מיד סמוך לראשו כצד הקצ׳פסול
דאע״פ שהפכו מ״מ הקצר עומד במקומו
בו התקיעה בלא עירבוב אבל א ם שמע׳ וכו׳ילמדו מכאן שאס הרחיק הסופ׳ונפח
ומחב עומד במקומו ודיך העברתו הוא
בערבובי׳ לא יצא .לפיכך העומד בבור או בחבי׳גדול׳ותוק׳ושמעי בו ותקע בו פסול וכו׳ז״ל ה״ה בפ״א כתב
אכל אס הרחיב את הקצר וקיצ׳את היסב
אחרי׳מבהוץ לא יצאו שאין שומעין אלא קול הברה אבל הוא הרמ״בן דטעס' דפיסולא במקו׳מחת פה
אסו׳דרך העברתו בעינן וליכ' ימס'
הפכו
מסו׳דאיכ׳הפס בין פיו לסופר וש״ס שאס
עצמו יצא ששמ׳קול שופ׳ואם התחיל לתקוע בבו׳ועלה חוץ לבל
מהו ו0
שמעינין °l öJF
כיןמכחי 1וגמר׳יצא שכל מה ששם' בין בפני בין בחוץ הי׳קול שופ׳ והאהרי' הרחיק הסופר מפיו ונפח כו ותקע בו
פסול עכ״ל ולפ״ז לא ה״ל לרבי׳לכתו׳וי״מ
נין
מכפני
1
כם
״
י
\
ר
‘ ' Ti ,
לא יצאו אע״פ שבסיף התקיע שמעו קול שופ׳ כיון שלא שמעו
צפהו זסב במקו׳הכח׳פיו אפי ' בארךהסופ'
^"ה ^יסנ ׳ ^ דהפכיה כי קולו כתחילה לא יצאו ששומע תחל תקיע בלא סופ או
פופ בלא אס הוא מיד סמיך לראשו כצד הקכ׳ססול
פכ
רי תחילתה ואין באותה מקצ׳שעד׳תקיע׳לא יצא ובעל
לפי סהתוק' מכניס קצתו בפיו וכו׳ולמדו
הו״אש לפסול :
(עכב״י
ססי׳ק״ץ
)
היה
שאפילו אם יש במקצתה שיעור תקיעה לא יצא:
מכאן שאס הרחיק הסופר ונפח כו וכו'
. 5
זרוך ). f
וקצרו וכו
כרית
סס
היה
ארוך
,
,
וקברי
בזמן
י
דמסמ׳סזה פי׳בפכי עצמו ומפני ,כךלמדו
כשר
:
ופ״ש
אס
נשאר
בו
שיעור
תקיעה
כ
'
כ
סס
הר
*
ן
ופשוט
הוא
•
וכ׳ה״ר
אליס
ממנו כן וליתא דלפי׳קמא נמי איכ' למימ׳סכי דהא סעמ׳דבמקו׳הכסת פה אפי׳ללן
מורחי ז״להה ארוך וקצרו כסר ולא מימא דרך הפכיתו
בעינן ולעא וכן גבי גידר נסתכ׳קולו פסול ע״כ הוי מפני שהוא מפסי׳בין פיו לסופ׳ולא היה לי לכפו' לסוןי״מ
והעמידו על גלדו נמי דחד טעמא הוא וא״ת מ״ש מהפכו
ומהרחי׳את הקצר וקיצר אלא כך ה״ל לכתו' וטעמ׳דכמקו' הנחת פה פסול לפי שהתוקע מכנים קצתו כפיו
 6מ הרח׳דאמ' בהו דרך העביתו בעי׳וליכ׳י״ל
דמשמעו׳העביתו אינו אלא צמיחתו ושפתו מפסה עליו ונמצ׳הזהב חוצץ בין ספתו לסופ׳ולמדו מכאן סאס הרשי השופר
הילכך כי אפכיה כי כימונ' או כסקצר את
הרחב
והרמי '
את הקצי ששינה בזה דרך ונפח בו וכו׳וכרא׳סדעת רבי׳דלפי׳קמ ' מיפסיל מסו׳הוסיף עליו כל דהו ולא מפני
צמיחתו פסולין אבל כשגרדו והעמידו על
גלדו
או
כסקיצ׳איכו
שלא
סינ׳בזה דרך סהזהב חוצץ בין פיו לסופ׳וה״ק צפהו זהב כעביו וכו׳כלו׳שנמן זהב על עובי הסופ'
צמיחתו אע׳״פ ששינה אומו מברייתו אין
בכך
כלוס
דאצמיחמו
קפיר
רחמנא
ולא
בצד הקצר פסול מסו' דהוסיף מליו הוא שלא במקו' הנחתפיו בכל ארך השופר אס
סכריימו 6נ אפי׳את״ל דתעבירו היינו
דרך
ברייתואקלפסול
בגרדו
והעמידועל
נשתנה קולו פחמ' הצפוי פסול ואס לאוכשר והא 1מפלגיצן כשלא במקו' הנחת סס
י נלוו ולא בארוך וקצרו משו׳דמשמעות
ברייתו
היינו
תמונחו
וגרדי
או
קצרו
אינו
ביןכסתנה
קולו
ללא
נשתנ׳היינו דוקא בכל ארך הסופ׳אבל אס נתן הזהב על טובי
יוצא מתמונתו וכל זה אינו אלא לפי הירוס׳שסוכ׳הפכו
פסול ופי׳לא תימ׳דאפכיה השופיבצד הרחב אע״פ שהוא שלא במקו׳הנחת פה פסול אפי 'לא נשתנ׳ קולו מחמת
כי כיהונא שהוא פסול אבל לשאר המפרשי׳לא תימא
דאפכיה כי כיתונא וכס' צ״ל הציפוי דסא מוסי׳עליו הוא ומיפסיל מטעמ׳דמיססיל כתן זהב על עובי צד הקצר
דהפכו נמי אינו שלא כבייייתו ודוח׳מכ״ל  :גררו
והעמידו טל גלדי יכו׳ג״ז כרית׳ וי״מ דכמקו׳הנס׳פה לאו מסי׳מוסיף עליו אתיכן עלה דה״בע כשנתן הזהב בארך
סס  :לא הי־ציא כל הזכרות אלא ניקב ותקע
כו
כסי
שס
סלחו
לאבוס דשמיאל השופר מיד סמוך לראשו בצד הקצר דלית כיס מסוס מוסיף עליו ואפ״ה פסול לפי
קדחו בזכיומי ותקע בו יצא דמין במינו אינו
חוצץ
ופרש״י
קדחו
בזכרותו
כשהוא
שהזהב חוצץ ביןספתו לשופר והשת׳אתי ספי׳מ״ש מל פיתש׳כתר ולמדו מכאןשאס
מחונ׳בבהמ׳עצס בולט מן הראש ונכנס לתוכו
ומוציאין
אופו
מתוכו
וזה
לא
הוציאו
הרחיק
השופר
וכו׳דלהאי
פירוסא
ע״כ טעס׳דפיסולא מפו' חציצה דססוס תוס׳ליכא
אלא נקב את הזכיות  :גרסייןבירוס׳פיראוהו ב״ד
ר׳יעקב בר אחא אמ׳אבא כר דאילו לסירוש׳קמא הוי טעמ׳משו' מוספת׳וליכלמיגז׳מינ׳דמציצ׳ססל' :ובצפהו
3א סאל לר׳שופ׳קדו' מהו א״ל בזה תוקפיןכימ׳רבי
בא
בעי
קומי
רב
סופ׳קדו׳מהו
זהב
מבפנים
כתבו
הרא״ש והר״ן דטעמ' דפסול מפני שהיקול יוצא מן כזהב ילא מן
א״ל בזה תוקעין
נמי
בעייניטוב ע"כ מסמ׳דלכתחלה תוקעיןבו !:ם" שרבי׳ אבל לשופר  :נתןשופר בתוך שופר אס שמט קול פנימי לבד וכו ביית׳ בפ׳ראוסוב״ל
אס הוציא כל
הזכרות
ועשה
ממנו
סופר
כגוןשנקב
מ
פסול
כ״כ הר״ן כר״פ ראוהו ( סס ) הניח שופר בתוך שופר אס קול פנימי שמע יצא ואס קול חיצון שמע לא יצא
 3״ד
וטעמ׳מסו׳דלא
איקרי
שופר
מלא
דבר
פהוא
מלול
כשפופיה והזכרו ' לא היי ופי׳הר״ן אם קול פנימי לבדו שמט יצ׳ומיירי כגון סהוא עודף על החיצון שאיןכאן
סלול
הלכך
לא
מיקרי
סופר
:
צפהו
זהב
בעביו
ופו׳ברימא
סס
צפהוזהב
במקום
אלא קול פנימי אבל אס קול חיצון נמי שמס לא יצא דה״ל קול סני סופרו' וכן כתב
מקמפהפסול סלא במקו׳ הנחית
פהכש׳צפהחהבמבפני׳פסולמבחוץאסנסתנ׳
הר״אשוז״לאס קול פנימי שמע יצא כגוןסהיה פה של פנימי משוך קצת למעל׳חוץ
קולו מכסות שהיה פסול ואס לאו
כשר
ופי׳הי״ןבמקוס
הנחת
פה
עובי
הסופי
לצד
לפס החיצק ולא נכנס קולו בין שני הסופה' אס קול החיצון סמע לא יצא פיר׳אף
הנימי סמניח סס פיו קרי הנחת
פה
והצד
החיצון
מן
העובי
עצמו
קרי
סלא
במקום
קול
החיצון
דא״א
לשמוע
קול
חיצון בלא קול פנימי אלא אף קול חיצין קאמ׳וטפמ׳
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וד״א
אבל
הכא
אינו
מחובי • ורכי׳ב׳ כדברי הר״אס
הלא במינו ולא מסתבר למימי
דהתס
מיידי
שאין
בין
הכל
אלא סיפור סופר וס״ר והר״ן ודבר פשוט הוא דכי אמרי׳דאסקול פנימי שמע יצא הייני לומ׳שיהיה הפנימי
יונס ז״ל פי 'הא דהאמ׳מיהו
זהב
נשתנה
הקול
פס
יל
היינו
מחצי
הסופ
׳
'
ולמט
דסייכו
עודף פל החיציןפסשני צדדיןחסושכ׳רבי׳אסשספקיל פנימי לבד כצוןסהר׳בולט
מסמי אצבעות ולמטה לפי
סכשהקול
נכנס
כרוחב
הסופ׳אז
הוא
משמיט
קול
ודרכו יותר מן החיצון ונתן הפנימי בפיו כשר דכשהוא בולט יותר מן החיצון היינו לומר
להשתנות מחמ׳הצפוי אבל מחציו
ולמעל׳לצד
פס
אין
דרכו
לססתממסמת
הצפוי
שהוא עודף עליו מצד הרחב ונתן הפנימי כפיו היינו לומ׳שהוא עודף מליו מהצד
יאפי׳אס נשמכ׳מפט אינו חפו׳שינוי לפי שאיןלסס עיקר השמעת קול
וקולא גדול׳ הצרב  :נ  0ל עליו גל וא״א ליטול בלא טלטול אבט׳וכו׳משנה כפ׳בתר׳דר״היד לב
ייא־זו לומר
דאפי׳אס נשתנה קולו מחציו ולמעל' כשר מתוך קושיא זו סהיס קשה לי סופר סל ר״ה אין מעבירין עניו את
התחום ואין מפקסין עליו את הגל ולא עולי׳ו
יה״נו צפהו זהב מבחוץ דאיכא למימי
דפסיטא דאין קולו מעתנ׳בסביל צפוי כל באילן ולא רוכבין נ1ל גבי בהמה ולא סטיץ על פני סמים 01(0מז
א ואץ
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העיטו׳כתב

ד״מ

א־ח

הלכות

ראש

:ה

ג( ) זנ׳עמהרי״ל
7מותר למק< ע ואין חותצין אור1ו ביןברכר ססוא מסו׳סבות בין כדבר שהוא מסי׳לא
פעש׳ופיש״י לא יצאו אף על פי•שבסוף התקיעה שמעו קול שופר כיון שלא שממו קילו
«( uשמג שם אין מעבירין עליו לילך חוץ למחו׳לשמו׳קול שופר• ורבי׳מפיס דלהוציאו
סוץלמחוס וכו' משמע דאעומדיס על שפת הכיר קאי ומס שסתם וכתה שלא יצאו'5י,ג.
לאעיל( אם יש קאמ׳ותמ׳יהו אימכהו דנין זס ובין זה אסו'  :וכתם ה״ר יונס
דוק׳יסראל
אסור
לדעת
הרא״ש דסבר דעומדיס על שפת הבור לעולם הס שומעיה קול הביס דאילו
לן ש! פר אחר
 0אינ :של איל לעסותו אכל מות׳לגוי לעשותו וכו׳בקצ* ספרי רבי׳יס טעו׳וכךסיא
הגירס׳האמתית לדעת הרמ״בם ורש״י אס קול הברה שמעו הוא דלא יצאו אכל אס קול סופי שמעו
דאמיר' לגוי שבות לסכות ושבות דשבות
«זהשה/ 1א הלאשל
צאו בוראי והר״אש כתב כלשון הזה חכל
איל ינואהלה׳ה במקום סצוה שרי פ״כ כלומ׳דע״כ לא שרי
T
אסר
הראוי
ל
*
ששמע
מקצת תקיעה ככור ועלה
חנקיע כ׳יצ׳משע' הנץ החמה
אם עשה גזישאל ס״י יונה באמירה לגוי אלא כמידי דאפי'
?
י
ער הליילידתנן כל היו' כשר ילתק< ושמע סופה על שפת הביר אומסלמס
איסור 7רננן כן ]!.אם יעשהו ישראל לית ביה אלא איסויא
שעצה אחריו לאילן דרבנן אבל דבר סאסו׳מןהתורה ליכ׳מאן שופר ואס תקע משעלה עמו׳השח׳יצא אכל גליל' לא לפיכשמע בסון וסופה בעני' לא יצאשהשיש' מחלת
וכ «!7ה7יכ< כאלו דפליג דאסו׳לומ׳לגוי לעשותיאסיבמקו' מקצ' תקיעה בלילה ומקצתה ביום לא יצא שמע ט' תקיעות מט׳ תקיעה בלא סופה או סופה ילא תחלת ׳
הונאמחון
צמחו' מט׳וככ׳נתבא׳בסי׳ש׳ז שקדעת הימבס בני אדם כגון תקיע׳מזה ותרועה מזה אח׳באפי־׳בט' שעות ששהו לא יצא ע"כ  .ורבינו כדי לקצי כתבה
וכ״נ המלרניפר'
בשומעים
עומדים
על
ספת הכור
לזל 3הג
'ffwvjזול7אסעש' ושהמוס׳חולקיןבדבי :ואס הגוי הביאו בהן הרבה יצא :שמע ט׳תקיעו׳פ -ט בני ארס שתקעוי כול׳כאח׳לא
/v
1
«
;
ע'
והתוקע עומד כתחלת התקיעה תוך
מחוץ
לתחוס
כת'
אסיריהרוקח דאין תוקעין בו יצ שאין כאן פשוטילפני׳ ופשוטה לאחריה ושבת לאו
זמןתקיע' לבור ובסופה חוץ לנוי וממילא משמע
לפקוע גן וע״ל אבל הגהות
כתבו בפ׳בת׳ דר״ה
הוירתנן
י״ט
של
רי׳ח
שחל
להיו׳כשב
'
בסקר
היו
תוקעין
אבל
לא
קימןשכ״ה :
דה״ה
לתיק
'
עומד
תוך הכור או חוץ לסר
דמות'
לישראללצא ' בו דלאו מוקצה הוא דהא חזי במדינה שאיןהכל
בקיאי׳ בתקיע שיפי וחלשי' שמא יטלנו כידו מתחלת התקיע' ועד סופה והשומע הוא
אח׳דהיא
לישראל
זהמות׳לישר' לילך אצל
בקי ללמדו ויעבירנו ד״א בר״הרורי״ף חיה תוקע בבית שעומד בקצת זמן התקיעה תוך סבור
אח׳וכיוןדשרילטלטולי אפי׳לאותו
ישראל
שרי לצא׳בו דלא תצינו דאסרו חכמי ' הבא דינו וסמך .לו על הא רתק משחרב ב״ה התקין רבן יוחנן כן זכאי וכקצמה חוץ לבור • ולדברי ירמ״מז׳
קוץ לתחום אלא או אכילה או הנא׳ומצות ' שיהו תי־קעין ככ״ם שיש בו כיד ולפניה׳ורוצה לפר' כל ביר ואפי' ורש״י דכר עשוה הוא דביל סכי ובין הכי
לאו ליהנו' ניתנו וגס אין חייך לגזו' שמא של ג׳ולא נהגו כן שפל המפרשי׳פירשו כ״ד של כ״ג שהן סנהדרי אס קול שופר שמע יצא :
בחב יבינו
קטנה ואע״פ ששב לאו זמן תקיע' היא מותר לום להטןשלא הגיע ייוחס השומע מקצת תקיעה שלאבחיוב
יאמ׳לגוי להביא לוכדי לצא׳בודלא שייך
שיעשה מצו' הכאה בעכיר׳ולכך סי* י לכ״ע לחינוך שיתק׳בש ב׳כרי להתלמ׳לתקוע אכל אס הגי' לחינואסור ומקצתה בחיוב או שאמר למתעסק
בתקיעו' שהתחיל לתקוע כמתעסק בלא
לוט לו לתקוע ואם
וכ״ה רבי׳בסי ' תי״נה בשס הרס״כאוכ״־כ
תקע
מעצמו א" צ למחות כידו •
-L,
,
כיון להוצי׳וא״ל באמצעתכוץ להוציאני
המרדני בפ׳לולב הגזול וכ׳פו׳שס המרדני
SOSDH
JlK
הראוי לתקוע לאפיקי חרש שוטי׳  FPי״ח ותקע ומשך בה שיעיר תקיעה לא
 %ה״ה אס עסה נוי שופר בי״ט מות' לתקוע
J
רכל שאינו טחויי ' בדב׳אינוג מוצי׳ אחרי' יצא כיוןדתחלתה לא הוי בחיוב וי״אשיצ ׳
כו עכ״ל  :ולעני] הלכה כיון דכל הני
יריכיון דאיכא שיעור תקיעה בחיובאע״פ
רבוותא מסכימים להמיר סכי נקטינן3
וכ׳ס
בנדון זה דמקוס קיום מצוה הוא:
שמחלתה לא הוי בחיוב וראשון עיק׳ולזה ניסה שהסכים הי״אסעכ״ל:
ויכוללימן לתוכו מיס או יין לצחצחו ססבמסנ' ונירס״י
דאשמועי
'
דלא
נימא
תקפה בזמן הראוי לתקוע כיצד וכו׳דמנן כל היוס כשי ' לתקיפת שי־פימשנה
מתקן מנ׳ הוא  :ומ״ש אבל מי רגלי׳אף בסול אפו׳מפני הכבוד ברית׳שסעדףלג)
בפ״בדמגלה ( דף כ )  :ומ״ש רבינו ואס תקע משעלה עמוד
תקפזמקום הראוי לתקוע בו כיצד כגון מקו׳שתשמע בו התקיע׳בלא
ערבוב כשחר יצא המסתנן אין קורין את המגלה ולא מלין ולא עובלין ולא מזין עדהנץ
וכו׳לפיכך העומד בבור או בחבית גדולה ותוקע
וכו׳מפנה
בפרק
החמה רסי־לנה שמשו ננשעלה עמוד השחי כשר ויליף כגמרא מקרא דמשעלה עמוד
ראוהו כ״ד (ד כז ) התוקע לתוך הכור לתוך הרות לתוך הפיטם פי
חבית
גדולה
אס
ה
&
חר
מיקרי ייס ופרש״י עד שתנץ החמס שיצא תספק לילה וכולן שעשומשעלה
קול שופר שמע יצא ואס קול הברה שמע לא יצא ונגע' אמר רב הונא לא שנו אלא
לאומם העומדים על ספת סבור אבל אותס העומדי ' בבור יצאו והי״אס גורם רב עמוד השחי כשר דמעלות השחר -יממא הוא אבל צפי שאין היל כקיאין בו צריכי'
להמתין עד הנץ החמה ע"כ •
ומהתם שמעי' דנל דבר סמצותו ביוסצריך
יהוד׳במקוס רב הונא-
וערש״י אותם העומדים בבור שהן קול הסופי לעולם שמטו .לנמחלה לעשותו משתנץ
החמס
ואס
עפס
משעלה
עמיד
השחי
כשי :
אבל
וכמ׳סר״אס משפע
מתוך
פירושו
אותס
העימדי׳על
ספת
הבור
פעמי
'
בלילה
שומעים
לא
קול
פשוט הוא במשנ׳סכתכתי בסמוך ומייתי לס בגמ' מדנתיב יים תמעה
שופר פעמים קול
הביס
וק
משסע
לישנא
ריב
יהודה
לא
סנו
למתגי
'
מפלגא
בין
יהיה
לכס  :וט״ש לפיכך סמע מקצת תקיעה בלילה ומקצתה ביום לס יצא3פ'
שמע קול סופר
בין
שמע
קיל
הכיס
אלא
לאותם העומדים על ספת הבור אבל
ראוהו ב״ד ידף כס) אמר יבס שמס מקצת תקיע׳קוים שיעלה עמודהשח׳ומקצש
העומדי׳במר
לעול׳סומעי׳קול
סופר
ולא
ידעתי מס הבחנה יש אס קול
שופר שמע תקיעה לאחי שיעלה עמיד הסחר לא יצא וטפמא משוס דכיוידמחלת הפקעה
או קול הביס
שמט
אס
מלוי
בהכסנ׳האדס
סיאמי
קול סופר או תלוי בעומק
הבור היתסשלא כשט׳חיוב הוי שמע סוסה בלא תחלתה דקי״ל דלא יצא ־ ■ומיהותיבת
או בהתקרב
האדם
על
שפת
הבו׳והמרסקו
ממנו
׳ולא
מסתב׳סיסיה
תלוי
בהבחנת
לפיכך שכת׳ רבינו איני־ מיושב דהא לא נפיק ממאי דכתב בסמיך דאע״ג דתקיעה
האדם דמה
נשתנה
מק־־עת
הבור
פעמים
קול
סופר
ופעמים
קול
הברה
ואס
תלוי דלילה לא מעקא ידי חובה אס אימא דסמע סוף תקיעה כלא תחלתההוה נפיק
בעומק
הכור
או
כקירובו
על
ספת
הכור
וריחוקו
כלשס
צריך
שיעור
ע״כ
נ״ל
ידי
חובה
אףע״ג
ה״כיוצאהיס י״ח ולא אמרי׳דלא יצא אלא משום דקי״ל דשמע סופהבלא
דרב יהודה אמר לא
שנו
אין
בא
כי
אס
לפרש
המשנה
וה״ס
ל״ס
אס
קיל
הברקסמע
מחלתה
לא יצא וא״כ מאי לפיכך ודוחק לימד דקאי גס למה שכתב כסימןשקודם
אלא לאותס העומדי׳פל ספת הבור שהקול מתבלבל בכור קוד׳סיצא לחוץ
ולעולם זהדשמע סוף תקיעה בלא מחלתה יצא • ש ;ש־ ט תקיעות מט' בני אדם וצו׳
אינן סומעין אלא קול הביס אגל אותס העומדים בבור למולם קול שופר
סס פ׳כת׳דר׳יה לך ר יוחנן שמע ט׳ תקיעות בט׳שמית ביוס יצא תניא נמי הכי שנוע ע׳
שומעין ויצאו עכ״ל  :ודברי רבי׳הס כדעת הר״אש וזהו סל שאם ס מעואחרי׳מבחוץ
תקיעות בט ' שעות כיוס יצא מט בני אדם כאחד לא יצא תקיעה מזה ותרועה מזה
לא יצאו שאין סומעין אלא קול סברס דמפמ׳דכל שעומדים בחוץ אין סימעץאלא
בזהאח׳זסיציואפי׳בסירוגיןואסי כל היו' כולו כך הי׳הני׳מצונ׳והיא גירס׳הרי״ף
קול הברה  :ומה פכ׳אבל הוא עצמו יצא לאו דוקא הוא עצמו אלא ס״ה לאחרים
ואס״ס
שרש״יכתב דל״ג מט׳כני אדם לא יצא דהכי משקינן בסרק ראוהו ב״ד דתיי
שהם עמו כתוך הבור דכל שהם בתוך הבו׳סס סימעיס קול שופר וכמבואר בדברי
קלי מפרי גברי כהלל ובמגילה ובתקיעה משתמשי ולפי׳מחק הגייס' ואומר דיצא
רב הונא  :והדמ"בם כ׳בפ״ב התוקע לתוך סבור אי כתוך המער׳אותס העומדי
\
בתוך גרשינן כבר כתב סר״ן דליהא דהכא משוס הכי לא יצא מפני שהוא צריךלשמוע
סכור וסמער׳יצאו והפומדי' בחוץ אס קול שופר שמעו יצאו ואס קול הברה שמעו
על .סדר תקיעה ותרועה ותקיעה הא לאו הכי יצא והכא הרי סמען כולן בנתא' -
לא יצאו • וזה מבואר שלא כדברי סרא״ס אלא כדמשמ׳מפי׳רש״י וכן עיקר :
וסיש והיינו דקתניבתיסכי תקיעה מזה והרועה מזה בזה אחי זה יצא וכ״כ ג כהי״אש
י  .הר״אש על זה לא ידעתי סס הבחנה יש אס קול סופי סמע או קול הברה
וכו׳נראה וכך הס דברי הרמ״כס בס״גוז״ל שמע פקיעה אחת בשעה אסת ושניהבשעה
סכל אדס יכול להבחין אס הקול ששומט הוא קול שיפי או אס הוא
קול סגר׳וסבת סניה אפילו שהה כל היום כולו הרי אלו מצשרעין ויצא י״ח והוא שישמע כל בנא
י שומעו קול שופר או קול הברה נמשך מעומק הכור ומהתקרב האדם על
ספת סבור מהן על סדיס לא שישמע תיועה ואחריה סתי תקיעות או שתי תקיפות ואחייסן
■ ) והתרסקו ממט ושעור דבר זה הוא תלוי בהבחנת האדם אס קול שופר סמע או
ממעה וכיוצא בזה שמע פשעה תקיעות מט ' מי אדם נא' לא יצא אפילו ירי
■ קול הברה  :כתב הר״ןמסמבר׳כי היכי דמפלגינןבבור ה״צ מפליגיקכפט׳דאות'
אחת תקיעה מזה ותמעה מזה ותקיעה משלישי בזה אחי זס יצא ואפילו
 .העומדים כמוך הפטס יצאו אבל הימ״בס בפ״א מהלכות סופי סילק בכור ודות
בסייוגין ואפילו כל היום טלו : ,ו כחב ה׳המ׳כראס הפרק הנזכר יראדרומי,
וכפסס לא חילוק אפשר שדעתו מפני שסברתו גדולה אפי' העומדים בתוכה אס
שאם שמע משפה תקיעות כט׳שפית כיוס יצא דוקא בשלא הפסיק כמיהה כקל
קול הברה שמעו לא יצאו פכ״ל  :ונראה שהביאו לסרמ״בס לחלק
בכך מדחזי׳דרב שופר שאינו מן הראוי באות׳כבא כלו׳שאס היה סימע בבבת תע״ת ושמע תקפפי
הוצא אמר לא סנו אלא לאומם סעומדיס טל ספת הכור וכו׳ולא
אמי
העומדים על
ואפייה שגייס ובין שבדים לתקיעה שמע הרועה לא יצא וכן הדין כיל סככח
־שפת הכור והפטס אלמ ' דלא איירי אלא כבור וה״ס למת דבור
ודות
חד
לוא
אלא
לפי שאף על פי שאין השהיה פוסלת הפסקה בקול סופי שאינו מן היאוי פוסל
סזה בחפירה וזה בבכין  :ואף פ״פשיס לדחות ולומר דה״ה ל־פיטס ורב סונא רישא
ולזה נתכוון יבינו למסה שכתב והוא שישמע כלביא מהן על הסדר וכן כתג
דמלתא נקט לא נראה להימ״כס לדחו' כן :
ואם התחיל לתקוע בבור ופלה חוץ
הרמ״ק ז״ל ועיקר עכ״ל  :וסר"ן בסרק בתיא דר״ה גבי הא דאתקין דגי אבהי
לכורוכו' סס ( דףכח ) אמר רכה שמע
מקצת
תקיע׳כבור
ומקצת
תקיע
' חוץ לכור כתב ג״כ סבית הרמ׳כן ונראה מדבריו סי ת והרס״בא חולקין על הרמ״כן ואף על
יצא ה״ס התוקע לתוך המי או לפוך
המת
או
לסוך
הפיטם
אס
קול
סופי
שמע
פי
כן
כתב ומ" מ יסלחוש ולהחמיר כדברי הימ״ק ז״ל ע"כ • וכתב רכיב *,ירוחם
יצא ואס קול הכיס סמע לא יצא ואמאי ליפוק כתחלת תקיפ׳סקמי דליערכה קלא
דהא דשמע ס' תקיפות בט׳שפות ביום יצא דוקא בדיעבד אף ע״ג דמסתמא הסים
־בי קאמי רכה כתוקע ומולה לנססיס א״ה מאי למימרא מהו ריוימ ' זימנין
דמפיק דעתו וכן כתב גס כן הר" ן בפיקבתרא דר״ה גבי הא דהמקיןרכיאבהו בקסרי •
רישיה ואצתי סוער בבור וקא מעיכב קלא קמ״ל • ופיפ״י אס קול שופר שמע בלא
והמררכיוהגהות אסירי כתבו קי״ל כרבי יוחנן דאפי׳סמעט׳מקיפות3ט
 .קול הכיס יצא ואס קול הכרה שמע עס קול הסופ׳לא יצא* בתיקע ועולה לנפסיה
מעות ביוס יצא ור״י נסתפק בדבר משי׳ררב אשי מפיק פ׳מי שמתו גבי היו מים
ואין אח׳עמו לצא׳כו אלא תוקע ומולה הוא דלרידיה פחלמ׳וסופס כהכפ׳דכפחלס
סותתין מל ברכיו דכ״ע חוזר לראש אס שהה פ''כ* ודברי הפוסקי׳סהז ^ תי פהß־
•הוא והשוער בכור ואמיי׳לפיל אותם העומדים במר יקאו  :וס״ש רכי׳והאסריס
לפסו׳כר׳יוסכן וכן פסק סמ״ג והכי;קסינן :כתכו הגה׳אסיייאס א תיוקכסופי

ואתר

ג 6חר תוקע כחצוציות יהד יצא במקיע׳שופר דתרי קלי כתרי גברי מסתמפי מ״כ :כולם כתבוה בחיהוייס׳מדכריהס יש ללמוד סהס סבוייס שלא ביבנה כלבדנאמרה
וחימא דכע' ראוהו לד משמידתרי קלי חתרי גכרי 'לא משתמעי אלא היינו טעמא זאת התקנה אלא בכל יום אח סל ר״ה שחל לפיו׳כסבת ככל מקו׳לפי שאין בלימוד
ךצא ידי סמי עת סופי אע״פ פסומע עמו קול חצוצרות מסוס דכיון דסביב יסיג
גזירה דרבה ואין בו אלא איסו סבות דמקימה עצמה וכיון שהיא למצר מותי סהס לבי ש גמי אפי'
דעתי' :גרסי׳ בימש׳פ׳הקורא את המגלה למפרע ר׳יוסי כסס ר' יוחנן אפיישמפן
צריכין להתלמד כדי למקו למת׳ ולחנכם במצו׳ע״סח כתב הצלבו יס סואלי׳אמאי קט} שהגיע לתיסך
גל היו' יצא והוא סשומקעל הסדר היה זה
לא לחיה י״ה פד מקלע בסב׳ משו׳תקיע׳ מתעסקים עסו
שונ\ר כי היכי דדסיס ליס מיוס אס משוס (ע״לסי׳ ש״ח אס
צריך פשוטה רחסונהחה צריו
פפיטה
ידי חובת׳ ואשה במי & ינה חייב׳ יהוה ליהמ״ע שהזמן גרמא :
חמ/רלעלסלשזפר
אחרונה תקיעה אחת מוציאה
את
פכיהס
יומ׳דעיכה
והתפובזיפנין
ימיקל
המולד
גר׳ה שחל להיות
אנדרוגינוס מוציא את מינו שאם זה זכר גם זה זכר ואם זו נקיה
ע" כוכתבוהי" ןבפ׳
כת׳דר״ה
:
הטבת
כה׳י״ס והיי נדחס עד שכת משו מולד זקן נשכת כתב א״ז
לאו זמן מקיע׳הוא דתנן י״ט סל ר״ה שסל גס זו נקבה טומטו׳אפי׳מינו אינו מוציא
שמ׳זה
יקרע
וימצ
נקכה
משו׳ו׳דא״דו
ואס
נדח׳אומו
גס
מיו שכת במש' ר״ה כי־ן
להיו' בשכת במקדם היל תוקעין אכל לא והאחר ימצ׳זכר מי שחציו עבד וחציו בן חורין אפי׳ לעצמו־ אינו
שהותרה התקיעה
מפו' תקיע' סוער כצסרך לדחותו עד יוס
לאנשי׳ אפילו רנה
במדינה משנה ר״ס כתיא דר״ה  :וכ״ש מוצי׳ דלא אתי צר עבדו׳ומוצייצד הירו׳וצרי׳שיתקילו אח'
ואע״&
ב׳מסו׳א׳דא״דו נמצ׳שלאיהי׳כקב' עדיו'
לתקדע כל היס
שאין הכל כקיאין בתקיע ' שופד וחיישינן שנשי׳וקטני׳פטורין יכולין לתקוע ולברך ואין מיהיןבידן ואיןכאן
ה אח' המולד וכל האי לא דסי מסו׳דמחזי הרשות נידו חע״פ
שמא יטלנו בידו וכי סס כגמר  :וכחל משו׳איסור תקיעה בי״ט ולא משו׳ברב׳ לבטלה וכת׳כעל העיטור
שיכא כנר עכ״ל
כשיקרא פכ״ל
כר״ן וא״ת מאי סנא כני דגזיי׳ומ״ס מיל' אחר שיצא כבר אינו יכול לתקוע להוציאן אא״כ לא
יצ׳שנמצא תקפט אדם היאדילתקוע לצ
}כ1וקי ,
לק״!ש׳יתקפ"״
ספ״ווכלפציגומסוייב
9
י
 " .־" M
לסריא בסב' ולא גזרינן שמ׳יפבייר פינוק תוקע להוצי' את עצמו וכן נוהגין באשכנז לתקוע לנשי׳היולהח
י
™!’נ "צא""
י' < ,־״
נסיח״! תק
או אזמל ד׳אמויכר״ה יש
כדכר
אינו
מוציא
אחיי
י
ח
מסכה
בם
פ
לוס׳דהצישכו נפי קור שיתקעו כב״ה כדי שיוצי׳התוקע גפאת עצמו ואפי העזרי כ׳
משמע נן ן
שהכל טרודיסבהם ולא מדכר חד אחבריס
שאפי׳אח׳שיצ׳יכול לתקוע להם ולהוצי׳השופ׳בשביל אפי׳ דרך ראוהו ב״ד* וכתב ,הכלבו סאפי׳המדבר
מה שאין כן כמיל' :וס״שרבי׳סרייייףהיה רה״ר ולזה השמי אדוני אבי ז״ל ::המורד הנא' מחבית מות׳לתהוע ואינו פומע דקי״ל פהו׳כפקח לכל דבריו
תקפח ( א)
,m , « ,

חוי 1ע 3בית יינו וסמו ע{ הא דת ^
משחרה ביח המ ?י® ™  17ייי1T *’ 3
מוקסין ככג מקו
תמ1
עין כ
היה כ!קי ' י1
נוה׳הרי־״ף ביב
וטעמויכ כ
טס שכן
מפני"רשהיה
מפ׳כל סקו׳שיס כו ב״ד לאו דוק׳סנהדרין
אלא ביד מופלג וגדול כמרו ולא נהגו

איכומוצי׳כיוןדאינו פימ׳דלאו כר חיוב'
הוא* וכ״כ הי״ש בר צמח כתשוכ׳ועסמא
מפו׳דבפמיעה תליא מילת' דהא מכרכין
^ יר'
ססמיפ׳וכיוןסאינושומע אינו מחויי'

לו תקיע׳של מצו׳דמצו' לאו ליחנו׳ ניתנו  :וצרי׳ שיכהן התוקע
להוצי׳השומ׳שאם תסע ולא כיוזלהוצי׳לא יצא דא״ו זיר׳לשמעי'
איכוקותקע לי פי׳התכהן להוציאני אלמא בעי דעת שומ׳שיכוין
לצאת ורעת
משמיע שיכהן ע״ז
ולית הלכוז׳כרבא"ן "דאמ׳דדרהי
1,1
י־ל
להוציאו ,
בדבר ולא מפיק אבל שומע
ואינומדכר
התוקע לשיר פי לשורר ולא נתכוין לתקיע מצוה יצא י ? ? מ־לי ייגסים גמקיע״ו מנ׳ל • ומ* ש ו6סה
צריכו־נווניוכ״כ כהלכוינרולו׳הלכך המתעס' שאינו מכויןלתקיע' נמי6י־יל חיילת דה״ל מציתששהש!5מן
מצוה אלא מלמד לאחרי׳לתקוע לא יצא והשומע ממנו Vא יצאגימא מפנהכפ׳ קדקידישין (לףכט )כל
והי׳מ דנעי׳שיכהן בפרט להוציא זה השומע ביחיד
התוק׳אבל מצות פסה שהזמן גרמאנסיספטורות:
ש״צ התוקע מסתמא רעתו להוצי' כל השומעין
דתנץ
היה
עוכר
ומיש
צנדיוגינו
'
מוצי׳
את
מינו
טומטו׳
אחורי ב״ה ושמע קול שופ׳או קול מגיל׳אם
כיוןלבו
יצא
ואם
ל
או
אפי׳
מינו
אינו
מוציא
כריח כס״פראוהו

תלמידו אחריו לפשו׳ק והר׳ץ כ׳סטממו
סל הרי״ף מדאמיי' בנמ׳ אהא דמצן א״ר
אלעזר כשהתקין ר״יבז לא התקין אלא
ביבנה נלכד אמרו לו אחד ימה ואח׳נל
מקו' שיש בו בית דין אמרו לו היינו ת״ק
איכ׳בינייהובי דיכ' דאקראיוקי״ל כת״ק
לא יצא והרי״ץ גיאת פסק כרבא דמצות
צריכו׳ כוונה ותו ק ע ב״ד (ד כה ) יע״ש מי ־שחציו עבד וחציו
סילכך ככ״דסלג ' נמיתוקעין ועל זה
?׳יה סומך הר״יף למסות מעש׳כדב ' שהיו לשיר יצא ומתע&ק היינו טעמא דלאי
צ
^ גתכו ץ ן 1שמןע כן
לעצמו אינו
מוציאמימרא
וכרית'
חוריןסס •
אפיוא״ח
אנדרוגינוס
נמינימא
פוקעין בכית דינו בי״ה שחל להיו׳בשבת אלא לתקיע׳בעלמא וכחפ ר״ח ורב שריר׳שדר ממתיבתא דחלכת
דאפי׳עצמו איהמוצי׳דלא אתי צד נקבו׳
ופיהו משמי דנהי ללא בעינן כ״ל־ של כ״ג
סכו ומפיק צד זכרות י״ל דאנדרוגיכיס
יבחן
או סמוך ב״דקבוע מיהא בעינן דהא
כריה
כפני
פצמ׳היא
ומ״ה
לא
שייך
למימי
וא״א הריי אש ז1
'יפסק
רמצו׳צריכו
'
כוונה
כמיכנא לעיל דתימי במינן כפני
ב״ד
כיה
לא
אתי צד נקבות ומפיק צד זכרות
וכזמן ב״ד ופל בית דין שאינו קבוע סיןלו
והילכ׳ספיר מפיק לכפסיה ומהאי טעמא
זמן אכל הרמ״בס כ׳בפ״כ בזמן הזה שהי'
נמי מפיק אתמיט דסניהס כייה אחת
הכית ככל מקום שיש3ו ב״ד קבוע
והוא
בר״ה
וכריה מוטא׳כריה כמותה כ״כ סר״ן וה״ס
סיהיה סמו׳כא״י תוקעין כו כשכ׳וקדערו
וכת' עוד ס״ה דאפשר שאפילו לדברי מי
היז״ה עכ״ל וכת׳ס״ה שכן דעת הימ״כן ז״ל  :וא ף פ״ פ ששבת לאו זמן תקיפה
סאוצו׳דאנדרוגיצו׳איט כריה כפני פצמ׳אלא חציו זכר וחציו כקכ׳אפי ספיר ואינו
היא מות׳לומ׳לקק שלא הגיע לחינוך׳ שיתקע בסב׳ וכוי׳כפ׳כת׳דר׳ה (רף לב ) תכן  1ומה למי שחציו עבד לפי סיס חילוק בין מס ססו׳בידי ארס למה פהוא כידי שמי׳
אץ מפככין את התינוקות מלתקוע אכל מתעסקין כסס כדי שילמדו וכ' גמ? (ד לג)
ואע״פ שנסי׳וקטני׳פטורי׳ יכולים לתקוע ולברך ואין מוחין נידם והו׳כפ״ב דר״ס
מתפסקיס כהס כדי שילמדו אמ׳ר׳אלעזי אפי׳בפכת תני' נמי הכי מתעסקיןבהס
(דלכ ) אהא דמנן אין מעככין את התינוקו׳מלתקו׳דייק הא כשי׳מעככיןכלו׳דוק'
פד שילמדו אפי ,כשבת ואין מעכבין המנוקות מלתקוע כסכת ואין צ״ל כיי'ט הא תינוקו' איןמעכ 3יןכדילחנכן 5מצו' הח נסי׳ מפכ 3יןדכיוןס  0םפסורו' כי תקיפי ענרי
גופא קשי׳אמיפ מתעסקץ בהס פד שילמדו אפי׳כשבת אלמ׳לכתחל׳אמרמ/קעו אשבות דתקיפה והא תניא אץ מעככץלא את הנשי' ולא את הפסיקו׳אמ׳אכיי ל״ק
והדר מצא אץ מעככין פצוכא הוא דל א מפיבץ הא לכתחלה לא אמרי׳תקעו ל״ק הא ר״י הא ר' יוסי ור* ס וכ׳סר״ןדהלי׳כר״י ור״ס דאמרי צסי׳סומצו׳רפו׳כלו׳ידאפ׳׳ג
צאן בקטן שהגיע גחיניך כאן כקטןסלא הגיע לחינוך וכ׳הרי״ף אמר ר׳אלעז׳ואפי' דפטרינהו רסמצ׳אי סמכי ליכא איסור מסו' משתמש בקדסי׳וה״ה לכל מצות פשה
3ס ' 3וס״מ כקטן שהגיע לחיכוך אבל קטן שלא הגיע לחינוך כי״ט אין כשכ ילא ואית שהזמן גרמא הלכך אס רצוצשי׳לעסו' כל מצות עסה ש הזמן גימא סרשו׳כידס ולא
דאמרי איפכא כלו׳ה״מ כקטן סלא הגיע לחינוך אכל בקטן שהגיע לחינוך לא • וה' חיישיילבל תוסי׳ולא לפכית דתקיע׳ופ״ב הר״אש כפס י״ת וכעוד בשמו פיכולית
הי״ן ה׳מ כקטן שהגיע לחינוך דפיו! שהגיע לחינוך מתע& קין פסו כדי סילמוד לברך על מצות פסה שהזמן גימ׳אע׳יפ שהן פטורות ואין כאן מסוס ברכס לבטלה
הפי׳בשכת אבל קטן שלא הגיע לחינוך בי״ס אין בשכת לא רבסכ׳אין מתעפקיןפמו לו 'כ סי״ן ג״כ והביא ראיית ר״ת וכת ' ראפ״ג דאיכא ודחו לה נקטינן כר״ת דהא
ולאפוד אלא שאס בא לתקוע מעככין עליו והצי מוכח כגמ׳וכ״ת אמאי מעככין נוטלו' עליה׳סכר מדא״ר יוסי כר חייג' גדול המצווה ועוש׳ממי סאיצו מצוה ועושה
דהא קי״ל דקטןאוכל הכילו׳אץב״ד מצוויןלהפיישמ״ל דה״מ כמילת׳דלא ספרסס'  1מדקאמ' גדול אלמ׳למי שאינו מצווה ועושה כמי יס לו סכי הילכך ככלל מצוס הן
אבל כמלתידמערסמא צי הא שהקין נשמע לרכיסמעככין דילמ׳סעיק מיצי׳חורכא ומביכות ולא נימא הואיל ולא נצטוו היאך יאמיו וצונו דניון■ססאכשי ' נצטוו ואף
לתקוע בשבת סלא כפני ב״ר וכ׳הי״אש על לברי כרי״ף רש״י פי׳בילישנ קמ׳והקסה הן טטלו׳ספר ספיר יאמיו דציכו עכ״ל  :וב' ה״ה כפ ' כ פ׳הרשב״א שהעלו היאס וני׳
עליו ר״י כיון דסגיע לחניך ואין מצות היום בשוער היכי אמיי׳ליה למעבד איפורא שאע״פשנשי' פטורות רפאות לתקוע ולברך וכן נהגו ואין נראכן מדברי רכי׳פ״ז
יעוד תימ׳קק סלא הניע לחינין אין תפצבץ איתי מלתקוע בשכ׳אכל לכתחל ' לא עכ״ל « כלומ׳סכ׳כפ״ז טומגיוס ואנדרוגינוס לעולס אין מכיכץ ל יסב כסיכה מכני
אמיי׳לי׳פקע ואמאי והא אעי׳צהגי׳ לחיכו׳פרי ל& פעס׳כו צדי שיילאדויכ״ה ולפיכ׳
סהןחייבין משסק ואץ מכרכין מספק וכ׳ה״ה לרמת רני׳ ודא י שאץ נשיס מביכות
ט׳איפכידבהגיט לחיכוך איין מעככין אכל לנמחל׳לא אמרי׳להו תקפו ציץ דאיצא
והיאך
יאמיו יצרני והן פטריות ובסוף הלכו־ציצית כ׳ג״כ סרס׳״כס ש  :שיס ועבדים
אסור׳דרכנן ) ימ״מ לא מחיי׳להעריסו כיין דאס לא היה סכת מצו׳היה בפיס׳קטן
וטיומטו׳ואנדרוגיטס
אין
מביכיןאס
מתפטפין
בציצי
'
*
וההגהו׳כתכושססכידעת
שלא הגיע לחינוך ממעסקין צלו׳מות׳להכיח להתעסק וכן מוכח בריש ערכין מצ״ל
רש״י
שאסו׳לצשי׳לכרך
פל
מ״מ
שהזמן
וימ׳וסי״ת
פסק
שיףכולי׳
לברך והבי׳ראי׳
וכ״צ הרמ״בס נפ״כדהא רתק אין מצננכ-ין אית׳מלתקי׳אכל מתעסקץעמה ' אומ׳ לדבי וספי מצות גדול כ׳כסי׳מ״ב צל דבי -ר״ת ואח״ככ אבל זהו דכי תימא מהו
' 11אלעז׳אפי׳בסכת כשלא הגיפו לחינוך היא ומיהו כ׳ה״ה פי׳מתעסקין חאומריס יצרנו כדב׳סאיכ׳מחיייבת לא מדאויייפ׳ולא מדרמן דנסי כמצו׳עשה שהזמן גימ'
להן תקפו ומשתדל ' ,פמה׳וכחב הר״ן דהא דסרי להתעס׳אעיכשב׳דוק׳בי״ט של אפי׳מדברי סופרי׳פטויו׳ונמו שמוצח בפ׳מיסמהו גבי כשי ' חייבות בקידוש היום
י״השחל להיו׳כסצ׳אכל כסב אחר ' לא והצי אית׳בירוש׳יכן כיא׳מדברי הרא״ש אכל ד״ת • והאגור כ׳כסס רבי׳ ישפיס 1וקא כלא ביכ׳סיי להי לנסי׳לתקוס למצמ׳ אבל
הרמ״כס צת׳דהא דאין ממצבין התיניקי׳מלתקוע אפי בשכהיינו דוק' כשב׳פאינו אס בינו גילו בדעת׳שלשס חוביהץ פופו׳חדא דמוברו׳על נ; סוסי' ועוד דאיכ׳ברכ'
אם ju
י״ט סל ר״ה וכ' ה״ה דעממו מסוס ד 5סכח של י״ט סל ר״ה ודאי סעכבין אותם שלא לכטל׳עכ״ל  ( :פי׳לסי׳י־״ז ) וס״ס שעוברו׳מל כל תוסיףף; ui
מכיס' סעו נכיןכלל
יאמרו פתוקעץ ני״ט סל ר״ה שחל להיות כפ 3ת וכן ני׳מןהירוש׳עכ״ל* וציהי׳ןוז״ל אלא שאין לי להאריך  :וס׳שיכי׳כשס כעלהעיטו׳היא בפסקי הר״איש שש אע״ס
צ' רבי׳אפייס ז״ל שעכשיו אסור לתקוע לצל קטן בסבת צלל ואפי׳בסכ׳פל ר״ה סלא שצתו׳סס בלשון אחר הכל מילה לענק א' וז״ל כעל העיסוי כ׳דאין אחי תוקע להן
נאמי־ו דברים הללו אלא יומן שהית ' תקיע סופר דוחה את השבת וכ ן דעת החס אלא הן בעצמן ינהגו באשכנז לתקוע לנסי׳ יולדות קוד ' שתקעו בכ״ה כדי שיוציא
יכן מוכס בייוש' ואע״פ פהרי״ף כתבה בהלכותיו אפשר לטעמיה אזיל שהוא הובר התוקע את עצמו וכן כת׳ הג״מי פסק ר״ת וכל רבותינו אחריו כר׳יוסי ומיסו ה״מ
שאפי׳כזמן הזה מוקפץ בכל מקו׳סיש בו3׳' 1קבוע אבל הרמ׳כן נ׳פניון סהגאוני' לתקוע לעצמן יועיא דסמי־כ' דפרי להו משו׳ נחת רוח צע׳י׳ג דקצת כיאה כעבודה
צרח?
נקרש ,ה״נ אע״ג דקכת
 J44מ ב

דמ

יאש השנה

תקצ

תקפט (
א) כיאה כחילול
י״טשיילן אכל אסרסככר תקע לא יתקע לסן דל/ץ  £ומרי 'ללזד’חטו15
»p
כמתכוקסלא לצלזת 5זינויוצ5ן ע" כ ודעת רבי׳שמולזל כמכוג׳כ ס״ר יונה בספ״ר
כמכור
נחת
פהר׳יל פשקכלנרי
רוח כיון דככר יצא י״ח ואינו חייב בדבר ספוקע לס ה״ז חילל י״ט
• וכ״כ דברנית גכי פתח בדחמרא ופייס כדשיכיא וכתב עוד סם דאפי׳מי שסובר דמצות
ן א""יה ;הר'אש רא״מוכגאוני׳ וכן הורה
הי״ס
ואמר
שהרוצה
לתקוע
לנפי׳צריך
לעשו׳קוד׳סיתקע
אין
צריכות
כיונה
ה״מ
בדבר
שיש בו מעסה אבל במצוס שתלויה כאמירהבלכד
ופת' דאין לפקיע
לנשים עד אחר ש״צ כעוד שלא יצא י״ס היא בעצמו ואס המתין עד לאחר שיצא י״ח הוא
בעצמו ודאי צריך כוונה שהאמירה היא בלב וכשאינו מכוין כאמיי־ה ואינו עושה מעשי
אסור לתקוע לסן ודלא כראבי״ה
שהתירי
שתקעו נציגו' ולא
נמצא כמי שלא עשה שוס דבר מהמצור
קולס לכן מיהיסא הדבר עכ״ל • והספר מצות
גדול
ג״כ
לא
בר״ה
ואח׳
ביובל
וילפי׳ר׳ה
מיניה
ובכל
תחלילפי׳
מקראי
שיען
ובאוהל
מיעד
כתוב הפושהמצוה״ואינו
«יאיוצלו' אן יזיל׳ הביא; אלא דברי רא״מ בלב  :וס״ש רכי׳ תקלע׳לפניה
ולאחריה הרי ג״פ תקיעה
תרוע׳תקיע׳ותקיעה ילפיק רוצ ' לצא׳באות׳ סעס לאיצ׳וכ״כ רכיתינו
<אינ׳ ינול׳להמפין בש ראבי ה•כ כ הרא שס וז ל וראבי ה כ ריתו־׳ייזדר«* « ד! יזדר׳רוו  4המווו׳
מקרישהואהעבר׳קולפשוט* ^וד ^ חדיוז' ^ ידיוי' ר <«<5י ד!י<*
אבל תרוע׳ילא ידעי׳מאי היא אלא הצרפתיים והרש״כא ז״ל והי״אה אומר
יפקע לה «׳  7וכי כיון דנשי׳ סומכות חשו׳אע״ג דדמי קצת
עול דהאשה פגר ן
מדמתתמינן תרוע׳ יבבא אלמא שהו׳כקול שאדם משמי׳ כשהוא שאפי' צווח שאינו רוצה לצאת ידי אותס
לעצמ׳ואסלאיכול'
מצוה
יצא
וחזר סברא זו בראיות בפי׳
לברך ינרןהפוקיג
פסתי׳גבי כפתוהו פרסיי׳ ואכל מצה פ״כ
נשציל׳  /ל״נכלנדי
וכבר כתבתי שה״ר יונה הכיא דברירכי׳
ל׳י לאש
פיקעין
לר״ה
קצרי
'
בבית
קול
אחר
הכנס׳כדי
קול
לתקוע
ומאריך
להן
בהם
יכןנר'
קצת
והוא הנקר׳גנח או כאדם
לה אחר שיצא לא
שמואל משמע דס״ל כיותיס וכיון שכן לא
לי
דלא
גריע׳אש׳מקשן
המיילל
שלא
הגיע
ומקונן
לחינוך
שמשמיע
קולו׳קצרי׳תכופי׳זה לזה והוא הנקרא
י 3רך לה התוקע
חיישי' לדברי הר״אה כזה  :ולעניןהלל
לא״עג לאיןמוחין דמתעסקקבהס כדי שילמדו כל שקלנשי' יליל או אם הו׳ שניהם כא׳הלכך
מספקא
אנו
עושין
הכל
תקיעה
קולויהצרי׳תסיפי׳שהו׳יליל כיון דהרי״ף והרמ״בס והי״אס מסכימץ
לנשים המגרה ו׳על דמכוונות למצות עב״ל הר״אש וכן כתב ונ׳שברים שהו׳גנח וסול אחר שיש בו
דמצות צריכות כונה הכיכקיטיכן  :ורע
מצ/פ עשה מ״מ המרדכי :ולעני ] הלבה כדאי הס
סאע״פסהדמ״בס כתב גבי שופר דבפי
לסמוך ואח כ תקיעה ועושין כן ג פ ואח כ תש ת ג פ שאם תרועה היא
«ועב שלא לנדן עליהם כ״ס במקיס דאיכ׳רבוותא
דסברי
בח״ש לעילשיי י״ז גוותייהו כמו שנתכא׳כסמו' ועוד דטפס׳ שברים לא עשינו כלום שיליל הפסי׳בין תרועה לתקיע' אחרונה כוונה בהלכות חמץ ומצה כתכבפ״ושאס
אנל לנרן אתר רראכי״ה והר״אס טפמא דמסתכר הוא ואנן בעינן שלא יהא ביניהם דבר המפסיק ואה׳יב תר״ת ג״פ שאם אכל מצה כלא כמכס כגון שאנסוהו גויס
ב 8נילןנל׳לאשור
תרועה יבבא היא א״כ הפסיקו העוברי' כין תקיע׳ ראשונילתרוע׳ יצא ידי סוכמו ובבר כתבתי ישוב דבריו
להרי אחרו כל ומיהו טוב סלא לברך כיון דפלוגת׳ הוא
בסי' תע״ה  :ומישרב י בסםרב סרירא
הנדנו' כולן אע״פ ספק ברכות להקל  ^ :המודד הנסה ע"כ צריך תש״רת ג״פ ותש״ת ותר״ת ג"פ  :שיעור תקיעה בתרועה
פיצא מוניא חק מסבירו מותר לפקוע לו תקיע' סל מצוה ושיעור תרועה כג׳יבבות פרש״י ג׳כחות בעלמ׳ כל שהוא ולפי זה נראה שטעמו כאותס חנמיסשכתב הר״ן
מנרנ׳ הלחם והיין
שהיו סבוריס לומר דלא פליגי דרבי זירא
זה״ה לכל נרכפ וכו' מימרא דיכא בפ׳ראוהו ב״ד ( ד כס )  :צריך ליזהר בשבח׳שלא יאריך בכל שבר כג׳יבבות שהן ׳ג כהות
אדרבא  :אח* 8דתכן היה עובראחורי
הכה ני ן שאס
יצא וכת' הר״ן ח״ל כתב הר״זה דכי שרי דוקא כל שהוא שא״ב יצא מכלל שבר ונעש׳ תקיעה שהרישיעויתקיע׳
בית הכנסת ושמע קול סופר אס כיון לכו
אינו מוציא הואיל
בתקיעות
דר״הסהן
מצות
מן
התורה
מ׳קולות
של
כל
שהו׳וצרי׳להאריך
ואינו מחוינ נדנר
בתקיע׳של תשר״תיות׳משל יצא ואס לאו לא יצא כתב הר״ןירושלמי
אסור לברך לתנירו אכל כתמניו׳לא ולפי דבריו אף בתקיעו' תש״ת ובשל תש״ת יותר מבשל
תר״ת
דהא
שיעור
תקיע׳כתרועה
אמ׳ר׳יוסי
בד
חני נ' לא אמרן אלא כעובר
נשנילן1כ״ש לר״ה צריך לדקדק לפי שיש בהן
מדרבנן ותש״רת אנו עושין
משוס שמא תרועה היא גנח ויליל ע״ב צריך אבל כעומ׳חזקהכיון :ב אסשמע מקצת
נברכו׳אלופהנשי' אלא שאין מחוורין דכי־יו
דמ״מ
^
מצוה להאריך בתקיעה כשיעור שניהם ותש׳ית משום שמא תרועה היא התקיעה בכוונה ומקצת' שלא בכוונה
לעצמן עדין שלא
לברן אלא שאי) איכא ומיסו מסתכיא לי דכי
כתבתי בסוף סי׳תקפ״ז:
אמרי׳ מות ' 7שברים שהם ג׳קולות מופסקים הילכך צריך רהאריך בתקיעה
מוחין ביק שאין
תקצ סדר תקיעה והכשרה דתנן
לאתרלנרךנשנילן
סדר תקיעות סלם של
•לי
והוציאני
־
־
זי" * ' 1
גן נ״ל ןע״ל קימ
הפיקען ^
סלש משנה כפ׳בתרא דר״ה (דף לג )סדר
ודופליש 0ע 3יווי;)יהלו 3י תקיעה אין להוש שאין כה
הקפ״ד
תקיעות שלס של שלש סוסרס״י שלש סל
לת!ל*«י ילרן כפי
3
פיק
J
כץמ
1
וויננ
,
ה
6
שיחנה
וכן
בתרועה
אע
ג
דשמדריה
כגיבטת
יכול
להאריך בה סלש שלש תקיפה ותרועה ותקיעהלכל
נא״ן מעשהשהיה ד6יבעיא לןהת ;הני
א ,הווםלמ1י כמו שירצה וכן בג שבחם
שתקע צאשהיולד'
אין לחוש אם מוסף עליהן ועושה׳ד אחת ואתת  :ומ״שגד ' פעמים כתיבי
כל הסלר שפוקפין דידן או שלוחי סמיא למאי כ״מ
למודד או חמשה כי שברים תרועה היא ויכול
להאריך בה כמו שירצה מרועה בתורה וכו׳שס ת״ר מניןשבשופר
נישינה ■
הנאה  .אי אמר׳ שליחי דילץ הא קא
מהני ורש״י פירש שברים ארוכים מיבבות
אבל
מ״ל והעברת סיפר תמע׳ומניןספטוטה
(  ) 3למהרי״ל ליה ואסור ואמרי׳נמי התם אלא לדעתי׳
לפניה מ״ל והעברת שופר תמעה ומנין
לצדיןלשמוע דבפל הכרי הא קא מהני ליה דקא עביר
שפשוטה לאחריה ת״ל תעבירו שופר
ליוהר שלא יעסיק
פלל פוך התקיעה שליחותיה אלמ׳כל היכא דקא עביל שליחותיה אסור אלא ודאיפכא
כפוק׳מעצמו ופרש״י והעברת פשוטה מסמ׳העברת קול אחד  :תעבירו סופי הרי העברה תסלס
אפילו כימו וניעו שלא בשליחותו של מידר עסקינן :
וצריך
שימין התוקע להוציא השומע וכו׳ וסוף ותרופה כתיב׳בנתיס• ומנין לשלש של סלש שלס ת״ל והעברת סופר תמפס
אשור לרוק ללא בפ׳כת' דר״ה ( דף י ) 3תק
המתעסק
לא
יצא
והשומע
מן
המתעסק
לא
יצא
ובגמ׳
סכמון
!
כיון
מטעה
יום
תרועה
יהיה לכס ומכין ליתן את האמוי סל זה בזהושל
יפסיק משתוע (דף לג ) המתעסק לא
יצא
הא
תוקע
לסיר
יצא
לימא מסייע לרבא
דאמר התוקע זה בזה ת״ל שביעי שביעי לג״ס הא כיצד סלש שהן תשע ופרש׳יי מג ין שלש שלשלס
לנעיקראשו וסופו לסיר יצא דיל מ תוקע
לשיר
נמי
מתעסק
קרי
ליה
ואמאי
דתכן השומע
של כל תקיעה
מןהסתעסק סלש מנין דהנך פשוטה לפניה ולאחריה ותיוע׳באמצ׳עבדינן תלת׳זימכי למלכיו'
ותקיעה לכן חהר לא יצא דייק אכל השומע מן המשמיע
לעצמו מסי יצא לימ׳תהוי תיובתיה דר׳זירא חדא ולזפמנות חדא ולסופמח חרא ח״ל תרועה תרועה תלת׳זימני לכלא׳פשוטה
מלאכול לברים דאמר ליה רבי זירא לסמפיה איכוין ותקע לי ומסד דילמא איידי
דתנא רישא לפניה ופשוטה לאחריה • ומנין לימן את האמור סל זה בזהיוכו ' לפי ססלש תרופות
המביאים
לידיכיחו מתעסק תנא סיפא כמי מתעסק ובפ׳ראיסו ב״דידף כס ) שלחו
לי׳לאבוה דסמואל הללו לא כאמיר במקום א׳סהשתיס כאמיו בר״ה והא׳ביובל ומכין ליתן האמורות
וניעו לכן היה
כפאוהו
ואכל
מצה
יצא
אמר
רבא
זאת
אומרת התוקע לשיר יצא כלומר
מהר׳־׳יל
נוהר
דמצות בי״ה ביובל וליתן האמורות ביובל בר״ה שיהו כאן וכאן סלש • שביעי שכיפילג״ס
לאכול אבחיס אינם צרינו' כוונה ובתר הכי
גרסינן א״ל ר׳ זירא לפמעיס איכוין ותקע לי פירוש כאמי בר״ה כחד הסביפי ונאמי ביובל והשבית סופי מרופס בחדש השביעי :
נר׳*ה :
תתכוץ לתקוע בסמי להוציאני ידי חובתי ואוקימנא להא דר׳זירא כר׳יוסי
דתני' ומ״שאבל ממע׳לא ידעיכן מאיהי' אלא מדממרגמין יבבאוכו-שס אמצידמנן
שוסע שומע לעצמו ומשמיע משמיע
לסי
דרכו
אמר
ר
'
יוסי
בד״א
בש״צ
אבל
ביחיד
סיפור תרופה כשלש יבבות פריך בגמ׳והתגיא שימור תיועה כג' סגריה אמ׳אביי
לא יצא עד שיתכוין שומע ומסמיע וטעמא משוס דש״ץדפתיה
אכולי פלסא בהא ודאי פליגי דכתיב יוס תיוע׳יהיה לכס ומתרגמי ' יום יבבא יהא לצון וכתיב
והרי״ף לא הביא דברי רבא אלא דברי רבי זירא וכתב סרא״ס דהיינו מסוס
דס״ל בממיה דסיסרא בפד החלון נסקפה ותייבב אס סיסרא מר סבר גכוחי גנח ומ״ס
הד כי סלכתא אע״ג דרבא וסכך דשלחו לאבוה דשמואל סברי דמצות איכס
צריבות ילולי יליל וערס״י גנוחי גנח כאד׳הגונס מלגו כדרךהחוליס שמאריכי׳כגניחותיהס
כוונה הלכתא כר׳זירא דפליגי ביה תנאי בפרק פ״ס גבי ירקות ור׳יוסי סכר מצות
ילולי יליל כאדם הבוכה ומקונן קולות קצרי' סמוכי׳זה לזה  :ומ״שרכי׳דמספקא
צריכות כוונה והכי נמי קאמר רבי יוסי בסמעתין ורבי יוסי נימוקו ערי " כן
פסק לןנמי אס הוא שניהם כא׳הילכך מספיקא אנו עושים הבל תקיעה וסלסהסכרי׳וכו'
בה״ג וגרסיכן נסי בירושלמי היה עובר אחורי ב״ס וכו׳הדה אמרה מצי ת
צריכות
עד על כן צריך תש״ית ג״ פ ותס״ת ותי״ת ג״פ • כל זה פשוט גבי סא ראית ' התם
כוונה ותניא נמי נתכוון שומע ולא נמכוין משמי׳וכו׳עד שיתכוין שומע
ומשמיע
(רף לד ) אתקין ר אבהי בקסרי תש״ית וכו' וא״ת כיון דמשוס דמספקא לן דלמא
ואף ע״ג דשנינהו רב אשי שינויי דסוקי כינהו ופשטא דמתני׳ ובריתא לא
כוותיה תרועה דקיא הוי גנח ויילילעבדינץ סס״רת לעביר נ 5ד איפכא תקיעה תחפה
היצכך אזלינן לחומרא ובעינן דעת שומע ומשמיע ואס תקע
להוציא את עצמו שברים תקיעה דלמא ייליל וגנח הוא הא פריך לה בגמ׳ומשניסתמא דמילפא כי
אץ סכירו השומע התקיפה יוצא עד
שיתכוץ לו וה״מ יחיד אבל ס״ץ כיון דדעתיס מיתרע באיניס מלת ' בריש׳גנס והדי ייליל וא °מ למה לי כל הני והלא די בתס״רת,
אכ״ע לא בעינן עד סמתכוין ליה
גופה
עכ״ל
•
וסר״ן
כתב סיס סבוכים לומר
דלא ג״פ ואח״כ ס׳ית תש״ת ר״ת פר״ת דאי הוי גנח וייליל היי יצא בסי ' של תש״ית ואי׳
פליגא דר׳זירא אדרבא דלא
אמר
ר׳זירא
איכוין
ותקע
לי
למצוה
אלא
שצריך
כוונה גנח לחוד מעלה נו תקיע׳אחרונ׳של משר׳ת לפשוטה שלפני פש״ת יכןאמה אומ
לשמוע ולהשמיע לשם
תקיעת
שופר
כל
דהו
אפילו
שלא
לשסמצוה
ולמולם
כוונת
בשל תי״ת כבר תירץ הר״ן כשם התוספות דהיינו טעמא משו׳דדילמ׳אתי למיטפי
מצוס לא בעי׳אבל
בעי
'
כוונה
לשמוע
ולהשמיע
ויש
שדנין
כן
מלשון
הרי״ף
והח״ה
שאס אתה אומי שב״פת הראשון לא יחזור ויתקע יטעו לומר שאינו צריך לעסות
הקשה דודאי
מדאוקימנא
להא דר׳זירא כר׳יוסי דאמ׳ דביסיד לא יצא עד
שיתכוין אלא ש״ת • והר״אש תירץ יאפשר דכיון שפסה התקיפה לשוס פשוטה אתרי תיועה
שומע
ומשמיע
משמע
דר׳זירא
בעי
כוונת מצוה כר׳יוסי ואף רש״י פיר
' כן תקע לי לא רצו שתעלה לפשוטה שלפני תרועה • וה״ראליה מזמז י ז״ל תירץ דס״ל כיני
להוניאני
ידי
חובתי
משמע
דס״ל
דרבי
זירא
פליגא
אדרבא לפיכך כתב
הימ״בן זירא דאמר מצות צריכו׳כוונה ותו לא מצי לאחשובי תקיפה אחרונ'דתשר׳ז ת לסם
תקיעה
דר׳ !ירא סבר מצות צריכות כוונה כלומר לצאת וכוותיה נקטינן וכן פסק
ראשונה
דתש״ת
הרמ״בס
ולא
מקיפה
אחרונה
דתס״ת
לסם תקיע' ראשונ ' דת״רפ
בס׳בת׳מה סופר דצריך סיחכוין משמיע להוציא ושומע לצאת הא לאו
הכי
לא
יצא
ופנאה לא סייכא סכא דאס כן ליכא כוונה לא לתקיפהאסיונס ולא לתקיפראשוג'
אבל דפת הרבה חן הגאונים דקי״ל מצות אין צייצו ,כוונה וכן דעת
סרש״בא
ז״ל
ואינו יוצא בה לא לזה ולא לזה ע״כ • ואין דבריו נוחים לי דדתנאה שפיר מיקיי
ונתב יבינו שמואל דאף פ״ג דאמרינן מצות אין צריכות כוונה
ה״מ כסמס אבל מכוץ דאע״ג דמשוס ספיקא ממנה מ״מ ממין הוא לצאת י״ס פקיעה :
וכתכו
הרא״ש

א־ח

הלכות

ראש

ה

דיס

הרא״ס והר’ןשנס6ל רכי׳האיי ו כ וגיד
סבא רבי אכהו ותיקןשיהיו תוקעץתש״ית סוף דברי בעל העיטו׳ולא המתיז מחילת • ולפנץ הדין דברי כמל סעיטו׳הם כדברי
תקצ (א)
סס״ת תר״ת לא היו ישראל יוצאיה
ידי
תקיעת
סוסריוהשיב
כך
היה
הדבר
מימים
רי״בס
ורי״בא
•
ועוד
יס
לסרס
דמת
בעל
סעיטו׳דסיעו
'
מרוע
'
ג
'
קולות
קטנים
כלאגל אין<i>f
קדמונים מנהג בכל ישראל מהם עושי' תרועה
יבבות קלות ומהם טושי׳יבבו׳כבדי ' שהו מופסקי׳סהן יותר מסיפו׳ג' קולו' קטנים תכופי' וכדפירס רש״י שברים ארוכיסג '״נ ח נ ז n״" f
סהס סברי׳ואצו ואלו יוצאים ידי חוכתס^
סברי׳ככדי׳תרועו׳הן
יבבות
קלו׳תמעי
'
מיבבות
אלא
דבהא
פליגי
ארס״י שהוא סטי דתנאי לא פליגי בשיעור תרועה גכגה׳״ינשת ^ ׳
הן והיה הדבר נרא' כחלוקה אע״פ סאינ׳
דלכיע
סיעו
'
תרועה
כשלש
קולות
קטנים
תשלתאיגלחה׳
הליקה ול  6היי מטעים אלו את אלו כי
אכיל בעל
הגדטו׳כת׳מסתבר׳ג׳שברים לקולו’' קטנים
מופסקי׳ול
מופסקין אלא מוכא דחתע ' סליגי דער יק סלא יעש־ז
מכמי׳של סללו מודי דיבכות תרועה היא
יבבות כשיעור לשברי' אלא שאין
הפס׳ביניה׳ולא פלייגי כשעורי עביל לה כקולות מוססקי' וטי עביד
לה ני,מי
וסכמיס סל הללו מודים כי שכרי׳ תמעה
אלא שזה עושה
שנרי׳קטני׳בהפסק כנו? גונח וזה עוש׳בלא
הפס׳ב ^י ת תכופי׳6 (01
ופי׳זה נ י יות :/כשיעיר ג׳ גנ.חי
היא וכסב׳ר׳אבהו יאה לתקן תקכ׳שיהיו
והוא יליל והסל שוה ־ וכ" כ הרמי׳כם ז״ל ולפי זה א״צ לןץאריך
וט׳ ש רבעוולפי זה אין צייו להאי׳יויג׳יצולי מ"«
באל«
לכ ישראל עושים מעפ׳א׳ולא ירא׳כיניה'
בתקיעסלתס״תיות׳מבשלתר״תפשוטהתסי-יתשתיקע
בתקיע׳של
תש׳יתיותרמשל תר״ת
וסברא
ראשול
היא
רעיהתוס'
דכר סההדיוסות רואים אותו כחלוק'
והא
הוא דכיון לסיעורא דשברי‘ ון־ת מעה חד ל7י!ע ר״תנסלר
וקרעת א״א ז״ל :
כת׳ר״ת
דאמ׳אגיי בהא ודאי פליגי לאו
פלוגתא
דג׳שברי׳צדי׳לעשותן
הנרכות כדלק«!
בנשימאח׳שהו'
הוא אין להאריך בתקיעת סימן זה יותר
סי׳תקג' /פעזשין
במקו׳תרועה אבל
ממס קאמ׳שיהיו מסעי׳ אלו את אלו אלא
לשברי׳ותרוע׳דתשידתלא עכדינן כנשימ׳ א
מבתקיע׳סי׳זה  :ומ״ש רבי׳וכ״כ הר״מב' תשר׳׳ת בשני!
תנוחי
ויליל
כגשימ׳אח׳לא
אינו
עבדי
מבואר
אנשי
וכן
בדבריו
כתבו
,
סהוא
ס״ק בהא ודאי עליגי במעשיה׳דתנ׳לידן
רוב
לא
כתב
אלא
המפרשים
0
פ
'
תש
״
תזמד 'גל
סיס פושה התרועות יבבות ותנא ברא
שיעו׳שלסה סברי׳כתיוע׳אבל ה׳המ׳נרא' ג אופן חשר"*י
שחשבו ל׳קולות בתקיעות אבל רי״ץ ניאת כתב שצריך לעשותן
היה עושה אות' שברים כל אח ' לפי מנהג
צריך לי«הרש5א
בנשים אחת ועל כן לא חשב בהןאלא כז׳קולו׳וכ״ב ארוני אבי זי׳ל שפירשם כן שכת׳רבי׳לא הזכיר סיסי׳לפי
יאריך בשברים
הבכי סל מקומו אף ע" ס שאין בזה
שוס
מ/נילזו' «67א
וז״ל ושברי׳ותרועה יש לעשותן בנשימ׳אחת משו׳ דילמא בנו ח י שככר ביאר שנסתם׳ לנו מה היא סמרוע
קפידא שסי־ישניה׳פנין בבי הוא
ואין
כאן
אבל כתב ששיעו ' השביי ' הס כמיוע' וכן קש״קהוא אחת
גנח וילולי יליל והבל תרועה אחת ואע!! פ שאין דרך האדסלגנוח
חילוק פנין אלא חילוק מעשה
ולפי
הז
כי
וליליל
«שיעור « רועה
בנשימה
אחת
מ
'
מ
תרועיהיא ננוחי ויליד וכעינ‘ל שתהא הוא
ססיעו׳היבבות
והשב׳אסד»שהשברים
י
^■ריו ר \וי״יר*ר* יר« *■! ' a
»• י יייי< ׳״ I
אמרי ' כדר ' אבהו מספקא
ליהאיגנוחי
 Aנתבא' «תקיעה ממעה
הס
ג׳והיכבות
ט׳וכן
כתבו
ז״ל
ולא
התרועה בלא הפסק ואס תקע תקיע׳ותרועה ותקיעה
בנשימ׳א׳
זה כדברי רבינו יפה עכ״ל  :וים ספרים פקיעה נע/ניחי ,
מס אי י לולי ייליל וכן כי אמרי ' מספקא
לכאורה -לא יצא שאין כאן
" ואס האריןה״3
&ן לא ראש
׳־־־י־־־,ולא סוף ומיהו
בירושלמי
ניה דלסא גכח וייליל צ״ל דלא ספק ממש ־• ״י •
 ■ן״־ו' — 1׳־״״׳
,
שגורסיןסרס׳יבןבני״ן :
כתב הי ! תקיעס !לאשניי,
לא
משמע
כן
דגרסי
קאמ' לעצץרינא אלא לחילוקי המנהגות
התם
עשאןבנפיח אחת יצא ע כ ואם האת
ממתני׳שמעי ' שאס רצה להאריך בתקיע ' « ליב׳לסיס׳דנעק,
קור יספק ולשון שאינו מדוקד׳הוא ודברי'
בתקיעה
ואפילו כמהמאריךאבל אס רצה להאריך «מ׳ב <לעגיאל,
אלו כ " מרי״עכא במפל׳ וכת׳על זה ומזה
הטעם
כמקיעו׳
סל
סדר
התפל
'
אין
עושין
בסברי׳יש
מי
שכת׳שהרסו׳
בידו
ובלב׳סיאריך
התקיע׳יותד מן הסבר להיכר ביניה׳
ררל ר ^ אלש אח׳־יססימני׳ואילו
היה תקנת ר׳ אכהו מסכי הספק היה לנו לעשות ולדידי לא ס״ל הכי אלא צריך שלא יאריך בסכ׳כדי ג׳שברי׳בינוניי׳ דכיון דאי מוחי
י ״ז ש ™  nנ׳פיהני־סא״לכ אין
כשלסתן אלא אח׳ סתהי ' אמת אכל לפי זה שלשתן גנח סיעור תקיפה כג׳ סכרי׳ כל שהאריך בשבר אחד כג׳ שברי׳ אין זה סבר מעכין
אמת ואדם יוצא בכל סח׳ מסס
ולפיכך
כדי
שלא
להטריח
על
הצבור די לנו גניחה אלא פשוטי היא עכ״ל :
והפרדכי כתג ה״ר יצחק הגיה וז״ל לי כר׳ סא״כ
באסימהס וי ס  -די שיתברר
מתון
כך
שכול׳
אמת
ואנו
עוסי
ס
תחלה
דברי
ר׳
אבהו
ליזהר
שלא יאריך כשברי׳סיעור שלש פחות של כל שהו׳ דכא דעבדיק שברי׳ היינו
ואח״  -דר  4כיא
ואת״ג
דברי
תנא
דמתני
להעלות
כקדש
לפתוח
בקקולסיי׳
מסו׳גנוחי גנח א״כ -תקיע׳לא הוי רק ג׳גניחות והס גדולי׳ יותר וכסכיל קסי* Pל *
כגדול וזהכ *מור
ופרח
פכ׳ל
אבל
הרמ״בס
מסמ׳סאינו
סוב׳כן
אלא
ספק
בעיקר
הוי
אלא
כסיעו׳ג׳גניחו׳וג׳
יללות
גניחו
פי׳כקו׳כדרך החולי׳המאייכי׳בגניחותיהס
יד« יו5ו סני־תס
לנו
בתיוע
היאןהיא שכת׳בפ״גוז״ל תרועהאמור׳בתורנסתפ׳ ואס יקציכשביי׳היבהנ״לד< איצא ע״כ • ( וב״ככת״ה סי׳קמ״אדדברי׳ אלודכרי׳
ליו בי ספי לפי
אורך
השני׳ורוב
הגלו׳ואין
אנו
יודעי׳
היאך
היא אס היא היללה של טעס והכי מ 3גיץ שלא לדקדק כאריכת העברי׳ ) וכ״כ כגסת אסירי והעולם לא
"
יי■1
.
.
.
סמייללין
׳
הנסי׳וכו׳נמצ׳מנין
נהגו
התקיעי׳ל׳כדי
כן
אלא
להסתלק
מן הספ׳מסמ׳דספק גמור
סקצרי ' הסבר כלמה שאפשר משוס דלדטת רש״י במעט שיאריכו
נספפ׳לנו
לפנין
הדיןוכ״נ
שהוא
דע׳סמ״ג
שנת׳כי
מסוס
'
היה
בפי
ותיבב
אס
יללה
יצא
מכלל
סבר והויא תקיפה שהרי לדידיה שיעור תקיעה הויא כשלשה כסות
הוא אסגניח׳הוא ועוש׳שניה׳ואק״ב ציפו שיהיו
תוקעי׳קפ״ק כי שמא נניחיהוא וצו' שלכל שסי  :י* כתביהיוקח בסס אכיו מאחר שיש בהלכ׳סבריץאין בספרי יסני׳ג׳
ואח״כ צוסו שיהיו מוקעי׳קר״ק כי שמ׳יללס הוא
וכו׳משמ׳בסדי׳שמחמ׳ספ׳סכסתפ' שברי׳אלא סכרים סמס אס תקע סכי שברי ' יצא שאין כספרי' מכין סכרי ' מ״ב ואץ
למבין
הדין תיקן כןוקודס ר׳אכהו כל מקויהי׳נוהג כסבר׳רב המקו׳ההוא וכשבא 'ר נרא׳כן מדברי הסוסקי' אלא ג׳סכרי' בעי' וכל שתקע פחות מהם משמע שלא יצא •
אבהי
קק
כל
השסיקו׳והתקין שיעשו כדברי כולם כדי שיצאו כל ישראל י״ח מקיע' זכ"כ הוא עצמו בסס רא״בן וכן מבוס כמעש׳שאירע במגנ״צא סכת׳ רבי׳בסמוך :
שוער
בלא
ספק
כלל:
שיעור
תקיפי
כתרופה
וצו׳בס׳
בת׳די״ס (דף לג ) שיעור
ללענין שיעור תקיפ׳דעת הימ״בס שהיא כחצי תרועה וכתבו הר״ן וה׳המ׳שטעמו
חקיעה כג׳תרופ׳סיפו׳חרופ׳כשלס יבבות ופרש״י ג׳קולי׳בעלמ בל שהו ובגמ (ס '0
מפני סכו מפרש דכי אמרי תנא דירן חשיב תקיעו׳דכולהו בבי וכוהיינו לו׳דחשיב
והפני׳שיעו' מקיע׳כתרוע׳אמ׳אביי תנא דידןקא חשי׳מקיפ׳דכולהו בבי תנא
ביא
כל שש תקיעו׳ואמ׳שהס נג חרמנו׳ ותנא ברא קח חשיב חד בבא שהם שתים וקאמ'
חשי׳חד בבא ותו לא סיפו׳פרוע כג׳יבכו׳והמני׳פיעור תמע׳כג׳ שביים
אמ׳אביי
.
.
שהס
כתיוע׳והר״ן
כתב
דלא
נהיר׳אלא
שיפו׳תקיע ' כממע׳א׳וכדפרס״י וכי אמרי׳
בהא ודאי פליני מר סבייגנוחי גנח ומר סבר יילולי ייליל ופרש״י
תנא דידןקא חסי' גבי תרופ׳בהא ודאיפליגי א״פג דאמרי׳דתכ׳דידן חשיב תקיעו׳דכולהובבי ותנא
דכולהו בבי וס״ק שיעו׳ג'
תקיעו׳כג׳תמעות ותנא ברא קא חשי׳דחדא בבא שימור ברא אק חשיב דחד בבא אפ״ה בסיפו׳תקיע׳נמי פליגי דשיעו׳תקיע' בסיעו׳תרוע׳
«מקיע׳כשימו׳המרועה ותמייסו חרא מילת׳אמרי שברים איוכי ' מיבכי' בהא וראי תליא דסכי קי׳להו ושימו' תקיעה כתרומיהילכ׳לתנ׳דידן דס״ל דסיעו׳תרוע ' כג'
סליגי אע״ג דאוקיעג דברייס׳לא פליגי ע״כ בהא סיס׳פליגי דלית לשנויי בה מידי:
יבבות שיעור תקיעה כמי כג ' יבבות וכי קפני סיעו ' תקיעה כג׳תרועו ' קא חשיב
ומיש יכי׳ולפ״ז צייך ליזהר כשביים שלא יאייך בכל סבר כג יבבות ובו׳ פד
כי
תקיעות דכולהו בכי ותנא ברא דס״ל שיעיר פרוע ' כג׳סבריס שיעור תקיפה נמי 'ג
סברי׳תרוע׳היא ויכול להארי׳כס
כמו שירצה כןכתכו סס התו׳והי״אש והביאו ראי׳ שירים וכי קתני שיעור תקיפה כחרוע כתיוע דידיה קאמ׳ וכדתניא סיעו׳תקיעה
למה שכתבו סאס מאריך
הרב׳במקיע׳אין
לסוס
מדמנן
המס
תקע
ביאשונה
ומסן
כתרוע׳שיעו׳תרוע
'
כג׳שברי
'
ולפי קטם זו אמת הגאוני ' שצריך להאי־י' בתקיעות
בשני' כשתי' אין כידו
אלא
אח
'
ולמדו
מסם דס״ה לתרועידאע״ג דשיעור׳כג׳יבבו׳יכול דמש״רת כדי סיפו׳ג׳שברי׳ומרוע׳ובשל תש״ת אינו צרי׳להאריך אלא כדי שיעור ג'
להאריך כס כמו
סירצ׳ומטע׳זה
נמי
אין
לחוש אס עסה ארבע׳וחמש׳סברי׳שסשכריס שברי' ובשל תר״ת כדי שיעור ג׳יכבות עכ״ל• וכחבוסר״ן וה׳ המ׳שיש להר״אבד
במקו׳תמעיהןוה״ל
תרוע׳
חייכת
'
כמו
שאנו
מאריכים ביבבו׳ויס לדקדק על מה שטס אפר' בזה שמא מפ׳שיפי׳תקיע ' א' כתרופה א׳וכדפר־ש״י וכיון דאמ אביי גבי
שכתבו צרי׳ליזה׳בשברים סלא יאריך ככל שבר כג׳יבבותשהס ג׳כחות סל כל שהו
_הרוע' בהא ודאי פליגו תו לא איצסייכיכן לפרלסי דמתני תקיעות דכולהו בבי קא
0א״כ יצא
מכלל שכר ונעש׳מקיע׳שהרי כמ-ש״רת אפ״פ שיאריך בכל שבר כארבע׳ חשיב ולאפוק' מפסטא אלא שזהו גורס לשנות בלשונות' דמנ׳דמתני׳סבר דתרוע'
וסמס׳יבבותאיןבנך
בלו׳שהרי
תקיע׳תש״רת
כריכ׳להיו׳אמכ
כסברי׳ותרועה
וא״כ
דאוריי׳יבבות
נינסו
דהיינו
ילולי סהס ג' קולות קטני׳ומ״ה קתני דפיעו' מקימ׳כג'
כשיאריך בשבר כארב׳וחמס יבמ׳מדיין אינו ארוך כמקיע׳וכןכמ״סת כיוןספי׳רס״י
תרועושסס ט׳טרימוטי ותנא ברח סכר גנוחי גנח והיינו סברי׳גדולי׳ויס נבל שבר
דשברי׳ארוכיי׳מיבכות ושיעור תקיעה כתרוע׳אע״פ
שיאריך בסבר כג׳יבבות עדיין ושב׳כדי ג׳יבמתוהוי כמי שיעו׳תקיע׳לדידיה ט׳טרימיטי וכשיעו׳דהקיע׳לא פליגי
אינו איון כמקיע׳ססיא
כג׳סברי״שהן ארוכים מיבבות וי״ל סכל שמאריך בשכר כלל אכל בסיפו׳דפרוע׳עצמ׳הוא דעליגי וכת׳ הרב המגי׳שלדפ׳זה הסכימו הימ״כן
כסימו׳חקיפ׳תר״ת
שהוא
כג׳יבבות
הרי
יצא
מכלל
סבר
והרש״כא
ונפש׳תקיעה אפ״ג דלגבי
ששיפו׳החקיפ׳כחרוע׳אח׳והיא או ג' סכרי ' או ט׳טרימוטו׳שהכל כסיפור
תקיעה
דסימ׳דידיס
לא
הוי
כתקיע
'
:
וכתבו
עוד
א׳וכן
עיקר
התוס׳והר״אס
ויש
מי
שהרי״ב׳ורי״בא
שהסמי׳בתקיע׳ של תשרת שצריך להאריך בה כסיעו׳ג׳ שברים
ספיסי׳דיבבא
היא
ג׳כסות
של
כל
דהו
ונמצא׳שיעו׳תמעס
כט׳
כחות
וכן
התקיעה
ומרוע׳שהס
י׳ח
טרימוטות
ואין
זה מיק' אלא סיעו' כל המקיעו׳א׳וכל אח ' היא כס'
ולדבריה׳אין לחוש אס האריך קצת כשכרי׳וצרי׳למסוך במקיע׳סל תשר״ת כשיעו׳ ג׳
טיימוטו׳עכ״ל ה'  0מ '  *.והר״ן כת ' על דברי הרא״כד נמצא מכסיו לפי שטה זו שאין
!שביי׳וג' כחית ופי שלא מסך בתקיע ' כסיעו' הזה ומסך בשברי ' לא קייס מצוה לא
מקיע׳תלויה
כמרוע׳יכלל
דהא
לתנא
דמתני׳סיפו׳תרוע
'
ג׳יבבות ושיפור תקיע ם׳
כמי ולא כמר ור״ח פי' נפ*׳רס״י
וכן הוא אומר בירוש ' אי זהו היע' בתלת דקיקין יבבות אלא חכנד׳נתנו שיעור לחקיע' ס טרימיסי דכי האי שיעור משמט להו ליסנ׳
עכ״ל הר״אס ז״ל וכ״כ המרדכי
וכת׳סמ״ג
סנראיןדברי
רי״בא ורי״כס :ומ״ש רבי׳
דהעכרת ולפ״ז אין לשנות בין תקיעו׳ של פש״רת ותש״ת ופי״מ כלל דתקיע ' יש
בסס העיטו׳מסתברא
ג׳סכרי׳ג
'
קולו׳מופסקי
'
וגו׳
וים
ספרים
דגרסינן
ג׳
קולות
לה
סיעורבפני עצמ ' ואינה תלויה במרוע׳ויס לחיס ולהחמי' כדברי הגאיני׳ז״ל :
קטני׳ מופסקין וה״ס
שדעת
כעל
העיפו׳
דאפ״ג
דאמ׳אכיי
בהא
פליגי
לאו
למימר
'
כחב
י״ת
דג׳סברי׳צריך לעשומ׳משיס' א׳ססו' במקו׳תתע׳אבל ג׳סברי׳ותמע
דעליגי
נסיעו׳פמע׳כדפי׳רס״י
אלא
לדברי
הכל
סיעור׳הוי
כגקולות
שכל
קול
מהם
דתשי״ת
לא
טבדינן
משימ׳אח׳וכו׳כ״כ המרדכי בסם ר״ת וכת׳שכן פי׳ראכי״ה וכת׳
הוא ג׳כחות כל
דהו
אלא
בגוופ׳דתרוע׳הוא
דפליגי
דמר
עבי
'
לה
כגקילו׳מופסקי
'
עוד
המרדכי
ששמע
שאומרי׳
'
מצריך
לעסימן
משימ׳
אחת שברים יתרוע׳דהוו חדא
ואמכי' קצת וקרי להו קטני' מפני שאין כל אחד מהם אמך כתקי־מ ' ומר עביד ט׳
תרוע׳וכפר׳סחליל אומ ' דאין בין תקיפה לתרועה ותקיפה ולא כלום אס כן לרבנן
נחות כל דהו שאין כיניה' הפסק וזהו שכח׳ ולא פליגי בסיעו׳סי׳הנך תנאי לא פליגי
דמודומיהאבשכריותמעה דחדא מילתא צי־יךכנסימ׳אחת ולא נהירא ורס״יפי'
בשיעור׳אלא שזה עושה סכרי' וכו'
שבטל העיטו ' הביא בתחל ' דבריו דברי התנאים התם נפוכ׳ולא כלום שלא יפסיק אלא כדי נשימה ר״ל דכדי נשימה מיהא מפסקינן
ומאי זאמ׳אביי בהא ודאי
פליגיולפיכ'
^כת
'
סתם
ולא
סליגי
נסיעו׳ורבי׳
השתיק A4* 5מז
ג אפילו

ד״מ
א־ח

הלכות

(ב ) אנל המנהג

ראש

השנה

$

תקשגא

הפ!6ט ג« 7ינ1גר אפי׳לר׳יהודה עב״ל
וכ״כ הגהו ' אשירי  :ונלאה דלדעחהאומרים לעשות׳משימ׳
א3ז לע1י' הבל גג׳ אתת מ״ס
צייךלהפסי׳ביניסה מעש דכסוף פר׳קמא דחולין גבי תקיפה כיוס טוב
ימ שעזא! ננפי «׳ שחל להיות בע״ש דקאמ' רב אסי הוקע
ומריע בנשימה אחת פרש״י בנשימה אחת אינשי הכי דמנ״מ
א' עכ״ל זהאגוי נ׳ ומ״מ מפסיק הוא
תרוע׳ותקיע תרי מיני כינהו אבל שברי' ותרועה מרוויהו במקו,־
בכתיס וכתבו בעל ת"ס ד ; ח״ללר״ן צייך להזה׳לעשות העברי'
ממע' קיימי ובחד
נשימה לא עבדי אינס ^ולא הוותמע' • ונר׳לצא׳י״ח אציבדמלהו
סרא׳קנת יגיזיגין כלס והיבבות
כלס
בנשימה
אחת דשכריס
פע&
במקו׳שתוקעין פלשי ' קולות כסדרי' נקל
אן ננ6י«;א' ויבבות
לדיקודאי
ממ׳אח
«הרכה
נינהוכתקיע׳ כתקיעה אחרונוז י
של
ניעמיס
תשר״ת
כשיעור
ב׳
תקיעות
כדי
שתעלה
הדבר שיתקע בנשימה אס׳ש״ת ובסדרי׳
תקעתי זעזי׳ נ י ותרוע׳לי' יהור׳וכי סיכי דלרבי
יהוד' צריך לשם תקיעה אחרונה של תשר״ת ובשביל
הראשונה של תש״ ה בשני נשיעו׳או חיפסגמקו׳שכהגו לחקו׳
ארתןבכזימיא׳עלל שיעש׳תקיע ותריע׳ משלמיאחת
כדמוכח
קאמר כירושלמי שאיכה עולה לן כלל אפי בניקוס
(ג ) יכן הס  7נדי
אחרויח רק קש רק לכל סייצר ? שיתקע
הרא״ש לעשות לנ בסי׳ החליל ?נ ^ גר ' וי 3כו ^ דיד ז דמנו׳
כשתי
תש״רת אכל בגמרא דידן מוכח שעולה לו בשביל
א׳י בעוכי1,
בישיבה0
אכל פ בנשימ אחת
דכיון ובסדרי בשתי
בשימו
הגי 5י .ריה ננפיפה אחתגינהי יו!5ס הוסי דסב ן6ח י מסה י
שתים :
איפכ' לא
מ! עמא דר״ת
מעש׳אירע כמגנעא שטעה התוקע כסדר שאחר שתקע
איזד *
שהנהיג
לתקו
'
קש
"
רק
לכל
סדימשו׳דאי׳
{  ) 7כתי באיו bי  w״ °ינ״ז
ב״פ
תקיעה
שכריס
תרועה
תקיעה
טעה
כשלישיה
ואהר שתקע ביה כמי קר״קוקש״ק מפיק ממס נפשן
7מ 7ימלאה :הסבר,ס ;הפס ‘s 3Dp
יגריו כתב בתסוב׳דסלסה■n3Dל3ממעהור" ;,שני שברי התחיל להריע וקצת הקהל החזירוהו
לראש וקצתם ולהפסק לא חיישינן וא״כ אי עביר ס״ת
למקויאלא תק״ע'
נשיסה ( wf
אמרו לו תקע שבר אחר וסיים והוא
התחיל לתקוע כבתחלה
א• :סוף הדר קסיין
בנשימאסת דילמ׳קר״ק הפת הואושירי׳
עבדיקלמדבמקוסתמע׳ כינהו אבל ג ׳ ותקע ג״ע
<?» יא היתה ע<ל.ס
תשרת ואמר ה״ר אליעזר בר נתן דשלא כרין החזירוהו .לקו כלוס הוא ואי סיס מתחיל בשברים
סברי׳יתרועה
דתש״רת לא
על70ר קס״ק ג״נ
מסמב׳דגטחי וגס התוקע עבר
על
שבות
דרבנן
שלא
הפסיד
סדר
■
כס
שהתחיל באותה נשימה של תרוע׳לאששיב׳תיועס
«< ןהתקיע' 5גטוף וילולי בחדא נשימה לא עבדי
אינשי להריע
אחר שני השבדי' כיו] דשכרים ותרועה שניהם משו
סזר קפי׳ק
תרוע׳כלל בה״ג ובמקו^ שנהגו לתקוע בסורים
היא ■והרמ״כן סולק עליו דהא מרוע ' אחת
«גילה לתחלת
היא דקרא עכדינן לחו שממ גנוחי ויליל והכל תרוע׳
סדר ואיןיאוי להפסיק
בה
אחת היא והוי ל י ׳קיש״רק קש״ק קר״ק אין נקל כ״כ לצא' ידי
־ה יאשס שהן
קר׳ק ולא תקנו
קולות כאלו נתקלקל כשביים שחוזר אליו אלא היה לו לחזור ולתקוע כולם ע״מ יתקע על שני דרכים בישיכם
לחזור ולתקיע לכל מוחלקיס הרי אינם
מיחלקי
^
יימי
מפסו
^
ובסדרי
'
שכר
אחר
כדלעיל כיון שאותו מנהגמישוש
הדר אלא ח  £!8ושביי׳ או מריעה אליבא דר' יהוד׳שהוא
ולהריע ודאי אם גמר התרועה שהתחיל בה בטעוהוי
רניתא למילת מיהי מצריך לעשותם בנשימ ' א׳מסוס דסכירא הפסק כיון דגשברים יש להן להיותזה אחר זה והופסקובתרועה דשמ׳קי״ל כמ״ד 0מרי׳ת ושני' מד0וצכך
אס לא עפה אלא ליה דמצו' אחת הן וה״ה בשברים והריע' הוי בתרועה
תוקעי׳געכיןדסתיןאהדדי ולפי !ה בנדון
שנחלקה לשנים יאינה כלוס וצריך לחזור
ולתקוע
תקיעה א׳ לפניהן
תשר״ת
אכל
דיקנמי
שני
נפיק
י״ס
תשר״ת
מן
ההורס לכ״ע עכ״ל:
הראשונים לא הפסיד וא״א הר״אש ז" ל
ינא עכ׳ל ניאו ר לדידן עכ״ל הר״ן  :וכ״כ היא״ס דשכריס
ותרועה
יש
ונרפדלדדןדנסיגיןלתקו׳בסדרי׳קש״רק
לעשותם בנשימה
לגליו דקרי אנו
אחת יככי כתב אפילואם גמר התרועה כין השברים לא הפסיד התקיעה
הביא
עסיןג׳שיריס אלו _
_
_
רביגפונו • והסמ׳כת'
וממה
קש״ק קי״ק סיעש׳בישיבה ש״ת3נשימ׳
_
_
שכת'
_
שתקע
אלא
חוזר
ותוקע
ג׳שברים ומרי׳
מכס
ותוקע דכיון שהבל היא אח ובסדרייכשמינסיסי דכיוןדנמשומן
מפיק א כת"ם רבי׳ נמצא מנין התקיפו' שלשי׳
כר׳שסיא תרועה שהרי אני עושין גנח ייליל
משוס
ר׳הזס ( א״כחת״נ
רלמא
תרויהו
סובר
תרועה בנסיס׳א׳ כ׳י״ח לדבייהכל כמועהוכחתי
שבסיסן
תס״ית יכיל הוא
להפסיק א״כ
ינא
חרא תרועה היא אלא שנתקלקלה ולא הוי הפסק מידי
גפקייעה ב
דהוה הילכך ביש בה שעשה ג״ס סש״רמיפסס
אסת « נ' נ הר״ן
נער' נתיא דר״ה כנס
מנדי א“« אגל אכל
אסירי מן
הירושלמי סאס פסאן סילן כנפית ' אחת יצא לא תיקשי מפאלרבי׳ מ8
דאיכא
לאוקומי
דקש״ק
או
בקר״ק
דכדידהו אין קפיד' דליכא למימ׳בהו לא עבדי

!'1nc3
לאשתיגתי

ממריהר״אש <דא'

 06דל « ינא וע׳יש 0מןה יימיוע
התפיסיסאחת.
ומה
אבלה ים ^ת זיכ 1יע היכה
סכהרא׳סאסהק ^ץ•
דשכייס קול אח' שאינו מעין התקיע ולא דמי להאדתקיץ ר אבהו
הימ״בן כתב
דאמרי
וסדיאלי׳יוורת' פ׳
ותקיעה בנשימה אס'לכאורה לא יצא וצו'
דאפי׳ע״יתנאילא ותרוע׳דתש״רת כולן תיוע' אק׳הן דילמ' דשכרים או תרועה הוי
הפסק
דהתם
אם
תרועה
גנח
הוי
יליל
קול
כיאה מדבריוששוב' שמאחרשיהרוסלמי
ינא
יג״יכתגלינא גטחידלולי הוא תרועה הלכך אף על פי אהד לגמרי ואם הוא יליל הוי גנח קול אחר לגמרי אבל הכא
א 0התנה שתקיע׳
כיבהדיא דיצא הכי נקטי ' ול'נ שהוא דעת
שמהם
קול
שמשוני
'
א
'
של
בקולן
אין
לו
תרועה
להפסי
ואס
'
ביניהם דש
עשה ר' או ח' שבראה אחר זה כלי
זיתה׳ לאיתי.ה0ד'
סר״ן  :אבלרבי' ייוחס כתב בהםהו״אש
 6ה( אהננ?]1כני ל; לחוש לדבריו פכ״ל ־ ומשמ׳מדבריו דאפי' הפסק אין בכך כלום שהרי
לכתחלה
יכול
לעשו׳מהם
כמו
שירע׳
ובסס קצת מפישי׳סלא יצא  :ובמוססחא
לדברי האומרי׳דמנין התקיעו' הן
שלשים אבל אם עשה ב׳תמעות זו אחר זי או שתקע אחר התרוע תקיעה
מצאתי תקע והייע יתקע' בנשימה א׳לא
אס רצה לעסו שברי' ותרוע׳כנשימה
חח'
כמתעסק
שלא לשם תקיעה והפסיק בה כין תרועה לתקיעה או יצ׳  :כתב הכלבו גסס הרי" ג הוי יודע
יסאי ולא אמרו שהס סלשי׳אלא
לומ׳סאס לאהד שתקע נ
שאין ־פירש
הקול
ויפסוק
שגרים שחק והפסיק ואחייב תקע שברים אחרים , -
שברים שישבור .
,־
רצה להפסי׳ביןשכרי' לפרוע
הישו
'
בידו י״א דלא הוי הפסק אלא
כשמפסיקבתרועה בין שבדים
לתקיעה אלאפבי כארס המנחמשכר ומכפבלב
ולפי זס ולפי
אסירימהיומיסכתכתי בסס
להפסיק המח־־כי או
והגהות
טוב
ביניהם
שמפסיק בשברי׳בין תקיעה לתרועה אבל כי האי שתקע
שתייסן יב 3י,
המפסיקץת \ יי ^ ת " \
עכ״לננ י-:עי ףשש ?מ
מלעשותן בנשימה אחת והיא סנא ישהה תרועות .זו אחר זו
לגמרי
או
שתקע
ומ״ש והן
באמצע
תקיעה
כמתעסק
לא
הוי
ייירי
ככר ייי-
ו
יבבות איומה
נתבאר
שיעורן:
בהססק׳יות׳מכדי נשימ׳ומכל מקו' מדברי הפסק לחזיר לראש אלא גרם׳ייוצא ולא נתקלקל הסדרוהרמכ״ן
ו  0״ש וסועין המפסיקין לגמרי פשוט
הר״אש משמע דכעיגן שלח יפסיק ביניה׳ כתב רבכולהו הוי הפסק והביא התוספתא תקע וחריעוהז׳והרי׳
הוא  *.וא□ האריך בפקיעה אחיונ׳ סל
כלל ולכן היה
פפמי׳הג״טראוי לסנהי׳לתקוע משיירת וחזר ותקע אין כידו אלא אח׳פי תקיעה האחרונה אכל הראשוג
סש'
תשר״ת כשיעור שתי מקיפויוכו׳בס׳במ׳
סברי׳ותרוע׳משיס׳את'
הפסיד
בשביל התרוע׳ שהפסיק באמצע ומזו
התוספת
'
אין
קושי
,
דר״ה
פנןמקע
כיאסונ׳ומסךבסני׳כשמי'
והג״פיבהפסק ביניה' והעול' שלא נהגו כך לדברי א״אהר״אשז״ל שכתב שאפייאם גמר התרועה בטעות
אין בידו אלא אחת וכי סר״אס פי ' בשניה
אפש׳שסומכץ עלמה שכתבתי בשם רבי' לא הוי הפסק שהוא לא
אמר כן אלא בתשר״ת שהתרועה שלהייניבחקימאסתנ׳ סלמלכץ׳ה6
דיךבה
האי דמדינ׳באי זהמהג׳ סימני'שיחק׳ יצא
המעות היא מעין התרועה שיש לו לתקוע אבל בתיירת
שגמר כסיעו שח־ תקיפו כיישמעצ׳לוגסלתקי
י״ח ולא התקינו סיהו מוקמין כל השלש'
התרועה
מה שמריע אח״כ הוי הפסק ואם
סימני ' אלא כדי שלא יהיו אלו נוהגים כך
תקע ל תשר״ה ^ ראשונ׳של זכיוטאקכיחאלא א !?1פפיקי׳
תעית
תקיע׳אחת לפתיס לא מפסיקינןבירוש’
* תר־תכוזונן וטעהבשל'־»י :י'" » שצריוילתזודכלו »־
ואלוכוסגי׳כךותסא תור׳כסתי מורו׳כעיני
גיסינן
עלם
דהך
מסנ׳אפי׳אחת
סין בידו
ההדיונומכיון דבהאי רשברי׳ותריעה ליכ'
למה יאש׳גבי סוס מצטרףוסופ׳גבי ראם'
היכיר׳להדיוטו ' אי עבי׳להו כנסימ׳או אי
 IRvSשיגמור ולתקיעות מיישב
מצטרףלא
ש
ריס׳איתלי׳סיפיולא
צ
י
^
סיפ׳אים
עביר להו בשתי נסימו' לא ראו לתקן שוס
שרי Qpnיוח^יןץךךמך* יגומ׳
לי׳ריש׳אלמ׳דשניילאעלת׳לוכלו׳ומפיפי'
מקג « «׳> H״״
מקנ׳בשבי׳כךאלא, ,דעכ׳כמר עבד ו)
ודעכ׳כמ' עד ירום קיניני ויאס׳ אשרי יושבי ביתיך
עבד ■ :
יני
למסיג
יגו׳ומחזיר ס״ת לחחומו דאיןבידי אל אחת תקימ׳ראשונ׳ומביאין
לעשית׳בנשימ־אחת
כמ
ואומקריש ומתפללין הצבור בלחש הפלת מיסף אע״ר רהימ ^?ל
סעד לדבריה' וכו' ונ״ל דהאי סעד אין בו
לצאת י
ח
לדביי
הכל
ימאן
מזרי
דצריך
כר
ג
דאמד ש" צ פוטר? דתנן כשם שש״צ הייי•' י״ד Vniii
לאפסיביניהם
הייני
ממש ונו׳פלא ודאי האי דנק׳מקעבראשו'
לכפחל׳אבל
בדיעב׳
חייב
רב
?
גמליאל
אומר
נמל י *  - -ך כלאחר ואחד
משו' דמינה ידעיק דהאייך בשניהכשתים
ודאי יצא אם עפאס משימה אחת דהא
כרבי
הרבים ראסיהנא
הלכה
כיון
דהאריךבה
יומר
מבראשונ׳וקשסלי
י -י -
 Ali Z -למיינן בימש תקע וסייע
יתקע מפיחה אחת יצא ולס
פדיףיפספד ^^ ^רים ה V
.
ש^ יח
לתרועה מספטק דכץ חףעל׳ חיץע׳ י3ץ י|ריע ^
;אי I
ו
ן
ן
סב
ס
על
הך
סייופא
מדפייךבפ׳ראוהו
3
״ד
וילולי
ואמאיליסליקבתלמי אלמא דפסיסאליס
בחדא נסימ׳לא עבדי אינשי ס״נ ל 6עבדי איכשי חיזיע׳ותרוע׳בחדא
 ,לתלמוד
דידןדלחד מיה׳סלק׳וגס מדמסניפסוקיתקימח׳מהדדי לאמפסקינןמש«׳
וכל
שכן
הוא
דהא
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אכל מדסתמו הי״ן ורבי ירוחס דכייהס כרא ' סהססוברי׳רביו׳שני
נמי

בין בר״ה אס הס בקיאי׳5
/ץ vב ן כשאר ימו הסה אומר אס
מוספי וכן יש לדייק מלסון הד׳ ן שהרי כ' שאץ מזכירץ פסוקי ר״ח כדי
בר״ה הילכ׳דשדו ס 3א י
לנ
״
ס
סן
י
_
יי
ן
ואיפסץ הלכתא כר ג סלא יאמרו
דיו׳סני פיק׳ואס אית׳ליס שיאמת אופס ביוס א׳ולא בשני שהריעול*
אבל דפיראס סס3
קיאי׳א
זה
׳<
£מפו
מףא
׳
ף
סיציסי
אע פ שהסבקיאי היו מחל בין
תסל׳ראשון לשני לפנין הזכר׳ מוספי ועוד דבשני עסיק ואתי כדקאמ'
ובעל העיטור בבני
העיר
איירי
ככ״ל
כ
׳
סרו
״
כס
ב
ף
תסן
^
Dr
צ
^
וצי 6ן לכ״מ כרי שלא
יאמת דיוס שני עיקר יעלס קאמ׳ימ״מ׳צ״ל בר״ס את מוספי משמ׳ דאיום
שיתפללו הצבור
מח
ל
ה
והש
״צ לל
ל ״ ״  5 1זן׳
הוא מני
דאדכינפי קפי הילכך בין ביום ראשון בין ביו׳ב׳אומי את .מוספי וכן שממתי
י״ צל  0תהלל
.
_
מ כנחש כד להסדיר התפל ואח כ יחזו ססיו נוהגי
גדילי,הדור •׳ י• ואיבוד .עלינו לשבח וכי׳ וכ״כ רב משש גאון ועגלי
א
ל
א
ל
•
י
^
כה בקט לוניא ובכל מקי סהס ברי ה בלחישה אי גמר
סהזכירכל עלינו לפכח לימא ואי לא לימא מלוך יש לתמוה על זה דסא
לססצ״ל
המוסף
מיד
עס
הנבוך
מלוןאפי
.
פסוקי מלמות הוא
. .
ן
ומליצולסבס סוא קודסלנל פס< ?<
יוכלו
י שרובן עמי הארץ ולא
האיץולא י _
המלכיות ואס כן
_,
כך. .
הכי _ .
מבעי ליה למימר אי גמר עלינו לשבח ליעא ואי לא לימא
להתפלל מתוך הספר אלא בעמל גדול משוס
דאוושי
ברכו׳ולזה
מתפללי׳
כולם
יחד
על ק נקוה
לך שהוא התחלה לפסוקי מלכיו' ואיפסי לרב מסה סבר כמו הגאונית
פס הש״צ כמו שאחר
סיוס לזרעו תזכור מקר׳אותו ע״כ וכ׳ עוד הנססא המפורסמת היא ועקיד׳יצחק סאומריס
אאץ
מתפללים
תסט
אלא
0
״כ
דהשת׳כיון שאין היחיד אומר זכיונות
והמדקדק
לומר
לזרע
יעקב
תזכו׳מסכה ממטבע ססכפו חכמים ושופרות גס
כן אינו אומר בברכה רביעית פסוקי מלכיות ובהט אפי שפיר מאי
בברכו׳ואיכו
אלא א סוע׳כי לא מסכמי סאל על זה שהרי שנינו קוני שאינו נהכ׳לזר'
דכתב דלימא
מלוך אלא דקשה דמאסר מאינו אומר פסוקי מלכיות למה יאמר
אברהם
אסור
בישראל
ומומר
«ליצר
באומות משוס שנא ' כי ביצחק יקרא לך זרע עכ״ל •

השנה

תקצא תקצב

רפא

 ]jעלינו לשנס שהרי עלינו לשכ׳לא נתקן אלא מפנישאנו׳צריכי׳לומ'
פסוקי מלכיו׳ לדברי קבלה בזס מקדימי דברי קבל ,לדברי קדוס'ש"מ שבכל מקו' מקדימין דברי
אנומשנחי׳קוד' לשי״ת סהכדילנו מן התועי׳ושמא י״ל דסוב׳רב
משה
דאע'
׳
פ
דאין
נןדופה במסורת רבותינו הגאונים )"ל ואימסר דטעמא משוס ממלין כקדש ואין
ן* !,היחי׳אומ׳פסוקי מלכיו' מ״מ לזכר כפלט' אומי עלינו לסב'שהו'
מפלת התוש׳סאנו מורידין והילכך מתחיל בתורה דהתחלה מפליא היא ואפ״כ כתובי' דליכא• למלויי
מוסיפין במוס׳ ר״ה ועי״ל דשפי׳סבר רכ מססשיחי׳מתפלל תשע ולפי
שתחל׳הפו' צתורה וסקדימין ? תוביס לנביאים כדי סיהיה אס״ב ממליןבקד׳פכ״ל^ ׳ ואםבא
 1סאנומוסיפי' כתפלה זו הוא עלינולשבח
להוסיף פל י׳כת' אבי העזדישיכו'להוסיף
(־ :.קור׳לכל סחוס' בסס עלינו לסכ׳והוי כאילי ג״פ מלך זכרונו׳אתה זוכר וכוי ונהגו ילהפסי׳בין ב׳פסוקי׳שבירמי׳ כ״ב הר״אס בסמו בפ' בתר' דר׳י׳ה ואפ׳ג
| * במ׳צי גמ׳כל תוס' שאנו מוסיפי׳סתחלתו
לומיכאמצע פסו׳אח׳של יחזקאל לפי שהמין זה יזה ובטוליטול׳ דאמרי' הני י׳ פסוקי' כנגד מי לאו דוקא
 !( 1מעלינו לשבח לימא ואי לא לימאמלוך
נוהגין לומ׳יעלה ויבא מכהנות ומנהג טוב הוא ובאשכנז אין כינהו דהא ז׳שקורין בשב'ושש׳ בי״ס מפי׳
נ; כלוט׳ ולא יאמר תום דמלכיו' ואעמועינן
נוהגין וחותמין בא״י זוכר הכרית פקהנו׳וה' פקד את שרה עולה במגלה כנג' מי תקנום ואפי' הכי תני צץ
ן ) דלא תימ' כל דלא גמר לסדורי תפל׳מוסף
פוחתין מסס אכל מוסיפיןסליה׳ה״סנמי
יי ׳ גמלכיו' זכמט' ושופרות כדמקן רבנן לא במקום זכרונו׳ וכן פקד פקדתי אתכם דברי ר׳יוסי רי׳י
אומר
אינו
כזיכרונות והלכ׳כר׳יוסי ומ״מ נהנו כר״י שופרות אתה נגלית וכו’ הכא וכ״כ הר״ןוהמרדכי וכ״כ ה'המ' בסס
 jלצלי כללקמ״ל • ה״ל רב מסס גאון כמו
הגאוני/־כתברכ האיי נהגו לוממלכיו,
שהו׳כתו׳כהלכו׳ הר״יץ גיאת רכ מסס
וחות׳בא״י
שומע
קול
תרועת
עמו
ישראל
היום
ברחמים
ונוהגים
בסד׳סהס כתובי' בתור׳וכו׳אפ״ג דגגמר'
 ;'iדסיד דכעי לצלויי עלינו לשבח אי גמיר
להרבו׳כפסוקידשופרות ואין לחוש תרוע׳הרי היא כשופרו׳כגון אינו מזכיר בזה הסדרכלומ׳דתלמוד׳לא
| לצלויי ליצלי ואי לא גחי׳לצליי למיהת חד יום תרוליהי׳לכם הלכך,זכהן שיש
 '1ולמישמע חד מאחוריס לא דחוכ׳דצכורא תרועה יכול לאומרו עם הזכרונות בו תהל כגון שבתון זכהן קפיד לאדכורינהו כסדרן ססיט' דכסדרן
ועם
השופרות ומלכיות שיש
אמרי' להו וכ*כ הר״ן בפי׳בסם רבי' האיי
הוא דקאמרי׳סדר ברכויאומ' אכו׳וגכורו'
עמהם תרועה כגון ותרועת מלך בו יכול לאומרו עם המלכיויועם ז״ל  :ואין היחידים נוהגים לומר כאשכנז
 1Jוכו׳ואיגמירלצלויי עלינו לשבח ליצלי השופרו׳ כתב אבי העזרי יש שאין משלימיץ למטן י׳פסוקים של היום הית פולס אלא בחזר ש*צ התפל' טל
§ £בלמיש׳ולא ליתק׳ליס חברי׳כי סיכי רתוק׳
התקיפו׳אבלבני ספרד נוהגי׳לאוטרו׳אף
 1לסלי' צבו׳ אלאשמע ט' תקיעו׳כלשמתא זכרונו׳ וזכרתי להם ברי׳ראשונ׳ופןביו׳שמחתללפי שאינן סמוכי׳
לשא׳המקראויכמו מלכיו' שאוס ,מיד ובתורתך כתוב לאמ׳שמע כשמתפללים בלחם  :שסע ישראל וכו׳
דמתרמי ליה לא גמיר לא מחייב
ישראל ועוד שאין בו שופ׳אלא חצוצרו׳ולא• יתכן דבריהם שהרי וכן וידע' היו'וכו' וכן את הראי׳לדע׳בהני
אלא מלוך על כל
ושמע
תלתא איפליגו רבי יוסי ור' יהוד' בפ׳בת'
| נפיק י״סעכ״לנבתבסכלבוי״אשהיחיד שנינו ומשלים בתוריולדבריה׳לא השלימו בתור' ומה
שהרחיקום
דר"ה ( סס )וקיימ'לןכר' יוסי דאמ'דחשיבי
§ אמו' עלינולשב' ומסתב' הכי מסוס על כן לפי שהפסו׳נופל על לשקשל תפלה ומיהו
תימה למה תקני לוט' מלכות ולא הוצרן־רכי׳לכמחס אלא מסו׳
 Iנקוה לך שמתחבר עס עלינו לשבח כי עס פסוק שיש בוחצוצהולא שופ׳הלכך על
כרחין
צרכינן
למימר
פסוק שמע ישראל סאנו מסלימין בו
 fמפני חטאינו אינו מתחבר יפה וכן נהגו שאינו משלי׳ומה שאומומסיי' בתור׳
היינו
היל
שלא
אם
'
אלא
׳י
כמלכיו
'
:
ום
י
ש רבי שאו שערי׳ראשיכם
|
לאומרו אפי׳ביחי׳זאין פוחתין מי׳פסוקי' אבל
אסהוסי׳לאחיישי׳ומסיי׳כדבעי ואנו מוסיפקפסוקייבזכרונו ,קדמאה עולה כמקום שנים וכתראה פולס
uשמלכו' ככל א׳מהס וכו׳עד
והלכתכוותי'
ושופרו׳ומ״ט סודרי התפליחזרו אח׳פסי׳של תור׳והרמ״בןהי׳מסיי' כמקו' ג' בס' כת'דר*ה (ספ )מכי'שאוסערי'
| מבוא' כפ׳בת' דר"ה ( דלכ ) :ומ״שואפי'
■ בשופרו׳לא הביט און ביעקב אע״פ שכבר אמרו עם המלכיו׳הא רחשיכ׳וכו׳ראשוכ' שתים שניה ג' דברי ר
■ | לאאמ׳מהסכלוס אלא ובתורת׳כתו׳לאמ'
אמרי׳אם רצה אומרו עם המלכיו׳ ועם השופרו׳והרי״ץ גיאת היה יוסי ר' יהוד׳אוס׳ראשוכ׳ אחת שנייה סתי
| יצא גשילהי ר"ה ( דף לה ) א״ר חננאל אמ
׳
אום׳ יום תרוע׳יהי' לכם וא״א ז״ל ל ואני אומ׳ שאין לשנו׳ממטכע ופרש״ידסעמ׳דר׳יהוד׳משו׳דסב׳דמי הוא
רב כיון סאמ׳ובמורמ׳כתו׳לאמ׳סוב אינו
זה מלך הכבוד לאו ממנינא ויש לממוס
צריך ופרש״י דאפסוקי קרבנות המוספין שנהגו בו אבותינו וכי היכי דתרוע׳בלא שול מקרי שופ׳ה״ה נמי
דכמאיפליגידמשמעדלאכפקא לן מידי
קאי ובש׳רבופיו פי׳דקאי אפסוקי מלכיו׳ תקיע׳ומשוידכתייביה חצוצרוילא גרע והכי מוכח בירוש׳שהיו
משלימיןבו בשופרו' א״א מלכיו' זכרונו׳ושופרו׳שלפורענוימלכיו׳ כמחלוקת זה דהא דמשמ׳ די' פסוקי׳ אכו
זכרונו' וסופמוהקשהואדהוידלאכרבנן
צריכי' לומ׳סככל א׳מהס מוזכר מלכו׳ומס
כגון
חי
אני
נאם
| ודלא כר יוחנן כן כורי וי״מ תירץ
דסיכא
ה׳אלהי׳אס
לא
ביד
חזק׳ובחימה
שפוכה אמלוך לי אס יהיה כזכר בפסו׳אח' מלכו׳פע' אס׳
עלילזכרונו
'
| דאפחי׳פליגי דלא יפחות למר
כגוןויזכו׳כי
בשר
כדאית
ליה
המה
שופרו׳כגון
תקעו
שופ׳בגבעה או שיהיה נזכר כמה פעמי' ומדסוי׳יפליגי
י? ולמר כדאית ליה אבל אס אינו ר״ל כלל אבל אם בא לומ׳מפכיו׳זכרונו׳ושופרל
מפורענות
של
א״ה
אומר
כהני קראי כר׳דלאואמנין קראי קפדיסן
| יפשיר את עצמו ע״י ככתוב בתורתךשאז מלכיות
ה׳מלך עולם וער אברוגוי׳מארצו זברונות זכור ה׳לבני אלא אמנין הזכרת מלכיו׳וזכרונו׳וסופרו׳
'ין הוא כולל כולם ביח' דנביאי'וכתובי׳כולהו
 Iאיקרימור׳אבלכשאמ׳פסו׳א׳גלה בדעתו אדו׳שופרו’ וה׳אלהים בשופ׳עליה׳יתקע והלך וגו׳וא״א זכרונו׳ של
ולישכ׳דמתני׳הכי דייק דקתכי אקפוחתץ
 ,סאיט מצ׳ לכלול כול׳בכלל וכתורת׳ כמו׳ יחיד אפי' הן לטובה כגון זכרה לי אלהי לטוב׳זכרני ה׳ברצוןעמך מעשר׳ סלכיות וכו' ולא קתני איןפוספין
א״ר יוסף לא לצליאיניש צלותה דמוספי דריש שתא בתלת שעי מעשי פסוקי מלכיות וי' פסוקי זכמנות
| לאמ׳לא יפסו׳מן סמנקלמר פדאי׳ליה ולמ׳
קמייתא ביחיד זימנין דמיפקר דינא עליה ומרחי :ר׳פסוקי סוסמ׳אלמא דלאו במכין קראי
כראי׳לי׳עכ״להרא׳והי״ןפי׳דרחננאלאמ׳
תליאמילת׳אלא כמכיןסמלכיויוהזכרונו׳
2XDD
' j>lרב סכר כר' יוחנן דאס אמי שלש שלש יצא
 JHK1מחזי׳ש״צ התפלה כדי לתקוע על סד׳
והשופרו׳ואע״פ שרבי׳כמ׳אין פוחתין מי׳
?
,
הברכו׳רתנן מי שבירך ואח״ב נתמנה לו
ופ״ה אמר שאס אס׳ כי המלכות שלך היא
פסוקי׳שמלכו' בכל אס׳מסס וגס הרמ״בס
־־
ולעולמי
עד
שופר
תמלוך
תוקע
ומריע
בככו׳כצתו
'
ותוקע
בתורתך
פי
'
שהמתפלל
טברכו׳ולא היה לו שולי
כתב וצ״ל בכל ביכה מהן י' פסוקיה מעין
.ז וכ״כ בדברי קדסך וכ״כ ע״י הנביאים יצא ואח״ב נזדמן רו שופר ודייקינןטעמ׳שלא היה לו שולאבל אם יש
הברב׳
י״ל דלאו דוקא נקטי פמוהיס אלא
כאילו הזכי' ג׳פסוקיילמלסיו׳וג' לזכרונו׳ לו שולתוקע
על סדר הברכו׳ומוקמי ליה דוקא בצבור אבר יחיד משו׳דברוק אין ככל פסו׳אלא מלכו׳א׳או
י!
וג׳לסופרו׳והיס״כס כת׳בפ׳ג'שאפי' אמר אפי' אם יש
רו
שול
אינו
מפסיק כברכו׳לתקוע הלכך מחזיר ש״צ זכרון א׳ או סופ׳ אס' נקטי הכי אכלאס״כ
;; ובתורת' כתו 1לאמי ואמ׳פסו׳אס׳של תור'
התפלה ותוקעין למלכיות תשרי׳ת ל׳א ולזכרונויתשיתולשופרות דאי מסתכ׳קיא דאית ביה מרי׳ זיפני או
 Iוספסי׳שוב אינו צרי׳כלי׳ומיע׳הואלדבריו
תר״ת ומן הראוי שיתקעו למלכיו׳ תשר׳ית תש״ת תר״ת פ״א וכן תלתא מלכיו' פולס כמקו׳סני׳איג' וה״ה
 £רב חננאל א״ר דאמ׳כמאן עכ״לוס׳המ׳כת'
לזכרומתולסופרית מ״ל  :ומ״ש ונהגו
שהר״מב' מפרס דר' חננאל סוב׳שר׳יוחנן לזפרונו׳וכן לשופמ׳והכי אית בערוך שכ׳והני רמחמירי ותוקעין
שלשים כריתבין ול׳בלחש ושלשי׳על הסדר כנגד ק' פעיות דפעי׳ להפסיק ביישני פסוקי' שבירמיה יכו׳הב'
’  fלאמ׳אס5מ' שלש מכול׳יצא מכל הברכו'
פסוקי' סבירמי׳סס זכיתי לך חסדנעורייך
אימיה דסיםר׳ואילין י׳אינון כשגומרין
כל
 Iקאמ׳דהיינו מלכיות וזכרונו' וסופרו' ובא
והכן יקיר לי אפרי׳ומפסיקי' ביניה׳כפסו׳
רב חננאל ופי׳דבעינן סיה' אותו הפסו׳של מויומדברי הגאוני׳נר׳
כפי׳רבי׳פכ״ל חפרתי אני את כריתי אותךכימי נעוריך כדי לסמוך זכיר ברי׳ימי נעורי'לזכיר׳חסד
 :.ופי׳הר״ן כתבו ה׳סמ׳בסס הרמב  *.fומ׳ש רבי' ומ״מ כוהגיס כת״ק לומ׳ י' אינוכ״ל נעורים :
פקדונותוה' פקד את שרה וכו' וכן פקד פקדתי אתכם וכו׳ בריתא
 fילא כת״ק בלחוד עבדינן אלא ככ״ע דע״כ לא פליגר׳יוחנן את״ק אלא
בדפב׳אבל בע׳כת'דר״ה (שס ) וכתכו סרי״ף והרא״ש דכסוג עלמ׳כר׳יסודוק פסקהר״מכ׳ונ״ל
; לבתחלה מודם ליה והכי מוכח לישנא דסתני׳דקתני ר׳יוחנן אומ׳אס
אס' ג' ג' יצא דטעמ׳דכיון דאיכ׳קראי טוכא למעב׳אליכא דכ״עעדיף טפי  :הרועה הרי היא
ימשמ׳דלא אמ׳דסגי בג' ג' אלא בדיעב׳אכל
לכתחל׳מוד'שצרי' לן «' י' וכ״כהר״ן כשופרו׳כגין יום תרוע׳יסיה לכס הילכך זכרון שיש בו תמע׳וכו׳ער יכול לאמיו עס
ימוד׳ ר׳יוחנן דלכתחל׳כעינן עשרה ואט״ג
בגמר׳תני׳ר׳יוחנןאומ׳הפוס׳לא
יפחות
׳המלכיו׳ופסהשופרו׳שס פלוגת׳דר׳יהוד׳ור׳יוסיופס׳כר׳יוסי וכ׳כהר״ן ותמה על
 iמסבפ׳הסי׳ברית׳פליגא אממכי׳ולסי׳לא
הביא׳הריי׳ף
ז״ל
:
ומ״ש
ומתחיל
ואומ'
הרי״ף והר״מכישלא כתבוהו -נ״ל שסעמ׳משו׳דכיון דאיכ׳קראי טוכא למעכ׳ככ״ע
וכתורהךכתוב לאמר ואומר שלש סלתור׳וכו׳בפ׳כח׳דר״ה (
דףל") 3תכן מתחיל מדיף ולפיכ׳לא חסו לכתו'מחלוק' זה דאסכן הוה משמ' דאית לן למעב' כר׳יוסי :
בתויה ותסליס בנביא רבי יוסי אומ׳אם השלי׳במורה יצא
ותריצכא
דה״ק
מתחיל
כתב
אכי
העזרי
יש
שאין מסלימי' לפכין י׳פסוקיס של זכרונו' וזכרתי להם כרי'
כתור'ומשלי' בנבי׳ ר' יוסיאוע׳משלי' כמורה ואס הסלים בנביא יצא וכתבו
הרי״ף ראשוני׳וכןוכיו׳שמחתכ' לפיסאינן סמוכי׳לשארמקראו׳כלומ׳דבזכרונו' מפסיקין
והר״אס דקיימ' לן כר' יוסי ובגט׳מניא אר׳יא ב״ר יוסי ותיקין היו
מסלימץ בתורס כיעל׳ויבא וכזכמו ספרון טוב מלפרך כין פסוקי זכרונו' לקר׳דוזכרתי להכרית
וכתב כר״ן הילכך אע״ג דסתס מתני' דלא כיבי יוסי נקיטינן כוותיה
דמעשה רב ראסוני׳ובשופרו׳מפסיקי׳כתקבשופ׳גדול לחימתינו ביןשאר פסוקישוערו' לקרא
הילג' מתחיל בשל פור׳ דבסמקל' מודה ר׳יוסי למ״ק ולא פליג עליה
אלא
כהשלמה
דוביו׳שמסתכ׳ובמועדיכ׳ולפי׳י״א שאינ׳מכלל פשוקיזכרונו׳ופופרו׳שאס לא כןהיה
וגססמ״ג כתב אנו נוהגי׳פר׳יוסיאע״ע סרכי' חלוקי׳עליוואיפש'
לסיו
'
שחכמים
להם לסיו׳סמוכי'לשא׳פסוקי'  :וס״ען רכי' ומ*מ סודרי התפל' חזה אח' פסוק של
|^ 0ערי׳סמסלי׳מביא שאף בנבי' קא אמרי וכ״ש בתור׳ואצו
מסיימי
'
בשל
תורה
:
מור
כלומ׳לפי
דבריך מקי' זה אינו ציי'כלל דהא אמר׳דכיון דמוסיף קראיהשלש׳
;ן וכתב הרא״ש אנו כוהגי׳לומ סל כתובי׳
קודם לסל נכיאי׳מפני סאנמאומרי' פסוקי בנכי' חשיב׳כהשלמ' בתור׳וא״ב למה תקנו לאמרו לכך אנן' מ״מ סודרי התפלחזרו׳
■ לכתובים כספי תהליס ורוד קדים לסני פסוקים
מביאי' דאמלי' וגס הר״ן דקדק אח׳פסו׳של תור' נלומ׳ אע״פ שאינו ציי׳רצו לסשלי' במור׳וכיון דאינו צרי׳הוא לא
חסו
אס
^ יכתובים באמצע וכ’ כ רבעו האיי סכך מסויה
כתו׳כו
סופ
'
או
כידינווהימ״כן
הביא יאיה לדבי
חכוצמ׳והר״אס כת' בש׳ראב״יה רפסו' זה מפנישהו' דברי
| מדתכיא בססל סופיי׳פרק י״ח גבי ט’ באב
אע״פ
שבצל
מקו׳
דברי קדוש' נקדמי' ריצוי ורהמי׳קמנוהו כתפל' 5׳ וגלש רבי' שהרמ״כן היה מסיים בסופמ׳לא הביע,
אין ביעקב והר״ין
גיאת
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אמר

I

למימר

 Jהעול׳וכו'
תקיעות

I-

ר״מ

הד

תקצבנאז גיארוסיסאוע״יות מיולייהי׳לכטהביי הרא׳״ס דברילכפ׳׳כת ,דר״ה וכת׳שליה" נאצי
1
זכ׳כ
חוט שאץ לסט׳ וכו׳ /וכן מסע' נייר׳פהיר׳
פסלימץבו שופרו׳דגרסי׳בפ״כ
דמכילתץ
.
.
הריוד נם זהר״יןש
י אץ<r4רדזגיע■ בעין קומי רב כן מהו להזכי׳פל ר״ס בר״הא״ר יעק׳בריאסא בשסר׳יוסי העוב׳לפני
ק אצלן .נר״׳־ז יכן הת־כ׳בי״עשל ל׳ס א״כ להזכי׳פל ר״ח ואתי׳כר׳חסד׳דאמ׳זכרון אס׳עול׳לכאןולכאן

ולבר׳ומיהויס לגעו׳בעי סמסי' כ״ה הרי״ף והי״אש בפ״ב די״הכשם ריס מתי3ת)5
מ״ס סימ״ב׳בפ״ג חי״ל זס
שמוק׳כשסן
יופכין הוא
סתיק׳על סד'ההיפד׳כפהןערמד
. .
.
.
ןעומדץ
ואינו מדב׳ביןתקיפו׳סמיוס׳לתקיעו׳סמעומ ואס שח בירה' אע״ע שעל איגוחוזר
ומברך וכ״כ הרוקח בשי׳פס״ז ודלא כרכתבו הגה״ס בספ״ג בשם רני' שמחהשחוזר

ק ,א
ג מתגי מעת׳יבלע ר״מ במפלס ביין שאמרבסוף
מסר״א טידגא׳ ־־.
(ג ) (חהר״׳יל כי פופיו׳בו <עממפכ׳ ובמועדיכה יבראפי כל התפלה כל תקיעתא היחידאי מבעי » להיות :י׳תשו״ת תעית
דאן>■ לדנל נעניני חדשיצ׳יצא והי״ן כת'ספ ג"ה דע׳הרמ״קתר״ת ואינו? ק ור״ת הנהי׳לתקוע תשר״ת למלכיות וכן לזכרונית
תפיצזיג לא היי אהא י 6י  wך^ףיי 1פיסב יתרועס ולשופרות ועוד מנהגיז ,אחרי' והעיקר כמייש וכי׳כ רב אלפס בדי?
הפזקלז:
למהדייל ^ מחפ ^ ה 'ופיר ן צמיהודוקאמיועט הו » שיחו תוקעי? על סדר ברכו׳כרר׳שתוקעיןכשה ,יושבי? אלא
(ג}(
יאדיר כל היעד
כיוןשאי
;
הברבו׳מעככלהתתיעוהדי יצאו
ידיחונזזן H
שת! ר,עין
היום
ארשת ספי
^מ׳בחצוציו ^סואוצ ^ שתקעו כשהס יושבי? ודי להם לתקוע תשרת תש ת תר ת על
הריג עונס !
אפי' בטנת עה׳ל לכל מקו׳ שישיחכוציותנמק דפ■ D,סופר פדר ברכו פ א שלא להכריח הצברוכן המנהג בכל העולח ובב'
ינמנהגיא שאיין אפיה אניקראידמזכי׳פופ׳בעי׳והא ליב׳׳ ישיבו׳ואם שה בין התקיעו׳שמיושב או אחר שגמ׳שמיושב קורם
אומרים אלהת אבלאומ׳ לא הביע און ביעקבוט־ואע״פ :לאותן שמעומר שהם על סדר הכרכו׳א״צ לחזו׳ולברך ומיהו יש
«נפלנו ואומ' ם־יוס
אאימינל קולס' שאמרו הע הסמלכיו׳אומרו סע השופרות לגעו׳ כמי שמשיח לא שנא תוקע ול״ש צבו׳שאינו מכרך לתקוע
'יאי'צ מס תדוש יה יה
פהי
נספל חיים כי'
יה לכס יכןדע׳הימ״ב׳
אלא לשסו׳קיל שופ׳ובשביל כל הצבו׳הוא מברך ;
ינמנהגי׳ ואומ'  '1והיש' בא ז״לאבל סר״אהכתב דבקרא
ר הוי ה מעכבות וז את זו שאם
היים
מנדי'1
דותקעת׳החצוצמ׳סגי דאגי" נ דכתייביה
אינו
■ יודע כולם לא יאמר מה שיודע
לק־עי' עכ׳ל:
חצוצרו׳איכ׳שס
תקיע׳דעול׳משו׳סופרות:
תקצו (א) ועדי׳עפי׳ האי קי־א משו׳דכסיפרי דרשיכן מהם אלא לא יאמ׳כלל וקבתקיעו׳אם הוא בקי כתקיעה תרועה
י וביי ; הגי‘
ישיני׳’ן־;ו1י" נאה■'( מיניי ' מלהיות ז־כרוטת ושופרות שופרות תקיעה יתקע ואם אינו בקי בשלשתן לא יתקע בלל אבל ברכות
ותקיעו׳ אי ן מעכבו׳זו את וז ואיזה שיורע מהם יעשה5
סהני׳ לתקוע חיזר סמזקעת׳זהרומתחרכתי׳ בסופיהדקיא
9י" " * ”׳*“ 9י שלא תקע הכירי יכול לתקוע לו להתייי,
התפלה כל השלי והיו לכס לזהיון מלהיות דכתיב אניה'
קשר״ק ב״ה ין■ יק
ירי
חובתו
ככל
המצו
'
שאר
'
מוציא
את
אלהייכוהילכך לדידן דקיי׳ל כי׳ יוחנן כן
.
. Y
■■  -־■  -־
ג ״ ע ןיקר" ק ג״א

וחכר׳ 1:ס" ^ לשתוק׳ול״שכבורשאינו
מבר׳לתקו׳אלאלישמו׳ונו׳ס״כהי״אש סס
כשסר״י ןגיאת דצבו׳נמיצייני׳ליוה׳סלא
להסיח שאי ןזה מברך לתקיש אלאלחמוע
וכ״כ סגה״חבספ״ג וכ״כג״כיט״השכ׳סרי״י
גיאתכססקצת גאוני 1ואץ כל כןמדברי
רבי׳ענ״ל .וכתב טמידכי ראיתיכתוב
משט גדולי׳דאסו׳צהסי׳עד סוףהפקיעו׳
שלמעומ׳אמנ׳ראבי״ה כדכעכי׳הפקיעו׳
פרי להסיח דדמי לעול כיו' ופשויהוא כ:
וחיי יודע שסר״ן פמה על דבריריש
מתיבת׳וכ׳סכב׳השייג עליו הח״ה ולשאץ
אנו זקוקי׳בזיסלגער׳ולסיפ׳וסארי׳בדבר
וסוף דבריו שכיון שאינו גורס כרכהלמס
יהא חסו' הרי לא שמשכו בסוסמקוסשמי
שביר' מל המנוס והתחיל שלא יהא ימאי
לדבר עד סיגמויוא& ו מי שיתחיללבדוק
חמצו כלו׳אסו׳לו לדבר עד
סיגמוי׳ביעורו
א״כ הא ונאמ׳שאף מי שמכרןהמוצי׳יסא
אסולדב׳ער פיגמו׳ס עודמו
ולית׳ולפי׳אין
הנדון דומה לראי' כלל ומיהו הואיל ונפק
מסומי' דריש מתיבת' ראויי שלא
ידיב׳כסן
שלא לצורך פכ״ל גס ה״ה כתסןהאסיוני׳

זבן ,נוהגי } בכל טרי דבסלש סגי׳ ואנן אמרינן ספי
עובא חבירי יחיד שלא התפרל ט ברכו׳אין חבירי יכיל להוציאו שאין
המקומות שהייתי ליכ׳למידק בהאי׳ קרא
דותקע׳בחצונרות יחיר נעשה שליח לחבירו להוציאו ידי תפלה אא,זכ בי׳כתיהרי״ץ
«• ^"ל סי 1תקפ״ייו
משלים גיא׳הא דאמרי׳סופר מברך וכוי יוצא• רוקא כב״המ וביל המצו׳' שי ש כתבו סאפי׳התוק׳איכו -צריי׳שלא יסי'
כאגאל אש מי־תר׳ כולי האי ואי משוס דבעי׳שיהא
כתוי׳פפי׳מיקרימסלי׳בתור׳ההואקי
6
שנהגולהשמיעזאפיליחירמשא׳לכתפלישלא
נתמנ׳אלאבלח
והאריכו לזה וכנכון למנוע האישהתוקע
לאב}( ע גי וא ללא
ייחד
—
שרירא( -וכ'יכ ר_'! י ), j״
א ..
— L1
 llיהשמיע יl -
קולו מלסי׳אכל הצבו׳אסלא נמנעו איןגיערץ
גייר *
מס
דותקעתס'כחצוצרץת
בחצוצרות כהדי ההיאדרס.ה
והכי שדר -רב
ין רש .ויל
מתפלל
דסיערי
דדריפ
מ
ולהוצי׳את שאינו כקי ער שירר לפני התכה  :בה'ע"כג :בחכ הימ׳ב זיז סתוקעכשהן
י דרייפמסאי
■ קיא שופרות ץא
דבריתצוי
ייושכיין תיק׳על סד הברכו׳וכת׳הכלבוי״א
'צוכן י(
/יתיבסדור כ־
פסבי פפי
fTXpn
דיותקע׳בחצוצרו'
תפלותיו
כסוף
 H1XDכתוקעיןיות׳מבמברכיןכיצ׳ביעיירל שאין דפ׳ירמ״ב' שיל זה לפסי פ זהשתקע
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זכרני ה ברצון עמך הכיל בפ׳בת׳רר״יה :
למקום שמברכין אפיי חתקיעימפק והכרל ודאי ז כדאמרי מיפהתפי׳במצו' אומיי׳לומרוק:
.אסר רב יוסף לא ל 'צלי איכיש צלותא
 Iרב עמרם לאחד תפרה מריעין תרועה כ ת 3הכלבי יש פוסקי' דכיון דיסיד
למוספי וכו׳בס״ק דע"ז ( דד ) אק:ר׳.דואל
גדולה ^ בלא תקיע׳כרי לערב' השטן ורב אינושומ׳הפקיעו על
סד׳הביכו׳עו׳פיסש'
זועס׳ הכל יוס כעי בגמ׳א־מת רתת ואמי י האי כת לא מתורת מנהג אנו עושק אלא מהי אתא ר׳יצח׳ואמר אותןלפני שירכו' ומונחי׳ האי׳ סבראמהא
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אביי נתללז
למדנו שיחידי׳היו רגילין לתקוע אחר התפק ואם איןעושין כזאק סאסנממנ' לו קורס שלברך סתיקעקורס
ליצלי איצי׳צלות׳דמוספיי כחלילי
ביחי יכיו^ עיכוב כרב' שכבר יצאו ידי חובה ואחר שגמר ש״צ התפלה אום' שיברךשה״ל :־
תקצגברכות שלר״ס
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דריי׳ה
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וילמפע״גיפעיגדיוי־־פו קריש ונפפרין לבתיהם לשלו׳ :
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הביכו׳מעפנו׳את
התקיעו׳או התקיעות
סעיקמייית׳בפעח-
רוןדצפר^ נפי במפל ,א א לישב בו בתעני משו רמראוריית הוא אבל בי ט שגי ושבת מפכבו׳את הביכודהא פצי ימצוכתוקעי'
יות׳מןהמביכץ וכי' והנן מ ' סביר׳ואח*כ
יוצרצבור' מצלו סחרי׳ בכל מקימו׳תפלת לית בהו קושיא משו׳די ימיסאינקמשונין
נתמנ׳לו סופי פוקע׳ ומייש ותוקעאלא
מוספין הופיל וזעצ׳כל היום והונו סייפת רבותינו לישבבהןכתעגי בין בחול בי
צבו׳וצהרי׳יש מתפללים& ימ׳בהמץר 6
4
הברכו׳מעכהחו את זו
והתקףעו׳סשכבו׳זו
הברכו׳אויוד'
0פחרי' :ונפבוהתוס'כר,ל' שעי
קמיית׳׳
.
את .זו ,
_
קאמ׳פאלו _
יוד׳אח מן . .
סייבסליישי׳כדאמרי׳ בסמוך בשעהשממה ןוראית שמלכי מזרח ומערב מניחין6ת .לתקו׳אפ׳מןהתקיעו׳ואינו בקי בס א' 15עו מבי׳ ואינו מקאשי ,אומןסהקי כהןא״נ
 .כמריה׳
ויררה .סל מלכי׳ לעמו׳בג׳סעות  :בחב בא
? /פ יפי׳אע״פשיש ל ו מיסיתק' לפניןסדרן קיאמ׳60םסקרי' מרוע׳ למקיע׳או זצרוצו׳למלכיו׳לא יצא פד שיחק׳על
לו איינו ציי' לשמען על פרי הברכות ויי״א שאובשישע' אותן לפני הביכויוכתיב ססד׳ויכרך על ססד׳עכ״ל וכפי׳ראשויכת היחש וכך הה דברידבי׳  :וכתבעיר
ע״ש כפב סרמ״ב׳ז׳ה שתוק׳כשהס יושבים׳ מוקע על סד׳הברכו׳י״א שאין דעתולפה י הי"ן ודאמרי״דתקישו׳משצבי׳זו את זו ה״מ דמשי״ת לומ׳שאם אינו יכיל
לששי׳כל
ת!ה בעצמו יתק׳ולא אח אלא בא לו״׳שאין להעבי׳ממנו המצו׳כיוןפהמחי׳בהעיכ״ל  :הסי׳אמופוש' מקצתווקלוש"מ וכן פר״ת אבל תשי״ת ותייית אין ממככין זהאת
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עירו&ו מסר׳פ״ץהתפל'ופשוס.הוא :וחוקעי
■ן למלכייו׳תשר״ת פפסאס׳ולוירוסו'
לו ובו׳נרית׳כפ״נדר״ס (דלד ) יחיד שלא
תס״ת וילשופרו׳תר״ת כן כת' הר־י״׳ף
והרמ״ב׳והרא ' וכתבו סכך המנהג בכלהעול'  .מכירו מברך לו וב'הר 'ןאיןחבייו מברלו פי׳דאע״ג דקי״ל כלהירכו '
כולןאפ*פסיג׳
וכי' הי״אש ר״ת ז״ל היה תמיט פל מנהג ז־ס דקשר״ק של מלכיו׳וקש׳לןשל.זכרונו ת מוט׳כנ׳הוציאו מכלל זה בכרכידירוש' ברכיהמזיןק״ס יתעלס ומעמא דתפלהמסו'
ויקר׳ק שלסופת׳& ותרין זה את זה דאי גנח וייליל ליכעי
למיעב׳כול&ו קשי״ק ואי1מסת 3י׳סיסא כל אח׳מנק׳רסמי׳על שצמו ומיהו ה״מ בשיורע לברך אבל
כשאיני
נצח לחזד אייבפי ליס
למעב׳כולהוקיש ק ואיייילי' לחוד כעי למעבד בולעו קי״ק יור׳לבר׳חבירו מוציאיצד.אמרי' 3ע״צ שאכלו א׳סופ׳ואפ׳בויסופ׳מברוכור
יוצ׳עכ״ל
והצסיג ר״ת
למקו׳ס׳ברוכ׳ובפלערו׳קסר״ק
כמי
במלכיו
'
דהשת׳צפי
'
.
מכולהו׳תשקי
וכ״כ
במיד׳וכ״כ
פנה״א
בש״סק
רי״ה
הה
פל׳כדגריסרי״ןגיא׳ורבפריר׳פכתרני
וליכ׳אלא הפסק וכדי פלא לשצו׳את המצהג יות׳לאחייסי׳להפס דהא קי״לשימש ע'  .תלןצהטצוח כתוקעין יות' מכמביכין כיצר שתיעיירי ' ובו׳בריאאכסוףר א
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תקע חב ירו מיק׳לו ויחי׳שלאביר!אין
וי'

מקיעיו׳בע׳סעוביוס יצא ורצי׳אבי״ה כת׳בפסרינ׳י׳אדהא דאתקקר׳אבהוקפר״ק דףלז ) :ום? ש אפי׳התקיעיסעוהירכ׳וראי ג״זשסופי׳אע״פפיאח' יודיכוראישים
קש״ק קר״קלא ב&
ני׳שהפסיקבש& ייה אלאבפבי׳שה& סי׳פדיטתקיפי׳כקול אחר
פס מי שיביך להה ס׳כינו׳יאיןשס תיקיובשני׳ספ יש סם סוק׳ספ׳אין שס
תוק׳הולך
וכו׳לדבריה׳ההפס פוסל וקצ׳צר׳ליפץפעסלמצהג פלט דשמא ס״ל כמ״ר אח׳מדביי לשני' והטע מפדשהתקיע'מ!התור'וי 3:רכו׳מ 31רי סוסיי '• ג"* סי׳
נירוש׳במקוא
תור׳ושתיס מדברי סופרי׳וציוין שצעשו בישיבה כלהספיקו' של תויה ושל סופייס תוקפיןובמקי׳אח' מביכקאית תציי פציהול' לו אצל המוק׳אית תניי תני הולךל(
לא חפו לחזוי לעפוי׳בפפ׳תסל׳אלא תפייק׳דאורית׳ מפני טורח צבור פנ״ל וכף כת ,אצלהמבי׳מ י הולך לו אצל התוק׳בשאיכו ביו' כרי לתקו׳מ״ד הולך לו אצלסמבק
אמידציוהר״ן כת׳לדביי רבי׳האייל; /ק מידי יהאיוסתיוע׳אמייחמצ׳הילכ' ביין כשישביו׳כדילתקיע  .תקצו כתב רב עמר׳לאח׳תפל׳מייפיןתיועגוולוצו
נצח בין ייליל יצא דכולסותקיפו׳דאורית׳ציצהי והילכך לסקל על הציור ולתקוע 5״כהתוס' בשמו בע״ב דרס 5וס״ש אלא מצי אתא ר׳יצחק ואמי מכימסיים סץ
נמקיעו׳דכיולהו מקומו׳ששיר דמי ואם שאבק התקיפותשפיושב \כו' א״צ לחזוי תקיפת' נינצ׳צא שמעאיט׳או״ני׳מקול תקיעת׳בי״עבתר׳רר״סידל ) ואוכלה

־ח הלכות

השנה

תלוצז ואוכל?] וסימין ושמחין ואין להתעמת בו כלל ורב נטמנאי כתב ביום
ראשון סל ר״ה ח 'א ליש׳בו בתפנית וכו' פד וכן יראה מהמידרש
ו־ילכפסמי הרא״ס בסוף ססכ׳ר״ס ובמרדכי בתחלמו וכהגה״מי פ״א והמדד הזה
ה !א אותו סכת רבי כסי תקפא והמרדכיבפ ק די ה כת בסס רב נחשון כמה יחיו
לאסו׳לסתעט׳בר״ה ; (  0״ש ואיתא נמי
נירוש׳ גר״ה מתייעץ ולא מתענץ
הוא תמוהי] שאוסר להתענות בי״ט
מי״ג דתעניו' והביסו הי״ ^ש גסיל הי ר״ה בשבת ונרא י /רירי רכי׳האיי
נחשולמרסרשנוס על
אסאומרי׳בר׳ה האין
קופדי לשמחה וסמרדכי כתבו ג״כ כפ״ק
דר״ה  :מצאתי כתויכשס ספ׳אנוד׳אמנס
התוכלי' כר״ה לא יאכלו כלשכעלמען לא
«קילו ראשם ותהיה יראת ה' על פניהם •
(וכ״ה בכלבו ) כתב  .הכלכו כסי׳ס״ט
בסס הר״מ סמי שהתנ׳ להתענו׳כשני י״ט
סל ר׳ה אינו צרי׳להתענו׳לעול׳ע״כ ימ״מ
3׳ ל סצרי׳המר' כמו כשאר נדרי׳ולא דמי
לנוד' כשבת או כי״ט מאסר סיס אומרים
סצרי׳להתענות בר״ה והאגו׳כתב מצאתי
נתוישש מקומות שקבל' בידיהם שכל מי
סיניל להתפנות כר״ה ומשנה רגילותו
שירגיל ואינו מר! ענ ' אינו מסלי׳שנתו:

כלי מיוכרי׳ס שני הימ־' וכןנהג הר" מ עיי
סהתמכ׳פרא׳כר״ה תענית חלום התפנה
נל ימיו אבל כלאו כה״ג אמי גס הוא
כרבותינו היזכי־יס שאין להתענות וכ״כ
אגו
האגו'׳ ח״ל ראיתי בספ׳אגיד שקבלה שכל•
מ יסשתענ׳פ״א ממני׳חלוסבי״ה סצר יו
סיתענ' כל ימיו ומס לאו יסתכן מאחר
ססיאויו פע׳א׳ביה סי׳רע וכתו׳בת״הד
סי׳רע״ס שגדול א' נסתפק אס דבריסאלו
אמורים דוקא במתענה ביום ראשון אבל
הממענ׳ביו׳סני לא או דילמ׳ה״ס למתענ׳
ביו׳סני ועוד נסתפק המתענה בכה״ג אי
צריך למימב תענית׳לתעניתיה והשי׳לו
רבו שרא׳מעמתו בכי ארס שיתענו פע׳
א׳כיו׳שני דר״ה ע״י חלו והורו להסגדולי'
גהתפנו׳כל יסדה ' יוס כ ' דר״ה דוקא וגס
יאה הרבה בני אדסשהיו תתענץ ב׳ימיס
סל ר״ה ע״י שהתענו פעס ' 6ביום ראשון
בשביל חלום כאש׳ הורו להם הגדולים
להתפנו׳אפי׳כשסלר״ה כסב' וכל אלו לא
יסבו מענית לתפנימא ונראה הייה לי
משוט דאיכא כ ; ס רמות' דסכירא ליס
 .דמצוה לסמענו' ככל ר״ס וא״י אפי׳להכי
דסברי דמצוס לאכול נכה״ג מודה דלית

שיפהוא שלא

ד״מ
והיום סול וכשבאו נמצא שהלא קדש פד המנסה פד הקרבת תמיד סל כין הערבים
אכל לאחר מכאן אותו היום הרי הוא מעובר ומרכין מיום המסר׳לי״ה וסכויואס ^
עדיסמן המנחה ולמעלה !5ע״ע ס5ןי  ,מונ ין ' ל מו; 1דןת מהיוס ^
)5ו ^
אצא גומרץ אותו באיסורו כאשר הוזהרו פד המנח ממלאכה כן מהגי ס וגומרים
אותו בקדושתו אלמא מחלת פשייה סכי
ראשון של ר״ה והתיר
להתענות
ימי׳ לר״ס ככ׳ד היה ולא מספ׳סהרי ודאי
שכת׳לחתענו׳בי״ט שני של ר״ך•
פי״ט למחר ואפ״סכ הקנו לעשותו ס״מ

להתענוישכך אמרו פרנסי

ישראיהראשוני '

לישראל לכו אכלו מעדנים ושתו ממתקי' וכן בשכ׳שובה אין אט
לקכוע
י]
רואת שיתעג האדם
שיתעג׳האדם שהרי
שהרי ט כ
ט״ב שהוא
שהוא תענית
תענית המוילא
המו׳לא רצו
רצי רקבוע
כשבת וכ׳יב הרי״ץ גיאת שאיןלהתענו׳רי׳ימיקתשוב׳אקרו ימי צום
לא איקרו וכן ירא׳מהמדרש שהבאתי למעלה כי מי גוי גרול וכו׳
ואית׳הכי בירושלמי ברייה מוזריעין ולא מתענין:

’

תקצח

מנחה אומדע״צחהלה ^ וייאומרפדר

תר (א ) « P
א« נוהגים
לבלןזתןע5הש־פ
מחזירי׳
רי׳ אחר פיי ,
מחז-
חידד

את יי׳ל וחודמזוי רןת.רי « זאורירי׳רו וחויו׳הרד׳
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הוא מונח ה נ סדר התיקון הוא אומר

ך" ,שנולדה בי״ט הראשון שיל ר״ה או שוםד״א
שנתלש בו מן המחובר אסור גם כשני אע״ג
דבשא׳י ט מותר בשני הפא אפו׳רתרוייהו חשיבי כהרא קרושתא
ולענין זמן בליל י״ט ב׳על הקידוש וביום השני על

השופר

כתב

נהיו מוניןלמופדות מן הראסוןואפי באו

כ 'על השופר כתב רש״י בתש וב' וביתי
אומרים סא״א זמן וכו׳כל זה כתב הר״אש
בסוף מסכ׳ר״ה ובהגה״מי פכ״ט מהשבת
ובסוף דבריה כתבו הסגהו׳שהר״מ מבר'
זמןגסכי״ס שני וכדי לאפיקי נפסיה
מפלוגת מכרן סיהי׳לו בכל שנה מלבוש

רש״י בתשובה רבותי אומריןשא״א זמן אלא בראשון דקדוש אח׳
חן וכחד יומא אריכא רמי אבל אגי איומר שצ״^ זט »' טמי ןחדש או יין חדש שיקר עציו כרי שיאמ׳זמן
במקומינו ובכל המקומות שעיר ^ י־ ואי ן הי לףקרייט
ך״ה בל ה וגס המרדני כתב סס סהר מ היה
לשאר י״ט של גליות אלא ליענק ביצה ומחוב׳לאסך׳ שלןךןבזה רגי
ס ■ שתו יין
חדש' עד יל שני סל
ר״ה ואומר זמן ודין ברב שהחיינו על יין
וטעמא משוס ראף בזמן ב״ה פעמים היועושקב׳ימים אעי׳פ שלא חד' נתבאבסי׳רכ״הוכתכי־הגה״מי בסם
היה שם פפק שיום ב׳היה עיקר י״ט והיו גומרי׳יוס ראשי? כקדושי רכי׳שמחה דאפי' החולקים על רס״י ה״מ
שלא יזלזלו ני לשנה הבאה אבל לעני} זמן ממה נפשך אי ספק בקידוש אבל במקיע׳סודו וכן הנהיהי״ם
הוא אומר זמן ואי אמנהגא דכ״ד סמכי׳שהיו טהגין היו קד׳ולמח׳ ט" כ א והעולם כוהגי׳לחזר אחר פרי חדש
קרש אומדי׳זמן רהא מיום ב היו מרנין תיקון המועדות והוא עיקר כדי לברך עליו זמן כקידוש אבל בסוס אין
מברפץזמןכלל בשני אא״כ חלי״טא'
דיה וצייל בו זמן וכן חללוכ״ב רשב״ם בשם זסגו רש״י וכ׳רמסחב'
טעמי׳וכן רעת בעל העיטו׳והגאוט' כתבו שאין
לומר 2ב׳
בקידוש ולא בשופר וכ׳ ^ ״אז"^ וטוב שיק ח ^ ךם פרי חףש ןיניחנו

מרדני' זמןגלא' «
וכ׳ר האגוו־ דנן
נוהני' בעלי נפש
שבאשננזוב״יכמ'
מנהג אקר ומה
שאנן גהגי׳כתנתי
וכ״כ
הרשיד א

קק חכמים
ומצותסהואסיה לעשותם
בבאו עדים אחר המנחה והרחוקים יש
עליהם לעסות׳בכל סנה שמא יבואו עדי'
אסר המנחה והרי קדושת' אחד ואין כאן
לומי ממה נפשך חד  .מינייהו חולדשמא
נמשו׳ לוחר זמן
אין כאן חול אלא שניהם קדש ואפ״ג וכ״כ במנהגי'שלג«
דמסחרב בית המקדש התקין רי״בז שיהו ונפנו ואס ישלו
מקכלי׳עדו׳התדס כל היום הא אסיקרכא לו תירוש חדש
,
יקדשלע הייןישן
רי
לאף מתקנת רי״בז ואילך ביצה אסורה וכשיגיע לשהחיינו

9
קדוש׳וקרי׳ומתפלליןכמוביוצ׳ואם
חלבשבתכת׳ר״עשאומרין צו״צכמובשב׳דע^ מאדכיון שהוא מסוסדמילאסוד׳ וי״בזשאסבאועדיס
יום דין אוסרי] צו״צ מ״שוס צי׳דז ושראוי לאומרו ^!י ך<ן ; מן המנחה ולמעלה סניהגיס אותוהיום
 E£ ÜCI? nי
 flQHtZמתפלליןכמו בליל ראשוןואםח 1,קרש ולמח קדש ופרש ׳י מי לא מודהוכו׳
9
^
בשב׳כ׳אבי העזרי שאלתילרב ^י הע ג דתקן לקבל עדות החדש כלהיום
.

תלשמיה ו אם אין
להם פרי חדש

בסבת כדלקמןבסמוך :

וכתבהאגור
אס איןמשיג

מנהג בעלי נפש מאשכנז
פרי חדש אעפ״כ מביך זמן

פ״כ וז״ל
הפניו ויברך שהחיינו ויה  8דעתו נס על הפרי ויצא ירי ספק וכן
סרס״כא בתשוביבר" ה נמי אומ זמן אע״ג
היה נוהג הר"מ מרוטנבורק ע״כ ונ״ל שאם חליוס
א׳בשביחלכחלי
דקדוסה אח׳הס וכיומא אריכת׳דמו מ״מ
עלמא י״ל זמן בשופ׳ביו׳ב׳כיון שלא תקעו כראשון  :אף הוא מן הדין אין שסין ומספיק׳דשמ׳
N
מתפללין ותוקעקפמו בא׳וקורין בפ׳ויר׳ יבואו מן המנח׳ולמטל׳עושין שני ימים וכן
אליו מן והאלהים נסה את אברהם עד נהגו במקומותינו אנחנו ואבותינו עכ״ל:
תראה לי שאס חל יוס א׳בסבת דלכ״ע
כאן דררא דביטול עוכג סבת וי״ס הואיל פוף פדרא ומפטייקוראכמו אתמול ומפטיר בירמייכה אמ׳ המצ׳
חן במדב׳עד הבןיקיר יל אפרים ובמוצאי ר״ה מכרילין כמו במ״ש י״לזמן בסופר ביום שני וכו' פשוט הוא
דמן הסמים הראוהו דתעני׳חכיבה בשמי'
בר״ס וכתב דמסעס זה המתענהבב׳סושו'
וכ״כ הגה״מי והאגור כתב שמנהג בעלי
אלא שאיןמברכין על הנשמייועל האש :
תר״ב
קלוסא״כ להתענות רק בשני ולא בראשון
נפש מאשכנז כשחל י״ט ראשון בסברו
מדלא הראוהו לו בראשון ?
מכו־כץ בשופר בייט כ ' זמן בלחש ע" כ .
תקצח □נחה אומר ש  fפסלה לדוד ואומר סדר קדושה וכו׳  :ואם חל ונר׳סטעמס כדי שלא יתחלף להם כחל לסיות יום א בחול והעולם אין חוסשיןלכך
בשבת כתב ר״ע שאומרים צדקתך וכו׳כתב סר" ן כפר׳בתרא אלא כשחל יום א׳בשבת מכרכין זמן בב׳בסוער בקול רס והכי מדיף טפי כדי סיכאו
דר״ה פדכר זה מחלוקת בין הגאונים ובסוף דבריו כתב ומכהגינושלא לאמיו • כל הקסל י״ח ברכת זמן ולאיחנופי לא חיישינן  :עויירי פתילה בסמן ולפידים
והכלב ו כתב כסס רבינו האיי שאומרים אותו שהיי אנו אומרים ויגבה ה' צבאות
שכבו בי״ט אשל ר"ה אס מותר להדליקם בשני נתבאר כסי׳תק״א ותקי״ד :
במשפט וסאל הקדוש נקדש בצדקה ומנהג יפה הוא ומנהג נרבונ׳סלא לאומרו
תראבשני מתפלליןומוקעין כמו ביאס ין  .רבי׳סתס דבריו כאן וסמך על מ״ש
לפי שהוא ר״ח ע"כ ( וכ״ס במנהגים שלנו סלא לאומיו לא בי״כ ולא בר״ה שסל
בשב'
בסי׳שקורס
זה
בכרכ׳זמן בסופ׳כיוס שני וכב׳כהבמי שס שמנהג העול'
וכן אני נוהגין ) ומנה' 3ני ספי׳לאומרו ע״ס מ״ס רבי׳כסס ר״ע ונתן טעס ככקלדב׳ סלא לברך זמן בשופר ביוס שני כלל אא׳'כ חל יום ראשון להיות בסבת  :רמ״ש
ערבית מתפללין כמו בליל א׳ואס סל להיו׳בשבת כתב אבי העזרי וקורין בפ׳וירא מן והאלהיס נסה ומומפטיר מצא חן עד הק יקיר לי אפרים בפר'
חקצם
שאלתי לרבופי אס יש לומר ותודיענו וכו' הכל בפסקי בני הפיר ( דף לא ' ופירו׳הר״ן שקורץ בעקירת יצחק כדי להזכיר עכין פקיד׳יצחק
הר״אש פ׳כת ' דר״ה :
ואילו שבשביל כך תוקעין בשופר של איל ומפטירין הכן יקיר מפני שחובת היום
תר ביצה
סנולד׳בי״ט ראשון סל ר״ה או שום דבי אח׳וכו׳בריס ביצה ( ד ד) להזכיר זכרונות וכתיב כההוא קרא זכור אזכרנו :
גרסינןכפ״קדביצה ( דף ה)
איתמ׳ב י״טיסל י״ה רב ושמואל דאמרי מרוייהו כולדה בזה אסור' אמר רבה מתקנת רי״ס ואילך ביצה מותמ׳כי״ט שנישל ר״ה דמנן משסרב כ״ס
בזה דתק כיאשונ׳היו מקבלים עדות החדש כל סיום פטם אחת נשתהו העדי' לבא התקין רי״בז שיהיו מקבליןמדות החדש כל היוסא״ל אכיי והא רב ושמואל דאמרי
ונתקלקלו הלויים בשיר התקינו שלא יהיו מקבלים את העדים אלא עד המנחה
תרוייהו ביצה אסורה ופריק לא קשיא הא לןוהא לסו ואסיקנא רבה אמ' אףמתקצ׳
אס באו סן המנחה ולמעלה נוהגים אותו היו ' קדש ולמח׳קדס ופיש״י אסורה כזה רי״כז ואילך ביצה אפויה מי לא מודה רי״בז סאס באו עדים מן המ? חס ולמעלה
סהס ודאי חק קבו׳להיות כיוס ארוך מדרבנן שמתחלה לא מחמת ספק התחילו
סכוהגיןאותו הייס קדש ולמחר קדש אלמא קדוס׳אחת היא וביצה אסור׳בתרוייהו
לעשות כל היום ל׳של אלול ומבמיב היו אסורים במלאכ׳סמא יהקדס החדש למחר וכתב הדי״ף ושמעינן מיכה דמי א״י צריכים למעבד סכי ימים טובים סל ר״ה וכתב
ונמצא שהלילה הזה י״ט וכן כל היוס מצפץלעדות רואי הלבנה אילי יבואו וכל ספה הר״אס סרבי׳אפריס תלמידו כחלק עליו וכת' דה״מ בזמן שהיו מקדפיןע״פסראיר
סבאים פד שתחשך היו' מקבלים עדותן ומקדסץ החדש בו ביום ונתקלקלו סלוייס אבל מכסיו שאנו סומכים על סוד העיבור חזר כל א״י להיות נית הוועד סאיןלהס
בפיר תמיד&ל בץ הערבים שאמת בו סירה של סול שהיו סבויי׳& לא יבואו עול
ספק בקדושת היוס ואץלהם לשמור
אלא

יפול נוס של פימ8
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-
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הלכות יום הבחורים

 «,נהג,׳ אםip
אלא יום ראשון וכת כעל המאור כדברי רבי׳אפרי׳ יעוד כתב סכן נהגו בא״י כל
מילהגי! ר״הלי־נ

קל ה י !,יו ס ”יו לפנינו עד עתה חדשי מקרוב באו לש© מסכמי

פמבינכא

והנהיגום

*מנ'*א
לע ■uשני י ט בר ה ע' ס הלכו הרי״ף והבי׳ראי' שלא היו עושים מתסל׳א לא יוס א '
"גאןןי
משאל ששאל רבי נסי גאוןאת רב סאיי גאון ז״ל ונ״ל כדברי הרי״ף דמדביצ׳אסור'
,מנהגיס יש  .יס גס צייכי׳לעשו' ב׳ימים דר״ה דחד
סעמא
"
ואיחי א״מ וכתנ
לתרוייהו

דכלו׳אסר

רבא

ביצה אלא משו'

«הי־י״לייישנת" יי׳
דאסבאועדי׳מןהמנח׳ולמעל׳סמו׳לחסיכ'
שמע׳גימי׳מיאי׳
אין תש׳ייעיןאות! סלא הי׳סהות ביו' לקבל עדותןמסלימץ
עז לאיזי־י׳כ ואין אותו היו׳קדשולמס מקכליןפדוחןופוסץ
גומנין יורסננ״ה איתי היי קדוש והוי קדוש אריכת׳ומטעס
אחר שיסדנר עד
לאחר י*כגד ״נ סי' זה אנו צייכי ' לפסו שני ימים וא י ת כיון
תכיזדאקייקדשין דבקיאינן בסו ' העיבוילעיל׳לא יארע לצו
הלמה ע 7אחר י'כ דכי זה סננטרךלעסו׳סני י״ט ר״ה כי אצו
זתי -י׳הרי״ל א״א בקיאי׳בסוד העיבור וקיכעיס ר״ה ע״פ
א״מ

למנחה

סל

החשכו׳כיו׳שהעדי׳ראויי'

לנא א״כ

מהאי

ע 'ש ש,נה ; א״א טעס׳תהא ביצה מותר׳אלא ודא ' מדאסר
«
זמ״ ,7:׳’יזש'ם
זתשפטיד רכא ביצה
למידות שהיו
בקיאים" בסוד
 7נתינ
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כעיבור
אלס
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עמ
דידיה
מדכיצי אסורה
«לקשיםסאל י נא

בומןשמקדסיןמ״פ

הראי׳מסעמ׳דקאמרי׳

כ« םפע
עייני
גסבזמןשאיןתקדסיןנמיאסור' כדאמרי׳
’קמנה “ח’ 1ל ים
אדס בשני י״ס סל גליו' הזכרו במנהג אבותינו
א< תו רגדיךהל
לחתש נדרכי! א1ל י דילמא גזרי שמדא ואתי לקלקולי יזה
עגר ענירה או הטעם עצמו סיי׳למית׳בשני י״ט של ר״ה
שפ׳עליר' הגליכה

יות׳לפיה מ״ 7אי בא״י עכ״ל והרמ״בס בפ״ה מה׳קידוש
ענייהשח״ש הריר החדש ובפ״א מהייי׳ט כתב כדברי סרי״ף
י׳נ? ריש נרכולג וכ׳ ה״ה יש חולקי׳ורברי ההלכו׳ורבי׳פיקר
והכל " <ה״עס יכן נוהגי' היום אף בא״י לעסי׳כ׳ימי׳ר״ה
שעל עניר׳״דאיע
עכ״ל־ובסוצאיר״המבדיליןכמובמונאי
סתח,מ 'על’י;
סכת
פי׳מבדילין
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במפל ' בין על הכוס
י™
15115
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מביכין
מלהנשמיס ומל י *< י
5לה,מר ׳אמ,
וככר נתכא׳זה בסי חצ א :
חתחר׳ע׳כהספ׳
תדב
למחרתו מתעכין ומתפללין
חחו׳לכ;הי!״י :י6י; חפל׳תעני' וכו'  :ובכל סימי׳שכין ר״ה
״״ ? , /
לי״ה מלביןבתפלו׳וכתחנוני׳כמ״שלמעל׳
3°3
'
 phגסי׳תקפ״א :כתב הרוקח מתענין לכד
*ריי בל אלס מעי״ס ונופלי׳פלפניה׳לתחנילכדמעי״ה
להסי/לת " ולספק ואומ׳ג״ה וידוי כסס' לבד מע״יה שאומר
(ב ) והמרדכי ריש
חש׳ ר׳ה כ' טעס בהשכמ פע' א'א וכת׳פוד בסי׳רי״ג נופלי'
אחרשפשיטישגי״ט פ״׳ס כמסנ׳לכדמער׳י״ה בהסכמ׳ונוהגי׳
הים לו פת טהור בספרד שגס בסבת מיבין לומר סליחות
דהכל לשק נתון
י״יש ותחנוני׳ואכי פמיה מל מנהגם שהרי אין
זתיסןללנו7
מריפיןבסכ
'
נר
'
ליתןנ
1
פ
'
למנהגסה'סויברי׳
עכ׳י׳לוחוהישלנהו'
 C1JJכ״א מיעו להלכה ' כמ״ד מתריעין כשבת על עיר
ל״; 7י׳יט אנל שהקיפוה גוי' או שספו׳כהר לפי סהו׳דב'
 wciמש ״עלא
נשארי'״י נחון וכמו ספס׳הדמ״כס וכתבו רבי׳בסי׳
לאי ; לאשיו
רק '1ימים מיהו תקע״ו וכיוןדכי' ימי מסוכ׳כתפל׳נסמע'
ה•! נהג גכלחק 1ס יות׳מכימי׳אחרי׳וגס באות׳הימיס האדם
לעשוחן אן> לשבת
זיותקניעזר׳שתהא
א1ה ׳ ' werואיפה
גע״ש ואע’ פשאין
ראי'ב’ נ «שו' 7המ ,
היתה אופה

תרב תרד

כל המרכהכאנילה ושתיה בתשיעי מעלה עליו כאלו התפנה ונראה דמ״ה פית/
בע״ק דר״ה דה״ק

קר׳וענית'

כט׳אכיל׳ט׳אני קור׳עינוי

וכיוןדאכילתו עיניי השיל

כל דמפי׳באכיל׳ושתי׳טפי עדיף ואכתי א < למידק דמשמ׳דמתפנה בט׳שפיר דמי
ועדיף ממי שאוכל ואינוסרב׳באכיל׳ושתי״אלא דהיכ' דערב' באכיל׳וסתי׳חשי'כאלו
התענה וסא אערי׳ בפסטי 'פ׳אלודבריס
HTnQ7
מתענין ומתפיללין תפלת תעני׳ דמר ברי 'דרכיינ' כוס יתיב בתעניתכולי׳
שת׳ברמעצרת׳ופוייי׳וממלייומ' דכעורי
והוא צום השביעי האמויכפסוק
ומפיס דטעמ׳דמעלי יומא דכעוריממוס
ובהלכויתעני׳פירשתיו ובכל הימי׳שבין ר״ה לי״ה' מרכין בתפילות
ובתחנוני׳כמ״ש למעלה ומוסיפק כאבו זכרנו ובגבורות מי כמוך דתני חייא בר רב מדפפי ועטתה ל)ת
ובהודאה וכתוב לחיי׳ובשי׳שלו׳ובספ׳חיי׳ובאשכנז גודזגין לומד נפשותיכס וכו ' משמע דספי עדיףלאכול
ולסתו׳סלהמפנו׳ דאי מתפנה עדיףלמה
בקר וערב אהר סיום שמנה עשר׳א״ם על אלפא ביתא וכ״כ רב
לא היה מתפנה כמי שהיה מתמנהככל
עמר׳והיחיריימתענין כהן חוץ מבשכת שאין
להתענות בו כלל השכ׳כולה וי״ל דכיין דמרבה כאכיל׳כיוס
ונוהגין בספרד שגם כשב'
מרכין לוט סליחות ותחנוני' ואני תמי' זה מקבל סכר כאילי התפנה היהמרכה
על מנהג שהרי
איןמריעיןבשב
'
ואיכ' מ״ד הרע׳בפה פי לומ׳העניו ,באכיל׳והיה מקבל סכר כאילי ציפי עצמו
והם אומרי׳עניויותחנוני׳ובאשכנז אין נוהגין כן ירוש׳ר״ח מפקיד בתפני׳והא דמצוה להרבו במאכל ימסתס
לרב אי את יכול למיכל כולי שתא בטהרה אכול
ואי לא אכול זי ביו׳זה היינוכדילהראו׳סכוס ומקובל מלץ
ימי כשתא וכתב אכי העזרי קבלתי אלו הם ז' ימי' שכין ר׳יה לי״ה י״הוהוא שמח לקראתו על סכיתן כפיה
ע״כ וקורא אותן ז' ימי' לפי שבר״ה לא היה צריך להזהר לאכול לישראל דכיון שי״הפצמואיאסס׳לככדו
בטהרה שפשיט׳שיאכל בטהרה שחייב ארם לטהר עצמו ברגל כמאכל ומשתה כדרך סמכבדץ שארי״ש
כרי׳לכבדו ביו׳סלפניוואפ״פכ אס מתעל
ולא נשאר עדיין אלא ז ימי חול כ שהוצרך להזהירו עליהן וע״כ
שפיר דמי שהוא מורה כי נפל עליו פתד
נוהגיןבאשכנז שאף מי שאינו מה׳מפ שלגוי' בי' ימי
תשוב׳הו׳ נזה' י״ה שהו' יו ' דין והוא חרד מפחדה׳ומהדר
גאונו  :ועי״ל דאין להתפנו׳כללבתשיעי
וכ״כ כהגהו' סימון פי״ה אסו׳להחענו׳כו
^ ומצו׳להרבו' בסעודה והא דאמיי׳מפל'
עליו כאלו התענה ע' וי' ה״ק מעלה עליו
כאלו נצטווה להתענו' תשיעי ועשירי
ר׳הייא בר רב מדפתי
את
והתפנה כשניה ' אבל השתא דלאנצטווה
בט׳ לחדש וכי בתשעה מתעכין והלא בי להתענו׳מצוה לאכול ולשתו' בווכ״כ התו׳
מתענין ללמדך שכל האוכל ושותיבט־ מעלה עליו הכתוב כאלו בפיק דביכו' וכך הס דברי רבי '  :ימ״ש
התענה ט׳וי׳והכי קאמ׳קרא הכינו עצמב בתשיעי לעיניי שלמהר תשיב כמו פינוי כאלו התענה תשיעי
ומדאפקי׳רחמנא לאכילה כלשוןענוי א״כחשיב כמו שנוי כאילו ועשירי ונצטוו׳להסעכו׳בשניה׳ה״קחשיב
התענה ט׳וי׳פירו' כאילו נצטוח להתענות בשניהם והוא מאהבת כמו עיניי כאלו כנסוו על עינוי ט'וי׳וכך•
הוא לשון הרא״ס  :יאי׳ח הא האי קרא
הק״בה את ישראל שלא צוה להתענות אלא יום א׳בשנ׳ולטובת'
דועניתס איצטריך ללמד דמוסיפץ מסול
לכפר עונותיהם וצום שיאכלו וישתו תחלה כדי שיוכלו להתענל
על הקדש כדדריש ליס כע׳כתיא דיומא
ושלא להזיק בהם המנוי משל למלך שחיה לו בן
יהיר וגזר עליו (סס ) ובפר׳קמא דר״ס ואין לומרדרכינו
להתענוייום א׳וצוה
להאכילו ייהשקותו קוד' כדי שיוכל לסבול סובר דמיספת חול על הקדש לא הוי
וכן נוהגי ן
להרבו׳כובסעור׳ומכיא
כמדרש
מעשה
כשוטר העיר דאורית׳ומ״ה אייתר ליה קרא לדחייא כר
שאמר
לעבדו
קנה
לי
דגים
ולא
מצא אלא דג א ונתון בו זהוב והיי
יב שהיי כת' גסי׳תר״ס דמקרא נפקא לן
שם
יהודי
חייט
והוסיף
עליו
דצריך להוסי' מסול
עד שהעלוהו לחמשה ונשאר
לחייט;על הקרש וי״ל סרבי'
בא
העבד
אל
אדוניו
וספר
לו
כל
המאורע
שלח
השוט׳אח׳ההייט סוכר כיעקיבדנסק' ליה
שמוסיפיןמחול

נשלמה הלכות ראש השנה
הלכות! יום הכפורים
תרה תני
וענית'
נפשותיב׳

ואמר לו מה
מלאכתך אמר לו חייט אמר לו וילמ ^ ק נית ךג שוה על הק דסמקיצי יבה י יס וכ ^ י jDßות
זהוב כואהיכייילא עיר אלא שלקחתי מיד עבדי
ששלחתיו
S5TK
מוכןלהיו׳נגמ׳דינו בי״ה אין לך דכ׳נסוץ לקנותו לי השיב לו והיאך יא » קננו אפי כיכרי לאוכלו כיו רזה
< ה 1,6יס י»ל יניימסל למלוסחיסלי
שצונו הק בה לאכול ולשתות ושאנו בטוחים שהק כה יכפר
לנו
בן
יסיד
יות
וטכך
כ׳כרא״ס במס׳ יומיוהביא
לרמי'מזה ומ׳'מ עכשיו אין העולם נוהגים׳ עונותינו אמר לו א" כ יפה
עשית
ופטרו
והילך
לשלום
:
תרה
ראיה
מכסה
מקימו׳בתלמוד סהיהמנהג
סליחו׳ותחכוני ' בסל זהכל<:5
יךןעןיר'ח ' יא מפקיד לרג וכו ' בפ״קדסכת גמרא להרבו׳כסעודה כפי״ה  :ו 3ביא
המדרסמסם'כסוס' העיר שאמר לעבדו קנהלי
לא יאכל כזב עס הזכה :ו  0״ש בסס אבי הננזיי עד סוףהסי׳הס דברי הר״אש בסו '

בלאו מסי׳ר״ה ודברי המרד

במחלת' ובמשב ץ סי ק^ ף  *.וכתו בתש ב ] על דברי אבי׳ה

הנימ״מר!אי!7
אי׳ וס״ר שמואל מבונבטרק אומ׳דלאדקדדוק ' חולין בטהי דלית כהו איסו׳טוב הוא
יי-ז "®0,
לטה׳מצמו
אבל
פת
סל
גוי׳דמסו׳
איסורי
הוא
אי
נהיג
בהני
י׳יומץככולי שתא נמי
אץ
לא מצי אכיל ע״כ • ואין זו טענה דכיון דאץאיסורו ברור אלא מלוי במנהג מאחר
המנהג .
תרד ( י 0ית סנסעה שהוא נזהר מלאכלו אין בדעתו ליזהר כי אס באותם הימים בלבד פשיטא
שלא נאשר בשאר ימות הסנה :

דגים וכו׳אמר ציה מה מלאצתך וכתא״ת מה לו ולמלאכתו ועו׳ממס היה קוכלעליו
סקנאו

כה׳זהוביס והלא אד׳רסאי ליזוק

כנכסיו

ולסת מאה כדבר שאינו סוה אלא

א' ועוד שהוא קבל עליו למה לקסומי׳עכדיסהי׳הולך לקנותו בשליחותו והחיי' לא
השיבו לזה כלל והיצךנתפייס בדבריו וי״ל סאע״ס שאד׳רסאי לחוק בנכסיו מ״מ אין
דרכן של בני אדס בכך אא״כ הוא גנב או קוביוסטוס ועל שוטר העי׳מוטללחקור
פל זה ולכן מחלת דבריו היה מה מלאכתך וכסהשיבו שהו׳סייס אז אמ׳לו למה קנית
משסע חלנרי
דג ששו' זהוב כס׳זהובי׳שאץ דרך כפלי מלאכ׳בכך ולא עו' אלא שלקחתו מיד עבדי
בכאן
נשלכה
הרכות
ראש
השנה
הר«' 'ג ם • פ״ג
כלומ׳אילו
משעה
ראשוכ׳היוסואלים
ה׳זהובי׳ולא
היה
עבדיי
מצי
ליתנ ' ואתה היית
מגדרים והניאו
הלכות
יום
נותנס
ניחא
הכפורים
אבל
ככר
היו
נותנין
אותו
לעבדי בזהוב אחד ואתה הוספת עליו מד
טי"0 7י' רע!׳ 'ו וכ״כ
שהשלימו לה׳והמייק' אס השער בענין זה ראוי הוא לקנוס והוא השיבו והיאך לא
"ה יי<ל " "ל סנ ^
תרד ת  0ר' חייא כר רב מדפתי וענית׳אתנפשותיכם בם׳ לחדש וכי בתשעס
מ הרי׳ל על אשה
אקכנו אפי' גפשר׳כדי לאוכלו ביו׳כזה וכו׳כלומ׳מי שדרכו לעסו׳בפנץ זה ללא סבה
שנדר'שלא לאכול
מתענין וכו' כפ״ק דביכו' (דף ה ) ו 3פ ' בת'
דיומא
(
דף
פא
)
וכפ״ק
דר״ה
וראי
ראוי
הוא
לקנס
שמאח׳שזוללותו
גורם
לו
לעסו׳כן נמצ׳עייקר את הסע תמיד
לשר ולא לשתות יי) (דף ט)) ובפסחי׳פיאלודברי׳יד סח )וא" ת קרא קאמ' דיתעכו כט׳לחדש והיכי
יליף אבל מי שאינו עוסה כן אלא לסבה חזקה אינו ראוי לקנס שמאחר סאינו עושה p
גל סשנהחק
משלת מיניה איהו דיאכלובו ועו׳לכש״תל דמות' לאכול בומנא ליה שמקבל שכר
כאילו
אלא
פעם
וי״ם וגתנ7עי״ב
אחת לזמן מרובה אין הסער מתייקרעל ידו ועי״ל שהסוטר חי׳ל ססתיס
התעה
'
וי״ל
דמדכתי׳בערב
מ״כ לא מקפיד אעינר דט' והכי משמ׳קרא כלומר התקן
לכלל י״ש וכ׳ 7אפי׳
רעות עסה אחת סקנאו כיות׳משיוויו .דבר מופלג • שנית שלקחה מיד עבד הסוטר
ת׳ס אין להתעמת עצמך בט׳סתוכל להתעכו׳בעשירי
ומדאפקיה
קרא
בלשון
עינוי
ילסי׳דסיינו
לומ׳
ששלחו
לקנותו
לו
והרי
הוא
כאלו
לקחו מיד השוט ' והוי כמו מרד והיינו דקאמ׳מיד
געי׳ג ותשמעני״ד לך דהרי הוא כאילו מתענה3ט '  :ואי ה מאי קשי׳ליה וכי בט׳מחענין והא כתיב
עבדי ששלחתיו לקנותו לי והשייט השיבו כי לא במרד ולא כמעל פשה קני אס
סי׳רס׳ו
יאסנדר
סי׳יס׳ו 7אס
נלד כראשון בי״ד יוס לחדש בערב תאכלו מצו׳ואומו ערב ר״ל ערב של ט״ו ה״נ נימא
מפני כבו׳יוס זה ומפני הככו׳לא פי' לומ׳והיאך לא אקסנו מיד עב׳השוט׳כדילאוכלו
ציזמיגני׳־ג
ז
״
להתענות
יס
״'
,
ס
מאי
מסי
ערב
ערב סנ
של עשירי כ3
כב' תירכו
תירצו התוס 3ע ק
התוס׳כפ״ק דבינר ד<׳! לזני
דברכו׳דשאני התם דכתי
דכתי׳תאכלו
תמכנו ביו׳כזה אלא השיב למה סטמן עליו למה לקחו בה' זהובים וממילא מסמ׳סאפי מיד
* ” "יו,פנ?ג גה• לבסוף
דמסמ׳הכי
בראשון
בי״ד
בלילס
תאכלו
מצו׳אבל
לכא
כתי׳ועיניתס
קודם
כסוט׳עצמו היה ראוי לקחתי ביום כזה :כל זה כתבתי על פי לסין רבי׳אבלבמדרש
^לכ0י ^נה7א?א בער׳דמסמ׳ופנית' מיד ביו' התשיעי ואיכ׳למידק
דמדקא׳מעלה עליו הכתו' כאלו רכה מצאתי מעשה זה כפרש' בראסי׳ואינו כתו׳כסגנון זה סכ׳רבי׳ואיפש׳סנמדרס
נעי*נ בסלזי׳ת רק התענ ט וי משמ שהמתענ בט ה ז משובח
והיכיקאמ׳שהאוכל הוא משוכח וי' ל דה״ק אחר מצאו רבי׳כחוב בלשון זה שכתבו :
ככר ״M
עס א' ולוי ונןט' 1ן! ב" נמהרי" לונ' 7א א
?רק! ס שיוך וכל
אויגז ה  73דעו' גינ 3תילעיל שי׳תר׳נ 67ק נפלקעל עניהסונ״צימנהגי׳״לנז וכ'"^7
אחזמו ׳'ת«7ה ילוא״א וז״מח ו «״ש 7א ’א אח״י) רוא טעותדלעילמלא־ר א עי כ  3ה
שאומרי׳גהןאאיאמוהנים פה קראקאדא״יא א' מ גשהרית עי*כ אם לא שחל י״נ לשנת או א( « רי׳אןעולע*'כ
שמרי
«
ינ״׳ההגה׳נמנהגי
'
אנל
נשם
התשנץ
כ'
7
יש
לאחרו
וגל
עי״ב
א
ל
לשאר
ימיס שנין ד״של׳״כ מהנים לאומרו סחרי
מוערני׳מלנז שנע כ ' הכל לו ל׳הר״ה עי״נאיןלאכולרק
מאכלים קליםלהתעכל נ7י שלא יהא שנע ! יותנא׳לתפיל' עכ״ל׳נ׳חהדייל וחהיענמו «
מאכלי׳היוקמווין נגוןמיגי נעמי׳וגזויויהן שלא ינאלי; י קרי ואין לאסל חיניחל 3י‘
הם מדנים
ורעאן
נהגונסעילמ
שחדיתנאכוליויניקלנזלא
נ(
7
עיועעםע 7נאןלשמו :

־teS

ד׳מ

/i

לרחוץ כמוך סכעה מסוס מנהג סבהגו לרחוץ כערב יוםהכפויים ד  :תרח (*)יק

ככל כתיתי בסי׳תד״ב כסס הרוקח שאין נופלים מל פכיהס בעי*ס כהסכמה
י0א*א כהסכמה וידוי מלח סעסאח׳ וכסי רי״ד נתן טעסלפיסיס לו להתודו׳כמכח׳
ובמערי' ע‘ כ ולא נהגו כן אלא גס בהסכמ׳ערב יי׳הכ אומרי ' ג׳וידוייס:
תרה שי מקזמו/סנוהגיס לסחוס תרנגול לכפרה וקיש בתשובתהגאוני׳המרדכי
כססכ׳יומא כת׳המנסג הזה

נוסגיןוע' 1

רת ? וצריך להתודות כמנח' קודס סעודה המפסק׳כדתני׳מצות
ח׳שיכ׳אכל אמרו חכמים מתודהקורס ^כי לוכי^ סו זכיות !והיא
כתוספתא כסוףיומא • ובגמ׳פ׳בת'דיומא (ד פז ) הכי אימא ת״ר מצו׳וימיעי״הא׳מכפקc׳< 7Sr
פס חסיכה ד״ר מאירוחכמי' אומר י /צריך גן6ו גת «ניס
וידוי י״ה

(וכ'ר יסחכמיס ו 3עלי כת’ זס
בער״ה
 111ה
מקומות שנוהגין לשחוט תרנגול י 5כפר׳וכןיש
כוסי־ין) Pו,נל מ"ס
היפ בפסק:
כתשוב׳הגארני׳וששאלת׳שאנו נוהגי? לעיחוט
הרא״שלמסב 'ימ; 6ו
קצתי
כמרדכי
ומכה
עי״ה
תרנגול
ואי
?
אנו
יויעי? מנהג זה למה אי משן□ תמוךה םאי
זה כמיגסכמש כ זוכתי?  ?°סנוה א ס שנא תרבגל^ מבהמ׳וחיה הא ודאי ק ושי ׳
ךץדא א 1,א שיש בה שני

פס׳

׳

פיתוד׳קודס שיאכל ויסמ׳סמ׳ יארע דבר נ״הי״ילליי,׳כפיה
י! ^ לה2סננויה ו5ןע״פ 0ההידה טיבית ™ w
מתודה כסחרית וכן וכ הי ן מצות ויחי אחר תרנגולצנן
עי כ פסחסיכה לאח אכיל מסיקכל עליו עיש אס הח

י^
טעמים אח שהתרנגול מצרי כבית יות מכל בהמ חי ועוף ועור יש ימ,ג׳ בי ציז «™־ * " Ui
ל(1נ<«(-נ)נ7ד'1
6־1ו-,,
לנעו>׳ כפ,־ה
£1־3׳,ס פסו־3עימו במקומו עשירישעועוקתמורה »’ל’ם '«’ Pבעיי קינ 'דמית » יינ״פל׳פיב■ נן פיישיהיצשוני־יהימ״בז ג״י ;; ,״ r
אמ״ס ששמעתי מפי
אכשי׳סגוני׳מאשככן של יצחק אבינו לפיכך לא דבר קבוע הוא ועוד שמענו
מחכמים הקפה עליהס ופיר׳דה״קמצות וידוי סלחע ךר״ת 'ןה
סכלרבניארצס עושים ק וגס
סמעתי הראשונים שאע פ שבהמה דמיה יקרי ,יותר מתרנגול אף ל
פבעי״ה שצריך להתודות קודס סיכנס ליוס חליפתי זהתמורתי
סנסאל יבי׳סאיי ואמר שכן נהגו עכ״ז
תרנגול מובחר לפי ששמו גבר
כדאמרי׳בברכו׳מאי קרא
גבר׳אט כתשובה הוא עס סשיכס סמוך ל יו ׳ פצמו זס נפלתי׳ בי
«נעתי המנהג הזה מעירנו וכתוב
כא״ח רב שילא קרא תדנגולא וכיו? ששמו גבר תמור׳גבר בגבר
מהכיכד יש לאיה 5ן סהות לחנןו׳3ין הדןץי ןהין׳ סמלאןכסמונ׳על
&הרמ

בן תושרו מ סו דרכי האמורי י :

ומעקי וכך רגילים כאן אוחז ש צ התרנגול ומניח ידו על
ראשול) 3לחשסי חכמי שמא מט יף דעתו בספוד התלתךחייסלכלחי
ונוטלו ומניח על ראש המתכפר ואומר זה תחת זה זה 3חילוף זה וימנעט שכרותקמן הוידוי ולפי'החמירו ! יחשובכלב!
שהוא
עליו 1להתוד׳קוד׳אכיליואע׳סשהתודיקוד' חיי׳ייית׳נתיגגזל
זה מחולל על זה ומחזירו עליו פעט אחר׳ואומ׳יושבי חשך וצלמו׳ ״*' 1
^תיל׳חוז׳וממוד־׳בזמפ׳עם חסכ׳סמוך ליר׳ «!אלא ש« הו היא

תרו דחןכל איחל ל בו153י 0[,לפ ךס
 ,לכ למי
; Dסע מגדו ?כ ה י א/ש
נמסכ 'יפא ?30ררצ!י:ף?5ןמ?יבג?
אסירי עני וברזל יוציאם מחשך וצרמו׳ומופרותיהם ינתק אוילים

סדרךפשע׳ומעונותיהייתענוויצעקואיל ה׳בצךלהםממצוקיתיה'
מחהמצ פנ ״ 6כל, n3KJD ^ ,
 ßD1ל  ,יושיע ישלח דברו וירפא וימל משחיתות יודו לה הסדו ונפלאותיו
ננ1ר ליה תריסר ירחיר 0ח6
כי לבני ארם נפש תחת נפש ועוש׳כסדר הזה ג פ ואח כ מניח ידו ער
^ מפלי יומ אדכפויי אמר5וז,ל אכא ראש התרנגול תבנית סמיכה וסומך עליו ושוחטו לאלתר תכף
ואפיקמדעתיס :ו ס״ש דעבירו שביןאד
לסמיכה שחיטה ורגילין לתתו לעניי׳ג כדי שיהא כפר׳ לנפשו ומה
למקוסי״ה מכפר ומער אינו צרי׳ לפייסו שרגילין לזרוק את בני מעיו על הגג כדי ליתנ׳לעופות יש להביא
עוד פשיס כסוף משכתיומא ( דף : Opראיה קצת מההי׳דמס׳חולין רמי בר תמרי איקלע למערבא מעלי
ומ׳שוה״מ לחגירו אבל לרבו צרי׳להרבו' יומאל רכפורי חזא דקא שדו כברא וכולייא אזיל שקלינהו משום
עלץ רעי׳עד שיתפייס כן כתבו שס הרי״ף
והרא״ש וכ״כהרמ״בס כפ״במהתשובה
ונר׳סלמדוקמדאמרי׳כגמ (ד פז ) דרב
אזל לפיוסי לר' חנינא תליסר מפלי יומא
דכפוריופריךוהיכי פביד הכי והא״ר יוסי
בר חכינ׳כל המבקש מסומחבירו אל יבק'
ומשני רב שאני
ממנו _
יומר מג' פעמים _

דהאידנא דהיתרא שכיח טפי:
כר אדם איל רבו בעי״ה לפייס b^bמי שפשע
כנגדו דעבירי ישכין אדםלמקו׳א י״ה מכפ׳ושבין
ארם?!חבירו אין י״ה מספר עד שיפייסנו ואפי׳^א הקניטו אי! א
ברברי׳צריך לפייסו וצרי' לילך לו ואם׳ אינו מתפייס בראשוני
יחזור וילך לו פ״ב וג׳ובכל פעם יקחג׳שיפסיינו שימחולכ לו ואם

וסוברי׳דס״ק רכו שאני שאפי׳כמה
פעמי׳ אינו מתפייס בג'
צרי׳לכק׳ ממנו ע־ שיתפייס ויבי
חנינ׳הי׳ צריך להרבו ' עליו
רבו סל רב שהי׳יהוא יושב
ברא׳כמקי׳רכי׳ ומעמיר׳על קברו
הקדוש אבל רש״י פי׳רכ מאני מחמיןע ל לו ועושין כן כדי

אינו צריך לפייסו עור וה״מ לחבירו אכל לרבו
רעים עד שיתפייס ואם מת מביא עשריבני אדם
ואימ׳חטאתי לארקי ישרא" ולפלוני זה שפשעתי
שיוללב כל ישראל שלם כל אחד עס חבירו ולא

עצמוסמא איר׳דכר קלקל׳שלחט 5ז כסמי7י /נעי£ןרנטתט-עס
אבל וידוי סל ערכי ' שהוא וידוי סל י׳׳ה ( ג )נמהר״יל7יש
עצמולא קתני דודאי מתוד׳הוא כי״ה אלא מקומות שנוהגין
ק תנ  ,אף ע״ פ
י1 1

ססתןדה ערכית מרןןךה שפילי! הכפרות
, ,
!
ונותגין המען'

 0״י’ ״ ינל’3י °
’ 6י עלו יכ י
עבירה כל היוס די׳ה בסופו עס חשיכההמכהגשאימניוש
מכפר וסבי׳ראי׳לדבריו מדמני' בתוספת׳ כ׳כ לעני נמו אם
מצו׳ וידוי פי״העם חשיכ׳ואע״ס סהתודס גות! לי תרנגול
 ןךס (£י א כל וי( £תה צרי  -סימןרה לאיןר שלוקח לכתרעכ״לי ,
י
 ,וע'צ סימן תקפא
אכילה ושתיהשמא אירע דיר קלקלה " נהג לילךכגל בית
בסעודה ואף ע״פ שהתודה לאחר שאכל הקנמת נע״יג
ושמה צריך שיתודה ערכית
ואףפ< זגע״רה ינקנת
שהמודה ערבית כריך שימודספחרי׳ ע״כ הקהילות (!הגי!
והעולם לא

נהגי 3דברי הימ : P

גאות! הימי־ומנהג

והיקאומרה יחיד אומיה אחר תפלתו יפההוא ) 7( :

וש״ץ אומרה באמצע הכי איפא בפ׳כתר׳אמנ׳המנה׳הפשו«
דיומ ' (שס ) ובי״ה עצמו קאמ׳דהיכןאומר  J5J,ח7ינ ' {,t £
ה י דוי יכ סדיי ק י 3י לנמיכ ופ 1
( א ) להרמ״נס
בי״ה כתוך המפלה וביחיד אומיה אחר פ״גמה׳שגגות אק
תפלתו לא כ׳בי״ה משו׳דכש״ץ יש חילוק י״הולא חטאתוצא
 3ץ עי״ה ל1״ה לבעז״ ה א יט א ןמר הןיךןי אשם »כפרי׳ אלא
"תוך המ (זל׳וב,״ה אן מרן 3מן ך( :תפלה ע השניהמאמיני

., ,

קלו על
< ,

,

^

יש לך עם א

בארץ

כמלאכי

השרת מה

מלאכי

השרת יחפי ר ^

אבלי  .ח

 ,וע

כסוס הס דלפוע א

מ התנעת בה! אי!
« נפר בי כי  75הי׳

חמנא חלמא סזא ליס לרב דזקפוה3
ייקל  . ' m״ Lיחי 5י ר  . Lי״ ד
דמ 1רת
1
,
אומי אלא אחר תפלתו •* ועיקר הוידוי
וגמירי דכל דזקפיה בדיקלא רישא הוי ״(^ 8
,
 ) uמהמ א-,
הטרת אןלהם
^ הוא אבל אנחנו חטאנו סס מאי אמר ד 3חנעע !הניא
ןל מר סמע תי נה 3ע י 1,מפכך רשןתא ולא
ישרא^׳ אי? להם קפיצה עומן ק ^ לר^ לי' ' םבי ל* ^ ^ אכי
אמ׳אשה יודע רזי עולם וכו׳אמ׳מר זוטר׳(mi>f ! ’^ tT
איפייס כי היכי דליזיל יליג מר 6ןריתא
נקיים מכל חטא כך ישראל נקיים מכל חטא מה מלאכי
השרת לא אמין אלא ילאאמ׳אבל אנחנו חעאני £
בבבל :ואס מת מביא י׳כני
אד׳ומעמיר׳ שלום ביטהם כך ישראל ביי׳ה והקב׳יה שומע עדותן
מןהמסטרגיןאכל א מ׳ אכל אנחנו חטאנו תו לא צריך  :אף לע פישקרב,
על קברו וכו׳ סס א״ר יוסי בר סנינא
כל ומכפר עליהם וגהגו לטבול בעי״ה  :ואמר רב עמרם טובל אדם
ובססן תרצ״א כתב רב י׳ ענ ייןהו ,דוי כ«נות! לא נתכס׳
רב
סע׳ צ(<כ! הימעפ ני״-
איי״ביינפרל,כ
מ3ק
המכק׳מטו -
מחבירו -
אל יכק׳ממנו .
יות׳מג '.
בשעה -
שביעית  -ומתפלל  -״
מנחה . .
ואם' - ,
,.
סעדיה ״ בעלייתו  -״ —
מלטבול וסדרו  :-יי
—ובאשכנז ;ןכגיס -
לומ׳ על -
פעמים ואס מת מביא מסרה בני
אדם מברך על הטביל׳ וכתב ארוני אבי הרא״ש זכרונו
לברכ׳ואיןדבחו על סדן אלפא בימ׳ומפרשין בו החטאים ע ;׳לי ( -ג)<מר7כי’
ומעמיד׳עלקברו וכו'  :וס״שועו&
יסכן נראין בזה שלא מצינו בתלמוד רמז לטבילה זו ואינה
לאיפור וכ״כ ר״ע וכ״כ הרמ״בס והר״י כתי שצרי ' ליומ׳ע״ג ואםהלן
כדי שיהא לב כל יסראל ס^ סוכו
לאו נביאים ולא מנהג נביאים ולא עדיפא מערבה דאמרי חבי ^
ךןרי׳לפרט החטא פירושי וכ כ ר ע על חטא על לרניתז ! לא קינל
אדסמיך ליה בלחוד קאי אלא ארישא קא
שפשע ולא כריך משום שאינה אלא מנהג נביאים ואי משום דרבי יצח' 7'°
^כ
03״ V'?3׳ ' pw
לוימסקי5׳
פכתב דערב י״ס יש לפייס לכל מי
יאמר חייב
אים נת  1ךןיינו ^ ט ן  -ך
עצמומכ
^ תפ ומיו  f ü3ספי ה  3ה  :,י הי י״>5ע פ הי׳ זה יהא גילך כי
מגדי  :כתב סמידכי
במס׳יוסא
מנהג
ס לא כת^ בפי סדר זה דעל חטא מ מ גס הימיישחלסמרסס
הטומאות
ואף
מטומאת
מת
ולהזות
עליו
ג׳
וז
'
והאימא
אין
לנו
הו
6
לבקש מחילה מי״ה
כראמי
במדרס
שובה
,
:
,
. ,
כתב שצריך לפרט החט׳ :
וכן על הנמות ישלן
טהרה וכיון < אי
שאין בעלי קרייןטובלים כל השנה אין חובה לטכילנראה שאין צייךלפרטהחט ׳0ר״ פ6ימ1,מרחמי׳!ח6אינן
יעיאל :וכתב עוד תקנ׳ קדמוננו וחרס
סלא להוציא ש״ר על הממיס ויש סמך זו ואין לברך אלא שנהגו העולם לטהר עצמם מקרי ייייה וסםכ ׳סאיןצףיך ^
ןהלנה
»יחס עלה־:לי,ת
לדבר בהגדה דר׳תנחומא פ׳ ואתחנן  :על מדרש של פרקי רבי אליעזר שנקיים כמלאכי השרתבי״ה  :בתראדיומא ( דףפז ) איפליגוי" י3
ז2
ונהגולסבול בעי״ה ואמר רבעמר’טובל
להתורות במנחה קורם מעודה המפסקתבבא ור״עכמילת׳ימשמ׳ודאי דקי״לכר״ע ש« ־אל יכיאי׳לא
כדתניא
מצות
וידוי
י׳׳ה
עם
חשיבה
אבל
אדס בשעה שכיעית וכו׳פד סוף הסימן
דה א הלכ׳כר׳עקיב' מסבירו אלא סהד״מ3׳ !יעשה שורהויאילד
אמרו חכמים מתורה קורס אכיל׳שמא תטרוף דעתי עיליר מחמת בפ״ב מהלכו׳תשוכ' פסקכו׳ ,סווי 6,. 3ל־־ז•־™ ־•&.
הכל בפסקהרא״ס וגס סכל3ו כתכ
בפה
ניני וכין קבירי
דברית ' הכי איתא צריך והלכתי ליניתו1
הרמדטבינהס ל יה אינה גריכס כיכה
הסעודה שלא
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גזירה שם׳ יארע אונס וכן הדעתהרי״ץ גיאת וכן נוהגי׳׳באשכנזJ

העד " הרשעמ עליה בסרטו בי ס שעבר והמרדכי כת ג כ
כו׳ילפי «"שלסדר שצריך לפרוט הסט' וכ״כ הכלכו וכתב עוד
על "" אשא  °לא נהגו פ"ן׳ לומר כל פרטי אבל חטאנו
א,מיים לא
מקיי אלא בדיך כלל אבל חטאנו והעוינו
פרטי החטאמחש
"
פהלינלא7סאמי 1והרשענו ומרדנו וסמי ממצותיך וקהדין
נשיה א׳כ אףש״נ לפי שהוא מתודה על כל סעס איך יפרוט
יכ<ל לל״מל־ה כ׳ שוס חטא וצי!־ יטיל חטא פרטי על
הצבור
ורב
האי
כתב
אין
מנהג
שיתוודה
ש״ץ
במנחה אבל
נפסקי '
בכלל  :וכז״שרכינו כסמוך גכי
עונות
להרויח
בברכת
המרבה
לסלוח
כגון
וידוי אין מונעים
',rV P*,D
TO״ ^
שהתודה
עליהס
בי״ה
שעבר
וכו׳דה״מ
בתשובה אחת יפה השיבו הראשונים על שאלתכם
8אכח "
חייכים
כשמתפלל
בינו
לבין
עצמו
אבל
כשאומר
שלא לאומרו ש״צ בברל
עליה!

עילה עם הצבור אין לחוש נראה שסונן ' לזה:

ולאומיו

אם רצה

אותו כתו'
בוידוי י״ה
סליחה שלא שמענו בבבל שאומ׳ש״צ
ויהי בתפלת המנחה של ערב יום הכפורים ולדבריכם שאתם
צריכין לכך מפני שאין הצבור בקיאין צריכים אתם להודיעם
כיכלאח׳ואח׳צריך להתורו׳אהר תפלתו קודם שיאכל פעורה
מפסקת אבל רב עמרם כתב ש״צ אומר וידוי במנחה להוציא

בחזרת

הפסל׳והמרדכי כ׳וז״ליש״צ u
׳2UJ

מנה׳סיתוד׳ש״כ כמכס 'אכל אס רצ' לסמי
בברכהמיכלסלוחכגון ייל׳ויאיןמונעין
אותו טעמו דכיון שכבר תקנו חז״ל לו מ
•ר
וידוי כתפליזו אס יכ׳ ש״צ להזכירובסזר׳
התפל הרשו בידו וסוס שיזכירנו כ5ןמג׳
התפל׳כמובינואיתפלו' אגל להזכירוס״צ
בסזר׳המפלה אח׳הסלתונר׳סדבר זה לא
עלה על דעת רבי׳האי וזהי סכת'בתשובה
א׳יפה השיכו סראסוני׳עלשאלתכ׳בוידוי
ערב יו׳סניפורי ' סלא לאומת שליחציבו׳
בברכת סליח׳כלומר וכיון שאינו אומרו
בברכ׳סליח׳נחצ׳ שאינו אומ׳ כללבחזרת
התפל׳וכמו שסיי׳וכת׳שלא שמענובבבל
שאומ׳סי׳ן וידוי כתפל׳המנח׳של עי״ה ולא
כת׳כברכ' ס ליס תנא לגלותדכחזר׳התפל'
מייריסמקו׳סוידויכוהו' בברכת סליסה
דאילובתפל׳שבלחש אין מקו' הוידוי בו
אלא אס' התפל ' וכהסיא ש״צ כמי אומת
כדרך שהיחיד אומרו דלא נתמעטש״צ
מלהזכירו אלא בחזרת המפלה בלבד
מהטעמי׳סכ׳אבי הפזרי 1:מ י שולדבריה׳
סאתס צריכיס לכך מפני שאין הנסר
בקיאין וכו׳נר׳שהשואלי׳סיו תציסשיזכיר
ש"ץ וידוי בחזרת התפלה מפניסהצבו׳לא
היו בקיאי ' וצריך שיוציאה ש״צ והואהשיב
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מסכא
שהצבור
חייבין
לאמרו
עס
ס
*
ץ
:
וע
1
נות
סהפוד
'
עליהם
לסלוח כגץ וידוי איןמינעיןאותו ובתשו׳אסית מנעם מלעשות כן ומצצתי כפסקי
בי״ה
שעבר
ולא
שנה
עליה
שס
(
דף
ופ
)
תניא
עבייו
'
סהתוד
'
פליהס
י״ה
זס
איני
היא״ש
ש
3
מקו
'
איןמונעיןצותו כתוב איןסומעיןלו והי׳גירסת ככונ׳מאד וישלישב
(ל ) ! צ״גלחלקות
מתודה עליססי״ה אחר ואס לא סנה בסס והתוד' עליה' עליו הכתוב אומ׳ככלב שב גירסת רבי׳דה״ק אם רצה לסרויח אין מונעין אותו אכל אס בא לישאל אין מורץ
«ל,קי׳נע״י< אי
"
על
קיאו
ראב״י
אומ׳כ׳ש
סרי
זה
משוכח
שנ
׳
כי
פשעי
אני
אדע
ופסק
סרמ״בס
בפ״ב
לו
ולכן
בתשובה
אחית
לא
הורה
להס
לאומרו
ועי״ל
ראס
בא
ל
ומי וידוי מונפים
יילפרt
ii3
מהלכות תשוב׳כראב״י וכן פסק הרוקח  :ומ״שרכי׳ססר״אס כתב סיכול להתודו׳ אותו דכיון שצריך להתודות כמנסה איכ׳למימ׳סלא יבאו לקבעו חוב׳לאומרוכחזר׳
7אמ !מ,7ז,
י
כ
י
?לד
עליהס
אע״פ
שלא
פנס כהס לא כתב כן הפי' אלא דמדכת' הברית׳כצורתה משמע התפלה ויבואו לידי סהלוק׳עס כל המקומו' שאין אומרי׳אותו ולכן בתשוב' אחרת
,
עסתמ
'
דסבר
דהלכה
כראב״י
דקי״ל
משנת
ראב״י
קב
ונקי
ולפי
זה
אנו
יכולי׳לומ׳
לא
סורס לכס לא ומרו אכל אס רצה לומר קצת תחנונים בכיכסלס לנו היסו ' כידו
?ר״עה
■כל לה ,א
סגפהר״יף פוסק כן שגס הוא כתב הברית׳כצורת' ומשמע שסמך על מאי דקי״ל דליכא למיסש שיבואו לקובעו חובה וזהו סכ׳אס רצה להררס בביל המרבהלסלוח
יסיןראן רעי׳ ת משכת ראב״י בק
ונקי
וכן
דעת
סרמ״כס
גפ״ב
מה׳תשוב׳
•
ובהתיסת
הוידוי
כ
'
כגין
וידוי
אין
מונעיןאומו
ולא
כ
'
אס
רצ
'
להתורו׳בברכת המיב׳לסלוח אין מונעי?
זבר,ןנעלמ ^ ץ<3
ר״ע ההות׳בא״י סאל הסולסן טוע' כ״כ הרא״ש כשמו ל ומ״ש ולפרש״י יכול לחתו ' אופו ומ״ש בסס רע כ״כ המרדני ג"כ  :ומ״ס וכן נוכנין בספיר ציןאלונוהגין
ימזטא'
גומיס’
שהוא גורס כ״מ שזקוק לשבע אס בא לחתו׳חותס וכו׳כסוף יומא (דף פ״ז ) תכי׳י״ס כן שהרי אין אנו נוסגין שש״צ יחזור התפל במנחה ומפני שאינו אומר תפלה אלא
!
ל
הי
עסחסכ׳סמפלל
שבע
כרגועה
כל
ומתוד׳לאומ
'
להי
כוידוי
דברי
ר׳מאי׳וחכ״א
מתפלל
סכ׳ואסרצ׳
פעס
אחת
לכד
ע״כ
הוא
צריך
להתודות אחר מפלתו דלא גיע מיחיד שהוא ספוד'
דהרי״ףוהר״אש

מ3ע,ר
הקפור לעי ^ 7ע
שזר

יןוגהווחתזר

אגים י
ינחנהו;ייש5נ ,כ<
יילק׳לא עומד ו3
?ל
* 3D1לולא «וטה

זנללןהת/מ׳יזזמתי׳
ונגלעי כלילהמלק'
אייור ג״פ והוא

רקוס

מיגא
המטע

שהם

לטי

כתשעיי
גחהרי׳ל

-- -חותס ואנעיל׳קיימי עכ״ל והסת׳ר״ע נר׳שגורס כגירס' התום ללא אמרו חכמי׳אס
רצהלחתו׳בוידויסומ׳אלאבנעיל׳דוקא ולרש״יסכת׳ססמעדכל מקו׳שזקוק לשבע
אף בשאר תפלו׳אס רצה לסתו׳כרדוי חומס ומשמ׳דס״ה לתפלת מנחה עי״ה שאס
רצה לחתו׳בוידוי שאחרי׳ חות׳שמס שאמרו חכמי ' כל מקו׳סזקוקלשכ' לאו לצפוקי
מקוס שזקוק לי״ס אלא לאפוקי וידוי שאינו סמוך להפלה שאינו רשאי לסתו' בו
אגל כלססמו' לתסל' 3יןשהו' סמוךלז' ברכו ' ביןסהו'סמוך לי״חאסרצהלסתו׳חות'
ומנהג העול׳ שלא לחתי בוידוי שכמנח׳עי״ה  :ולענין סזי׳ס״ץ את הוידוי במנחה
פי׳אסר שהתפללו בלח׳וחחר ס״ץ תפל׳המנח׳כת׳אכי הפזרי דאינו אומ׳וידוי בחזי׳
הפפל׳לפיפאיןש״ץ אומ׳וימי בחזר׳התפל׳אלא באמצ׳תפל׳והסתרזינויכוללאמרו
גצמצ׳לפי שלא נמקןלאעיו אלא את׳הפפל׳סילכךלא יאק׳וירוי כלל בחזר׳התפלה

גשהיהייהדי׳ /לנצ^הי!יהש(? בע0

פגמלנפי"

גאון כ שמתודה חסי תפנה כיחיד וכך
האיי אין ש״צ מתודה כלל ואפי׳אחר מפלתו וצריך הפס למה מי גרע מיחיד וניאס
דכסהואחוזר התפלה בקול רס קאמר דכיון שאינו אומד הוידוי באמצע התפלה
כמשפט ס"צ לאחי תפלה כמי לא יאמר אותו שאין ס״צ אומר וידוי אחי מפל'3קול
רס  :ונוח גיסבאשכנז סכל הקהל לוקין מלקות מ' כב״ה אמי תפלת מנסה כ) כ
טס סרא״ס ימ״ש רכי׳סמתוך כך ימן אל לבו לשוב מעבירו ' שכירו כי* כהכלמנהגו
ללקות מלקותצחר הטבילה להמיט לבבם הערל ולהכינו לעבור השסהיככד
והנורא באימה וכיראה ותמהני למה לא כתב סהטעס מפני שמלקות מכפרת טון
ואף על פי שאין לנו דייכיס סמוכים כדי ללקות לפכיסס וגס אין באין טדי שהתרו
־ בו כדי לחייבו מלקות מ" מ כפרה מקנת הוא •’ י
תרח
ואוכלץ ומפסיקין קודם בין הסעשות
דמקיא

אדו

'l’st

תרט תרי תריא

רפדםר
תרח)>0

למקרא נפק זלן שצריך להוסיף מחיל לע הקודש כפרק בהרא ׳דיומא (ד פא ) :ומ״ס לגלותיכו כראש הסנה במסור לחדש וסמי־ינן פיק בתרא דערכין איזה היא ראם
ניןכאיסור אכילה בין במסית מלאכה כן נראה מדברי הרי״ף וכרא״ש הס אכל הסנה שהיא בעשור לחדש זה יום הכפוריס • והכנבו כתב פוד גיעס אקר לפי
מוכרי הרמב״ס בפ״א מה׳שביתת משור נראה שהוא סובר שאין תוספת דכי הורה שצי יפיס לקרות כספי כל היוס וכל הלילה תמיד לא ימסו בדברי הפלות ותחנונים.
5ןלא כמינוי אבל לא בססיי׳מלאכה לא בי״ה ולא בשבתו' וכבר האריך ה ' סמ׳לתת שאינם שגורים וידועים שלא מן הכתב חולת זה לא יראו לקרות כלילות ועוד
טעם לרבי׳ומ״מ צת׳סדעת שנזר כמפרסי׳
להבדיל מל אותו ני כמוצאי סייסשצריך
שתוספת יש מן התורה גס לעשייימל^כ,
■
להבדיל מל אור ששכת :
באיסויאפיל׳
p
מעשית
מלאכה
ותוספת
זה אין לו שיערך אלא
וכדמשמע מדברי הרי״ף והרנזב״ד
 :קודם בין השמשו' שזמנו מהלך אלף ותי׳ק אמה קורם הלילי צריך
(ריך להוניה! ע7
תריא כלהדברים האסוייס
גרסנן בר״ס המביח כדי יין; ד לא )
בעיקר שיכנו א! יקללנן
יבע' להוסיף מעט מההול על הקדש ואם הפסיק מאכילתו בעוד היום
םו6ל עדףיס ) תוספת י״ה דאוריתא
כיוס אסויי גס בלילה מדמהסיקין מבט" י כדאית' cmעיי}' :
גדול יכול לחזור ולאכול כל זמן שלא קבל עליו התענית :
«הא דאמרי' #pm
משפט שלילו כיומו לכל דנר :
וכה
<ק 6חזינילכשי דחנלו ושתומדסחשיצ׳ולרז
משו׳דמוט׳סיהושונגי' 20 ^ 11
ש! תלונפי 0ז 1חר
הטמנת חמין בערב י״ה כתב רב
עמרם
5ןץרי 'להו ול 6מידי
הן
הדברים
האסורי׳מלאכה
אכילה
וסתי'
לקני' 37ייש גלות'
*
י
שאין
להטמין
מפני
שאין
טומניךההמי'
ונזל יהיו
מזידיןוכתכו
הרמ״ב
'
בפ״א מהל'
וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המסה

;כ״כ הי"א6
נ׳נעל העיג1ו'! עו‘
ל p'oהגא על
ינמתו הא קמסה
שלא5ן 0ר7כר
שאי « סמע ה״מ
נר ;י׳ א?ל גיחיז

סכימת עשור :ומ״שותוספת זהלזין
לו שיעו׳לזלין קוד ' בין הסמשו׳סהולן מהלך
אלף ות״ק אמה קודם הלילה צרי' להוסיף
מחול פל הקודש כך כתב כפ׳בתר׳דיומא
הר״אש ח״ל ותוספת זה צריך שיהא קודם
בין השמשות ראלו כין השמסו ' ספק יום
ספק לילה הוא ואס עסה מלאכ׳כסכי בין
השמסו׳אס בשוגג חייב מפא ' ואינו נקר'
אוספת דכלאו רבוייא דקרא צרי׳לפרוש
מספק וגס ספק כרת יש בו אלא קוד׳בין
סשמשו׳שהוא מהלך אלף ות״ק אמה קוד'
הלילה כרי׳להוסי׳מן החול על הקוד׳ותוס'
 $לא נכיר שיעורו אלא פ 'כ לאו תוספו'
צל דהו קאמר מדאמרי׳בר׳ס המביא כדי
יין ובס שואל דהא מוסע' די״ה דאוריית
הוא והני נסידיקדאכלי ושתוי עד אורת'
ולא מחינן נהו ומסתמא לא היו אוכלות
לגמרי ער סשיפיסאינן יכולו' לצמצ׳אלא
פורשות קוד׳עיצומו של יום וצס מספיקו.
סלאשבתוספ׳היו מזלזלו׳אלמ׳לאו בתו'
צל רהו אמרינן אלא שלא נתכדר שיעורו

אלא לנבור שבת וזה שאוכל יחול במוצאי י״ה אין לו להטמין
לכבוי החול וכבר הפליגו אנשי אספמי' ועשו פמיכ׳שאין להטמין
בערב י״ה אבל רב נטרונאי גאון כתב להטמין בערב י״ה למוצאי
י״ה למה הוצרך לכך בשלמ׳להטמיןנשב׳רקא בעי למכליה למח׳
אלא למוצאי יחה הול הוא למה הוצדךלהטמיןלמוצאי י״ה ימתין
למוצאי י״ה ויעש' כל צרכיו אבל איסו׳אין בדביוהעוש׳אין מוחין
כידו :
■ ורב שרירי כתב דשפי׳רמי שהו׳מכין מהול לחול אע״ג דשהי
בי״ה על גני כירה והטמינו לשמור הומו אין בכך כלו' ולמוצאי
י״ה ישהה שיעיר מה שתחו׳הקדר׳ באותו חום ואחייב אוכל ממנה
ומותר ואני תמיה למה צריך להמתין כדי שתחום חקירה באותו
החו׳שלא מצאנו כן אלא במלאכי הנעשית באיפו׳אבל זה שטמן
בהית׳מה צריילהמתקואיני יוד׳סה השש איסוייש בהנ׳שהוצרכו
גאוני עולם' לדבר בו ואדרבה נרא יותר טוב שיטמין כדי שימצא
סעודתו מוכנת במוצאי י״ה גדולה מזו התירו קנינת ירק מן המנח׳
ולמעלה כרי להכין סעודתו כ״ש הטמנת המין שמותר ז
(  £קן (  £שנוהגין להדליק נר בליל י״ד! מדליקין
 Iוכמקום שנוהגין שלא להדליק איןמדליקין •
וכת׳א״א הרא״ש זיל שיש לנר׳עליו כמו בשב' ובכל מקוימרליקין
בפתי כגסיו' ובבתי מדרשו׳ ועל גבי חוליי ובמבואו׳האפלי׳ונוהגי}
בכל מקום להרבות נרות בבתי כנסיות משו׳דכתיב על כן באורי׳
כבדוה' ומתרגמיג{ כפנסיא יקרו ה' ואמרינן ולקדוש ה׳ מכובד
זהיום הכפורים שאין בו לא אכילה ולא שתייה כבדוהו בכסות
נקייה ם על כןמכבדין אותו בכל מיני כבודים ומטעם זהנמי
גוהגין להציע בכ״ה בגרים גאים:
הן כל הרברי' האסוחן בעיקר היום «סורין גם צלילה

פשוט במשנה פ בתרא דיומא ( דף עי )■:
ומ״ש וכילהו נמק לן מקראי סס בנמ׳:
ומ״ש ומיהו איןחיוב כרת אלא כמל אב
ואכילה ושתיה אבל הנך אין כיס כרת
בריתא פס ( דף מד ) וט׳יש ואף ע״ג
דנפקי מקראי אסמכתא בעלמא גינהו
כ״צ כר״אס בשם ר" י ורי״כא והביא כמה
ראיות לדבר וממאי סממא מקילין כהו
ואמרי׳המל ' והכלה ירחנו אה פניה׳יתנן
נמי החי׳תנעול את הסנדל ד״ר אליעזר

יאמר לא מקגגי
מנאייאייגי׳אפיס
ליכחינהי מלהתם
דלאהוכיח'כלל סא

שהיה מכיר3הן
שלא «£עי אישלא
יהא להם פתיזין
פההי׳יקייילהונ׳ס'
קע׳א׳לפוזי׳עלל•

הרי

(א)

ומהרי״ל ולכ
קהלי! דאין לברך
אדל במכה גיס ל

ומדאסרי רבנן ע״כ לפול כין עליהס :
וחכמים אוסרים
(נ ) ויrמדליקי}
בדליכ'
סכנ׳שסקי׳ואי
איסו׳נעיל הסנדל אן׳כחדרי' ועליות
מדאורייתא
היכישריר״א
ובגמרא
נמי
כן ' ונכון׳ הפרק
אמריקדמי סימלו חטעין בראסו סן משמע לאף ע3
כדרכו ואינו חוססומי שידיו מלוכלכות ה 6להןתלויו״נסן
(ג ) אכל נחנהגי'
בטיט וצואה רוק כדרכו ואייו חושש ואי ל נמו י המידכי
סיכה ורחיצה דאורית׳נינהו היכי מקילין  1כן חיונהג כת׳
בהו הכי אלא ודאי מדרבנן נינהווהר״ן מהדי׳ילמישיודליק
הקסהט״ז וכתב שנראה לו דכולהו כר בנית נרץ
להדליק ג״כגחלר
מדאוריתא ניכהואלא
דכיון דלאובכלל פשוכ 3שס כי לולי
עינוי דכתיכיבקרא
בהדיא
כאורימא
והעושה כתרי קולי
כינהו אלאמריבויי׳דסבתין אפי וכדאית' דכפדואה אשתו
«תאזהלה יייחדר
בגמ׳קילי טפי ומסרן הכתיב לסכמי׳והם
אין לו כר ינאלילי
הקילו בהם כפי מה שראוי והתירו כל
תפתיש לכן צדין
שאינו
נעסה לתענוג וכן רפת הימ״בס ציוהר( :ל )יאמרי'
דכולהו מדאורימ׳ניגהו אלא דל א מחוור' האי מאן לרעי
לי הא דמני ' לקמן התינוקוימותיי בכלס דליסוק לי׳ שתא
כו׳ < כ״כויהרי״ל

(1צרי׳לפרו׳קודם ביןססמשו׳ מקטעכ״ל:
וצ״ב אמ״ג וסמ״ק ונ״כ צתו׳בר״פ המבי
צדיייןוכ״כהר״ן שם ביסס המפרשים וכ׳
פור ולי נרא׳ציון שצותה תורה תוס צריך
להוסיף מחול על הקדש אי זה זמן חוץ מן
טמןמהוא נזה' ביו מן הספק סא״ל
היה ציי' להזסי׳על התום׳ וזה על יפם מ ;
ומה הן
לוי ]" מנעילת הסנדל ומיכס בגמ׳דמוסרי'
הדברייהאפורין מלאכה אכילה
ושתייה
ומה״ריווק החכה'
ססובדמאי דאמרי׳דס&יק׳דיאורי׳לסוסר׳
בכולן דקאמ' הייני דמותי לגדולי׳ ליחצן  vicpהכו איעי״ת
מדאוריתא היא מ״כ :
ומ״שששיעור בין השמשות הוא אלף ות״ק ביארתי בסי' ולסוצן והא מני ודאי לתענוג עבד ואי מנעי הכי
מינייהי
חד
יומא
לא
מסתנני
ואי
 15גר י אף לוכריש
רס״א  :ואם הפסיק
מאכילתו
בעוד היוי׳גדו׳יכול לחזו׳ולאכיול כ״צ הרא״ש ביוינז'
מדאוריית היכי שרינן והא כתיי׳לא תאכלוס וקרי ביה לא תאכילום להזהיר גדולי׳ הקטכי׳ עופין נר
לנל אח' ל הכלבן
ובפ׳כת׳דתמניו׳וכסי
תקנ״ג
נתכא׳סכן
דעת
לרי״ףוהתוס׳אע״ס סהר״אבד שלוק על הקטניס ועוד מדפסיק ותני התימקו׳מותרי 'בכולם ולא אשכחן בסוס דוכתא
שהמנהג שכל א'
בדבר  :׳ ומ״ש כל
זמן
שלא
קבל
עליו
התענית
כ״כ
ערי״ף
בה׳
בת׳דתעניות
וכ״כ
סכוך בהניצראשכסן׳ כתענית משמ׳ש עד שהגיעו לפרקן מותרים בכולם ואפי'
ע׳יי מדליק נר א' לכפר
המפרשים׳ בסס
הרמ״כן
ונתכא׳בסימן
הנזכר
:
כחב
הכלבו
ישם
גדולים
הר״מ
ובסלמא
בעי״ס
אי
דרבנן
כינהו
שפיר
אלא
אי
אמית
מדאוריתא
כינהו היכי סרי על אכיי יא««
אין לו לאכול
רק
מאכלים
קלייס
להתעכל
כדי
סלא
יהי
'
סכע
ומתגאה
כש־תפלל
מאל
ולי
ניאה
דאפי׳לדעתו
דסבר דאהי הגיעו לחיכוך מותרים בכולן איכ׳לפימי שייתי על׳ל וכן.
נוהגי' ל מהל׳יל
תחם
ולעני
]
הטמנת
חמין
בעי״ה
כתב־
רב
עמרם
שאין
להטמין
וכו
פד
אבל
זה
דלא
קשה
מידי
ראע״ג
דפסירי מדאורית׳כיון דלא מיערסי בסדי׳בקיא והס דברי'
זמהר״יו לאס כנד
סממן בהיתר מה צריך להמתין הכל צתו׳בפסקי הרא״ס •
ומ׳ש המסורי׳לחכמיס ראו פלא להחמיר על התינוקו'
בכךדציוןדאכילהוסתיהדמפרסי
אלו הניר׳ת אחור
רבי׳ ואיני יורע מהחשש איסור י'ש בלכר וצו׳גס בעיני יפלא דביי הגאונים האלה בהדיא מותר ׳להאכילם ולהשקותם בידים כ״ש שאר דצריס שמותר לעשותם
להס לומר לו וי להלליק
ודברי רבי׳נראי׳צכוני׳וכן ע' מ׳דב ' (ו 3מהי"יל כ' דאנו נוהגיןסלא להט&ויןוכןהמ' נל )
בידים ואע״ס שכשהגיעו לחינוך צריך לחנכן באיסור אכילה ושתיה לא ראו לסננן אולתקןילאכהללו
למרהז! להו רמתי
תרי S1DDשנוהגיןלהדליק נר בליל י״ה מדליקין ומקוםסיוהגץסלא להדליק לדבריס אלו מאחר שאינם מפורסי' ככתוב וכיון דרכיתיה דיכוקלן נינהולא גזרו
(ה ) ובמרדכי
אין מלליקין מסנה בפ׳מקום מנהגו ( ד נג ) ובגמרא ( סס ) תנא בין נהו רבנן ולדעת רבי׳שכ בסי׳תרי״ו■ כדרך שמהנכקאותס נאכיל' כך מחנכיןאותם
דיומא ומכנדין
סאממ' להדליק ובין שאמיו שלא להדליק שניהם לא נתכוונו אלא לדבר .אחד פי' ברחיצה וסיכה אתי ספיר טסי דההיא דהפינוקות
מותרים בכולם בשלח הגיעו נכשו׳גקי׳כרישיכ׳יו
להפריש מתשמיש המטה האוסר להדליק שאסור לשמש מעתו לאור הנר והאומר לחיכוך היא וההיא דלהזהיר גדולים על הקטני׳בסהגיפו לחינוך :
מלאכה כיג׳ נקיי« כמלאכי
שלא להדליק מפני שרלאה אותה ומתאוי׳לה ובירושלמי נרסי׳מקום שנהגו להדליק
צל מלאכה מחייבין עלי' בשנת חייבין עליה בי״ה ויכו׳סשנה בפ׳יק דמגלה (ד ז ) אין שרת עלל וברא'
ומ״שוכל איסורי דמטעס זה נהגו
נין
מבת
לי״ה
אלא
סזה
זמנו
בידי
אדם
משובח ממקום שנהגו שלא להדליק א״ר ייסדה תדע סצן הוא שהרי האיש צנוע
וזה זדונו כהכרת :
ללנוש כגדי פשתן
ואינו מסמס לאור הני  :ומ״ש רבי׳בסס סמז״ש
שיש לברך עליו צמו3שבת כ״כ הוצאות מנת נוהגין גיצ כי״ה נס״ג דכריתות ( דף יג )
מנן יש איכל אכילה קחת לגן נקיים כמ״ש
נמסכת יומא ופי' הטעם משוס שלום בית אבל המרדני כת ■3בס' עקום שנהגו
וחייב עליה ארבע חטאות ואמם א׳עמאמאכל חלב והיה נותר מן המוקדסין בילה אי 5א ' לניש הגדי׳
דאיןמברכין משוסדקתכי מקו' שנהנו להדליק מדליקיןאלמ' לייצא
ונהגה״מי פ״ולשג#
מצי' ואין לוע׳ ר״מ אומ׳אס היה סבת והוציאו חייב ודייק בגמ׳וכיתני אס הוציאו חייב מ״ט קתני
 5WSדתהר״ס היה
וציכו מסוס מנהג ^ ובערק במה מדליקין כתב נראה ד  5י״ה בלא
שבת
אין
מברכין
אס
ליתה
שבת
אמר
רערס
זאת
אומר׳עירו
'
והוצאה
לשבת
ואין
עירוב
והוצאה לי״ה
רגינללנסשרגלינו
פל הדלקת הנר דלא חסו לשלום נית אלא בשבת
משוס כבוד שנת ובס׳המ צ'י׳יה ממאי דילמ ' יסעירוב והוצאה לי״ה וה״ק אס היתה
סבת והוציאו חייב אףמסו׳מבת גי" ט כשאין ל«
שחל להיות בסבת מדלקין בלא ברצה הואיל
ואינו
בא
לכורך
אצילה
עכ״ל
 :י*' כת' וי׳יה אלא אי איתמר דרפרס על
הדא איתמר דתני׳וסילס ביר איש עתי אפי׳במבת לה חליף כגדי! ני"»
לסידני מדליקין נרות על סלקכס ועורכים
השלסן
כמו
בסבת
מפו
'
דאיקרי
סכת
אמר
רפרם
וה״ה
זאת
נשנת וגם
אומית עירוב והוצאה לשבת ואיןעירוב דהוצאה ליי׳הממאי שאני
עעיי א כי ני"«
שבתון  :ב ואיני מדע מה מיקום לעריכת
סלחן
בי״ה
:
נ
ומ״ש
דבכל
מקום
שעיר המשתלח דהכשירו בי״ה בכך אלא דרפרס בדותא היא* וכ; סמ״ק כפ׳אמרו
גני אלםשמתי' לכן
מדליקין בבתי ננסיות ובבתי מדרשות
וע״ג
חולים
ובמבואות
היאפלי
'
כמשנה
פי'
לו
מסיקדליתא
לדרפרסדאמר
אין
עירוב
ואיסור
הוצאה לי״ה •
וכהג עליו לוגשי' שרגנ״מן
מקום שנהגו ( סס ) :׳
גרסיקילפיק
מקו
'
«
נהגו
(
סס
)
תני
תנא
קמיה
מסה
"
ר
דר׳יוחנן
אליה
מזרחי
ז״ל
לא
שמעתי
מ״ל
לסמ״ג
לומר
דסאדרפרסליתא
יכו׳
עד
פהו׳בגדייפי׳ויזכרו
יבי שמעון בן אלעזר אמי יום הכפוייס שסל להיות בסבת אף במקום שאמרו
דאינו אלא דחיס בעלמא ולי ניא׳ דאי בדרך דחיה בעלמ׳קאמ׳לא ה״ל אלא לדחויי י !'1זיוית ילאיתגאו
עכ״לואפשר
שלא להדליק מדליקין מעני כביד השבת מני רבי יוחנן בתייה וחכמים אוסרים
ולמיסתק כי אורחא דתלמוד׳בבל דוכתא ומדמסיק עלה אלא דרערס בדות ' היא
הטעסלונשיןאותו
יכייושלמי משמע דהלכה כר' שמעון בן אלעזר וכן פסק הימ״בס ז״ל :
לנוהגים
משמע ודאי דלמסקנ׳וקוסטא דמילתא אמר הכי דיש עירוב והוצא׳לה ודלא כרפיס
כי״כ כדישיהא לגן
בכל מקום להרבות נרות בבתי כנסיות וכו' מד בכל מיני כבודים
כ״כיהר״אש
וכ״כ
הרי״ף
וסר״אש בפ״קדי״ט סי״ה צריך עירובי תחימין ועירוני חצרות ושיתיסי נכנע • תיל לפני
ביומא גמ׳המלך והכלה ירחצו את פניהם  :וכתב המרדני כזמן הזה
נהגו
להדליק
מבואות
כשבת
והביאו
ראיה מדתניא בפר' בכל מעיבין אמרו לסם ב״ה לב״ש אי
יום הלין •
ביום הכפירים נר לכל אחד ואחד לסי שהוא גש* דין 1כדכתיב
בעשרים
ושמש
שנה.
אפס
מודים
סמערבין
לגדול
כי״ה
ובאמת
סיש
לגמגם
על
ראיה
זו
דדילמא
ההיא
* Bbb

מח

ב

בריחת

חח

ד״מ

חריא ( א
) כריתא בעירובי תחומין מיתכי׳אבל עירובי חצרות לא צריך וכמו שהקשה מהר״ר לקב נמצאת כנר השלימה שלישית יקב !־ב ' ידומיה הוו כ ' סעומת חציה לכית
י מפ י
(
י׳
אליה
מזרחי
ז״ל
ומ
"
מ
הימ״כס
בפ״ח
מה״ע
פסק
כדברי
היי״ף
והרא״ס
ז״ל
• וכן
המנוגע עירש רש״י סתמא היא וס״ק חצי ככר השלימה ששיערו בס מתה-ןך־יוג
פסק
רבעו
בסימן
תי״ו
:
ומ״ש
וכל
דבר
שאסור
לטלטלו
בסבת
אסור
לטלטלו
וכו׳עד
כלו
'
בחצי
ככר
נמצא
דסיטוי
פיס
דהיינו
חצי
אותי
ככ
י
סמחני־ לעיי?
ה! נצ!ה ^כ י
בי״ס כך כתב הרמ״בס והוא בכלל מה ששנינו אין בין סבת לי״ה אלא שזה זדונו עירוב לרבי יוחנן בן ברוקא דשיער בכנר בת ששה ביציס ערס הוי שלשה ביציס
( נ ) נ ' יהי
'
א
בידי
אדם
וכו
'
דכלל
הוא
לכל
מילי
בין
ולרבי שמעון דסיער בכיר בת ח ' ביציס
מפ:
י׳״ל נ״ל
דאוריתא
בין
דרבנן
:
ומ״ש
אלא
שבזה
פרס סוי קיבע ביצים ובגמרא תנא חצי
ושתייה רחיצ׳וסיכה ינעיל׳הסנדל ותשמי׳ המט׳ וכולהו נפקא
הקילו
שנפימגי
קנינת
ירקוני
'
ונן
מקראי ומיהו אין חיוב כרת אלא כמלאכה ואכילה ושתייה& בפ חצי חציה לטמא טומאת אוכלין יפירוס
קערנ אנצ צ הןניא מותר לפצוע אגחיס
ונר' בס״פאלו בהנך אין בהן כרת ואעיג דנפקי מקראי אסמכתא בעלמא גינהו רש״ילרבי יוחנן בן ברוקה כדאית ליס
האיכלמה! ?;■ לס קשרים ( דף קיד ) וגקכיבת ירק פיס״י*
דהיינו כביצה חשר רביע שהרי הוא שיעי
" ^ יזא' ני י ,כה לנתוק העלים מן הקלחים כדי להשוותם מלאכ׳כיצד כל מלאכה שחייכין עליה בשבת חייבין עליה בי״ה
בככרשל רובע קב כדאמרמחצה סכי
לאנ,ל לאלפיכמי שיהיו מומים לחתכן והי־מ״בס כ׳ דהיינו וכל שנשב׳פטור אבל אסויג״ב הוא בי״ה אלא ששב'זדונו סקילה
לחניכי נמצא ככר בפונדיון ריבע קב
שי.ט ,נן ״  pשיסיר העלי הסעופסוויקצץהסא ויתקן וי״ה זררבו כרת וכל איסורי הוצאת שבתא נוהנין
ג״כביי׳הדכל והס ו' ביצים חציה שלשה ביצים לבית
??דע קעצי 0אותו לאכיל׳וסרב המגי׳כ' בשס כרמ״בן דבר שאסו׳לטלטלו בשבת אסו' לטלטלו בי״ה
אלא
שמה
הקילו
המנוגע וחצי חציה ביכה ומחצה לפסול
סעוע&י! גליך והרס״כא שהוא הדח' ירק ( ואין בו שהתירו בו קניבת ירק
מןהמנח׳ולמעלפ׳־רוילהסיר
ממנו
עליו
את הגוי ' ולטומאת אוכלץ ג ריבמי
לפיש •יי ,,גענ’!׳ נפקות א בדבר מאחר שנהגו לאסור המעופשין לתקן אותן
לאכילה
וכן
מות
לפצוע
אגוזי׳
מן
המנחה ביצה ולרבי שמעון ששיע' בככי מג ' לקב
מש , : )Vוס״ש וכ״מ כשחל כחול ,אבל ולמעל׳ כ פיילשכר
אותם
י1כ צ לזנצ צע הכל
להכינם
לאכילהליל
'
וחני מיפי כשחל ככר שלימה ח ' ביצים חציה איכעחני
לעיל ח י'ש׳ ,ט ^
כשחל
להיות
בשית
אסרי
סס
מחלוקת
בחול אבל בשבת אסור והאידנא נהנו לאסור אף כשחל בחול  :חציה ב ' חצי חצי חציה ביצה עד כאן
*!
תהסעמנקלא
אמוראים
ואמוראי
כתראימסלקץ
בין
ומדאעריקבכל דוכתא דשיעור טימאת
תריב
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להיות
בשבת
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 ?p^ pנהגו לאסור אף כשחל בתול ססרבא
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האוכלים שיעורייהו דמניא כמס סיעוי חצי ערס
סעילמ לילה לאלי ממערבא משמיה דרבי יוחנן דאסיר מצטרפין לכשיעו׳ואפיימלח שעלהבש ' וציר שעל הירק
מצטרף ב ' ביצים חסר קיממא דברי רבי יארס
צ)כצ מיל '״ !”
ופירש״י דקא מסרפי מקדימים אמר
להו עמו להשלי׳ לכשיעור אבל אוכלין ומשקין אין
מצטרפין
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רבי יוסי אותיב ' ביצים שיחקות שיער
לצרף
שתי
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שתי ביצים ועוד כמה ועיר אחד מכי
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כי
היכי
דלקבלו
מיניה
ומאסר
הרמ׳יבם
שרבא
ז״ל
שאט
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מתחיל׳אכיל
'
ראשולעד
סוף
אכיל׳אחה־נה בביצה ואלג גבי טומאת אוכלין תניא
כפ ^׳מאת׳שנהס היה מחמיר על ביני כימו
נהגו
העולס
כדי
רבי
אכילת
נתן
פרס
ורבי
דוסא
אמרו
מצטרפו׳ראם
לאו
כביצה
אין
שאמרו
מצטרפות
אבל
להסמי׳נרלפ׳הר״ז להחמיר וכן כתב הרמ״בס וכן כראי
כמוס ובקליפת ' וחכמים אומרים כמוס
ע#כל ״ ת,' ,
הקאס”
ז שהוא דעת
הרי״ף
והר״אש
שהשמיטו
כל זה :
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כלא קליפתה וכל הניתנאי בדר״ש שייכי טסי מבדרבי יוחנן בי ברוקה נקישי׳כיכי
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אכילה
דתקהאוכצ ככותבת הגסה בי' ה חייב משכה כפרק שמעון  :וכן ניאה מדברי רס״י פיק אלו עוביין ופ׳אף על פי דהלכס כרבי שמעון
מנילין<יז!ן
0
עי
!
יה
כתרא
דיומא
וטעש׳
(
דף
עג
דהרמ״בס
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:
מסוס
דאהא
דכמס
ומ״ש
והוא
שיעור
הצי
פרס אמר יב חסדא זו דברי רבי
א ל לילה
״עץ
פחות
מכביצה
מסקנ
א
דגמרא
סס
(
דף
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וכתב
הרמ״בס
שהוא
פחות
מכביצס יהודה ורבי יוסי אכל חכמים אומייס כביצה ומחצה שוחקות ומאן חכמים רני
כמעט
וכן
כתב
הר׳ין
:
וכיה
שכתב
ואץ
חילוק
כין
גדול
לקטן
כולם
סיעוים
יוחנן
בן
במקא
ומדאפקיה
בלשון
חכמים
אלפא
סבר* דסלנתהכוומיה וכתב
ככותבת סס ( דף פ ) מתקיף לה רבי זייא כל העולם כולו ככותבת ועוג מלך סרש״בא בתורת הבית והילנך נמצא׳אנילת פיס ג׳ביציס שוחקות והא דאמיי׳
אנזלה
זמזסר״יל ה כשן בנמתכת אמר ליה אביי קיס לסו לרבנן דבהכי מייתבא • דעפיה מיהו בכל דוכתא דסימאת אוכלין כניצה כבר כתבתי בו בסימן ת״ט  $ :כל חונליס
האז־געדי׳שוחקי
'
כולי
שלמא
שוכא
וטיג
סלך
הבשן
פייתא  :וסח שכת׳ל״ש אוכל דברים סמומרי '
פאעס ראויים לאכילה מסנה בפיק בסיא דיימא (רף סא: 1ו  0ה סכת׳אוסאכל
גא-יןזי׳ הי ' יהי
אר או דבייס האסורים כגון פגול וכו׳כריתא סס ומשנה בפ״ג דכריתות ( דף יד )  :י אכילה גסה וכו׳סס (דף פ ) אמר ר״ל האוכל אכילה גסה ביום הכפויים פטור מ״ט
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בפרק
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פיט למזיק וערש״י אכילה גסה שאכל לילי יום הכפוייםלט
וגסז? לא שריאצא פג )  :יגה שכתב ואפילו מלתשעל הבשר וציר סמל הירק מצטרף עמו להשלים השבע סהיה סבע וכו ' :
וכתב הכלבו היה שבע מאכילה גסה כניןשאוכל
ממנת־ילי״עלה

לכסיסור סס

בגמרא ( דף פ ) :
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סצתב אכל אוכלין

ומשקין אין

מצטיפין

אוכלים

סאינס ראויים לאכילה ואס״כ אוכל אוכלי'

הראויים פטור אף על פי סזס
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דאכסורי
אונלא
להחמיר
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מסו , P)PJ׳ הימ״כס סהם אסורים•על צירוף ככותבת  :וסה שכתב שסיפור אכילת פרס
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נס ראויים לוו׳
׳בןכיוקה
סכר דסיעור ב׳ספידות הוי ככר הלקוח סן הנחתום בפונדיון כשמוכרי׳ארכע סאין
בסלע הוצא מחצה לעצים ושכר חנווני נמצא שכנר זס הוא רובע הקב שהם ו׳כיצי '
ורנישמעון מיקל לגבי עירוב וקאמרדסגיבב' ידותשלככרשצשלשהככמרו

איסוראציכא ולא כמסקין שאינם ראויים דאין סברא לחלק כיף
בכך • שהיה דתנן הפותה מלא לונמיו בי״ה חייב משצה בפ׳כתר' דיומא (שם )*
ומ״שומשערין ככל ארס לפי מה שהוא פירו ' הגדול לפי גדלו והקטן לפי קנוני
ושא משנה בס׳עסירידכליס ומבואר בפ׳ בת׳דיומא ( דףפ ^ אמקיף רבי זירא מאי
&3א אכילה רכל פר
וחד
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הלכות יום הכסורים

תחב הר׳ג

רעה י״ט

וסד ' כנכותכת ומאי שנא שתיה דנל חד זד
וחד בדידיה א״ל
א״ל א־ייקים
אבייקיסלהו
לסו לרבנן
היהאומרדאפי׳שלאלהאכילאת התינוק מותי ליטול ידיו סחרי'לדאמריי’ הנא
בייומבת דכהצי מיימבא דפמיה בציר מהכי
י
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מייתבא
בסתיס
בדידיה מייתבא היו ידיו מלוכלכות כסיס או בצואה רוחץ כדרכו ומינו צזיס־ש ואין ל ךמ
^ך יןמ׳.
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פירוש כל שיסצקנו גצד אחד כפיי וכי
פס אמר רב יהודה אמר שמואל לא מגא לפה מקגןיר לעין תקצץ יד לסוסס תקצץ וממרינן כדוס בת מלך היא ומקפד'
לוגנדו ממש אנא כל פסלו יסלקנו לצד
פד סלסה פטמים• ואס כן סצנה היאסאי
אחד ויראה כמלא לוגמיו  :ומךש והיא אכל ארכיון שאינן ראויין ^ אכיל או שאכל אכייל גסה כגון
מיד איפפר פלא יגע מאחת מאלה ואפילו ’' hא-
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חולה
שאין
בו
סצנה
א
צצות מרביעיתסבואר סס יה  Pבאדם
מדין
דס
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כדרכו
מרביעית על האכילה שאכל ערב י״ה פטל• אכל עלי קנים ולוה בי גפנים
,
. ■ • ,
« עניין ואם לא
בינוני הוי שיעירו פחות
ואינו
חופש
הילצך
מומר
לרסק
ידיו
שלבלבו
ואינו
קורם
יוכלהעינוק
ראש
ליפול
השנה פטור דעץ בעלמא נינהו אבל לכלכו
ובספר סיגה מצאתי מפורש
והוא
פחות
אחר ראש השנה עדיין רכים הם וחשיבי אוכל • כס פלפלין או חופס וכן כל היוס אחר שעפה צרייו אונע; יע מותילתמי
מרביעית באדס בינוני • וכתב הר׳ן ילא
זנגנילא יבשתא פטור דלא חזו לאכילה ואס הם רטובים חייב סהטיל מי ה ושפשף הוי כמו ידיו מלוכלכד׳ לתיניק עת "השי׳
קאימנא שפיר בהאי פחות מרביעי' כמה
כטיט וצואה דאי איפסרלו להתפלל בלא !. '.11״*? ״!
דח
?
ו
לאכילה
והא
דבעינן
לינע ( עגנ' י שימן
שיעור
דוקא
הוי כצי׳סיניה :ובדש ושיעור צירופן
כדי
לחייב
כרת
או
חטאת
נטילה
ויזהר שלאיסול אלא
אבל איסורא איכא בכל שהוא■
במקוםתיי״ו ) וכ״נ
אבל מדבר שאינו ראוי לאכיל'
שתית רביעית העי איתא
בתישפתא
פר
«w׳•׳ ן
שצריך ^
כגון האצבעות ! ^
ולא/ו 4a
כל vהיד י! 1 /v
דהא utnי
«לנרי< w'j
יניס ;׳
לקמן
■!׳יו
בתרא דיומא וכן פסק
הרמ״בס
•
וס״ש
כתב
אבי
העזר
'
דאפיט
איסורא
ליבא
•
שתייה
רתק
השותה דאערינן בפמעתין שורה מעה כמיס לאו ליש סיחןתרי־ו •
כסם היא״בד
לשיעור
צירוף שתייה כדי מלא לוגמץ ביום הכפורי׳חייב ומשערין בכל אדם לפי מה
שהוא לנטילת ידיס קא מו אלא לסעכירהעל חריג ( א)
אכילת פרס הכי תניא בכייתות
פיק ולא
מלאלוגמיוממש אלא כמלא לוגמיו פירוש כל
שיסלקנוגבי עיניו והא דקאמר הכאמשוסשיבמאלצהן העולה W
אמרו ל < דףיג ) לענין פיסול גויה והר״ן לצר אחד בפיו ויראה כמלא לוגמיו והוא פחות מרביעית
היוסאחי יליו < פ
Vrשיליו
באדם לאובפסרית קאמיאלאכל
שהוריי v“tnגשוד
הוקשה לו פל פסק הרמ״כס מטהיא
בינוני וכל משקין מצטרפין לכשיעור ושיעור צירופן כדי
שתייון שנטל שחיית כמי פפירוס בעמך שהיה
דיקא עסה ניניו
וכריתות והניח הדבר בצ׳׳עוה׳המ'
כתב
רביעית
והרא״כד
כתב
דשיעור
צירוף
שתייה
היא
מנולבעיהס י וח ןי עה ,םחיכי* ת ? ת ׳קנ׳חיס׳היימ
סעאח רםה י מ כס  PDDלה^י! 5דכר,יתו £
כדי אכילת
פרס כמו צירוף אכיל' • שתה מ ^ קיל שאינ ך אויי ן התימק כסנוחרס לו לחם בלאכטיל ת ליקאשחיני ר.נה
סהוח סוכר שעפו חזוק כטומאת גויה ”אחורר לשתי ' כגון ציר או
מורייס וחומ י'ץ חי .פטןר אב  1,אסור
ידים אפי
יכל היוס לאחר סנטל
סל
מטפחת אח שחייתל להתפלל אנל אס
אכל 1הו י
וגביהא דאמרינן
היתהר! כה להתפצל
אף
דבריהם ולא
דסיאלשא׳איסורקכדישלא
נ
'
י
1
יי
’
"
לו לרי״בל וכי' כתב הר״ן גס כ יהוי ץ דע אשלא קנחא!
לדחות תוספתא זווגסהיי״אג
כתבה 111
^
3
דתניאאסו
לרחוץ
בי
ה
מקצת
גופי
שמטפחת
זו
להעבירה
על
פנמ
הטיל «ים .א
בהלכותיו •שחה משקין שאינן
ראויין ככל גופו ואפי להושיט אצבעו
בסיםכה ולהעביר מעיניו לימלרף ושכלי שינהונ׳׳כהנ׳תי׳!הד׳ו
לסתיהכגין ניר או מורייס
משנה
בפרק
אסו
בין בחמי׳בין בצונן ואם היו ידיו מלוכיכו' כטיט וצואה
מות׳היו עושים אותה שאלו ליטול ידיו נוטלן < נ כניי־
בפראדיומ < דףפא )
אכלאוכליןשאינס לרוחצן שלא אסרו אלא רחיצה של תענוג הלכך בבקר
רסתם כדרכי בלא מטפחת דהא קימאלןכל (  0יי־י־״ל?,,
ראויים לאפילה ישתה משקין
שאינם ידים מלוכלכות מותר לרוחצם וכן בכל היום אחר שעשה
צרכיוחייבי טבילית טובלץ כדרכי יכל יסיצט כת׳ס לא״נ טהנק
־“ ,4־
—
י
'
ראויים 1לשתייה פטור  :ומיש
יחומ
ז
חי
וכנח
או הטיל מים ושפשף בידיו ’ ־
ש?* א
ובלבד
דמצוהמותרת היא ונטילת ידים לתפלהלהחמיר לדחק
נסור אכל אסור אבל חומץ מזוג
חייב
סס
מצוה היא וכיון דלהקביל פכי רבו עובר <יניו אפיל«
בגמרא פתה ציי או מורייס פטור הא חומץ חייב
מתניתיןמטרכי היאדתטא במים כל הכן להקביל פני שכינה י אכל הרמב״ס ז״ל כתב בפרק שביעי
מהלכותאיסטניס•
רבי אומר חימץ משיב את הכפש דרש יב גדל כי
מכפי
מכירי
דנרס
אין
הלכה תפלה כיוס הכפויים .ותשעה באב שאין שס רחיצה איני מביך על נטילת ידים ולא
טבי לסנה נפקי כ״ע מזגו וסתוסלאסמע רב
גידל
•
ואיקפד
אמי
איסור
דאמרי
המעביר
חבלי
סיכה
ואינו נכון פד צאן לשונו * והגהות מיימוכיות כתבו גם
אנא דיעבד לכתחלה מי אמרי איסור דאמרי אנא פורתא סובא
מי
אסרי
איסור
כן
כשס
רבעו
סס
■
שמותר לרחוץ הידיס בבוקר שאין לך לכלוך יותר מהירים כבוקר
דאמיי אנא חי מזוג מי אמרי :
ומשסע סהכאדהא דסטור בחומץ חי דוקא רק יזהי־ שלא יכוץ
להנאת רחיצה •י וכתבו
עוד בסס .
בשתה פורתא אבל שתה טובא
חיובי
נמי
מיסייב
וצריך
טעס
למה
השמיטו
רבינו
רש״בס ורי״כא שאס הטיל מי רגלים שמותר לו לרחוץ ידיו מסוס הנץ לקראת
ואיפשרדמסוס דלאשמיע
ליה
בכמה
מיקרי
טובא
לא מצי לחייבי פליה ומפני כך אלהיךישראלוכן נראה לראבי׳ןולרבינו שמשון ולרכיט יהודה אף כקערס ואף אם
סתס דבריו אבל על
הרמ״בס
יש
לתמוה
שכתב
אכל
אוכלין
סאינס
ראויים
למאכל
לא
שפשף רשייך מסוס הפון וכתב יא״מיסכהן כופל ידיו לעלות לדוכן וכתב כללו
אדם כגון עשבים
המרים
או
שרפים
הבאושים
או
ששתה
משקץ
שאינם
ראויים
של
דבר
כל
שאינו מצוין כלל להנאת רשיצה כי אס לטהר מלכלוך וטינוף שייעד
לשתייה כגון ציר ומורייס וחומץ
הי
אפילו
אכל
וסתה
מהם
כרבה
ה״ז
פטור
מן
כאן
לשונו
א
•
וזה
לשון
רבינו
ייוחס
בעלי
המוספות הסכימו שנוטלים הידי'
הכית אבל מכין אומו מכת מידות פתה
חומץ מזוג במים חייב ע״כ דמפסע בשחרית ומכל מקום צריך ליזהר פלא ליטול אלא עד סוף קשרי אצבעותיו ולא
מלשונו דאפילו שתה כרבה חומץ חי
נמי
פטור
ואמאי
כי
היכי
דחייב בחומץ
כלהידעדכאןוהכינקיטינן  :וש׳״ש וכן ככל היום אחר שעפה צרכיו
מזוג תשוס דאמר צימור דאמרי אנא
מי
וכו
'
הכא
נמי
ה״ל
לחייבי
בשחה
חומץ חי וכו׳ככר נתבאר שהוא לשון הרא״ש ז״ל אלא דגבי עשה צרכיו לא כתב וקנא־ורבי'
הרבהדהא אסר אימורדאסרי אנא
פורת׳טובא
מי
אמרי
דמשמעדכל
דהוי
טובא
כתבו ונראין דבריו דעל פרחין לא איירי הרא״ס אלא כקנס דוקא לאס לא כן ידיו
הלכה כרכי דמחייב ושמא יס
לדחוק
ולומר
דאפילושתהמקסרכה
דקאמי
לא
נקיות
הן
ולמה
התירו
לו
לרחצם
:
ומיסו אס רוצה להתפלל כיון דאפילו כלא
קלוי אלא .אציר ומוריי׳ בלבד
ולא
אחומץ חי
ויותר נראה לי שלא היה גורס איסור קנח צריך ליטול ידיו אם עסה צרכיו נוטל את ידיו ואינו חושש כמו שכתבתי בשם
דלומרי אנא פורתא וכו'
ורבינו
ירוחם
כתב
כל הפטורים שכתבתי בין כאכילה הר״ן וכל שכן למה סכתבתי בסמוך בסס הגהות מיימוניות דפייך הנון אפילו
בין כשתיה דוקא מעט
אכל
הרבה
לא
•
וסכלבוכתב
פתה
סוהץחזוג
במים חייב
בקטנים אף אס לא שפשף וכתבו גס כןסמ״ג :
ובעל ההשלמה פסק
אפילו
חי
מ״כ
וצריך
ל
ומי
דמה
פססק
בעל
ההשלמה
דאפילו
וכתב גאון מי סהואאסטנס וצריך לקנס פניו במים וכו׳וצ״כרי״ץ גיאתאס
קי חייב בפתה
הרבה
דוקאקאמר
ד
אילו
כסתהמעט
ידאיפטור
דהאאיפסיקא
יש
לכליך
פל
פניו וכו׳כ״בסס היא״ס אלא סכשכמב דברי רי׳״ץ גיאת לא צחככן
הלכתאדלאכרבי
כ
:
ורבי׳פכתכו
נראה
דהכיקאמר
כשם
סהגאקלא
התיר
לקנח פניו אלא למיסהילן
חריג רחיצה
דמניאאסור לרחוץ
ביום הכפוריס מקצת גיסו ככל גופו אסטנס כך ה*-י״ץ גיאת לא התיר אלא למי שיס לו לכליך אבל אס איין לו י לכלוך' לא
בפיק בתרא דיומא (דף עז ) היא פנויה :
ומה שכתב
ואיפסרדאסטנס כמי פישלו לכלוך חשיב ליה • וסי״ן נתב דברי הרי״אג ובקצת
ואפילו להושיט אצבעו במים אסור בין בחמין בין בצונן סכי
משמע
כפרק
בתרא
ספרי
רבי׳יש חסרין הניכר וכך היא סג -רסא הנכיכ׳וכ״כ רי״ץניא׳אס יש לכליך על
דיומא (סס ודף עס ) והכי אסרינן בסדיא בפרק מקום
שנהגי
(
דף
פניו
נד
)
:
אוע״ג
רמה
עיכיו
יכול
להעבירו
כמיס
ואפי
'
כל
אדס
■
כול
לשרות ספה במים 3עי״?:ך
שכתב ואס היה ידיו מלוכלכות בטיט וצואה מותר לרחצן בייתא בפרקבתרא
כחבסמ״ק אומר הר״מ שמותר לאדם לרחוץ עיניו במיסבי״ה מפנישהיא
דיומא ( דף עז ) וכתבו הגהות מימון בשס ס״ה דאין חילוק בכל מקום שהוא לכלוך רפיאה לסינים כדאיתא בפיק■שמנה סיציס ורפואה מותי בי״ה :
וכתב טוד
או טינוף בין בגופו בין ברגליו דתכיא
בתוספתא אמר רבי שמעון כן גמליאל היו אכל לרחוץ פניו ופיו ושיניו תסור פניו משוס תענוג פיו ושיניו משוסדאפיי׳חצי
יגליו מלוכלכות בטיט ומאה מדיחן
בסיס
כדי
שלא
יטנפו
כליו
ואין
חילוק
בדבר
שיטור
אסור
מן
התורה
ושמא
יבואו לו מיס בגרונו כ :
ואפי׳כל אדם יכול
וז״ל הרוקח אס היה מליכלך בטיט
וגצוא
'
מותר
או
נטף
רס
מח
טמו
או
כשיוצא
לשמת
מפה
במים
ערב י״ס ולסיחט׳פיצאו מימיו וכו׳שס (דף עת ) מטכסת אחת
מבית הכסא שאינו מצוין להנאתו מותר לרחוץ ידיו :
ומה שכתב הילכך היתה לרי״בל ערב י״ה שויה אותה בסיס ועושה אותה כמין כלים 1נגובים למחר
בבקר דסתס ידיא מלוכלכות וצו ' שס תנא
דבי מנשה רבי גמליאל אומר מדיחה מעבירה טל גבי עיניו ואיינו חושש ודברי רכי׳כזה כדביי הרא״ש וסר״ן שכתבתי
אסה ידה במים ומתנת פת לתינוק
ואיכה
חוששת
מאי
טעסא
אמר
אכיי
מסוס
בסמיך • ח״ל הרמב״ס כפ״ג לוקס אדס מטפחת מעי״ס ושורה אותה במים ומנגב'
שיבתא ופירש רש״י רוח רעה
השורה
על
הלחם
מעט
מלקח
ימניסס
בידים
תחת
שלא
הבגדים
נטלי
ולמחר
שחרית
מעכיר׳על
פניו
ואינו חושש ואע״פשישבה
וכתב הר״ן ולא נהיראדאס
כן
אפילו
בלא
נתינת
פת
לתיטק
מומר
ליטול
ידו
קור
הרבה
עפ״ל
:
והמרדני כתב בסוף יומא אותם ששורין מפה בי״ס שכתבתי
טחייתדסא תניא היו ידיו מלוכלכית בטיט
וצואה רוחץ כדרכי ואינו חופש ואין הוא מנהג שטות דאי משוס תענוג כגון לסקר הא וראי דאסור ואי ליטול ידיו שהם
לך מלוכלכית יומר מזה שאינו יכול ליגע
בידיו
לא
כפיו
ולא
כחיסמוולא
מלוכלכות
בעיניו
הא ודאי שיי ע״כ• ואיני יודע למה כתב שהיא מנהג שטות דהא’ כגמרא
כדאמריק בפיח' שיציס לפיכך פירוש
ר״י
שיכתא
היינו
סד
הסויה עלהתינוק מייתי לה ועהסהיקש׳לו דאי משים תענוג כגון להקי הא ודאי דאסור אינו כלום
יחמקו כשנותנים לו פת
בלאנטילתיריס
אפילואסנטלן
שחרית
ועכשיו
אץ
דהא
ודאי
כשאין בה טיפח ע״מ להט פיח מיידי ומ״ס ואי ליעיל ידיו יכו' הא ודאי
נזכרין ככך לפי שאץ
הדבר
מצוי
בינינו
כסס
שאין
נזהרין
בגילוי
פכ״ל
וכ״כ
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מ״ג ני מהי־א מאחר שאיפשר למצוא צד היתר כגוןהיכ ׳ כמי כדי לילך אצל תלמי׳  :ההולך לשמו פירותיו מות׳לעבו׳ במי׳ארי״בל ובטינא מטפחת • אמראכיי
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מתווסןסאכי בראשו סךכררכו ואינו חושש אבל בלא חולי
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החזינ עיניך כל׳כדי שלא תתגכ׳עלכעל,
ואתי לידי סחיטה שאני הכא כיון שלא
ימ״סוכקר' כלהכלל'יו ' שס :וט" שר3י
התירו לו אלא כדרך שהוא לבוש כדאמיי׳לקמן ובלכד סלא יוציא ידו מתחת חפת ספרי״ף והיא״ש פסקו כר״א לא כתכו כן בפירו׳ אלא דמדכתכו לערשסעמ׳דר״א,
חלוקו מנכר׳מילת׳ולא אתי לידי סחיטה ע"כ • וסוכר רבי' שהוא מפרש שטע׳הסינוי משמע דסבירא לסו כוותיה • וכן פסקהרימב״סבפרק ג׳וכתב הר״ן שכן פסקרבי
כדי שלא יבא לידי סחיטה ואע״פ סאיפשר לדחות ולומ׳דאיפש׳דהר״אש מסר׳שטעס חיכאל :ולענין טבילת בעל קרי כתב היב ר׳יהורה ביצלוני שטובל כריכו דמנן ׳
השינוי הוא מפני שנראה כמשוי וכדברי רס״י אלא שכתב דכיוןדפסוס דכרא׳כמסוי הרואה קרי בי״ה יורד וטובל בייתא היא כסוף יומא ( דף פח ) וכתבוהו הוי״ף
הצריכוהו לשנו׳תו ליכא למיסש לסחיטה משמע ליה לרבי ' דכיון דמשוס שעובר והרא״ס אבל החמב״ס כפב בפרק ג' ח״ל מי שראה קרי בזמן הזה בי״ה אס לס היא
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מתלכלכים במי׳ :ומ״ש או להקביל פני אביו או רבו וכו׳שסת״ר ההולך להקביל מי שמתו כשם ר״ת וכתבו הגהות מיימוכיות כן הורההי״ס כשנשאל על כהן
פני אביו או פני רבו או פני מי שגדול ממנו עובר מד צוארו במים ואינוחושש ס ראה קרי בי״ה לרחוץ הלכלוך וה״הלסא׳אדס הרגיל לרחוץ איתו בכל יוםבשאר
איבעיא לסו הרב אצל תלמיד מאי ולא איפשיט׳ופסק סיי״ף לאיסו ' וכתבו הר״אש ימות השנה שגס בי״ה מות׳ליוחצו וכן ו השיב ר״ת דאסו' לטבול ע"כ  :ושאר
והר״ן דאע״ג דתניא בתוספת׳הסולך להקביל פני רבו אופני תלמיד טוכר כדרכו חייבי טבילות כתב בה״ג שטובל ין כדרכן כי״ה ור״ת כתב דאין טרכלין בע״ק דיומ'
כמי׳עד צוארו ואינו חושש כתב סר״יאג דכיון דלא פשטי' כעיין מינה בגמר׳ דילן ובפרק המפלת כתבו התוספות שדט׳ר״ח כדעת בה״ג וסי״ת חלוק עלי ^הרסב״ס
לא סמכי׳עלס ומשכשח׳היא וה׳בעל העיטור כתב כהך תוספ׳פני רבו או פני ת״ח פס׳בפ״ב משבית׳עשו׳ כדברי בה״ג והתו׳ כתבו בפ״ב דביצה לאפי׳למ״דטכיל׳בזמנ'
ותכם גדול ממנו קאמר עכ״ל וזהו שכתב רכי׳או סי שגדול ממנובחכמ׳וכ״ס הרמכם מצו׳בזמן הזה איןטוכלו׳ לא .בי״ה ולא בט״ב והטע כתבתי כסי׳תקכ״ד והגהו׳מיימי'
ג"כ :
ומ״ש או לצרכי מצוה הוא נלמד מהני שנתבארו בסמוך :
ומ״ש כתבו דר״חניכ׳סגן הכהכי׳לא פליג בפ״ק דתעניו׳אלא בט״ב אכל בי״המור׳ואח״כ
וכן
בחורה
מותר
שס
ומפ׳טעמ ' כדי שלא תהא מכשילן לעתיד לבא • והא דשרינ׳ כתבו כדברי התוס' וכב׳כתבתי כסי׳תקל״ד בשם מהרי״ק בשורש לה׳ שמעולם לא
לעבור
במים
עד
צוארו
אמיי׳בגמרא
דהיינו
דוקא
באמת
המיס
דלא
רדיפי
סיא ראה מי שטבלה בימי אכלה וכ״ש בי״ה או בט״ב והכי נקיטינן :
תריד
סיכה דמני׳אסו׳לשו׳מקצ׳גופו ונו׳ברית' בפ׳בת' דיומא

דיומא ( דף עו) אסוצסוך מקצת גופו ככל גייסו ואם היה חולה או שהיוילוחטטץ
3ראס□ ',ך כורכו ואינו חושש ומשמע ודאי דכחול׳ספין■בו סכנ׳מיירי דאי כפיס בו
סכנה מאי קמ״ל פשיסא וכ״כ הרא״ש סס לקמן  :ומ״ש אבל בלא חולי צפי׳אינו
סך לתענוג אלא להעביר הזוהמ׳אסו׳כ״כ הר״ן סס מדגרשי׳בירושל' כל סיכה כין
שהיא של

תענוג

בין שאינה

שלתענוג

אסורה וכ״כ הרס״בס בפ״ג משבית׳ פסוי
והגהו׳גרימו׳כמבו על דבריו והא יאמיי '
נירוס׳בסיכ
שאיג הםל״תענוגמ ״י פי׳

נחילה.י?ו^מדכרי סמרג ־
הסנדל ילפי מקר רחשיב עינויבפ*Pבתרא

נכיר׳דמסו ' טכנ עקרב מות׳אפי׳במנעלממשרדזפי׳סלר) לצור־׳וכן לצורך מצויה מות '
תחד ( *) 'נ
אפי׳לנעול ממ׳כלומ׳בס״ג לא התי׳אלא למיזל למקרי בציבורא שהוא דבר מצוס וכן
מהרי׳י
למאי דצייך ליומיה דמסתע' צורכי מצוס הם שהרי אין ממעסקין 3ו כצורכי
דסלין» מני ^ז
גסD
^‘

ל דבר מצוה לא התיר אלא איאיכ ׳ W :>Dפ ? רב יננכ׳ז
הר 1יי משום' לזלז׳ל מ־וא
אלא למיכיך מידיאכרעיה שמשמעו' דכי לכ״ה צהטח שס

אינו פך לתענוג אלא ?! העביר הזוהם ' אסו׳ -נעילת המנח! ילפינן
מקרא דחשיב מינוי ורוקא בשל עור ומיהו כל דבר של עור אפי׳

זה דדב' שאינו מנמל יכרוך מל יגלוורבי׳ (יטגלין !אס ה!*
טעןעליודאימשו׳סכנעקרבאפי׳במנעול "0’5ז
' יי"
ממס מומ׳ן5״ מ ^ כרכן ^

^

^ כךף ,נשי׳יס וימהללכת

קב הקיטע וכיוצא בו אסו׳ אבל של גמי ושל קש וכל מיני? חוץ
מכשל עור
וכן מות׳לילך באנפיליאו׳של בגד
ל״ש -בבית לש
בר׳יה והחיהמות _
מותר ׳לנעול _
LLל׳׳״
יום .
משום .
הסנדל
. Lכל
צינה כת׳בה״ג
אי בעי למיזל למקרי בצבור או למאי דצריך ליומי׳ והוא דהיל
למיעלבלאמסאנא משום עקרבא שרי למברך מירי אכרעיה
ואפיק כל צורכיה ולא נהירא דמשום סכנת עקרב מותר אפילו
במנעל ממש ואפי' שלא לצורך מצוה מותר אפי' לנעול ממש :
תשמיש המטה נמי יליף מקרא רחשי׳ עינוי הלכך
אסויאפי' האידנ׳שא״צ טביל׳לבעל קרי הרואה קרי
כי״ה ידאג כל השבה כולה שמראים לו שלא קבלו תעניתו
והשביעוהו במה שביר׳ להשביעןכעבד שמןזג כוס  1,רבו ושופך דמידחי סככת עקרבלא שרינן ליהטפי
לו הקיתון על פניו ואס עלתה לו שנה מובטח לו שהו׳ב י וכיק דבב רינת
מיל־י אניעיה מידךסכנ׳
הע״הב ויראה זרע ויארי׳ימי' שודאי יש לו הרבי זכיוישהגינו עליהעי! י
ממס™ 1י'נן a u

דיומא -ומ״ס ודוקא בסל טור סס ( ד מב)
אכעי׳לן מהו לצאת בסנדל סל סעס בי״ה
ופשסי׳דר״יכל ור״א הוו נפקי בי״הואמרי׳
רב יהודה נפיק כרהיעני פי׳מיןגמי אביי
נפיק בדהוצי רבא נפיק כדבליפי׳עשוי
מעשכי׳רכה בר בר חנא הוה כריך סודרה
אכרעיה ונעיק וכתב הרא״ש גרסי׳כפר'
מצות חליצ׳תני 'אח׳מכעל וסנדל ואנפלי'
לא יטייל בהןמכית לבית ולא ממטה
למטה ופריך מהא דמיי' לא יטייל אדם
בקורקדסין בתוך ביתו אבל מטייל הוא
באנפליא במוך ביתו ומשני כאןבאנפליא
של מור כאן באנסליא סל כגד וגרסי׳נמי
בירושלמי אית תנויי תני יוצאקבאנפליא
ני״ה ואית תנויי מני אין יוצאין אמי רב
חסד׳מ״ד
יוצאיןכשל
בגד
ומ״ד
אין יוצאין
בסל עור עכ״ל נראה מדבריו שכל מנעל שאינו סל עור יוצא ין בו כי״ה■ וכת' הר״ן
טקדעתסרי״ף וכת עוד וז״לוהר״זסלוי חולק בדברמסוסדכגמר׳אקשי ' מדתנן
הקטע יוצא בקב שלו דקסבר מנעל הוא ור׳יוסי אוסר מסוס דלאו מנעל הו ' והוי
מסוי ותני טלה וסוין סאסו׳בו בי״ה כלומ׳דאפי ' ׳ר יוסי דאסר בשבת דאלמא ס״ל
ולאו מנעל ׳הוא מוד׳שאסו' לצאת בו בי״האלמאדכל מידי דמגין אסור ומסקינן
דכ׳ע מנעל הוא אנמא סלקא שמעתיה דכל מידי דמגין מנעל איקרי אע״ס שאינו
 .מעור זהו דעת לח״ה וכבר פירשתי השמיע׳ כולה כחדושי ע״פ דרכו של הרי״ף ואין
כאן מקו' להאריך אלא נקוט האי כללא בידך שרס״י סובר של עץ מנעל מיקרי ואין י
יוצאים בי״ה בו אבל מיני אחריני צאו מנעל כינהו ויוצאי׳בהן והרז״ה סוב׳דכולסו
מנעל נינהו ואסירי וסרי״ף סובר דכל מנעל שאינו של עור לא מיקרי מנעל עכ״ל
והרמ״בס כת׳אסור לנעול מנעל וסנדל אפילו ברגלו א׳ומותר לצאת בסנדל של
סעס ושל גומא וכיוצ׳בק וכורך אדם בגד על רגליו ויוצא בו שהרי קושי האר׳מגיע
לרגליו ומרגיש שהוא יחף עכ״ל ודבריו סתומים  :ו ^ עניץ
הלכ׳כיון סהרי״ף
והר״אס מסכימי׳לכמי׳בכל מנעל שאינו של עור הכי נקיטינן  :וכתב רבי׳ירוחס
לעולם לא ראיתי מי שנהג הימ׳לצאת בסנדל של עץ ורבי׳סתס דבריו כדע׳הרי״ף
וסרא״ס דלא מקרי מנעל אלא של עור דוק׳ובספ׳יורה דיעה סי׳שס״ב כת׳גבי אבל
דאפי׳צס הוא של עץ ומחוס' עור אסו׳וסוא מדברי סרמב״ן בשפ׳תור' סאד' ומשמע
דה״ה לענין י״ס וכ״כ הכל בו בה׳י״ה בסס בעל ההשלמ' :וכתב הר״ן איבא למידק
נהי דמידי דלא הוי מנעל ליכ׳למיח׳ביה משו' נעילת הסנדל אכתי היכי נפקי ביה
הנך רבנן דכיון דלא הוי מנעל משוי הו׳ואסו׳לצא׳בו והרמב״ן החמי׳הרב׳בקושי׳זו
במסכת סבת ואמר מסקי לאו דוק׳אלא בתוך ביתם בלבד כיו נוטלי' אות' ואינו
במשמע כן ועוד שמנהגן של ישרא׳שיוצאי' במיני׳הללו ואפי׳בר״ה אבל לדידי לא
קסי׳דכי אמרי׳דמירי דלאו מכע׳הוימסוי ואסו׳לנא׳בו ה״מ בסב׳דכיוןדמנע׳מות'
בו כל מידי דלא הוי מנעל ה״ל משוי ואסו׳לצארו בו אבל בי״ה שהמנעל אסו׳ודרכן
של בני אדם לצא' באותןהמיני׳לא הוו משוי אלא כמנעל הוו לההוא יומא ולא דמו
לקב הקטע מסו׳דנסי דקטע דרכו לצא בקב אינשי אחריני לאו אורחייהו בהכי אכל
גי״ה כיון דכולהו אורחייהו בהני סנדלי לאו משוי כינהו  :ומ״ש  fומיסו כל דבר
סל עור אפי׳קב הקטע וכיוצ׳בו אסו׳פסוט בכרית' שכתבתי כסמוך גבי קב כקטע
וסוין סאסו׳לצאת בו בי״ה  :ומ״שוכן מותר לילך באנפילאות סל בגד ל״ש בבית
ל״ש בר״ה שם כת׳הרא״ס יש שמצי׳לדקדק מההיא דיבמו' סדקאמ׳אבל סטייל הוא
באנפלייא בתוך ביתו מדקאמ׳בתוך ביתו משמ׳ דאסו' לצא׳באנפליא סל בגד ולא
מסתכר׳כלל לחלק בין בית לר״ה באיסו׳נעילת הסנדל וטו׳מדקתכי בירוס׳יוצאין
מישמ׳אפי׳בר״ה ואגב דמנ׳גבי איסור׳דקורקדסיןבתוך ביתו לאסמועי׳דאפי׳ טיול
בבית אסור נקט נמי גבי הית׳אנפליי׳בתוך ביתו ופו׳ דסל בגד רך ההאינו מגין
טפי מכל הני דשפ׳ורהטני דכפקי בהו לר״ה והר"ן כת׳ג״כ סברו׳הללו ורבעו סתם
קדברי׳כדע׳הרא׳׳ש ולפיכך כת׳ ל״ש כבית ל״שבר״ה • לעכיןכריס וכסתות סל
עו׳אס מות' לטמו׳עליס׳בי״ס כתו׳בת״הד סי׳קמ״ט ירא׳דהסקיל לצור ׳לא הפסיד
והעחמי׳מע״ב דמהמרדכי איכ׳למיד' דאסו׳ואיכ׳למיע דלא דייק כולי האי כליסני׳
נוכל לומ׳דלא אס׳בשל עו׳אלא כשהו׳כעול ברגלו וראי׳קצתדכ׳א״ז ז״ל ונר דמותי
לצאת במנעל קמע וסיעו׳הקריע׳איני יודע ומסממ׳ צינור״לקמע למטה בכף
הרגל אלא קמעלמעל׳וכיוןדשרי מנעל קמעכ״ס לעמו׳ט״גכליעורדשריעכ״ל
זהקי׳מותר׳לנעו׳הסנד׳כלל׳יו׳משו׳צכה* משנ׳בס׳במ׳דיומ׳הסי׳תנעול את הסנדל
דבריר״א וחכמי׳אוסרי׳ופסקוהפוסקי׳כר׳׳א ומפר׳בגמר׳דטעמ׳דר״א משו׳צנס וכ׳

חריו

נעילה אלא אפי׳לכעלו ממש
שלא לצורךמצוה וטעמו מדאמ׳שמואלםא
מחמת סכנת עקרב מותר ומדאמ' סתם
מות׳משמ׳לרבי׳דאפי׳לנעולמכפלכדרכו
מותר וכן משמע מעי׳רש״י וכ״כהימ״בם
ומשמ׳ודאי דאפי' שלא לצורך מיצוה שרי
שמואל מדתלה כסכנ׳עקר׳ואע״ג דפסט׳
דמילת׳משמע כדברי רבי 'יש ליישב דבריי
בה׳גסהוא סובר דכיון דלא התירו לו
לנעול אלא מסוס סככת עקרב כל היכא

התנוקות*p
ÄÄ
דצרי׳ליומי' דקאמ׳בה״ג היינו לומ׳דאיצו
לצורך מצוה ממש דבין לצורך מצוה בין שלא לצויך מצוה שרי בכהאי גריכא דוקא
ולא נעילה ממש לדעתו ז״ל * ודברים של טפס הס ולענין הלכה כיון דסרמ״גס
ורסי מסכימים לדעת אחת הכי כקיסינן י* :
תרטו
תשמיש השטה כמי יליף מקרא דחשיב פינוי בפ׳בת׳דיומא (ד עז ) :־
ומ״ש הילכך אסור אפי׳האידנא סאין צריך טבילה לבעל
קרי בירושלמי אמרי׳יה״כ אסו ' בתשמיש המסה אית חמי ברחיצה אסור בתשמיש
המטה לא כ״ש תפתר במקו שאין טובלין עיר׳כיון ששנה אסור ברחיצה למה הוצרך
לשכות דאסור בתשמיש המטה דכיון דאס שמש מטתו א'׳א לו להתפלל עדשירחץ
והוא אסור ברחיצה ממילא משמע דאסור כתשמיש המטה • ומשני למקום שאין
טובלין לקיחיין איצסריך לאשמועינן דאסור בתשמיש ובאותן מקומות־לא הוה
משתמע איסור תשמיש המטה מאיסור רחיצה וזהו שכתב רכי׳תשמיש המטה יליף
מקיא דחשיב עינוי הילכך אסור אפי׳האידנא וכו' כלומאס לא היה .אסור תשמיש
המטה אלא מפני שא״א להתפלל עד שירחוץ והוא אסור ברחיצה בזמן הזה שאין
בעלי קרי צריך לרחוץ לתפלה היה מותר בתשמיש המטה אכל מאתר שטעס איסור
תשמיש המטה מסים דיליף מקרא דחפיב עינוי אפי׳בזמן הוה שאץ בעלי קרי צריך
לרחוץ לתפלה אסור’כתשמיש המטה :
הרואהקרי ביום הכפוריסידאגיכל
השנה כולה ואס עלתה לו שנה מוכטס לו שהוא כן העולם הבא ויראה ! רע יאריך
ימים בסוף מסכ׳יומא (דף פח ) ופי ' הרואה קרי ביום הכפוריס בליל יוס ה כפורים
ולאפוקי ממי שכתב דרואס קרי ביום קאמר דוקא :
כתוב בהגהות מרדכי
דמועד קטן דט״ב ויום הכפוריס אסור לישן פס אשתו במטה ומצאתי כתוב בסס
ספר אגודה ליל יוס הכפוריס אסור ליגע באשתו כאלו היא נדה:

חריו
התינוקות מותרים בכל אלו חוץ מבנעילת הסנדל וכו׳בפ׳בת׳דיומא
ת״ר התיכוקו׳מותרין בכלן חוץ מנפילת הסנדל ומפ׳ טפסא
גגמ׳משוס דהך דלאורביתייהו מיו ביה רבנן הנך דרביתייהולא גזרו בסו רבנן:
ומיש ומותרי׳לסאכיל׳בידי׳נראהשלמדכןמראמרי' בגמ׳עלה דהך ברימאמ״ס
נפילת הסנדל דאמרי ' אינשי עבדו ליה כלומר היו הןך נמי אמריאינשי־עבדו ליס
רחיצ׳וסיכ׳אימו׳מאממול -מכדו לי׳סנדל דלא איפס׳דמאתמו׳עבדולי׳דאמ׳סמואל
האי מאן דכעי למיטטס טעמ׳דמות׳ליסיי׳תסאני וליגני וסא מותרין לנתחל׳קתני'
אלא הך דלאו רביתייהו גזרו בה רבנן סנ׳דרביתייהו לא גזרו בהו רבנן ופרש״י הא
מותרין לכתחלה קתכי שאס בא לימלך אומרים לו האכילהו רחוץ אוהו וגם ה״רן׳
כתב מוכח בגמרא שמותרים הגדולים להאכילן ולהשקותן ולהדתיצן׳ ולסוכן
ומדברי רבעו שכתב בסם רבינו יהודה נראה דלכאכילן הגדול בידים שרי אבל.
להרחיצן ולסוכן אומר לגוי ועושה אבל לא ירסוץ ויסוך אותם הגד־רל בידיו ונראה־
שכסטס מפני שהגדול בעצמו נהנה מאותה רחיצה וסיב ' שהוא כעצמו רוחץ וסך
ידיו כסמרס־ץ וסך התעו ' ולא דמו לאכילה שאין הגדול עצמו אוכל כשהוא תאכילי
התינוק ואין לומר דלרבינו יהודה כמי מותי לישראל לרחוץ התינוק ׳ולא אתא*
למימי אלא דמותר לומר לגוי להחס חמין ביום הכפוריס כדי לרחוץ התינוק דאס
כן מאי מותי לומר לגוי לרחוץ דקאמר לא הל״ל אלא מותי לומר לגוי להחםחמין■
כדי לרחוץ ועוד דא״כ לא ה״ל להביא דין זה אלא כהלכות סבת ומשם היינו 'לומדיכד
ליום הכפוריס אלא ודאי דמשוס רחיצה הוא דאתא לאשמועינן שאף על פי שאסו׳
כרחיצה מותר לומר לגוי לרחוץ התינוק אבל לא ירחצסהיסראל בידיו ♦ ובספר־
תרומת הדשן כתב בסם אחד מהגדולים שטוב ליזסר דמאן דאית ליה טלייא
וטליתא דאכלי ביום הכפוריס שיכין לסם מאכלים שיאכלו הם בעצמן כדי שלא"
יצטרכו הגדולים ליגע במאכל ולהושיט להס משים דבאכילת יום ככפוריס איצא׳
לר״ן דלא אתפר
בגמר׳עדאימ׳מתקרי׳חיה לצפיל׳הסנדל ומסתבר' עד ל יום לפי כרת ולא בדילי מיניה ואיכא למיגזר כמו בחמץ דילמא אתי למיכל מיניה מכל‘
שכל הזמן כזה הצנה קשה לה כדחמריבפ׳מפני׳לחי׳עדל׳יוסכלומ׳שאין מטבילין' מקום אין נראה להחמיר הואיל ומנהג פשוט שלא ליזהר דש לייסב־דלא דמיי
אוח׳בתו׳ל׳יום מהו׳צנ׳וככ הרמ״בס בפ״ג משבית׳ עשו׳וכמ׳עו׳והחול׳כיוצ׳בה אף לחמץ כמי שמצאתי כתשובת הר״ח א״ז שכתב דמי שמתענה מומר להתעסק
ע״ס סאיןפססכנ׳יוכ'כ הר״ן פ׳מצו׳חליצ׳דס״ה איש מצונן )• ונת׳ה׳המ׳ דין החילה במאכלות ומשקין ואין כאן משוסלךלך אמרין נזירא ונו ' דשאני נזיר דמופד
סכ׳רבי׳הוא לומד מתי ונלמ׳ג״ב מדיןהסינ׳וגס רבי׳ירוס׳כת׳דמי שיש לו מכ׳ברגלו
בכל עציטמאכל ומשתה בר מייךוערי סגפןדחיישען דילמא משפלי
אכל^
מוח׳לנעול ( וכ״כ מהרי״ל בדרשותיו ) כח׳ בה״ג אי בעי למיזל למקרי בצבו׳וכו'ולא,־

מות׳ואפילו
1: W
גתנעצחעז'J

א־ח הלכות

יום׳ הכדורים

תריו תריז

אבלהמתפנ׳דאסי׳ככל
מיכי מאכל ומסין לוסת אדמתי׳ מנייסו ולא אתי לאשמלויי הסדבר י רבעי וכל שני׳סהזכי׳הסשניםש 15ל סלימו׳שמה שכת׳מחככיןאחזולפען׳
ע״כמסאי סברא יס
לסלק
גס
כן
ספיר
בין
סמץ
לאכילת
י״ה
דתמץ
הוא לכל העולם בשנת י׳פירושו בשהשלי׳ט׳ונכנס לי׳ובשנ׳י״א פירושו שהשלים עסר׳וכמילי״אוכן
כמו לנזיר סיין וקל להכין מכ״ל ( עסי׳תרי״ב אות

ב׳מ״שסס )  :ומישרכי' בשם ה״ר כולם וכתב הרש״בא בתשוכה שלא נתבאי׳גירסת רש״י כדברי יבכסמן מה היא :
יהודה שמותר לומ׳לגוי לרסון התינוק וכו׳כ״כ הגהו׳מיי׳בפ״ג וכ״כ סס״ג  :ומ״ש
כת כ סר* ן שהרי״א פסקיכ ' י ותכן דסשלמה מדבריה׳ליכא וכבר הזכיי ׳ה סמ׳
ומ״ממסנכין אותסלהרגילם במצו׳ספה
סברא זווכ״כ הגהתמיי' סה’ ג והיוקח
אסת או יותר וכו׳בפ׳בת׳דיומא ( דף פג )
שאיןחוששקפל כך אם אל ינעלו אבל בשא׳דבר
י׳שהסמצטערי׳ור״אע פסקו כי׳ יוחנן וכתב בתה"דשכן
מנן התינוקו׳ אין מענין אותן כי״ה אבל
פסקו
התוספו וכתב מוי ה הש שיש מי
אין למונען מה׳ומות׳להאכיל׳בידיםולה״ר יהור׳ שמות׳ממ' לנוי
מסנכין אומס קודס לשנה וקורס
לסתיס
לרחוץ התינוק אפי׳בחמין שהוחמו בו ביום רסת' תינוק חולה הוא שאומר שיש השלמה בתינוקות מדנייהס
בשביל שיהורגילי'
במצו׳ומני׳בגמ
'
(
שס)
אצל חמין ודב׳שאין בו סבג'אומי לגוי ועוש׳ומ״מ מחנכק אותם בשנת י״ב ואין כשלמה כתינוק מדבייהס
אי זהו סנוך היה
רגיל
לאכול
בשתי
שעות
כלל ויש מישאומ׳סיש הסלמ׳בתימ׳בשנת
מאכילין אותו לשלש בג׳ מאכילין כארב' להרגיל1במצו׳ומונעין מהם מאבל שעה אחת או יותר
ממ׳שתיל
י״ג
ובתינוקת בשנת י״ב וזה דעתההשגו'
ומקשי כגמ׳אמתני׳דקתני מסנכין אותם שאם היי רגיל לאכול בב׳שעוימאכילין אותו בג׳ואם הוא רגיל בגי
עכ״ל ולענין הלכה כיון שהיי״ףוהרימ״בס
קוד׳לשכס וקוד לשתים השת׳לפני שתים מאכילין אותו בהביצד תינוק הבריא מחנכין אותו לשעו׳בשגת
מסכימים לרעת אמת הכי נקטינן :
ממנכין לפני שכה מיבעי׳ אמר רב חסדא י׳ וי״א ובשנת י״ב וי״ג משלי׳מדרבנן ובשנת י״ר משלי' מן
אבא ' דתנן המיטקייאץמעכץאותס
כאן כסילס כאן בבריא
ופרס״י סולה כסום התורה והחולה שאינו חזק לסבול התעני׳ מחנכין אותו לשעות כי״ה פיש״י אין סייבין למנוע מהס
ותשוש כס אמר
רבהונאקח׳וקתסע
בשנת
י״א
וי״ב
ובשנת
י״נ
משלי׳ מדרבנן ובשנת יח ד משלים מן מאכל וכיאה מדבייו שאס רצו לחנק
מחככין אותו
לשעו׳בן
י
'
ובן י״א
מסלימין התור' והתינוקז שממהרת; ל־יחשב גדולה קודם התינוק שנה אחת במינוי קודס לזמן שקבעו חכמיס הישות
מדרבנן בן
י״ב
מסלימץ
מדאוריתא
ורב
הבריא מחנכיץ אותה
לשעו׳בשנתם׳ וי׳ ובשנת י״א וי׳ב כידס אבל הימ״ב׳כת קטן שהוא פחו׳מבן
נסמן אמ׳
בן
טובן
י
‘
מסנכיןאותס
לסעו׳
משלמת מדרבנן ובשנת׳י'ג משלמת מדאורייתא והחולה מחנניץ ט׳אץ מעניןאותו בי״ס כדי שלא יבאלידי
בן י״א משלימין מדרבנן בן י״ב
מסלימין
אותה לשעו' בשנת י׳וי״א ומשלמת מדרבנן בשנת י״ב ומראוריתא סכנה • וז״ל הכלבו קטן שהואפחו׳מבןש'
סדאורית׳ר׳יוסצן אמיבן י׳בן י״א מסככין
אין מענין אותו בי״ה כדי שלא ירא לידי
אותם לשפו׳בןי״כמסלימיןמדאוריתא בשנת י״ג וכדרך שמחנכין אותם באכילה כך מחנכין אותם
סכנ׳פי׳סאין
מניסין
אותו להתענו ואפי'
ברחיצה וסיכה :
בתינוקת ובן י״ג מסלימין מדאוריתא
לשמות ובזה נכסלין הרב׳כני אדםוראוי
ומניקו׳מתעגו׳ומשלימות
בי׳יה
בתינוק וכת׳הרי״ף אע״ג דקי״ל
עוברה
פר׳יוחנן
למסות ביד׳יסר״ש פי׳אין חייבין להתפנו'
שהריחה מאכל ואמלא יתנו לה
דאמ׳תנוק׳כת י״ב ותינוק
קי״ג
מסלימין
ואין לשון מענין מיושב עליה עכ״ל :
ממנו
מדאורייתא קי״ל כרב
תסתכן
הונא
היא
ורב
או
נסמן
הולר
לוחשים
באזנה
שהיו׳יום
הבפוריסאם
וכשם סמסנכין אותם באכילה כך
ו־כתראי נינהו
דמשלימין
מדרבנן
כדי
תתישב
דעתה
מוטב
ואם
לאו
מסככין
תוחבי׳בכוש
ברוטב
ומכניסי׳ .לתוך
אות׳ברחיצ׳וסיכ׳זהכ׳רבי׳מסבר׳
לקנכן מבן י״א
בין
לתינוק
בין
לתינוקות
פיה י
עצמו אבל הר״ן כת׳ ברי ' יומא דמדפסיק
וכן0׳ וכן י,
מחנכין
אותן
לשעות
כדרב
נסמן ופי׳ הר״ן בן ס ובן ט׳מסנכין איחס
ומני התינוק׳מותיי׳בכול׳ולא אשכחןבשו׳ דוכת׳חנוך כהני כדאשכחןבתעני' משמע
לשעות בן
ס׳היינו
בן
ס׳שניס
שלימו׳
כלו׳סנככס
כמוך
טיבבריא וכן ט׳סלימו׳בחולה סעד שהגיעו לפרקן מותרים בכולן וכבר כתבתי טעם הדבר בסי׳ תדי״א  :כחוב
סחככין
אותם
לשעו׳וכן
כל
הסני׳האמורו׳בשמוע׳זו
שכיס
שלימות
הן
שסל
י״ס
לסיו
'
בת״הד
טל נטר אחד כסוש וקטן באיבריו ובגופו והוא כן י״ג סכה וייס אסד אכל
בסכה
שלאחר
זמן
ק
י׳
שלימות
ובבריא
וכן
י״א
שלימו׳וכסולה
משלימין
מדרבנן
בן
אין
שוס
סעיות
ניאיס
בוכל עיקר יראה דא״עג דרמ״בס והרי״ף ויתר הגאונים
י״ב
שלימות
שהוא
נכנס
לתוך
י״ג
מסלימין
מדאורית
'
פי׳
בתינוק
משו׳
דקסכ׳תוך
פסקו
כרב
סונא
וכיב
נסמן
כר
ינחק
דס״ל
השלמה מדרבנן נרא׳דמער כחושורך*
זמן
דהיינו
בן
י״ג
כלאחר
זמן
לעונשין
ובהשלמה דאורימ׳ליכא לאיפלוגי בין חולה (ל׳י! ) נא"! ,נמנהגי; 0ת 3.מצינו לסמו' ע״ד ה״ג ותוספו׳פ׳כעי־ה דפסקו כי׳יוחנן
לבריא
כל
שיכול
לסבול
מעצימו
ורב
נסמן
אמר
בן
ט׳ובן
י
'
וכו׳פיר׳
רב
נחמן
נמי
מהי
»
»
עת רפ״י ™*"ש דהסלמה דרבנן ליכא אלא חיניך שעות מ״ט בנדון דדן
אמינוקקאי ומשוס דס״לדתוך זמן
כלאפי זמןמודה ליה לרב הונ׳דקי״ב משלימין כיאה דסייב להשלים מטפס ספק דאוריתיהכי פסק יא״בן בפ׳יוצא דופן בקטנה
מדאורית׳אלא דפליג עליה
בתרמי
בחינוך
ספו׳ובהסלמה
דס׳יל
דלא
מקדמיכן
שהניפה
לכלל
שנותיה
ולא
הביאה
סימנין
אס בעל לאחר זמן חוששין שמא כפיו
כולי האי חינוך סעו׳אלא בן
ט׳ובן
י׳בלחוד ובהשלמה דרבנן כמי פליג עליה דלא ולא תמאן וה״נ ספק איסו' כרת הוא וחוששין שמא נשיו הואיל והגיע לכלל שנותיו
מפליגין כהשלמ׳בין בריא
לחולה
אלא
תמייהו מסליסין בן י״א ומשמע לי דהיינו דאין נראה כלל לסלק כין קטן לקטנה כ מנין זה ונ״ס לדעת ספר התרומה שכתב
בעמיה בהא מסוס
דהשלמה
דרבנן
כעין
הסלסה
דאורייתא
מקון
וכשם
שהשלמה
בגומר בלא שפיות סגי או שמא אסד בגבו ואחד ככריסי סגי ומי יכול להבחיןכל
דאורייתא
זמנ׳קבוע
א
ף
השלמה
סל
דבריהם
כן
ור״י
אמר
בן
י״א
וכו׳פי׳ר
'
יושכן
זה
והיפ״בס שכ׳קטן כן י״ ג סני׳ולא הביא סמי סערו׳משליס מד״ס איסי כ הפסק
פליג
מלייהו
במלת
חדא
דס״ל
דלא
מקדימין
לחינוך
שעו׳כולי
האי
אלא
בן
עשרה
לזמן
חכמי
התלמוד
שהיו בקיאים בבדיקה כגון דאסלימו ליה לקטן י״ג סנהכי״ס׳
בבריא ובן י״א
לחולה
ועור
דס״ל
דהשלמחדבריהס
ליכא
ופליג
פלייהו
נמי
בהשלמ
'
ובדקי
ליה
כוליס
יומא
דלא
אמו
שפמת
דכס״ג
ליכא למיחש שס נשיו עכ״ל:
לאוריתא ואסר דבן י״ב מסלימין דאוריתא בתינוקת וכן י״ג בתינוק מסוס
דתוך tHH
עוברות וחניקות מתפכו׳ומסלימות בי״ה ס שוט בפ׳מקו'שנהגו (ד נד)
זמן כלפני זמן • ודכ״ע אין בין תינוק לתינוקת כלום לא בחינוך סטו׳ולא
בהשלמה עוברה שהייחה מאכל וכו׳לפכת׳דיומא תק עוביס פסריחה
סל דבריהם ואע״פ שגדולתה של תינוקת קוד׳לזמן גדולתו של תינוק
סכה
אפ״ה
לא
מאכילין
אומה
עד שתשוב נפשה ואמרי׳בגח ההיא עובי' דארסת את■ ׳לק מיה די'
ראו חכמי׳לסחמי' על התינוק׳יות׳מן התינוק משו ' דעיק׳סינוך
כתינוק
סו׳כדאמרי׳
אנו
להו
זילו
לסוסו
לה
דהאידנא
י״ה
הוא  :ומ״שרבי׳ואם לא נותכין לה מןהיושב
כמסכת נזיר ופסק היי״ף בחינוך
ובהשלמ ' דרבנן כיב נחמן משו׳ דאמי סילמא וכו׳סם ת״י עוברה שהריחהבש' קדש או בשר חזיר תוחבין לה כוס ביוטב ומניחין
מציעתא הלכך בן ט׳סלימות
בבריא
וכן
י׳סליכדת
בחולה
מחנכין
אומס לשעו׳שאס לס על פיה ער שתתיישב דעתה אס נתיישבה מוטב ואס לאו מאכילין אומהשומן
סיס רגיל לאכול
כב׳סעו׳מאכילין
אומו
בשלש
בג
'
מאכילין
אותו
בד' ולא מפליגין עצמי■ והנך רואה סיס בדברי רבי׳חסיון שה״ל לכתוב תוחכין לס כוס ברוטב וכו'
כחינוך
שעווכהשלסס
דדכריס׳בין
תינוק
לתינוק׳כלל
אבל
לפנין
הסלס
'
דאוריתא
ובדברי
הרמ״כס יש יותי חסרון שכ׳עוברה סהריח׳לוחשץ לה באזנה שי״ה הוא אם

ומשלי׳מדכרי סופרי ' כרי לחנכו במצויבת י״ב שנה ויוס א׳ובן י״ג ויוס א ' שהביאו ב'
סעיו׳הרי הן כגרול/לכל המצו׳ומשלימין מן התור׳אבל אס לא הביאו ב׳שעיו׳עדין
קטני' הן ואיכן מסלימין אלא מדברי סופרי׳עכ״ל  :וכתב ה׳המ׳דברי רבי׳בדברי'
אלו כדברי ההלכו׳ממש שכתבו חנוך בכן ט׳ובן י' והשלמה מדבריהם בכי י״א בין
בתינוק בין בתינוקו׳סלא חלקו בשל דבריה׳והשלמס מן סתויה בתינוקת כת י״ב
ובתינוק כן י״ג והו׳שהכיאו סימכין כמבואר פ״ 3מה׳אישות וכדיכן לשאר דנריס
ונ״ל שדעת רכי׳וההלכו׳לומר ששנת י״א איכה כדין הסלמ' מדבייהס ואע״פ שאין
נראה מדברי לשון רבעו כן מוכרח מן הגמר׳סאל״כ נמצאת השלמה כמינו׳ג׳שניס
לפני חיוכו מן התורה וכ״כ הרש״בא שדעת ההלכו׳משעבר שנת י״א בדוקא ופירוש
דברי רבעו הוא כן ט׳שניס ששלמו ט׳ סניס וכן בן י׳ ששלמו לו פשר  /וכן כבן י״א
ססלמו עכ״לאכלרש״י גורם אמר רב הוכאכן חובןט׳ מחנכין אומולשעו' בן י׳
מן י״א מסלימץ מדרבנן כן י״ב מסלימץ מדאורית׳בתינוקת ורב נחמן אמי בן
ט׳כן י ' מחנכיןאופןלשעו׳כן י״א בן י״ב מסלימין מדרבנן כן י״ג סשלימיןמדאורית'
בתינוק ופי׳בן ח׳לבריא׳סטבר׳ח׳ונכנס׳לט׳ובתעוקו׳כדמסיי׳סילתיה וכן ט׳לחולה
סעכר׳סנת ס׳ונכנס׳לי״א וכן י״א לתעוקו׳חול׳ ונמס׳לי״ב משלימין מדרבנן כן י״ב
ונכנס׳ לי״גמשלימיןמדאורית׳שהו' סרקןבמעוקו' הבריאה,והחולה שוות בו ורב
נחמן אמיופר' לא פליג רב נחמן אדרב הונא אלא מר פיר ' מילי דמכוקת ומר סי׳
מילי דתינוק והר״אש כתב מר׳לו כגירס׳רש״י ופסק הלב׳ כרב הע׳ ורב נחמן וכן

כברימא כתבי בפי״ד מה׳מאכלו׳אסורו׳ורבי׳ש  ' :טתנין לה מן הרוטב וט׳מיייי
שמאכל אסור מצד עצמו וזהי שסיי' וכת׳ואם לא נתיישב דעתה כזה נותנץ לס מן
האיסו׳טצמו אבל אס היה מאכל מות׳מאכילין אותה במחלה מהמאכל פצמו׳ועי ל
דכמאכל מופר מיירי כמי אלא דקרי ליה אישור לשי שי״ה אסור כאכילה וגסבזה
מאכילין אומה במחלה היותר מעט סאפשי דהיינו רוטב אולי יתיישב דעתה כגך
וע״פ זה אסש׳לומר דהימ״כם כמי לא שאני ליה בין מאכל מומי מצד עצמו וחסו
מצד י״ה למאכל אשו׳מצד עצמו • ומ״ש מאכיליןאותה ער שמתיישב נפשה ה־ינו
לומר סמאכילק אותה היותר מעט שאפשר אס נתיישב דעחס דיךמיטב ואס לאו
תאכילין אותה יומר  :ומ״שוחס לא יתנו לה ממנו תסתכן סיא או היולד סס
כ׳סר״אס בסס הימ״בן משמע מתיך דכיי בה״ג דמשוס סכנת וולד לחודיהמחללי!
אפי׳ליכא למיחש לדידה ואיכא דס״ל דאין מחללין משו' נעלץ אלא עוברהשהריח
חששה דמיתס דידה היא סכל המפלח כתזקתסככההיא ולא ידעתי מה צויר כל
אלוהדקדוקין דלא משכח ' סככת עוכר כלא סככת עוברה ולא סכנת עוביה כלא
סכנת עוכי* דהמפלת בחזקת סננ׳היא וכן פיפ״י אס איכ׳ אוכלת שניהם מסוכני
עכ״ל והר״ן כתב ג״כ כדברי הר ' אש דלא משכחת סכנת עיבר בלא סככת עיברה
וכו׳ולפי זה לא ה״ל לרבי׳לכתוב תסתכן היא או הילד דמשמדמ שכחת לה שיסתכן
זה בלא זה :
כחברבינוירוסס כנכ״ז בשסהרמ״כן סיזפילונאאמיה מינה
אני
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אני כל שראו אות׳מתאמ׳לאותו ריס ופניה מוריקי׳מאכילקאותה שחיששין לעיקו' ומזמכין לו סס מזון ואומ׳הרי פת ומיס ומפ׳סעמא לפי שאינו " ומס מי שיש לו פת
רי'ד פ"כ א והוא מדברי הימ״ק בת״הא ולא חשש רבי' לבתו כך מפו' דמאי איריי' כסלו למי שאין לו פת בסלו ואמרינן נמישמעולס לא הוצרך אדם לפך פכ״ל :
גריני;
עיברה הא אפי' כל אדם דיניה הכי כמו שיתבאר בסמוך  :וכתב הימ״בן דוקא ואם היא אומר סכרי׳ואשי׳ק רופאים אומרים שאינו צריך יתנו לו פשו׳שס בגמ ,הע,גרע 5פ5ם;ר
^ שאין לנו אומד בייסיב דפמ׳וכל אבל חולה שמאכילין אותו פ״פ בקיאין וכו׳ ( דף פג ) סעמא משוס דלב יודע מיה נפשי וא״ת מפה שבתי יאס& Vפס יופא ע?מ.זל גכ 3כי׳עי

3סזהיר

רד כמבוסס הר״אש והר״ן ז״ל ורבי־ ירוח '

מאכילין אוהו פל פיו משמע שאס יש סס שאפשי ^ ח bfo

׳כ ח״ל כ׳ הימ״ק כשמאכילין החולה ע״פ
פיה אס נתישנ׳דעתה מוטב ואם לאו נותניןלה מן הרוטב ו » ם ^ ריפא אין מאכילין אותו אלא פ״ס הייפאגשי י™ זנג *'
3ק,אין .מאכילין איתי דבר הצ -ייו לי
כמי
נתיישב
דעתה
מה
ניתנין
יה
מן
האיסו׳עצמו
וכת
'
הדמ״בן
רוקאו>0׳ ??י °רכ ? בטח״כ הו? 0ימ׳ סצ!*י'
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מ•רוי־■
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ואיןמיקד ו 1י
הרופאים
קין עליו ^ עוברה שאין לנו אומד בישו׳רעתה פעמי' מתיישב' ברוט' ו פעמים יי}פי ? "(,יסאי אימרי סאימ .ציי מאנ:יליז »:יסןעיי^יהרגה

ע״יכוש ולא טל ידי רוטב כמו שכתבתי
3עוברה שהריחה דטוביה אין לה אומד
ולפעמי׳ מתיישב דעתה בדב מועט כס־ן
פ״י כוש או ע״י רוטב ולפעמי׳בסומן אבל
הכא אין תלוי ביישוב דעת אבלמאכילין
אותו פחות מבשיעו׳כדי שלא יצטרף כזית
בכדי א״ס כמו שכתבתי בעובר' שהריחה
טכ״ל  .וכן כתב הר״ן שהסכימו רבותינו
-,
אמרוני׳שאפי'בחולה מאכילקאותו פחו'
נד שלא יצטרף ככדי אכילת פרס וכ״כ
כן רבי׳בסי׳סאחר זה •:
?כלבו • .
וכך כ' גס .

ופ״ש יב ז אדסשהרי
סניו י? י 3®? Pסס? .י

״י5סמנ י
ט 1בי

אותו י״ל שמס שכתב ואס אין סס
מפאל אי(מ י*ןבגעלא
מאכילין אותו על פיו ארישא קאי שכתב דרו ^ י ס® •
שאס יש סס יוסא מאכילין ארס!־( j5"jר/ריח ( א )
מפא אפי׳אין החולה אימי כליס ר^פילי ™■ w ,
™!
אס אומ׳ אינו צריך וכדלקמן בסמוך ואס37 1Jf7ר ען!ט
אין_שס מפא אז צריך סיאמי הקול' צריך? 7רי אעילו אם
אני .
.
וכשהו׳אומ׳צריך אכי אפי׳ק׳רופאיס
החולי3גדי
אומרי׳שאינוצרי׳שומפין
ו^סרופא פ אומר שצריךואפי'הול/אומ ' מ אכ ^ןmu

שצריכה לשומן עצמו אבל חולה שמאב ילין אותו על פי בקיאין
מאכילין אותו מתחל׳דבר הצריך לו כדי הצרי' לוע״פ בקיאץ וכן
כל אדם שהריח מאכל ונשתנו פניו מסוכן הוא אמלא יתנו לו
ממנו ומותר ליתן לו • יולדת תוך נ׳ימיס לא תתענה כלל מג׳ ער ז'
אם אמרה צריכה אני מתנין לה כמו לחולה מכאן ואילך היא
 ,כשאר כל ארם :
שצריך לאכול אם יש שם רופא בקי
שאומר אם לא יתנו לו אפשר שיכבד עליו
החולי ויסתכן סאכילין אותו על פיו ואין צריך
שיאמ ימ .ץן שאינו צריך יתנו לוג״ז פשוט ישם וטעס'יןש;ס 37נ י׳לע
ואם אין שם ריפא מאכילי ן אוהו על פיו שםאח׳שהודיעוהו שהל
משוס לאמרי׳ דהאידאמ׳אינו צריך מונב ' ץת כשהרופא
 1יט ליה "ימחמת בימות " ססייען  7נופניס
י״ה והוא שואל לאפו׳ אין צריך לדקדק עליו יותר ואם הוא אומוהו  fיני
׳דספק
ל! ומאי לפימרא
? שצריך ואפי׳מאה רופאים אומרי ׳ שא<בו צרי ך יתנו ^ ןאם ךןפא הוא אימר כן • ומשו דספק נפשות לכ
מחמתקל, ,3מ6י

תריחH?in

לסונה :וגי׳שו ?3

♦*  ^ '* wיכן הכי דכי א ער צריך לאו
שהריח• ובו ולאו דויק עוכרס ל<
הסבל<-otm
דלי•.
אדם שהריח מאכל וממאי ופניו משתנין אחד'™ ('’™ DWי" »
« י׳יי״יי * י אמ
יי " ניטתיי־א פ)5מ׳ 6ל 6ריס ליה פנויה טפי
אחדעמואומרי שאינו צריך ורופאה אומ שצריך אושהו » אינו ולב יודע מרת כפס ו;כ
,צרי" נללא7
רגהנשרופ׳
מסוכן הוא ומאכילין על סי עצמו וא על
מי בקי כוא -מריק 3פ' אע״ע סמימרומי אומר כלוסורו ^ » ח ^ ומ׳צריךושניכו » ומרי} אינו צריך לא יתנו תלינן דמחמת תוכבא הוא דאמרהכי ! :״"*wj * 1
זוגרא ורב אשי הוויתכי אפיתסא דבי
לועדשיהישמם כסג׳שניס אם הוא ואחד עמואזימרי־צריךא וכתכהרמב׳־ס והוא שיהיה ריה 15בקי מרלות לג הוא
דונגי־ מלכא חזייא רב אשי דחוור׳ אפי
#
־
אושנים
אומרי׳
צריך
אפי
'
ק
'
אומרי׳שאינו
צריך
ואפי
'
הלא
אומי
וכ׳ה׳המ
שטעמו
לפי
ששנו
כמסנ׳מאנילין לענידרק
שמאמין
שקל באצבעתיה אנח ליה כמימי® אמרר עמהם שאינו צריך נותניין; יו שאין הולכין בסכנו' נפשו׳אח׳ רום אותו ע״ס בקיאין :
וס׳ש ואס הוא73ני י *Dn׳יה
ליה פסלתיה לסעודתא -דמלכא רכו׳אמיר דעות אלא כיון ששני׳אומ׳עריך יתנו לו ראם חולה או' איני  V !kורופא אחד עש אומייישאיציצרי ו י רופ׳ קמ ? ן6ללא
ליה רבנן מ״נוסמנת׳אניס׳ ^ מ׳תזיכ׳לרוה־ והרופא
■ מסופק יתנו לוו אבל אס־ הרופא אום' אינו צריך והחולה :א׳או׳סצריך סס מנן חולה מאכילין אומותיישמן :.3ט יל' נ
ניפתדקא פרחא עילייה)׳ס מ י?' חיוור
מסופהלא
■ יתנו לו־ איבאמאן ראמר מרקת^ י• מ ^ כי ^ן .אותי׳ פ"פ בקיאין ע -פ בקיאין אין על פי עצמו «הל״י< * wf
5ופיה  0ייש כסכנת י־קאמהתהכלמסהין•
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נא ע פ בקיאין אין ע פ בקי א לא הב ע
כפני פמפח-ץ מיין ובס' אמ׳יב אשי הוה:
f
יז דאמר לא; צריבנא וליספוליה ע״ם בקילא
קאמינ׳קמי דרב כהיא ואייתו לי
גרגל׳ידי׳
דלייפיו׳בפ
^
וואי
לאו
די
הבו
לי
אסתכני׳
'
גריכאדאיכא
אחרינ׳כסדיס
'
tWtin
צ״ריך
•
וס״ש
או
ססו׳אינו אומרכלו׳ורופא
רב פפא אפי׳ממראדהינופיתאכללא־ דמילתא בל דאית ליה ריסא יאיתל־י' קי והא
■ א׳אוכלר צרי׳וב׳אומריס אינו צריןלאיפכולרעדסיסייו כ' כנגד שכיס הכי משמע
וכ״כ הרמ״בס בפי״ד מהמ״אוכיוצאבזה פיתנהר ^ז״ל •י ודין דנ שאחזו בילמוש פמסישנתכא׳בפמו׳דבי אמ׳אייסזלא כ־יימ׳ואיצ׳איסיינ בהדי׳דאמלא צרי׳מאכילץ
כמב רגינו בסי' שאחי זה  :יולדות תוך ג' ימים לא תתענה בללוסו' מד סוף איתו ע" פי בקיאין אבל ע״פ 3קי א׳לא מסו׳דאין ד־דיו סלאיבמקו׳ב ,ואין לומר
ססי׳כןכתס הר״אש יהר״ן בפבת׳די־ומא בשס הרמ״בן־וכתב סי״אששבשאלמוה» שאני המס דסוליהגיפיס־סוא בהדי אידך דאמייאינו צריך האלאוהכיילאחי׳האד
רבאחאי כתיב רסיס אסורה להפעיניית עד ל׳יוס ושכל המחבריס• חלקועליו־ צריךסרמעין
■ ולאלישניס• האומרי' אינו צריך דהשלמא כשהחולה אומרצריך
 mומסח־רא כוותיסו ״• וכתוב כתרומת הדסן ציאה דתוך ג׳לא הסיב לסו ממת לפפ :אכיאיסא למימי יעדיף טפי' מכמה בקיאין מסוס דלביודע מית
מון אס ילדה כשבעה במפיייבעדב־פיאכילרס כי״ס חצות
■ סיוס דע יד ין תוך ג׳ימי' נפשו אבל כשאופ׳איניצייך ודאייאל פדייף מאיכיש דעלמא* ומ״ש אס הו' ואחר
הואמעתלפמאלא־הנךג׳ חסבינן; לפי סדרהימיס ומיד כשנכנס יוסד ' ללידתה פמואומיי׳צריך אפי׳ק׳אומיי׳סאיכו צריןוכו' שסאהאדאיקימנ'מתניתיןבדאיכ׳
מיקרי לאחר ג׳ואע״גדאשירי פ' מייילכ׳לפי פי׳בס״ג -דכפי׳מעת לפת התוס׳כפ״ק אחח־ינא בהריה דאימי לא■ צריך פריך מסכילין אוסוע״פ בקיאין פשיסא סלנפשו׳
דגיפין לארצו למרץ הכי וכתבו דדוחק הוא
■ לומ דבס׳י׳מעת לעת וסוביחבראיות הוא וספק נפשו׳להקל לא-צריכ׳דאיצא תר־ אסרייני בהדיה דאמרי אל צריך וא״עג
שישלפסוק כדבריהתום דפ״ק׳ דגיסיץ ולא כשהוא פירוצאדאס׳ייי ? דאמר רב ספיא .תרי כק׳ומאה
■ כתרי ה״מ לגונין עדו׳ אנ־ל לענין אומדנא בפר
הריה
הולהשצרי׳לאכו־לאס יש שס
ר־ופ׳בקיוכוזמסנסבפ'בת'דיומ'(ד פ 5׳) דפורואזלי־׳וה״מ לפניץ אומדנאדממונא .אבל הכא ספקלופשמז הוא והאמדקתני
חולהיזאכילין אומו עלפי בקיאי׳אסאין סס בק־יאץ מאכיל ןי
פיסאואסאין ססכקיאקמאכילין אותו פ״פ עצמו מכלל דרישאדאמיצריי׳ססורי
אותו ע״פ עצמו פד סיאמ׳די וכ׳הר״אפח״ל כתבי סתו׳הא דק '; 'תלמוד' סולה אומד משסר׳והכי קתכי גל״א ראמי לא צייך אני אבל אמי צריך אני אין שסבקיאיןתרי
צריך אני היינו שאומר שהוא ירא שאס לא יאכל שיכביד ויהיה מסוכן למות וי״ס אלאדס ד אמי לא צריך סאכילין אוחו פ״פ עצמו מי בר רב אשי אמר כל היכא
דגיסי׳בהך פילמ׳דר׳ינאייפשיט׳תפקנפשית להקל מהודמימא האי דקאמ׳תולה י דאמי צריך אני אפי׳איכאק׳דפמרי לא צריך לדיריה שמעי׳ שנ׳לב יידע ממן נפשו
צריך אני בפותי הוא דקאמכפית מכר אי לא אכילנא מייתנאקמ״ל אלמ' דוקא מנן אס אין סס בקיאין מאכילין אותו פ״פ עצמו טפמא דניכא בקיאץהא איכא
משום ספק מיתה מאכילין אותו ע״כ ונ״ל דחומרא גדולה היא זאת בספק נפשות נקיאין לא סכי קאפ׳כד״א דאמר לא צריך אני אבל אמר צריך אני אין סס כקיאין
דאין לך ריפא שיאמר אס לא יאכל שס׳ימות אלא הרופ' דרכו לומר אס לא יאכל כלל מאכילין אומו ע״פ עצמו ופדש״י ואע״ג דאמ' רב ספרא דהא דאמר רבנן מרי
אמש שיכביד עליו החולי ויסתכן ואפי׳לספרי׳שכתוב בהן אי לא אכילנ׳מיימנ׳אק צמאה ומאה כתרי לפנק עדו הוא דאמו אבל לעכין אומדנ׳בתר דעו׳אזלי' אסמעי׳
ללמוד מזה דדוקא מל ספק מימה מאכילין דלישנא רסאיתנ׳לאו רוקא אלא סדרך מתני׳דכי אמיי׳זיל בתי דמות באומונא דפמונא כגון סומאששמי' לב״ח אכל
החולה לומר כן מחמת פחד מיפהעכ״לר<נ'"כ בהגהות מיימון פ״כ משביתת עסוי נאומדכא רסולה אע׳ג דמכא אמרי לא צריך כיון דאיכא חיי דאמרי צריך ספק
גבי חולה אומ׳צריך אני והרופאים אימרי׳אינו צריך מאכילין אומי וז״ל ים גאוני' נפסו׳להקל ־ מכלל לרישא דאע׳צריך ואפ״ה קתני מתני׳ע״ה בקיאקאק ע״פ עצמו
שפסקו דה"מ כשאומר אסתכן אס לא אוכל אבל אט אמר לא אסתכן אסלא אוכל לא 3ד״א דשאכילין אותו ע״פבקיאי! כלו ובעינן בקיאין דסמרי ' לא צריך ואמרי
אסור להאכילן וכן פי״י אבל ר״ת נסלק עלוסוסוי־ה הלכה למעשה להיתר וכי בקיאין ציין מאכילין אומו אבל אמי צריך אני אס אין שס כקיאין תרי דאמרי לא
:חולים נביאם הס או בקיאי' הס אך כיון שיודע החולה שי״ה הוא או שכת ואומי צריך אלא חד מאכילי! אותו פ״ס עצמו מר בר רב אשי אמר הך סיפאאל תפרש
אני צריך ואיני יכול לסבול מחמת החולי מאכילין אותיאפי׳סכוריס החולי׳סאנם הכי דמשמע דהיכא דאמ׳צריך אני ואפי׳איכא תרי דאמרי לא  .צריך לא צייתי׳ליה
מסומיס וכן האפה שהיכן מצינו סכנה לנסיכת כלב סוטה למתאוה וצה״גולישנ* הא לא אמרי׳דהיכא דאמ׳צרי׳אני אפי׳איכ׳ק׳דאמרי לא צריך צייתינן ליה מ״ט לב
דמיית אל יטעך שכן לסין התלמוד אלא האיי מיית שמתירא לחלות או לקלקל כי יויע מרת נפשו ה״ק ברא דאמי לא צריך אבל אמר צרי ' אני ץא סס בקיאין כלל
דאבון אחד מחסרון האוכל מכאיב הלב ומתעלפס לפעמי' ואפי׳דאבון א׳מאיבייו מאכילין אתו וכו׳אין סס בקיאין כלומ׳אין בקיאותן כלום • וכתב הר״אס וז״ל אי
אני קורא סצנה ומחללין עליו את השבת כדאמיי׳כמכה של חלל אפ״פ סמקאנן אמר איהו ואחרינא צריכנא וב׳רופאין ואפי׳הס ק׳אומרי׳לא צרי' תרי כק' ומאני לין
מתים בכך וכן מעוברות המריחותונו׳ ונפלא ראכי״המל שפי' אפי׳דאבון אחד
אותו ואפ״ג דאמ׳רב ספרא סא דאמ׳תרי
כק '/וק׳כסרי ה״מלפנין צירוף אבל
לענין
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מאיבריו כי קסה עליו מטין סמידה סלא התירו אלא משו דסורייקי דעינא בליכא
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מלו ולא משו׳הפסד העין וכל זה כתוב נסכן בהגהות מרדכידשכת פי״ז ובסס״ק
בת׳פי״י וז״ל כשהחולה שואל לאכול אומרים לוי״ס הוא ואס אימר אע״פכ פנו לי
לאכול מאכילץ איתו דכה״ג חולה אומר צריך קרינן כיה אפי' אינו אומישצריך
^נסוס סכנהעכ״ל* וכמהו ככלב" וכת' עוד ירושלמי ר׳חניכאהוס יתיב קמיה דרכי
יזגאי ב'״ה א*ל צחינא טובא א״ל זיל שמי בתי סממא אסכחיה א״ל מהו צחות׳עכי'
אי׳למכיון דשרימליאזלת לה  Wdמינה שאין היצר תאב אלא בדבי האסור לו
שפיר דמי למעבד הכי ודוגמת זה היו עושק למשלח השעי׳ שהיו עושק סוכות בדרך

ומי׳ גמירק לחיק
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אומדנא בתר רוב דעות אזלינן ה״מ אומדנא דממונא אבל הכא ספק כפסו׳להקל
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אפר איהי צרי׳וב' בקיאי! אומרי' אינוצרי׳אין דבריוכלוס בחקו׳ב' דהכי מפיסת
מפני׳חול׳מאכיליןאומו ע׳ס בקיאין בר״א דאמי לא צרי׳אכל אמ׳צרי׳אס אין שס ב׳
כקיאין מאכילי! אותי ע״פ עצמו מ״ט לביוד׳מר׳נפשו ומהימן כלפי חד כלפי ב' לא
מסימןמר כר רב אשיאמ׳סיה' דאמ׳צרי׳אני אפי׳אי איכ׳ק׳דאמיי לאצרייעלי׳דידיה
סמכי׳מ״ט לב יוד׳מי' כפעויהלכפ׳כמ׳בר רב אשי דבתרא׳הו׳ועו׳סבתסוב׳הגאוני‘
כתו׳דביולי תלמורהלכת׳ימר בר רב א שי כר ממי פןשביע׳ואודית׳ובשאלתו׳דרב
אח׳כמו׳דאזלי׳בת׳רו׳דעו׳וכןדעיש"׳־ שהריפי׳לקמןאבלמצטרפיןלדע׳
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יצמרף ככותב' בכדי אפילת פרם
ס״חדאף הדמג3
לצא[ ולא אמריי מיכבא בעלמא היא דנקיגו
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בולמוס והוא חולי שבא מחמי רעבקוסימנו שעיניו
הטור « יהו לעניין כיין דאיתמר בהדי׳כגמר דלא אזלי' בתי
אחדיי׳הולסיןאאחריו ביין להקל ביןלהסש׳׳
־ת
ואינו
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דאינא
ואסכ ^< שנ %מ ע* נעשות להקל זהו מה סנ״לנזסוהרמ׳בן
 7כפק
נפ !£מ
אפירין
א׳חמוימחפרו
מאכיליןאותו
הקל
תחלי
פלוגת׳ דיגוותא אזלי׳לקולא כספ'נפשי׳
להקל ־
הילו שא ^ כי״ ה <א כתב נך 5ספ ׳ת הא פ  :לכוהרמ׳בס
(ג ) עיל שי׳שכ״יז פכ״ל  :וכ״צ היי״ףג״כ ד !6לי׳ ליד[ יוצ ונתיישב רעתו בענין שיכו' לברך היה אומיא״א
הך״אי* ןז״ל שצרי׳ כתב חמר החי,ה !יני ני ?והרופא
 7נמגא׳ 57אגתינן דיפית בסומדנא דסולס ואפ פ ספקדבריי
^בישטהבברכ המק שאום  .עלה
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להתפלל עם העבריינין ומוציא ס״ת השליח ציבו׳ ואוחזה בחיקו
ואומר כל נדרי ואסרי וכו׳דינררנא ודי אשתבענא ודאחרימנא
מי ה שעבר עד י ה הזה שמכוונין .להתי הנדרי והחרמו והשבועות
אולי עברו עליהןוכדי לינצל מן העונש והוקשה לי״״תמהמועייל
להתי' על מה שעברו כבר והנהיג לומ׳מי״ה זח ער י״ה הבא עלינו
וגם הנהיג לומ׳די נדרנא ודמישתבענא כי אמי שפשט זה המנהג
ממה דתנן בנררי׳הרוצישלא יתקיימו נדריו של כל ’ השנה יעמוד
ברייה ויאמר כל נדרים שאני עתיר לידור בזן השג׳ יהיו בטלי'והוי
שלא יזכו׳לתנאו כשלהנד׳שאם הוא זוכ׳לתנאו ואפ״ה הו׳ נודר
הרי מבטל התנאי והנד׳קיי׳אכל כשאינו זוכר לתנאו אז מועיל
כימהדי לאלישנס
כן כת' הכלבו בשמו י והרי״כש בתשובה אדם ממנהג העיר
התנאי ולכך צ״ל כולהון איחרטנא בהון כלומר אס אשכח וארור
מעתה אני מתחרט עליהם ומתני שיהו בטלי׳ ומיהו ביטול אינו סאריך בענין כל כדרי ובסוף דבריו כתב אפי' נע!נ־ס אל
מועיל אלא לנדרי עצמו ושנוע' שישבע מעצמו אבל נד׳שחבירו סטוב הדב׳שלא לאמ׳כלל ושכך הוא מנהגישנהממנהגיהעי׳
!; ! ..
נשליחות
קטליכיצ עכ״,ן  .מ 2נסין נהגן
שאומרים שם •
־, 1
׳
י
מדירו ושבוע שחבירו .או ב׳יר משביעין אותו אין מועיל להם ביטו׳
לאפרי ? י דם ברכו ( נ ) ( אנ .נ,הנין
™  Vרבי
כל
וכתב א״א הר״אשז״ל ומיהו נרא׳כמנהג הקדמונים דבלשון
כר״תוכ׳כתהר״יל
וטי' עד ואמר רב האיי נוהנין אנו כרב
שעבר׳ומתירין
נדרי מוכח שנתקן על הנדרי׳שעברו עליה׳ בשנה
סעדי׳הכל שם בפסקי הר״אש ודל מברך והאנור וא;י ת״ה
לכל
ונפלח
ואו׳
אותם כרי לינצע מהעונש ולכך אומרי׳אותו ג״פ
ש״צ שהחיינו ושוב עוניןברכו אסר התרת על ממהג של"
עדת בניישו־אל כיצריכין כפר׳ לאותן שעברו ובסיגנוןזהכתב
 Sא< °,ר
נורי׳לצפוקי נפשן מפלוגת' ומתיי קיו'
רב סעדיח״ל יש שעושין כןעומ' ש״צ בליל צום כפור ואו׳כל נדרי כניסת שבת ותו כיוןדאעש ' עברינןמבמי כליי «לכיסנ׳
ואסרי ושבועי וקונמי שנדרנו ושהחרמנו ושאסרנו ונמשובו׳רב פלטוי כתבשאומר׳שהחייינו ח«וי.יהעי׳וע.מלין
וחרמי

ושקיימנו על נפשותינו מי׳יה שעבר עד י׳יה זה שבא
אדם מתיר חון מנדרי עבמו -ואפשי לסר׳ ושנשבענו
דברי רבי׳ דה״ק הוקשה לי״ת מ6ח 'דא ין עלינו כולם חזרנו בנו לפני אבינו שגשמי׳ואס נדרנו אין כאןנד׳
ל 2לנדרי נ2ני ןהת .רהואיכ יאלאכנניז ואס אסרנו אין כאן איס׳אם חרם החרמנו אין פאן חר׳אם שבועה
חנ5וי סי 5זך 6יפש׳ לסתכו׳עלנדרי׳שעבר
לומ' נשבענו א»ן כאן שבועה בטל הנדר מעיקרו בטל האיס׳מעיקרו
עליהם שיהיו בטלי' :ומ״ש והנהיג
מי״הזה עדי״ה הכ 6עליט וט׳ עד  6ץ בטלה חשבוע׳מעיקרה בטל .הקיו׳מעיקרו אין כאן לא נדר ולא
מועילבהס ביטול כן כתרו סס התוספת שבוע׳ולאאיפ׳ולא חרם ולא קיום יש פקאן מחילה וסליח׳ וכפרה
כמו שכתר׳ בתורתך ונפלח לכל עדת בני׳ ישראל ולגר הנר בתוכי
והר״אש והגהו׳בסוף הלכ׳סביתת משור:
וס״ש וגס הנהיג לומר די נדימ 6כי לכל העם בשגגה ובתיעוד דכי תקון רבנן לום׳ כל נדרי לעדה
ודמיסמבעכ׳כך הי 6סגיר׳סנכונה והטעם ששעה ואפרה איפ׳על נפש׳בב״ה כגון נדרי שגגות ואונסקשגגת
מפני שכשהוא 6ומר דנדרנ  6הכל תיבה צכי׳כדכתי׳ונסלח לכל עדת בני ישרא׳אבל מי שנשבע כל השנה
 6חפ והדלי״ת בחיר׳והנו״ן חטופ׳והד״לת להתיישבוע׳ ולבטל׳לא ונוהגין לאומרו קור׳ברכו א משו' ראמרי'
בקמץ משמ׳שנדרתי כבר וכשהוא אול יי

אין

נשאלין

לנדרי׳בשב אלא

לצור׳השב׳אבל רב נטרונאי כתב

נדימא סתיתיב ףדי תיבה א׳ ינדימא אין נוהנקלא בבי ישיבו' ולא בשום מקו׳להתי' נדרי׳לא ברייה ולא
יז חטופס בי״ה אלא שמענו שבשא׳ ארצות אומרים כל נדרי אבל אנו לא
מיב,ה׳ סנית והנ
ראינו ולא שמענו מאבותינו דמה מועלת התרה למי שמתנ׳אחר
1P 'D3נ! סמע
יסדלי ת
לידור וכן כסהו אומ ודמיסמכפנ כאל

וי l

? .
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י מינ ׳מ 0מפ מה סנסנפמי ננ י

נדרו שיהא בטל הילכך אין אנו«  paולא נוהגין לעשו כן וב ־
רב האי אין אנו מוזירין נדרים לאברה ולא כי ה ולא שמענו

משמ׳מה סאכי מתיל לישכ ע  .וכ׳הר״א׳ש
דלדע' ר״ת מה סאומרי' כל נדרי ג״פ שכן

עושקכןכל עיקר ואף אתם החמירו במותינו ואל

מרבותינו שהיו

ושוב כל נדרי ושוב ברכו מד כאןומנהכנו אנל! מאיו  :טעם
הוא מנהג זהדחי
כסברא ראשןכה  :ןי £״עךדק״ל  £ןמר
ה חומרו אפי בסו כ ל ו אע ה ג׳א״כ נדרי אותן
בר ה וי
שאינו אומרו על הכוס ליילן כה שככל זמןהג׳ מי -מתיר ואס

הקהלאוחרי׳נלחש
סאומ' שהחיינו אפילו כשוק יכול לאומרו
פי׳בלא כוס דסתס פ ןק א " 3ן כןם ^ «!» ייהני להם
ספקני לעמרו על הכו היכדאפש י־ךכאיוהמר-לכי6־כישג«
ללא אפס' לאמרו על סנוס משו' דא״א לו טל!נמק:מן<יהי.ה
לשתותו דכיוןדאמ׳זמן קבליה עילוי' לי״ה התרתהקכל!עול
ואיתסר ליה למיסתי ולמיתביס לי9וק5ן .להרי אט מהגיס
א״א משו׳דסיישי׳דלס׳ אפי למ ס י 1וכלא תתירי! שהריאינן
שתיי׳א״א דק״ל המברך צרי׳סיטעו׳או הו׳מתירי! נליים
או אחר וכיון דלא אפשר לסטעמיה אומרשעבר!אלאמיני-ח
הכא־ס
זמןכלא כוס הכי אמרי׳בס״פ ככל מער" 3על נדיים «אי
פני׳פל׳  W׳ •30 V
(יף מ ) ולוע־ג דמילה ססל נט ' נ
הכוס ויהיב ליס לינוק' ולא סייס׳י' לילעא מטיגסשני נם״ם:
■יופר' ר׳ א \יגו'
 6תי למיסרך ס 6ני הס׳דכיון דל 6דברזו
לעמודנל
קבוע הו  6ל )3סיישי' להכי וכמ״שרכיי ^ ס,׳ היה להם
תס־־ס ט״ף לשה מיןק דוש יי״הגייינז
דילמ׳אתי למסיך ואנו מאכילין  6ת הקטן -שהולכים גפחלה
ול 6גזרי׳דילמ'  6פי למסיך פתב הר״רל■ואומרי׳עיגהמקו׳
לוכוררה ' בספרו דהיינו מסו׳דכיוןשאעןו־ג״זהאני«איר׳
אם
^להאפלל
צמ 6ו 6נו נותני׳לו לחרורת סכן ד
העגרייגין ולזה
.
, ,
,
.,
מצו לשתו יין הקידו ו 6תי למסרך־כשיסי געי׳ ג׳ ומאתר
גדול • ומ״ש בשסר״עוכ״כלמהפירש.שהוניכי'שסעותגי,
רי■
למה כריךש״ץ לכרך כב״ה יברך כל אסל שםעלאק׳נל «

תשנו ממנהג הישיבו׳וכבר פשט המנהג בכל המקומו' ב לאומרו
ואח׳שאמר כל נדרי מבר׳ שהחיינו רקי״ל שאומרין זמן נר" ה וי״ה
וזמן אומרו אפי׳בשוק אלא שתקנו לאמרו על הכוס והכא א״א
לאומרו על הכיס דאי אמר זמן קבלי לי״ה עלויה ואתסר למשתי
ולא יהבינן ליה לתנוק רילמ׳אתי למי פרך ג פי׳ יבא לשתות אף
לאחר שיגדיל• וכת׳רב עמרם מנהג שלנו אחר שאוכליןושוחנין
^ ויתחיל גרנוכמן■
^ עצמן  3מ ק ןס פיזדמ ן ^
חוזרין לכ״ה להתפלל תפלת ערבית וכיון שעומד ש״צ לפרוס על
פי׳בשוקומר 6ומאותו  foבב״ה למוכים שאל,
 6ומת 6
שמא
שמע מברך שהחיינו ואח״ב מתחי׳ והוא רחו' ד וכל כך למה
משמע ש 6ין יחיד רש 6י ל 6ומיו סוץלב״ה כ״נעל מה<6גגר
הרשו'
יש א׳מישראל שלא מר׳ אכל אם יחיד רוצ׳ לברן לעצמו
לכך כתב דליפ  6דל 6תקנו לאסרןש״ץ ומה שהקשינו
ידריהג׳מימתיר
בב״ה6ל 6מסו׳דשמ' יש א׳מיסר ^
בידו שזמן אומרו ואפייבשוק וכ״כ רב פלטוי ודב סעדיה כ׳שצרי׳
לברך שהחיינו אחר תפלת ערכי' בין ביחיד בין בצבור ואמר רב בירך אבל ל 6דבר קבוע הול) סלל) לצא׳בו ללירלןנ לש
האי נוהגיןאנו כר׳פעדייוהמנה׳עת׳ כרב עמ׳וקלרקשמ׳בבוכותי' אלא בסמימ׳מפי ס״ץככ״הסאס פלמי דשהל " !.שסנמ׳״ש
רוצ׳לכרך לעצמו הרשו׳כידו דסלך קי״ל 5מן כס5נו <ג )כ׳הרין
ונוהנין

מציט סכל דברי חכמים משולשי' מגל זו
מגל זו מגל זו קופה זו קופה זו קופה זו •
ומה סאומרי׳ונסלח לכל עדת בני ישראל
לא שיהא עפה צריך כפר' אלא שאס ידור
בזה הסנה וישכח הביטול ולפעמי׳סאינו
נזהר בנדרו ועובר עליו ואף פ" פ שכבר'
בטלו צייך כפרה כדאמ׳בם ' בת׳דקידושין
זה היה סבור לאכול בשר חזיר ועלה בידו
בשר טל ה צריך סליחה וכתבו הגהו׳מיימ'
על דעת ר״ת שכשאומר ונסלח לכל עדת
בט ישרא׳איט 6ומ' ככתו ' (וכ״כ מהרי״ל
 1א־ודרה ^ נוס״ש בשם הר״אס ומיהו
נרא׳כמנהג קדמוט׳דלסון כל כדרי מוכס
מק' ר״ע תלמי׳ע’כ"כמב 'ע’ד
הוהא דנק
ככ״ה והא
צשומעו מפי ש״ץ
קבוע לשומעו
:
ש״ץכב
בסוף 6ומרו  6פי ' כשוקו6״כ  6ינו דבר
שנתקן סל הנדרים שעברו עליהם וכו׳פד כי לכל הפס כסגגס הכל כפסקי!,
יומ 6ומבוכזר בדבריו יישוב כל מה שהוקשה לרבינו תם דמה סהקסס דכמינן לאו דו ק דס״ה לכל אדם 15לצז משו׳דסמ׳סלמיד יודע הבר־כ׳ריודע הדץס יכו ע5רך קג ז«ה״נ71וקת
כתבהכצכו  '!1רפמי לנרכינו הוא
חיטה מנן ססדידכצ מי שעבר פל נדרו סוח מתחים מעיקרו כדילהנצל מן לעצמו לככי נקט תלמי • ויש סכמו בהם יחי במקו תלמי :
מנהג שלט לאח׳שאוכלי׳ושותי׳וכו׳אבל 6ס ת״ס הצה לברך לעצמו וכו׳ והכי ספירלהיישי׳ ?ילמ׳חתי
העונש • ומה שהקשה דבפיק פלסה הדיוטות הרי כל הקהל אומרים 6ומו 6יש
למיסרן אגל גתה
 6יפ בלחש וגס לחזן -הקהל מתיייןוה 6דצריך לפיט הנדר היינו כסהכודר בי 6למעבד להר׳כל 6פר ו6סד זמן לעצמו כב״ה ל  6ח 'שחשכה ו 6פ״פ פש״־ן מ 3רך
שהואע״סלגרני(
כןהכ ^ סומכין
• קוד׳תפל׳ערכי׳ספיר דמי לבר׳ כל ‘6 ( 6קוד׳עכ״ל ו 15ין מהגין
לפני הסכם לספיר לו נדרו 6ולי נדר מל דכי מצוהולא ימיר הסכם נדרו
י צחמייסיר; דהא
ואס חל בסבת אומר ויכלו וברכת מגן אמת בדכריייאכילין לתימק
פלברכמ ש״ן :
וגטסמרדכי כתב ואיסמיגוומא שהנהיג לוממי״ה זה פד י״ס הבא עלינו לטובה
גכולהו׳ איחרנזניבהון ופי׳ראב״ן לפיישאין הכל כקיאץ לידע דהנוד' כאלו כנה במה׳ וצו' ואינו פזכי׳של י״ה כפ'יבמה מדליקין ( ד כד ) אמ׳רבא י״ט שחל להיו׳בשבת ש״ץ!משקי׳ אות! !!א
וסמקיי׳כאליו ייקרי׳פלי' קרקוכולן שמחכוונין לס;ץ כאליו אמי כפי׳שכנ -וונמסרט' היורד לפניימויבה ערביי׳פי׳כסאומ׳ביכ מגן אבות בדברו אינו ציי׳להזכי׳סלs׳ Dקייש־קלנסא אתי
ענ״ל
על נדת ו ונשאלנו והוא פתיר להם בהיסכמ' רבי' שאין יחיד מתי׳אא״ע מומת ומיכל שאלמל׳סב׳ אין ש״ץ יורד סרבי' בי״ט ולא דמי להא דאמ׳רי״בל י״ה שפל לסיו׳בסב׳
^
נאמלרהסתיון.
המתפלל נעילהצרי׳להזכי׳של סכת דיום הוא שנתחיי'בד ' מסילו' דש ^ נ י נרכת
סין מוגוחס ואצי׳ל -ץ מתק; :הקהל וגדיה וסיס סל ייסוב סאין ה&פ-מתס׳ להתית
אחרים
( ! ) 7גמנהג
אכל
אבות דבדין הוא דאעי׳כסכת כמי לא ציריך ורבנן הוא דתקץ משו׳ס ׳מ
זה וישיר ננד לס uלמישרי ונהיו לומ׳ג״פ כל נדרי כלשון מלמוד מות' לך מל
חא״אוהוא

ואזס bהי 0 ,ונ״5הרי״ע6גמשז' ? י׳תת♦(/לע«? 7כל שאר

נצית »פזמןגיסאזמריס כ« זמארי״כ

דס
(ה

)• כ ' המנהגי ,
 fitומרי ' ומתן לנו לזבל התם יום 6(0שנתחייב כד׳ תפלות :
ואיתא בפרקי ר״א שצריך להעמיד טעמלז כשצריךלבך  :לגאון מנהג של ישיכס בסחרי'ס*פ וכו׳עד סוף הסי' כפסלי
הי -אלקיני אעיוס א׳לימין ש״] וכס כהגסו׳מיימוני החדשות כתוב במכילתין אית' דצריך להעמיד הרלז״ש סס בסוף יומא  :י״ה שסל להיות בסבת אס אומריסאבינו מלכנו כתבתי
הכפורייהוהלמחיל 1אחד מימינו סל חזן ואח׳משמאלו סנ׳ואהרן וחור תמכו בידיו וכי׳מכאן אמרו חכמי‘
כסימן
מי״כב :
«לשליפה ולכפרה
«לסקול כו׳  :אין מורידן לפני התיב׳בתענית צבור פחות מג׳וכן מנהגינו בר״ה וי״ה בפירקי ר'
הרכא
ומוציאץ שני ספרי ' בא׳קוריןו ' בפ׳סקורא עומד (דף כא )תנןבי״ה
אליע
!
רגרסינן
מכאן
אתה
למדסס״ץ
קרייןששה :
וגיש PT' Dאחיי מות
( « ) « נמרזכי
דיומא ופופחש״׳ז 6ס(ר ל /תפלל
סס״.פימדי^ 1ח י ונוהגי? כאשכנז לומ׳ברוך שס ככור מלכותו לעלם ועד בקול רם ומפסירין בישעיה כה אמררס משאג״ן
יעלה
מתנונינז
משמצ 1לי פכ  Jכתב וסמך לרבר כמדרש ואלההרברי׳רבה כפר ואתחנן כשעלה משה סס והטעם סקורץאחרי מות לפישבתוכו
ושונשוחע תפילה ?1ימיט ו 6חי
עבוד© היוס וטעם הספטרס מפני שנתו׳
תם »אר תפיל׳לפ
פינספלס!; " ", " ,
מויםמ־  1>6סו
לרקיע שמע למלאכי השר שהיו מקיסיןלהק בה ברוך שם כבו
*כתיונדיגוןאפ ' כ
בה ענין ססוב׳ ותמני׳ וכתיב בהולקדוש
יח
,
ד
נל
סמינוהו
3
״
ך
פמס
ע
״
י
סניחס
מלכותו
לעולם
ועד
והורידו
לישראל
למה
הדכ
דומה
לאד
שגנב
«תפלל סליחות
המכובדודרשינ׳זסי״ה  :כתב ככלבו
דא״ר אילעי ל-גולם להס בסוס צעי ש מ,ל ס דהואי ל סהן ׳א דס
הורמין פי׳חפץ נאה מתוך פלטריןשל מלך נותנו לאשתו ואמ׳לה (וכ״כ במנהגי׳ )  0א״א לא ביוצר ול^
יסזר אלם שנח! פל העוסק בצרכי צכור ראוי נמי
להתמנות אל תתקשטי בו אלא בצנעא בתוך ביתך לכן כל השנה אומרים במנחה מלך מוסל וסולח כי מה טיב'של
מקו® ואח ' כ יתפלל  .על
מעש׳רכי׳ומכאןנהגולעבו׳לפני
התיב׳
אותו
בלחש
ובי״ח
אומרים
אותו
בפרהסיא
לפי
שאנו
כמלאכים מסילה וסליחה אצל נביאים ע״כאבל
ענ׳ל וכןאנו נוהגין
ואם חל נח!ל בר״ה וי״ס פרנסי׳ המנהיגים סמגיני'
על וחותמין ופרוס עלינו וכו ' ( ונוהגין שקהל אומר כי ביום הזה יכפר ?רוקח כתב סחומסמוטל וסולת .
אומרי׳א״מוכןהןא המר סלה© ע"כ  :אס אומרים
כתבהמרדכי ביית מילה סחלח׳סלה
תפלות וכי )
ומתפללקחצבו'
ז׳ברכו׳ואומרי׳זכרנובאבו׳מי כמוךבגבורו'
נתנהגים :
י״ה בקול רסיכתבתי בסימן ק״א
:
ועור
ובכן
בי״ה
באתה
אסר
קריאת התורה יוצאין קורס
קרוש וחוחמין המלך הקרוש אתה בחרתנו ה יעלה
( « ) אגל אני
תפלת מוסף ומלין ואח״כ חוזריןלב״ה
ראיתי מקנת אנשי' נהגו פנסי מעשה באשכנז שעומדיםעל
ויבא מחול לעונותינו קדשנו
במצותיךוחותמין מלך מוחל וסולח
*עמנו כל הלילה רגטהס כ
ומתסללץ
תסלת
מוסף
•
וכתבהרוקח
־־ ',לה״ וכ הי ל \ סהמ לת לעונותינו ולעוני' עמו ישראלומעביר אשמתינו בכל שנה ושנה
הטעם לפי שהשכינה אצל התויס .
התש איו נם העיקר
“נ״
הוא כדגרי נ״י
לה" מלך על כל הארץ מקר® ישראל וי־ה ואם חל כשבת אומר יתתן וז״ל הגהו' אחרינו ' דמרדכי ע״י־ אליעזר

וע׳ל סי ' תרי׳׳ד אי קפצ,ס נמל 6נ 1הסית ונ״ לרO 60״-

לנו האלהינואתיום המנוה הזה ואת י ה הזה וחות מקרשהשב'
דמילה מילה בי״ה מלין בין יוצר למוסף
תותר לעמ« ד עלסעימדים ע לרג ל,הס כ להלילה ה'ייני
ישראל וי ה וכ הרי ץ גיא שאום יעל ויבא מלוך מחול ורב עמרם אחר קריאת התורה כסמזכירין נשמות
כרים
« כשתות
 icעור כתג בשעת תפללןערביתדוק׳ דאצ״כ
נמצא לא כלא מלוך ולא יעלה ויבא אלא מחול לעונותינו ובאשכנז ולאחר המילה אומרים אשיי ואס הוא
מהלי״ל לסי סעו« ׳ ©אינם יסניס כל הלילה וא״א להם
לטין ניהנין לומ׳יעלה ויבא ומחול ולא מלוך ובספרד נוהגין לומר גם בשקוס שצריך לצאת מב״ה אין מלין פד
ינול לסמלך ל * ם יפה בתפלתם ביוס שהרי הס
מתנסניס
ז
:
מלוך
ואו׳עבודה והודאה וברכת השלו׳ וידוי כמו שכתבתי במנח' אחר חזית ס״ת וחחרין ואומרץ קדיש
לנר פשחלש וכת'
ואלו ועורנהגו ללון בל׳ה וכי׳
כ״כ
מהר״יו
המידכיואין חזרת תפלח לש״צ בערבית אלא מתחיל בסליחותותחנוני׳ י מה״רמ פכ״ל  ( :ובמנהגים שלנו כת׳דמלץ
העייילים תהרו יכ״כ הגהות מיימ ' ח״ל נוהגים כני
אדם כל מפום ומקו׳לפי מנהגו ואו׳הוידוי׳כמו שאט כאשמורו׳ואם חל אותו אחר אשרי וע״ל סי' תקנ״טמרקכוס
הכלבושאומר׳במה מדליקי! ומהר״יל כת' גס בי״ד סי*י־ם ' ה ) כחב המרדני הפיר׳
•לא ישהו נקניה) ליישן בפ״הלפי©
אומרי׳זמימ׳ושירו׳רוכ בשבת אומ' ויכולו ( כ׳
לעוכרי׳ משוסינל
יעקב בר שמשון אס חל ח' של מילהכי״ה
סלילה ויש סעושין כדי .לשמור הנמו^
היה ין דאין לאומרו וכן נוהגין ) וברכת מגן
אבות בדברו
תוקני •
כמו
כאןתשס
איסור
וכן
נהג
הר״מ
אך
אס
נמנעין ואין_ אומריס ברכתמיל׳שעל
( ת ) וכ' « הר׳יי ישן במערב רחוק ממקו' התפלה או בב״ה בשאר שבתות
וחותם
מקרש
השבת
ואינו
מזכיר
של
ככוס לפי שא״א שירה אלא עלהייןובי״ה
ואות) לאינןרוצי
כחב י״ה ואחייב
סליחו׳ותחנוני׳ואיתי
בפרקי ר
אליעז׳שצריך להעמי׳א׳
שירו׳ותשנח! '0של נשים
נישיט ujuj
כשלא < \
היוו׳שם.jul׳  l׳ u
נסים י
ח <Ji w :
ו
״
<ד
ל
לומר
״ ,
1
1
א׳״א להטעימו אפי ' לקטן דילמאאתי
לאישכוגכ״הלכת' הכלל3ן יורד לפני התי3ה ס״ץסיה 6 6ךס לימין ש צ וא לשמאלו כרכתי׳ ואהרן וחור תמכו בידיו מזה א
לסיסרך ודוקא י״ה שיש בו כרת אכל
«הר׳יל
אות! 1w
הגון
יוןופרוצ ׳לכ להקה ל ןפות |,לכ ק׳רחמ י ;
ומזח אח׳ ומזה נהגו להעמיד סגן אצל ש״צ בי״ה ועוד נהגו אנשי שאר תפניות סין חוששין ומשקין לקטן
נערים שממלאים
מאת
ה׳בכקש׳וכתחנוכי
'
ויש
נהגו
לבקש
מעשה
באשכנז שעומדים על רגליהן כל הלילה וכל חיום על פי או ,לאמו אבל ר״מ חולק בדבידלא
לריסס לא מונו
מיכעי' דבלא כוס עבדי ליה דלאעויפ'
נ« ״ה פן ינאו לילי בקשה זו יתנ״יס או״א לטהר
מערכי המדרש שכתבתי ואקלחם
קפצי׳כמלאכי השרת ועוד נהגו ללון
ואו׳שירו׳ותושבחויכל הליל' ונ״ל שלקחו מהא דתנן מיקירי מברכת המזון דב עי' כוס ועברי׳נמי כלא
נפיחה נב" הוהיש ן רעיוננו וכו׳וי״א אח"כ כל " נדרי ואח״כ בנייה
ננ*ה כריך לקרוא מברך ׳ י
אל ־׳־״־
הזמן י '־־"
ואע״ס־־'1־
שלא 1
נהגו לומר
ירושלם לא היו ישנים כל הלילה ומנהג אבותינו תורה היא :כוס אלא אפי׳פל נוס נמי פבדנן ליה
ץ5ש לפני
מטת« אותה כקשה טוב לאמרה בלחם  ( :ופ׳ל
ולא חיים יכן דילמא אמי למסרן ולא דמי
כמי נשאר לילה
(ץף* ך
®
משכימין לב״ה
ומסדרין
הביכו
'
וארמי
סי׳מקע״ס
דנוהגין לומר פסלים בליל
והמזכי ' המתפללי'
לזמן די״ה לכתם שתית כוס משוסי״ה וכן
׳
פסוקי חמרה כמו בשב ובספרדנוחגין
יום כפורים ) :
ניופ לא יעירו נל
נמי כשומ׳ב כימ׳פ׳פולין דאסו׳דילמ׳אמי
הלילה דנפעמם תרכ  #חרית משכיסץ לב״ה להרבות במזמורים מענינו של יום וטוב שלא להאריך
בהם כל למסרן דהתס סרוכ׳משוס זריפ׳דכלאיס
ונאנל
קול!
ומסדרץ הביכו' כך כדי לקרות ק״ש בעונתה וכי רב עמרם ועומד ש״צ לפני התיבה
ואתי למסיך עכ״ל * וכבר כתבתי זה
כשאינן ישינים וכו׳* כתב הכלכו אומרים ברכו׳ופסוקי ואומר נשמת ואם יש מנהג ביוצ׳אור
ובאהבה
רבה
ובאם
'
ויציב
■בסי׳ מקנ״טופס כתבתי שמכוןלכרך
בלילה עכ״ל •
חרב ( " ) חמרה כמו בשבת לכד מפסוק מזמו׳שיר לומ׳תוספת הרשו' בירו וכן נוחגין באשכנז אבל יותר נכון מנהג בלא .כוס כדברי הגאוני ' ז״ל ואומר
וכ׳מהר׳יל ליום השבת שלאיאמר אומו אס לא סל
טוליטולהשאין מוסיפין בהן וכבר הארכתי מה בתפלת החול סלר עבודה כתב הר״ן 1מדאמרינןבפ'
«גס1ן> מפוד חכמי׳
אמילהס הממונה ההוא מחתקמיה
מלן כשבת ע״כ ויש שאינם כמנפין מלאומרו ומתפללין הצבור ז׳ברכות כמו בשל ערבית ואח״כ מחזיר הש״צ
אומר פני
בי״טובי״ס משום1א
דיבא ועבד כי״מ כלו׳כשהזכיר וידויושל
יכהו כמי
יייתל וסולח לעוס'
שבתון התפלה א וכ׳רב עמר׳ויורד הש״ץ ואומ׳במגן ובמחי׳ובהאל הקדר
וכ׳נמנהגי/בשחרי' איקרו  :אבל
ז
סליחות ורחמים חוב׳היי'
דברי ריצוי וסליח׳ולא דני קצוב הוא ולא חוב׳ אלא שכח ווהודאי כ״ג ועליה קיימינן המס סממי׳סמנהגס
פ 1לין לדונן ואין הס פירש הא דאמרי׳לא דבר קצוב הוא והזכריזכויאבו׳ומה שירצו או להרבו׳ או למעטהרשויביד׳ולפנינו היה להזכיר ולומר סדר עבודתו סל כ״ג
נוהגי!לו« ׳ יתערב ולא חובה היינו בג׳ ראשונות דוקא אכל א״א אלא דבר מועט בג׳ראשונו׳אבל סליחויורחמי׳ חובת היו׳ הם בי״ס וה״נ מוכס כפ׳סוציאו לו דאמרינן
(נ )
אבל סליחות ורחמים שאומרים ביו־כ ' אמצעי׳
ואויאתה בחרתנו ומחול עד לפני ה׳תטהרו וידוי על הטא כי אתה התם ההוא דנחת קמיה דרבא אעריצא
הר״רתצה כ׳
פ ' תפילת השתי סוכת היום הס ועי״ל דה״ק הא דאמינא
והניסו על כן שני שבהיכל ונטל דם הפי
פולחן
ואח״ב
יעלה
מבא
וקדשנו
רן־כ״א ע״בלא״צ דבירם הוא לסרבו' או למעט ולפנינו א״א
במצותיךוכו׳רצה
ועבוד׳והורא׳
והניח
דם
השפיר א״ל חדא כרבנן וחרא
להר,לים מנפה רק אלא דבר מועט זהו דוקא בג ' uu
ראשונות
} tJuברכת כהנים וכ׳בעל העיטו׳שחרי׳מתודה ג״פ וכן כמוסף ובמנחה צר׳יהורה ע״כ וכן נהגו העולם לקרות
סהגיע
מנסה
^ סליסומ ורסמיס הנ!5מריס33רכה אבל בנעילה פעם אחת והן י׳וירוים כנג׳י״פ שמזכיר כחן גדול את סדר עבודת כ״ג בי״ה ויש פייטניםשסדרו
קנו נ ה אבל נל״ה
אי׳נ להקלים מנתה האמצעית חובת סייס הס ואיניסצח
אותהבפנין פיוט רש כמה מיני סדרים
השם ני״ה ובלילה אינו מתודה ויש מקומו' שנהנו שאינו מתודה
אם לא סרוגה למעט בהם :
וסוב לקצי
בפיוטים אלא לכל תפלה פעם אחת והצבור פעם אחת הרי ח׳ וב״פ בערב והסד׳הפשוס לקרות בני ספרר הוא סדר
להתפלל מנתה מיל
אחת
במנחה
וכסליחו׳שחרי׳כדי
ואחת
למהר
בערבית
ומה
כענץשיתפלל
אתה
טוב
כוננתה
ומה
שיסד
נעים
מנהג טוליטולח
יוסי בן יוסי נ״ג ויש
ונ״נ המרדני שם
מוסף
קורס
שכשמפיים
ש״צ
ז׳שעות
כי
חזית
אס
כל
יאחרו
בו
עד
ז׳
כמס
התפליאח״ב
מתחיל הפיוטי׳והסליהו׳
דברים שאינן כהלכה ואיןלתמוה
ע״ל יכן סהגין
וע״ל שימירפ״ו שעות שכבר הגיע זמן המנחה יצטרכו ■ומארי׳כהן כפי רצונו ממנה׳אשכנז שאיומרי׳ כלהפיוטי׳והסליהו' מליו שהיי כתבו התוס׳בפ״ק׳ דיומא גבי
טבילה בזמנה מס שעשה רבינואליהו
*תנאי לי} « ת להקדימה כייןישהגיעה זמנה כבר נתכא'
א) 1לין זה בסי׳רפ״ו ושם נתבאר ג״כשיש בתוך התפלה וטוב לקצר
תרכא (
בפיוטים ובסליחות שחרית כדי למהר באזהרו׳שלו טבלה בזמנה ופל ׳ד גדילים
כיהכלכ« חולקים בו *  3וגס הגהות מיימון כתב בענין
שיתפלל
מוסף
קורם
שבע
שעות
כי
אם
יאחדו
עד
ז
׳שעות
יתד על אזנך תכסה הגדולים מנהג׳היה
<אם פגי «
תנים שצריך החזן לדקדק על עצמו כי״סשלא שכנר הגיע זמן המנחה יצטרכו להקדים׳ כיון שהגיע זמנה לכך
שלאהיומקפידץ לכתוב כסלכתא כמי
מתפללים פתרית
ומיסיאות«שהתפלל תמשך תפלת מצר עד שעת המצח׳ שהוא צריכין
למהר כדי שיתפלל מוסף קור׳ שעה שכיעי׳וא״אהר״אש שייסד על סתם נסקלים מתם ונתחייב
6תרי< ק! ראבת! ר' אחר חצי היום חצי שפה שאס תמשך עד ז״ל
כשהיה
רוא׳שהיו
מתאחרקהיה
מתפלל
מוס׳יחי׳כדל
להתפלל
מסקלוהו
ויאמר
המלך תלוהו היינו כי א
«השני מתח יי כקלי' אותו זמן יש קיבותינו שפסקו שצריך בזמנה לגאון מנהג של ישיכה נערבי׳ובשחרית ה״פויעכויובמוס׳ דע ' נגמר הדין כל הכסקלץ נתלקודלא
6ק« דם«  0ן> ‘
כרכנןדאמרי אין נפל׳אלא מגד׳ועוב ע ז
להקדים מנחס למוסף וכן נהג למהר ז׳ובמנחה ו׳ובנעילה ג׳ ואבי העזרי כת קבלתי שבתפלת יוצרצ״ל
היכה
כתפלת
יוצר
ופעמים
מדלג
א״מ
וראיתי
לכתוב
יייג
ההגהות
שצריךלהגיה
פעמים ויעבור כנגר י״ג מדות ורב נטרונאי כתב מנהגבשחרי'
*.
ם!,
בסדר אתה
כוננת
(וכ״ה מסרי״ל ) עד תפלת המוסף מהאי
אומר ז׳סליחות ובמוסף ח!
ובמנחה ג׳ואם יש פגאי או ה׳
ב׳ספריםא בא׳קורין ששה בפיאחרימות מריש פדרא ער ויעש כאשרצוה ה׳את משה ואם חל בשב'קורי!
שבעה ומפטיר קורא כשנייה בפרי קרבגות שבפנחס ובעשור לחדש
ומפטיר

א־ח

חלכוח יוס

רעט

דט

כוננמה למען ירוץ קורא כסדר עבודה אליבא דהלכתא :כתוב כסדר מכודס מיל חפציו לכד ואס  pשיין לומר מוסיף מלא חפציו קסור׳ מל מדת בל יו' דמסמע ( ג ) ול«1מ,
קכל את ככש התמיד ועשהו כהלכתו בכל הסנה כולס -זה ספות דהא תכן כפ' אמר ספכשיוהיה נוטל מדת כל יוס ומוסיף עליה מלא חפכין אלאכך יש לגרןס ןחהן < נ70י• « 0א״י
להם הממונה הביאו לו את התמיד וקרנו ומירק אחר סחיטתו פל ידוובגמי' מאי מלאחפניו קטורת ונתן לתוך הכף ונוטל נימינו מחתה ובשמאלו כף :
טטטם * ’* יי **" י
ריצו אמר עולא לישנא דקטלא הוא אמ׳רב נחמן בר ינחק פאי קראה עגלה יפיפיס עיניו ושב לאחוריו • הגיה הר״אש עליו איןהז כגמר׳ אדרב׳מפוך הימסלמימפמע נרקמיך ' ZZ
סאיט צריך הכי איתאבירושלמי עד שלאיאת״כמחל!«30
סצריס קרץ מצפין בא בא פאי משמע
כדמתוג׳רב יוס׳מלכ׳יאייא מצרי׳קסולין
ומפטי׳בישעיה כה אמר רם ונשא עד מ יפי ה׳דבר ומחדרין ס״ת ניטל הארון היה נכנס ויוצא לאורו סל «
אס׳כמתזזלעב*
מציעו ; וימוןעלה ופרש״י כפתני׳ ומירק
למפומו ואומי ש ' צ קדיש ומתפללין הצבור מוסף אבות וגבורות ^ 1ייןמסביט לה*1רי 1היה סגסש ונמס הדזד'
אחר וגמר כהן אחר שסיט׳לפי
סאקקבלת
וקדוש׳השם אתה בחרתנו מפני חטאינו וכר׳עכורה והודא׳וברכת מגשש ויוצא • מכון לגרוס טהור סב ע'חטאכ׳ג«; 4
כהנים וידוי ומחזיר ®" צ התפלה אתה בחרתנו מפגי חטאינו לאחוריו• כדוב שכול ספיר חטאת יניא ®יא «• (תנפל ע3
הדס כשר׳ אלא בכ״ג ונרי׳ למס ולקבל על
זהאינודמסמע סהכ״ג עצמי היה מביא ח״אמימ «
משלת
ידו בשבילו צי כמי על ידו לשון אחריו ובו' ואומר עלינו לשבח אוחילה אלהיגוואלהי אבותינו היה
ןפמ זך לו עכ״ל  :ונתבאר בגמ׳שאין כ״ג
הסעיר ואינו כן אלא אסריס היו מניאיס על כל עןגזתיגו
<ןןסם אלא רוב השני סימנין ולפי שאינו עס פיפיוישלוחי עמך ופדר עבודה והוידוי שהיה כהן גדול מתור׳
ואומ׳ ומזכיר השם י פעמייג״פ בכל וידוי וא' בגורלות שאומילשם  6ותי לו נותגן '3־  0יף בקלפי לכך צי־ו
” ״ י־פיה
סוחט לגמרי קפכי לשון קרצו • ומעת׳לא
להגיה כצאתו ככיאו לו סעיר חטאת  :שיין
לחטהיפציש«
חטאת ותניא כיצר מתורה אומר עויתי ' פשעתי חטאתי דברי ר״מ
היתס עשיית התמי' בי״ה כהלכתו בכל
כיהר ונטל דסהסי והניח דס הסעיר לען)
ןמחיצכלעשי1
וחבמי׳אומרי׳חטאתיעויתי פשעתי ופסק רב סעדיה כר״מובן זה טעות דהיינו לר' יהודה שלא היה סס
הסנה כולם אלא כך ים לגיוס מיד יקבל
את כבש התמיד ושוחט כו רוב שני'ומנית
פסקה״ר יצחק גיאת ובעל העיטור אבל רי״ף פסק ברבנן וכי׳ב אלא כן אחד בלבד ולכן לא היה אפשר
אחי לגמור הסחיט׳ומקכל את הדס וזרקו בעל הלכות ורב פלטוי ור״ח והכי נהיגי כרבנן וילפיימקר׳ שוידוי להניח דס השעיר עד סיטול מחל׳דס הפר
על המזבח במצותו • חס לשוןסימ״בס של י״ה צ״ל בו אנא השי וזה נוסחו אנא הש חטאתי עויתי פשעתי אבל לת״ק שהיה סס כן שני וק״יל מומיה
וסמימא מהחכם ר׳דוד אבודרהסשהביא אני וביתי אנא השם כפר נא לחטאי ולעונות ולפשעי סשחטאתי קודס שיטול דס הפר היה מניח דס השעי,
ושעויתי ושפשעתי לפניך אני וביתי ככתוב כתורת משה עברך ותגדל קושי' זו אס מה סכתו׳בנסחאיחינו
בקיאו הגע' ולא שת לבו לטעות סכסחא:
עוד כתוב סס לפגי' יכנס להקטיר את יכ nביום ד? ח
הזה ייני
ליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה ,קודס לכן בסמוך יצא והניחו על כן הזה 3
יבם' »עליכם
השני שהיה כהיכל הוא מנסחת סדר אתה
הקטורת ולהטיב את הניו' ולהקריב את
הראש ואת סאיברי׳אין זה מכווןדמשמע תטהרו ובוירוי השני היה מוסיף אני וביתי וכני אהרן עם קדושיך
כוכנתה שאחר שפסק סס כח״קחזרבו
0
״,
יכוידויס־צישישע -צהש ^ היה מתודה בישראל
והיהאומר ופסקכר׳יהוד׳ועודשמאח' שכבר הניחדם
ד
כשעיר היאך כתב שחיזר ומניחו:
^ צכןצייל־גיול־״ ^צ׳ ^ ,אנא השם חטאו עוו פשעו לפניך עמך בית ישראל אנא השסכפ
בסדר אתה כומתהכתו' בהזאת
שאחר
את הראש ואת האיברים :ו& חר־התמיד נא לחטאים לעונות ולפשעי שחטאו ושעוו ושפשעו לפניך עמך

בית ישראל
ככתו׳וכו׳ותנייבתוספ אנא השם עויתי וכו׳אנא השם מיהי ונוטל דס הפי יצא והניחו על כן
יקריב הפר וז׳כבשי סל מוס׳היי׳כך צריך
גרסאות
הזהב שהיה כהיכל חה טעות סההזאות
לגרוס אחר וינסך את היין בכל כלי יוסד
כפר נ « רכן יש במקצת
לפי שנחלקו ככךר״עור״א שלר״ע סר
הללו היי בחוץ ולא שייך לומר יצא ועוד
העולה וז״כבסי׳קריביס עס תמיד סל סחר ולר״א קייכין עם תמיד סל בין הערכים ם9רי כתב אח״כ בסמו׳ נחץ והניס דס הפר ונטל דס ססעיי  :צוה והביאו לו את
וכלהמחכרי׳פסקו כר" ע וכבר הזכיר זה החכם מהי״דאכודרה׳ז״לסה  :עור כתו׳ «עיי סעשתל' ג״ז טעות סלח היו מביאין לו השעי׳אלא הוא היה הולך אצלוכיתנן
פסידבר והביאו לו שני שעירי׳יג״ז ספות שלא היו מביאי' אותם אליו אכל הוא היה בפ׳ב׳שעירי׳בא לו אצל שעיר המשתלח וסמךסתי ידיו עליו והתיד׳לכן צרי׳להגיס
הולך למקו׳סספעירי׳ שס דסכי מנן כס' אמ׳להס הממונ׳בא לו למזמז העזר׳לצפון צעד ובא לו אצל שעירהמשתלח  :דחפו בפתי ידיו וסב לאחוריו  :תיבת וסב
המזבח וא״כ כך יש לגרוס דרך ובא לו למזרח העזרה לצפון המזבח ושם שנישעירים סעו׳ היא וצרי׳למוחקה  :בא לי אצל ספר ואצל השפייייצרי' להגיההשעי׳במקו'
והגדיל עליהם פני גורלות • והחכם הר״ד אכודרהס לא שת לבו גס לזאת  :עוד הספירי׳סלא היה נשרף כי אס שעיר אחד:
ונחנס במגס והקטיר׳על גב המזבח •
נחוב סם גורל ימין ססוא סל סס יתנהו על השפיר• צרי׳להגיה גורל שהוא של שס אמ״פסכך הוא ל׳סמשנ׳כפ׳ב׳סעירי׳סא אתמ׳עלס בגפר׳וסקטירןס״דאלא אימא
קסרי לא היה תמיד עולה בימין אלא סעמי׳ בימין פעמי׳בשמאל  :ויש ליישב גירם׳ להקטי׳ופרס״י והקטירןס״ר וכיטכשיוהו׳מקטירןוהלאפודנו לכו׳בגדי לקיכו׳אלא
ימין שהוא כשיסר׳ה־ו במכלית השלימו׳שאז היה עולה תמיד כימין  :עוד כתוב צימ׳להקטיקנתנן למג׳להקסיר׳כו למזב׳כשיגי׳זמן עכ״לנלק צריך להגיה ולכתו׳
פס ויעשהו לה' סטאת-ציי׳למחוק ויעשהו ולכפו׳במקימו ואומ' :ודיכהנים והפס להקעירם  :וקלען במקלטו׳צריך להגיהכמקלעי׳בכ״אף כמבואר בגמר׳בפר׳הכו
ג׳ החכם הר״ד אבודרהס וים תימ׳גדול מן הסכם למה לא כ׳כאן והכהני׳והעס שהרי א״ר יוחנן כמין קליעה  :ועלישראל ועל המקד' ציי' להפך הסדר ילומ׳תחלה על
פס זה היה מן העשרה שהיה מזכיר כ״ג עכ״ל  :ואני ראיתי מחלוק׳כין חכמי הדור המקדש ואח״כ טל ישראל סכך שנרייס כמשנה פ' בא לו וכן כדברי סרמ״בסוסרא״ש
י״א שאין לאומרו וי״יא שיש לאומרו עד בשכ״מלו אבל איןלוער אף הוא היה מתכוין ז״ל  :ועלהכהני׳ועל ירושלי׳וסאיהתפל׳צרי׳לסחו' ירושלס כיהנסח׳הנכונ׳ועל
ויש אומשישלו׳אף הוא היה ממכוין לגמור את השם כנגדפמכרכי׳ואומ׳חטאת •
הכהני׳ועל שאר התפל׳וכך מבוא׳בדברי הרמ״בס והר״אסז״ל  :סליק סדר מבודה:
ואני בינותי בספרי׳ומצאתי שהאמת כדברי הסבר׳השכי׳ שיש לאמרו עד בשכ׳מלו
וכתב המרדכי כסס רב מסרס סאצ״ל סדר מבודה לא בתפלת יוצר ולא בתפלת
דוק׳ששנינו כס׳טרף כקלפי נתנן פל שניהשעירי׳ואומרלה׳חסאת ר׳ישמעאל אומ׳ המנח׳כי ביבי דלא אמרי' מלכיות זכרונו' ושופרות אלא כמוספין לסי שלא היתס
לא היה צ״ל חטאת אלא לה׳ והס עוניס אחריו בשכ״מלו ומה שאמ׳והס פוני׳אחריו שיקר עבודתו אלא בתפלת מוסף וכ״כ הגהת מייסק כסוף ספר אהבה בשס כמה
בסכ״מלוקאי נסי את״ק סכך פרש״י והס עוניס אתריו כשמזכיר את ססס ואיןססק גדולי׳ • וכ״כ רבי׳פס׳׳ס זה וכן המנה׳ודלא ככלבו שכת' שהמנהג לומ׳סדר עבוד׳
סכיון דלא נימא דקאי דוקא לר׳ישמעאל ולכך סי׳כשמזכיר את הסם דלת״קצ״ל נן אףבשחרי'  :ותניא כיצד מתיד׳וכו׳בפ׳אמר להס הממוג' (דף לו ) וטפמא דר״מ
שהוא אומ׳דיכור אח' מלבד הזכרת הפס דאי לא קאי אלא לר׳ישמעאל לא הוס צריך
ססו׳דמוי׳כאויית׳נוסא פין יעוב על פשע וסטא׳יסכ׳א מעות אלו הזדוכו׳פסעי׳
דש״י לפרושי מידי דהא ודאי כשמזכיר את ס־שם הוא דעונין שהיי אינו אומ׳דיכור אלו סמרדי׳ילומ׳הנעפי׳להכעיס חטאי׳אלו השגגות וכי מאח' שהתוד׳על הזמנו׳
אחד אלא ודאי כדאמין גס סרס״בס סוף פ״ב מהלב׳ עבודת י״ה כ׳ומזכיר את הסס ועל המרדיס חוזר ומתודה על השגגות אס על זדון מחול לו איני צריך לבקש סוב
ככל וידוי מהס ג״פ וכשהוא נותן את סגויל על סעיר החטאת אומ׳־לה׳חטאת נפצ' על הסגג׳אלא אופ' חטאתי עויתי פשעתי וכן בדוד הוא אומר חטאנו עם אבותינו
מזכיר אמהשס ביוס זס מסר' פעמי׳ובכולם סוא מזכיר ככתבו שהוא שסהמפורש הפוינו הרספכו וכן הוא אומי בשלמה וכן כדניאל אבל מהו שאמר משה נושא עון
כל הכהני׳והפס העומדי׳בעזרה כסהס שומעי׳את הסס המפורש וכו׳עדבשכ״מלו ועובר על פסע וחטאה אמר משה לפני הקב״ה יב״שע בשעה שחוטאים ישראל
וכתב סוד וכשלשת וידויים היה מתכוין לגמור את הסס כנגד סמברכין ואומ׳להס ועושין תסוב׳עשה להס זדונו' כשגגות א״ר בר סילא אמי רב הלכה כדברי חכמים
תטלרו ולא כ׳בהזכית השס דלה׳חנזאת אס ה־־ה מתכוקלגסור אס לאו וגס אנו אין ההוא מסת קמיה דרגא ועבד כלמא״ל שבקת רבנן ועבדת כר״מא״ל כר׳ מאיר
לנו-לאומרו ואסנס לרמ״בס כתב שבשלשת הוידויים היה ממין ובו' לסי שהוזכר כן סביר' יל כדכמי׳בספר אורימא וכפבהר״אש הרי־״ף פסק כרבנן וכן בעל ההלכות
בבריתא וגס כי לא ידעתי מקימה איה ולא הזכיר סבלה' חטאת היה מכוין לפי סלא ורב פלטוי ור״ח ובת״ב נמי תכי'כרבנן ורב סעדיה פסק כר' מאיר וכן פסקהרי״ץ
הוזכר בבריתא ומעתה מילמא דלא איתמר לא
בביימא ולא בגמ׳וגס המג״בס לא גיאת וכעל העיטור והביאו ראיה מדסתק ליס יבא לההוא דנחת קמיה ש״מ קילס
אמריה אפן ניקום וניעריה כנ״ל וכן תסצ׳בפקידה שע׳כ״ג שהזכיר גסכאן והכהני' והלכה כרבא דהיא בתראה וכהיגי עמא כיבנןוגס הר״ן כתב המנהג אצלנו כדברי
והטס פד כסכ״מלו ולא הזכיר אף הוא היה מתכוין כמו שהזכיר כשלשת וידויים:
סרי״ף וכ״כ הרמ״ב׳בפ״במה׳תשוב' הוידוי שנהגו בו כל ישראל אבל אנחנו חטאנו
אף שעיר שהוא של סס יעמידהו כנגד בית סחיטתו • זה טעות נמשך לפייט
מצד
וכו
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עבוד
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י״ה
כתב
ג״כ
בוידוי
כ״ג
חטאתי עויתי פסעתי וגסהרח״כן
פיאה המשנה ותפש אותה כפשעה ולא נזכר מה שכתוב עליה בגער׳דתנן
כס׳טרף
כת׳בספ׳פור׳האדס
דודאי
הלכה
כחכמי׳ולית
בה ספק והכי נקטינן : 3וילפינן
בקלפי קשר לשון של זהורית בראש ספיר המשתלח והעמידו כנגד ביתשילוחו מקרא סוידוישל י״ה צ״ל בו אנא הסס סס מנין שבאנ׳נאמ׳כאן כפר׳ונאמ׳כחורב
ולנשחט כנגד בית סחיטתו ובגמר׳ איבעיא להו ולנשחט אקסירה קאי או אהפמדס כפרה מס להלן באנא אף כאן באכא ומנין שבסס כאמ' כאןכפר׳וכאמ׳בפגל׳ערופ’
קאי ואסיקנא דאקשירה קאי וכבי תמה הי״אש על הפייט בזה והזכירוהר״ד כפר׳מה להלן בסס אף כאן בשם ופי׳ רס״י נאמר כפרס בחורב בחמשה העגל אולי
אכודרהס  :דספרו הניח על הרובד • צריך להגיה דססרו הניח כיד מי שממרס אכפרה כעד קטאפכס ״ כעגלה מיופה כסר לעמך יסיאל אשי פדית ס'• חח
< בו על הרוכל סכך מפורש במשנה פ׳טיף בקלעי  :ונטל מהתה זהובה:צרי׳למחי׳ נוסחו אנא הסס חטאתי עויתי פסעתי וכו' נוסח שלשת וידויים אלו סמוזכר בהן
זהובה ולכתוב במקומהסל זהב  :וב׳לסיף מלא חפניו קטורת טל מדת כל יום • חסאת עון ופסע פשוט ססו׳ על דעת רבנן דפליגי אר״מ וענינה שבראשון יותודס
זה טעות שהרי בי״ה היה מקטיר קטורת בשחיית ובין הערכיס כשאר הימים ואותן עליו ופל ביתו ובשני מוסיף וכני אהרן פס קדושיך ובשלישי מתודה על יסיאל
הקטרות היו על מזבח הזהב שבהיכל כמבואר ב פ״ג מהלכיה חמידיןומוספין פשוש במשניו׳שכפ׳אמ׳להס המסונ׳ופ׳סרף בקלפי ונוסח׳המשנה בכולס אנא הסס:
והקטרה זוהיתס בלפני לפניס במחתה מליאה גחלים ומלבד אותן ההקטרות
ומ״שרבי׳ותכיא בתוסס׳אנא הסס פויחי יכו׳ אנא הסס כפר נא וכן יש במקצת
היה נוטל מלא שפניו ונותן לתוך הכף ומכניסו לבית קדשי הקדשים ונותן לתוך גרסאו' ובשני בסס כך כתוב בסס' שלפני ואין דבריו מטוניס דכיון שכתב גירמת
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המחתה נמצא שבהקטרה זו לא היה מקטיר ני אס מלא
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וכתב א" א חרא״ש לל ואין שאין חומרי׳ מסלה לדוד עד לאחר תפלת
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פסני המשל ואסי׳אי הוס גייסלתוספת' נראין לי דבריו דכיון
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״
ידייגי
ה
5
ייס
,
פת
נדח
'
מפניה :י׳~ תב י üוכול®
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וצריכץלהוסיף מחיל על הקליש פאממש
הקדש גס בצאתו פשוס בפ׳ בתיא דיומא נם זןנעילה ונ״ה
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דבריו כתב נר־' פ  6מ לסתעלללעיל ^ לא אבל מברכין על האו׳שדב׳חירוש הוא שלא
נהנו ממנו היו׳וחמור השמשות קייב חטאת ואינו נקיא תוספת עלהה׳נתרנעה ני
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אלא ביום
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שהוציאוהו
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אלקי׳נג׳ז׳רקץ׳
 , ,שהשכינה
עולה
סהקזני׳ה
15
ייכו
פד
הלילה
וסוביי׳
שכדין
הודלק
ביום
הכפורים
אם
הדליק בהיתר כגון
לחולה יכולין שיעורו אלא ע כ לאו תוסס כל דהו קאמ כהן נע פ*« 0
בדמשס
בר״פ
פושק
בתי׳די״ע
וכתבו
ופ׳סואל
שמשי׳
עודנ״לשל/ין
לדקדקדלרב
והג״מיי' ושמעתי
לברך
_
ההא מפלת נעילה זוקא בליל׳סדקאס׳ תפלת נפיל׳ פוטרה של ערבי׳כי ס״ל סנס היו מזלזלות בתיספ׳ולא בעיצומו סל יוס ולא כספיקו אלמא לאו בתוספ׳כל דהו שכן הוא «? «
אש? « j
מפל׳ ערבית זמנה מפלג הסנח׳ואילך כדאי׳כפ׳חפלת השק’ רב צלי סל שבת בפ״ש
אמריק אלא סלח נתברר שיעורו וצרי׳לפמש בכניסתו קוד׳ בץ השמשות מעט וכן
אבל נוכל לדקדק מסס סזסנ׳ מפלג המנח׳ואילך כדאמרי׳ בירוס׳דא״ל רב
לססעיס
ביציאתו
קח׳צאת
הככבי׳צריך
לסוסיף
מסס
:
ותוקעץ
הס״רת
במרד
'
לבסגה״מי
כד מחזי שמשא אריס דיקלא הב לי גולתי מצלי נעיל׳והממפלל בליל אומ׳דבריס כתב שיש שאינס תוקעים אלא תקיפה אהת ויש תוקפים תש״רת ומנהג העולם
שאינס  pלפני הסכינה ע״כ • ומתון דברי׳ הללו יתבאר לן ולדידן דמפפיה טונא עכשיו לתקוע תשית וכ״כ סמ״גא  :ו  3״ש שתקיעה זו היא זכר לתקיע׳סיובל
כיחסי היה צריך להקדי׳ולכתפלל אומה מב פ״י הרבה כדיסיגמו׳ כחזן קזר׳המפל׳ שהיסה בי׳הככן כתב כמרדכי אבל הגס״סי כתבו שמי שאומר כן טועה דא"כ לא
ביוסולפחו' שיהא נשיאות כפיס ביוסאלאל אס כן היינו צריכיןלהקדימה מבע״י היה לפקוע אלא בי״הכ עצמו בסנה כיובל אלא הטע׳מפו׳דאיתאבסדר׳דבמוצאי
מובא לעי שאנו מרבים כסליחו' ואנן בפי' שיתפלל אותה מכי חמינץ שמשא בריס י" הכ 3מ קול יוצאת ואומרת לך אכול בסמסס לחמך וגו׳וכ״כ סמ״ג  :וסתום' כתבו
דיקלי ולפיכ׳כר אשיס לש״ן לקצ' 3פליחו’! פפוקי' פגאמכ ' ימפל' וגס אין לו למסוך בס פ אלו קסריס בסס ריי ומה שתוקפים במוצאי י"ה איני אלא להודיע פהוא
במפל' נפילה כל סילה ומינ׳כדר' עמוס בשאר תפלו׳ וספד לדברי מצאתי בהגהז' לילה וי אכילו את בניהס שהתענו וגס להכין סעודת מוצאי י״ה ולא כמחזוריס
מייע׳ בה׳ סכימת מסור ח״ל לפעמים לאפיה הר״ס אומר א 7מ של מנחה עד אחר שכתוב בכס סההקיפ׳זכר ליובל כי למה תוקפין בכל סנס ושנה וכי היה יובל בכל
כעילה כדי להתפלל נעיל׳ביזס וכן כל ספזסוני׳שאוסרי' מטיל׳פעמי׳ היהמדלגם סנה וסנה פכ“ל • והרוקח כתב שהטעם שתוקעין הוא לומ׳נצחנו את השטן.
עד אחי ברכת כהני׳כדי שיהא נשיאו' כפיי' ביום ואז היה מוסך בפזמוני׳עד הלילה והכלבו כתב סטפס תקיעה זו כדי לערבב הסק שחוזר לשלוט במוצאי י“ה  :דש
ואח״כ אומ׳א״ס עכ״ל  :ור״ע כתב אופרייאסרי ובא לציון כבי כתבתי כזה בסיסן נוהגים לתקוע סיר אסר מפלת נעילה וכו׳כ״כ כמרדכי והגה״מי דטעמא מסוס
תר״כב  :ובת פללז ' ברכו׳כמו במנחה בסוף יומא ( דף פז ) בעי תפלת נעילס דכיון דחכמה היא ואינה מלאכה לא אחסירו בה רבנן פולי סאי כיון סעבי היום
מאי היא רב אמיצלותא יתירמ׳ושמואל אמ׳פה אנו מה חיינו ופרש״י צלות׳יתיית' וכ״כ סמ" נ • וכתב עוד קבלתי ממורי רכינו יסודה ב״ר יצחק אחי סהסליס תפלח
מתפלל שבע כשאר המעלות ושמואל אסר
מה אנו פה חיינו אומ' ואינו מתפלל • נטילה אומר קדיש ואח" כ ז ' פ ה׳הוא האלסי׳לפי שהשכינה עיצה למעלה מז׳רקיפי׳
וכפ׳הר״ןן צלומא
יתירת׳ממפלל? ז׳ו כשאר
תפלות
כנומס יתירת ממעג
אותן
ז׳ברסת
1390-1003
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שהתפלל
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סנןע
ישראל
פטס
אחת
וסיד
תוקטין
מסוס
דנתייב עלה אלפים בממעה :
ומנח' אלא
שכולל
בה
מה
אגו
וקרי
לה
יתיית
'
לפי
שמוסיף
כה
דברים
ושמואל
אמר
וז״ל
סמ
ל
'ק
בליל
מוצאי
י״ס
סרגילין
לומ׳ס׳הוא
סאלהי׳רפ
י״א
קוד׳פקיט׳וי״א אותו
מה אנו בלהו׳ואיתוחב המס סטוא׳ ואמרי' כמי פול׳בר רב נמת קמיה דרב ' פחח אסר תקיעה וכ״נ שהרי הוא אומר אותו לסימן סילוק שכינה שמסתלקת ועולם
באמה בחרתנו וסיים במס אנו מה חיינו ושבחיה א״ר כונס בריה דרב נתן ויחיד פד רקיע שביעי וכתיב פלה אלסי' בתרופה אלפא לסחר פקיעת שופר הוי הפלא׳
אומיאקי תפלתו 1:מ״ש אלא שאומ׳במקו׳כתכנו חממט וכו׳כ״ב הרוק' והמרד'•* והסילוק עכ״ל  :וכבד ילין על הכוס ואין מברכין על הבסמיס כ״כ הרמ״בס
ובסדרי״ע אינו חותס כמו שאינו חומס בשאר תפלות
ונרא׳דאפי' למי שפוסק בפ׳כ״ס מס׳סבת שאינו צריך לכרך על הבססי׳במי״ה וככלבי כתב בסי׳קכיהסא״צ
שאין לסתו' בשאר תפלו שאינו גורס וחכמים אומרים
כ״מ
שזקוק
לסבע
וגו
'
כבר
לכרך
כיעל
הבסמיס
ואף
אס
יהיהבמ״ש
לפי שאין בו נשמה ימיר ' מפני כתענית
נמכתי בריתא זו וגרסאותיה כסימן מד״ז ומסס יתבאר לך שמה סכת' אלא גורם ע״כ ובס״ס ט׳כתב דלדנרי האומר שטעם כ ל סמים בס°ס מפני שבכל סבת שובת
וחכמי' אומרי׳סותמין בברוך לאו דוקדנייסהכי אית׳אס רצה לחתו׳בוידוי חות '  .אור גהינס ובמ״ס שוזר ושורף ומסריח וע*כ מריחים בבסמי׳להגין מסיתו הרי' לפ״ן
וכן מ״ש מ״מ בתפל׳נפיל׳חוממין בברוך היינו לומ׳שאס רצה לחתו' חומס אכל לא הטעס נכרך על הבסמי׳אף במי״ה שחל להיות בסבת ולא כז כ׳הרמ״גס י״ל ולא כן
סיהיהמחוייבלחמו' • וזה סכת׳רבי׳גר׳דאפי׳למישפוס׳סאין לחמו׳נסארססלו'
אנחנועוסיןפכ״ל • אבלבתסוב׳אסכנזית מצאתילברך על ככסמיסבמוצאיי״פ
וכו׳מ״ס במפל נפיליחותמין גברו׳וכו׳דבר פשו׳ הוא ולא ניתן ליכת׳לרוב סשיטומו
יפה
כתבת
שאין
לאומיה
זולתי
כשחל
כסכ׳פכ״ל • וכ״כ סר״דאבודיה׳וכל זה פלא
אבל סה סכמ׳מיהו כיון דאיכ׳פלוגת׳טוב פלא לחמוס אינו מכוון בפיני דמסמ׳לי כדברי המיר' סכת' סמס שמברך על הבשמי׳בחוצאי י״ס ומשמע דאפי׳כשחלכחול
דלדברי הכל אם רצה לחתו ' בנעילה סופם ומה שאיכו חותם כשדי ר״ע לאו משוס קאמר .־ אבל מכרכין על האור סדבר חידוש הוא וכו׳בפ׳מקיס שנהגי  :ו  0״ש
דאיכו רשאי לסמו׳אלא טשו׳דכיון דאינו מתויי׳לחפום לא כתב י״ע שיחתום אבל וחמור י״ה משבת שאין מברנין על האור היוצא מן יעצי׳ומן סאבני׳ג״ז סס ופיש״י
אה״נ שאם רצה לקמו׳חות' אפי׳לר״ע tואם חל בפב׳מזכי׳בס של סבת וכו׳מימר׳ אור היוצא מן העצים מבר׳עכשיו אין מברכין עליו כמי״ה אלא כמ״ס סאף סוא
דיי״בל בפ׳כמה מדליקין ( דף כד ) וכת׳בהגהו׳מרדכי ניא׳שאס לא הזכי׳סל סבת מחלת כריי׳אוי ־ וז״ל הכלבי וכסמברכין פל האור פין מבי כין אלא טל אור ששבת
במפלת נעיל׳מחזירין איתי ונ׳מדבריו שם שים חולק  *•',ומ״ש אבל בוידוי שלאח'
ממלאכה כגון עששית שהית׳דולק׳והולכ׳ כל היום אבל לא על האור הירב מןספצים
המפל׳אק צדי׳להזכי׳סל שכת כ״כ שס הרא״ש והמרדני וז״ל סיא״ש וי ח שחל
ומן
כשב'
האבנים
לפי
שפעם
ברכת
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האור
בי״ה
לפי שעסשה מאתו גו ביום ועכשיו
נהיגי שלא להזכי׳שבת ביעל?! ויבא לפי שכבר
הותר
ברכת שמת ולא פצינו הזכר?
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נלרשה שלרונא׳ז
 7 ’3ישלנרעל אןד
שהניא( .חג״ה אגל
לאננרשנלציממנ!
ללא מיקרי נר ,szc
זרינ״א חעי׳עכ׳ל
*; מגהני׳ישיני׳כ'
 7אםחלי' הP3C3
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על א< ד
של
נ״ה אלא חיליקין
נר אחר ומגלילין
עליו 7האה! הא( ר
שננרא גמ״ש אגל
נשא' י׳ה מגלי' אנר

הלכות סוכה

לומר לו ונ1״כ צרי 5וור סשכ׳והיוצ׳ מן העצי״ומן הרזיני׳ ל !5סייך סבת לוגל מ״ס של
כל הסנה אין מקפידץ לאו' ששב ' שטעם כרכ׳האורכמ״ס לסישתתל ברייתו כמ״ס
כמו סמצינו כסגד ' בירו׳במ״ס זמן הב״ה לאדס הראשון שני רעפי ' והקישן זה כזה
ויצא מהן האור ובירך בורא מאורי האס • ולפי ' מברכין במ״ס על כל אור שכעולס
ואפי' על היוצא מן העצי' ומן האבני׳ לפי

תרכד תרכה הרכו
י״ה ללז יתסללו יום שני כי
 15ס ננס ס6ר הקהל מזסילו הס עסיה ומצאתיבתשובה
אשכנזי׳ שני ימים י״ה אין משנין כלל התפלות ואפי' היי עסיס אך סיוטי 'וסליקוח
יאמיו כרצונם  ( :וכ״כ מסר״יו בדרשותיו ) ־דא מי שפשה פנגס אס ' שני ימי׳פוב
אינו יכול לסזו׳כו לעול׳וכו׳כך כת׳סמ״ק בסס הי״מ :וא״א ז״ל היה מתי' לישאל
עליו טעמו משו' דמדיה ' אין ציי׳להמענו׳

שזהו כעיןברייהו אבל בי״ה שאין
לו׳טעם לכרך עליו ואוכלק ושותק בשמחה יכתיבךל & כול
בשמחהאלא יום א לכד וכמו שכתכתיכשססמ״ק
הז אין מברכי! אלא על אור ששבת יי״א
■ ליחריד ושחה
טוב ייבד ונו׳ וחסידים ו& נשי מעשה
במשכון והגהו׳וא״ב ה<־י כסו נדי ינשא ' עליווכמו
מעשה כאשכנז
דאע
היה מהןעשר' סכס׳המח־כי בפ׳מקו׳סנהגו בשס ר״ממי
העצי
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מלאכה » pmנ»«
ייזהל? וW

ומ״ש ומיפו אפי׳סודלק כיוס
דבר ואיסור
אס הודלק בהית' כגון
L
אפיאחרי׳סאיכשלולוויאימישעשה פ אבימיסשוב
ו6סי' בפעם '15אסבבגצייוהיחי<1כ' •
לברך עליו סס מותכיכ׳אהא דא״ר ,יוחנן
מבי־כין על האו' בין במ״ש בין במוצאי י״ס יכול לחזור בו לעולם דכיון שקבלו עליו הרי הוא עליו כאיסו כר
הלכות סויה
מדתני' אין מבר כין על האור אלא במ״ס
וא״אהר״אסח״ילהיה מתיר לישאלעליו :
תרבה בסבות ww * ' w1
הואיל ותסלח ברייתי הו' ומשני
ל״קכאן
דולסת  DD־ i
ונימי תלה הנתיב
כאור שישבת .״!
כאן באיר היוצא מן העצים
.
מצומסוכהביציס מציי יכן הרבהמצות
ומן האבנים ופי׳ יפ״יבאור שפכת ״ריס
תרכה
בסכות 15תשבושכעת ימים וגוי למען  WPוהוי נלימיהוקשה לי היהבת מייהוא<
בשכ׳שרלק היום ומ״מ
ממלאכ׳עביר׳שכת דורותיל כי בסכות הושבתי את כניבסכו' וראי אסר צאתםממצרי' היהוא״כ
שדלק בהית׳ כגון לש חיה וסל חולה אוכר ישראל בהוציאי אותם וגו׳תלה הכתוב מצו׳סוכה
ביציא׳מצריםלמה לו לתלות ביציאת מצייס הכיהל״ל

הדולקסערב י״ה סביכין אף במרצחי י"ס וכן הרבה מצות לפי שהוא דבר שראינו בעינינו ובאזנ׳־נו
שמענן בסכות הושבתי את בני ישיאל במדבי.
יההי כרכס משידד3׳חיליסהי^<]( ס ^ ואין אדם יכול להכחישנו יהוא המורה על אמתת מציאו׳הבוראיעיד מאי רבותא דהישכתס בסכות
שצום
נהיה ק ה 15יי היוס  :ו' 1ל ׳ה המ ^ נ״־י יתעלה שהוא סרא הכל לרצונו והוא
אשרלוהכח והממש ל ה נעהוימהות סוכה ! הי להומבת ה״יבסוסי
מה
פבת בפס
מברכין הימ
פהדליין
,
hi
1,
.
־רצןנו
מי
שיאמ
׳
יפי
ri
צי
לספי
סי־
ב״פי
■
נניסןמיבע;
מגוי איו
עליו pכי האע
 itvפסבמ ש
י
י
לה כיון סהס זכר ליציאמצרים• ולרד רח

של ג״הזק גוהגין פנינץיע ל ,יד ( ןמנינ " נ,י׳ה ^ על לו מה תעשה כאשד עשה עמנו בהוציאו אותנו מארץמצרים י ■י
לתרץלראשונה תלה הכתוב יו
מצותסוכס
«יוהרי״ל כ! שמלק 5וורפשמומפפ5ויפל 5וויסהו ^ קמ מגו כאותות ובמופתי והספות שאוהבתוב שהושיבנו בהם הם ענני
ביציאת
מצרי
'
וכן
הרבה מצות לפישהוא
<רמ ; ׳ נה ״כ ( ינדיל
וכן נהגו במקומותינולהדלי' ממששיו׳סל כבודו שהקיפן בהם לכל יכה בהם שרב ושמש ודוגמא לזה
צונו
דבר סראינובעיכינו וכו' • ולתרץהשנית
על שגיהן 1קלל
ב״הכונרא׳שזי
היא
כוונת
רבי׳ססכ׳כי״ס
לעשות
סכות
כרי
שנזכור
נפלאותיו
ונוראותיו
ואע״פ
שיצאנו
_
כתב והסוכות _...
סאומר סהושכנו כהס
לנהזג
(ג ) וכ״כ נא״י כדוק' ואמשאץמברכץאלאעליועכ״ל ב  :ממצרים בחרש ניסן לא צרנו לעשר' סוכה באותו הזמן לפי שהו' המה ענני כבודו
וכו׳ולתרץלשלישי' כתג
מותר ט « שלא
כתבהמררכי אם חל
בשב׳אומ׳פסוקי'  ,ימות הקיץ ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל ולא היתה ניכרתואע״פ שיצאו ממצרי׳בחדש ניסן לאציונו
 j5!crJלאיכיטככ׳
נלנרדאחוי׳ניר«  ■,ית 1לו ושמעתיאומ׳ 6ית י פיוטהמכדי ל עשייתנו בהם שהם במצו' הבורא יתברך ולכן ציה אותנושגעש'
לעסו׳ סוכה באופו הזמןוכו׳ :
הראוי כיצד שיעשנה
דהוהאכלהדשייזיל בץקדס לחול חטאתיט יפסול ותקזלאמיי בחדש השביעי שהוא זמן הגשמים ודרך כל אדם לצאת מסוכתו
חרכו מקום
תחת אוירהשמי׳דכתי'
עניד הני < מיפ  33ה?3י,־ י?כסוצ^י ’ ה \ P ? **1ולישב בביתו ואנחנו יוצאין מן הכית לישב כסוכה בזה ירא' לכל
זמיהזאקלחח(
בסכות פשכו ודרשינן ולא בסוכה
׳יגיל וסיתי ז 3סמח דכתי לר|5כול בסמח לחמר שמצות המלך היא עלינו לעשותה וסוכה זו צריך שתהיה במקו'
הינמין כן עכ׳ל
שתחת סוכה ולא נסוכ׳שתחת הבית ולא
(ד ) ןכ׳מהרי" ( 0ב־(י ^״.ה
לי ,.ג
15י)יאומיתל י הראוי לעשותה וממין הראוי ושיהיו רפנותיה
כראוי כשיעורה בסיכה שתחת האילן ברית' כפ״ק דסוכה
 7לפידעפ ! האעי׳
מנאי שמתג׳שלא אכול
בשמס׳לחמך
:
(ובדרש׳מהרי״ו
מ
^
ובמנינם
ושיהיה
סככה
כראוי
ושלא
תהא
גבוה
יותר
משיעו
ולא
(דף
ט
)
ופריך
בגמ
'
אדרב׳כסוכו' תיתי
•ינהג כן לעזים לא א״זומרבי' בסעודה דהואי״ט):
וחסידים נמוכה פחות משיעורה ולא קטגמשיעורה :משסע אמר רב נחמן ברבי יצחק בסכת
«הני כ/תנהני׳תי ואנשי מעשה באשכנז רגילים לעסות שני IITUI
מקום הראוי כיצ׳שיעשנ׳תח׳אויר השמי דכתי ,כתיב  :ואםהאילן צלתו ממכה מחמתו
שמתענה למחרת ימים י״ה כתבו סגהו׳ מי׳ בתחלת
הלכותI
בסכ׳תשכו ודרשי׳ולא בסוכישתח' סוב׳ פסולה בכל מנין וכו' שם שנינו המושה
י״כ תענית חלזש
א״נלהתעני׳לעו! ' שביתת עשור וז״ל גרפי׳ סילהי פ״ק דר״ה ולא במוכה שתח׳הבית ולא בסוס' שתח׳האילן ואם האיל]
צלתו סוכתו תחת האילןכאלו עשאה בתו הבית
זנ׳תהרי׳ל למהרי  ( ,רבא היה רגיל דהוה יתיב בתענית ' תיי
מרוב׳מחמתו פסול׳בכל ענק אף אם הסוכה צלתה מרוב'
מחמת׳ ובנמ׳אמר רבא לא שנו אלא באילןשצלתו
סדא
יששמתחיליןלעש ! ׳ “**
יומי זימנ׳־־
^^אשפכח .
כוותי׳סכאן “היה“
גדולים אכל אםהאילן חמתומרולמצלתואז רואק אם הסוכה צלתהסרוכ׳מסמתו אבל חמתו מרובהמצלחו
מסוגה נח זנאי י׳’ כ נוהג ר״י ללוי ותלמידיו ושאר
פכא׳ילנוייחיל אל לעשות ב׳ימיס י״ה וכשחל י״ה יו׳ה׳ ועתה מרובה מחמתה
כלא אילן כשרה אפי׳לא השפיל הענפים
למטה כסר׳וכי חמתו ממב׳ מצלתו מאי הויהא
ן־י ^
רר“« 1״ר*.* *,ירא «י♦ ! דתדדוד
דייידר■' ד5דורי\
*«?ד
מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשרא״ר
יזילגו  7m ' 1כתג
מהר י"ל ! התנהגיס
שאיןאמרי׳תחמן
אי ״ה על לאחר
סוכות
זגמהרי״ל
ולמחרת י״כ א״א
למננ׳אנלנמנ  -ני,
ליית׳ וכן החני נ
לאומרו וגת נ עז'
סניזגיפז ומהרי״ל
ןא״א «" ך

נשגת

שגיגיסם מןהזא
נהנמי׳פ׳ב דברכן׳

חרכה (א)
ע״ל סי׳
מרנ״ל
למ »ה
להתקיל בעשיית
סוכה מיד נמעאי
ייה זכ׳חהרי׳למיד
לאחי י״ה יעשה
הסוכה ( אעי׳אם
בוא ע״ש למנוה
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הורה סר״מיוז״ל תסוב׳ הר״ס כשחל יום ב׳ ז ל אכל אבי העזרי כת אפי אם הסיס צלת מרובה מחמתהכ לאעש׳ סוכתך בפסול׳גויזכגון קסיובפסול׳
שלהם כע״ס אסל להקכו' קעחס לאחרים האילן והאילן חמתומרוב׳מצילתו אס ענפי האילן מפוונקכגגדיקב כגון אסכולות ריקנין וזמורותאלמא
כדי שאות' אחרי' יעשו לסם כדשריכן כי׳ט
סכך׳הכשר פסולה שהרי הצל  pהאילן ולא
מן '
חלוש בפיק וממי צל׳כאילזלצלהשונה
שחל
להיות בע״יש למי שלא עירוב עירובי תבסילין שאם התירו בכך מי״ט לשבת
דמדאוריית׳צרכי שבת כעסויןבי״ט אלא מדרבנן הוא דאסרו מהני טטמידכרפ״ב
דכיצ׳לאכתיר מי״ה לסבת דמדאורית׳אסור ובכית הילכןלא שרי ע״י הערמ׳מיהו
הוא מומ׳לאכול מס שבשלו אסרי׳לצורך עצמם אבל סיכא דמתכוין המבשל להיבו'
בשבילו אסו' מיהו היכא דלא נתכוין להרבות בשבילו אמנם במכירו צריך עיון אס
מותר לאכול מכיסולו או לא וחיישינן שמא ירגילנו כי״ה אחר בער' סבת מיסו נ%
דלא אסרינן במכירו אלא כגוי דלא קפיד על לפני עור אבל בישראל המבשל ליבא
למיחס שמא ירבה בשבילו ויאכלנודאלפני עור לא עבר פכ״ל* וכתבו טו׳ההגהו׳
מה שלא נהגו כל ישראל לשסות שני ימים י״ה כשאר י״ט זהו מפני הסבה כדאמרי'
בירושל׳כמסכ׳סלה פ״ק תמן חסוןדצומא רבא מרין יומין א״ר חסדא אתם ממיסץ
עצמכ׳בססק סכנה אבוס דסמואל הוה חש על גרמיה וצם תרי יומין ואיפסיק ליה
דח ספי ומיה אנן נראה דאין להן ראיה כלל לא מ דיכא ילא מהיחס׳ כי גימי׳ההס
היו בכי א״י מקדסין ע״ס הראיס והיו בני בכל מסופקין מתי קדשו ב״ד את החדש
ומחמת אופו ספק היו פוסין שצי יסי׳ככל י״ם אבל אנן דכקיאינן בקיכוע׳דירחא
ואץ אנו עוסין שני ימי ' טוגי׳אפי׳בסאר י״ט סל גליות מספק אלא מנהג אבותינו
בידינוובי״ה שלא היה מנהג אבותינומעול׳לעשו שני ימי׳ומעת ' דכקיאין בקיבוע'
וירסא אין להס טל מה לסמוך מיסו י״ל דטטמייסו משוס דסברי די״ט שני סל ר״ה
הוא עיקר וממנו מנינן י״ה ולסוכו' וטעמ' כדפי' בפ׳כ״ט מה־׳סכת בעגין זמן בליל
פני לפ ר״ה עכ״ל  :וסמ״ק כתב יש מתעכץ שני ימים אבל סומיא יתירא סיס אסר
סאין מקדשין בסו' מקו ' מל פי הראיס אץ לסוס מ" כ ג  :וא״א ז״ל היה מוחה בידם ל״ס קדם אילן לסוכה ל״ש קדמה סוכה לאילןשלא כדברי קצת פפרשי׳דאסדי דנל
נרא׳סטעמומשוס לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות ואע״ג דכפ״ק דיכמות
סקדמ׳סוכס לאילן לא איירי׳בסו דמצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר ומתר׳לה יב
 6מרי ' והיינו ב׳ר א׳סלא יהי פלג מויין ככ״ס ופלג כבית סלל אבל שתי בתי דינין פסא בשסבטן כלוס' סהשפילן לענפי האילן ועירבן פס הסכך כשר רכל כל׳ג כיון
בעיי אחת ליתלןכה הכאככית דין אחר דמו א ס כן סיס מוחה כידס משוס דמחזי שחסמו .של אילן מרובה מצלתו מבטל ברובה מאסר שסכל מעורב אבל אלו
?יה צלמוממבס
מחממו
כיוהרא ואתו לילי מחלוק׳וכדע׳סר״אס מצאתי בשם ספי אגור׳וז״ל העושין לימי׳

להשלים צלמה סל סוכם« כשחבטןהשסיל ענפיו למטה סמורבין עססכך הכס׳וסין
נראין בפין וסכך כשר רב׳עליו ומבטלו דמדאוריתא כל דבר בטל ברובאוסייס גס
הרא׳סוז״ל ומהיכא תימי למיפסלמשום סניסככים ליכא דסא חדסככא היא ולא
מסוססחוב׳איכא דהא כטיל ליה ברונא ומיידי שאין הסוכה צלתה סמבה מחמת'
אלא מחמת אילן הפסול סמסלימו דאי צלמ׳מרוב' מסמת׳כלא אילן לא מיפסלא
משום צרוף סכך פסול כיון דכי סקלת ליה לפסול אכתי צלת' ממב׳מחמפה וכן
משמע לשון צירוף להשלים השמור אבל רבי ' אכי העזרי כתב בסס רי״באאסלא
שבטן אסי׳חמתו סל אילן מרובסמצל אילן והשוכה צלתה מיוב' מחמת׳ פסול׳סהרי
הצל הוא סן האילן ולא מן הסול סאס כטל סכך הסוכ ' אכתי איכא מצל האילןל״ש
קדם האילן לסוכ׳ול״ס קדמ׳הסוללאילן ציון שמונחי' ענפי האילן כנגד סכךהכשר
ומי׳אס הוא כך שענפי האילן אמן מצלי׳ מגד הסלאלא מג׳האוי׳שבין סכך'הכם'
כשר ובצלת׳מרובה מחמח׳אין צל סאילןפוסל הואיל ואינ׳מכוונין וישבכש׳כשיפו' י
אס ניטל הפסול והפשיל חפתו מרובהמכ״ל  :ודעת המו׳כפירוש׳ קמא■ אגלדטת
הר״ן כדעת אבי הטזיי סכת ' וז״ל וכי יזמתו מרובה מצלפו מאי הוי וכו׳סי׳סא״פפ
סהסולכעצמה צלת׳מיוכ׳מחמתה ציון סצל האילן ססו׳פסול עומד למפל׳הרי הוא
מבטל צל סכך כסר סהו׳למטה סמנו שהרי אינו מסמס כלום כיון שהעליוןמיצ׳עליו
ונמצא שמצטרף סכך פסול סל אילן עס סכך כשר שאינו פחת האילן שכסניהס
נפשת הסיכה צלפה ממכה מחמתה וראוי שת פסל עד שיהא צל האילן מעט לב
דכלאו סכך שתחתיו יהא כלת' סל סוכה מרובה מחמתה אבל בלאו הכי סיפסלא

ר־מ
מחמתו לא מבטיל כרוב׳כיון שאיןהסכ׳הכש ' מועיל כסוכ׳כלו׳וכ״כ ס׳סמ׳כפ״ה בס׳
הרמ״ה יכ" כהג״מיכסרשבי״סוכתביסאע״פ■ שמדברירסי׳ימסמידאס הסוכ׳צלת׳
מרוב מחמת כסר׳אפי אס האילן מצל כנגר סכך הסוכ׳אפי׳לא חבטן אח"כ חזי כו

׳ ——
u .a
מסמת'פסול׳והמרוכי כ׳כשס רס״יורי׳ת

4'-׳יי" ״ — —׳1-־* ׳—*י•׳

סקצצןכסר’ כתכאי שינענע אומןואז חסיה כשרה וכ״כ ממ״ש בס׳סוכה הדלס סליה חרכו () 6
וכי׳ואח״בקצצן אס היה הסכוך הרבה מהן כסר׳ואס לא היהססכוךשהיה
ממחלתו31הל,ב<
כסר היב׳מהן ני ! ('נע׳ :ננ3זימן יןח
י כיי םתהיה עסייה י׳ 0*3פיכה ילפ׳׳ז
ממני׳דהדלס עליה סכי מיפרש׳אס
סיה
הסיכוי
הרבה
מסןכסר׳
כלא נעניע כלל מ!
ןק״כיכב «
ןןל«
וכדאוקימכ״לסבששככזןהייכרשקצפן ומאי
מ״גמעס׳לני״זצו
הי'םעםנגיןגוכ
נניהצי׳עלה מנ'
ונגה נה א5ט«.א

האויר שבין הסכך הכש

 1מהןצש י ימיעטה

יכן1( 6

זהים מחמיריןשלא לעשות סוכה למטה
בכית תחת הגגרפי' כלומר מסוס דאיכא
למיסש לעיר' אבי העזרי דאילולעירושא ?ה יש מחמיריןשלא לעשו׳סוכ׳למט׳בבייתחת הכג אע"פ שהסיח* סועזו חסת ה6׳ י 1?1V6? 1עה כגמי׳ «/״ יעז״,Z 0
קע' מישרא שרי וכמו סכ׳יש״י על מסג ' זו הרעפים ־ ;ק שנעארים עדיקהעצייהרקי׳אשר היעפים
מ? ל״י®, po ^ ronל מ״ ” ־״י
7TZ
שמעינן מהנא סמסכנין על קני הגג עליהם ־זע פ■טיע־ אויר נרול י ין העצים יותר
מכריהעצים
י
ה
י
הלכך
6
ס
חמ1ן והיינו סקגגןv‘d6םל 6״”’ ־״,־»
סקורין לט״ש אע״ס ססמוכויזי לזו בפחית יחיאל היח נוהג כשהיה עושה סוכתו במת
תחת
חגג
שהסית
כענק
כשי׳וכסאילן
כלתו
מחב
׳
מר
!
מתו
הרעג׳י׳הי־
המעש׳
_
- -מג כיו!•שחמתן מדוכה מצלת׳וכ׳המידכי הרעפים היה זוקף קנים מן הסכך עד הגג לערב שני הפככיס
יחי מסתמ׳הסכן הפסו ,יר3ה הכש׳ ה ,ל כך לה״יי הסיר
שאפי׳אם ינטל האיל? יש שעו׳בכש להכשי׳וכ״כ הרא" כ י ומפ^י

לפיד־הר״ס מקוצי יש להחמיר להסיר
הלט״ש שעל הסוכה אע״פסחמת־«
סצלת׳לפי שהין שם לין כנגדן ומורי הי״פ
היה מצום להעיס העיבה עליכן אי כמי

כל להיות הכל פכך אחד וגי׳ל שהו' מותר שאף לדברי הפוסל כי

תכס עירכם היינו דווקא שצלתה מרובה מחמתה ומ״ם יש

כסיה כיון שקצצן ונפנען ומתני דהעוססwiopcwoתחת

לאאפי׳סב ק דהיינו שקצצן פסול׳משו׳תעםלכל ” ? Ä

סכסקיצצי׳ פ /דס,נה 'ז
אוי׳ביזסכךולאמ״העד סינענפנו אע״פפסכסקוצצי

הס מתנענעין וכופלים על הסכךאושר «
ר״ישמיר
מצטרף עם האויר שבה ותהיה חמת מריבה מצליחה אבל! בסול לא סהכי משו׳דבעינן נענוע
בידי׳והשתא' ןדני'׳עכ״ל
^,
"'
1כ כמקרילדאותן
לזקוף הערב
וסד ',על כלט״ש דלהוי כמו חכסן שכולה מכומ׳ואץ בה אויר  ^ feפי׳נחשוב הכשר כמאןד׳ליחיה *™  0ר( דברי הימ בס 0כח 3עירכ דכר "-ןהעפויי'כמין
טכ״ל :
שכת רכי׳וה״ר יחיאל היה
עדיין נשאר צלתה מרובה מחמתה ושרי ובעל העטור גחכ התירו סמסככין בו בוב׳שאין מסככין בו וסיכך < ריף
P131B11
נוהג כ שהים
עושה
סיכה
בכי
'
תחת
הגג
בשניהם אף פ״פ שהכשר יתר על הפסול תגניהין אותן
סכסית היעפי' היה זוקף קנים מן הסכך מטעם אחר שאמר כיון שהסיר הרעפי׳העצים הנשארי׳אין עליה׳
פסול׳בדב׳שאיןמסככיןבו בלא קבצןודפי ו»
סככיןשס7מ(
לן"
עד הגג כו׳כיי׳כ בהג״ס סע״ק וכמא דהיינו דין סכך פסול דתנן תקרה שאקעליה מעזיבה מפקפק או נוטל
מיירי וודאי ה״נ בגמר׳ופל חמתי מיוב׳ ל«פני י1ה״חייש
אחר־ פגינתיים
ולא־
נמי מס שכתבתי כס.מו' בשם סי״ל שהיה
מצלחו דמסמ׳דהכך פסול מוע׳מן הנש ׳ ( "ח״ר ומ״יה.
מצוה לזקוף הערבה על הלס״ש • ומיהו יס לתמו׳על רבי׳סכ ' תיקון זה ספ׳דמשמ׳ אקשינן הא מצעי׳ סכך פסול בהדי סכך כש׳ואצטרי׳רב פע לאוקמבשחבטן דהיינו לאמקריתי61׳«!א
דכהכי נפיק ידי חובתו לכל הפיתשי׳ואין הדבר כן דלא הכשיר רש״י בשחכטן אלא קצצן הא אס לא קצצן פסולה ואפי׳הכס יתי על הפסול  :יסכןיגכ׳ח ;<7פיר דבר מן ־:
עשוי ,כפ?!5
כשגתערב הסכך הפסול עס הכשר ואינו גר' כמין אכל אס
הפסיל ניכר לעצמי לא שזסככץכו בדגי שאין מסככין בו וסכך כשניה® אף"3ה שסמי יתר עלסהסייל
<־  rר
וכן כתבו סמו׳כפ״ק דסוכה אסא דפריך חלמת ' והא אי
אפשר
לצמצם
וכ״כ
המ״ג
פסול והא דאמ׳כפ״ק דסוכ והא קא מצטיף סכך פסול כהרי הנך כשר אמ׳יכפהא כ «־ה »יהז ' כפב
וכס -״כישתסתפצי׳דק־ס פכגגאי אתיין לפיפסלא כדי
לחוס
לפי
'
אבי
העזרי
ומ״ה
בשחדטן
כ
'
•
;
ויי
לפגי
ר
*
י
כשחבטן
ונתערבו
ולא
הוזכרו
סס
דמדאירייתא
חד
ברוב'שתמוה ל! אץ
בעינן לתקונההא קסאית׳רפסילא חין תיקק זה מוציא ' מירי פסול לדעת כל כני בטיל אבל אס הוכר סכך פסול לא יבטלוכימהי׳ רר אליה מזיחיזייל כ' סר״ן
חופרים7אס!ר
רכוות׳ולדע׳הרצן״כס כמי פסולה היא כמו שאבאר כס" ר  :ותיקין זה דה״ר יחיאל
סחבק וערק ואיכא רובא סכך כפר וקין האילן צלתו מרובה מחמתו כסיס סלא אל!'7ה־גי^ני^״ע
לא מנינן לאוקומי א ; א לרעת הר״ן שנת' •שאס סכך פסל עומד בעצמו וסכך
כשר
כדברי
סרמ״כס
מפני
שהיא
סובי
סהרמ״בס
מפיס
חבסן כשירש רש״י וכיאה שלאp/olcnpuJaj
כעצמו עדיף פעי 'מכשה' מעורכי’ יחד:ומ״ש יכי׳ונ״ל עהוא מומ׳שאף לדברי
הפוסל
ראה פי׳הססנה וכ״כ גס כץ מדברי הסמ״ג דאה לא כן מההיא ריב פפא לא קשיא!ספירסוי1״נדאין
כי לא ערבה הייני דיק :פצלפה ערוגה מחמת' ומ״מ יס אייר כין הכפר וכו '
דבריס
מידי
דפירכדבר
סמסכניןביבדבר סאיןססככץ בלא קצצן משמע אן קשה לא! תי«א <ללכי
נכונים הס ומבלארייותד יפה בדברי סר״ןשכתבתי בסמיךסאעי׳ע סהסוכ׳כטצמ'
דבשלמא אי היה סבייא ליה פפייהרמ״בס
ספי׳חכקהכי
^ היה עסי'צירי׳ילפתןת
צלתה• מרוכ׳מחממ׳כיון שצל האילן שהוא פסול עימד למעל היי הוא מבטל כל סכך סיכון היכה מהן הסרה היינו 6yf <1למיירק מיפה דעירב דבי שמס מיןבו בדב י ! לנעוליי
כסר שהוא למגיה ממנו וראוי סתפסל עד סיסא צל האילן מעט כל כך דבלאוסכך שאין מסככיז בו וסיכן כפניהס אע״ע שהכשר יתר על הכסיל פסולה אלא ה 0תצ איפור כלל יומי
סתמתיו יהא צלמ׳סל סוכ׳סתכ׳מהמת ונ״ל דגם הר״פ והר יחיאל
לא היו מצריכי' לסכירא ליה כפירש רס׳ידפ-־׳יזבסן העמילן יעודן טחיכרין דא״לה לא הוס קשיאלמדאדלמשל?יפ
לזקוף קניס תןהסוכ עד הגג אלא היכ׳דאי מסלקת לסכך
סתחתהטצי׳הדקי׳הויא
ליס מההיא לרב פפא דאפי׳הכי ק מני
היה 0ס'כ("!:51כ׳ מה יכשרה ^{’ מימ׳ הל3פופ^לשיי׳א,
חממה מיונה מכלתה אכל אי כד מסלקת הסכך שתחת
הטציס
הדקי
'
אכתי
הויא
הא דעייב דבר עמסכנין בו כו׳אדאצטייך לאקסויי עלה סא לא אשכחן כשו׳דוכתא™pי' 5פזתחים
צלתה מיונה הח־׳ .ת' לא היו מצריכ׳־׳לזקיףקניס ופיהו אפשר שהיו מצריכים לזקיף לפסול את הסוכה בעירוב סנך הפסול טס הכשי כ-שהכסר רבה עליי אלא היכא «»» ריס ילית נהו
בכולם משוס דגזרי הא אפו הא  :וסד;
סכ׳סבפל העיסוי התירי מסע&חר סאמ' דקאי לחודיה ואינו מעורב יחד עם הסכך הכשרלימי ßדהטוסה סוכתו תסת תשש* v 06
שציון סהסיר הרעפים העצי׳הנשארי׳אץ עליהם דין סבך פסול (ד טו ) דתצן מקרה האילן כסלא הספילןאבל כססספילן ונתערב הסכך הפסול טס יכשר ביחד
שאין טליה מעזיבה מפקפק וא נוטל אחת מננתיס לא חייתי ראיה מדתנן נופל בטיל ברובא ואדרבה בהדיא קסני ב.3הני' המקרה סיכמו בשעודין או בארוכות
אחת מננתיס דה ^־א נכיפן סכך כסי כאויי שבין נסי לנסי היא ונסרי׳מסאייס העטה אס יש ריוח כעוסץ כפיה ואוקמה בגמר' במעדיף שהסכך הכשר רבה עליו
לסכך-פסו׳פשביצן להו אלא מרתק מפקפק בדיתי ראי׳דכיון דנמפקפק פגי דהיינו ומכ״ל לחלק בין סכך זה לעצמי וזה לעצמו לפייב זה כזה עכ״ל • יל״ג דלאקשי׳
©יסיר כל המסמייילפס עשיית י^וכה ונכ& ית הסוכ׳בסכך זה אלה׳סכך כסי הוא מידי דסמ״ג ודאי לא אחיק אימתיה בסכטץ אלא פיר׳רש״י ומה שכתב עירב דכי
אפ״פ סגל עוד שלא פקפק פסול׳הסוכ׳מ״כי כיון דלא מיפסיל מצד פצמו אלא משו' שמסככין כו׳לסון הימ״גס העתיק כמנהגו בכמה מקומו' והוצרך לישב לדפפו סא
מששה ולא מן העשוי לא חשוב סכך פסיל וכימ״נס כת׳גס״ה הטופס סוכתו חסת דאמר רב פפא כשחבטן ועוד דריתיך דברי רס׳י והתו' יש ללמו׳ דין זה ועירב דבר
האילן כאלו עשאס במוך הבי' הדלה עלי האלנויובדיהן וסכך על גבן ואחייב קצצן שמסכפי ן בי כו׳^ט״ע סהכס׳ית׳על הפסול פסול אא״כ אינו ניכ׳הסכך הפסול ולפי
אס היס הסכוך הרבה כסיה ואס לא סי $הסכוך שהיה ממחלתו כשר הרבה מהן שהימ״בס כמ׳סהס לפסול ולא ח־־לק כפ׳גם הוא סתס ואח ב כמ׳שאע״ס סהרמ״בס
צריך לנענע אותן אחי קצייצתן כדי שתהיה עשויה לסם סוכה עירב דני סססככין כתבו שתם ע*כ אית למימ׳דכלא מניו סיירי דאס לס כן פקחי הא דאוקי יב
בו בדבר שאין מסכנין בו וסכך בסניהס אפ״ט שהכשר יתר מל הפשיל פסולה וכת' כפא כשחבטן  :זל^ ש אס #0ילן קדס או הסכך קדם דין א׳להס אממני׳דסדלס
ה’
המ מתפי׳דהעוש׳סוכתי תס׳האילן כו׳ומה שנאמ' עלה בגמ כמו שכתבתי לעיל עליה כתב סי״ן מדקיוני הדל' ואח״כ סיכן מוטס ר״פ דדוק׳כי כסי גוונ׳דתסלתו
והבי׳פוד
מאי
דאמרי׳חו
בגמ׳אי
בשחכסן
מניני
הדלה
עליה
את
הגפן
ואת
סדלע'
בפסול דתו לא מכ& ר׳בסכךכש' אבל כל® פחלח׳בכישרו׳אע״פ סאס״כ הדל׳עלי׳את
ואת הקיסוס וסכך על גבן פסולה ואס היה הסיכוך הרבה מהן או שקצצן כשר כ״ד הגפן מו לא מיפסל׳דאי לאו הכי לימני סיכן ואה״כ הדלה וכי'ש הדלה ואח״כ סי כך
אלימא בשלאחבסן הא קא מצפרף סכך פסול בהדי סכך כסי אלא לאו בססבסן ולאו ראיה היא דסתיית׳ תרתי קתני הדלה טליה את הגפן ואס הדלעת או סיסך
ותירצו אי מהמס ה י א ה״מ דיטנד אבל לכתחילה לא קמ״ל ט״כ בגמ׳וכ׳על זה לא על גבן כלומ׳בין סקד® הסיטך כדקתני הדלה טליה בין סקדס־האילן ופיכך מליו:
נזכרה סיגיא זו בהלכות אלא שעל המשנה דהדלה עליה כתי׳אס היה ססיך הרבה
ואס קק האילן להכשירו ולהיו׳סוא עצמו מן הסכוך כסי־ פסגה ( רף יא ) כפבתיס
מסן .אוקימלבססבטן דאי לאו הכי הא קא מצטרף סכך פסי׳בסדי סכך כש׳ופסול' בסמו׳ימ״ש והו׳שינטכעו לסם ע15יית סוב' אכל לא נענעי לא אמרי׳קציצתןזו היא
וזה לפדן רבי׳היא ספר' חבטן שהפריד זי מזה אבל א© סיה מעויכין זה בזה אע״פ עשייתן סס או שקצצן פשיהוצרי׳לנענעואע״ג דאפליגו אמוראי במלת׳הא מאן
שהסכך רב' מצטרן זה בזה ופסול וזהו הדין סכ׳רני׳בסמוך עירב דברסממככין בו דאמר קציצתן זו סיא עשייתן אסקינ׳בקשיא  :וסי
■ ;« רביכו סינפנעס לססמשיי'
וכי ' באס חבטן סר ל הפריק צריך שיהא הסגיך הכטר הרבה מי הפסיל ואס היה סוכה ליסנא דהיי״ף נקט שנתב וצריך לנענע שיהא נטש׳ לשס סוכה וכבר כ׳בשס
במותו כצמצו׳פסיל יזהו ישאמ׳המשנ׳או שהי' הסיכוך סרבמהן ואוקימכ׳לס בססבטן הר״י נ״ל דלשס סוכהדקא׳ודאי לאו דוקא דלא בעינן סובה לשמה אלאמשו׳מעש׳
וזהו סדן שכ׳רבי׳סיכך בדכי פסול ודבר משי וכוי וכל זה כואין בסכך פהול ביחד ולא מן העסיי אתי׳עליה והכי מיכס3־גמ' וה״ק ונסי דאין צריך לחזוי ולסיתרס
י ג' טפסי׳כמו סימבאי לפנינו ׳ ימ״ש רנינו בנא' היא תוף המשגה או שקצצן כסיס כלה אכל צריך הוא לנענע קצת מס שהיה בתחילה מחוכר לאחר שנקצץ ואי לאו
י זכגמ׳אסויי׳דצריך לרע־זע וחרש רכינו שאס סיה ספכך דבס וקצץ הפסיל שאינו צרי' פסולה מפיס תפשהולא חן העפר דהכי משמע סוכות תמשה כשאמה עושה אות׳
לנענע ודבר פשו׳הוא שהייי ציון שהסכך רנה לא היה צרי׳קציצ׳אלא מבש׳לספריד׳ ח הא ראויה לסונה ומיסו נענוע קיו 3לסתירה בטי שמגביה כל אח׳לדדו ומניחו
זס0זה.כמו שנתבאר וביון שקצצן נ״ס שכפרה ועוד סלא הזכירו נפמט אלא משם וחוזר ומגביה את הבלו ומניחו וכ״כישי י א כתוב בתרומת הרסן תלוש ולבסוף
מעשה ולא מן העשוי ופשוט הוא זהו דנית רבי ' בדברי׳אלו וכ״כ בהשגות שיני׳ממ׳ חברו כגון קומת הכתיס העקובריס במסמייסלכהלי הבית יראה דכשר הואוכין
סמכטן סספיידן זסמזה עכ״ל ה" סמ אבל נפי׳המשנ׳להימב״סנר׳שהו׳פפ׳סחכטן מוכיחות ההלכות פ״ק דסוכה גבי מפקפק או נוטל אתת עבנתיס  :והא דמקיבי
היינו שקצצן סכ׳סמתני׳דהדלה עליה ופי' אס היה התיכון לרבה מלן כשרה בתנאי מעיקרו או נטוע ולכסוף השריש צע״ג דלטניןשחיטה כ תב אש ירי דדינו כמחובר
מיקוץאותן ואס לא קצצן יצטרף סכךססול בהדי סכך יכשר ופסולה עוד אמראו
&c 3
מם ^ מסים

א׳ח

הלכות סוכה

־מ

תרכח

משוס דכעיא הי !6כפ״ק דסולין יל5ו איפפיטא י״ל כיון
דלענין ע״ז הוי כתלוש וכן ה״מ בקטפו' הואיל ולתוכן עשויות אבל מטסדלגכס עשוייה
 ' 15גביהא ססר'חשי3ס
לענין הכשר זרפיס למד תנא לעני? סיכה כמי הוי
כתלוש
טכ״ל
(:
יכ״מ
בהגה'
מי' איסל ואי לא לא ובאמת פדביי הי־״ן מבואייס בגער׳דבפ״ק מתיב לשמואל מ)מר
פ״ד מהי סוכה ) יאיץ דבריו מובנין לי דנסזע
ולבסוף
השריש
היינו
אילן
דפסלין
מותי
לישן
בכילה בסונה אע״פ שיש לה גג והוא■שאינה גבוה עשמז מדתניאפיר׳
וכן מה שכתב דסחיכ׳מעיקמכשר לסוכה דברי' תמוהין הסונר סהוא טעות
סופר על גבי קכרפות פסולה על גבי נקליטין כשרה ובלבד שלא יהיו נקליטץ נכוסיס«
וצריך להגיה תלוש ולבסוף חכרו • מ״כ
סוכה תח
המטה עשר ' מכלל דקיכופי' אע7׳ פ סאינס
ו׳הגג
אומרי׳הטול׳שאסו׳לטסות ול׳ש אם הא ^ץ קדם או
הסכך
קדם
דין
אח׳להם
ואס
קצץ
האילן
גבוהים
עשרה
•
ומשיו
שאני
סיס
קימעורו
קודס יסירו הגג מעליה
מן הסיכוך
פי׳דוקא משו׳תעש׳ילא להכשירו ולהיות הוא עצמו מן
הסיכוך׳ כשר והוא ש ינענעו ל' ש ם דקכיעי וא״כ יש לתמי על הריי׳ףוסרמג׳
מן העשוי וס״ר אלחנן
סוכ׳יסנה
סייך לומ׳תעשה ולא מן העסוי אכל כה״ג עשיית סוכה אבל ילא נענעו לא אסרי׳קציצתו זו היא עשייתו :שלא הזכירו דנקליטין לא מכשירין בהו
היכי דכעינן שתהא הסונה תחת אויר השמים אלא כשאינם גבוהים עסיס אבל אס הס
לא וראיה מהא ואמרי' סיכה שהיא גבוה
ולא יהא סכך אחר עליה ה״נ בעינן שיהא הוא גביהיס עשרה לא וס״הם תירץ דאפשר
למעלה סכ׳ אמה ימעט דהיינו כה״ג ולא
דסעמייהו משוס דסביי דבריית' וסוגיא
באויר
הסוכה
ולא
יהא
אמרי ' לסלק הסוכה והסכך קודם שיסיר
סכך אחר חוצץ כינו לסוכה לפיכך הישן
הגג מעליה ע כ 'ל • וז״ל א״ס נוכל לומר כה תחת המט' או תחת הכילה אס היא גבוהי י״ט ויש לה גג טפח זו אתייא דלא כהלכת׳דאהי׳אליכא דמאן
סאלו העוסי' סוכת׳בתוך הכי׳ואיןמסירי׳ חשוכה כאהל ולא יצא אבל אם איזיה גג רחב טפח או שיש לה דמכשי סוב העשויה כמין צריף דשפועי
אהלים דקניעי כאהלי׳דסי ואנןקיימילן
הרעפי׳עד אחר סיס־ך הסוכ׳שאיןצריכיס גג ואלגכו׳י' שרי
והיי״ץ גיאת ז״ל תלה הכע כגג שאס יש לה גגדסוכה הפשוייס כמין צריף
פסילולאר
לנענע הסיכיך אח״כ מסוס תעסה ולא
אפי׳איג'יגבו׳ ייאפור לישן תחתיה ואם אין לה גג שריאפ־־׳גבוה
דקכיעיבי
יכאהלים ימו אע״ג דקכיעי
בין
ביז
? לקילא בין
מן העשוי לפי שהסרת היעפיס
ופקפוק ולא נהיר » לא״א הר״אש ז״ל אכה העצי היוצאין מד׳ראשי המט' לחומרא כדססמע בסוגייא סעל משנה זז
הדהיןהוי* המששה
לסכשייהס(כ י1
אסוילפרו' עליה סדין ולישן תחתיו אפי׳איג' גבוהי׳ י׳ משוידקביעי דהעושה סוכתו כמין צריף פסולהושליגן
הנמסס
כפיסול
v
;'
ל
;
טפי
מכילה
איל
אס אהד יוצא באמצע המטה כראשה והשני סוגייא אהדדי וקיינז' לן כי הא דלאחשיב
תרכז
אכל אלא בתיתיבגובה עשרה ובגג:
סיכי דבעי םתההסו  :תח במרגלותי ' כנגדו מות׳לפרוס סדין עליהן ולישן
ש האהוח בחויר הסוכה כו לפיכך הישן

בה תחת ־פיר 6ותחת

הנילוס U

תחתיו דלא חשי'
אם1
אהל אם *
גבוהים עשרה אסור ו אפי1,ר
אין גבוהיםי' אכל ל
י
אם פירש
סרק
תחת הסבךלינד 9סולהוכגח שהוארהוהמן

חרכחסובה שתחת
סוכס
העליונה כסיה

ג
ונו ' מסכה כס״ק ( דף ס ) סוכה שפל גבי
כוהיטפחיסכו־ביע״ב ( דכ ) תנןהיש ן הגג ד ט אכל אם
הוא בתוך ד׳ לגג כטל אצלו כיון שהו׳לנוי סוכה העליונה כשרה ותתתינהפסייל׳ר'
תחתי
זחת המטה בסוכה לא יצא י״ח
ותירגמה אבל אם אינו לנוי אפי' הוא בתוך דיפסו׳ והרי״ץ גיא׳ ז׳יל
כת׳ולנוי יהוד׳ אמן' אס אין דיורין בטליונהתחפונ'
לא פסול
אא״ב
יהא
סמואל ( סס )במט׳גבויה י '
מופלג
י״ט
ובפירקא
רלא
קת'
נהירא
לא״א
ז״יל
כשרה ופירי רש״י התחתונה פסילה דשני
גרסייאע׳רב יסוד' את'
שמואל
מותי
לישן
שתחת
סוכה
העליונה כשירה
סככין יש לה וקר׳פסיל סוכה שתחת
ככיל׳בסוכ׳אט״פ שיש לה גג והוא שאינס
והתחתונה פסולה וה״מ
שיכולה כדלקמן ואמייני בגמר' ( דףי ) דאס אין
גבוה י׳לישנ׳אחיינ׳אמרי לה חמ׳רב יהודה
התחתונה
יכולה
לקבל
כריס
וכסתות סל
אמ׳שמואל מות' לישן בכילת סתני׳בסוכ' התחתוג' לקבל כרים וכסתות של עליונה שאז נקראת התחתונה
פליוניהתחתונ׳כחר׳ואף רבנן מודובסא
לפיסאין לה גג ואף ע״ססגכוס י׳וכתב סוכה שתחת סוכה כיוןשראלי לרור בעליונה אבל אם אינה יכול'
דכמאן דליתא דמיאולא פליגיאלא
הרא* פ לכאורה נר׳דהכי תרילישנילא לקבלם לא ומיהו אפי׳אם אינ׳יכול' לקבלם אלא ע״י הדחק פסול׳
פליגי אהדדי ליסנ' קמא אשמעי ' סריות' ונם צרי׳שיהא ביניהן י׳טפחי׳אבל אס אקביניהןי׳אושיש ביניהן ביכולה לקבל ע״י הדסק יבנן סכרי כיון
דסא־נס
דיכולין ליסב על התהת׳־נ ' על ידי הדחק
גבוה י ' אע״פ שיש לה גג וליסנא ייואינה יכולה לקבל כרים וכסתות של תעליונ׳אז התההוג' ישרה
ולאכול בעליונה תקרי העליונה סוכה
^
_
_
^
אם
היא
בתיא
מסוככת
כהלכת
אשמעי׳שריות׳כססין
לה
גג
אע״פ
אפי׳אםהעליוג׳ למעלה
מכ ואם אינה ימיפהלה התחתונימשו׳סיכה שתחתסוכ'
שגבוהי׳והיויהיבעינן
לאיסור׳
וכן
דעת
מסוככת
פהלכת׳ומתכשרע״י סכך
העליונצריךשתהאהעליונה ור' יסודה לטעמיה דכמי דיר ' קכע ורבנן
לרב אלפסי ורבי' יצחק גיאס כתבפולסי
בתוךכ׳אמה
לארץ
וכ״חע
כי
אפיי
אקביביחן
נמילטעמיכי
אלא
ד
'
דסברידסוכה
דירת
טפחי׳פסולה
עראי
רבותינו פסקוכליסכא כתר' וכן
פסקו
וכ״כאכי
העזרי
והרז״ל
לל ול" נ לא״א
ז״ל  :העושה סונה בראש בעינן והלכת' כוותיכו  :וכיח שכת' וגס
כילישיס לה גג אפי׳אינ׳גבוה
י׳פסול׳אין
העגלה
או
בראש
הספינה
אס
אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה צריך שיהא ביניהם עשר' טפחים שס כמס
לה גג אפי׳גבוה י ' מופר׳ואי אפש׳לומ׳ כן דיבשה פסולה אבל
אם יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה אפי׳ יהא בין סוכה לסוב' ותהא תחמונ׳פסולה
דהא שמואל תיגמא לההיא דיסן תחת
המטה כמסה עשרה וכן פי ' ר״י דהני תרי אם אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים כשירה  :עשאה בראש אמר רב הוכא ספח שכן מצינו באהלי
■טואיאה טפס ורב חסדא ורבה כר
הגמל או בראש האילן כשירה ואין עולין
לה
לישגי לאפליגי אהדדי וכן פסק גס כן
רב ה ונא אמרי ארבפה שלא מציכי
הרמ״בס בפ״ה -ויס קיצור בלשון רבי '
וכך
היה
לו
לכתו׳לפיכךהיסן
בס
תסת
המטה מקים פסותמארכעה ושמואל אמר עשיה מאי טעמא כסכסיה כך פסולה מס
אס סיא גבוה י׳טפחי׳או תסת
הניל׳אססיא
גבוה
י׳טפסיס
ויש
לה
גג
טפח
חשובה הכשרה בעשרה אף פסולה בפשרה וכתב הר״אם שבעל העיטור כתב מסתכרא
כאוהל ולא יצא :
העצים
ה־־וצאי
'
מארכת
ראשי
המטה
אסו׳לפרום
עליהן
סדין
דסלכ׳כרב
חסדא ויבא 3ר רב הונא וכן פסק הרב אבי״ה יסיז״ה וכתב ראיותיה'
וכו׳משנה בפ״ק
(
ד
'
י
)
פי׳עליה סרין מפני החמה או תחתיה מסכי הנשר או
שפירס ודקה אותם והעלה דהלכה כשמואל וכן דעת הר״ן וק פסק הרמ״בס בפרקהוכן■
ע״ג הקיניף
פסולה
אבל
פורס
הוא
מ״ג
נקליטי סמטה ובגמ' (שס ) אמ'רב
חסד׳ל״ש דעת הרא״בד ז״ל וספי נקטינן י ומה סכת־ אס היא מסוככת כהלכתה אפילו
אלא מפני
הישר
אבל
לנאותה
כשרה
ופירש״י
או
שפירסע״גהקיטף כלו׳או
אפי ' אס העליונה למעלה מעשייה בס״ק דסוכה ( דףט ) פעמיה,שתחתונה כפרה
לא פירשו
מפני
הכת׳אלא
למי
על
מפתו
ע״ג
הקיניף
הן
ד׳קונדיסץ
לד׳רגלי
המטה ועליי נה פסילה היכי דמי כגון שעליונה חמתה מרובה מצלתה ותהתונס צלחה
וגגוהי׳י׳ומני׳קלונסו׳מזה
לזה
על
גביהן
ופיר׳עליקסדין
והרסיקן
מן
הסכך
דהשת
,
סרוגה מחמתה וקיימא תחתונה בתוך עש ריס כך כתבי כתוספית שגורס רבינו
לאו משו ' מסכך בדבר המקבל טומאה פיפסלה דהא לאו לסכוכי שטחם שס פסולה
מס כליסר אבל העליונה לא חייסינן בכל ענין דקיימא ואפילו למעלה מעשרים
.משוס דאינו יושב בסיכה דאהל מפסיק ביניהם אכל פורס הוא ע״ג כקליטי
המטה לא מיפסלה התחתונה כהכי מסוס דלמטלה מעשרים לאאסיב סכך פסול מאתי
סאינס אלא שני' והס יוצאים באמצע מטה אחד למראסיתיהואחליגליה
ונותנים שאיןפסולו מחמת עצמו וכתב הר״ן שכן ניאה שהיה גורס סרי״ף ומיהורש״י
פלמסא מזה לזה ופורםין
■ עליו סדין והוא משפע לכאן ולכאן מסו׳דאץ לס נג
ספח גורס רקיימי תיוייהו בתוך עשרים שהוא סוכר דאי קיימא עליונה לסעל׳מך'
רחב למטלה לא מקרי
אסל
ל״ש
אלא
מפני
הנסר
דסוייה
סכך
להגין הלכך מפסיל
אמיינן בה מצטיף הסנך פסול בהדי סכך כפר כדאמריק במתודי ובסמוך
משוס מקבל טומאה
אכל
לנאומה
אין
סם
סכך
עליה
וכשרסנימ״ש
ואפי׳
אס
פיס
אכתוב
מס
שגראס
סהוא דעת הרמ״כס בזה  :ומה שכתב ואס איכה מסוככת
סדין תחת הסכך לנוי פסולה וכו׳סס אתמ׳נויי סיכה המופלגין ממכה
ד׳רבנחשן כהלכתה* ומתכסית על ידיסכך העליונה צריך שתהא עלי וכה בתוך עשריםלארץ
אמר כשרה יב חסדא ורכה כר רב הונא אמרי פסולה וכ׳הרא״ש וקי״ל דיחיד
ורבים • פשוט סס פעמים סשמיהס כשמת סיכי דמי כגון שתחתונה חמתה סיובס
הלכה סרביס ורי״זגיאתכ׳דלא מסתכר׳אלא כרב נחמן דקאי כשמוא׳ולא
דמי׳להא סצלתה ועליונה צלתה ערוכה מחממה וקיימא עליונה כתוך עשרים ופירש
דשמואל כדפרישית לעיל • וי״ל דדוק׳סוכה הוא דמכשי׳בהפלגת
ד׳כיוןידלסיעבידי רס״י כגון סהתחתינה חסמה מרובה דסכך דידה כמאן דליתיה הוא דתרוייהו
גבי סוגה בטלי אבל סכך פסול דלא מביד לנוי אפי' סמוך לסכך הכשר פסול
דהא מתכשק כסכך עליוץ והוא דקיימא עליונה בפוך טסייס לארץ דהיי סכךכסי אף
'דאמיי׳גבי סדין לנאיתה כסיה מיידי שאין מופלג ד׳אליביה דיב חסדא.
ורבה
בר להכשיר החתונה • והימ״בס כפב כפרק ה' אס אין גובהה של עליונה עשרה או
רב הוצא ואפילו הכי מפני הנשר פסולה פכ״ל וה יי״ף ג״כ פסק כיב
ססד׳ורכה
בר
שלא
סימה התחתונה יכולה לקבל כריס וכסתות של עליונה אס על ירי הדחק אף
רב הוכא וכן פסק הרמ״בסבפ״ה והכי נקיטין( :וכימהרי״ל ומט״ז אין לתלות
שוס התחתונה נשרה והוא פלא יהיה נובה שתיהן יותר על פשריס אמה סהתהתונה
נוי פחות מד׳לסכך ) :והוי יודע סב' הר״ן בפ״ק אהא דאמי יב יהוד׳אמר
שמואל כסכך העליונה היא ניתרת ונראה לדקדק מדבריו שהוא סובר כגרסת ר״ת מרנמן
מוחי לישן בכילה בסוכה לפייס מאי דאתמי בגמ׳תסתירא דשלש ' דינים הס
כילה סע׳סמה שצריך ס לא יהיה גובה שתיהן יותר על ך אמה הוא מפני סהמחמינ בהפך
ונקליטץ וקיכופות כילה דלא קביעה לא מתסרא אלא היכא דאיכ׳מיתי
העליונה
לריעותא
ה״אנתית
משמע
דכשתחתונה חמתה מדוכה■מצילתה עסקינן שהיא
סיס לה גג וגבוה עשרה ונקליטין קכיפי טפי מכילה
ואע״פ שאין להן גג כל שהן צריכה לסכך העליונה הא אס צלחה ערוכה מחמתה שאינה ציינה לסכך העליונה
גבוהין עשיה אין ישניס תחתיהן אע״פ שאין כרא׳כן
מדברי
היי״ף
אע״ג
דקימיא
סהכסי׳לנקליטין
עליונה למעלה ממסרים לית לין כה :
העושה
סובה כראש
סתם ומשמע אף ע״פ סגבוסין עשרה וכן דעת הרמ״בס
בפ״ס
אבל
זס
אינו
מחוור
העגלה
או
בראש
הספינה
אס
אינה
יכולה
לעמוד
ברוח
מצויה של יבשה פסולס
קינוסית דקגיטי ויש להן גג אפי׳אין גביהיס עשר׳אין יסנ-יס
תחתיהן י ובריס פ׳ אבל אס יכולה לעמוד בריח מצויה סל יבשה ונו' משנה וגמרא בפרק הישן ( דף
,הישן אהא דתיגמ ' שמואל למתניתא דקתני הישן תחת המעה לא יצא ידי
חובתי כב כג ) ומשמע התס דרוס מצויה של יס הוי כרוח שאיכה מצויה סל יבשה :
נמטה פשרסכ׳אעג דכפ״ק אמיי׳דקינופות משו׳דקניעי פסלי
אפי׳כפסו׳
מעשר
׳
משאה

סוכה

ד״מ

טסא׳כראס הגמל לווע״ג האילן כסד'ו 15ין עולץ לה בי״ט מקצת׳על האילןומקצת '
כוכי 6ר,ר אס סיאגענץשאיס ינעל האילן תישאר היא עומדת וב ו' סכל מסנה סס
ונונגמ׳ראין עולין לה בי״ס פשוש משוס שהוא אס 'להשתמש ביים בב״ח וכעסובר :
תרפט  | *00היאוי כיכ׳כל דבי שאיןמקבלטומא׳וגידולו מן הארץוכו׳משנ '
פ"ק ( ד יא ( זה הכלל כל דבר
סהוא מקבל טומאה ואין גמלו מן האר] לה בי״ט מקצתה על האילן ומהצתה בד״א אם היא בעניןשאם הסכך על גביו כשי הדבר צו לא תסוכט שיץנ׳לימסיפק.
לוין מסכג• ן בו וכל דב׳שאינו מקב׳טומא' ינטל האילן ותעואר היא עומדת שלא תפול עולקלה בי״טואם  .נרא׳דשרי אסי׳לסכך כל הסוכה בסולמז ' גלגל וגסי׳קנ׳ה
וגדולי מן האיץ מסכפין בו ופרש״י ואין
שלנו דאין כאן סכך פסו' אע״ג דכלי סולןסכ .כ׳נ?; י'7א:
דל
לאו אין־עולין לה כי״ט :
מ״מ לאס ס3׳שומ)5׳ דכ לי ßp״ ^  3ית להכןגכזלת(׳םלנן
גדולו מן הארץ כגון עורות בהמה ואפי׳
לא מקבלי טומא ' כגוןפמחוסריןמלאכ ' וכ'
קבול אינו מקבל טומאה ואף ע״גל־עיליז
ותלוש ונירולו מן הארץ א מסככין בו
הרא״ש סם אהא דבעימנא ה״מומייתי
ויורדין בו בסוצ׳אינו מטמ׳מדרס כדאית ' !נ״כמהרי״ל*1567
לה מקראי הלכך לא מסנני' אלא בדבר אבל דבר שאינו צומח מן הארץ אפי׳אם גידולו ק הארץ ואיבו בתו׳בשס ת"כ  :אכלבתשיכ׳להרמב״ן סי ' להניח pi»oע5
הגד׳מן האר אכל לא בעורו׳דגדולי קיק' מקבל טומאה כנין עורות של בהמות שלא נעברו שאיקמקבלו' רט״ו נסתפק בדב ' ב וע ' פול מרומ׳סדשןהסללהקויקז!כ׳ש
מקרו אבל לא מקרו גחלי מן הארץ כמו
טומאה או מיני מתכות אין מסבכיןבו וכן כל דבר שמקבל ל ™ קלי ™ " הסי= ' נייט״יי׳סל ™ל ,־ « ”JW ,
פסולת גורן ויקב  :ו  0״ש רכינו דמיני טומאה כגון שפורץ וארוכות המטה וכל הכעי' אין מסככין בחן או לקשרם בבלאות סאין מקבליס סומא ' לאקור להניח שס
נרא׳שאיןקסידהבדב׳ואע״גדבפר׳היסןנליהחק־לנ״מאה
מחנו' נמי אין ססככין בכס כ״כ הרמב״ס אפי׳נשברו שלא נשאר בהן שיעור קבלת טומא׳• ' סככה בחצים
כפ״ה ופשוט הוא סהרי גדול ן סן הארץלא שאי? להס כיתקיול כשרה שאינן מקבלין טומאה יש להן בית אהא דפק הסומך סוכתו ל כרעי המטה על הכנךלההדקז
עקרי אלא מה שצומח חן כאדמ'  :וכרש
קמל פסולה בפשתן שלא נירה ולא ניפץ כשרה דעץ בעלמ׳הוא ר״י אומ׳אם אינ׳יכול ' לעמוד בפני עצמה
^^ JJ7PP
וכן כל דכי שמקבל טומאה כגון ספודץ נירק ונופץ פסולה בהבלים של פשתן פסולה בשל גמי ושל סיג ססולה וקאמר עלה כגמ׳מאי טעמא די ' טומאמחלרס *
וארונות המסה פסים סס במשנה ומשמע
יהודה סד אמר מפני שאין לה קבע וסד (ג ) ונ׳הכלמ
כשרה מחצלת ג של קש וקנים ושיפה ושל גמי לא שנא ארוגה
דכספידי׳סל עץאיירי דאי בסל מתכות
אמ׳מפט שמעמידה ברבר המקבל טומא' ׳^"לו ,ס שנה«-,
תיפוקלימפנישאיןגדולומןהארץ ל ^ שהיא חלקה וראויה לשפיכה לא שנא עשויה מעשה שרשרות כלן׳ אשיר ודנןןכח מךברי
ךסבף לקנ« עמחנלאזיג
<
,
״1
נגגין כעין תקר?
' ומ״ס וכל הכלים אין מסכנים בהם אפי' שאינה חלקה ואינה ראויה כ״כ לשכיבה אם היא קטנה סחמא
הלכה כר יהודה מ מ הא פסק אשירי גמי אין חקככי) נה^
נשברו וכו'שס ;ד עו ) א״ר אמיבר ט־ יומי עומדת לשכיבה ומקבלת טומאה ואין מסבבי ן בה אא״כ עשאה דטעמ' דקבע עיקר ולא סעמא רמעמידו
סנכה ככלאי כלים פס ול׳מאי בלא ,נליס
לסמך ואס היא גרולהסתמא עומדת לסיכוך ומסככין בהוה״ט בדבר המקבל טימאה ובתשובו׳להרמ״בן■
א׳אביי מסלניות שאץ כהן שלש עלשלש שאין לה שפה אבל אס יש לה שפה בענין שראויה לקבל אפילו סי׳רי״ו (ובתסו׳הרש״בא סי׳רי״ג ( כתיב
דלא חזו לא -לעכייס ולא לעשירים ותניא אם נטל שפתה אין מסככין בה כת ה״ר ישעי׳אפייבמקו׳ שעושין שאלת סכך סוכה עשויה מנסיי' שאין
כווחיה  :סככה כחיצי׳שאין להן בית אותן לשכיבה הקונה אותן מן האומן על דעת לסכך מותר לסב׳ ברוחבן ד' והס תקומי׳ במסמרות של ברזל
קיבול נפר' שאינם מקבליו טימא' יש להן כח ול״נלא״א לל אלא אנו הולכין אחר מנהג אנשי המקום וכיון והס משולבים כפליבת הסולם ואין כפתח
בית קיבול פסיל׳מימי שסוד יבקוכ׳היי׳ן שדרכן לעשותן לשכיב׳אפי׳אם קנא' על דעת לסכך או אפי׳ ציה השליכה ג ' טפחים ובכך מכסים אותו
אי; א• דמנשירין ' כשאין להן בית קיבול
בהדס וערבה אס פוסלים הסכך מחמת
לאומן לתקנה על רעת לסכך אין ססככין בה כי מי! יודע אם תקג׳
המסמרות לפי ששמעתי בסס אסד גחל
דאע״ג דבלים כינהו פשוטי כלי פץ אינם
לכך כיון שדרך אנשי המקום לעשותן לשביב׳• סל מיניאוכלין
שנתאכסןבכית א׳מבני עירנו וצו׳להוצי'
מקבלים טומאה ואט’ ג דאיכא פשוטי כלי
פץ דמקבלין טומאה מדרבנן מילא מקבלין טומאה ואין מסככין כהן הלכך ענפי תאנה ובהן תאנים המסמרו ' מהסכך הודיעני טעמו אי מסו ' י
מקבלי טומאה אפי׳מדרכק כתב הר״אש זמורות ובהן ענבים אס פסולתם מרובה על האוכל אז האוכל מקכלין טומא׳־קשוב' אותו סכם אס אסר
בתשו׳סקגיס אמ״פ סיש להם בית קיבול בטל ומסככין בחן ואם האוכל מרובה על הפסולת אין ממכסין מאותו טסס שאמרת אסר אולי מפני מס
אינם מקבלים טומאה כיון שלא נפשה בהן ואס קצרן לאוכל אז יש לוזיר תור׳ אוכל לקבל טומאיוצריך טאס׳א׳מרבותי נ״נ דכיוןדסנסרי׳תקועי'
במסמרו׳הריכל הנסיי' כנסר א׳רחב ויס
הקיבול סלסס לצ ורךקבלה ומסכבץבהס שיהא בפסול' כדי לבטל האוכל והיד ואם קצים לסיכוך אז אין
דהני תכן בער ' ד׳דמקואות סילון שהוא
לחידתור׳אופל ואדרב׳הוא מצטר׳עם הפהול׳לבטלהאוכיקצרם בהט מסוס גזרת תקרה ויש שנחלקו עליו
ואמה כנח להם כיון סיכגו סאע״ס סאים
׳ י
יצר מיאן ומכאן ורחב מן האמצע לאוכל ונמלך עליהם לסיכוך אין המחשב׳מוציא'
הידות
אינו פיסל מפני שלא נמשה לקבלה
נביאיהם בניכביאי׳ע״ב • והר״ן כתבכפ׳
וכן  :ימה משניות מוכיחות כן במסכת כלים סכ״ל :
בפשר»ן ש ^א נידק ולא הישן נקטינן כר״י דכש׳סאין מסנכץ כרב' סמקבל טומא' כך אין מממידין בו מסוס
נופץ כשרה לעץ בעלמהוא גידק וניפץ פסולה סס א״ר בר ברסנא א״ר יוסנןסככה
גזיהואע״פ שעכשיו נהגו לסמוךסוכו׳פל גבי כומלי׳סאץמסככץ בהס לפי שאץ
באניצי פשתן כשר׳בהוכני ססתןבסיה וכת׳הרי״ף וסר״אס פיריהוצני כתנא דלא
גדולי  pנאיץ היינו טפס משו׳דלא שכיס לסכך בכיוג ' ככס־ועוד דכ״עידעי דכל
דיי ק ולא נפק דפדיין פץ היא וכ°כ הרמ״בס בפ״ה ובגמי ' אסחפק לן היכא דמייר כה״ג כית דייה מיקרי ולא מוכ׳סלנך ליכא למגזר ויש סמהגי׳לעסו׳בטתלי׳דפכו'
פ״ג דלא דייק ולא נפיץ אס מסככין בו וכקשי לה הפוסקים לקולא וכמי הי״ן סל קנים עסו׳היכרא הלא יהא נרא׳ כסומך טל הכופלי׳לגמיי ומדת חסימ׳בפלמ׳'
דספמ ,ססו׳דמדיבק בפלמ׳הוא וספמ׳ראץ מסככין בארצי פשתן דא״פם שאינו הוא כל זה לפי שיטתו סל הרב אלפסי׳ ז"ל אכל הי״זה פוסק כדברי חכמים עכ״ל1
מקבל טוסא׳סאחר דקיו׳הוא לסיומו ויקבל טומא׳גזת כיה יבכן וסרמ״ב כת׳בס' ודברי מרומ' הדשן בזה כפו׳בס״פתר״ל  :כל מיני אוכלים מקבלים טומאה ואץ
מזכ׳דספמ ' מפני סהפשתן כשתני' צייתו ונתלו אינו מגדולי קיקע וסרא״בו כתב מסככין בהן הלכך מכפי פאנהובהן פ אניס וכד כרייה ' בפ" ק ( דף יג ) סוכי האניס
שספפס הוא מפני שאניצי ראויץ לימן אומן ככרים וכסתות סם מקבלים טומאה ובהם מארס פרכילין ובה׳פנבימקסיס ובהם .סבלים מכבדו ' ובהםהמרי ' מלן אס
פ״י ד״א :
בחבלי□ סל ססמן אפורה וסל גזי ושל סיב כשרה ייישל ' בס ' וכתבו פסולת ממכה על סאוכליןכפיה אס לאו פסול׳אחרי׳אומרי ' עד שיהיו קשי׳מיובין
הרמ״כם בפ״ה וכת׳ס ' המ'פ־י' חבלי' איכס מקבלין טומא׳לפי ס אינם כלי׳ושל פשתן פל כידו' וטל האיכלין ודעת היא״ס ד?לכה כתנא קמא וכן פסק הימ״בס בפ״ה :
ספני שאץ צורתו עומד' וכאלו איכס מגדולי קרק ' לפי׳פסוסעסצלת של קש וקני '
ימ״ש ואס קצרה לאיכל אז יש לידים תורת אוכל וכוישם על בריית׳זו א״ר מנשיי'
ושיפה וגמי וכו׳כס״סק (דף יט ) אפליגו ר״א ורבנן במסצל' ואסיק רב פפא (דף כ ) כר גדא דכולי עלמ' סירי הקוצר לפכך אין לו ידונו והנא במאי עסקי ' כגון׳שקצצן
בקטנה כולי עלמ׳לא פליגי דסתמא לסרב' קאיכי פליגי בגדולה
מ״קסברסחס  1•—it׳*» !•-־
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טעסיהו דרבנן • -וכ ה —:
לאכיל׳ונסלך
קצצן‘ לאכיל' מאי
קסברירבנן
גדולה לסיכיךור אליעזר סבר סתם גדול' כמי לש כיב׳ ופסקו רסוסקי׳הלכה כת״ק כיון ממלך עליהם לסיכוך בטלה לה מחשבתו ומי בטלה .לס מחשבה בהכי והתנן
וכת׳הי" ןיפי׳קטנ׳כדי שכינה וכיוןדסתמ׳לסכיב׳היא ראויה לקבל טומא׳לכשישב' כל הכלים יורדי׳לירי טומא׳במסשכ׳וכו'• וכ״ח ה״מ כלי ס דחשיבי אבל ידות דלצורך
בה הזב וכיון סנן מעמה אינה ראויה לסיכוך סכל הראוי לקבל סימאה ^ ץ מסככץ אכילה כינהו במחסב׳כקתא וכמחסב׳סלקא והתנן כל ידות סאוכלין סבססן כגורן
בו • כי פליגי בגמל׳ ת״ק סכר סתה גמל' לסיכון ואינה יארה לקבל טומא' אפילו טהורו' בשלמאלמאן דאמר בססן התיר אמדן שפיר כלומר דהתר אגר לא .קעיכ
יככב בס הזב • ואיתא תו בגס ' ת׳יר מסכלת של שיפה וסל גמי גדולה מסככין כה החשב ' בעלמא אלא למאן דאמר מאי .כססן בהסן ממס מאי איכא למימר הכי כמי
קטנה איןמסככיןבה של קניה .וסלחילת
גדולהפי׳מסשהפכומוקלימהמםככין בשכססן ממס ופירש רש" יכשגמלך לסיכוך דשן לידות ברגלי בהמה או במקבת
בה איונס אץ מסבכין בה ר׳ ישמעאל בר׳ייסי אומ׳ משוס אביו זו חי מסבכין כה ונתב הרא״ס כל זה אבל סרמי״בס בפיק ה ' לא הזכיר הא דרב מנשייא ואין לומר
►יכן כיס ר׳דוסא אימ׳כדבריו וכת' היי׳אש וז״ל היי״ף לא הביא ין -סיפא מסו' דס״ל דטעמיה מסוס דסבר דסלכ' כרבי אבא דפליג עליה ואפר דבוצר לגס הוא דאין לו
הלנה יר׳יוהי
■ ור׳דוהח וכן־מוכח ססמ ' דמתכי׳דלא מפלג׳בססצל ' קנים אלא כץ ידוה אבל קוצר לסכך יס לו ידות וסריא דאמר כאחרים שהרי כס' ה' מהלכו' טומאת
גדולה לקטנה ע״כ יכן פבק סי־ס״גס כפ״ה והרא״כד חלוק על זה בהשגות ופוסק אוכלי ן עסק כרב מנשייא שה קוצי לסכך אין לו ידות ואין לומר שהוא סוברכמאן
כת״ק דרבי ישמעאל בר רבי יוסי ורבי דוס א01 :״<□ רכי׳ו׳ה׳מ שאי! לה שפס וכו׳
דאמ׳מאיבססן שהתי׳אגודן ואס כןאע״פ קקצי׳לאכיל׳כמחשב׳לסיטך סגי שהדי
 00כגמרא ומ״ס שאפילו אס ניטל שפתה אין מסככץבהפשוט מדין בלאי כלים כפ״ק דפוקציס פירוש כססן כמתן ורססן ונר שסמך על מה סכחב בסלכו׳טומאת
סנמבארכסימן זה סאץיזסככיןבסן ומכתבו הפוסקים :
כתב ה״ריסעיה אוכלין ולפיכך התס וכתב בהלכות סוכסיאס פסולת מרובה מל האוכלץ מסככיס
אפילו כמקום שעושים אותהי לשכיבה הקינה אותם מן האומן יכו ' ז״ל הר״אש ב.סן דממיל׳פסמ' סאם קצרס לסיכוך ידות הוו ככללי פסול' ואס קצרם לאוכל אע״ע
בספ״ק כתב ס״ר ישעיה אלו המחצלאות שמוכרץ המגרים כסתמת לאו לשכיבה'  /שנמלך עליהם לסיכוך הוו בכלל אוכל אלא אם כןיבססן  :כתב הרא״שבתשו׳כלל,
עביד׳סממלאין אומ׳צסר וגס מופי׳אות' מחיצות הילכך לאו־במי עשייתם חוליגן כ״ד טל סיכוך הפי״נוייל כשהייתי בברצלונה דקרקתי בו והוא כשי סהפסול׳ערוכ'
שהאומן .איני עיסה אותן אלא למוכרן למי שצריך להן כל׳אסד ואחד לפי צרכו ואס על האוכל ויד האוכל אינו כאוכל אלא פד ג׳טפחי׳חה אריך והאוכל מעט והפסול׳
ק אין לילן־אלא אחי קנייתם שאס קנאו ארס לשכיבה מקבלת טומאה ואס קנאו היבה ח",ל א״ח יש אוסרי ' לסכך בסופי שקורץ פיכוייל לפי שהיא אוכל כולו הזרע
לצורך דבר אתי אינה מקבלת טומאה וא״כ אדם יכול לקצות מחצלת חדשה לשם והעשב וה״ר יחיאל מתיי ומחזיק האוסרי׳ לסוסים ואומר כי אינו מאכל אדס כלל
סוכה ולסכן בה אע״ג דסויא לשכיב׳בת' מחשבתו אזלינן וכיון שקנאה לצורך סוכה ■■
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ן שעליהן גופלין יצא מןהסוב׳ והביל׳ ג״כ אסרו לסכך
בה משום שפעמים שארס מניח חבילתו על הסוכה ליבשה ולא
לשם פיכיואחי׳כ נמלך עלי׳לשם סוכה ואותה פוכדז פסולה משוס
שנאמר תעשה ודרשי' ולא סן העשוק כפסול כגון זח שלא נעשה
אפי' לצל אלא להתיבש הלכך אסרו לסכך בחביל׳גזירה אטו זאת
וכיון שמפני זה אסרוהו לא הוצרכו לאפור אלא בחבילה שדרך
ליבשה ואין זה בפחית מכ״ה הנים י הלכך כל זמן שאין בה כי׳ה
שרי ואם הרבה ,קנים יוצאים מגזע אהד אפי׳ אם חם כ״ח וקשרם
*
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עמהס קנה אחר ויש בקשניהם כ״ה הויא חמלה קו חבילישאין
קושרין אותה אלא למוכרה בבנק וסיר כשיקננה הקונח׳יוזירנה
אינה הביל' ואס פכךיבהבילה והתירה כשירה מון שאקאיסורה
אלא משום גזירה כרפו־ישית איל הבילה שהעלה ליבש ונמלך
עליה לסיכוך שפסולה מן התורה כתב
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גשי נקט ך לא שמיה אגר ופירוש הר' ן חביליתסעוסיס
מעיבה וראשיהםלצד אחד ויאשיה׳הדקים לצד אחר ודרכן לקוסרן בשני ראשיה'
כיון שהתי׳ראשי מעדני׳סלהס כשר׳קסר שבראשן הגש סהו׳מיק׳והא" אגיד מפהאי
לצד האחר לצד ראשיהן הדקין א״ר פפאנדפרי להו וקמ״ל שאע״ס שהן נראין עדיין
כקשורים מצד שהן מחוכיין זס עם זה כיון שהותרו הקשרים הותיו לאלפי רב
הונצ׳אמי כל אגד שאינו עשוי לטלטל לא שמיה אגד רב הונא מהדרלפיוקי מאי
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שהיא עשויה כבי סגי ליה בפקפוקדכיון
דמיזז׳עליה לבטלה ליכא למגור שמא יצב
בסוכה סל תקרה אחר ' סהיא פסוי' ככר.
ה וכן אסרולככך בנסרים סיחבסארבמח
וכו ' מסכהכפ“ ק ( דףי" ד) 0וסככי' לנסרי'
ד״ר יהודה ור׳מאיר אוס' ובגמ׳יסס)א״ד
מחנוקת מסיי'שיש ב הס ארבע דר 'מצי׳
אילז ליס גזיר ' תקרה ורבי יהודה ליתליה
גזיר/תקרה אכל בנסרים מאין בבסארבע
ד״ה כשרה ושמואל צמ' כשאין בהן איכע
מחלוקת אכל יש בבס ד ד״הססול׳ופסקו
הפוסקים כשמואלואל-־כא דרבי יהודה •
וכתבה רא״ס והרסב״ד פסק כי״מוכרב
והכל עולה לסגנון אחד ובסימןתרל״א
יתבא׳ דהינו דוק׳במסכך מסריםלכתחל'
אכל הבא לפקפק נסרים של תקרהשאין
עליה מעזיבה שיי אפילו ברחביה מיון
שמתקן המעוי ליכא למגזי
שצפי

הפכן
מל צדן שאין בהס איכע מבוא שס בגמ וער ץ הפ-־ן צע
כסריס שיש
ך כהן ולא הטיל יחק על הסוכה חנא השכיב} על נדן שהוא עקות
וןדיס סס פיהול עליהן נפשו כספודין שלמתכת

לסכךבנלמכיןסהופק • ומ״-ממפניסדומי׳לתקרתהב־יהוכלאייסא

דמלמא־קאי
ארבעלמיהב טפמא למה אסרו לסכך בנסרים שיחנס אר 3מ  jוס שדאס
אין בכס
כסריס אפילו ק מפוסין קדומין גכציס סס 3גש פג מתניהy /57.
סגדן

עליהמטזיגה • ובחב בסס קוידהי נהגו הפולס פ^ א נשכן בהן וכו ז צ
סמ״ק נסרים פחותים■מארכט מוי!ר לסכך בכס אך מ מ צריךגפשות הסכןכפרן
טיאי היוכלו הגסמיס לרדת כסיכהיכדמערס■ כתוספתא בס ק וט כ נהגוהעולם
לכסות הסוכה בערבה או בגסי או בכייצא בהן ולא כנסייה כלל ואפילופחותים
מארבע דליכא משוס גז׳־רח תקרה מסוס דלמא אתי למטעי לסכך נענין  j |/טת
שלא ירדו׳סם הגשמיה• אפ׳לי אס מסוכנת כה/כתס וירא שמא ייבש סס^ך
שישרו העלים ותהיה חמתה מיובה מצלמה וסירס עליה סדין■שללו מיבש ונו' גם

זה שם מסכה (דף י ) פייס עליה סדין מפני כחמה או תחמיה מפני הכשר פסולה
ופרפי״י מפני הנסר שלא יהו מלין וקסמין משרץ על פולחני •  2r01הערדכי
דלפיפירוסו צ״ל טפסא מסו׳דצורך האד' הוא ולא דמי לנאומהדכסר׳דסצניסמס
דהוי צוין סוכם ובגיל לגבה אבל התוסס' מור־אס כתבו כשם תשוב׳סגאונים ד 3צ
דקתקי עפולה דוקא סיכא ובלא סדין חמתה מרובה מצלרוה אבל אס צלחה מיוב'
מחמת פסי׳ואץ סדין פיהלת׳והיינו כסו שפירשתי למיל לצין תצטרף סכך ס3ול
בהדי סכך כסי סיכא דכלא סכך פסולצלת' חיובה.וכענין  y,פי י 5פ מפני ?תמה
ססייבשת הסכך וממיך זה נעשה חממה ממבס וצן תחתיה ספני כנשרשאלמלא
הסדין היה נוסי יכעשחמח׳מייאהסדין מומעי מליפול וכיון פהסדץ גורססע״י
צלתה מריבה מחמת ' פסילה עגיל • והסכימו הס ז״ל לסי ' י״ת וכך הס דברי רכינו
והרץ כת אוע׳י״ת בסוכה סהיאפסוככת כהלכתה מובא־נה נפסל' משו' סוכס
סמק' האילן ומוכח לההדהקהדלס עליה את הגפן ואה הדלעת את הקיסו׳וסיכך
טל גבן פסול׳דסשע׳דרוק׳גשקדם האילן לסיכ׳צבל ק1ס׳ הסוני לאילן לא מיפסלס
ולפיכ' פי« ,סני' דהכ  6דפיר׳עליה סדיןכסהסדין מסייגי להכשר הסוכהיליבלמיט׳
דמתכי׳ ^זתה מיוב׳מצלת׳עיירי דאס כן מאי קמ״ל לסיכ׳פי' דהכי קצמ׳פירס
טליה!5דץ כדי.סלא מתייבש מעני החמה ותהא חמת' ממב׳מצלת׳ונמצ׳שקיוסה
והכשירה ע״י הסדין שצוינו מכיסה להתייבש וגןתחתי׳מפני הנסר היינו סלא יפלו
טלין ותהא חמ ^ מיוב׳סצלת׳אכל חולקי עליו ומסרסי ' מהכי׳דהכא כססיט' אט״פ
שאין הסדין מסייע להכשר סוכה כלל צלא ספירס' עליה כדי שלא המס בה החמה
אפיה פסיל ' והכי מוכח בגמר' וההיא דהדלהעליה אמהנפן לאמכרפהגיכ״לוים
לתמי׳ על רבי׳ספסק כאן כפי׳ ר״ת דהא דפסלעןפי׳טליה סדיןאינו אלא כסהסיין
מסייע להכשר הסרב׳ ובסי' מי״כו כתב ל״ש אס האילן קדם ליש אס הסוכה קדמה
פסול׳ולעי מה סנוצה הרין לדעת ר״ת זו בזי נמל רני' כמזכה סטרא לביתריוצ׳ל
ססבור רבי׳שצין מביית אלו תלויות זו בזו  :ודברי מסוכות להרמ״בן ז״ל נסי'
רי״ו כדפריתסכת׳יז״ל כל סהסיכ׳כשדה וצלתס מריבה מהמח׳פוכ אין סכך טפול
פוסל בה אלא במצטיף סכך פס יל בהדי סכך כסימ׳סייט קוד׳שככמר הסכך ממסה
צלמומיוכה מחמתו אבל לאתי סככשי ואין ציי׳לציפו שוב אינו פוסל • ^' £31
רבי׳אבל אס לא כיון בעריסת הסדין אנא להגיןטפני החמה והעלי! כסרה פייף
אס הימה מסוככת יפה כעכ ן שאין לחוש ספ״י הנשר יהיה חמת מ!יובס©לצ & ולא

מפורתבנמ׳וכבר־ לשכת מגו דהויא דופן לטנין סוכה הויא רוסן לענין סכה ופרס״יוכןלסבס אע״פ
הס״נמפסל פסי :רכ׳יהל מ״ס דלנאומה כסר׳אין סולק בו סהוא
״ש שצריך לסב׳ג מסיצו׳ליעסו׳רה״י סכת סלסוכר' מות׳לסמוך טל מלויצות הסוכה כס
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ןסיסו לכמחל׳לא יעסה אא״כ הוא גיסי לכל סמכוין כדי להגץ אי סיהוא סרוי כמים פסאה לר״ה סמוךלפתחו דאין כה אלא סהיס כהלכתן ושלישית אפי׳טפח מכניס
למ׳כ׳כןמשו'דגרםי 'בגמ' (שס ) מנימין עבדה דרס אשייאיטמיש׳ל־י׳כתונתבפיא’ ומוציא הימינה לביתו וצט״ג׳ לנשאר סבתו׳לא מסתרי א 'כ בסא׳מחיצותפא׳ילסל
ואשפח׳אמסללמ׳א״ל רב אשי דלייה דלא

לימה קא מסככי בדב׳ המקבל טומא׳והא וור״ימקרקשינא שאינה ניתרת כהתרה א^ א צריכה נענועוי״א
קא חזו דרטיבא לכי יבסס קא א'מינ' לן ::שאף■ זאת ניתרת בהתר׳ופפתכרא שצויב' נענוע וקאסררלסכך
ופרסי והאקאחזו דרטיבאסהיא לחה בנסרים שרהכן ד׳אפילו הפכן על צרן שאין בה ד׳פפני שדומין
ומזכחה סלתא דלכגכה סססזה ולא לסכך׳ לתקרת הבית והיישי' שמא ישב החת התקרה לשם סוכה ואס אין
לכי יכסה קא אמינא לך דמסקלא וכזססע•
בהן ד׳כשרי׳אפי׳הן משופי׳שדומין לכלים וכת' בספ׳דפיצות קטן:
מסאי פובד׳דכל היכא דליכ' הוכחה דלא
פירס הסדין עליה כדי לסכך אפור מפניי ומיהו נהגו העולם שלא לסכך כחם כלל ז משו׳דילמא אתי לסכך
מראית העין • כתב הי״ן דמהאי עובד׳ בהם בקביעו׳בענין שאין הגשמי׳יכוליןליריבה אפי' אם מסובב׳
כהלכתה וירא שמא ייבש הסכך או שישרו העלין ותחיה חמתה
שמעינן לכל לצורך הבגדה״לכלצאומה
וכסר׳דה׳לא א״ל דלסקל׳אלא מפני מראי' מרוב' מצלתה ופיר׳עליה סדין שלא תיבש או תחתיה שלא ישרו־
העץ ולכי יבסה בלחות אבל כי רטיבאלא■ העלין כיוןשדכדין גורם שעל ית צלתה מרובה מהמת' פכולה
אלמלא איפסילא סוכה מדינ׳וס״נ מוכח אבל אם לא כיון בפריס׳הסרין אלא לחגיןמפני החסה והעלין
כירוס׳אבל אחרי׳אומרי׳דלצור' הבגד לא לנאותה כשירה ובלבד שיהא בתוךד׳לסכך ומיהו לכתחילה לא
כטיל לגבי סוכה ופוסל אותה ימאי ושריי יעשה אא״כ הוא ניכר לכל שמכוין כרי להגין או שהוא שרוי
בר אשי ס״מ סלא בסע אכיל׳ ושמיה שאין
« במיישאז ניכ׳לכל שאינושוטהו שם אלא כדי ליבש:

(ז )! נהגיזנ נידאם
סככה ננסרי אפי׳
פהזת מג' פ 5!0ה
להד כגית■ tw
הלאיל ל«5י 1ה!ה
כן';יל״ככי 1לת ' הן
נגשליישאין לקג
תרל ( א ) ז־׳
«י
הר"ן  7ן>שכ'
ע״א פ"ק אגל
מדנר שריתז ר*
אסלי לפשות חתל(

סוכה לא משמרו פהכילסבתסוצה־םריא
דמגודההוא טפח אגמייה רחמנא למש'
כמחיצות סוכם דלהויליה דופן שלימה
לסוכה הוי דופן כמי בסבת דסוכס לפכין
סכת* וכ׳סרא״ס הרי״ף השמיט מימי' זו
וטטסא מסו׳דפסק דכעי כמיצורת פתח
הלפיות כמושאין
ומילת' דפסיטא היא כיון דאיכ ג׳מסיצות
ייגככין גל וכ״ל
מפלייתא דאמרי' מגו ואס איתא דסוכהלה״הדנ׳שיפיסש
הטסויה כמבוי לא בעיי
צורמהפהחלא תלןז׳ללא יתאר
ה׳ל להסמי׳מימר׳זו ע״כ ולסמ׳יס לתמוה עלדש>ען ' חחין;
דפסלל כמל גגי
סל רביבי למה הוצרך לכתכ מאחר ספסק
סכן נח"ש לעי׳סי'
ואיפסרסכתכה
דצריכה נמי צורת פתח
תדכ״ט למ״סזר
ללמד דאפי׳איסור דרבנן ליכ׳דאע״ג דבג' הלנרי׳ הפסל;}.
מחיצות אסור לטלטל מדרבנן עד שיהא אינן פעילי׳ אצא
לפכןכןחשת' פ׳' נ
בדופן רביעי׳ פס ד׳כחצר או לחי או קור׳
(כ׳-/
לסוכה
במבוי בסב׳דסוכה לא גזרו בסוכ׳הטסויה
הפ 0רוי׳ סתת' אג
בג׳מחיצוה דמגו דהויא דופן לגינין סוב' איזכליהיינוללרןא
וכו׳כלו׳דמגו דחשיבי הנךדפנו' לענין  0וכ׳  7נריס הפסולים
חשיבי לענין• שב׳וכ׳רבי׳זה גביסוכ׳סיס "לימן אגל יגל י'
זוסהי׳כטפח וצור ' פת' הפכזצי׳חדאלי־ית'
לה ב׳דפנו׳זו אצל
כגון  7נר המקגל
כעסויה
לסוכה
סכן
במכל
ומינה כלמוד
טיפאה -אל שאיו
כמבוי סאינה ניתרת אלא כססרביטי גידללי' מן הארן

משתמשי׳ סס ואמ׳דלסקלא כי יבשה ולא
לימרוסביק לה הת׳אפייבשע׳אכיל׳ושינה
אבל כי רטיבא לא אתי לסיר,ר הכי שאין
דרך להשתמש סס מפני מדסמנטסי׳מן
הבגד וראוי להחמיר לתנין מעסה עכ״ל :ובמניינס כיצד דתנן שתים כהלכתן ושלישית אפי׳ ספה וצריך
הלכךאסישלהב׳דפנותזואצל זו עושה טפח
(ובתסו' הרש״בא פי׳קצ״ו כסכר ' הא׳וכ״כ צורת הפחח :
סיגל ז
מרווח ומעמידו בפחות מג׳לאחר מן הכתלים ויעמיד קנה ’ כנגד וצורת פתח לה״ל ג׳מחיצו׳גמורות • וה ^ן פסילא} 1ל׳
דעת הסור ) :כתב הרוק׳אס חמה כסוכ׳
לנן חייתי לי׳התס
ומזיקו יפרו׳סדין סביב הפוכ׳ להגן מפני סוף הכותל וישים קנה עליו ועל הטפח וכשרה ומות׳ לטלטל בה כ׳ח"ל הרי״ף לא כת׳ליא דרכא בהלכו׳
יוןהירושלמי •
החמה והרוס אפילו כשבה מותר לנסותו
אפיי בשבת רככו שחשוב מחיצה לענין סוכה חשוב מחיצילענין ולפיכך דחקו לוס ' דה א דרבא ליתא אלא (נ ) לגת׳יגל׳גש׳
לסוויה רה׳י לחייב הזורק לתוכו אכל לא הר״ן> לנהגי העול
עושה
שבת ואם עשויה כמבוי מפולש כזה
סביב אנל לפיוס סדין חסת הסוכ׳בי״ט
שיהא מומ׳לגילטל בכולה ואינו נרא׳אלא לעשות .חחינלת
אסור דהוי אהל למעלה על הסוכה אפילו
סליתלת לפישאי;
בחול אסורבלאמררבא&י למנימין פכדיס ותיתקפירס עליה סדין מפני החמס שראוי לסחמי׳לפנין סעסע״כ :וכחב עוד מקשו הכי אמאי אמיי׳מכו כה״ג לקול'
ה 5לב קיאין גדי;
או תחתיה מפני כנסר או ספירס ע״ג הקיכוף פסול׳ימוקי רב חסד׳ולנאות' מות':
כיסא איסכא לחומרא ימגו דלא הויא דופן לסכין סכת לא הויא דופן לענין סוכה פרלן כעויללעכ״נ.
מהרי״ל
ודחקו בקוסיא זו לומר דלא שריי מסוס מגו אלא איסוראדרבנן ולאוקומי אדיכא <כ׳כ
תרל כל הדכרי׳כפסולי׳איק פסולי' אלא לסכך אכל כלס כשרי׳לדפנורו וכו׳
דאוריתא ואין זה כלוה שככר הוכחתי בחידושי דאפי׳מאי לאסיר מדאורית' סרי 5שאין לל לפין כל
מסנה בפ״ק ( ד י ) 3וכלס צפרים לדפמ׳פדש״י כל הפסולים ששנינו
מסו׳מגואלא כךאני אומ׳סכיוןשהתורה פייסה סחיצומיה שלסוכהוא״א לסכנות ג לרכז עדיף טפי
לסכך כשיי׳לדפט׳דכל סוכות הכמובסכך במשמע דדופןלא איקרי סוכהודגפקלד
סלא תהא צריכה לעשות ג׳לזחיצלת
בסוכת בסוכות מייתורא דקיאי ולא ממשמעות ' הילכך סוכות ימי סוכה כלא שבת ודאי לא בא להכשירה לשש׳יסי׳בלב׳והסביעי
לן דפט׳מבסוכת
שליחלממד׳ שאינן
תפש לך מגמך ומיקבך אסכל הוא דקאי • וס״ש ואפי׳חמתה מרובה מצלתה סם
הכשר י־ומר שאין מדרכה סל פויה סתתן הפס' סאיצומהפי ' בכל זמן וכיון שא״א שלימות לצ׳עלל
מחמ׳ למהיצ׳שתתיר לחצאין מגודהויא דופן לטנין סוכה הויא דופן לענץסבת ומפתה ינ״ה6ל 0ז’5יעש'
*ר חמתה מחמת סכך ולא
ממב׳מצלמסמ
(1ז) אמאי זקמט דסונה שחממה
למעלה
אפי׳ בסוכ שאסור לטלטל בס מדאוריתא כגון שפיק סלה מרובה טל העומד או עגיל
 ,דפנות ר יאפים אומר אף מחמת דפנו׳ופרש״י חמתה מחמת סנן פוסלת בה ולא
ל ני אה
ליה
ובלבד שאח' ממחייצומיה ארוכה הרבה ונפרת כולה מסוס פסל היוצא־מן הסוכ׳כדאימא
קממ׳מהמת דפנות ואוקימנא לר׳ייאסיה בסיסה והילכך הלכה כת״ק1
נעלת א
לל< יי
סיהו עשויות כראוי כשיעויס וכמנינסכיצד יתכן שתים כהלכתן ושלישי אפי׳טפת בספ״ק אפ״ס סלעכין סבת צפוי לטלטל מדאוריתא להלן מן הדופן הקצר בשבת קאמרי' דנל״ה נמי
דעלמ׳אפ״ה בסכ׳דפופ׳סרי משו' מנו טכ״ל  :ומ״ש יבי׳ואס עשוי׳כמבוי מפולש
מיזיי5״ה< °
בריתא סס ( דף ו ) :הילכ ך אס יש לה ב' דפנות זו אצל זו פושה טפח מרווח וכו'
סס על ברימא«ו אוהו טפח היכן מעמידו א״ר מימון ואי תיסא רי״בל עושה טפס טושה פס ד׳וכו' כבר נתבאר וכפ׳כר״ן גבי הא דאמר רכא סיכך ט״ג מבוישים לד
שוחק ומעמידו בפחות מגי' טפחים סמוך לדופן וכל פחות מג׳סמוך לדוק כלבוד׳ לחי כשיר׳מוכח בגמ׳סהעוס סוכתו בכה״ג כיון שאיני מפולשת לגמרי כמו העושה
דמי אסר רב יהודה סוכה העשויה כמבוי כשר׳ואותו טפח מעמימילכל רוח סירצ' סוכמו במבוי באמצע כמנ׳רחק מדפנות החצ׳כחרתבטפח סוסק פסות מג׳סמוך
ר׳סימון ואיתימ' רי״בל אמר עושה לו פס ד' ומשהו ומעמידו בפחו׳מג׳ סמוך לדופן לדופן כשם שניתר' בו פרכס דאין לה שתי דפנות דטריבן ולא הצריכו סס ד׳ אט)
זכל פחוס מגיסמוך לדופן כלכוד דמיומ״ס התם דקאמרת טגיא בטפח שוחק ומ״ש בסוכה שהיא מפולשת ואין דוק אמצעי כנגד •וכתבטר׳דמדאמ רכא״וצריכ׳נסי
הכא דקאמית בע־א פס ד' התה דאיכא פני דפנות כילכפן סגי ליה בטפח שוחק נורת פתח איכ׳למידק שאין צור׳סתח מתי' בשתי דפמ׳סל סוכה אע״ס שהו׳ מתי׳
הכא דליכא בידפנות אי 6יכ' פס ד אין ראי לא לא ופרס״י טפח שוחק מודדו בד' לסב' ולכלאים דא״ה מאי קולא דדופן שלישית הרי לבוד וצור׳פמח בכל הדסנו' הן
מתייק אלא ודאי אין צור׳פמח מתי׳ ומשלים שיעור דופן בסוכ׳אלא כדוקסליפי׳
אצבעות שאינן ניגעות זו כזו דהוי טפח ומשהו ומעמידו בפחות מג׳סמוף לאחת
הדפנות■ יפחות מג׳כלבוד דמי וה״ל כמחיצה של ד׳טפהיס ימשך סונה שבע' נמצא בלבד דמסמיע׳בהא כסוס ' מסב׳ולפ״ז צרי׳ליוהר שלא יהא ככל קמו׳הסוב פתחים
רובו של דופן עשוי כמבוי המפולש שפתי הדפנות זו כנגד זו כשרה דהא כמי קיי' כיון דבפיצן סתי דפנו׳רפויק כסוכה העשויה כמבוי כמי פ״י פס ארבע הא איכא
כהלכתן לכל רוח שירצה שהרי יש כאץ ד ' יוצאין ולאי ז׳ס שירצה יעשנו עושה פס שתי דפמ׳דפריבן וכבר כתבנו שאין צור' פתח מועיל לסוכ׳משו׳דופן אע״ס שמועיל'
דופן ר׳טפחיס ומעמידו בפחות מג סמוך לדופן אצל מקצוע ספ ד׳דכי אמרי׳למד לסבת וכלאי׳כמצ׳שכשיס פתחים כד׳דפטתיהליכא שתי דפכידפריכן וכ״נממ'}ש־
איכא ז' טפחים אורך כדי סוכה קטנה שתי דפנות סלס כהלכתן כמין גם דאין הרב'אלברג״לובי בשם גאון שאין צור׳פמח מועיל להסלי׳שיעור דוק בשתי דפ 5ו'
ניאות מפולסות פי הא^ ואימא מו בגמיאמר רבא ואינה נתית אלא בצורת פתח הסוכה ובי מן דין צרי׳ליזהר לפי פי' הרי״ף בהסיא דאמרי ' כפ״ק דעירובין צורת׳
איכאדאמרי אמר רבא ונהרת נמי בצורת פתח איכא דאמרי אסר ר 3צ וצריכה פתח ספסא׳מן הצד לא פס׳ולא כלום אע״׳ס שאין פירושו תחוו׳כמוסאכחו׳בסמו׳
נמי צורת פתח ופסקו הפוסקי׳כלישכ׳נהרא מדאיתא בגא' רב אשי אסכחיה לרב בס״ד עכ״ל  :בחב המידכי (וכ״ני הג' מיי׳פ״ךנר׳לדאבי״סשאם מגיפי' הקנים־
נהנא דקא עביד טפח שוחק וקא טביד צורת פתח א״ל לא סבר לה סר להא דרבא העומדי׳לצ׳ורת פתח עד לסכך אע״פ שאין קנה על גביהם כסר  :וכתב עוד ה 'כ׳
 1אמר וגמרת בצורה פתח א״ל אנא כאידך ליסנא דרבא סבירא לי דאמי וצריכה׳ דאיכא ג׳מחיצו׳א״צ צורת פתח ולא נהגו אלא לנויבעלמ׳כדאמיי׳עסהסוכ' נאה׳
נמי צורת פתח ופרס״י צריכה צורת פתח ששסע׳ דמרויהו בעינן טפח אצל היוצא יוה"כ הכלבו ) ב :וא□ הסמים כהלכתן וטפח בשלישית אפי׳ יש בשתי המחיצות
וקנה בזוית שכנגדו וקצה שעל גביהן קאי מטפח זה לקנה של זוית וכ׳הר״אס דיכא פתחים סיבה וכו ' כשרה ובלבד שלא יהא בהם פיצה יתירה על י ' אמות יכו בפ״ק
אהיצא דעריבן סחיצ ות קאי יסיה מסמברי' למימ׳דסוכ׳העשויה כמבוי ציון שצריך דסוכה (סס ) תניא דופן סוכה כדופן שבמ׳ובלכ׳סלא יהא בין קנס להבירי ג׳ססחי׳
בדופן השלישית פס ד ומשהו ויש בי הכשר סוכה כשאתה מעמידו בפלוו׳מג׳סמוך ויתירה סבת על סוכה שהשבת אינה כיתר אלא כעומד מרובה על הפרוץ׳ מפא״ב
לדופן אין צורת פתח ויש שפסקו כך וי״א מדקאמר מלמודא מ״ס הכא דסיגי ליה בפוצה ופרש״י דופן סוכה כדופן שבת כל צלי׳ דפנות שהתירו חכמים לסבת מון
בטפח שוחק ומ״ס התם ונו ומשני הניא דאיכא כ' דפנות דעריבן סגי בטפח סוהק מחיצה סל שתי בלא ערב כדאמרינן בעירוביןמקיפה בקנים ובלבד שלא יהא בין
אלמא יתרון התיקון במחיצות גרוטו' דלא טייבן אסוי אותו למחיצו' טוגו׳ להתיר קנה לחבירו ג׳טפסיס ואע״פ שרחב קנה אינו אלא מלא אצבע ויש בין קנה לחכירו
בתיקון גרוע וסקולי׳הס לפניןצורית פתח וסבר' הראסוכיומר חזקה אלאסהיי״ף ג׳טסחי׳חשר משהו ואיכא סרק מיונה טל הטימד שפיר דמי דאמיי׳לביד וה״ל כולו
איית ליס סברא אממינה צמו שאפית וצרינין׳ אצו׳ לילן אחריו וצ״כ סרמ״כס טכ׳ל• עומד או של ערב בלא שתי כמזנן התם מקיפין ג' חבלי' הוי היקף כמי לדופן סיכ׳
וגם הר״ן 3דאיצא מ״ד ובסוכה העשויה כמבוי ציון דבפינן בה פ  6ד׳דופן גמור ובלבד שיה' זהיר שלא יהא בין קנס להבירו ג ' טפחים צססוא מקיף כי היכי דאמיי'
היא וחולא כעיכן בה צורת פתח אכל סמז״בם צח׳דלסוכ׳העסיוי כמבוי נמי במינן לענין שגס דא״כ נפק ליה מסירת לצוד ודוקא במקומו' הרנה דס״ל פיון מרובם
טרח כתא ומיהו כל סיכא דעביד דפנו׳של ז׳טפחי׳ תו לא כמי צור׳פתח שאין צוי׳ על העומד אבל מקוס א׳או ב׳ מקומות ה״ל כפתחים פס׳שכ׳אינה ניתית אס ים בם
ונןבטלי
אמ׳ר3א ובן פתחים סיבה שאין בהם צורת הפתח ורבים על הפוימל
 mסיוג•Wmיו $״ש ומותר לטלטל בה אפי׳בסבת וט׳שסידז)

 7הדברים הפסולים אינן פפולין אלא לסכיאבל
הר/
כול׳כשרים לדפנות שרפנות כשריימכל דבר*י
ואפייחמתו מרובה מעלתו ובלבד שיהו עשויות כראוי בשיעור׳

א־ח

הלכות סוכה

תרל

$מרטלי ליה לעומד משא״כ כסוכ״דסגיליהבשמי׳כהלכמןושלישי׳אפי׳טפח ואסי׳היו דעלמא 5סו' לכלכל כמבוי כיון שהוא פרוץ כרוח ׳ד משוס מצות סוכה התייוכמו
לה פתחי׳בשתי הדפנוא׳אובדכי מציפת לכו בהדיסתי׳הפרוצו׳ה״ל פתק מירב" שהתירו גבי פסי ביראו׳והר״ןצ׳סיצך ע״ג מבוי סיס לו לסי כשר׳כלוס דמגו דהוי5ן
פרי וז״ל הר׳אש ימיים .פב׳על הסוכה שהסוכה ניסית
כטפח ושב ' אינ׳ניתי־ת אלא דופן לטניין שבת הויא דופן לענין סוכ׳ ומתון סוגיית הלש פר דלאובספוי ס6ימ
כעומד מיובס על ספרון אם הים בהיקף פתחים שאין בהם צויתהפתח מצטיפין מפולש עסקינן כמו שכתבתי כפיוושי דאי הכי קשי׳ כיון סיש בה ג׳מחיצי׳למהלן
פס הפרוץ לבטל העומ׳משא״כ כסוכ' דהא
לאכשויא משוס מגו דלתי המתיר בס3ת
סגילי׳בסתי׳כהלכימז וכו׳ואפי׳יש
מענו׳
עושה פס ד׳ומשהו ומעמידו נפחו׳ מלסמוךל! דופןונותןקנח מהפ׳; הירצ׳בזה כגקססיכ׳כלסיחוץיחו׳מדופן
פמחי׳היב ואקלהס צוי׳הפתח
והימב״ס
על הדופן הא׳ואם הב׳כהלכתןוטפח בשלישי׳אפי׳יש בנהמחיצ' האמצעי והחי מגונ״ל דהכי למיינןליס
פ' ובלבד שלאי יהא סס פתח יתר על עשר
דכיקדהאי לפי ממי להתיר המבוי3ל!5
פתחים הרכה שאין בה צורת הפתח שכשתצרף כד הפרוץ יהיה
פסו׳
אכל אם פיה שם פתח יחי על עסי אע״פ מרובה על העומר כשרה ובלבד שלא יהא בהם פרצה יתיר׳על מסיג' שלישי׳מדאורי׳ליכ׳ראס׳לחי פסו
סיס לוצור׳פתחציי׳שלא יהא פיקמיוב׳ י״אמות ואם יש בה צורת הפתח אפיי ביתר מי׳ כשר׳והר״ם בסז״ל מעיב כדאיתא בס קדשירובין ממעמי
פל העומד
וכ״כ גספדהמצו׳ודברי תיסא כ׳אפי׳יש לה צורת הפתח אם יש בה פרצה יות׳ מיי פסולה אא״כ להכשי׳סוכה זי מדאורית׳וכיון דסאילחי׳
פן דהא
תק
ואס
יש
לו
צוית
פתח
אינו
נמי ממי להתי׳פכיי זה מדרבנןעאמ״ס
צרי למעט ואין הלכה כיב דאמי אתניים עומר מרובה על הפרוץ ולא נהידא דא״א הראי׳ש ז״לינעץ ארבע פיס לו ג׳מחימ׳אס׳ה ציי' הואלהכשירו
צייך למעט ואין חילוק נצור' הפתח בין'
קונדיסיןבאטצע הגג וסכך ע״ג פסולה דלא חשבינץ להו כמחיצות של לחי מדרבנן נמי שיי לסוכה מפו׳סגו
י ' ליות ' מי ' עכ"ל :וסהר״ר אליה מזרחי ז״ל
ואם נעוץ אותן בשפת הגג ומכך עליהם כתב הר״ם במז״ל דכשר' דידיה אפילו מדרבנן ואס לא על דרךוס
תיר׳רל״ק דמנ״ל
לומ׳דאיןחילו׳בצור׳סת'
שרואין מחיצו׳הכית כאילו עולות למעלה וכ״ב רבשריר׳והרי״ץ איני מאה כאן מגו כלל ואףע״גדרבס
5ןי  .עשר
ליות׳ממש׳עד
סייצי׳מזפפמאח'
גיאת אבל רי״ף פסל וכ״ כ אבי העזדי וה״ר ישעיה ולזה הסכי׳אי׳א לטעמי ' אזיל דס״ל לחי מסוס מחיציסמי
שכפחו׳מעש׳כסיר׳לגבי׳
סול
ואפי׳בסריץ
וכדכתיבנ׳הגיאיהרי״אף כהלכותיומסוס
הרא׳זשז״ל  :מבוי מפול׳שתקנו בלחי מצד א' ומצדו השני מפול'
מח־ביעל העוע' הה״נ כיתרו׳מי׳שיס כהן
דמשמע דקי״ל הכי אבל יש לתמוה עליו
בלא שום תיקון וסיבך על גביו כאותו הצד המתוקן בלחי הסוכה
צורת פתח כשיה אפי׳ בפרוץ מרובה על
שלא סי׳דלא שרינן הכי אלא בסוכהבשב׳
פעועד דילמ׳הא דמתיר במתני׳היתר מי׳ כשירה בשבת שבחג ומותר לטלטל בה אבל בחול פסולה וכן
אבל בחול לא כיון דלא משחיי אלאמשו׳
בצורת פתח כסו הפחותה מעסר׳לא לכל סיבך ע״ג פסי כיראו׳ברה״ר שהן דיקורו׳נעוצות בדי רוחות זו מג'
סגו ולכי מוכס כגמ׳ולפיכ׳דחקו בסוגיו׳
מילי השוה אותן אלא לענין סאינ׳מפסד' זו כזה שכל אחת נוטה אמה לכאן ואמה לכאן כשלהסוכ׳בשב'
הגמ׳לומ׳דאפי׳בחול משמיי ואינו מחוור
כמחיצה כלבד סכמו סספסותה מי׳אינה שבחג ומותר לטלטל בה אפייאם אין
בחצר פסולה• היה אכסדרה כפני ביניהן בור אכל אם עש׳ כן פכ״ל  :והרע״ב׳כ׳כפ״ד כדברי הר״ןשאין
הכית
וחצר
לפניה
ועשה
יזשוכ׳פיצס להפסיד את המחיצ׳כך היתל
הסוכה כסיר׳אלא לשב׳שבתוך החג בלב:
סוכה בחצר בשני דפנות
שלמות
מפפריאס יש בה צורת פתח אינה חשובה
ומו׳עוד הר״ן שיש מקשין אסאי אמיינן
פיצה להפסי ' את המחיצ׳אבל לעכין פרוץ ערוכה על העומד דוקא נפחו' מי׳כסייה האי מגו לקולא ניס׳לי לחומר׳ דמגו דלא הייא דופן לסוכ׳לא הויא דופן לסב׳ומיר'
 5בל ביתי מי׳כצורת פתח אינ׳כשיר׳אלא כשסעומל מרוכ׳על הפרוץזוס׳הש ' לבה' דכיון דבאידך דרבס דא׳ מ׳ וכן לשבת מגו להויא ריסן לפנין סוכה הויא דופן לענץ
סוכה שדעת פימ״בס לפרס הא דתני׳יתירס שכת על הסופה שהשב' איכה ניתרת שבת אנו מוכרחים לומ׳המגו לקילא ולאלחומי׳טהכעס שכתבתי בסי׳זה ממילא
 6לא בעומ׳מש״כ בסולהייפו דוק׳כרו' סלישי׳דדי כסולבמחילטפח או בפס ד׳כפי
סמפי׳דמגו לקולא אמיי׳לסוער׳לא אמיי׳•  plסיכן ע״ג ששי פייאו׳הרשו׳ סיבי׳
סה שנתבאר אבל כשתי׳הרי דינה כרין שכת וכפי״ו מהשבת לסדע ' הימ״בם הוא וכו׳ג״ז שס צמר רבא פיכךע״ג פסי ביראו׳כשיה וכ הר״אש כסיה בשכת דפוכה
שיתר מי עם צוית פתח כי׳בלא צור׳פתח מה י׳בלא צור׳פפח פרוץ ערוב׳פל העומ'
דמגו דהוי דופן לשבת הוי נמי דופן לסוכה ואע״ג דלא המירו אלא לעולי תליס
לא אף יתר מי׳בצור׳פתח פרוץ מחכה פל הפומד לא וכפרלפפר ויש לה צורת פתח ולעולי רגליינמי לא התירי אלא לבטמסס אבל אדם מכפס ועולה מכסםויורד
איפס׳שסוא ז״ל יודה שאפי׳פחץ מרוב' על הפופ' כשר הוא וכן הכשיר הוא ז״ל גבי מפו' מצות סוכה התירו אף בשב ' דפוכס וכ״כ סר״י ג״את שמותר לכלכל בס מידי
סוכה ואולי שהיא מחלק בין סוכה לשבת בענין זה ומסר׳ההיא ברית' דטולכפשט׳ דהוה אפ׳כהלכמןושלישייאפי׳טפח וראבי״ה כ ' ואעי׳לא נתקן להתקין ביראו׳ כגון
וכלכתכתישסעכ״ל:
ומ״שבהל׳סולסהדס״בטמפ׳דההיי׳כיית׳כרוח שלישידוק׳ שאין כור כיון דאס היה סס בוי סיס נדון משו׳פחיצהוסרי ובחצי אס עשהכיוצא
סיירי אבל בשתי׳הרי דיצה כדין שב׳קשה בעיני דא* כ לא היה צריך סרע״נ׳לכתב׳ בורפיא כידי אסהיתהכשייה ויש מרבותינו שנספפקו בדברים הללועכ״ל :
שהרי ככר כ׳דיני דופן סלישי׳באיתו פ׳ונר׳דה׳ק ה׳פמ׳סלא הכשירו בפרוץ סיוב' והמירכי כ׳ג׳יב דברי ראבי״ה* ואס״כ כ' ור״י כתב אע״ג דלא התירו אלא לבהמתן
מל העומ׳אלא בדופן שלישי׳דוק שכןעצינו שהקילו בה ואמיו דסגי כה בטפח שוחק סל עולי רגליה מ״מ כיון דסדאורית׳סרי מל טנין אמרי׳ מגו ע״כ ונר ששפמו סל
 5ו כפס ד׳והילכך היקילו בה כמי היכא שמפן שלישית היא ע״פ נולה אלא שפרוץ ראבי״ה דלא מכסיינן בסוכה פסי ביראות אלא כעין שהמירו לעולי רגלים דהיינו
כלדפנו׳הצסארו׳דינסבדיןשב׳״ורבינו ייוח׳לעל הכרית'^ בשדה במקו׳ שאינו מוקף מחיצות ואע״פסלעולי רגלים לא התירו אלא כסיס סס
מרולעל הערמ׳אכל
הכזכ׳נר ' לפי פרת״י דנסוכ׳כסר׳אפי׳אין כעומ׳הכס׳סוכ׳צלומ׳כשתניף כל המו« ,בור והכא שרי ראכי״ה אע״ס שאין שם בור איכ׳למימרדסמ׳הנור סואהדב׳הצריך
שלא יהיה ז׳טפחי' שהוא הכשר סוכה וכ״נ דפת סר״אש ויש מי ספי׳כי דוקא בסוכה
להסוהבא הויא הסוכה הדבר הצריך להם אבל מאסר שלא התירוססמ* יפסי
גדולה הכשירו פרוץ מרובה על העומד דכי מציפת כל העומד יס בו הכשר סוכה ביראות אפיי בבור שהוא דבר הצריך לפס אלא במקו׳שאיכו עוקף מחיצו' ס״גלא
צסי׳מפחר,כאן וכא ן ואינו מחוב' יחד אכל סוכה שפשאה כולה פתחי' בפנין שאם הכשרינן אלא במקום שאינו מוקף מחיכו׳וסר״ן כשיש שחלפו מל הרי״ףשהביאה
מצרף לכ סטימ׳אץ כעומד כשיעו ' סונה פסול׳ סי' וכל זה מיירי צפהפתחי׳ אין בהם להא דססי ביראות בהלכו' שכיון שלא הפיח פסי ביראות אלא לעולי רגליםבלבד
צורת פתח דאס הים כהס צורת פתח כשר׳אפי׳כשכ׳ואסי׳לא נשאר סס הישר סוס' י כדאית׳בפ׳עופין פסץ האידנ׳ליכא פגו וני' סהרי״ף סובי סמ״ג פסי כיראו׳לאו
.וכן הדין כחליצו' הרבה דיש סס היכר מחיצו ' ומורי סר אברהם ן' אספעאל כ ' כי 'ד דוק׳ אלא אפי כמין פסי ביראו׳התיח דכיון דמדיכא פסי כיראו' רה״י גמורהאלא
מדו׳בדופן פוצה פתח לאו כמחיצה דמי והיכ׳דליכ׳עופד כשיפו' סוכ׳בפקו׳א׳אלא שאסור לכלכל בס מדנייס׳וגבי פולי רגלים העמידו דבריס׳על דין תיי׳כוישלא
פאן מעט וכאן מטם ופתח מפסיק כין עומד לעומד כשי׳כל שיס בעומד כל הדופן ימצעו לעלו׳ליגל& ״נ אוקמוה אדן תודה כד שיס׳סיפק ביר כל ארס לזיו' נסצו'
נדי שיטו׳סוכה ואפי׳ספתס יתי מי׳והיכ' לפרוץ מג׳ולמעל' בלא צורת פתח מסעי׳ זו ואין זה מחוור אצלי דא״כ סיכךע״ג מבוי סיס לו לחי וע״ג פסי ביראו׳ לא שייני
נין עומד לעומד אם הפרוץ יתר על העומד כטל ליה עומ׳ אם אין בו שיעי סוצ׳כא׳ כלל ובגמ׳עצרכין להן וא״א אא״ב כדחוק כזה פכ״ל וקושי׳זו ססקש׳לימ׳אלא לפי
דהיה׳דטומד מרובה על הפרוץ אס יש כעומד שככל הדופן כשיעור סוכה כשי ו 0יכ' מה ספי׳רהא ראם'רב' סיצך ע״ג מבוי שיש לו לחי כשיר׳משו׳מגו ס יא אכללהר״אש
לפרוץ פחות פחות מג' אשי׳ פרוץ מרובה על העומד כשרה ולא עוד אלאשהפרוץ סכ׳דאע״ג דבסכתדעלמ׳אסו׳לטלטל מסו׳מצו׳סוכס המירו כמו שהתירו גבי פסי
(( ) 4הכ 5גן*כ 1עש!תמתי(3פשהגנ» 7ביראות לא קשה מידי  :הלח א כסדר׳כבית וחצר לפני׳ופסססוכ׳בחצ׳וכו׳בספ״ק
סצצויף תשלום שיטוי סוכה עב ל Jז
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פוסלי׳אמ׳רב הוצא מחלוקת פל שפת הגג דר׳ יעקב סכר אמרי׳גוד אסיק מחיצתא לא אמרי׳פי תקר׳יויר וסותם ופיש״י סיכך ע״ג אכסדרה חצר העוקפ׳גפי׳סתוכ'
 1רכהן סברי לא אמרי׳גוד אסיק מחיצת' אבל כאמצ׳סגג ד״ה פסול׳ורב נחמן אמי ופתוחי׳לה סביב מג׳יוסו׳ולפני הכתי׳עשויי׳אכסדראו׳סכיב לג׳ רוח ו׳והא נסדרה
נאמצע הגג מחלוק‘ איכעיא להוכאמצ׳הגג מחלוק׳ אבל ספת סגגד״ס כסייס או פתיח' היא ואין לה דופן לצד סחצ׳וזה סיכן ע״ג כל אוירה סל חצר וסמך הסכך טל
לילמ׳בין בזו ובין כזו מחלוקת תיקו וצ׳הר״אש כיון דסלקא בתיקו עכדי׳לחומרא שפת קירוי סל אכסדיה ואין דופן לסוכה זו ואין מחיצות פניסיו׳מופילותלשונה
כרבנןדפסלי בזן וכזו ואליבא דרב נחמן ולכך השמיט' הרי״ף ז״ל אכל ר״י גיאת צז דיש במקית סאכסדר יותר מד׳אמות אכל לצד הסוכה יש לאצסדר׳סציסין עמודי'
לרבשרירא גאון לאגריסאיבפי׳להואלאה״ג ורב נסמן אסבאמצע הגג מחלוקת כמין חלונו' וניניה׳פחות פחו׳שג ' כסיה ראשיי' בהו לבוד ובאין בה פצימין פליגי
 5בל על שפת הגג ד״ה כשילס יפשק יכן ס־־ב נחמן וכ״ב הימ׳בט נעץ ד  ,קונדיסין דאביי מכסי טסו׳דאמרי׳פי תקיה יורד וסות׳כלימ׳עוביין סל נסרי'• סהסוכ׳סוכי
 .מל ד׳זויו׳הגג וסיכך על גבן הואיל והסכך על שפת הגג כשיר והאין את העפיצו' ראשיהם הכלה לצדהסוכ׳יורד וסופם מכל צד ורגא אמ׳לא אסרי׳פי מקרה יורד
התחתונות כאילו עולות למעלה על שפת הסיכוך וכל הספר יה שלנו ישנה הנשיא .וסותם ומפ׳בנמ ' כפסיה דאט״ג דלגבי אכסדרה סבר דפי תקיס יורד וסות׳סאני
סילכךלאסמכיכ׳אגירסתיב טייר' להקל וכן פסקו רבי׳יפעיה וה״ראכי״הדכין הת׳דמחיצו׳לאצסדר׳פבידי אבל הכאדלאו להכי עגידי לא ופרש״י מחיצו׳פי מקי
נאמצע וכין על שפת הגג פסולה עכ״ל וכן דעת הרא״בד ז״ל  :מבוי מפולש זה לשם איסדר׳נעש לסיו׳מחיצה לחללזס אבל לא להיו׳מחיצה לאייר־ שחוצה להן
*ומקנו בלחי מצר א׳ומצרו השני מפולש בלא סוס תיקון וכו׳כך היא הנירס הנכוצ' ואילו מחיצ׳מעליית׳הוה סמכינן עלס אכל לאכשויה ע״י גרד אחי' לא דכי אגמייה
ובקצת ספרים יש חסרון וסדין שם ( דף ! ) אמר רבה סיכך ע* ג מבוי סיש לו לחי רסמנ׳למסה גיד אחי׳כשסיצ׳המסוי׳לחלל סלה אגפרי׳ולא לחוצ׳לה ומיהוהיכ׳ריס
בסירה וכ׳סרא״ש פי׳ מבוי מפולש ויש לולחימצדא׳ומצד הב׳אין כותיקין כשירה לה פצימין אפ״ג דלגיואי פבידן לבוד בפחו׳מג׳כסחיצ׳סתומ׳היא וסתוםהקשו;מל
נסוכה בשבת אכל לא בחול ואליבא דרב יהודה לאמיכפ״ק דעירוגין מבוי שאינו מה שפיס״י דלאביי פי תקר׳יורד וסות' מצל 5ד ופירשו .הס דכי פליגי בסיכך פ״ג
דאוי לשיתוף פירוש שהוא מפולס הכשרו בלחי הזורק לתוהו חייב הכשירו כקורה אכסדר׳סאין לס פצימץ ביש לה שתי דפנות כהלכתן כמין גס ואףע״ג דאין כאן
בזורק לתוכו פטור וקא סבר לחי מפום מחיצה וקורה משום היכר ואש  /דכשמן
סליעיתכלל סיי אכי-י ע״י פי מקר' אבל אם היו שתים זו כנגר ןו וליתא ל 6עצעי׳
מודה אביי דלא
סייגן

ד״מ
&ריכןלה ע״י פיחקר ורכ׳סכ׳דאפי׳כיש לס שתי דסנו׳כהלכתןפמץגא״ס לא אמרי ' הרמ״בס כפ״ד וסבי נקיסי'  :העד׳& הסוכמו סין האילנות והבלנית דפנותלס
בדופן סלישי׳פי מקי׳יורד וסותס כדמפר׳ספמ׳משו׳דמחיצו׳לאו להיי עבידי וקי״ל כסרס מפנה כ פ'סיסן ( דכד ) :ומ״שוהואשיקשו' ענפי האילן וכו׳שסבגמ׳פמ׳רב
מיכא ולבר פשו הוא סלא נחלקו התו על פרס י אלא באין לס פצימקדאילו ביס לה אחא בי יפקב כל מחיצה שאיכה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה מנן הסופה
ןצימיןאסי׳מג׳רוחו׳ליכמאן דפליג דכשר דלבוד בפחו'
מג׳כסחיצס סתומה היא  :סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לס כפרס והא קא אזיל ואמי הכ״ע בקסין א״ג הסVom
וסיים אפי׳יס כפי התקרה פל אכסדרה
־
סירוס
אילנות
זקנים
ופביס
וסאאיכא
מלא יכ!ל ליגע
&פח לא אמדי׳ביה יויוסית :וש״ש
היה
נופו דסביד ליה בהוצא ודפנאופרש" י «הן < כן נת3
שלמו' ובצד הגסמכי ^ אכסדר׳בענין שהסכך נוגע בפי האכסדר'
נאגזלה קוקקחא
להנליט׳כמו עמייבי ז 30יבסנים ו
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: PJJP
נחוץ וט' פ <ד יט )רכ אפי אפכחיה
לרב
כהנ׳דק׳מסכ׳ט״ג אכסדר׳פאיןלה פצימין ללה עמודים שנפמכת עליהם והם בפחות מג׳ בין זה ילזוז כשירההטף מן הדופן דעביד ליסאורג בטף
רחשיבא
מחיצה
אף
לסוכה
ואס
אין
ל
\
ז
עמודים
אפי
׳
אם
בפי
כמין מחינה פלא יכיענו הרוחופריך
א״ל לא סבר לה מר הא דאמי רכא יס לה
התקרה של אכסדרה טפח<! א אמדי׳ביהיידו* ומות^ הכשי׳הס וכ ׳בגמרא א ה מאי למימרא ומפני מהו
פניפין כשרה אין לה

( ל)
למ3
מהרי  «,אל יתליז
נש« כס יריעית
5 kז« זענז אלא

סצימץ פיסולה
אסיי לי נראה מכפני׳ושוס מבחו׳איכמי
נראה מבחוץ ושוה מבפנים דאיתמר
נראה
מבחוץ וסוה
מבפנים
;ידון
ולחי .היינו
פצימין
,
משוס . .
לחי . . .
_
ופרמ״י
רב
אשי
אשכתיס
לרב
כהנא
לארץ
כשירה
אפי׳הגג
גבוהה
הרב׳ובלבד
שיהיה
מכוין
כנגדןהרוח מצויה מניד׳ אוחס תמיד ומילא בין
וכו־פוכה זו סתיס כהלכתן היו לה דרוס ואפייאינו מכויןסשש קר שהו׳סזו׳ג' מגדו בשיר׳יאם אל
גבוהההאמירי׳ בתבן ובקש כדי פלא מניד אותס
ומזי'והפלישי׳סמוכ ' לאכסדרה יל^ היה אלא י״ט אפי׳אין בדופן אלא ד' ושני משהויי' כשירח שמעמידה הרוח וקשר אותם הרי זו כפרה והיי״ף
עיש׳כהטפח סא עמחכ«י ^ח ׳י ל יסהיס
באמצע ואמרי' לבור למעלה ילסמה וחשוב כפתן'
היוהרפנוחוסיא״ש סתיו סתס מימרא זו דיב אחא
 03פצי׳סכוספח וץ ףי עומר!5צלי;־ יצא
גבוהים
מן
הארץ
ג״ט
פסולה
העושה
סוכתו
ב
ק
ךיא
^
ן׳
והאי
^
נו
׳
בר
יעקב וממילא מסמ׳דכפהאילנו׳ דפנו'

להיילה דופן כיקשלא כעש׳ לפזם בך היה לה b
<־־' כמי «י־  ’ Pא״ןנ’1מיל «ל" סס נ "ו <ל"™ :
שנראה בפנים ושוה בחוץ כזה כין שנראה בחוץ יעווה בפני מה סימ״כס נס־י ־פימה סי־מי !4האילגי'
כשיר׳והוא שמגש׳ צורת הפתח ידופןהג׳על פני כובו הי־ו רפניתיהוהאילנות דפנות לס אס היו חזקים או
גבוה י״ט או אפי׳אין בהם אלאז’ ומשהו ומעמידן פפחו׳מלסשךסקסי אותם וחיזק אותם עד פלאתהיה

[ 36מסוך ׳ יחכ
! דפנו׳לה כשידה והיא שיקשויענפי האילזישלא ימרם הרוח עןכלי
l*U־ ^׳"י
■-
וי ?
נדו®^ 5וםי
פני רוח מצףה אעה מ
מנידחן
 3TU1הר ף
כ אין
נכון
אלחמומבשוס
לסופי‘ ו^וסמ^״״,׳• פכיי
מחיצה «,
שאינה יכולה !לעמוד״ל ^
 ,לעפי
כל :המחיצו
מיריעותעסל
פשתןוכו
« *״ס
איניני־ ^ ל ^ל ןד פרץ ע ב אץ נכון לעשות כל המחיצות מיייעי ™ ®3ף! י נספ׳ק :ונושק מס־נה יופי׳מני׳סונו'
לה צרי שיהיו בענק פלא תהיה מח מצוי׳

העומדי׳בצכסדר' להלן מבכגד השרכ ׳^ ז
רואי! אתחלל־נר׳רוחב פצים זה בהתסל '

בלא קנים אע Sשקושרין בטוב זיכינין דמנתקי ולאו אדעתי
והוהבפ׳הישן ( פס ; חכיא עשאס לבהמה דופן
ליה מחיצה שאינה יכילה לעמוד בפני רוח מצויה
והרוצ׳לעשות לסוכה י״מ פוסל ור׳יסודס מכשיר וידוע

שבפני׳ וגיא׳ סהי׳סו ףהד יפ ישצ| ינוב ^ס
שבשביל מחיצה הועמד שס אבל בחול אפיי אס הוא יודע שפיר בפ״ד וכ׳ ה״המ זה מבוא׳בעירונץ פי׳ טי
בליס  ;:מזי י^ ,השת,ח
,ה,י ^ צד רמי' יש מדהרקי'
כשעושיןדופןמקני' להעפידן
דריגרילתזכדאמרי׳ שהוציאוהו (ד מד ) בריתו ואוקמתו׳והכל
ו״ה כנגדו או מן סצ׳וניני כעיעדי
מבחוץ 11
.
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מבואר סס חוץ ממ״ס רכינו שאסעשאו
ככי
 1׳
׳׳
<
,
סאינו מן הדופן כיוון מפו' לחי וה״נ נדון
לדע מותר בשפר ימי החג סאין זה מבואך
וסו׳דופן ופייט פציפ' זהו פצי׳שלה עכ״ל יב הר״אש קש׳ מה פציןמכוי לסוג כמבוי שם אבל מוכרח הוא ממה פאסרו כן בי״ט ואס החדס אינו עוס ' מחיצ׳ואץמהיצתו
איכ׳ג' נוחיצו׳ולא במינן לסי אלא לסיכיר במלמ׳סילכ׳סגי מר׳מבחוץ ושוהמכפצי'
מועלת כל שהוא לדמי לא נאסר ב י׳'ס ומוכרח הוא פסעכ״ל ודקדק רני׳לכתוב
לבהיכיר׳כל דסו הגי אבל בפוכ׳מסן ג כריך לפיו' ליושבי ' ב« וכ כמו פתי הדפטת להכפיר׳לומר דדוקא להכשיר׳סוא דאסו׳להעמידו לדעת בי״ט אבל שלא להכשיר׳
זי״ל דמיירי כשפש׳צורח הפתח לדופן סג׳ורב כהכאדהכילטעמי׳דאמ׳לעיל צייכה כגון שיש לה ג' דפנות ומעמיד האדם בדופן ד' מיתר בי״ט מאח׳פבלאו סכי הימס
נחיצוית פתח וכיון דכ״ל צור׳סתחמדאורית׳סגי לה בהכי דככל מקום צור׳פתח כפייה  ( .וכ״כ היאב״ד ) :יש מדקדקים כסעופין דופן מקני׳לספמיד דרך גדילת'
חשיב כמחיצה ולא במי טפח שוחק אלא מדרבנן הילכך מהני ליה ניא׳מבחוץ מנו וכו' :
הסומך סוכתו לכי^ עי המט' וכו׳כפ' היפן (ד כא ) תכן הסומך סוכתי לכיעי
סמטה
כפרה
ר׳יהוד׳
דמסני לפדן הבת ממי סכא כל ז ' ימי ממכס אי נמי הא דאין ' יבא דלא ממייפ
אומר אס אינה יכילה לעמוד בפגי מכמה פסולה ובגמ׳מ״ס
תקי׳כיוז דמחיצו׳לגוואי עביקולא לבראי היינו מזרבקכעלמ׳סילכך לעכץ
טפח
דיייהידה פניני כהר׳דרא ור׳אבא בי ממל סד אמי מפני שאין לה קבע וחד אמר
פוסק מהצי ני' עבסוץ ענ*ל ורבי׳כ׳כליסנא קמא דהר״אש למצרייצורת פתת כל זס ־ מפני שמפסיד׳ בדבר המקבל סימא׳אמר אכיי לא שאנו אלא סמך אבל סיכך פל
?וא ע פ פטת רש*י* .אבל הימ״כס כ׳בפ״ד תיכך על גבי אכפדר׳פיס לה פצימיןכין גבי הסטה כסירה למ׳ד לפי שאין קבע הרי יש לה קבע למ״ד מפני פמעמיד׳בדב׳
«היו נראין מבפני׳ואין כראין מבחוץ בין שהיו כראין מכחו׳ואץ נראין מגפני׳כשר׳ המקבל טומאה סרי אין מעמידה בדבר המקבל טומאה וערש״י בכרעי המטה מטס
לא היו לה פצימיי פסול' מפני שהיא סוכה הפשיה כמבוי שהיי אץ לה אלא ב׳כידי שלימה שאץ לה קבע שמטלטלת פ״י המסה ור' יהודה לטעמיה דאסר סוכהרירל!
?אנ 0דרה ואמצע האכסדרה אין כו כותל ושכנגרו אין פצימין וי׳ ה׳סמ׳שכך סיס קבע בעינן והקשו הפוס' והר״אס עליו דלקמן רפש יל ר׳יסודס סוכה ע״ג בהמה
מפיש הימב״ס הא ראיתפר פיכן ע״ג אכסדרה שיש לה פצימין וכי' אכפדר ' זו היא מפרש סעמא משוס דכתי׳חג הסוכות תעסה לך ז' ימים סוכה הראויה לשבעהin
פני כתלי׳זס כנגד זס ומקצתן מקור׳וסמוך לקירוי על הקצה אחד סיכך הסכך נמצ' אינה ראויה לפי שאין טולים לה בי״ט והשתא תיפיק ליס משו׳דמסלטל׳ע״ג בהמס
 9סונה זו אין לה אלא שני כותלי' ואס יש פצימין פי׳עסודיס בולטים ברוח ג׳אפ״פ ואינה קכט מידי דהוס אסומך בכרעי המס׳וכירוש׳מסמ׳דטעעא דאין לה קבע לפי
סכסוכה אחר׳כגין זוצי־־י׳פס ד ומשהו כאן יי כפני מין לפי שיש פציסין אומרי ' סי סאין י׳טפחיס מן השטה ועד הגג והא דקתני מתטתיןר' יהודה אומר אם אינם
מקרה יורד וסומס כלי׳פי תקר של אכסדר׳סהוא קירוי קבע יורד וסותס אכל כלא יכילה לעמוד בפני עצמה פסולה דמשמ׳סא יכולה לעמוד כגון ססמכ׳על יפיורן
פצימקלא וכן פי׳סר״ן לדעתהרי״ףדכי אמרי׳יש לה פצימין לאו בשמוכי׳פחו׳מג'
כשי׳אע״ס שאין מכרעי המט׳לסכך י׳לא חשי׳פראי כיון דאי פקיל לה למטה איכא
עסקי׳כדרך רש״י אלא כשיש לה פצימין באומו מס ג' א׳מכחן וא ' מכאן דכיון
שיש
אויר י׳והסוכה מתקיימת כדאמ׳אביי בשמעתין למ״ד אין לה קבע הרי יש לה קבע
לה פצימין אערי׳פי תקרה יורד וסותם ע״י השצימין ולפי סטה זו הא דאחוי לי׳רב כלו׳אישקיל לה למטה רמטס לחודה קיימא ואין הסוכה נפסל׳בשביל שהכטס בס
כהנא לרב אשי כרא׳מכחק וסרה מבפנים אתיא כפשטס שע׳י אותם השני פצימיןהיו מטה ומיעט אוירה מידי דהוה אכיי' וכסמו׳דלא הוס מיעי׳לא לפדן י׳ולא לענין
אומרים פי תקרה יורד וסותס ואין .נריך לי דסק במה שנדסק בו רס״י ונרא׳מדביי לואהא דאמר מפניסמעמיד׳בדכר המקבל טומא ' פיס" י אע״פשלאלממו פיסול
הרמ״בסדאפי׳בדאי׳לה פדמין לא אמרי פי תקרסיורל וסותם ע״י הפצימץ אלא אלא לסכך הואיל ופיק סכך אלו מפמידין הד כאלוסיכך בדכיהמקבל טומא׳ואהא
מרוח
אחת כלב׳וכ״נ מדברי הי״ן :היו דפנותיה גבוהי׳ייטפחי׳פשוט כפ״ק 3משנ׳ דאמר אביי אבל פיכך ע״ג סמט׳כסיה פיש״י סיכך ע״ג המטה ולס סמך הסיכוך
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ככרפי׳אלא
ע״ג
ימדו׳אבל
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דופני ססוכ׳אינס אלא מטו׳מפלסת צדדץלא פסו׳
וכויברימא סס (ד יו ) מחצלת ז׳וססהז ממית בסוכה מסוס דופן ופי׳הרא״ס כסס ר״י דהא לא גמריכ׳פיסו' מיני' לסוכ׳אלא לסיכך וזה לא הוא ולא טעמידיובפסולי׳
יש ' י שמעמידה בפסו׳פג׳סמוך לקרק׳ -וס־דש אפי׳הגג גבו׳הרב׳הכי אוקמינ׳בגס׳
ולעטן קבע כמי יש קבע לסיכוך והקש׳הר״אש מה בא אביי להשמיענו מסנ׳סלימ׳
(שס ) להאי בייה׳בסוכ׳גדולה פי׳ שהיא גבוה'הרב ' ובהדי׳ הצן המס (שס ) המסלסל היא אס אינה יכולה לעמו״בפני פצח' פסול׳הא אס ימל׳לעמו' בפני פצמס כשירס
דפנות מלמפל׳ אס גבוהים  pהארץ ג׳טפחיס פסולה מלמטה לסעל׳אס גסהיס מן ותירץ דאת׳לאממופי׳סאע״פ סאיןמכיפיהמס׳לסכך י׳כשר׳וכמו שכתבתי בסמו׳
הארץ י׳טפחי׳ כפרה ופרש י מלמטה למעלה שהתחיל לארוג מלמטה סמוך לקרקע בשם התו׳דכיו ^שאין הסוב' נסמכת על המסה ואי שקיל לה למט איכא אוי׳י׳וסוכס
ומגביה ועולה כיון שהגביהי׳כשיר' ואע* פ שלא הגיע לסיכוך  :ום״שן ובלב׳סיסיה
מתקיימת הדי יש לה קבע ואיכה נפסלת כשביל שהכניס בה מטה ומיעט אוירה
טכו -ן כנגדן ואפילו אינו מכוין ממש וכו'שם ( דף יז ) שנינו הרחיק את הסיכוך מן וכת׳ עוד הרא״ש ושרהביא היי״ף דברי אביי נראה שפוסק כר׳ייהודה וטעמיה כיון
הופכו' ג׳טפחי׳פסולס ופרס״י הרחיק את הסיכוך מן סדפמ׳לאו כגכסס ק 6מ' אלא דשקלווטרו אמוראי לפ׳טעס דבריו וגס אביי אסר דבריו אליבא דר׳יהודה אלמא
גמשכה פסולה דאויר פוסל כג׳אפי׳מן הצד  ö { :׳  lbואס אינסגכוסה אלא י׳טפחי' ס״ל כוומיה וגס אני אומי דטעס קבע עיקר כדאיתא בידוסלמי׳ולא ידמנא מאי
אפי׳אין בדופן אלא ד׳ושני מסהויין כשר' וכו׳סס ( דףיו ) אמר רב חסד׳אמר אביצר זה טעס יכשירו רבנן היכא דסמך על כרעי המטה ואין מכרעי המטה עד הגג י׳
מחצל׳ ד ' ומשהו מתר׳ בסוכ׳משו׳דוסן סיכי טבי׳מלי לה באמצע פחו׳מג׳למס׳ופחו' דירה סמחה היא הילכך נראה דרכי יסווה לפיושי דברית״ קאתא ולינאהכא
מג׳לממלה וכל פסות מג׳ כלבוד דמי  :ומ״ש היו הדפנו׳גסהי׳מן האיץ ג' טפחי'
פצוגתא על׳ל  :והשתא לדעת היא״ש דסטעס מפני שאין לס ק  :ע הוא שיקי יגס
פסוצה תשיס הזכיתיה בסמוך ואע״פ סר׳יוסי חולק סס וי 1ומ' כסס
טמלסט׳למעלס
תופס עיקר דברי הירושלמי שמפייטעס שאיין לה קבע היינו שאין י' טפחים מן
י׳ש כך מלמעל׳למט׳י״ם פס׳כת״ק והרא״ש כ׳סג׳רכנטרוצאי והימ״בן וס״ריסעי' המטה לגג כל שיש י׳טפחיס מן המט׳לגג אע״ס שסמך הסכך על כרעי המט כשידם
הסקי כלאבל ר״ע וי׳'ס וראבי״ס פסקו נר' יוסי מיסוקו מ « ו וי״י גיא׳ פסק כיכנ
ואס אין הסכך סמוך על המטה כלל אל)5
ע״ג
וכן דעת סרי״ף מולא פסק כרכי יוסי אלמ׳סבר דהלכ ' כרבי׳וכןהלצת׳ע״כ וקפסק
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הלכות

סוכה

תרלא

פ״ג קונדיסין מקועין כארץ אע״ה שאץ י׳מן המטה לנגכסרס דכיון דאין הסוכה
סמוכה עליה לא חשיכא היא קרקעית הסוכה אלא הארץ וכך הס דברי רבי׳ וממ״ס איכא בינייהו נעץ דספודץ סל בחל וסיבך עליה דלמ׳דאט׳משו׳קכע כשיולאיק-
הסול אלא על כרחין סכר דטעש' דסקבל טומאה ליתא ומעמלו דקכע מיקר עכ״ל:
והכרעיס הן הן מחיצווכן ממ״ש והברעי׳הן הן דפנות ררא שהוא ספ׳רמט׳זו מוקע'
הרלא סככה כי־אוי כיצ׳כדתק סוכהשצלתה ערובה מחמת׳ולייקי׳הא כהדדי
קרסים שראשן האחד קבוע בארץ וראשן פוליס לסעל׳מן המט׳י׳טפחי׳והמטההיא
השולה וכו׳בפ׳סישן (ד כל) פנן סוכה המדובללת ושצלתהמרוכש
חכלי׳או קרשי׳קכועי׳במחיצו׳אלו ומפני
מחמת
כשרה
ודיי׳בגמ/הס^הא כי הדדי
סססבלי׳ או הקרסי׳קבועי׳באותן מחינו'
גני לולב שאיןיוצאין וכ אלא דרך גדילתן ואיני
צרי׳כיוןשדפנו׳ פסולה והתנן באידך פייקין ושחמתה
נקראי ' אותן מחיצות כרעי המטה ונראה
כשרים
מכל
דבר
הסומך
סוכתי
בכרעי
המטה פי ' שסומך
הסכך מרוב׳מצלת׳פסול׳הא כי הדדיסשיר׳לא

,

.

■,

פיר שסומך הסכך על כרעי הסטה כלומר

סנתזסס־ןפלגביקישי־ספילי׳ל־מלס
מהמטה יהס

סקרסיס
הכזכרי׳ הן הןמחיצו ׳
הםוכס ^
יש גובה י־טפחי׳מן המט׳לסכך כסרה וא ס

הןהןדפבו:אפייאסאיזגכוהי’מז
יי י) יייל " ־
תרלא
סככה כראוי כיצד דתקסיעה שצלתה
נקראי׳כרעי׳והכרפי׳דסיינו מרוב

מחמתה

כשירה ודייקינן הא

כהדדי פסולה ודווקא כששוין למעלה שאז ודאי למטה חמתה
מרובה

מצלתה לפי שהחמה

מתפשט' בריחוקה אבל אם הןשוין

לאו
פסול־דניון שהסכך סמיך על הקיפי׳ למטה כשירה שאז ודאי למעלה הצל מרובה ובעל העיטור כתב

סללו ססס כיפי המט׳חשיבא
המט׳עצמה בהפך שאם למעלה שוין כשירה שאז ודאי למטה צלתה מרובה
קרקעי׳הםיכ׳וצרין■
להיו׳ממנ׳עד
הסכך־׳
מחמתה
לפי
שהחמימועט׳למטה ואס למט ' שוק או למעל׳חמתה
ספחים וכרא׳דה־׳ה
אס
נפץ
קונדיסיזע״ג
מר
^
נ׳פסולה
ואם ברוב ממנה צלת' מרובה שני משהויין ובמיעו׳
קישיס5ןליT?3
 : 15כיעי D1>f
יכל
PD
ממנה
חמתה
מרוב׳משהו
בעני
?
שכשנצטרף יחרהחמה ^
* סמנצסבמט עצמים;כ וע.נ
של על הסוכה יהיה צלתה מרוב מחמת׳ משהו כשירהוצרי׳שלזא
סצרי סיסי מן המסה סכל י
טסחיס ™ יעשה כסויה עב מאר כרי שיהו

הככבים וניצוצי השמש נראין

קש כדפרישי אנס כשה
תקועים ! ! ? ל מכשירין מעובה כמקבית היינו רווק שאין כוככי׳וחם נראיץ
בארץ מיירי ומ״ה קאלשאפי׳
אץגבו׳עסר׳
מתולאבל
כשאינו
יכול
להמטי׳
בתול
פסולה אפי׳ לבית הי! ל
מן המטה עד לסכך כשר׳סמאסר
שהסכך וא״א ז״ל לא הביא דבריו בפסקיו היה כסוי ' דק מאד שיש בה
אי

קשיכא
סבה׳

'כי מ
םמה ^יזלסכ .גוכ י טפחיס כשרה עולה רוחב טפח בשיר׳ ופירש״י אפי׳המת׳מרובהמצלתהשמפני
לי״
ליבה־יי™» יפ £לל״ל * ’ %%שהאחר גבוה מהבירו החמה באהמןהצדרין אפ׳ה כשירה אבל

מלמט׳הא דדיקיכן כי הדרי פסול׳למעל“
קאי כשיש בין קנה לקנה כמלא קנה חפי׳
מצימצ ' פסולה לפי שחמת האויר נראית
בארץ רחבה הרבה מן הצל של סכך והא־
דדייקינן כי הדדי כשירה נקסשיעורה
מלמטה שחמה וצלסויס כידוע סהקני׳
רחבי׳ מן האוי׳כזח׳מלעילכאשתי׳מלתח׳
כשהנקב רחב כפיפור ז ז חמתו מחבס
מלמט׳כשיעור סלפ .וכתבוהתוס׳שהקשה
י״ת ליב גופי׳אי׳ לי׳ ץ
פ״ק דפירובץ
דפירובץ נ
פרוץ
פסקי׳הלכת׳הכי
ועין
נפומ מותיסת נמיפסקי
הלכת
הכיוע׳ז
דאטרי׳ס״ק דקידושקדפכדי אינשי דקרו

כפרוץ אבנ העומימצמט בפרומפייןכלפי
מפל׳ודומ׳כי הדדי פסול' לפישהאף־ 'שהו׳
רחב כי זוז׳דומ׳בעיניו קטןכאסטר׳מסמ'
ן ממט וראיס לרב' ונהי בעינינו
רול בשמיס דומה בעינינו
על דברי ר״ת נ״ל דלא
שייך להביא לכאן פרוץ כעומד דדוק' גבי
סכך פסול וסכך כסר סמונחין זה אנל זס
שיי' לסזכי׳פרו׳כטומ׳כדמייתי לי׳אמתניי

מטהרמיעט קרירהוחעג דסישקיננה
־ n/״׳ j p >ww׳«i׳  ^vwuiiי!^!wי״׳ן׳*״^ *w
וכןמ5ינ\ {ע5יןסרוןכעומשנרפנוחוע
למט׳צפסלת הסוכ׳ מסוס דאין לה
דפנות
השיבי
להכשיר
בסכך
אם
לא
שנאמר כיון שיש כאן צל
מרובהקנה פסו׳ מג׳אע״פ שהפרוץמרוב'ולעניו
שכרפי המט הס דפנותיה לית
לןכס
דאכן
כשהשמש
עומד
באמצע
השמים
רק כשנוטה לצודק אז
החמהסכך אינו מועיל מפני סהסעסמרוב׳ואף
בתר סכךאזליקלמדוד ממנו ולקרקעיתו מרובה קריגן ביה
שפיר צלתה מרובה מחמתה וכן דעת ר״י  :ע״פסאסתר׳פלגאדזח׳איפשי• דאסמר׳
י וכל היכא
דסקיל לה למטה ואכתי קאי קנין היוצאק לאחורי הסוכה כגון שאחירל ריפן האמצעי
בולטקמטבע נחושת ורחב יופר מזי ז׳וכןמצאתי
סכך לא חשיכא
מטס
קרקעי׳רידי״ודפנו׳
פגים
מ
?
הסכך
ן
«
חכשל
בשססר
ר ישעי
ןןןמריייזד
זנובענהפיטור
כתוב
כתובכשם ס
ישעי ז "וכע^ ה
הללו איכס מטלות ומורידות לפכץ זה
י
י

1הר״ןכתכסנראין לו דבריהרא* בד בפי׳משכה זו שלא קבע הסוכה טל
המס׳אלא
סמכה עליה יאס המטה זזה הרי הסוכה נופלת והיינו דאערינן לפי שאץ לה קבע
שהמט' עומד׳לינטל ותפיל הסוכה כיון סאינ׳אלא סמוכ׳וע״דמפני סמעטיד׳הדכר
המקבל טומאה היינו טעמיה דאע״ג למכן וכולם כשרי' לדפנות ה״מ כשאין הסכך
עומד עליהן אבל להעמי ' הסכך בדבר שאץ מסככץ בו אסור מדרבנן שמא יאמרו
זה עומד וזה מעמיד כסס סיאוילהעמיד כךמסככין כו ואע״ג דתנן העוש׳סוכתו
בראש האילן כשרס ולא פליג ר ' יהודס אע״ג דאילן פסול לסכך בו שצבי אילן דלא
חזי לסכך ולא שכיס דמסככי ביה ומ״ה לא גזר ר׳יהודה ומיהו לא נהיר דאילן שכיס
לסכך וכדתכן הדלה עליה את הגפן והרמ״בן תירץכההיא דלא כססכך ע׳־ג האילן
פסקינ׳אלא שקרק׳הסוכה נתון באילן וכעץ ד׳קונריסיןבקרק' הסוכה וסיכן עליה'
ובכה״ג אט״פ סהמסוב׳סומך את המעמי׳לית לן בה דמעשה קרקע בעלפ׳קא עביד
והיינו דאמ׳אניי לא סצכו אלא סמך אבל סיכךע״ג המטה כסר׳כלומ' סאס נעץ 'ד
קונדיסץ כמטה ושיכך ננליהס כסיה ואמרי׳עלה כגמר' למ״ד ספני סאין לה קבע
הרי יש לה קבע כלומ׳שאע״פ שהיא מיטלטל׳ע״ג הסטה ניקסאינ׳נופל׳כשמטלטלץ
המט ' כה״גקבע מיקרי וכשרה ולמ״ד מפני שמעמיד' בדבר המקבל טומא' הרי אין
מעמיד׳ כדבר המקבל סומא׳כיון שאין הסכךכסמך ממש על המטה צע״ע סיתדותיו
וקונדסיו סמוכות עליו ובירוס׳אממסהטסכך ע״ג המטה בענץ זה סשבינ׳המטה
קרקע הסוב׳ ובעינן שיהא חלל הסוכה י ' מגב סמטה ועד הסכך ולענין הלכה כיון
שהר״יף כתב הא דאמ׳אביילאסאכווכו׳משמ׳דם״ל דקי״ל כר׳ יהודה וטממא משוס
דכל היכא דשקלי וסרו אמוראי אליבא דסד תנא משמט דהלכת׳כוותיה ולא משמ׳
דר׳יהודה אזיל לטעמיה לאמ סוכה דירת קבע בעינן מדאמיינן לפי שאין לה קבע
ראי הכי ה״ללמימ׳ר׳יהוד לטעעי׳ועוד דהא אכתי איכא למיחש לטעמ׳דמ״ד מפני
סמעמי׳בדבר המקבל טומאה דודאי לדירת קבע לא הוהסייש דאיהו גופיה אוקט׳
בשטה הילכך כקיטינין כר׳יהודה דכסס שאין מסככין בדבר המקבל טומאה כך אין
מעמידי׳בו משוס גזיר׳ואע״פ שעכשיו נהגו לסמוך סוכות ע״ג כפליס שאין ססככי׳
 3הס לפי שאין גידולן מן הארץ היינו סעמא משוס דלא שכי׳לסכך בכיוצא בהן וכו'
ופיוס דבריו כתבתי בסי׳פמ״ט כל זה לפי סטתו סל הרי״ףאבל הרז״ה פוס׳כדכרי
הכמיס עכ״ל  :ובתרומת הדשן כתב דאין קפידא אס מעמיד הסכך בדבר המקבל
טומא ' שהרי כתב הרא״ש דטעמא דקבע עיקר ולא טעמא דמפמידס בדבר המקבל
טומא' ונראה דמוכח כמי מדברי הרי״ףדסבר דטפמאדמקבל טומא׳לאו עיקר הוא
מדלא עייתי בפסקיו ההיא פלוגתא והו׳נפקותא גדולה בדבר לעביד התלמודא

כתב כשס רבותיו אס יש כץ קנה לקנס
כמלא קנס למעלה ולמטה צלתה מרובה מחמתה שהחמה מוטטת למטה
כסרס ואס למטה כי הדדי למעלה סמתה מרובה מצלתה ופסולה עכ״ל ולא הביא
רבי ' פירוש י״ת מפני שהרא״ש השיב על דבריו והי״ן הביא פירוש ר״ת וכת' דלפי
דבריו צ״ל שהאויר מתמעט יותר מן הסכך לסי שאין כח הראות נתפס בו וצ״ל נ״כ
דכי אמריכן צלת׳ מרובה מחמתה מלמטה כשירה דוקא בסוכה שאיכה גבוהה אלא
שיעורה מצומצם שהרי הדבר ידוע סלפי גובה הפיכה נופל הטעות ואס היא גכוהה
סרכ׳יהא איפס׳שאפ״ע שמלמט׳ניא׳לו שתהא צלתה מרוכ׳מחיגסהלמעלה הויא
חמתה מחב׳מצלת׳אלא וראי כדאמרן פ״כ ימ׳' מ גט הוא ז״ל השיב על קושית ר״ת
והטלה דפירוש רש״י עיקר וכן פי׳סרי״ף וכץ דעת הרמ״כס נפ״ה וכתב ססס״ה
גביסיכך בדבר פסיל ורבי כשר שמבואר בחכמת הראיות במופת שאורהשמש
הנמס כחור מרוב׳ על החור וזה שלא כדברי בטל המיטו׳ולפיכ׳פי׳רש׳י הוא עיקר
ומס שיש לדקדק בדברי סרע״בס גזה אכתוב בסי׳זהבס״ד גבי סככה בפפודץ :
ואם ברוב ממנהיצלתה מיובס שני משהויץ וכו׳בספ״ק ( דף י"ט ) גכי פסל סיוצא
מן הסוכה רבה כר בי חנא א״ר יוחנן לא נצרכה אלא לסוס' שרובה צלתם ערובה
מחמתה ומיעוטה חמתה ממכימצלת' מהו דתימ׳מיטסל בסך פורתא קמ״ל וכתב
היא״ס כסוכה שרובה צלתה מרוב׳מחמת׳ומ׳פיר׳ברוב הסוס׳ הצל רכס על החס
סכי משהויץ ובמיעוט החמ׳מרוב ' על הצל משהו וכסתצרף יסד הצל והחמה סללכ
הסוכה תהיה צלתם מרובה מחסת׳משהו• וסר״ן כתב מהודתימאהאי לחודיה קאי
והאי לחודיה קאי קמ״ל כיון דבכללה צלתה מדובה מהמת׳כשירה כולה אפי תחת
אומו סכך שחטתי מרובה עצלתו ימיהו איפשר דדוקא בסוכה שאינה אלא ז' טל'1
אכל כסוב ' גדולה הרכה דיש כה ז ' טפחים או יותר שחמתו מרובה מצלתו צ״ע אש
נכסיי אותו מפכ י צירוף שאר לסוב' עכל ^  :כ בר נתבאר בסי" תי״ל.ש אס היא
מסוככת כהלכתה אע״ע שמן הדפנות נכנס לה חמה הרבה עד שנמצאת חמתה
מחג' מצלתה כסיה  :וצריך שלא יהיה כיסויה עב מאך וכו' בפ׳סיסן (דף כ") 3
תכן המעובה כמין בית אע״פ סאין הכככיס ניאץ מתוכה כשירה ותניא בכרימא
(סס ) אין כוכבי חמה ניאץ מתוכה בית שמאי פוסלין וכ״ה מכשירין וכת' הרא״ס
ירום ' הדה אמרה צריכין הנכבי׳להיות כראין מתוכה ר׳לוי אמר בכוכבי חמה שנו
פירוש צייכיס לכתחלה' כדקתני בכיית' ב״ה מכשירין בדיעבד אבל לכתחלהצריך
סיהו כראין מתוכ' וכ״כ הר״ן וכוכבי חמה עיש" ' זהרורי המס ומשמע מדברי הר ן
דמתני׳דקתני אע״פ שאין הככבי׳נראין מפרכ׳דמישעע דלכמסל׳צייך שיסו הכככי
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יהרי״ף צא הביא כל זהלול 6הססכ׳כצורת דהא איפסייק׳הלכתיבפ״ק דפירובקכרב
נר5זץ• מתיל היינודוקלזכיככי חמה15לכ כוכבי לילה לזיןיצריך פייסוממיה׳אגל
רכישכת׳כדיסיהיו הכככי וניצוצי הסמ׳צר ^ י׳ממולצר׳סהו׳מפי דה5ו דתנן אע״פ־ פפא דפמץ כעומד מות ' וסגי בריוס כמוהו בצמצו׳וזהו לגירסת רש״י סגריםוהל!
9ל 1ן הכככי׳כרצוין מתיב דססמע צריך שייצזו מיירי בכוכבי לילה ובבריתא קתציי איפס' לצמצם ופריך לרב הינאואליביה דידיה משני ר אמי ור 5א ולא צריכיןלשנויי יי א(הלזכגיפאץ
לכוכבי חעס אס אינה נרסיין מתוכה בית שמאי פוסלין ולה מכשירין צלא דמ״מי
דידהו אליב׳דהלכת׳וקסה לסן גירס׳ידפריך סתמ׳דתלסוד׳דלא כהלכת הילכךניא' על גג לנציצהאיגו
כגירס ' רביכו חננאל ור״ם דגרסי והא אי  r!>nהכ« 3ניס
קשה דססמע דבאין כוכבי לילה נרשין
איפשר לצמצם ופריך' לתמייהו דכסמתן מיס כחס איכא
קמוכללש נטי כשרה בדיעבד ולא פסלי
,
שהדופן
אע״פ
וג׳דפנו׳כשירה
מחמתן
מיונה
וצלתן
סיכה
הכשר
(סלקיס
ח( יין
 6לצ בסאין כוכבי חסה נראי' ממול ולס״ז האמצעי לא נעשבשביליאלא בשביה עיקד הסוני שהיא לפגים ביציהם סכך כסר כמותן אי איפסר לאים
" קיחזת
גכשה
לצמצם סיה׳לנמרי כמותןלסיפאץ דיך'
ענ״ל •
לאה״ל לרכינו לכתוב אלא כדי שיהיו ממנו וכן הקנים הבולטין מן הסכך לצד הפרוץ ודופן אח׳ נמשך
אד לצמצ׳בכאן למלא את כל כחלל ונשא'
הכככיס נראין מתו ל דמאיח׳ פכוצבי לילם עמהם כשר אל® שעש׳דופן של הצח־י] יתר על ז׳ודי דו בז' והיה׳
מעט אוי׳נמצ׳דלרבפפא דמפרימתכיתין
ניאי׳מכ״ש סנרצין ניצוצי סחמה ואיפשר׳
סהו׳ססר׳דכוככי לילה וכוכבי חמה אידי' לן למימר הרי נילה דעתו לעשות כל הסוכה כדפנו׳ארופו' ודופן
כמותןבצמצום הפסול מרובה ולרב הוצא
אחר שנמשך עם הקני׳של הסכך אינו מן הפול אלא כפני עצמו דמפרש מתני' ביוצא וככצס פרי הוא עתה
ואידי חד שיעור׳מא והאדקאמ׳בירוסל'
ככוכבי חמה היינו לומר שאס עשה סוכה׳ עומרי ונמצא שאין לו אלא דופן אח׳שהוא הדופן הנמשך אפייה מצומצ׳ומשני הני אמוראי אליב׳דתרויכו
כיוס שאין הכלבי' מצויים לראות אס הם כשיר׳סככה בשפודיןשהן פסולין לסכך בהן ואין כהן ד׳ואין מהן הילכךאליב' דהל כ ת כמי צרי' לפר׳מתני'
נראים מתוכה ישער ככוכבי חמה אם הם דיבמקו׳אח׳והניח כיןשפוך לשפוד כמלא שפו׳וגתן שס סכך כשד או בשתי וערב פכ״ל וכך הס דברי רבי' •
נראי' מתוכה דאידי וא* דיי חד שיעור' הוא פסול שא״א לצמצ' שימלא כל האויר מסכך כשר ונמצא הפסול
וט׳יש ואין בסס ג' ואין מהם ג׳במקו׳חח'
והרמ״בס כת כפ״ה דרך הסיכוך להיו' קל מרוביאכל אס העדיף סכך הכש׳מעם על הפסו׳ או אם הייהפסו" היינו כסיב קענ׳דסכך פסול פוסל בה בג'
נרי שיראו ממנו הככבי' הגדולי ' הנראים׳ נתון שתי ונתןהכש׳ערב או אפכא כשר שאז מתמלא כל האויר טפחי׳כין כאמצ׳בין מן הצד דאילו בסוכה׳
ניוססהו׳ זמןהחשה ב  :ומ״& רכי׳כשס׳ מסכך הכש׳בית המקור׳ בגפרי' שאיןעליה׳מע? יכ' ונא להכש ^יו גדול׳אינו פוסל אלא בד׳ספחי' באמצ׳ומן
הצד בד׳אמו' וכמו סיתכארבסי׳סאחד ! ה
ר״תשאס עפא׳עכהמאד סאיןהמט׳יטל לשם סוכה די כזה שיפקפק פיר׳שיסי׳כל המסמרים לשים עשיית
והרמ״בס כתב בפ״ה סיכך בדכ׳פסול ודב'
לירד בה פסולה כן כתבו הגהו׳ סיי׳בפ״ה סולאו שימול מבין כל בנסרים א׳ ויתןסכךכשר במקומן וכולה׳
ולכ הערדכי בשמו וכתב ססתיוך סרש״י כשירה אפי הנסרי׳רחבי' ד' והר״ם במז״ל כתב ונלכד שלא יהא כסר זה בצד זה ואין במקום אהד מסכך
הפסול רוחב גיטסחייאלא פתו אס היה כל
משסע דכשלוהעלה דיס להחמי׳לכתחלה
לעשד׳ הסיכוך כדי שיה ו כוכבי חמה נראי' בהם ד׳ולא נהירא לא״א הרא״ש ז״ל  :סוכה שאין לה גג שעשויה הסכך הבשר יות׳על כל הסכך הפסול כסר
ממוכ׳וגס ה־רא״ס כת׳דברי ר״ת כפ״ק גבי כמו צריף כזה או שסמכותו לכותל כזה פסולת ואם הגביהה מן ואס היה זה כמו זה' בצמצום אף עי״פ שאין
כשירה
הקרקע טפח בזקיפה
במקום אחד ג' הרי זו פסולה מפני ססכך
סוכת גנב״ךורקלסלס" ^רביי׳סהר״אש
לא הביא דבריו כפסקיו היינו לוח׳ שלא הביאםבמקלשהי׳ה לוילסביא׳דהיינו בפר' פסול כפיוץ הוא נחשב יתמה עליו ה׳המלמה פסק כתירוץ סהו ' אליב׳דמאן דאמר
סיסן אמתכי׳רהמעוב׳סמין בית אל׳ס שאין סככביס נראין מתוכה כשרה  :היה פרוץ כעומד צסו' כיון דאין הלב' כמותו ודחק עצמו כדי לייסב דברי הר מ"בם ואין׳
נסויה דק מאד שיש בה אויר לרבה וכי היה קנה עולה וקנה יורד יכל כסר' הישן צריךדאיכ׳למימ׳דהרמב״ם גורס כגירס׳י־״ת דלתרוייהו פרי׳וכי שני ר ' אמי ורבא
^שס ) מנן סוכה המדובללת ושצלת׳סרולמחמת׳סשול׳ובגמ' (שם ) מאי מדובלל׳ אליב׳דרב פפא כמי' משני הכי אלא שיש לדקדק סכת׳ה׳המ׳שפס'הרמב״ס כשינויי'
אמר רב סוכה סניה ושמואל אמר קנס עולה וקנה יורד רב מיי חדא ושמואל מני דר' אמי וכן מסס לפאור׳מדבריו וס״משי לתמוה למס השמיט סינוי׳דרברבתרא'
תרתירב תני חדא סונה מדובללת שצלתה מרובה צנחמת כשירה ושמו' מני תרתי היא לכך נר׳לי לימ' סבכלל מ״ש אס ה־ ה כל הסכך הכשר יותר על־כל הסכך הפסול
מאי פדובלליסבילבלת ותרתי קחני סוכה מבולבלת כשר' וצלת׳מרולמחמת׳כסיל כשרה הוי רכל שכס שתי ונותן‘הסכך הכשר ערב או איסכא הרי הוא מעדיף וכמו
אל אבייי ל״ש אלא שאין כין זה לזה ג׳טפרלאבל יש בין זה לזה גיטפחי׳פסיל׳אימר ספרס״י אס אינו נותן ראם הקני׳ על ספודין הרי הס נופלי לארץ והילכך ס״ל כפר
רגא אלילו ייש בין הז לזה ג׳טסחים נמי לא אמרן אלא שכרן בגגו טפח אבל ים בגגו מרוב' על הפסול ומבטלו ואל יקשה עליך זהסכת׳הד־מ״ב' מפני שסכך פסול כפרוץ
טפח כפיר׳דאטרי׳חבוט רמי וסיס" י ' ענייה שיש בפככ׳קרם מערס כה אוירהרבה־ הוא נחשב ותאמר א״כ אפ״פ סלא ירב' סכש״פיל ספסיול לימכש' כדק״ל פרוץ׳ כעומד
אלא שא ק בו ג׳ביחד קנה עול' וקנה יורד שלא השוה הסכך להשכיב הקנים זה אצל ^ומר די״ל ס איני סכא דנ ^ איפס' לצמצם ולמלא כל סריוח סלא ימצא בו אויר כלל
זהאלאא׳לספל׳ואחד למטה ומחו׳כך חמת׳מיוב מצלת׳ואשמועי' מחני' דאמרי׳כל ואס כן כל שהוא צי' פרוץ כפימד כענין' זה הוי ערק מרובה עלהעו־מ ' ומ״ה' בעינן
מאלו כיה מסוככין כפוה היחצלתס מרוב ' מחמת׳ כשרה רב תני חדא סוכה שהיא שירבה הכשר׳ ויס לדקדק עוד בדברי הימ״בס שכת' לקקגבי סכך שיש בו חלונות
פניה שהיא מדובללת מדולדלת אס כלתה מרובה מחמת' כשרה ושמואל מני סוכה סיאם יש באויר בכל המקו׳המפוכך פש-יל ' מפנייסחמתה מרובה סצלת׳־והוא ממסי
פכולכל׳כשרה לאמרי רואין ושצלתה מרוב׳סחמס׳מילת׳אחריפי היא דאססועינן שאמרו כגע' צזחא מלעיל כאסמיא מלתחת כלומר שהחמה הנכנסת בנקב גדולה
נסי' בסיכה עציה שיש נס חמה אס צלמה מרובה כשירה ל״ס דשמואל דקנה פולה׳ מהנקב והרי סס פיוץכעומד ופסל,קדמ״בס ואין לימי שהוא מחלק בין סכך פסול
לאדי כמו שחילק הר״ן כפ' סיס ן שהרי כתב שסכך פסול כפרוץ הוא נחשב  :ונ״ל
וקנה יורד השירה דאשרי׳רואין אלא דאין בין זה לזה ג' שאין כגג׳בקנס העול׳רוחב
טפח וילאו סס אהל עליה לאהשוכי ולמימר מבוס רמי השפל והשלך אותו על אויר דה״ק שסכך פסול כפרוץ הוא נחשב ומכטר׳מקו׳הסכך הפסול עם מה סכשא׳מאוי׳
פמחנו־יו אמיי׳חבוט ימי כשגבו ה ג׳ויות' דאלו כפתו' מג׳לאו חבוט הוא שהרי הוא פלא נממל׳בסכך כסי משו דאי מיפש׳לצמצ ' ליה ויהוה פרוץ׳ מרובה עלהעוע׳ומ״ס
צמושבב עליו  :וכת־ ?ראי" ס יראה דהלב' כשמואל מדשקלו וטיו אכיי ויבא אליבי' פסולה עד פירי־ ס הסכך הכש׳על הפסול ומהאי טעמ׳נמי בדין סכך שהיו בו חלונו'
ואיפשר לרב לא פלי־ג א שמואל בהא דמכשי קנה פולה וקי.ה יורד אלא דמשמ' ליה כשיש בכל האייבכל פקו׳כמסוכך פאול'משו' דכייון דאי איפשר לצמצ׳פ״ה יס אויר
לפרושי מתני׳ בתדא וכן פסקו הימ״כם ובעל העיטור ז״ל ומדל א הביא הר״יף דביי במקו׳הפכך הכשר יכשנצרף אותו עס סחלומ׳שברהויפח־ץ' מיובמל המיפ׳זימסו*
אכייי ויבא משמע דסבי דלית הלכיתא כשמואל ואין דבריו נראין בזה עכ״ל וסר"ן הכי בעינן שיהא הסכךבר על האויר דאז יהא פרוץ כעימ׳ ולפי זה צ״ל דכי אמרינן
פסקי ג^ה כססו לא וכת' דמוה ' כגמ׳דתרתי בעי׳סיהא כנגה טפח ושיהא באוי׳שבין כזוזא מלעיל כאסתיס מלסח' הוי טפת׳מפכי שגם מהסכך הכש׳עצמו נכצסת חמה
התחתונות טפח דא-י לא אע״פ סיס בנגה טפח לא אמריצן חב־־ט רמי וכ״נ מדברי על כל פנים שהיי אינו טעונה כמין בית כך נ״ל :׳ ביה המקויה בגסייסשאין׳
כריש״כס כפ״ה :׳ וכתב עוד הר  fלפי דברי רש״י אע״ג דססתא הויא חמתה מרובה' עליהם מעזיבה וצו' מסנה סס תקרה מאין עליה מעזיבה רבי יהודה אומי משוס
מצלת׳כייוןדאלו חבטיין לה הויא צלת׳מרוב׳מממת כשיר׳ואסיי׳אומרי׳דלא מבשרי' ב ה או מפקפק אי נוטל אחד מבנתיס וב״ש אומריס מפקפק ונוטל אחת ממתים׳
הקנה טול ' וקנה יורד אלא סיכא דהפמ׳נמי הוי צלת׳מרוכ׳מחמת׳וכא קס״ל ש ' \ן ר ' מאיר אומר נוטל אחת מבכתיס ואינו מפקפק וידוע דהלכה כרבי יהודה ואליבא
ריחוק הקני׳פוסל משוסי סני פככי' אבל אי היה השתא חמתה מתב׳מצלתיפסולס דב״ה ואמרי׳בגמרא הניחא לרב לחמר גבי פלוגת׳ דר יהודה וי' מאיר אי מסככין
עכ״לודפתהתוסכדברירש״יסכתבו משמ׳מסי רס״י דכשיס כין זהלזסג׳דססיל' בנסרי׳מחלוק׳כסיש בהס ד' די׳מאי׳אית ליה גזיר' תקרה ור' יהודה לית ליה׳ גזיר'
לצביי היינו מטע חסה׳טרוב׳חצלת׳ולא יתכן דכיון דאי קיימ' חמה בראש כל אדם תקרה אלא לשמואל דאס׳בסאין בהס ד' מחלוקת אבל יש בסס ד׳דביי סכל פסולה
היפה צלתה מרובה אין לפסול כשביל חסה הבא מן הצד באלכסון ועושה אותה סיס ' במאי פליגי׳ בבטולי סקייהקא מיפלגי מי סב־ כטלה בהכי ומ״סבסי־ לא
חממה מרובה אלא היינו טעסא משו׳דלא חשיב סכך להצטרף כה״ג כשיש בין זה לזה בהלה ופרש״י לשמואל דאט' אכל יש בהם ד' דבי י הכל פסולס סייפא במאי סליגי
ג' אבל כי ליכא ג' כלבוד דמי והכל אחד עכי״ל וזה כמו מ׳ש הר״ן לפי דברי יש י הא ודאי סתם תקיה בני ד׳ הוא וקא מכסי ר׳ יהודה אליבא דב״ס  :בבטולי תוך־ס
וזה׳ שנת׳רבי׳וכו דפמ ר״י  :מניס היוצאי׳לאחורי הסוכה וכי' וכן הקני ' הכולטי׳יןן כלומר אמי לך שמואל לעולם כסיס בסס ארבעה ולא היפה'כ 6ן חקרה מתחלה
הסכך לצד הפרוץ וכו׳יסוףתקגכי פסל היוצא מן הסוכ ( דף יט )  :ומ״שאפ׳פ ועכשיו הוא כא לסכך כהס לפס סוכה אפילו ר' יהודה פסול דגזיינן משו׳תקר׳סלא
שעטה דופן של צדדים ייתר על טבעה ובו' כ״כסס הרא״ש גבי קנים הבולטים מן יבא ויסב מחת קורו ביפו ויאמד מה לי זה מס לי חדשה אבל השת׳דזו סקרה היתה
הסכך לצד הפרוץ ח״ל ומיירי בסעשה שתימחיציו' של הצדדין ארוכות אע״ס שהיה וזה מוכיח שיודע סאמי׳תיר׳חעפה ולא מן העשוי ובא לידי מעסה לטשו לישס סוכה
די לו בז׳טפחי' באחת מהן זה מיכיח שריצ' לעסו ' כל הסיכה כדפנות ארומת ודופן פליגי ר׳יהירה ור׳מסיר אי איכ׳תו למיגזר מפיס תקרה או לא ר׳יהודה סבי בעולי
האחת הנמישצת עס הפסול לאומן הסיכה הוא אלכז כפני עצמו קצי ונמצא טאיין תקרה לב״ש כריו ליטול סכצלויס דאף ע״ג דמוכיח שבקי כהטסה ולא מן העשוי
לו אלא דופן אחת ואפ״ה כדון בסוכה ז סככה בטפורין שהם פסולי' לסכך בסס' גזרי כיה וב״ה סכרי ציון דבטלה והוכיח שהתקר' פסולה תו לייכא לפיגזר והר״יף
וט 'פכ "ק ( דטו ) תנן ? סקרה את סוכתו בשפוד ין אוי כאמנות המטה אס יש ריוח כתב טעמייהודג״ה משו׳תעפהולא מן העשוי הילכך אי מפקפק עכיד ליה מעסה
ביניהם כמות' כשרה ובגמר' ( סס ) לימא חהייתיוית' לרב הונא כריה דרב יהושע ואי נועיל ס ' ממתי' עביר ליה מעשה וכן הלכה  :וכתב הרא״ם הקשה הי״זה עליו
דציתסר פמץ כעומד רב פפא אמי מותר ויב הוצא כריה דרב יהושע אמר אסור דהאי טעמא הוי אליבא דיב ואכן קיימא לן כשמואל ושמואל פליגי בבטולי תקיה
אמי לן רב הונא בדיה לרב יהושע׳ מאיי כמותן בנכנס ויוצא פירוש שיהא פסל מסוס דפת׳חקיה מקור' מסרי ' סיס בהם ד' וסימ״בןתירץ רמרי״ףסת׳כסמואל
היסב כמותן יכולליכנס וליצאבייוח שמתים דהסת היה ליה' פטל שנותן סם דטעמ׳ ^ציסיל תקיה היינו משו׳תעשס ולאמן העשוי דכל זמן שלא ביטל התקרה
מיוכה על השסוירי׳והא איפש לצמצ׳א״ר אמי במעדיף דכא אמיאפי׳בשיאץ מעדיף הרי הוא כאילו דר בבי׳ויש כאן משו׳מעסה ולא מןהעס״י אלא דבגזיר׳תקרה ליכא
אס סיו נמוני׳שתי נופנס ערב ערב נותנס שתי  :וכתב הרא״ש הכי גירש' רש״י
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לאוקומי פלוגתייהו דכיון
דמהד׳לבג־ול' ה־י סוא לקי לתפס' ול5ו מן העשוי וליכא
:בית אלא פליגי!1מהיש לו לפסו' ותתבטל
התקרה
למיגזר שמא יאכל תסת
תקית
הכית
__י
ואין בה משוס תעשה ולא מן העשוי הילכך הבא לסכך
בתחל
'
לא
יסכ׳בנסרי
'
שיש
סיע י «  Jשבפה סיכה קשנס שסיעלר' מגלסנס שצוין פי׳י־ « /פנס 150מפיו»5ר
בהם ד׳אבל בית שהו׳ מקורה ואין בה מפזיב ' מפקפק את כולו שמסי׳את סמסמרין
™י כפיס 61יפשי לידסולופ' דב 6דנפינן שנעה פל ססע נטינ׳סייט3קיקעית'
שהיו קבועי׳כהס ואפילו הס רחבים ד׳או
אכל הסכך כהי שאס רחבו פבע׳פלשגע׳
נוטל אחת עמתי׳בין כל אחת נוטל אחת כשירה אפי׳היא אויר דחשביק ליה כאלו הוא סתום בזקיפה או אויר 6ו סכך פסול
פוסלים בובו6מי,זי
אפילו
ומניח פסל כמקומו והרמ״בס כת' ובלבד
שלא יסא בכל נסר אחד ד' ספחים ודבריו אם הרחיקה מן הכותל טפח אותו טפה חשוב כגג אפי היא אויר בשלשה מ״מ גג סבמה אינו מיכוב ב0וכס
תמוהי׳עכ״ל וסר ן כת׳שא־לוסיס הרי״ף ובגין שלאחר שעלה בגובה י״ט יש בה לרבע ז״ט על ז ספחי׳שהו' וכל שאין להגו .אלא ספח יסיאמסובך
שיעור הכשר סוכה אז,כשירה כרילה:
בסכך כשר כפרה דכיון זגג טפחמשח:
מפר כשעת רש״י לא סוס ליס לכתוב מ״ש
אהל
פסול פוסל באמצע בד °ט אכל פחות
לטומאה חשוב כמי אהללשוכהוהוי
דטעמייהו דנית הלל משו׳ תעשס ולא מן
מד׳ כשירה ומותר לישן תחהיוקהצד כל אהל סוכה זו מסוכך בסכך כסרוהיא
סעסוי דהאי ליסנא אליבא דרב אתיא
אינו פוסל אלא בד״א אבל פחו׳ מד״א כשירה דאמרי׳דופןעקומה גבוהה משר ' ויש מזלל קיקפימה ז' על'ז
וכיון שהר״יף פוס כשמואל היה לו לכתוב
הילכך כשרה לדעת הסוכרים ק :
מאי דמסקין כסוגיין אליבא דסמואל אפי׳אין הדופן אלא -י״ט
והגג
גבוה
ממני
הרכה
שאנו
רואיןחדופן
תרלב סכ
ךפסול פוסל
באמצע
ולפיכנרא׳שהו׳סוב' וסיס מפר׳סמועתינו כאלו עולה עד למעלה ואז נאמר דופן עקומה הלכך בית שנפחת
בארכפס טפחיםונו'
בנסרים שסם צרים כלכךשסיס
סותר באמצע וסבך במקום הפחת ונשאר מן התקרה סביב בין סבך בסוף פ״ק (דף יו ) אמר רכאאסכחתינהו
לסכך בסס בתחלה פיהו מתוך
שסתקרס
הכשר לכתלים פחו׳מר״א כשיר׳ ומיהו אין ישנים תחתיו כל זמן לרבנן לכי רב דימגי וקאמרי אויר פוסל
שיש
בו
ד״ט
ואם
נשאר
ד״א
פסולה
וה״מ
בסוכה
גדולה
שיש
בה
הימה עשויה כבר שייכא בהו
גזיר׳תקיס
בשלשה סכך פסול באיבמה בסוראאמרי׳
כרמפיסולא דאוריית׳ דאית בסי מפום
יופר על סכך הפסול ז״ט על ז׳ אבל בסוכה קטנה שאין בה אלא להא שסעתא בהאי לישצ׳בנהרדעא מתנו
תעשה ולא מן
או נוטל אח' העשוי וב״ס שברי דמפקס' שבעה על שנעה בין באמצע בין מן הצד בג״ט פסולה בפחו׳מג' אמר רב הונא אמר שמואל סכך פסול
סמתי׳כל חד מסכי סגי דכי
באמכע
פוסל
בארבעה
סן
הצד
מוסל יד׳
כשרה וישנים תחתיו ומצטרף להשלים הפוכה לכשיעור  :ואויד
סיכי דמפיק
לה מן תעסה ולא מן העשוי בין בגדולה בין בקטנה שוין דבין באמצע בין מן הצר בג׳טפחי׳ אמות ורב אתר בין מן הצד נין באמצע
הכי נמי
מפיק
לה
מגזירת
תקרה
ובית
בארבע אמות ופרש״י באמצע בארבע
שמאי סכרי מהי דמפיקלה מפקפק מן פסולה ובפחות מי׳כשירה ומצטרף להשלים הסוכה לכשיעוד
אכל אין ישנים תחתיו א והאדאויר פוסל בג׳ וסכך פוסל כר׳היינו דסקוס חשוב הוא להפליג ולחוןשאין
תעש' ולא מן העשוי לא מפיק לס מגזירת
הדפנות מועילות זו לזו ונראות כשמי
בסוכה
שאין
לה
אלא
ג
'
דפנות
ומתחיל
בדופן
האמצעי
ומהלך
תקרה ולפי שעה זו היה איפשי להרי" ף
סוכות
י
מן
הצד
באיבע
אמית
אבל
להביא מאי ראיממרבגמ' מעיקר' אע״ג
על פני כל הסוכה עד צד הפרוץ והשתא מפסיה
פחות מכאן כשרה דמסלקין לכו בפחית
דאימע' אליבא דרב מסוס דלשמואל כמי כהכי סגי ליה דכל דמעיק ליס סן תעשה מכאן בעקימת דופן ובלבד סיסתייר הכשר סיכה הכשר אבל ארבע אמית לא
ילא מן העשוי לכ״ס
מפיק ליה נמי מגזירת תקרה עכ״ל וכסטס זי פוליס יפה ג״כ איתמר בהו דופן עקומה  :וכחב הרי״ףוהלכתא בהא כשמואל דהארמן
דכריסרמ״בס בלי
סוס
תמיהא
ופקפוק
•
*
סוכה
שאין
לה
גג
שעשויה
כמין
צריף
דבירב מומיה סבירא ליה וה״מ בסוכה גדולה אכל בקטנה כין באמצע בין מן
וכו' כספ״קידף
יט
)
תנן
העושה
סוכתו
כמין
צריף
או
שסמכה
לכותלי
'
אליעזר
כצד
כשלשה טפחיס • וכתבהי״ן אבל בסוכה קטנה בין באמצע ניןמןהצד
פוסל מפני שאין לה גג וחכמי׳מכסירין ואסיקנ׳בגמר׳דהלכה כמאן דפסל ופיס״י בסלסה טססיס דכיון דליכא בסוכה אלא שבעה בעינן טנא יהא בה מסכך פסול
כמין צריף כוך של ציידקועשוי ככוורת סמשפעת והולכת שגגו וקירותיו אחר* או סלסה מסיק סתירת לבוד :
וכתבעוד יש חולקים על הר״יף דבין באמצע
שסמכ׳לכומל סטה ראשי קנים על הכופ׳וראפו אחי על האיץ ולפי סאיןגג שאינו כץ מן הצד בארבע אמות והימ״בן מכריע כדברי הי־י׳ףגזסיס דסוגקנכולהו
ניכר מסו גג ומהו כותל דאפל משופע לאו אוהל הוא אא״כיסבו טפח זקוף פנוי י דא מדינן דופן עקומה דאי כרב דאמר אפילו באמצע בארבע אמית דופן
כדקתני ככריימ׳ואמרי' כגמ׳תנא מודה ר׳אליעזר שאס הגביה מן הקרקע טפח $ו עקומה למס לן ואני חונך• על הכרעתו וכתבתיו בחדושי עד כאן לשונו •
שהפליג ה מן הכותל טפח שהיא כשרה י ופרס״י שאס הגביה מן הקיקע טפח והראש כתב חס לשיני כתב בעל הפטור איכא פלוגתא בין רבוותא היי״ף פסק
אממוייהו קאיאמיינן לבוד בזקיפה ויס סס טפח זקוף וניכר הצריף שהיא גג כשמואל דהא רבנן דבי רב מתיה ס‘ל ובעל הלנות פסק כרב כלישנא בתרא
וכיון סיס בו שיפור אהל בזקיפה הוי אהל או אס הי־חיקה יכר' אסמכה על הכותל והירושלמי מסייע ליה ומסתברא כותיה ח -א רבנן לאוסיפפיה היא 1סא אי
קאי אס הרחיק ראש הסמוךלכותל מכותל טפס והמזה סמוכה על יתדיין אמרינן לישנא בתרא איהא קעא ליתא דתיי לישני כינסו והילכן פספקאלןאיכסורא
לבוד מסנה ולכותל ובסוה ולא בשיפוע והוא
כגג  :וכתב הרא״ס שאס הגביה אי כנהרדעא פלוגתאדיב ושמואל יסלכסא כיב רבץ באמצע כין מן הצד
מן הקרקע טפח או אס הרחיק׳מן הכותל טפח שהיא כסיר ' פר י הגביה סעש׳בנין בארבע אמות ומשמע דכי היכי דבהרחיב הסיכוך מן הדפנות בפיסול אייר
זקוף בגובה טפח והושיב עליו ראשו סל שיסוע של מטה והרחיק מן הכותל טפח ליכא פלוגתא לין באמצע בין סן הצד בסכן פסול נסי ליכאפלוגתא ומיהו
סעש׳סמץ לכותל סכך רחב טפחוסמ׳פליו ראשו של שיפוע העליון אבל מתוך פלוגמא דרכוותא היא ולסוערא והרמב״ן כתב ואני אכריע כדברי הרי״ף וכו'
סרש״י משמע דאותו טפס סהגבי׳או שהרחיק אפילו הוא אויר חש בינן ליה כסתום וכן כתב הרמ״בן וה״ר ישעיה ז״ל דבאמצע פוסל בארבעה :
ומה שכאב גבי
מטעם לבוד וכ ^משמע בירושל׳ומיירי שלאחר שנמסך בנוגה עפרה יש עדין כמשך פחית מאיבע מותר לישן תחתיו יתבאר בסמיךבש״ד :
ובה שכתב דכפיזות
הסוכה שבפה על שבעה ואיפשר דאף מחת השיפוע שאינו גבוה עפרה כסיס מארבע אמות אהרינן דופן עקומה הכי אסרינן בייש סוכה ( דף ד ) ובכמה
מידי דהוה אפשל היוצא מן הסוכה וכ״כ התוספות וסר״ן כתב ד 3רי רש״י וא ^כ דוכתי  HD1 :שכתב הילכך בית שנפחת מן הצד וכוי משנה בפיק קמא
כתב אבל בתוסע ' אומרים שצריך שימלאנה שאין אויר חשוב גג וזהו מ״ס הרא״ש
(דף יז ) בית שנפחת וסכך על גביו אס יש בין הכותל ולסיכוך איכע אמוח
בשם ר״י ומדברי הימב״ס בפ״ד נראה שהוא מפרס כפירו' ר׳'י :
וכתב עוד הר״ן פסולה משמע הא פחות מארבע אמות כסיה ומפיס בגמיא כריס פירקא
ומיסו דוקא כגון שיש לה י״ו סססיס סהס י״ז בהדי האי מפס
פי
היכי
דלהוו
שבמה
דטפמא מסים דאמייק דופן עקומה ופירש רש״י בית שנפחת וסיכך וכי ' גגו
מינייהו לסכך ופשרה למחיצה וסטסס השיפור הצריך
לסכן
בדפנות
אלו
מדבר
כפחת
באמצעו
רחוק מ ן הדפנות לכל צד וחיכך על הפחת באמצעו ונמצא
סמסככין בו שהיי שיעור זה מדפנות אלו פולס הוא
לסכך
טכ״ל
:
ומה״רראליס
תקרת
הביע
שהיא
פסולה
מפסקת
בין
הדפנות
לסכך בשר אס יש מןהסכך
מזרחי ז״ל כתב דמוכרי התוס׳נראה שצריך שיהיה השיפוע מסאי לסכך יותר מז' ולכותל ארבע אמות פסול דכארכע אמית לא נאמר למשה בסיני דופן עקומה
ספחים בתוספת האלכסון טל הצלע לא סבעס טפחים בלבד כדברי הר״ן ג אבל אבל פחית כשרה הלכה למסה מסיני מאין תקרת הבית כאלו היא הדופן
הרס״כס כתב כס״ה וכן כילה סיס לה גג אפילו טפח אס גבוהה עשרה ספחים אין סנעקס למעלה ואין כאן סכך פסיל לפסול הסוכה  :ופרש רבי׳דאסרינן דופן
ישנים בה בפול וניפהוא סוברדלא בעי' ז ' מל ז״בגובה עשרה שהרי הוא מסתע
עקומה אפי׳אץ הדופן אלא עשרה טפחים והגג גניה עמנו הרבה ונו׳נר'שלמד!
ועולה וכלה בגג טפח ואיו ככל גובהו רק י ' ואפ״ה אין ישני ' בס בסוכה
מטע׳סוכס
'
מרפירס רש״י הא דתנן הרחיק את הסיכוך מן הדופן שלשה ספחים פסולהלאו
©מחת סוכה והוא .תמוה מאד
דא״כהאדכעיקסשךסכעה טל שבמה אינו אלא בגובהה קאמי אלא במסכה פסולה דאויר פיסל בשלשה אפילו מן הצד
בחלל סבקרקפהסוכה אבל
לא
בחלל
שבגובה
פשרה
וא״כ
למס
קראו
לסוכ׳שסככה
ומכאן
אני
אומר
ומפיס
הא
דאמיינן דכסכך פסול ק הצד אמרינן דופן עקומה
ז׳על ז׳סוכה קטנה ששיעורה מצומצ' שאץ פחות ממכה הא בטפח אחד כמי כסירה להכשיר עד איכע אמות היינו דחשבינן לסכך כאלו הוא מן י הדופן נעקס
עי׳ל * ולי נרא׳דמסהי' דכילה אץ ראיס להכשיר סוכה דהחס מפו׳דפחזיק כסוג ' מ כפף למפלה וכאויר ליכא למימי הכי ואיני מפרש רואץ אתהיוק כאלו
במוך סוכה אסרי׳לה וכל שיש לה גג ספח שהוא שיעור אהל לטומאה אמו למיסעי הוא עקייס והולך תחת הסכך פסול מגיע לסכך כס׳ומוציא את הפסול ןמ הסי :ה
ולאסשויי סוכה במוך סוכה • א׳ /נ מפני שכל פישלה גג ספח חשיכא אוהל ולא דאם קגבי אוירנימא הכי עד כאן כיאה מדבריו שאע״ג שהסכך גבוה מן הדס וח
בטלה לגבי סוכה וכיון דכילה פסול׳לפכןהוי כישן תחנו סוכה פסולה שהיא תחת
כמסאמיינן מסן עקימה להכשיר עדקאסי דאסכן׳גכיאויר ניתאהכיכלונר
סוכה כשירה דהא ודאי לא יצא ולעולם בסוג‘העשוי' כמין צריף או שסמכה לכיתל היכאשהסיכו' מרוסק סן הדפנות במשכהכמו בממניתץ שנמצא אויר מפסיק
והגסה מן הקרקע או היחיק׳מהמתל טפח במי׳סיהא בה שכעס על סכעסבגובס כין הדופן ולסכך במסך ואס איתא דכל שמפסיק אויר בין הסכך ולדופן כגוב
עשרה וכדברי המפרשים אבל אי קסיא הא קשי ' סכמב הרב המגי' בפ״ד ראיתי מן לא אמרינן דופן עקומה לא הוס שייך לומר גבי אויר דריסוק דמסך נימא די ן
האחרונים מי שפירש ואמי דדוקא כשעשה סדפט׳בדכר שמסכנין בו ויש בדפנות עקימה דכ״ש הוא אבל הר״ן כתב ברי׳סוכה גבי בנה בה אצטבא מן הצד•י :אי
אלוכדי ששה עשר טפחים עשרה לדפנות וששה לסכך חוץ מספח זס שעומד לגג דופן עקומה שמאים כאלו הדופן נעקס וכאלו הסכך כולו שמן הדופן ולאצגבא
סחרת מכאן פסולה ויש לחוש להם אע״פ שאינם נראים מחוורים עכ״ל י היי נתב הוא הדופן אלא סנתעקס שכן דרכן של טתליס להתעקם 5ןדל א״א לפיס מאץ
בהדיא שלא נתח וויו לו דברי המצריכים שיהיו בדפנות אלוי"! ספחיס*וא״כ הוא כאלו הדופן נתקרב לסכך דאי הכי סיני אערינן לקמן דאויראפי׳מן הצופוסל
סובר שאף על סי שאינה גבוה אלא עשרה טפסים כשירה וא״כ לא בעי שבעה על
בשלשס

שבעה בגובה משיה שהיי היא מסממת ומולה וכלה מג ספתיל> ין לכל גווייה
ואפי ,סכי
מכסיי׳לה והכו'_ מליו
רזר 6וד
מסרס _1
_
קוסיפהרב ז״ל דלמה י* "-
׳®-ר
ססמם
־׳׳׳״^-״ה"
עמה

 .א־ח

הלכות

סוכה

חרלב

תרלג רצו

 3׳ג נימ׳ יוצין הדופן כצלו נתקרב ולצ יהא פיסל צלצ בי' צמו׳ שיותר קל לדופן כל סחמתן מרוכ׳הצלסן כמאן דל -מנהו דמו מסא״כ כמקצת סכך דחשי׳ צ 1״כ אבל
להתקר׳כסצין סס סכך מפסיק צלצ ודצי הייני העש ' לפי סרואין הסכך כצלו היא
המוסע' כתבו דכי קנעת ליה פ״כ פירושו לפי פלא סיה יבול להתקיים הסכך בתוך
דופן ובשיש שס צויר מפסי' אין לומ׳כן ולפי סס' זו הדבר כרור שאין צוכלין באותו פשריס רמסמת קליסוסו יבא הרוס ויפ -זר צו יפול דאין לפיס אפי' היה התקיים
ש יעןר ס  3ין דופן לאצטבס כיין סצכו דנין סכך שעליו כצלו הוי דיפן וצפי סטה זו
כך ה״ל חפתו .מי ובה שבזה לא היו מכשירי׳
דאיןכלתה מרובה אלא פ יי סכ
.
דכיון .
סכך
״ג  3ע״כ כשהדפנו׳מגיעית לסכךעסקיכ׳
שלמעלה מכי היל סכך פסול מצטר כ הדי
אגל אין דפנות מגיעו׳ לסכך לא אמייק מפסיק האויר וסכך הפסול בין סכך כשר לכשר ולא נשאר מכל סכך כפר ומיהו ברי׳עמבי׳ כתבודציפש'
לפישדצי קלשת ליה ה״ל חמתה מרובה
דופןע ?י מה עכ ״לומ׳ מ זה0כי]ב ס5ןיו צד אלא כ׳רפנות אכל אס נ תחיל פן,הדופן שב הצר ומהלך עד
אוכלין כאיתושיעור סב' 1יופז" צס  63הדופן שכנגדואם נשאר מהכשילצד הדופן אמצעי כדי הכשר מצלת׳ע״י קליפת׳לסוד וצפי' הכי מצטרף
דהיימ סנ יפסו ^ר6נ( 6ו?ןיי,ס דיסז סוכה כשירה דהא אית לה גידפנית וצד שמעכר הפתח אם יש לסכך דלמפלה מכ׳ דלצ חשיב כל כך סכך
פסול הואיל והוי סכך כשר צס היה למטה
£ל
^
ביניהם אויר לפסו־! אכל אם סבך פסול מפסיק ביניהם ונשאר מל  :וא□ מלה בה דבריה כציה וכולי

נ0ון> פ" ;
סזסו ל דממ הח*ה צ 3להר״א3ד י סןבר
ס אין יסכיס תחתיו אלא א״כ הוא פחות
מג  :ירע שזה שהסכימורש י והר״ן לפ׳
דופן עקומה שמאין כאלו לדופן נפקי
וכאלו הסכך כולו שחן המפן לאצטבא
הוא^ הדיסץ
סנתעקס  Pהס דכרי
הימ״כ כפ®  :ומ^ 5יאו ’יכיז בגמ3ה
 3ין

כקסכל הוין לבין באעטס *־ P F

בג' טפסי' פסולה
אשכחתינהו לתלת
אשיי אויר פסול בג ' סכך פסול פוסל
 3ארבע ימייתו לה מדתנן הרחיק את
הסיכו׳מן הדפנות ג׳טפחי' פסולה ומתני'
משמי דבין כגדול' כין בקט• ':מיירי ובהדי'
אמיי' בנמ׳הכי כמוש אכתו׳בסמויומתני'
נמי כהן הצד שיירי דקתני דפוסל בג'
נפחי' וכיש באמצ׳  :ובז" " ,דנפסית מג'
מצטיף להשלי׳שיעו׳פינה אבל אין ישניס
תחתיו סט(  1ףיט ) גני הא דתניא פסל
היוצא מי הסוכה נדון כסוכה אי׳ר הושעיא
לח נצרכה אלא לסכיפשול פחו' מג׳בסוב'

אצל הפתח הנשר סוכה אם יש מסכך הכשר של צר הפתעה
ד *ופן האמצעי פחות מר א הכל כש הצד הפנימי שקרוב לדופן
שהרי יש לו ג׳דפגות והצר החיצון לי דופן עקומה שאנו רואי{
דופן האמצעי כאלו הוי אצל הכש׳ החיצון ומ״מ לא נפסל הפנימי
שנא׳כיון שאני רואין רופןהאפצעי כאלו הוא אצל הכש׳החיצון
הרי נשאר הפנימי בלא דופן רנהי ראמליינן רואין מכל מקום
במקומו נשאר ומכשיר גם צד הפנימי ודוקא שיש לסוכה
ג׳רפנות שלמות אכל אם עשה כי דפנות גדולות ובשלישית אין

׳ *• ד! ר־י< nMליו׳לישדיררת

יזו<> ־ה \ ^1־ו  1ר * \ר* '”1ר«* יל « «.יי י'.י״יל«' ד -דזל/רלי

בפ״ק דסול ( דף י ) ציתמ ' נויי סוכה צין
סמעטין בסיכה פרס״י קרמיס הפרושים
למפלה לנוי צץ ממפטיס למטלה ב גובס
להכשירה ולצ לפוסלה למטה מי'  :ואם
נתן בה כריס וכסתו' וכו' ברישסוכה ( דף
גד ) היתה גבוהה מל ובא למטט׳ בברי׳
וכסתו' לא הוי מיפו ' וצף ע״ג דכטלינסו
כטלה דעתו אכלכל צדם תבן וביטלו הוי
מיעו׳וכ״ס עפר ונטלו ומשמע התם דתבן
התסוטפר עתיד לפטתולצהוי מיעוש
לכ״ט תכן ואין עתי' לפנותו צו עפר סת'
פלוגתא דר׳ יוסי ורבנן דלרבקלצבטיל
ולר׳י בטיל וידו׳דהללכרבנן לב הרא״ש*

עד הדופן האמצעי הכשר סוכה הכיל כשר בין מד? שבצדרין וכין
מה שבצר הפתח אפי׳מה שכנגד האויר והפסול כיון שהכל
* ( ג״ה ) דש לת״זז על רגינז  5פי?' 7תין ( אין יגתיל
מחוכר ל^ הכשר סוכה והרי הוא כפסל היוצא מן הסוכה דנירון
לענית??פע ' קת׳הד מיעיע ?הא לימן< א הד חיעו׳
נעמי עד0י> 5».נ? ?ע״ש נתנן שכיין שינ^ למ נעה
כסוכה ותחתהאויר והפסול לכר פסול ואפי' אין כדי הכש׳מוכח
?נ7יע ' רש׳י?כ! iposהרי״ף?הרמ״נש :
ממנו ער הדופן האמצעי מצטרפין זה עם זה לשיעור רכש׳ סוכה
ואין האויר וסכך הפסול פוסלין כיון שהכש' סוכה מתחבר יהד וכתב עוד כל ביטול דשמפתין פרש״י
לז׳הימי ' ור״ח וצבי העזרי פירשו עד עולם
מן הצררין :סכך פסול פחות מדי ואויר אצלו פהו מג׳איןמצטרפיץ
לפסול הלכך אם אויר ג' במקום א׳אפיימיעטו בסבך פסול כשר ונר׳כפרש״י לביטול דהכ׳כל זמן סצו׳סוכה
דומי׳דמיעו׳דכוסל וחריץ שבין שתי חכרו'
וה״מ בסכה גדולה אבל בקטנה שאין כה אלא ז' על ז׳אם יש בין
דני' חלון דלא בעינן ביטול אלא באותה
שטה ג״ט מצטדפין לפסול ואס יש מכך פסול ב מפחי׳ ועוד
מכך
סבת וכן דעת הלן אבל ס׳הס׳כתב בפ״ד
פסול ב״ם ואויר פחות מג׳מפסיק ביניהם כת׳א״א הרי׳אש
ז״ל
יש
שדטת הרי״ף והרסיבס לפר׳דביטו ' צריך
להפתפ אס כ׳הפסולים מצטרפין לפסול הסיכה״מי אמרינן כיון להיו׳ בדעתו להייק ' שס עד עולה בעינן
דאויר מפסיק ביניהם לא מצטרפי או רלמא כיון דאין באויר וציני יורע מנין לו לפרס כן בדבריהם :
גימצטרפי ומיהו אם אין בפסולי׳ד׳ואויר פחות מג״ט מפסיק בהא היתה גבוה מכ׳ובנה בה צנטכאכגגד
וראי אין האויר משלימו לד' שנאסר שיהא חשוב כסתו׳מהמת דופן ד'וכו ' ( םס ) ופרש״י כשרה כל הסוה׳
אפי׳סן הצנטב׳והלצה דמונין מכין חללם
* לבור דלא אסרינן לבור להחמיר :
תהיה גבוה יותר משיעורה דתנן מוכה מראשאצטב ימעל ' ונמצא דופן האמצעי
ףןךיל
^ון
שהיא גבוהה לפעלה מך' אמה פסולת כולו כשר ודסטת הצדרין ברוחב האצטב׳
הוכשר הרי כאן סוכה קטנה כשרה ואמרי׳
בין אס היא גדולה או קטנה ל״ש אם המחיצות מגיעות לסכך ליש
לקמן פסל הייצא מן הסוכה כדון כסוכה
אם אינן מניעות אבל עד ךי כשר׳ אפי׳ כל סככה למעלה סך׳כיון ומפרשינןלה אס יס הכסי סוכהביח׳ועוד
שאין בחללה אלא
ך׳היתה צכוהה יותימך והוצין יורדין למט׳ ער יש בסוכה מפס והלצה פסל דהיינו ס כך
ך' אם צלתן מרובה מחמתן כשרה ואס לאו פסולה ואם תלה בה העשוי מפסילת גורן ויקב ויוצא מהכשר

קטנה ומאי יוצא יוצא פתויי'סוכה מתקיף
לסרב הושעיאלאיהא אלא אויר ואויר
בג׳ספסי׳בסוכה קטנה מי פפיל א״ל יבא
זהמצסרףואץ יסנין תחתיו וזה מצטרף
רסני ן תחתיו וערש״י לא יהא אלא אויר
זפשיסאדכשר דאפילו אוירהחמו׳ממנו
איני פוסל כשיעור ז  £א*ל רבי אבא להכי
אה  :י נדון נסיכדאשמועי' מנ׳לומ׳תיסני,
מסתיו דאלי־ אויר פסו תגימצטרףלהפלי'
סימור ה 0וכ׳ א3ל .אין יסנץ תחתיו וכתב
הרא״ש וצן משמ׳בירו׳פ״ג דברנו' כסיס״י
וכתב ע ' ד דלא תיקסילךאיך יוכל אדם
להזה 'בב׳וכ ' מלאה נקבים שלא יישן תחת
הנקב יש יהב6מייי-י כסלדירמ3לך‘3כל
צורך הפיכ׳ a :׳  rוהא דאויר פוסל 3ג׳
דברי׳נאים
מאותיוממעטין חלל׳עד
ך׳אינומיעוט
להכשירה
סוכה שאין לו הכש׳דכנו ' נדון כסוכה וכל
 pdvהסול פוסל בד ' כיינו בסוכה ס 6ץ
הסוכ׳כמושהיא גדילי כסיה וכת׳הרא״ס
להלזללן ג' דפנות וכו׳עד סיף הסימן הכל סס בתוספת ובפסקי הר״ 6ס ז״ל  :של״ר ישעיה לקחה על פרש״י ולוא ז״ל תירץ דברי רש' י וכת׳יה ' המ׳ בפרק ד ' שמן
חרלג שלא ר« היה גבוהה יותר משיעור ' דתנןסוכ' 6' 00גביה׳יומי מספרי' הגאונים נרצה כפרס״יאבלמן לאחרוני' חלקו נזה ו 6ח״כ דקדק מדברי לרמ״בס
פס ל ' בריש מס 'סוכה ( דף כי )  :ומ״ש נין אס היא גדולה רוו קטנה שלוא סוכר כערס״י ורע סיר״ן הוא מכלל כצהרוכי׳סאין דברי רס״י נראין בעיניו•
.ל״ם אס כמחיצו׳מגיעית לככךוכו׳סס נחלקו אמוראי' כטעס פיסולה כשהי' גבינה
ולטנין הלכה כיון שהימ״בס ולר״צש מסכימים לדברי רש׳״י הכי נקיטיק :
בנה
יותר מכ׳אמה 1רבה אמ׳מסו׳דלמסל׳מכ אפה לא שלטא כיה טמא וריזירא אמ׳משו' האצטבא מן הצד וכו׳שס ב־תה גבוהה מכ׳ובנל בה אצטב׳ננגד דופןבאשצעי יפו'
דמעי עומד בצל הונה אלא בצל דפנות ורבא אס׳משו׳דסוב' דיית מראי בעינן וכל ומן הצד אס יס .משפמ אצטב׳ולכוהל ד׳א פסולה פסו' מד׳יא כסיה ופיש״י צם יש
סנבוה מג אץ אדס ע׳יפה אומה דירת עראי אלא דירת ק 3ע ואמרי בגמ ' דטפמא
מספת כאצטב' ולכותל הסכי שהרחיקו ממנו ד״א פסילה רלא הוכשרו באצטגא זו
דרבה״אס היו דענית מגיעות לסכך כיץ דסלטא ניה עינא אע״ג דגביה מכ ׳ אמה אלא בדפנות אותושספוךלהסן לצד יהשני הראש הפצסבא מגיע לו • פחית מד'
לסרס ילר׳זירא אי אית בה יתר סד״א כיון דרויח' איכא צל סוכה יכשר ' ולרבא לית -אמות כשרה שאף הוא הוכשר ע״י דופן עקימה ויואץ סכך עליון המחובר לדופן
ליה תקנת׳אלא בין דפנו׳מגיעו׳לסכך נץ אץ מגיעו׳בין יס בה יות׳מד״א בין אין הרחוק כאלו הוא מן הדופן עצמו ועקיס עד מגד שפת האצטבא וכהן מודוץגבהו
 .בה כיון שהיא גבוהה לממל׳מכ׳אמהפמול׳וכרנבו לרי״ף ולרא״ס סיס פוסקי׳כיבה
מספת האצטב' ולמעל ואס׳יפ שמתחתיו נמשך כלפי חוץהו 5יל ויאשו אינו כלה ע״כ
והס דחודבריה׳והעלו דהלכ׳כרבא וכתב הרא״ס סכן פסקפרז״ה ור״י ן׳גיאת וס״ר זהו גובה סללה והרי נתמעט חלל מתחתיו וכת' לרא׳׳ש יל א הכשיר רש״י כל רסוכ,
ישעיה ינ״ג מדניי קרמ״בס פ״ד סכח׳פיזס סלא תהיה גבוהי ייתר הכ׳ילא חילק :שהרי אין לק סכך כיין דרואין את הסכן כאלו היא כותל עקום אבל ה' לש׳ כתב
ומחב אגל עד כ׳כשיה אפי׳כלמככה למעלה מכי וכו׳הכי אסיקנא כריס ערובין בפ״ד שאף בזה צחלקי ס־שפרשי כמושכחלקו למטלה  :ואס בכה אצטבא באמצע
(דף ג ) דיזלל סיכה חנן כלו׳דלא סיפסכא סיכה אצ״כ גבוה חללה יות׳מכ ' וכסחו' וכי' שס היד ה ובוהה מכ׳מעה ובנה בה אצטבא באמצעיתה אס יס מספח אצטבא
אבאר זה יותר וא שריחו התס דלצי אמו׳כאמ כת ו׳הסלויינינהו אלא סמידרין אית' ולדופן ד׳א לכל רוח פסולה פחות מד' כסי ה וכתב לרא״ש וז״ל כתב הרי״ן גיאת
מממצמית כלוגו׳ דחוקות • ה חח גבוהה יותר מב ' ומצין יוררין למסה פכ׳וכו' ובלבד שלא תהא אצטבא גבוה מיי טפחים דרשות אחרת היא ולא ידפנ' טעמא מאי
בריש סיכה ( דף ז ' ) הימה גבוהה יוסרמכומצץיורדץ לרזט׳פכ׳אס צלתן מריבה נ'' מ דרשות אחיה היא כיון דאמרינן דופן עקומס מכל צר הרי האצטבא מיקפת
מיזמתן כשי׳וכ הי״אס דצט״פסנמצ׳לסרך הויטלספל'יהא אמרי בריש ערובקדחלל מחיצות ומובילת משאי הסיכה ודמיא לסוכה העומדת בראש הגג דיסיח אחית
סוכה מק וה״ניהרצין י;ירדץ נתין כ' כלומר סמגיעו' לחלל כ׳ כפרה יבריש ערובין ה°א לגבי חצר ובתל העיסור הכשירה אפי׳הימהגביה׳י׳עכ״לולר׳ין נוטה לדעת
כתב והוצין יורדין להיך כ ' פירש בתוך ככשר כ' דהיינו עד ספת כ' וכתב סי״ן אס
ר״יגיאתז״ל וכמו שאכתו׳בססו׳וה׳המ׳נת׳בפ״ד שיש מן האחי־וני׳פחלקו עלר״י
צלתן מריב׳מחמתן אפי׳סקלח לכל מהשלמעל׳מהט כסר׳וא״תואמאי והא אשרי'
גיאת ושזה נר ס־ וא רעת כרמ״בסוכן הוא דע' המיטו' ועיקר י*
פסול ' אפי'
לאצכבאגכיהה י' ולא אמיי׳ גוד אסיק מחיצת' וכו' ססהיתהגססה מ־ ' ובנה כס
פ״ק דעי־ובין בסקצ׳הכך בתוך עשרי' ומקצתו למעל ' מכ׳כשר' אפי׳היכא דכי קלפת
;ליה כלומ שתטול כל עהשלמעל׳מכ׳פש ליהמה■ קבתיך כ׳חמתו ממב' מצלתופס ס עמוד גבוה י׳ טפחי' ויש בו הכשר סוכה סכר אביי למימ ' גור אסיק מח־צת׳ופרס״י
 Dddנ ב
יחלל סוג ' תכן והכא נמי נישא צכי י״ל דצא דמי דכוצין יורדין לא חשי׳ כסכךהילכך
בנה
*
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אוח הלכות סוכה

דימ

תדלג׳  ) 0כנה כה טמו׳גכוה י׳רחו׳מן סדפמ׳הרכה ובו הנסי סוכ׳שיס בראשו ז׳טל ז׳ומסהו

תרלג

תרלד

תרדה

גוד אסיק מחיצת׳סל עמוד סמבחו׳סביב הגכוהי׳סביבו ראשו והרי יס בהםגובהי'

איתפיס טעמייהו דב״ק בגמר׳ ומסים הצי אמרי' לא יצא שמא ימשך אחרסולתנו
ובסיכה קטנה לאו מצאי טעמ׳פסליאלאמסו׳דס״ל דדירת הנע בעינן
מהידס")

 3ינזלז
וקשובה סוכה על ראסה ודסני העמוד דפנךתי ע י גיד אסיק וסב סלמעל כסר לה
?א״חלעי! לאי! ואינו למעל׳מכ׳מיאס העמוד א״ל רבא בעינן מחיצות הניכרות וליכא וב ' סר״ןפי '

כר3כ דחמיי סוכה דירת עראי בעי אס ה ק ל בהאי כב ש דקצת קביעותא בעינן
שתהא מחזקת ראשו ומבי וסולחנו דאי לאו דירה סרוחה היא הילכך בסוכ׳גדולס
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דבסבת

אמרי׳גוד אסי' לא אמרי '

הכי לגבי סוכ׳דבעינן כס מחינות מכרו׳
כעין דירה ואיסש׳דכיוןדלענין שב 'ךח “ 1
רסו' לעצמו והרי הוא כאלו מוקף מחי
אפי׳אין ממנו ולכותל ד׳אמי׳ שסולי
אמרי ' ביה דופן עקומה טלל ולל שזהו

ובסכ׳קסכ׳ב׳טעמי ניכהי
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אכל הבן סתם ועפ׳ועתיד לפנותו כגון שירוע שצריך לו אינו

ואע׳גדאיססיק'

הלכת' כלס בסיב׳ קטנה בסוכה גדולה
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שילחט ואכיידמני לס בהדי מהי דלל
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השני פחות מר״א כשרה בסולקטנ׳נמי משו׳סמא ימשך וסדטעס׳
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סרוחה
ו
6
יז
לע
האצטבא
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ואם לאו פסולה ואם כנה אצטבא באמצע הוא בהדי סוכ׳גדול סש״סאיכ׳למי׳דנסי
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במפה קטנה שאיא למשיך שולחנואצלו
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שהיא בתוך ד״אןלכותל ואם י ש כ« נה ל כות לך״ א פפו 1,ה ממאי דאיכ למיגזי בסוכה גדולההילכן

,
״
איןמממטיןכגובכ'
למטל' מכ
להכסיר׳ול^
אפהאצכאגבהה ולא אמר גור אס קמחצתה לה ^
V״ דאיפסיקאסלכמא כלש נקטי׳
כיתי׳אבל
,עי ^ משו פחות מי וכבי כתבתיזה :נכה ולא נמוכה משיעורה דתנן ושאינ׳גכוה
היתה
גנה מאנפוכה משיעורה דתנן ושאינ גבוה י ט
י״ט פסולה
פסולה היתה
גכוהה מיי והוצקיורדק לתוך י׳אפי׳ אם המתן ממכה
מצלתן
דמכסרי וזהו דעת מקצת הגדולי' והי״י
פסולה אבל אם הגויי׳יורדין לתוך
י׳אינן פוסלי׳ היתה נמוכה מי׳ גיא' והח״ה אבל הרי״ף מסמ׳דס״ל דכיון
וחקק כה להשלימה לי׳ויש בהקק שיעיר הכשר בוכה אם איזכין
דמיתנו גכי הדדי כהדדי ניכהווכיון
« חקק לכותל נ״ט כשר׳ בתוך החקה יש ביניהן ג׳פסולה :דאיפסיק בהדי׳בסוכ׳קטכה כב״ש נקטינן
/" inך*
קטנה משיעורה וכמה שישרה זי׳ט על ז' נמי כותי הו בסוכ׳גדוליוק דעת הימ״בס
ולענק גורל אין להשיעור אלא יעשנה בפ״ו והרא״סכתב סה״ר ישעיה סובר
גדולה כמו שירצה יש בה ז' על ז׳ונתן בה כנרי' לנאותה וממעטין כדברי הרי״ף ולא ניאו דבריהם בעיניו
אותה משיעורה פסול׳ ואם היא עגולה ויש בה לרבע ז' עלז׳כשרה ולפיכך צריך להגיה לשון רביטשנחב
סה׳ר ישעיה סוגי שיצא דליתא אלאהוא
ואם היא גדולה ויושב סמיך לפתח׳ ואין ממנו בתוכהיאלא ראשו
מה סוברים דלא יצא:
והבו ופולחנו חוצילהפסק רי־ף שלא יצא וב״כבה״ג׳אבייהייץ חדלה־ סופה «*■ mt &viW
גיאת וה ר יעמגיה והר ז הלר פסקו שיצא ולזה חסכים א
אלסם מצות סוכה
הרא״ש ז"ל:,,
.
הילכו סיכת גנב״ך רקיכס
וסרש״י

"״״״ c0 0SD®S׳ n,D5 ,״ .׳ TO,־ ; SPMn
הסכןקוד׳שיע ^ היתהנמוכה מי׳והקק בה להשלימ׳צי׳וכו׳
היפנ«מ ! אס ע־,ה בריש סוכה ( ד ד ) הית' פחותה מיי טפחי'
”5
ץ״  P5Uוחקק בה כדי להשלימה לי׳ אס יש מספת
החקק
ולכותל
ג׳טפחי
'
פסולה פחות מג'
כע ^ ״מר״ ? 0טפחי׳כשר׳ומפ׳כגס׳טעס׳דלאמכסיייעד
ד׳אמיימשו׳ דכיון דלאודופ׳סוא לא שייך
למימ׳דיפן עקוס׳דסוכר רבי׳דלא מכשרי'
צלח בתו ' החקק אבל לא חק לחקק ואיני
יודע למה דמ״ס מהיתה גבוהה כ ' ובנה
בה אצטכ׳דמכסי' רש״י אפי׳מן האצטבא
והלאה וכ׳הר״ן דהא דסכשרי ' בפחו' מג׳
דוק׳כסיס .בחקק שיטור סוב' הא לאו הכי
לא דאע״ג דמאי דאמרי כלבוד לא חשבי'
ליה כאלו אינה דאי הכי אויר פחות מג׳
♦  POlöכשירה אע פ שלא נעשית לשם
מצווזקייצי׳סומרי
קציעו׳הסטוחי' בסד'ליילש
יהא פוסל בסוכ׳קטנ׳דהא בצר לי׳סיעורא
סוכה הלכך סוכת גנ״בך רק״כש פירשבורגנין שומיי העיר ומלםישיאלהס
דסוב' אפ״ה כל שאין בחקק שיפוי הכשר
אבל סוכה זו לא לעס סוכה נעסי׳ולזמוי'
גויס נשים כהמה כותיים רועי'קייצי' בורגנין שומרי שדות
סוכה פסולה ד כל שאין לס חלל
הכשר
בגמ׳דגריעות׳דגנכ״ך משוס דלאו גני תיובא כינהו וגריעוחאדרק״בש נמשו' דלא
י׳כשיעורהבשר סוכה הה״לנ דירה סרוחה כדאמייק
כדפמיינן
בהוצין יוידין וכ"כ הי״י ן׳גיאת עכ״ל וכך הס דברי רס״י  :קביעי ומסיים בבריתא ובלבד סהסא מסוככ׳כהלכמובעי בגמ׳מאי כהל!כת' אמי
תרלד ללא קטנה מסיפורי וכמה שיעורה ז׳טפחי' עלז' וכו' 3ריססוכה ( דףג) ריכ חסדא והוא שעשא' לצל ופרס״י אמ׳רב ססדיהאי כסלכת דקאמ׳הוא סמסוככת
אמ׳שמואל בר יצחק אמר רב לוגא הלכה צריכה שתהא מחזק׳כדי יפה דמוכחא מילתא שמשייה׳ הראשונה לצל היתה ולא לצניעות בעלמא ואע״ג
ראשו ודונוושולה  :ו וכ׳הדא״ס והיינו ז׳על ז׳טפחי׳דגבר׳באמת׳יתיב ושולחנו ספח
דסוכהלשססגלא בעי לסם סוכה בעי׳ ולצל הוא דמיקייא סוכהשסוככהמן
כדאית׳ בירו׳וכמה כדי שולחן ספח וכ״כ הרי״ף בסוף פ'
הישן כמה כדי ראסו ורובו החורף וכ׳סר״אס ור״ת פי׳שעשאוהלצל ולא מעובה להגן מן הפטר  :וגדשובי׳
ושולחנו ז׳טפחי׳על
ז׳טפחיס ובס״ק אמתני׳דהחוטט בגדיש אמרי׳כגמ׳רמסך סיכה חהו לפטמו שפוסל כשאין הגסמיס יכולין לירד לתוכה נתבאר כסימן תיל״א :
ן׳ וכן הוא מוסכם
מכל
הפוסקי
'
:
ומיש
ולעכין
גודל
אין
לה
סיעו׳אלא יעסכ׳גדולה
ומ׳יש הילכך החוק ק בגדיש שנוטל הממריס של מטה לעשות בו חלל וכר' אמאי
כמושיי־צ'וכולו כ״כ
הרמ״כס
ופשוט
הוא
דא״לב
היה
להם
לחכמי
'
לפרש
כש׳ספירסו
שכת׳ סמהא צריכה שעשויה לצל קאי דחוקק בגדיש כיון שלא גחן סס הגריםלשם
בגובהה ־ יש
בה ז׳על ז׳ונתן בה בגדים לנאותה יפמעטץ אות׳מסיעורה פסולה סוכם כמלמא הרי אינה עשויה לצל דאלו לפי' י״ת דסמיך ליה אינו ענין לוודין
בפ״ק דסוכ ' (
ד
י
)
איממר
מיי
סוכה
אין
ממעטי׳בסוכ׳אסר
רב
אשי
מן
הצד
ממעטי'
זה דחוקק בגדיש מסנה כפ״ק(^דף פו ) הסוטט בגדיש למסית בו סוכה אינס סוב
וסרס״י קרמים הפמשיס למעל׳למי
אי׳ממעטי׳
בגובהה
מכ׳להכסיר׳ולא
לפיסלס
ולא
תיקסי
לך
הא
מתני׳הוי׳תיובתח דר״ס דאיכא למימר דלר״ת נמי בעינן סימז
מסו' פחותה מי׳ומן
סצדממעטי׳לס משיעור ז' טפחים דהא אינהמחזק׳ראסו ורובו סס כסכך לסם סוכה כדמסמע מתתני׳אלא שהיא מערש והוא סתהא מסויהלצל
ושלחנו־• ואם
היא
עגולה
ויש
בה
לרבע
ז׳פל ז׳וכו הס (דף ז' ) תני׳אסרייאומרין דא מריב חסדא פלא תהא מעוכה כמין בית ושצריך ליתןהסיך לשם סוכה לאי
סוכה העשויה
כסובך
הסולה
נזכר
3
לפיסאין
לה
זווית
דגיירבחסדא
ופיס״י כסובך עגולה ואוקימנא
כסס שלא נזכרובדכייו שאר דברים הפסולים בסוכה :
להו בשטה
וא״כ
לית
הלכפא
כיתי׳והכי
א״ר
יוחנן
התם
בסמוך
דסוכה
עגול׳כשרה
ופיש
רכינו
אבל
אס
מהחלה
כשנתן שם הגדיש הניח חלל טסס וכו׳סס(יף י0
ובלבד
שיהא
בהקיפה
כדי
לרבע דאמו׳סהוא שיעור
סוכה לדעתו וממילא ס  0מ׳ אמר רב המא ל*ש אלא סא ין סס חלל טפח כמסך סבמ׳אבל יש שם חלל טפחכמשך
דלדידן
דקי״ל
דסיעור
סוכה
ז
על
1
'
בשיש
כה
כדי
לרבע
ז׳על ז׳סגי ושיעורה כ״ט סכמה הרי זה סוכה ופרס״י אלא שאין סס חלל טפח גוכה במשך 6יך ורהב ארבע
טפסי ' ושני חומשים על כ״ט טפא!:׳
ושני חומשי ' דכל טפח בריכוע׳טפח והרי חומשי טפחים כסיעור סוכה ואח׳כ הגדיש כל הגדיש על אוחו חלל דפכסיו נעססשס
באלכסונא נמצא שז׳טפחי׳דמשך
סוכה
הטי
'
ספחים
נכי
חומשי
וכל
סכעכיו
טפח
סכך מאליו ולא היה סס סכך סתחלס אבל אס יש שס חלל טפח אהל סוא נמצאסס
בהקיפו ג׳טפחי׳כמצ׳סובר פגול
שיש
בו
כ״ט
ושני
חומסים
טל
כ״ט
ושני
חומסים
יש
סכך על אותו גדיס וסשחיטט בו מלמטה למעלה עד שמגביה את החלל לסימוי
בו כדי לרבע ז׳ על ז׳סבפה
מצימצמיס
א
•
ואם
היא
גדולה
ויושב
סמוך
לפתחה
גובה
מסיה
זו
היא
עשייתו שהרי אינו מתקן אלא הדפנות וכוסמת לא אעריצן
ואין ממנו בתוכה אלא
ראשו
ורובו
ונו׳בפ׳היסן
(
ד
כח
)
תכן
מי
שהיה
ראשו
ורובו
תעשה
ולא
מן
העשוי והרי היא כסוכה שפחותה מעשרה וחקק כס והסלימ׳לעפרה
בסוכה ושולחנו בתוך
הכית
ב״ש פוסלין וב״ה מכשירין
ומפ׳בריס סוכה דבתיתי עד כאן וכת' עליו הר״ן כיאה מלשונו רס״מ כי חטיט ליה מלמעלה למטה דמסיירי
סליגיבסוכה יפנה
ובסוכה
גדולה
וחסורי מחסיא והכי קתכי מי סהו׳ראסו ורובו ליה לסכך כמו שהוא וחיטט למטה כקרקע הסוכה אבל אס חטט למעלה פסולה
בסוכה ושולחנו
בתוך
הבי
'
בס״א
לא
יצאובה״א
יצא
וסאינה
מחזקת אלא כדי ראשו דסכך דמעיקרא ליתיה כעולם וסכך דהסתא אית ביה משוס מפסהולא מן
ורובו בלבד
ביס
פוסלין
וביה
מכשירין
הי׳סוכ׳גדול׳סיס
בס
שיעור סוכ׳וסוכ׳קטנס העשוי ואיכא מאן דשרו מסוס דפל לכהדי סככה אפילי סמי׳ טובא סככה הוי אלא
שאין בה שיטו׳סוכה
וכ׳היי״ף
בס׳היסן
דהלכת׳ככ״ש
בתמיסו
דחד
טעמ׳הוא
נלומ׳
דהשתא קליס ליה מלמטה סילכך שפיר דמי עכ״לא •
וכיון דאיפסיק' הלכת׳כב״ס בסוכה קטכס דאמרי׳בריס סוכה הלכה צריכה שתהא
תרלו □וכה ישנה סעסאה מקודם לחג ל׳יוס בשנה מסנה כפ״קסוכ( 0ד)ס
מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו ממילא מםמ׳ דהלכתא כיתי׳בתיויסו ר״ל בסוכה
ישנה ב״ש פוסלי ן וכ״ה מכשירין אי זו היא סוכ׳ישנה כל שעשאה
גדולהנמי וכ׳הר״ן שחלקו על הרי״ף דנהי דבסוכ׳קטגה
איפסיק׳הלכת׳כב״ש אבל קוד׳לחג ל׳יום אבל אס משאה לסם החג אפי' גתסלת השנ׳כסרס וכתב הר ן אי זי
בסוכה גמלה מסמ׳דקי״ל
כב״ה דכיון דב״ש במקו׳ב״ה אינה מסנה לי לן למיקבע היא סוכה ישנה שנחלקו בהב״שולסכל שמשאה קודם לחג ל ' יום כלומרשגא
הלכ׳כב״ס אלא
במאידאיפפיק
בהדי׳הלכת׳כותי
'
אבל
במאידלא איפסיק הדרינן עשאס באומן ל' יוס שלפני החג דבסנהו אפי' ב״ס מודד דכשיס דמסממא לשם
«נמאס
לכללין כלכמא כב״ס ועוד דמססע דתיי טעמי דפליגי כינהו וכסוכה גדולה הא
נסי־ס ניול־ הויי׳לכללי ינלסי׳נניס
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סוכה תרלה תרלותרלז

תרלח
ד־ט
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עש6ס אלאבישעשא׳קיד׳לאותן ל׳יוס הוא דפסלי ב״ש ולאו לסמשימי £תייהודב״ס מהס יסתמ׳כה ופיר דסותף לרן מצי אסר לסבית כו ומשאילו מצי אסר וא״א בשום
מצא הכי אלא כדי שלא מאמ׳דכי מנשרי ב״ה דוק׳בשעשאה ל׳יוס שלפני החג אבל פנים לומר שבשאולה יוצאין ובשלסומסין אין יוצאין וסאייךבדכר  :ומ׳יש אבל
מקסי הכי לא קא מפמ׳לן דבכה״ג אעי׳לב״ש כשר׳ולא פסלי אלא בשעשאיקודוסיג' לא בגזולה מבואר בברית' זו ו 3י״פ לולב הגזול ( ד לא ) ת״ר סוכה גזולה ר' אליעזר
דאפי׳ככה״גלכ״ה כשרה וכך הס דברי רש׳יי וכף כריך לפרש לשון רבי ' שב ' שנפשי' פוסל וסכמי ' מכשירין אמר רב נחמן שחלוק' בשתקף את חבית והוציאו מסוכתו
מקודם י
לחג ' ,
"
ל׳יוסדה״ק שנעשית מקודס
אבל גזל פציס וסיכך בסס דביי הכל אין מיקריסזכ׳ גו « ה
וקפי/יוס׳עג *ל
סיכנסול יום שלפני החג ואפ״הסשרה שיות כשרה ובלבד שתהא עשוייה כהלכתה פי׳ שתהא עשויה לו אלא דמי פציס ופרש״י אכל גזל עציס
y'ti
הג״א9״3
ולישני׳הני דייקא דא״לכ הכי ה״ל למיכת׳ לצל להגין משרב ושמש ולא לצניעות בעלמא ור״תפי׳כה^ כתה וסיכן בהס אין זו לא גזולה ולא שאולה
דסונה התוקן>
סנעסי׳בהנך ליום שלפני החג אלא ודאי שלא תהא מעוכה כמין בית וזהו לשטתו שפוסק כשאיןהגשמים דקכנהו כשינוי מעשה ושינוי הסם
ופוד
תנירז
ממתתו
כדאמרן  :ומ״שובלבד שיחדש בה דבר
משוס תקני השבי פיכו ציין לסמור כנינו אפי ' jצ« יה על
וכו׳סס כ׳הי״אש ירושלמי מני צרי׳לחדש יכולין לירד לתוכה
הלכ׳החוקק
מריש
שנוטל
העומרים
שלמט'
אלא יחזור דשיס ודחמרי׳בפ׳הישן דמודו הקרקע של נגול
בה דכי וכ מה סברייא אמרי טפח וי ' יוסי לעשות כו חלל להיותו סכה פסולי שהרי לא נתן שם הגדיש לשם
נשירה דג א נה
רבנן בגזולה לאי בגוזל סוכה המחוברת
גדיעבד « ואונן
אומ׳ כל שסו מ״ר כל שהוא ובלבד שתהא סוכה ונמצא כשחוהק ומוציא העומרים נעשית מאיליה
וררשי' לקרקע ולא כגוזל עצי' ומסכך בסס
אלא שנגה .־ ( צ׳נקרקע
על פני כולה כ׳בעל העיטו׳חידוש בגופה תעשי ולא מן העשוי אפל אם מתחל׳כשנתן שם הנרי׳הניח חלל כגוזל סוכה העשויה כראש המגלה או
גחעקשלאמנעחי
בעינן ודלא כבעלהלכו׳שכ׳מיכנש׳ומימנ' טפח במשך ז׳עלז׳כשרה רפיון שהניח חלל טפח כשיעור הכשר
בראש הספינה דהי ' עצמה כגזלת שאינה וי א שמעון ותקן<
מחוברת לקיק׳ואין עליו להחזיר דמיי אלא ואונן
והמיאו
בסמיקי הוי חידוש דהא לינא סוכה דלא סוכה שם סכך עליו וכשחוקק מלמטה למעלה עד שמגבי' החלל
יכול לסדוסי בה האי חידו׳עכ״ל וזהו ש ' :
«  ..ןבתופזול׳גאין
רכי׳שיחדשכה דבר בגופה וגס המוססו' לגובה י׳אין זה עשיית הסכך אלא תקוץ הרפנו' ובדפנו׳ לא אמרי׳
כמו שהיא בנויה דאין כאן משוס תקנת עליה תזרע עאן!ה
תעשה ולא מן העשוי והוי כסוכה שאינה גבוהה עשרה וחקק בה השביס שהרי לא טיח עליה לבנותה ולא
ניןן ללא קיית6
הביאו הירושלמי הזה ואס' כך כתבו אסא להשלימה לי׳וכיאני העזרי אס הגדיש גדוש ולא הניח אלא חלל הוציא עליה יניאו׳הילכ׳ גזולה היא
עכ״ל
נקרקע
של
וא
1
ג;
א׳כלא
'
גזל אלא
דתנן ואס עסאה לשס החג וכו ' אפי לב״ס
וא ערי׳בגמ' דהגחל פצי' וסיכ׳כהס אע״ס
נפק׳מינה שאין צריך לסדס בה דבר וכו׳ טפח כמשך ז ׳ושוב חקק כה הרכה ועשה בה סוכה גדולה אינה
שלא חברי ולא שנה בהס כלוסיצ ' דעבדו העניס ולא הקר;
ומדברי כולם משמ' דהא דמצרין בירוש' כשיר׳כולה ע״י משך ז׳שהניח תחילה ולא דיינינן לי׳כפסל היוצא
והוי גיילהלאק נא
בהו רבנן מקנת מריש שאינו משלם אלא שימי
השט öj
לחד׳בה דבר לעיכוב׳הוא אכל הר״ן כתב מן הספה דהא לא ממשכה חד דופן בהדיה ואס חקק מכי צדדיץ דמי
עצים בלכדוכ״כ הרמ״בס בפ״ה  :שימימעשה לקנו'
דלא לעכב אמרו כן אלא למצו׳מן המוכח' דיא יות׳על הזי אף הזיפסולה רסכך פסול פוסל מן הצד בר״א •
ומ׳יש רבינובשסכעל העיטור איפשר המצי' ושינוי ענ׳ג
יוצרכלי חרס שיש לוב׳סוכו' זולפנים
וכ׳נהתר וכ ' עד
^״" 17
 HD1Dישנה שנעשית מקורם לחג ליום כשירה דרש״י נמי מודה ביה דפ״כ לא אמרינן
נהג' א נ' א״ז
ובלבישיחר ש
כה
דבר
עתה
בגופה
לשם
חג
מזו וכו׳ סס (דף ח ) אמר ר׳לוי משוס ר״מ
דלית בה משי' גזולה אלא כשרוצה לימן דהעושיפוכיקנר״ה
שמי סוכו׳של יוצייס זו לפני׳מזו הפנימי׳
ואפייכטפחעלטפחיססגיאסהוא
כמקום
אהד
ואם
החרוש
על
דמיה דבהכי הוא דסקנו מקנ׳עריש ספני נדיעגיינא ענ״כ
צינה סוכה והחיצוכ׳סוכה ופרש״י כך היה פני בולה סני אפי בכל רהו ואם עשאה לשם חג אפי׳מתחל׳השג'
תקנת הסבי׳אבל כשאינו רוצ׳ליתן דמיה ומשחיגדלכתלזילה
«יהאא  .וד ז ''.-ל
דרך יוצרי כלי חים
בימיהם עושיס להס כשרה כלא הדוש יוציכלי חרש שיש לו ב׳סוכו זו לפני׳ מזו ועוש' לא הקרן רבנן מידי ואוקמוה אדין תורה
א׳/נהזי' ׳יויית-
סמי סוכויזו לפניט מזו בפנימית הוא דר
שהיא
גזרל/אלא
דמדלא
אשכח
רס״י סוב'
קדרותיו בפנימית ומוכר בחיצונה הפנימי אינו יוצא בה ירי סוב
להחיעש׳מןהייו;.
גזולה אלא
בגזל סוכה העשויה כראם ח״ל גזולה וווו,ר
ומצניע קייי״יייכסיציצה ה! 6עיסה כיון שהיא דירתו כל השנה אינו מכר שדר כה ילשם מצות סובה
הספינה או כראש העגלה משמע דס״ל עני' ליה מטמיתח
מלצ)כ*י יומיצי 6קדיותיי למכופכימית *
והחיצונ׳יוצא בה שהרי אינו דר יה כל השנה :
 6ינה סול
 15ס  63ליסב במוכה בחג לשס
דאסי' באינו רוצה ליתן דמיה אין לה דין נפוקא א׳'ל דיג"
t77n
3
^
שלא
עשה
פונה
קודם
ההג
יכול
סוכה ו6
לעשותה
ע״ג
דלא
כעי׳סוכה
לפס
חג
הכא
"אן שי דליה חי
גזולה לטנין שיוצא כהי״ח דכיון דתקון
בתוך
החג
התיר לן לע5ו) ק
או
אם
יהיה
לו
מוכה
צינה סוכ׳דלרו מיככי׳מילח׳דלשס
סוכה
יכול
לצאת
רבנן תקנת מריש דמיס הוא חייב לו ולא לכתחלה ליעד נא;
הוא דר בו דהל) כל ימות השנה דייר התס ממנה ילישב באחרת דלא בעינן סוכה לכל ז' ימי החג ויוצאין
עציה וזה דעת רבי׳סכ׳ובעל העיטור כתב לאשרו רונן א' א
ורוב תשמיסו וסעודתו ופינתו סס בספה שאולה אבל לא במולה ופרשייידלא משכה :מוכח גזולה
נדיעגיאבללכמח־׳
שנרא ' שבא לסליק פס רס״ידא״לב וכתב
בעל העיטור מיכפי ליס למיכתב :לאיגכ׳ל א״זזגרא'
החיצולסולויולבה ירי חובת סולומשו' אלא שמל סוכה עשויה בראש הספינה או בראש העגלה שאלו
מוה ליש ליוהו־
היצירה דמצו' ליכא לסיטר דכיון
דבוליה תקף בחבירו והוציאו מסוכתו קיים׳ לן קרקע אינה א נגזלת ואלו
ר/רלח  $צי הסכך כל זמן סססוכס לכתחילה ליעמול
שהא לאו הכא דייר וסשת' דייר בי׳איכא
קיימת אסורין סן סתורה העונה גהנר או
גזל עצים וסיכך בהם אין לו עליו אלא דמי עצים אפי׳ לא שינה
היכירא והל׳ן לספנימייאינה סוכ׳משוס
וכו׳כפ״ק דסיכה מנין לעט סוכ׳סאסורין נמחישל רגי׳איוכ'
דעביד׳כדירה והריצו לס כבית ואילמסוס בהן שום דבר ויצא בה בדיעבד וכעל העיטור כתישאס נזל עצים
כל ז' ת״ל חג הסוכות ז' ימיס ותניא ר" י לא ראיתי נזהרים
} וסיבך בהם ואינו רוצה ליתן דמיהם הוי נמי גזולה •
נזה 1כת'מ־הרי*ל
מעשה ולא מן העשוי כלומר ולא מדבר
בן בתיי׳אומיכש׳סחל שס סמי׳על ההגיג'
H77H
הסכך כל זמן
והסכן אל יקננד
שהסיכה
קיימת
אסורין
מן
העשוי לאוצר ולדירה ולא לצל • החיצונה
כך חל שם■שמי׳על הסוכ׳שכא׳חג הסיכוי ז׳ ישראל אלא גזי
^
סוכה שאינה עשויה אלא לצל:
התורה נפלה אסורמררכנן ור״תפי׳דאפי׳
ימי׳ליי׳ מה חג ליייאףסוכ׳ליי׳וסקשו התו' ויקנ'« ןהוד להוי
תרלזמיפלא עשה סוכה קורסהחג בעודה קיימ׳אין האיסו׳מן התורה אלא כמה שצריך להכש׳ סול
דהכא משמע דעני סוכה כל ז ' אסירי יא « ניד גויושינוי
רשות ניד ישראל
יכול לעשותה בחג וכו' בס' והשאר אינו אסו׳אלא מדרבנן וכדפנו׳אין נהם שום איפו׳ אבל
מדאורית׳ונפ׳סירס משמי שהוא מדרבנן ולא הד
הרמכם ז":ל כתב
נזו!
שגם
הישן (ד כז ) מני׳ר׳אליעזר אול איןיו־צאץ
ובפי ' המביא כרי יין מיימי דרסא דהכא כלאמרי' לנני הלש
מסוכה לסוכה ואין עושק סוכה כחולו על
מועד
וחלא
יוצאין
מסוללסונה
ועושין
ואפה משמעדכתסבסוף
מספסמוקצהוי״לדהא דע״ל סי׳תימ׳ט:
סמעתץדלאאסיראאלא
סילבסולו של מועד מאי טפמ׳דר'
אליעזר
אמ׳קיס
חג
הסכת
תעשה
לך
ז
'
ימי׳עשה־
דאסירה
מדאוריתא היינו בעודה קיימת אסור לנטול ממנה עציסאבל משנפלו'
סוכה היאויס לז׳ורבנןה׳יק
רחמלעשס
סוכה
בחג
וערש״יאין
יוצאין
מסוללסול
דבטלה
מצופה
לא
אסייא
אלא
מדרבנן
ור״ת
מפרש
ועצים
של
נדי
הכשר סוכה
לאסל בזו ולישן בזו או היוס כזו ומחר בזו ואין עושין סולבחולו סל מועד מי שלא חיילאקדושה עלייסו ואסירימדאוייס אבל הירתרמכדי הכשר לאמיתסריאלא
ישב כסוכה כי״ט הראשון פשה סוכה לשם חג סל ז ' כימים ש'' מ דאין פוסין סיכה
מדיבנן וסר אש כתב דברי התוס׳ואח׳יכ כתב יהא דחסירי עצי סוכה היינו דו^זא
בחולו סל מועד דאינה לשבע 7וש״ס דאץיוצאץ מסונה
לסונה דא״כ לאו סוכה לז' הסכך אבל עני הדפנות מיסיא סי־־ו דכל מאי דדרסי׳סחג ססוכו ' היינו דוק ' בסכך
היא ואמרי׳תו (סס ) דלל אליעזר כל היוצא
מסוללסוכה
כטל
עצומה
סל
ראשינה
כדלקמן גבי פסולת ביק ויקב יד לס כהמז״כס שכתב עצי סוכה אסורין כל ז ' בין',
ופרש' ,מצות ' של ראשונה בטל
אפי׳ימי׳סעברו
עליו
כבר
איבדן
למגיר׳ואינו׳מצו׳
עצי דפנות בין עני סכךוהתיש' בפר׳סמביא כדי יין כתבו דביי ר״תיות׳מפורשי'
כדיליף שציי׳ כל ז בסוכה
אחת
וידוע
דהלכס
כחכמי
'
ולב
כרמ״כס
בפ״ו
מי
פלא
וז
ל
ותירץ
ר
מ
דמס שאמרו מה תג להיאף סוכה לה ' סייס׳ לפי שיעור סוכה כגון ב'
עשה סיכה כין בסוגג בין במזיד עושה סוכה בחולו סל מופר אפי ' בסוף יוס שביעי דפנותושלישי ת אפי ספק אבל אי עביר דפנות שלימות יופר משיעור סונה לא
עושה סכה דמצות׳כל5
פי׳דקרא דקאמר חג הסוכות תעשה לך שכעת ימים לק נפיק מקרא ופל היותר קאסרשאסוי־ מטעם מוקצה ע״כ ותמה מה׳ירראליס׳
סוכות הפסה לך באי
זה
יוס
פז׳הימיס
שתרלואפי
כיו
'
סאחמן
אס
לא
עשית
קודם
מזיתי ז' ל על הי״אש היאך נעלס ממנו זה שכתבו התוספות בפרק המביא ובאמת׳
לכן  :רוצאץ
בסוכה
שאולה
אבל
לא
בגזולה
סס
תניא
ל
אליפזר אומר כשס שהוא דבר שיאוי לשית לב אליו ואיפסר לידסקרלרמ' שהר״אש סיורסמ״ש פתוס'
שאין אדס יוצא
לח
כי׳ט
הראשון
של
חג
בלולבו
של
חבירו
כך
אין
ארס
יוצא
י״ח
בפרק המביא בסס ר' ת למיס מה חג לה' אף סוכה לה׳היינו לסי שיעור סוכה כגון
בסוכתו של חכירו דכתי׳ חג הסוני' תעשה לך משלך
וחב
'
א
א
<
לפ
שאמרו
אין
ארס
ב׳דסנוה
ושלישית אפי׳טפח לדוגמא בעלמא נקטי׳ולאו דוקא דבדפנו' ודאי לימן
יוצא י״ח בי״ט הראשון בלולבו סל סיירי אכל יובא י״ח בסוכתו
סל סבירו דכמי כל שוס איסורא אלא בסכך והוי כאלו אפר היינו לפי שיעור סוכה כגון ז על ז' ויש
האזרח בישראל ישבו בסוכות מלמד שכל יסראל ראויין ליש'
כסוכ׳אסת
ורבנן
האי
לדקדק ברברי הרא ש מסי דמדאוריתא לא מיתסרי פצי הדפנות מסוס דמקיא;
לךסאידרסי כיסמיבפי לסו למעוטי גזולה וערש״י כל
האזרח
יסבובסכת
כתיב
דסג ססיכו לא משתמ אלא סכך ולא דפנו'איכא למימ׳דמדרבנימיתסמסוס מוקצ׳
דמסמע סוכה אחת לכל ישראל שישבו בה זה אסר זה
וא״א
שיהא
לכולן
דלא
מטי
ואכלמה תמס על סרמ״בס שאסר עצי הדפנות דדילמא מדרבנן אסר לסי וי״ל
שוס פרוטה לכל חד וחד אלא פ״י שאלה וידוע דהלכה כחכמים  :וכתב הר״ן מל
דמסמעניה להר' אש דכיון דאפילו הדפנות שכשיעור הנשי סונה לא אסירי
דברי רש״י ת״ל וכמוס ' כרובו שלא היה צרי׳לכך
דכיון דכהיב לך גבי סוכ׳משמ׳סיל מדאוריתא לא הוו אסרי לסו רבנן דלא גזרי רבנן אלא בדבר שיש בו צד איסור
לא לסל שופפו׳הלכך ע״כ מלמרבייסוכ׳אחת
לכל
ישר׳ש״מ
דלא
דרשי
'
לך
למעוטי
תויה גגון סכך ששיעור סכסי סיכה אסור מן התורה גזרו רבנן על היתר על כך
סאולהומ״ה מוקמי׳לס למעוטי גזולה אבל
איפש׳שהוציך
רש״י
ליס
כן
כי
סיבי
דלא
אבל בעצי לפנות דלית בהו צר איסור לא נזמ ומיהא אץ זה טעס מ!3פיק דהא׳
נוקי ריבוייה רכל האזרח לרבות סל
שותפות
ומיעוטא
דלך
למעוטי
שאולה
•
וכת"
כיון שהדפנות צורך הנסי סוכה הס אמאי לא אמריק כיון שסוכה זו קצתה דהיינו
היי״כס בתשוב ' נראה לי ברור ד 3ין
ליס״י
בין
לסר״ן
הססייעו
פין
לתוספות
כיון
הסכך אסיר שן התורה גזרו חכמים גס על הדפנות ולא חילקו בסס כין הצריך
שיוצאין במוכס שאילה כ"ש שיוצאין בשל שותפין דסא שלשותפין עדיפא משאולס
לסיפור הכשר סוכה ליותר על כן כשס שלא חילקו בסכך ואיפפר
כולה לפי שקצת שלו לגערי וסכשא׳הוא שאול אכלו שהרי לדע׳כןנשתספו סכל א׳
 Ddd 3נ ג
מזה
אגל גהגייי
פ״ה ג׳זמיישגננלז
לסוכת זןנירוזלא
דעתו לא ייג א

«

ר׳מ
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תרלט

 .הד׳״!(& סוכה

ת ללח (א) שזה היה ספמו סל הימ״כס ותו לא תיקסי לי' מה סתמה׳עליו הר״אס ומה״רר אלי׳
דפעס אחת כסלי לנכי סוכה ה״ל כמוכה ולא מהצי כה תנאה • ומישילעי «!,, .
מקרא
דאסודפנו לאו
הרמ״כס
הגהו35ן!
כתבו
כן
שיפלו
לאחר
אלא
אסי׳כנוייס
מנאה
ממי
לא
התוספות
סל
יוחר
״ jj • ! ,yעת 3ו הגהו
״ך״׳• ׳ -׳• ׳ ״
״״׳״
״
י״ל י ׳• "י * ״׳■>
סמא ׳■
הר״אס יז״ל ■
מתמיהת•■יי
״׳•*
דכרי ׳ v׳ wי• ״
כ׳ליסב><-
מזיתי ׳» ׳• ־״<-
!; 1וי ״■
,, .ןימו
<״p
 $רימי  .נ׳הג ,ס דסג הסוכות הוא דמפיק לה אלא משו דדפכית צייכי לה לסוכה דאי לאו דפנות מימיניות בפ״ו כשס סמ״ק ח״ל ימנאי כמי לא מהני אלא אס יפלו אבל אס לקחס
0יםז,ד & געצי לא קיימא סככה וה״ל כאלו בטלינהו לגבי סככה וה״ל כסכך ואסירי מידי להרה בפורס בסוכה לא ממי סוס תנאי מסוס בזויי מצרה כדפי׳התוס׳בפ׳ כירהואפ״ג
דאיכא דדסולה מ״מ נכון להחמירע״כ
זמניי! " " אסמוך לסכך דכיון דבטליכהו לגכי סכך
(  « 0יגיי״ייס״ל כסכך וכל פורתא דסקילמינייהו שגם עצי הדפנות אסורין א ולא נהירא לא״א הרא״ש ז״ל נף פול •ולסון רבי׳סכ׳לא מהני תנאהאפי׳מוייס
גני ־
דמשמ׳לאח׳
פיןאלא לאחר שיפלו אינו מכוון
השמשן ; סתיר היא עב ל ודע הי ן כדע הרח בס אסורין באכילה ואם התנה עליהן שאו׳איני בודל מהם כל
סיכ׳דמיפסרי
ועצי
יין
כפ׳המבי׳כדי
אמאיסב׳
«
ולהתנות
השמשות מותרין שאז לא חל עליהם שום איסו׳ אבל ב?גצל פוכ ׳ שיפלו מיהא מהצי תנאה בעצי סיב׳וליל
לא יהגה תגאי אף דפנות ככללן סחף הס צריכין להכשר לא מהכי תנאה שעל ברחו בודל מהם כל בי? השמשות משןם והכי ה׳לל ולפי תייק אקר סלהפוס׳הא
שק«  07לכ! ואפשי סוכה ומיהו לאחר שעשה השיעור הצריך
" , ,
*סמן׳צניןהשמשו1
 7קאחל יד אלא מן הדפנו ונשלם הכשר הסוכה אס אח כ
נא צומי שנדיך היסי' דופן מסמ׳דלאמיתסר אבל עשאן אימתי שארצה מהני שגם
שיעשה קולם נין לארבעתןסתסכול' אסירו' ומוקצות:
אחר כדי יין כ״ל לצע״ג ואיסורה דטייןמשוס'
ין השמשי ככלל ולפי תירוץ
 mm9ןע’ 7אס אחר
שסיכך הסוכה כהלכת' /:ותקנה של התוספות לא מהני תנאה אפי בנויים אלא לאחי שיפלו יכ? בזויי מצוה מ״מ כיין ספפלןלסוכה*W
׳1
7אפשר שנייר
(־״״ (־ י ביפנית• ססןלדפנותי עוד קני ! »Sי ז יראה מרבדי בעל הלכות שכת עטורי סוכה שנפלו בשבי אסוריןכמו׳ואי ממהני מיצייהו אפי׳לאק׳סנפלו
מצו׳הילכאפי׳הפנ׳ליהנו׳
באכילהאיל משו׳ ביזוי
השע^ת כמ׳שג׳ על סככה מכילות מקושרות ולא נתכוון באכילה ואסורין לטלטלן במקומן נפלו בי״ט אסורין
7נרי•« 0י׳אל׳לומר לעכו׳הכותל או הסכך כתבתי בסי׳תקי״ת ומותריץ לטלטלן במקומן נפלו בחייה אסורין באכילה ומותריןמהם לכש יפלו אין תנאו כלום דכיהיכי
יע״שעףיזשינה אס מותר ליטול מהתו׳ שהוסיף בפ׳לולב להחזירם אבל אם התנה עליה] בשע' שתלה אותם ואויכשארע־דסו:׳ אסילכל זמן מצופה אפי׳צפלהנמי
הגזול אהא דאמ׳רבא הד  $סל מצו׳אסור אטול מהם מותר ע״כ הרי שלא התיר בתנאי אלא אח רעונפ לו מייה אסירי ימ״ה מקסי׳׳ספירמנויין
שחלקטל ,טו׳ לסוכה ומי׳כיו׳השמיכי מסמ׳ודאי דממי
"ה ך,״לשנ *שנר ץ להריח בו כ' הר״ן פסהנרא דה״ה להרס (וכ״כ בהגמיייפ׳ו בשם סמ״ק) ואיני מבי י מה
לעיוזל " עת נין שמתנין בסוכה דמריחאאקצייהאבליש במקומן בי] שגת לי' ט וא" א הר״ אש כת' בתשוכה ךמהני גהן תנאה לסוביילנוייה כ  ,שנפלו דכיוןדלא
השי׳פיינ ׳•י־י׳לייט תילקי׳ואומריס שלא אמרו כן אלא בהדס
תנאה אפייבעודןקיי ס ין אכ לבלאתנאי אסוריןאפי' לאח' שנפלו;  ,מיתסרי א׳ אמסימרקצמה^כהו?5 !1
וא״א אלא
נרי׳למצותו
שכיוןשהוא
סכלילב
בזדל ^ ',כצ,גי|
■ .
.
י ,
.
יושן׳אצ( ליה כל
ר£
רבי׳דבריכה״גלו׳סלאהתי' כתנאיאלא
ויעשה
דתנן מצות סוכה כל ז
מ .מא״ה ןאין בו לריחיה שהו עימד אקנייה אבל הדס ךייןך״י^ ך ^
כל ז' ביתו עראי וסכתי קבע ודיל*חר סנפלוס׳ עליי מה״רר אליהמזרחי
7נריונכ« ני׳כינדי׳ סל סיכה כיון דאיפש׳ליהבעצי׳דעלמא
ל» -י קחי’ 0ניו מעשה ק כלבד משמש ומסבערה בלחוד בה כררך׳שארם דר בתוך׳ביתו שמכנים בה כליו הנאים וקובעדאינומסוו' דכיין דלא סלה עלייהוקדוש'
הש”ש(ת ניחא<זי אקצייס שלא יפחות מסוכה אבל מייחא בה עיק׳ דירתו ואוכל ושות׳ וישן ומטייל בה ולוט׳ בה דבר שא״צולא בטלינהי לגביסככ' מאי איריאנפלו
w״  wcמ ,לא לא אקצייה עכ ל כתוב בהגהת אסירי פ עיון שאינו חושש שיטרידוהו בו אכל דבישצרי׳עיון יכול ללמודאפילו לא כפלו כמי והאי מקטין
המכי' כרי יין היכאדעביד סוכ׳ולא יתיב
«הנ -תנא< :
חוץבמילתייהוליפנ׳דנסלו אינו אלאמשוס
(נ ) מ! «שייע בה סריא כהנאה דסזמנה לאו מילת ' היא מא״זע״ככתו׳בא״ת אפי' פשה סוכ׳אחר' דבעי לאסמועי׳דין הטלטו׳דבשב׳אסו׳לטלטלן ובי״ט מות' ובחול המועד אף מחזירן
מדניי י,־ ',י על בחה״מ ואינו ס־־יך לראשונה אפ״ה עציה אסורי׳בהנאה כל ז׳וכ׳עו׳אין
, 11מועיל תנאי למקומן אבל בהפצה עליה׳דלח חל־ה קדוש׳עלייהו ולא נטליכהו לגבי סככה הרי הן
״
,
,
׳
׳1
׳
הט1ר7ש צלאשור ז ,
 3לא מנא ,לעצי סיג והדפנו והילכך העושי סכך פו דפנו משומר הנקר פינוי ל לח מהני ביה מותרי בכל עכין בין כפלו בין לא נפלו  :ומ״ש רכי׳ ואיני מבין מה שחילק לענין
וא״כ יש צתמוה תנאה אבל על הנויין כגון צורת פתח ומס סמעטרי׳הדפכו' לנוי בטלמ׳ססני כהו טלטול במקומן בין שבת לי״ט כתב מס״רר אליה מזרחי ז׳&שהדין עמו שהרי בסוף
ייןאיכאלמידקדהכ׳אמרי׳דסוכ׳צסורה סבת מקשה מסתם מסנה די״ט לר׳יוהנן דקאי בסבת משמ' דאין חלוק ביניה׳וכ״ס
יומאיכהנילעל"‘• תנא׳עכ״ל  :כתב הר׳ןבפ׳המביא כרי
ובפי במה מיליקין
השלמים ייר' ע,ת
מהס עד לרב נחמן דריש ביצה דקאמ׳שבת דסמיר׳ולא אתו לזלזולי כה סתם לן כר׳יהוד׳ע״ס
להסתפח ,
בייתדמכיא ,אסור 1 , .
.
יהבי׳פעמ׳להך ,
י
התויה .
מן < ״
התיייו'
המנויירי
גפינה .ל״( «yfמיצאי י ט האסיוץ של חג משו בזויי ממה ובס כירה אמרי רטטמ מסו מוקצ תירץ ולע״ד נרא׳דאימהאלא איריא דאיפש׳דכה״גפסקבשב׳דסמיר כר' יהודה דאי׳ליה
7האילג׳ אין חתנ•! הימ״בן דכולהו איתנהו דעקי סייכ׳כל ז׳אסורי׳מן התור׳כחגיגה ונויי סוב אסורים מוקצה ובי■ ט דקי״ל כר"ש דלית ליה מוקצה ודלא כהנך אמוראי אבל אי קסיא הא
כלל«כנרכ׳«הדי״ל כל ז׳משו׳כדימצוה והיינו הי ^ ׳דבמימדליקין וב שמיני של חג סוכה ומיי׳האסורי' קסיא שבס״ג גופי׳פסק כר״ש גופיה דלית ליהמוקצ׳בין בי״ט בין בסב' וכמ״ס רבי'
ל׳מ ננ’’’ משו׳נדקכה והיינו ההיא דפ׳כירה וכסמו' אכתו׳אס התכה ליהנו׳מאצי סיכ׳ונוייה בתחלת ה׳י״ט וגירסת סמ״ג והגהות מימוניו׳בפ״ו כדברי בה״ג כגירסתרבי׳ אבל
לב שיפלו אי מהכי האי מנאה  :נדי סיכה אשורי׳באכילה ואם התנה עליה׳ וכו׳בע' כמרדכי פ״ק דסוכה כתובים דברי ה״ג כסגנון אסר דלא מפלגי בין סכתלי״ם
היה«נא״ליתשמי! המביא כדייץידף ל ) אהא דתני׳אין נוטל ין עצי׳מן הסוכה אלא מן הסמוך לה וז״ל בה״ג פסק עיטורי סוכה שכפלו בסבת או בי״ט אסור באכילה ואסורלטלטלן
7נ«  :גיס להתמת ור״ש מתיר ושוין בסוכת החג בתג סאסור׳ואס התנה טליה הכל לפי תנאו פרכינן במקומן נפלו כחול מות' לטלטלן ואסורין באכילה מפני שהוקפו למצוה ולגירס׳זו
לון ניייוףיי """ 1ומי מהני כה תנאה והא אמי רב ששת משו׳ר׳עקיב’ מנין לעצי סוכססאסורץ כל ז' ניחא קושית מה״רר אליה ז״ל סהרי אינו תחלק בין שכת ל׳י״ט אבל קוסיתי מדין
7ל ^ י1לתאז ,שנא׳חג הסוכו׳שכפתימיסלה׳אמר רב יוסף סיפא אתאן לסוכה דעלמ' אבל סוכה במקומה עומות סהוא אוס׳לטלטלן בין בסב' בין בי״ט לרע ' בס״ג והוא סוכר דבין
׳^ " ׳,לאתגא! דמצוה לא מהכי כס תנאה וסוכה דמצו׳ לא והפניא סככה כהלכתא ועטר׳בקרמין בסב׳בין בי״ט הלכ׳כר״ש דלית ליה מוקצ׳ואיפס׳לומ׳דשאני לי' ז״ל בין מוקצ׳סחע'
איסו׳למוקצ׳מחמת בזויי מצוה  :יט״ש בסס הר״אש כתשובה ככלל כ״ד סארין
למ׳ל לסי סוכ ; וכסדינין המצויירין ותלה כה אגוזי' ושקדים יכו׳אסו׳להסתפק מהם עד מוצאי י״ט
סאחיון סל חג ואס התנה עליה' הכל לפי תנאואביי ורבא דא מרי תרוייהו באומר בדכר ליסב סוגיות התלמוד בזה והעולה מדבריו הוא דתנאי מיעיל כנויי סוכ׳אפי'
הא ילי '
נסליאנל ^” ! איני כיירל מהם כלביןהשמשו׳דלא סלה קדושה טלייסו אבל עצי סוכה דסל׳קדושה בעודן מלויין ולית כהי משום■ כזויי מצוה כיון דהסכה עליהם וכסלא הפכה סליה
חאשר! טליהו אתקצאי לשכעה ופרס״י  .אביי וייבא דאמרי תרוייהו לא דמו לסיכה לענץ אסי׳מפו׳בזויי מצוס בעורן תלוייס והשת׳דאסי׳להו משו' בזויי תצו׳אסרי׳להו מ .%
'
7הלפגות נע .יין תנאה ואע״ג דכטלי לגבה דכי מהניחנאס כאומר מכפ״י איני בודל מהס מהיות הוקצ ' למנותו אפי׳נפלו בחיל המועד וכעוד מיי סוכה אס׳לא הפנה עליה מיקצץ
«!תריס" ללעיי כחי וזכותי כהס ליטלן כל שהות איך בין השמשות סל ערב י״ט הילכך בסע' ביאת הס בי״ט ואסור לטלטל אבל בתנאי מותר לטלטלן מפני הגנבי׳והגשמי׳סלא יפשיו
הצם סהיתה קרוסה צריכה לחול עליהס לא חלה לפיכך לא הוקצה אבל מצי סוכה ג והוי יודע סזס שאממודעצי סוכה לא מהצי כהו תנאי כלל סוא לפוס נוסחי
שכש
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^הוי!3״ 0שחיכו יכול להתנות עליהם פנאי זה שהרי על כרסו יבדל בהס כין השמשות מסוס דירן בגמ׳צבלהרי״ףיגריס ומי מהני בה תנאה והתניא .מנין לעני סוכהסאסורי'
ל״תמיר ינלפ״ע דסתראהלא ובץ השמשות ספק י״ט הוא חלה קדוש' טלייהווע״י קדושה זו הוקצו כהנאה כל ז׳וט׳מה חג להיאף סוכ׳לס׳ולא מהניבה תנאה והתני ' סיככה כהלכתה
מ*« ,מ« ייןהמלייין לשבעה  :ומ״ש ודוקא שמתנה בזה הלשון אבל אומר אני מפנה עליהם לאוכנס ועיטרה יפי' ומלה בה אגחיס יכו' אסויין להסתפק מהס מד מוצאי י״ט האחרון סל
סג ואס התנה פליהס הכל לפי תנאו אכייורגא ראסריתמיהו באומר צמי בודל
כשיפלו אינו כלום מבואר הוא מדאוקימנא להא דתניא אס התנהעליהס הכל לפי
ית ^
היגרה'^(ת״ 'טא תנאו באוער איני בודל מהם כל בין השמשות מסוס דלאחלה קדושה עלייהו מהס כל בין השמשו׳ דלא חיילא קדוסה עלייהו כלל אבל עצי סוכה דסיילא קדושה
תצאי ו«״מ גראה ממילא משמע דכשהוא אומר אני מתנה עליהם לאיכלן כשיפלו אינו כלוס מסוס עלייהו אתקצאי לסיעה ופירש הי״ן לפי גירסא זו באומר איני בודל מהס כל כין
«»! ג להעמיג יק דכיון דחלה קדושה עלייהו בין השמשות תו לא פקעה וכ כ בהגות מימון לזו בשם הסמשות כלי' דתנאי לא מפסיק קדוסה בתר דסיילא מיהו תנאה סהני בין בסוכה
סמ״ק  :כתוב בא״ח וז״ל הר״מבן פסק שצריך לעשות תנאו סמוך לבין השמשות עצמה בין בעיטוריה כשאמר איני בודל מסס דלא סיילא עלייהו קרוסה וה ל
ויאמר כן אני כודל מהסכלבין השמשות של ח ' ימיס ואם איני אומר כן אס לא גביה כסוכה דלאומצוה כפי סיש לו אתרוג ומתנה עליו לאוכלו אס ירצה ואס
ןותולי! ומתני! תל עליו האיסור כין השמשות סל יוס ראסין חל בשאר ימיס ונמצא שלא הועיל לו נמלך יוצא כו והיינו כריתא דלעיל דקתני ואס התנה עליה הכל לפי תנאו אכל
" פכי תנאו של בין השמשות ראשון לשאר ימיס ואס לא אמד הכאיבבץ השמשות עצי סוכה ועיטוריה דחיילא עלייסו קדושה בין השמשות אתקצאי לשבעה למצותן
ג״לטלן
הגפיייםמ־י׳לעפי ' ראשון פי לא מהצי כהו חכאה דכיון דחייל איסוריה כבין השמשית קמא ממילא ,עד כאן ולא מהני כהו תנאה אסריכאלמיחל מעלייהו קדושה ולאסתרויי למסי
חייל כסלסו דכיימא אריכתא דמו עכ״לב :
ומ״שאכל אס אמר אני ממנה אס נפלה והא דפקט עצי סוכה לישנא דרב ססת נקט והוא הדין לעיטוריה נמי
עליסס לאוכלן אימתי שארצה מהני שגס כין השמשות בכלל טעמו מבואר מסוס דעצי סוכה ועיטוריה כי הדדי כינהו ואיני כודל מהם בלחוד מפני כהומטטניא
1,יה א 7תנ אי
ע״לסי׳ש׳מונענתי דבשעת ביאת סייס סהיתה קדושה צריכה לחול עלייהו לא הוציא כחו חכיתו מהס דכתיבנא אבל תנאה אחרינא לא זהו דיך סרי״ף ולפי זהכעכי סוכה כמיני אמי
מ,תי י פייש שגס היא ככלל כל זמן שארצה אטול מהס הוא הלכך לא סלה קדושה טלייהי ולא איני בודל מהנילאישתמוסי בהו ב חולו סל מועד או כיום טוב אס נפלה עד כאן
* ]J JJJהוקצו ורש אי להסתפק מיהם וכן משמע כמי מדברי כה״ג סב ' רכי׳בסמוך דקאמר לפונו  :וכתבסריש״בא בתשובה דהכי מסתבר ליה וסכך כתבה בארוכה כספי
"פנ  ,הי,ח שלא ואם התניומליהס מתחלה בשטסשחלאן ואש כשארצה אטול מסס ה״ז מותי אלמא עכודת הקדס וגירסת הר״אס כגייסת נוסחי דיק יכן נראה מדברי הימב ס
יבצה הנירימ * ליסכא דכל זמן שארצה אטול מסס מהני כאלו אמר איני בודל מהס כל בין השמשו' בפ״ו דלעצי סוכה לא סהנילהו שוס תנאי כלל ־ ד אס עצי סיכה וכוייה אסורין
(כת׳מהרי ^ אבל הר״ן כ ' בפ׳המביא כדי יין דהא דמהני תנאה בכויין דוקא באימר איני כודל גס בח ' ולדיון גס בט ' וכן אי פיקלע שב' במוצאי יוס טוב האחרון של חג
כתב
*ש !ר להגות גלל שלא בטלו לגבי פוכס מעולס אבל במתנה ואומר לכשארצה אטול צא סהני דכיון
מעני השונה אעייקישום לחמן  vתינתאשזר ליפול משם:
*

סוכה

תרלט

רעח

טר

נתברבי׳יכסיימרס״ז :
חרלם
ישיבתה!
דמקמצותסוכ׳כל או כבס׳וגבינ׳איל כמיני מרגימ׳דהייניתכשי׳העשוי מה׳המיט׳לרברי הכל אסקכע תרלט ) 0
כתג
סכפהוממתניתיןבפ'הישן ( דףכס ) הכי  6יתא כל שבפ׳הימיס אדספוס׳סיכתו עליו חשי׳קבט וצרי׳סוכ׳ וכדסשמ׳בגמ דמיני
מי־גימ
בעו
סוכ׳ובמוס׳מסמע
דמיני
.
המנה
קכע ודירתו ערצי ימפר׳בס־ית' ( סס ) כיצד סיה לוכלי׳נאיס מעלן לסיב מצמית
הרגימה היינו תבשיל העשוי מס' המינים והרי ף לס כתכ הא דסמייהת 0דפ ירי ל»זי זק נקזניאית
נ אומ מעלן לסוכ׳איכל רשותה ומטייל בסוכ׳ומסנן בסוכ׳ איני והאער רגא מקר׳ לא בעוסוכ׳וכ׳הר״ןדמשמ׳דס״ל דליתי׳לההו׳פירוק אכל סימ״בסכ׳מ״ו מות׳ לסתו ,וכלימה ישחוק
ומתנא במטללתא ותנוייברממטללתא
מיס ולאכול פירו׳סוץ לסוכ׳ומי סיחמי׳עלגסזכילנ״כתהרי׳ל
עצמו
ולא
ישתה
סין
י לסרכס }$,ה ,׳ מיס הרי
המכילמדשייד "׳
ל״ק הא בסיגים הא כפיוט ופירש יש
חוץ לסוכה כת׳הר״ם כמז״ל המתפלל רצה מתפלל בסוכה רצה
עם חנירין
ילד
דלפיוני צריך להתבוד' וליסב בישו׳סדע'
מתפלל חוץ לסוכה אין מניחץ כלי אכילה בסוכה אחר האכילה זה משובח וספמו מרתק בס הישן מעסהלפונהנלל׳זחילת׳
ומצטע׳הוא בסוב ' והאויר יפה לו להרחיב
שהביאו לרי״בז לסעוס מן התבשיל ולרבן לע;!ס י7י«העצי«
דפתו ונן פי׳פרי״ף וסרמ׳בס והיא״ס וב׳ מפני שהם נמאסק אבל׳כלי שתיה מותרין ונר אפי׳כשהו'
דולק גמליאל ב' כותביה ודלי שלמים ואמרן ם«כת(|כאל ^יהיה
והוא צריך לו אין להניחו בסוכה
קטנה אבל בגדולה מותר הפלוס
פר״ן
לסוכה "ומער׳ ,בגמ׳דה״ק אס רצה \
דאי׳דצמרי איפכ' דעיוני סיינו קבע אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישנים אפי׳ שינת עראי !
!
,! , 1
( נ ) יהטעלדבריו
וכעי סוכה ולחומיאעביד כתמייהוכל
להחסיר על מצמורסאי כלוע דנאחסיג «
שוסייאוש
היכא דלא  .מטריד אכל אי מטריד ה״ל חוץ לסוכיג וכפן׳ אכיל׳עראי
עד כביצה מפת וביצה ככלל והר״מ כמי שאינו .מצווה בדבר ומיסהו שכקיא לעתמהרי״לישל
מצטע׳ ופטור מן הסוה׳א כתב הריזיכס מרוטנבח־ק היה מחמיר
אפי׳
בפרי
שלא
לאוכלן
חוץ
לסוכיוה״ר
הדיוט
ותכן
תו
המס
וכשנתנו
לר
'
צדוק סאסהיא מחיפה
המתפלל רצה מתפלל בסוכה וכו' בע״ו • פרץ,היה אומר רפרי לא צריכי סוכ׳אבל שאר דברים כגון כשר אוכל פחות מכביצ׳אכלו חוץ לסוכה וכתב ?י’’’* מ’ תי ,
אין מניחין כלי אכילה בסוב' בס״נו הישן וגבינה וכיוצא בהן צריכין והר״ם במז׳יל כתב מותר לשתות מים
סי׳ז  60 ,frיי■' יייק 5לי״ ' ״  00י?  ,־ £
S
ולאכול פירות חוץ למוכיוהמחמיישלא ישת׳אפי' מים חוץ לסוב' ת״ח שלא להחמי פל פצמו בכך רשאי ולא סחכו עללנרוה
(דף כט )א' רבא מאני מסתי׳במטללת'
מאני מיכלא בר מטללתא חצבא וסחיל תע״ב וא״א הרא״ש ז״ל כתב דאפי׳את״ל דפרי וגבינה בעי סוכה לוו כמי שאיני מדקדק במצו'  :מברכץ ש־נאי ' "נינה נז׳
גר ממטללת' ושרגא במטללת' יאמרי לה היינו דווקא מי שקובע עליהם אבל מי שאוכלן דרך עראי וראי פל הסוכה בכל פפסופפם שנכנס בה כס ' ( עי’ י' " ,,י
כיממטללתולאפליגיהא בסוכ' גדילה
דף מה■י)
איפליגי אמיי ^י <?
, wrn״n
נתפש'׳
אין צריכין סוכה ושתיית יין נמי עראי הוא ומים כיון שאין דרך לולב וטרכה ׳( *
,
יאפש ד« וה
הא כסוכה קטנה ופיסיימאכי
מסתיא
דיב
יהודה
אמר
סוכה
יום
א
כלומר
אינו
המנה׳שלני׳סקיליו
כוסובמסללס' לפי שאינם מאוסים מאט לקבוע עליהם אפילו הקובע סעודתו עליהם לא חשיב קבע דלא
מברך פליה אלא יום א' וכיון דלא מפסקינשינ׳הסונ׳ואע״ג
עדיף מאכילת
עראי רפת שאיג צריכה סוכיאבל תבשיל העשוי לילות מימים מלהו 0כעה כחד י ומ ^ דמו לה־•.ע׳אעו «הפי׳
מיכלא קערות לאחר שאכלו כהו צריך
להוציא :סוץ לסוכיחצכס של תרס שסואפין מחמשת
המיכין
הקובע עליו חשיב קכע וצריך סוב׳ :מכרכין על ורב'
בר בר חנה א*ר  py״ סןכסז ׳ כ{ ןמ* שהיי ני!המק«"!
.
,
 ,י
,
 .אינו קוננניי'
בו המיס ושחיל דלי סל עץ • ושרגא נר הסוכה בכל פעם ופעם שנכנס כה ואפילו הנכנס בסוכת הכירו
צריך לברך עליה בכל יוס ויום וצסיקכא השונו׳והי!יכויימ
סל סרס סקורין קיופי״ל סוכה קטנה  Jeלבקרו צריך לברך בכל פעם ופעם שאף ע״פ שבירך עליה ביום כרבי יוחנן דכולסו אמוראי קיימי כותי' צישן שם נפדיש
וכתבוהתיספ' דכלאימת ממס [,־■( ,ך ,וכשתות !":נ
שיעור מצומה' סל שבע' ספחי' אסו להניחן הראשון חוזרין ומברכין עליה כך כתבו הגאונים שצריך לצרך
בתוכה וכתב המרדכי מאני מיכלא כתב
בכל' פעם ופעם ור״ת פי׳ כיון שעיקר קביעות שאדם עושה כתוך שיאכל ויסתה וישן ואהי׳ר׳פעמי׳כיןס  ,שנה " להקל ני
נסס״מססו׳ מיאוס כגון קערות
שנמאסו
הסוכה היא האכילה מכרך על האכילה ופוטר כל הדברים אפי׳
על פ ל אי» יאל׳ «’ יי דהו
^’ P
™ 3 1ה,תן שיהןנניתו
לאחר אכילה וי״מ כגון קדים
ואגני
לישה
השינה
שהיא
חמורה
מהאכילה
שהרי
אוכלים
עראי
עליהן
חוצה
כל
לה
זמן שמניחן יכ״כ סרי״ףוי־ר״אש אישעסאשתמנחו
דטפמ׳דבמינןכמין תדורו והכי
איןרגילין
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 5ל מכנס כסוכת חביר י ל ? 3רו מנהג ייימ היא א׳א
עם
סמא יתקרב הכי ללופני הסול ותאחוז כהס האור וגס הי״ן פי' לשרגא אף בעודו שמבר׳בין ספד בין לא סעד  :וכ״ש כסס ר״ת דכיקשעיקר כקביפו׳שאדס עושה נשותיהןבסוכם
דולק אין להניחו בסוכה • ואע״פ שמדברי ה״הנרא׳סהוא מפרש דבשפה שאינה בתו׳הסיכ היא האכיל׳מכר על הצסל׳ופוט׳כל הדברי׳וכו׳כ״כ סס הר״אס והמרדני נאמתואםיניח«
דולקת עיירי כלוער אבל אס היא מלקת מניחה בסיכה אכן טל דברי הנך רבוותא בססו וכתב למרדכי וכן פמא דבר וגס ה ' סס ' כתבסכ ןכהגו העול ס ß0ץס3רכ ץ נשותיהן
סמכיכן כי המה הרבי' וגס כי דבריכס מפורשים וטור סהכיאו ראיה לדבריהם  :אלא על הסעוד׳כדעת י״ ת וק פסט המכסג :א* 1קמהל סעוד ס ל סוכה אלא א °יםוכסילפעמייהד
כחוב בהגהו ,אסירי אפי׳שיגא סל זהב או חרשה
כך לינה כך כתב ראבי״ה מא״ז ירצה יאכל וכו׳משנה כפ׳היסן ( דף כז ) יחליפזר צומ׳י״ד ססודו׳חייב ארסלאפרל " נטעי ולאמקרי
וטעמ׳דמסתלהוא להא טפמדלרא״ש בסל זהב נמי
שייך
ולפ״ז
מה
שפרס״י כר סל בסוכ׳בין כיו׳בין כליל ' וחכ״א אין לדבר קצבה חיץ מלילי י״ט הראשון בלבד ופיס״י ?עין ת«7ר« ומר
חרס לאו לאפיקי סל סאר מינים אתא אלא מלת נר צמא לפרושי ונקט אורחא אין לדבר קצבה סאס רצה להתענו' אין אני זקיקין ול אלא אס יאכל לא י)5כ לחו ץאחיו א׳ג ףי¥יק
הדלתא שהיא של חרס והרוקח כתב שרגא נר סרס אס הסי כ' קטנה צריך להוציאן לסוכה ובגת ( סס ) מט דר׳ ^ ליפזי יגסבו נע  ( ,תדורומה יייה א ׳בייס בליל ה
מן הסוג' אבל מסוכה גדולה כמו שלנו אין צריך אבל מנהג שאין מגיאין נר חרס אף סוכה א׳נייס וצ׳בלילה ורבנן נדיי״מהדירה א  ,בפי אכילאי כמי ל 6צניל אף \ ptftישיניסש«
גתופס כי אס מנויות ברזל ונחשת ונר ספוה ע" כב *-
כתוב בא״ח נהגו סלא סוכה נסי אי בעי אכיל אי בפי לא אכיל אי הכי אפי׳ליל י״ט הראסוןנמי א״ר יוחנן אעי׳ אעת« נ7ה
להסמס כסוכה דברים של בזיון כגון שטיס' קדמת וקערות וכיוצא בהם סלא יהו משו׳ר״ש כן יהוצדק נאמ׳ כאן חמס עשר ונאמ׳חמש׳פסי כחג הסצו׳מה להלן לילה יאן י גטל ע״י יי
מצות בזויות עליו :אוכלין אכיל ' פרצי חוץ לסוכה ואין יסק אפי׳סינת עראי חוץ הראשוןחיב׳מכאן ואילך רסי' אף כאן לילה הראשון חובה מב^ן ^ ,לך רסןו3ס״ גחכויינזנהלפעמים
להוכימסנ׳וכרימא בפ׳הישן וספ׳טפמא בגמר לפי סאיןקבע לסיכה ופרש״י לפי
שאכלו אהא דאס רב נחמן י)מ י סמיאלכיפה ילי ,ר!כיר °ל י ׳׳ח 3כ י כת ה מ זו ז ל)ין «
שתחמאתשטתך
מח
1
יריןאותו
מעו׳דכיוןדעציססרנפסי
דאי
במי
אכיל אי כפי לא אכיל לא מהדרי׳ כי לפעמיםאשת«
'שאין קכעלשינ׳וצין כה סילוק כין קבע לער אי לעניןסוכה שאין אדם קיבע עצמו
לשיכ׳ספטמי' סאינ' אלא מנמנם מעט וד יו בנך הילכך זו היא שינתו  :ומ״ש
וכמס
ליה
כתבהרס״ש
לאומסודמות
להתענו׳בר״ח
דהא אמרי׳כפ״קדמגלהובמגלת יינטערע" *עי׳ו
אכיל׳ פראי כביצ׳מפת וכו׳שס וכמה אכיל׳עראי ואסיקנ׳כד טפסבי כי רב וטייל
תפנית דאסו' לסתענו' אלא ס״ק אי לא בעי לא אכיל ךכר ס3ר יך<ן3ר ךע 1,יו3״ המ כשתינג המנהג
לכלה וכתבו המוסוסיצ״ס דהיינו כביצ׳כד טעים בבת אס׳מלא פיו ובית הבליע׳
דאיפסרסיאכלפיתתאוייקותרק סלא יתמנה אלא מפתה סבתו' וי״ט דלא סגי 7,pnא”ץ ,דהיו
מחזייכביצ׳ודוקא פת אבל פירי לא כעי םוכהכדמסקיןבפ' במ ' דיומ' דקבע דידהז דלא אכי׳פת ה"נ דמהד׳א״ל אין דמסמ׳סכא דני״ט לא בגי דלא אכיל  D2דכ שציי' י6עלל ל« יוקס
כאכיל׳פראי דסתע״כ וזהו סכת׳רבי׳ כביצי מפת כלומ׳פת ולא פ*רו '* וכמב עוד לביך אחריו וקשה דבפ״ב דסיכ׳אמרי ורבקסברי כליי־ מס דירה אי בעי אכיל !rlterc ,ßשסי-א
הרא״ש ז״ל ור״מ היה נזכר מלאכול פירו' חוץ לסוכה ני היה סובי להחסיר כי האי
בעי לא אכיל וע״כ היינו דלא אכיל פתכ לל'ר  ' 6הכי חי ב ל ^ כיל כםוכ׳היג־ נ׳ נר < B'!<5
* nTOJי -י
ליסנא דפיריבטו סוכה ומיסונראה דמוכח הסס דצפי׳אי פירי בפי סוכה
היינו
לר׳יהודה דחייב אדס לאכול פת בי״ט מסוס סמח׳מסו׳ חלקהו חציו לאכיל׳ יעיקי ג«הגין ”דקדקיס
אכילה
הואלסס
כסקובט טצמו לאכילת סירות ואשמועי׳דקבע דידהו הוי כאכילת עראי
והא
דפת
אבל
דאמרי׳בסיכ׳מכאן
ואילך
רשות
דאי כעי לא אכיל ה״ק ישות «
כןאחרייריפפ״ק
באכילה עראידפ* ריליכא מאן דאס׳ושתיית יקעראי היא והיי״ף כת׳לוקאפירי מסו׳סוכה ולעילם חובה היא משו׳סמהת י״ט וא״ת הא בהא תליא דכיון סהי ' אוכל ?־  pnuנהדיא
לא בפו סוכה אבל בסי וגבינה בר מפירי בפו סוכה כדאמרי׳כסמעתי" אם השלים צרי׳סיה^ן ^^ כ ל 3סוכה  -,»,״,יn3Dß׳ לה כנו ן סהו ^ מנסע ׳ מפני יריךת גםמים
זניי זיס f>ltיוכל
במיני תרגימ׳יצא ומיני תרגימ׳היינו כשי וכיוצ׳כו ומרמהני׳הסלמ' ש״מ בעי סול
חייב לאכול בסוכ׳אבל חוץ לסוכ׳סייב לאכול משו׳שמח׳י״ס ודוקא מלילה סיאסי“[ לא ימקרי 0מג]1
ודלא כפיס״יססי׳דמיני תדגימי היינו פירידפירי לא במי סוכה ולא מהני׳בו
השלמ'
ואילך רסו׳אבל בלילה ראסונ׳בכל גינין סוב׳ואפילו יורדי׳ גשמי' חייב לאציל כזית ת7וי! ועטוי סן
ע״כ ובתוס׳פ׳כיצד מברכיןתני׳היו לפניו מיני תרגימ׳סבר׳ עליה׳בויא מיני מזונו׳ בסוכ׳דילפי׳מחג המצו׳פכ״ל  :למ״ש רבי׳אפ״ג דשיפו׳אכיל׳בלא סוכה הו' כביצה הס1כהוכןמפמ׳פ׳
ומסמ׳דמיני תרגימ׳הייני מאכל שעשוי מחעש׳ססינין ואיפש׳פהו׳חשוב יותר מגש' וכו׳כלו׳מאח׳דאוכל פחו׳מככיצ׳מות' לאס*ל חוץ לפ׳כ׳סיה רלזוי םל5ן  fo ,י״ח סוכה הישן גגי חמן
וגבינ׳ואין ראי׳ממיני סיגימ' להצריך
סוכ׳לכסר וגבע׳ וגס אין דרך לקכוט ספוד' עד שיאכל כביצ׳לכך כת׳דשאני לילה הראשון וכו׳ולבי מגמגם בזה דקאמואפ׳לי זגגי ^ ים ,niS
עליה׳ולא חסיב כאכיל׳עראי דפת עכ״ל  :ומ׳ש רבי׳נר׳דהיינו לומ׳שדיכו בפירו׳
לא
בטי
למיכל
אלא
כזית
דאטו׳באי
בפי
מליא
סילת׳וה״לל
לא
מצי
כמקי׳ לא '23ייןהשמה ; ^! w
ולדברי האומרי׳שאס קבע סעודתו טל ספירות חייב בסוכה ה״ה בקבע סטודתוטל וטוד דסיא גופה מנ״ל דשאני ליל ראשון משא׳לילות וטפי הוה עדיף ליה לעעק׳ צלקות«"מ ««ה
היין  :ומ״ש ומיס כיון שאין דרך לקבוע טליה ' וכו '  :וכיש אבל תבשיל העשוי טעמ׳משוס דציון דגמ׳פחג סמצו׳הוי שי־עורא מןי מרץ &0ימצה
פסס ןסר״ן נפתרנג המנהג
מחמס׳המיני׳וקובע
קבע
וצרי׳סוכ׳כרא׳דלפיל .קאי
סכת׳דפייי משמע
י ״• עליו חשיב i
- 1׳ .. ^- -׳ —^
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 _,כתב בס י ^ןש וז״ל כי״ט הראשון של סוכות גמרינן דמיתייב לאכול סיען' סהן׳ס ״ 3וסגיאגלוצההיא •
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 wלאכול
ככיצס
עראי
ס״ » י
דלא בעי סוכהוי׳א דכעו סוכס אס קבע עליה וקאמ׳דהאי סלוגת׳לית׳אלא בפירי לאכול בסוכה דאלו ״«
מדין■ן ״
י״טסגי .,
^
צי p ,שכמנו האגזרוו׳לוכלשיגייהקרוי עראי
*
ומיהו כתג הי״י אגיגדור7שבתד״ט יאגיצת עיא 0צ?ם הויקגעאעי׳ שתייה״קייק ■,ע
״,איל " .י
« לנרי
שנוצי
ציץ סיכת« קתסיוע נהג־א פ״ג ו« ׳ל ומיה! שתיית יין ולנש ישני יהייפיי » אי נצא עיד 1ת גלגי,כחן הלא אכל לתם ו 1קהן אין צו צנרי אס ״מילאדצן י .ח צג יכה אס לאי לת £ןן כעי! ' וולו״  * , *! on. Ja״
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»אלמעמיס
אוכצק אג »,יםאישארפיחפק,נעיןעכ״ןעצ השמיים ואשיר ענ׳ל א״זחשמע ג״נדאיקכע ע »ז « לה 1ת״התייימ.זר« יייהז מא־למעי! 7י( א דהי־יקל נשתייהלאספסי ! דהייהימג״ם י ריאש 5ר ^ כ,ל״ ״ ^ ה
צא געינןסינק «! שמע אעי׳קכעעלייהודהוי אף תהי ם שהיזמיר גאניצת פיי ז־ נ׳היא״שעליו לאין לפתחיו א< א3א כ/־ מ ק  ,ע יזכ .ל  ^, W(<Sbjא ״; ,אכילת ק  ,ע 'אי
^ ״
י אש  viןנולהוס ל דלפיר,
 7גזיוןהוהגאמיקלי קגיעיתיגל היי! קגיגית שתיית היין עטו מן השמה א״כהויכשא־ ת* י  .מ מ״מ ט« נ ל  0תמי רפהו ינ תג הלמ״כ. 0״ vw
‘' י"
ת ין וננדניונ״רנעיצ מי ז-ג ',

הלכות

דמ

(ה ) ׳מ «  :אם עראי מיץ לסוכה דגמייק מחג המצו׳דמיחייב לאכול שיעור המחויי' לאכול בסוכה
י,כ (לה״מ’’לי ^ ולפיכך נרא׳ססו׳חייב לאכול יות' מכביצ' אלא פי״א דכיון דגמרי׳מחג המצו׳לגמרי
«ען »«כ \גס :מ נמרינן מיניה מה סתס ככזי ' אף הכא בנזי׳ואע״ג דכשא׳ימוה הסג כזי׳עראי הוא
אגלל,ל ׳רא ,5נה ורשאי לאוכלו חוץ לסיכ׳אפ״ה בליל' הראשון כיון סהכתו׳קבעו חובה לאכלו בסוב'
יקלש גס< כה כלי עשאו אכיל ' קבע ואחרים אומרים דלהי
פינר׳ז

סוכה
צרי׳ לחזו׳ דכיון דהוה ישן אין בו דעת להצריכו למזור אושלא להצייכו סילכך וד
1$י
אכצי ביתו קאי כדאמיז  :כתב הי״ן אמתני׳דקתגי ירדו גשמים מאימתי מוסר
לפנו׳משתסרח המקפס נ״ל מדנקט כס״ג דוקא כססתסיל ל 6כ ילהוא דאינימותר
לפנות אלא משמפר׳המקפה כדי שלא יראה כמבעט בסוכתו וירצל! אהל לא התחיל
ליכנס כה כל סמנטע' מסמ׳גסמיספנוו׳כי

ויאכל
עכ״ל כ'.י
__ .

^

^

6ארממער ק״נ אע״ג דמיפטי־ בשאר יומיעכ״ל י*
ה הוא ככביצ׳שאני ליל ראשון שהוי חוב׳טפי ואפי' לא כעי ?!
3אכ :לבנ״נה לילהכדברי הרשב אשכתבבתשוב דב
לשאין א׳לא כזית אסו' י! אוכי!ו חוצה לה הילכך ייצא בונמיירי חןבת
יאי:״נה  /תשמע המצשפ׳ואש'
*■: nmnיד
■ אוכל m״
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נ :ן ללא משמע תורה לאכול בסוכ' אלא כדרך סאד׳עושה
בלנריי «תיש׳פ׳ו בביתו דאס איתא ולא איפשר דלא לימרו
?נתג' הכי בגמ׳וכסיףדבריו כת׳ומי סמחיי׳עליו
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לאכול 1כזית בסוכה
שאין' כל
יכול
לומר וקאמ׳בת׳סכיוכמ׳כברד׳וככיה׳ופרש״י
טי!םלשאכייאכיל׳ וכ״ס אס ירדו כל הליל' דסמנינן אשינוייא דמפכי בסס ר' יודה בתו׳ריס פרק כיון ככר ד׳וככר ה׳קרי ליה אינו צריך לאמי כל חד לפוס חורפי ואיתיבכ׳לר׳ינאיור״ל
«גה זאס יאכל דבקיאיס בקיבוע' דירחא ביררו גשמים אינו חייב לאכול נזית דהוי מדרבנן ולא
מדתנייקטן ציי׳לאמו ייצא כפירו׳אמו פד קשש שני׳ומשני ל״ק הא דאיתי'לאבוס
במת׳הא
דלית׳לאכוה
במת׳ופרש״י
דבדאיתי׳לאבו
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כמת׳והתינו׳נכנ׳ויוצ׳עמולא
אח׳ חמפלאיא :ל כאסירי שכתב דלדידן יגס ב׳כא' ודמי למ״ס סמ״ג בחסה שנמצאת במעי תרנגולת
"בניגהלתא’ע ’יא ל בי״ט אחיה סל
פסח או דמי לפיסולי לולב ואתרוג דיוצ׳ בי״ט סכי וכל זה
ס?כ חיןכח?ןה
כת׳גס קרי ליה צרי׳לאמומק ד׳ולמפל׳ומשמ׳דהא רקאמ' וכמ׳כביד׳כב׳הימדברי ר׳ינאי
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הראשון
בסוס
מפי׳רש״י
וצרי
וכ׳סר״ן
שיהא
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ודאי
הישן
לילה
דכל שהו' ציי׳לאמו כמו שאמו פטור'מן
לאללל לזיאייןיאף מכ״ל י  :היח אוכל וירדו גשמי׳אס ירדו כל כך סממקלקל התבשיל וכו׳מסכ׳בס'
ססיכ׳סינו ראיי לחינוך סוכ׳כל סהו׳צרי׳לה וכעוד ה״ד קטןשאינו צרי׳לאמווכולי
אסי&בבסי' 5
הישן (דף כו ) ירדו גשמי ' מאימתי מות ' לפנו' מפמסיח המקפה ופרש״י מאימתי מדרבנן הוא דכה״ג הגיע לחינוך קי־יק ביס לענין.סוכ׳וכל קטן שהגיע לחינוך חייב
מות׳לפנות
ממצה
ולירד
משממקלקל המקפ' כל תכשיל קפוי לא מב ולא רך קיוי מדרבנן שאין הרתוך סגה בכל מקים אלא כל חד וסד לפי פנינו דהכא תלינן באי
פנאמשתסרח המקפהסל גריסיךפר״שימקפס ציי׳לאמו וגני ראי' ביכול לעלו' וכו׳ומשמ׳דא״צ לאמו היינו מבן י' ומעל׳מדאמיי'
<ר׳,אין לשוש 3זז מקפה ובגמרא
( דףכט )
«המחמיר יחחיל סל גייסין ממהרת להתקלקל בגסמיס ממט וכתב הרוקח בסס הירושלמי
כעמבץ דקטן הצרי׳לאמו יוצא בעימ׳אמו ופירשו התם עד בן ו' סני׳וכ״כסרסב״ס
«החיקללאהפסיל לא סוף דבר מקפת גריסין אלא אפילו מקפה כל דבר ומ״ס רכי׳בשס ספי־ המצות בפ״ו קפן שאינו צרי׳לאמו שהו׳ככן ה׳כק ו' חייב בסוכ׳פד״ס כדי לחנכו במצו ' וכת'
^ י " ’^ 5היינו לומ׳ שסמ״ג מפר' דאפי׳לא היה סס מקפ׳כל שירדו גשמי׳סכי' באומד הדעת ה״ה שיש לו סמך מן הםוגי׳סכפ׳כיצ׳משתמפץ וכ״כ ז״ל ופירוש כקה׳סשלמו לוה'
שאלו היתה שס מקפ' היתה מתקלקל׳יכול לצאת וכ* כ הגהות אסירי בסס א״ז וכך וכן שש שלמו לו ו׳ע״כ ואיפש׳שדברי רבי׳הס כדברי הרמי בס ובן ו׳דקא ' היינו בן ה'
#יי »י7גלי׳ל «יס כמ׳הרמ״בס  :וס״ען רבי׳ דאין מסמ׳כן מדלא אמ׳כדי שתסיח המקפה יכו׳לאו שלימו' שנכנס לתחל׳ו׳וק ז׳דקא׳היינו בן ו׳סלימו׳שנכנס לתסיל׳ז׳ופ״מיש לממו׳
דכיוין דרבי יגאי ויסב״ל דפרישו סיעורא ד& אינו צריך לאמו הסנוי כסכה אמרו
דשיעורא כוי כבר ד' כבר ה ' היכי דסיק להו וילפינן מעירוב ואפשר לדחוק ולומר
דמדגרסינן בירושלמי כס״פ הישן מכי רבי היש עיא קטן שאינו צריך לאמוחייב
סיפן עיאכתבמי והתנן מישנוסרח סמקפ׳א״ל לדידי ביון דאנמאדעתחי כמי שתסיח המקפה דמי בסוכה ויוצא כמירוב' של אמו משמע דסוכה ועירוב כי סדרי נינהו וקצת סעד יש
 8אינו לקי
וכתוב בהג״א כסס סמפניס ספני הגשמיגז כךמפנץמפני השרב ומפני היפוסיס לדבי מדחזינ' דסא דכמה ככר ד׳וככר הלא איתמר בפ׳הישן דהיאדוכתיה אלמא
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שלימות ונכנס לו׳ הוא וק ז׳דקאסר
«ק משמע בגמרא איבפי׳להו פד שיפו׳או עדש־או' ת״פ עד שיאור ויעלה עמו׳השה תמזי אלא אימא היינו בדליתיה לאנוס במפא וכן ו' שלימות שנכנס לז׳הוא וכמו שפסק גביעירוב
זגיסי ' אביי היי עד סיפו׳ויעליפמו׳השח׳ופרש״י
איבעי׳להו פר שיאור או פד סיעו׳משנתו הא אס בסי׳תי״ד כתוב במ״ה ד קטן שאין לו אב ואינו צרי׳לאמו כר׳דאץ סייבי׳לסנכו כיון
 JJj0^ pהקיץאפי' היה בחצי הלילה יקוס משנהו ויסל׳ויסן כסוכ׳ת״ס עדשיאו' ויעל׳עמוד דלית ליה 6כ ומ״מ העלה דאין להקל כפשיסות כלל חולה אפילו אין בי סכנה
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ידיכי1ן היא ש פד שיפו משיפל פמו ששח אבל היי ף גורס עד שיאור משיפל עמו הססי רב שרא לי־כ חסא בי אדא למיגכא בר ממשללתא משוס סירכא דגרגיסתארבא
יגנ!א.לל7
לאניני לעתי נמן וכך כר ' טהיס גורס הרפ״בס שכת׳אין מטריחין אותו לעלו׳לסונה כל אותו סלילה לטעמי ' דאמר מצטער יפטור מן הסיכה והא אנן תנן חולים ומשמשים' פפורין מן
סתסרח המקפה אלא ישן בביתי עד שיעל׳עמו' השס׳וכמ׳הי״ן ח״ל יש מי שגויס פד שיפו' משייטלה הסיכה חולה אין מצטער לא אמרי סונה הוא ומשמש  fפטורי׳ סן הסוכה מצטער
לטיפמייגי׳יי*® ^' פמו׳הסח׳כלומ׳דתרתי כעיכןשיהא כפור אח׳שיעל׳פעו׳השח׳אבל גפייבתחליאין הוא פטור משמסיו לא ופרש",׳ למיגני בכילת' ואע״ס שיש לו גג וגבוה י׳ והוי כאלו
®
 7 Jמסי מטריסין אותו לעלות וכן נמי אס פלס עמי' החס ' ולא נטוי אין סקיצין אומו אבל חיץ לסוכה סירח׳דגרגישת׳קרק' לכנס שהיוטחין בה קרקעי׳ססוכ׳מצטפסססונ
לגניצעלא ^«! הגאוני׳גויסי ' עדסיאויסשיעל׳עמו׳השח' כלומ׳שלא תאמ׳דפדסיאו' היינו כאור מצמרפו וכתב׳סר״אס גבי משוס סייחא דגרגיסם ' ומיידי באכסני׳דאי כתו׳ביחו
הס:הג :מיה  ,נרי׳ היו׳דלית׳אלא משיעל׳פמו׳סשח׳ קודס לכן אע״פ שנעו ' אין מטייסין חיתי לעלות היא׳עשס סול מתחלה בדכישהי׳מצטש׳לישן בה ויסט׳משוס מצטע׳א׳ב גיגישח
להמ׳דב׳שלניאלם ואומ׳אף לסי גייס׳זו שאס לא צפור אין מטימזין אותו לעלו ' אף משיעל׳עמו׳השח׳ הוא ג^ פסיס וכשהמט' יורד עליי הוא מסריח וכתב הר״ן גבי סירמא דגרגי שת ולא
״״ ™v
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 'P7פד שיגמו '/שינתו
ולא גרע מספור׳
דאמיי׳בה עד סיגמוי סעודתו וחיכך
אני11בזה■ שיהא ריח' מאוס לכל דאי הכי מיפסלה סוכה כדאמרי' לעי' הני סוצי ופוצארי אין
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מוקד׳נליצ
סיכול לקייס את סתיהסומי׳מודינ׳ודאי שכל שאינו צריך לטרוח כלל אלא כדרכו לעצמו מברך שהחיינו ויו׳בייחא זו3מ׳לןל 3ועי3ס^( ך ף מו ׳׳ו 3תר הכי ^ רןר רכ ועינה
עלייןקלש
וכת׳המרדכי וה) 5ידכא
כהנא
חזינא לרב
אשי
יקרא
סוכות׳*v
מברכו,׳ ׳«׳״׳!
^ מברכי
והאידנא} לא
דקדושה וכת המרדני
דמסד׳להו אכסאדקדושה
 iuv !wj״k
!
קסי ip׳־״!
במציהראשונ' יכול לצאת ידי סניה׳דבכה׳׳ג יצא ידי סהיהס ומהיו' טוב אל ץיח
wwjp^smmI
רע ד והמרדכיכתבהולכימצוה פטורי' בין ביוס בין בלילה נרל4׳לראב* יה מסוס סהחיינו על פסיית סוכה כמו ס עסו בימי החכמי' התנאי' והאמורא  ',ו׳״ל לפי סכל
דכסנחיס ויסני׳כלילה בהצא׳יכולין לעסו׳למסר טפי והוי הכל בכלל העוסק במצו׳ א׳היה עושה לעצמו לפיני היה מברך אבל עתה סא׳עוסה לק׳אין נר׳סיברך הטוש׳ היין אנ 5אס לא
(על סי׳ל״ח מדיני'אלו ) :אבר חייב בסוב' מימר' ססואמרי׳בגמ׳דאעיג דסצטער והפאר לא יברכו וסמכינן אהא דאמיינן רב כהנא מסדי להו אכסא דקדוסהוכן היה לעני! נזסן
פטור מן הסוכ׳ה״מצעראדממילאפי׳סהסוכהמצערתואבל הכאסינהיהואדקא עמאדבר  :וכתבו המו׳והיאיס וסר׳ןדמסמ׳בביית־שאסבירךסהחייניבסעגן "זי" ,אי"שד 1יי
מצער נפשיה איבעי ליה לייתובי דטתיה  :והה ן כתב הרמ״כס סהו' פטור כל ה״ז עסיי' אינו מברך כסנמס ליסב בה ותמהו על זה דהא צריך לברך משוס י״ט כדיו ע!יו י 76,7
הוא וסושגיכיו וכל בני החיפ׳כך מפור׳בפ' היסן (דב״ה )אמר ר' אבא בר זבדא חתן סמבר׳כסאר י י’ט ואיסס' דכיון דסוכה מחמת חג קא אתיא זמן די דה אע" פ סבירך את״*3
והשוסבינין וכל כניהסופה הטורין מן הסוכה מ״ט מסו' דבפי למיחדי ויאכלו בחול סטי לזמן דחג וכתב הר״ן בסס הראב״ד סמי שלא אכל בסוכה לילההראשון
בסוכה וליחדו כסוכ׳אין סעחס אלא בחופה וליכלו בסוי' וליתדובחופה אין סמח׳ אע״פ שבירך זמן בביתו צי־יך למחר כשישב בסוכה לברך זמן אס לאבירכו בסעת
^לאכמקי׳סעול׳ואע״ג דבתי הכי אמרי׳א״רזירא אנא אכלי בסוכה וחדאיכחוס' עשיי׳כסססמברכין טל הלול׳זנון אע״פ סכב׳בירך אוחו בלילהא :
□דך היוס ערבית נכנסין לבתי מסיו' וכו׳ססוט היא י:
תרסב
וכ״סדחדיליכאידקאעבידכ׳ תר  0יכלומ' מצות סוכה ומצות כיסואיןאיכ׳למיסר
הקדוש יין קידוש וסוכה ואח״כ ומן הכי אסיקנא בגמר׳ ס״פ
חרכג HD״*
דמדת חסידות הימה אבל היא׳ש כתב וז״ל יס פוסקי' כר׳ וירא ומריאין יאיה מן
הירו' י' יצחק בר מיריין סוה שושביני רקד בר נש אתא שייל לר׳ אליעז' א״ל דמיך החליל ( דף מ ) רהרמ׳יב□ז״ל כ׳סצריך לקד' ממוסד וכו׳אין לשון יבינו מדוקדק
דמשמע מלשונו דסרמ״כס אתא לאיפלוגי אדלעיל וליתא אלא סחלת עכין הוא
בגו מטולחך ר' מינא הוה סושביני' דר׳יעקב וצתא שייל לר׳א״ל דמיך בגו מטולתך
סבל היי״ף לא הביא דברי ר׳אבא ונר׳סיש לעסות כעובד׳דירוס׳וכ״כ בעל העטור וכך ה״ל למיכתב כתב הימ״ב' צריך לקי' מעונן'וכו׳ודברי הרמ׳כס הס בפ״ו ח׳'ל
פכ״ל• וכת׳הכי אהא דת״ר וסוסניניו וכל בני החוס׳פטוריןמן החסל׳ומןהחפילץ כל זמן שיכנס לישב בסוכה כל ז׳מברך קודם שיסב אקב״ו ליסב בסוכה ובליליי״ט
וחייגיןבק״ש משוס ׳ר סילא אמרו החתן פטור והסושביכין וכל בני החופה חייבין הראשון סבקעלהסוכה ואסר כך זמן ומסדר כל הברכות על הכיס נמצא מקדס
מעומד
כמג הני תנאי אית להו דהעוסקבמנו׳ פטור מן המצו׳אלאת״קמסייב לסו בק״ס

■•-

■y

הלכות

לולב

תרמג תרמד

תרמה

קורס סיס• :ולפי שבליל יאשץ א א לי לבין על הסוכה עד שיקדש תחלה סיס צריך
פעמי׳צשנות לגמור ועממים לקיו בדי לרמוז לצבי׳מתי גומרין ומתי מדלגץסכיל
לקדש מעומר נדי לביךברב ; ס־כהג״כ
וני׳ש הכאן למד רביימ״ס בסמוךסהרא״ס
מעומד קידם■שישב ונמצא סייין עובר
ש" צ ונפטרין לבתיה' לשלים ואיכלץ ושותק כסוכה :היה אומי שאין לחוס כי לגמור הוא כמו
לעשייתה  :יט '  '0שיוסי ואח כמברך
 “ flLהקידוש יין קדוש וסוכה ואחייב זמן לפי לקרות יכו '  :וכ .ין שגימרין אותו
זמן ניא דלאו למימסכרי׳לישכ כדי לברך
שהזמן חיזר על קדוש היום ועל סצו סוב' אין מפסיקין בו אלא כליך שאמירכק״ש
זמן אלא היינו לילשאס רכה ליסב קודם
שיביך זמן היש ו ' בידו ואין לפרש דדוקא והרמכ״ם ז״ל כתב שצרי׳לקרש מעומד כרי שיברך קי׳רםעשיית וכו׳בר״ע היה קורא ( דף יר ) כמא מיניה
אחי סה דכי ר׳חייא מר חיי בהלל וכמגלה
קאמ׳סיס  :תחליכדי שיקיים קצת סמנו' המציה וכיא״אהרא״ש ז "לא״כ לרבדיו ח' לו לקרש קורסשיכנס
מהו שיפסיק א״ל פיסק ואין כנך כלו׳אמ'
ואז יברך שהחיינו וקודם סיק־ימנס לא בה שמיר בכניסתו הוא עושה המצד אלא כיקשמצות סוכהה׳יא
רכא ימי׳שהיסיד גומ בכס את ההלל בין
סייך לבר׳סהחייט דלא דמי־ לביכ
הממת אכילה והטיול אף אם מבר לאחר שישב מקרי שפי קור לעשיית'
פרק
לפיק
פוסק
באמצע
העיאינו
פוסק
סצרי׳לברך עוב לעס־יתן
דהת׳שאנישהוא שהמצוה נמשכת כל זמן האכילה
וכל זמן ששוהא בתוכה ופי' וכתבו הרי״ףוהרא״ש והלנהכרבאוכחב
מברך למי שכונו
לעשות
מציה
זו
ואתי
כסוכות
תשכו
תתעכבו
כמו וישב העש כקדש וכ״כ מר רב צמח סר״אש דימי׳סהיתי' גומי• בהם את ההלל
סעשאה לא
סייך
לכרך
כן
אבל
ביכת
גאון
אע״פ
שמשנכנס לה צריך לברך כיון שאין לה קכע אלא פוסק בהם כדין ק״ס וכ״כ ה״המ בה חנוכ׳
י סהח -ינו סהו׳מכיך למי שהגיפי לזמן הזה
בישיבה
בסעודה ויש קרוש היוס ומעידה לפניו סוררין על הבוס שרפת רוב המפרשי׳שימיס שהיחיד גומר
שהוא מקיי ' מצוה זו לא שיץלברך כן אלא
א״כ התחי׳לקיי המצוס דהא מזאןעשיית' והר״ם מרוטנבורקהיה מכרך על הסוכה קודם ברב המוציא אף בהם את הלל היא כק״ס ממס ודין ק״ש
ראוי לביך שהחיינו כמו סנחבא׳בסמוך• בחול משום דתניא נכנס לישב כה מכרך הלכך ראוישתקר' פ .שיש במסכה לרבי יהירה דק״ל סתיה
ברכח זו לברכ׳המוציא מיד אחר הישיבה וא״א הראש ז״ל כתב באמצמ סיאל מפני היראה ומשיב מפני
ומ׳' שרבי' בסס הר״אשא״ר.

לדבריוה״ל

לקרם קודם שיכנס בה כ״כ גפסקיו פיק העולם לא נהגו כן כי תיליץ כל העם שאין מברכין על המול אם
לולב ועיבה
וכדברי הראיס כ׳ג״כ ה" המ :נכג׳לטיול \לשינז אלא בשעת אכילה הלכך ראוי לכרך תחלה א

ומ״שסהי־״מ היה מביך על הסולקוד׳
ביב ' המוצייוני׳ער סוף הסי הכל בפסקי
הרא״ס פ׳לולב וערכה  :ומ״שהע• לם לא
נהגי וכו׳גרייה״קטעס׳דהר״מ מסו דכיון
דתני נמילישב כה מכרך א״כ ציי לסמוך
הגרכילקיבסכל מה סאיפס׳והשת׳קאמ׳
שהעול לא נהנו כדברי איימה גיית׳סהרי
לדברי אותה
בריתאכלסנכנסליסבכה
i
נרי׳ לביך
אמפ״י
סאיני
אוכל
וסימה
בה
שלפניו
ומברכיןלגמו׳
ההלל
כין צבי׳ כין יחי' והר״ס מרוטנבורק
והפיל־אין רג־לי׳ק פהיי המנה הוא
סלא לא היה מברך אלא לקרות אף בשנומרין אותו לפי שאס יברך
לבר׳על הסו  :אלא בסע אייל '־ לא
כאנכנ׳ לגמוויחס אפייאות אח' הוי ברכה לבטלה וא״א הרא״ש ז״ל הידז
בה לטיול ושינה יא״כ אין סביכץ
עלי׳ אומר שאין לחוש כי לגמור הוא כמו לקרות כדאמרינן כבי ק״ש
בטבו היסיכה ^ 6כפב ייה^ כי לי
ה
ל
כ
ר
ותיקין
היו
גומדקופירושו
קורץ וכיין שגומרין אותו אין מפסקי?
ראוי סתמח  fלספודה ? ודס סיכר 1כ 7
בו אלא כדרך שאמרו בק״ש באמצע הפרק שואל בשלום אביו
סתל יה הונח׳־ה'^ מבי ו בננמ
או
רבו
ומשיב
שלום
לכל אדם
בכבד
ולכאורה מסע מדברי הרא שחוגההעיד ’ פייסת l
שי־תןלו שלוט ובין הפרקים
l
י
י!?
זניגזהגי׳נמז{

?וץד6י} דזגרנץ עלה־שול<את״נהי׳מי־ז ( נ יג מהרי"(^דרשזידזז

הכבוד בפרקים סואל מפני הכבודומשיב
סלוסלכל אדם ונראה סדין ההלל שוס
לק״ש כין בהפסק באמצע בין בהפסק בץ
ה :ץיקיס אבל ה״י יוכה פי׳דהא דא׳רבא
באמצע הל אינו פוסק היינו לומר שאינו
פוסק כלל ואפי ' מפני היראה ציץ שאפי׳
היחיד חייב לגמור בהם אח הלל ואס״פ

ברכת המוציא קודם שהתחיל הסעודה ואחייב מברך על הסוכה:
תרמד
שחרית משכימקלב־׳ה ומסרריץ הברכות
וקורץ
הזמירו׳כמו
בשבת
וביתפללין כמי
בערביתומחזיר ש"צ התפלה ואחר חזית התפלה גומלין
הלולב11t׳
ס שינו פושיבשבחו של מקו ורביכ כדברי
ומברכין עליו על נטילת לולב
ושהחיינו וגומרץ ההלל וכן בבל הראיס יכסו סכת' ה״לכז שהוא דעת רוב
ח׳ימי החידכל
כפני
עצמו
כיוזשהלוק בקרבנותיומיו'
,
לחשו׳כי״ט ן
־,
,

1.
1,
.״״,׳
למוציוקח ^ ;ררדו)1
״דרךטנהע^%׳ ,
דחין
שואל נויזר
בשלום 1,
באמצע
ארם נכבד ומשיבד,,שלום < ;,
לכל אד !
ואם ז
פס ,
ו
דמ3ר ׳ 3רכת סוככ סמוך
המיצי5ן ושהה אפי כדי לגמור את פולו א צ לחזוילראש אלא למקו שפס
קודס ^נ1עום דא״כ
ב
י
כ
׳
סוכה
הפס
,
ותניא
בהלל
ומגלח אפי׳י׳ קורץ ומתרגמץ וסדר קריאתו כתבתיו

המפרשים ומקים בי ן הפרקים פשיסהוא
זולת מן המצר שנר' סהו' תקלת פ׳והרד״ק
כח ' שאיכר תחלת מזמוי דתחלת המזמור
היא מהודו לה ' כי טוב שקורס מן המצר:
ואס פסק באמצע ושהה אפי׳כדי לגמו'
את כילו א"צ לחזור וכי׳נתנא׳בסי׳חל׳ב:

ותניא בהלל ובעגלה אפילו י' קורץ
ומתי־גמייבר״פ הקורא עומד ( ד כא ) ת ' ו
בחויא׳קוי׳ואח סתיגס ובלבד שלא יהא
אחד קורא ושנים מתיגמין ובנביא אהד
קורא ושנים ספרגסץ וכלב/־ שלא יהא
סכי ' קריין ושני׳מתרגמי' ובהלל ובסגלה
אפי׳י׳קורין וי׳מתיגסין מאי טעמא כיון
דהביכא יהבי דטתייהו ושמעי ופיש״י וי'
מתרגמץ ל '' ג שאץ חיגוס בכתובי ' פ״כ
ורבי' גרים ליה דרב יוסף תירגם כתובי'
סכתבו התוספות בפיק קמא :

בין ברכת המוצי׳לטעימת הפרוסה
סהעולס נוהגים לכרך ברכת סוכה סמוך
לביצת המוצ פ קודם סעיימה וצ״ל דכיון
דברכת סוכה משום אכילה אהיא מנרכי
אכילה חשיב' ולא הויא הפסק דומי׳דטול
ולקחתם לכם ביום הראשץ פרי עץ
י
ציוך או גביל לתורי דלא הוי הפסק ולי
הדר כפות תמרים וענף עץ
דברי הרי׳ס נראים בעיני סאע״ס■שחין עבות וערבי נחל ודרשו חכמי׳ פרי עץ הדר זה אתרוג כפו׳
תמרי׳
הלבות דורב
העולם יגיצי לכי־ על הסיב אלא בשעת
זה לולי וענף עץ עבו' זה חרם וערבי
גחל
אכילס היינו מפני פעיקי קביעו' סאדס
לצויך פוסה כסיכה היא האכילה כמי שנתבאר תו*  0ה
ולקחתםלכס ביום הראשין פרי עץ הדר וכן וריסו חז״ל פריען
בסי׳תרל״ט ומ״ס ביפיגה זי סליא
אכילה
מביך הוח עליה וא״כ וראיסהיא
ה.רר זה אתמג וכו׳בפיק לולב הנזיל (דף לב לג לה ) •
צרי׳לסמיך ^ברכה לישיב' כל מה פאיפש׳והילכך מירך טל הסוכ׳קוד׳כיכת המוציא
דדך הלולב כשיוצא•מן הדק׳יוצא כולו עץ א׳כסץ וכו׳ואס שהה כאילן עד•שכמת׳
ואפי׳אס היה 1וסב קודס לכן זמן מיוב׳מכרך קודיברכ׳המוצי׳דלא מפלגינן במקו׳
ינתסרדו עליו כשר אפי׳לא אגדו משנס גפ' לולב הגזול ( דף נס ) נפרדו עליוכשר
'הביכה כין היכא סהיס יושב קורס לכן לסיכא שישב מכסיו
רבי יהודה אומי יאגדנו מלמעלה וידוע דהלכה כת״ק וסילכך אסילואגדוכשר
תרטד
שחרית משכימץ לב״ה ומסדרין הבינותוכו' ואחי
חדתיהתפלס
ומ״מ כמג ה״הע ביסס מקצת הגאונים סמצוה מן המובחר ליגזול לול 3סאין עליו
נוסלי׳הלולב ומביכין טל נטילת לולב ושהחיינו בריתאבס'
פרודות  :יס״ש אבל אס סהה באילן פד שנפתח הרבה ונתקשה כעץ פסול וכר
לולב ו עיבה ( דף הו ) ת״ר העושה לולב לעצמו אומי ברוך שהחיינו נטלו לצאת
בו
דהיינו
מדתניא התם ( דף לב ) חרות פסול דומה לתרית כסר ומיס״י חיות קסם
אומר אק״בו על נטילת לולב וכתב הר״אס והאימא לא נהגו לברך סהחייכו כשעת
סנעס׳חריות סק דרך הלולב עליו נושרים בימות הגשמים והשריה ממקש׳ונעסה
עשייה אלא כסע׳כטילה כדאמרי׳לקמן בסהחיינו דסוב ' דרב כהנ׳מסדר להו אכסא
עץ דוססלחיות התחיל להתקשות ועדיין לא נפש' עץ ונראה סרביט מפיס דסא
דקדוס׳ה״כ דלולב מברכין ליה בשעת נטילה  :כ׳ הרמ״בס בסוף הלכות ברכות נטל
דפרס״י שעליו נושרים בימות הגשמים לא כוסריס לגמרי ממקום חבור' בעיקרם
את הלולב מביך על נטילת שכיון סהנביסויצ׳ י״ח אכל אס בירך קודם שיטיל
מביך קאמר שאין דרכו סל לולב בכך אלא היינו לועי שהעלים מתפרדים ממנו דוגמת
ליטול לילב כמו ליסב כסוכ׳מכאז אתה למד שהמברך אחר שעם ' מברך על העשייה
בד היוצא מן הענף ימיהקי׳ביותר מגוף הסדרה ופיר׳ מחוברים בפיקיתלשדרה
מכיל והעולם נהגו לברך לעילם טל נטילת לולב ונראה סהטטס לפי שלא ראו
אלא שמקום חיכודס מתקשה כעץ פר שא״א לשבי העלים אל הגיף וצסילו סרים
לחלק בסגנון הברכה נין כירך קודם נטילה לנטל קודם ברכה :
וממריןההלל סכך הוא דיך הלולב ומפני שאינם מתסביים בארכם אל השררה קרילהו
וכן ככל סיסי החג כערכין ס״ב ( ד י ) א״ר יוחנן משו׳ר״ס בן יהוצדק י״ס יום 3םנה
יחיד גומי בהם את ההלל ואלו הם ח׳ימי חנוכה וי״ט הא׳סל של פסח וי״ס סל פצר' מסרים  :ואם נפרצו עליו פסול משנה סס ( דף כס ) ובגמרא (דף לב ) פפרס
דהייכי
דעבידכי חיסל) וסיס"’ נחרצו עליו משדרה ואינם הסוברים אלא ע״י אגיד
וח׳ימי החג ובגולה כ״א יוס ס יפי הפג וחיימי חנוכ׳וב׳י״ט סל פסח יב׳י״ט של עצי ':
ניחופיא שקורץ אש״קוכא לאו הדר הוא והרי״ף והרע״בס פייסו רנערצו הייני
ומ״שדכל יו׳חשיבכי״ט בפני עצמו ביון שחלוק בקרבנוסיו מיו׳סלפניו ססכעיא
סידלרלי מסריו סל לולב כעלי החייות פסול ונראה מדברי הר״ן שמיש״י הוא
מ״ס בחג דאמרי׳כל יומא ומ״ס כפסח דלא אמיי׳כל יומא ומהדרי׳סג קלי׳בקרבנו׳
כדברי ה יי' ף והימ״בס אבל סתיהס׳והךא״ס ירבל׳ירוחס כתבו שדעת רש׳ילפים
פסח אינו חליק כקרכנות  :וסברבין לגמור את ההלל בין צבור בין יחיד אפ״פ
סכעקיו לגמרי מהמדיה יהינס מחוברי' אלא ע״י אגידה והקשו התוס׳והרא׳םגגל
שקריאתו אינה אלא מד״ספשיס הוא סמברכין עליה כדרך שמברכץ על כל מצית
יפרש״י ופירשו הס דחופיא היינו שחלק כל עלה לשנים כמקים שהוא כפול מגבו
דרבנן וכ״כ הימ״גס כה׳חנוכה וגפ׳היה קורא משמע מדברי התו' יהרא״ש שבימים
היינו נפיצו עליו דהכא שנפרץ ראש כל עלה וטלה סגכו במב<! ליןסבלולב  .וגס
שגומרים3הס את ההלל מברכין לגמור ח״ל הר״אש שם נא״ת אכתי אמאי לאהיה
אלא למעלה

בהלכות ראש החדש ג

 fSjהקשה עלפיש״י וסרי״ף
והעלה
■ כשנוהי־איגד כפי׳התי׳והיאי׳שדנפרצו
ה יימ שנסלקו העלין לשניםלאיבה כדרך סעושין האומנים לעסות מסס קופות
■  :יי'ל שלא לרמות' דלולב לעול׳הפלין מולין למעלס יידצ^י זמראס ה& די׳היכ'כ
"ו■ נ;ת׳ל(
לל >5
מ־ינסשלפיס״י וסרי״ף לא החני לפי סהו׳סשו׳לסיסולומיהודוק׳כרוכ מלין
אבל
הע
לץ
נקיא
יאסו
אבל
הדם
וערבה
אין
הפלץ יוצאץ מראש הכי וכו'ומ*ס
זעלק ^נתל ה?נא
!ידפוק מסמ׳ דכסי דומיא
דפיבה ומי' דוק׳בששדרו של לולב מטסה בפלין הא דסמעמין מוכחא לא-ידפנא הוכחא זו וכו׳מ״ס שהסדר' נקיא• לולב ולא העלי? גמ׳ מעיל«כן *יי«־א׳
לאו הכי פסול
אעי׳כמיעיטןכדפסלי׳ציני
לא
סוכחא כן מדאמר סמואל שיהא לולב יי.ר! ני פי׳יגי׳ פי׳

עליוראםהפדר׳פהיאילילבוהר״אש דחה כל ראיותייופצו׳סדימה
יחדהדפילולבתיב' חרכה (*)

פפו'עדש,נפי?י ייב! י דיב כל עלה יע?ה שנפתח וגתפרהי עליו כש'אפי׳י! א

אגדו אםעןחח

 1עף פכ ליאע פ שזה שב רבי בס היאש אינו ( 0אבל •*.יי

^׳כ וגס סי״המ׳כ שפי׳הרי״ף והימ״בסשגפ? חךזר ?ה
ונעשה  V°עסולו *: °פרצ( עליי *  Cסהדא׳ס׳פל מה ספי׳מקפס ראשו הייניr ? Tt9־V
לערן הדין אמת יקפ,
רושו ! £להר36״ד פרש י
שנתלשו
בעיקרן
מן
השדרה
והתוספות
מפרשים
אותי
על
ראס
רוב
המלין
סהלשו
'
דסו׳לא
יאהרבי'
מנאי

זה מהס נפסל הלולב ויבינו ירוחס כפלותחעלין שכיל אחד מ * לבבו אחד ופניי שנים
■ ,ואם
נפרץלהזכיר אותו פי' גס פ״ס
דניסל׳איצטריך
״ I; ,
 5ירוש בסס בפל העיטור לאשנפרצו  pשנחלק בגבו רוב אורך כל עלה ועלה ברוב עלי] שבלולב; פסיל
לאשמופי' דסד״א דהוי יוסי הדר מנקטס
עכ״5
הסדרה אלא שנפרץ ונסדק לסלקין שכיס ררך הלולב לאחר שיוצ׳עלה אחד מיד כשיש׳ביאצבעו׳יחיא אח'
לאניאסל רבעו סזוה יא סנרת היא״ס (ב)אבל נ
־נהביס
וג׳וכ״כ הי״אס
כס לולב הגזול בסס בעלוכן הרבה זה על זה רע שמתכפה כולו כהרב׳ עלין זה עלזה -וכלמאח יסלא יזי לקככ ואלא מחמתדרחק נמלי ^ימי ל1
העגו' גבי
נפיצו
עליו
דסז׳ת״לדלא
פסל
אחיכפול
ואם
אינן
כפולין
א
או שכל עליו כפולין מצדו
האחדולא שיהיה כן מיקי סביחו• ילק תפת
כעל
הפסו׳אלא
כשנסדק
רוב
פליס
ורוד
וצד
הב
ערום
בלא
עלין
או
.
שאין לו הרביעלימה ^ ז ק
עיקר דבריו האחיוניס דמקט׳לאמיפסל
כל
פלה
ופלה
:
כתוב
בא׳ח
בסס
כעל
צר
יוצא
עלה
אח
'
למט׳פייוד
לעקרו
ועולה
עדי ראשו אי אפי׳היך -אלא בקהימתסני העליווסוכר רבינר
ההשלמה
אפילו
נפיצןמקצת
עליי
פשיל
ליעלה
הרב׳אלאשאיןמכוסין
זהעל
זהמוןש ^ יצא עלה לודאי בקסיפת יובןפסיל יבכלמקים■
והי 15כד כ דלא נפס אלא כסנפיצ י מב השני רע שכלה כל ארך העלה שלמטהממנו פפו  1,לן 1,כ שיבש רובו
יבשו ככולו
דברוב וכמו
שכתב
נפיצו
עניו
או
עליו סגי
ואיפסר
לפר'
דברי
^נו ״ז שורתו או רוב עליו פסחי והואב־ד המיר ביבשי רוב מליו
רבי' שכתב להרא״ס דביוב קטימת עליס
3מ‘ה ;ע״כ ובי5ןור המיבן סיס למני^ ובלבד שתהא התיוסת העליונה לחה ולא נזזיוא לא א הרא ש
סעליוגי׳מיפס׳היינו לומר
דפלי׳הטליתי'
_"
_
מן הכלל הזה סככוש והסלו׳סכהדםועי 3׳ ז: Pושיעוהיבשו פירשו התוספושיהא נפרך בציפורן והראב׳ד הס ג׳וקאמר דבקטימת רובן דהייכושני׳
שכבשןאושלקן לרפואה פסולים
וכן פירש משיכלה פרא ירקו שבו וילבינו פניו וכן עיקר נקט' ראשו מכם פסול ודלא כבעל העיטור
שמצריך

השלשה ודע סכר״ןג״כ ד?!0

שיקטמו כל
דברי
הרמ״כד
והעלה
לפיכך יס להחמיר
ולפסול בקטימת עליו אלא סי״אשאינו

פיסולי אתרוג למדיןזסמזה להיכ רכוסי הרא״ש ז״ל פידידברוב קסימת העלין העליוניימפפיל נסדק ראשו׳ נפסל בקטימ׳עליס האמצעיים סלו בלב'
^ ללזההילי זבי!יעמי במסהו ובסא י כש' ואי עביר כהימנק פיר׳כלי שיש בו ב ראשי כזה פסול ופרש״י אלא שנקטמו רוב עליןשלו ואין זהכש0׳מ
^ ומימ 3מבויכן !  J7ביכסית מסיסל שתוחלת כרייתו היתה כך שיש לו ב׳שדראו׳ מהצית עליו לכא? מדקמכי נקטם ראשו ולפיכך יסליפסל
בקסימת ראשו בכל ססו לפי שעשוראשו
נו"פ ” ין״ס ^ ^ ^םי ^ :דרך ומחצית'■ וכאן ולשון נסרק אינו משמע בך רא' כ היה * * מילולי סל לולב כחוטמו של אתיוג דאפי׳כל סלד
?לו>3
 6 ^ vc׳סידכסיפןר סי |י שגדל סדוק כי היכי דאמר לולבא
רסדיק בחד הוצא אלא מיידי פוסל בו וגס סר״הץ כת׳סהשי׳הנכין הוא
אצבעו׳ יוצא אפר וכו׳וא׳איכסכפוליסאו שנסדק
באמצעיתו
עד
שנפתח
:
נחלקה
התיומת
פסול
ופרש״יב׳
סנקסס ראש העלה העליון סבו כלה
הלולב וי״א שאינו פ־סל אלא א״כ
סכל עליו כפולים מצלץ האח׳ וצדוהשני ־ עלים העליונים ששם השדרה כלה גהלק זה מזה ונסדק השררה
ערוס בלא עלין אושאיןלו הרלמלין
זה"
עד העלי ! שלמטה
מהם
׳נקטם רובו ויש לחוש בכל שהוא עכ״ל
טל זס אלא מכל
צד יוצא עלה אחד למטה פסוך לעיקרו ועולה פד ראשו סס אמד ומשמע מדבריו דאפילו כקטימה עלה אחד מהאמצעייס מיקרי נקטם ראשוושלא
רכא האי לילנ׳רסליק כחד הוצא
בעל
מום
הוא
ופסול
ופרש״י
דסלי־ק
בחד
הוצא
סכל
כדכרי
הרא״ש
וספוס׳
שכתבו
דבעי
'
סני
פלין
ואיפשיי
ליסב
דלא
סליגי
אלא
ית
עליו
מצד אח' והרמ״בס פי בריית מלין של לולב כך הוא כ& זמ גדלים גדלים שנים לולבי סהסיכליס גשניעליס באמצע ובהו איירי התו' והרא״ס׳ ויש לולבים בג' עלים
טניס
ודבוקי׳סגדץ
וגב
כל
ב׳פלין
הדביקי
'
הוא
הנקרא
תיומת
היו
עליו
אחת
אחת
באמצע ובהו איירי סרב המגיד דכיון סעליס הפליוכיס הס ג׳האמצעי שבלס לבדו
מתחלת ברייתו ולא היה להם מיומח פסול והרא״ס אחי סכ׳פרש״יופיר׳הרמב״ס
הוא הנקרא ראש הלונב אבל חין סברא לושי דכולסו אעלה א' אמצעי קיימיומאיי
כת׳שיב סר פלוס פי' דהיינו שהוצא אחת בעיקרו ועולה אוהו חד הוצא
מעיקרו ועד דקת לס התום' וסרא״ש פנים היינו משוס דאס יסלקו לפשותס חופיא ה״ל סניש :
ראש סדרה.ע״כ ורכי׳כ׳דברי ג׳הפמשיס לפיסול ודע סה״הע כת׳סזה
שכת׳הרמ״בס
כתב הערדכי נקטה ראשו פסול כתב רא״ס דלכתחלה קא מר ויחזור אחי אחר
היו מליו אחת אחת וכו' היינו ניטלה המיופת ואין דבריו מכוונים
שאינו
אלא
פי' ואי לינא אחר יברך עליה ואשכחן דקתני פסול כמקיס דדיפכד כשר ע״כ ולא
לולכא דסליק בחד הוצא וכ“ נשעי׳ -סיא״ס דברי הרמ״בס :
רבי
'
או
אסי׳היו
ידעתי מי הכריחו לרא״ס לפרש כן ומרגיי כל הפוסקי׳לא משסע הכיי : -נסדק
לו מלין סיבה אלא שאין פכיסץ זה של זה וטיסהבמשנה
(
דף
כט
)
ציני
הי
הביזל
ראשו כסי ואיי מניד כהמנק ונושם ( דף מא ) אהא דתק נקטה ראשו פסול אמד
כשמת וכגמ' ( רף כטאאמי אביי ל״ס אלאספיקרוסל
זה
מג
ע
לצד
עיקרו
של
זה
רבהיכר! ל״ש אלא כקסם אגל נסדקכש' ונסדק כשי והתני' לולב צפיף קווןסדוק
אבל אץ ראשו של זס מגיע לצד עיקרו של זה פסול
וסרס״י
כיני
הר
הברזל
לולבץ
פקוס דומה למגל פסול אמי רב פפא דפביד כהימנק ופירש רס״י נסדק נסדקו
שלהם כעלץמועטים בסדרה סרוחקין זה לפענ׳פזה הרבה ועוד
שקשני׳הס לארכן ראשי המלין אמז רב פפא סא רקחכי סדוק פסול לאו שנסדקו ראשי עלין או סדרה
זפעפי׳שאין מגיע יאסו סל עלס זה לעיקרו של זס  :לולב
שיבש
שדרתו או רוב אלא דמביל־ כהימנק פוצסור סל ברזל סל סוטרים שיש לו שני ראשים ראשו אחד
עליו פסול ר" פ לולב הגזול (דף כס ) וסיכשפסולרה' הר״ן
דיבש
היינו
שיבשו
רוב
מפוצל נך גדול הלולב כמין סדראות מחצית עליו לכאן ומחצית פליו״ל כאן עכ״ל
עליו אבלאחרי׳אומרי׳עד פתיבש רוב סדרו ורוב עליו ולא מיחוור
ומיהו
באיפכא
ומס שהקשה עליו יכי׳דלשק נסדק אינו מסמי כך וכוי אינו קושיא כללדיס״י לאר
ליכא לספוקי שאין הדבר מצוי
שיהא סדרו יכש ויהיר העלים לחיספנ״לוהרא״ש אנסדק קאי אלא אסדוק שהיי לפרש דברי רב פפא את׳וי־ב פפא כי אמר׳למילתיה
נמ׳שסראב״ד הביא יימפירשו
דיכסו
עלי
הלולב
כפר משוס ללא מיקרי לולב
אלא אבריימאדקתני סרוק פסול אמי' וצישכא דסדוק ׳מתסצת ברייתו משמע כסו
השדרה ומסתבר׳ובלבד שתהיה
תיומת
הפלית
'
לחה
וחלק
עליו
הרא״ס
משו׳דעלץ
כפוף וכוון ושקוס דמימנו בהדיומשש' מדברירש" ' דאפי׳צפדק כל עלה האמצעי
כמי לולב מיקרו וכיון מפיצו חג עליו
דמכתיטחופיאפסולכי׳סליכפו רוב כשי ולא מיפסל מסוס נחלקה הפייימת עד סתסדק השדריעד העלייסלמטה מעלים
עליג־ומ״ש וסיעו׳היבסו׳פירשו
סתו׳סיה׳
נפי׳בצפורן
פס
יעירוס
הראב״ד
כתבו
האמצעיים העליונים ולא כרכי׳ירוחס שכ׳על פיש״י דהאדנסדק כשר מיידיבששיני
סס היא״ש ולא הכייע כא'מהפירושים אבלהר״ן וס״סס
הסכימו
לסי׳הראב״ד
•
ב
פליס האמצעיים לא נחלקושאל״כ היינו נחלקיהתיומתוכ׳סר״ןאסאדאמררב
נל! ם□ ראשו פסול משנה פס  :וס״ש ופי׳סיאב״ד שנקטם מהפלין שבראשו וכו'
הינא ל״ש אלא נקט' אבל נסד׳כש׳כבר כתבתי כמשכתינו דנקטם ראשו היינוראש
ז״ליהרא״ש שם נקטם ראשו לכאירה
כרא׳לפישבסני עלץ האמצעי'הידצאי׳מראש עלה העליון וכדידיה נמיאסריצן מסרק כשר אלא אי עביר כהימנק וכ״תיהא
הסדרה וקש׳רבגט׳קאמ׳רי״בל ניט
^
ס
התיומת
פסול
וכס
אות׳סני
עלין האמצעי' אמרי' לקמן כחלזה התיומת פסולה ופירשו בו דהיינו הפלה האמצעי אלמא אע״ג
והא אפי׳מקסס ססיל כ״ס בנטלו
לגמרי
וצ׳ל
מקטס
ראשו
ק
ירי
בנקטה
ראש
יוה
דלא עביד ההמניק פסול תירצו בזה דכי פסלין מחלקה סתיומת היינו דוק׳ ברוב׳
העלין וראשו של כל עלה ועלה
קאנו
'
והלשין
דחוק
וי״ל
מיטלה
איצטייך
לאסמועי'
אבל מיעוט׳צא מיפסל אלאדעפי׳כסימני׳ומחמירין עוד לומ׳דכל פנתלק המתאם
לסד״א דהוי הדר יותי מנקטס א״נ
מיסלה
אחת
מן
התיופת
רמקטס
לא
מיפסל'
אפי׳כמי ו פסול וכי שרינן נסדק בדלא עביר כי המצק היינו גנפדק לרחבו ואין
אלא בשתיהן וכראב׳ד כת' נסתפק לי אי זהו ראשו אס ה* א העלין העליוטס א 1״פ
זה כמשמע אלא שראוי לחוש ולהחמיר ואפרים פירשו דנחלקה התיומת לאו בעלם
פלא חסי מן השדרה כלום או שמא לא נקיא ראשו אלא ראש השדרה ופשט ליה
האמצעי בלחוד קאמ׳אלאהעלי׳הכפולי יש לסן בגבן דבר שמחב׳איתם ומתאימץ
מדמני עולה
בהדס נקטס ראשו ועלת׳בו ממרס כשראלמ׳יאשו דקא׳בגיף ההדס ונק׳־א תיימת ואם נסלק רוב העלין ורוב כל עלה ועלה מהם באותן מקום פסול
קאמ׳סאס
מפיי׳העליס הפליוט׳בלחודקאמ הליי׳לנקסס ראשו ועלה בו עליה כשר וכן פירש היי"ף ולפי זה חיפשר דאפילו נסדק יוכו או כולו של עלה האמצעי כשי
אלא פ״ס
אין
הפיסול
בעליי
אלא
ביאס ככד עצמו ומ״ה צרייסיפל׳בוממר׳לסשלי' צא״כ עביר כי המניק ומקילין עוד לפי זס ואוערין דכי פסלינן בדעביד כי הימנק
ססרון
הבד
ועוד
דאסרי׳ל״ש
אלא
נקטם
אבל
נסדק כסר והא ודאי מל שדיה עצמה היינו שהלולב עשוי כך מתחלתו כעין שני שלראות מקצת עלץ כאן ומקצת פלין
קאע׳כדמוכת׳
סוגיא
דשמעתין
רלסץ
המצמו
כך
הוא
מוכיח
כי
הסדר׳היא
הנקראת
כאן
אבל נסדק ראש העלין והשדרה ויכול לאגדו כה״ג נסדק מיקרי ונפר עכ״ל
%
לולב וההוציס נקראים מלין או הוצץ וכשאמרו נקטם ראשו על הלולב אמרי והי^
נחלקה"

ד״מ
(ד ) פי׳תריה ,לן
הזא
נ׳עלין
העליז ניס שגראז
פסליה

נלןראים

תיזיי׳זנן עלה א'
«א' זר  '3יגלין
כפזל לפנים כשאר
עליהלזליזנמחנת
לזלגין אלזהג׳עצין
העליזני׳~« 7׳ יס
.ניתד זע״ז פירש״י
והגאזנים
סאפ
נפרז; שהזאפהזל

i UvJ
נחלקד! הסיומת פסול סס (סס )כעיי דלויפשיטצ וככר כת׳רכי׳דכרי המפרשים סכל '6כפוקצו וכן נרח׳ מדברי הר״ן ׳לאםיצ5ןו לרכה בקן צ׳ונשרו מסס מד
שלל!
כזה ואע״פ שלא נתבאר כדברי הרי״ף והימ״כס שיעור הפליס שתחלק התיומיכהם נשארו צלא ג' כקן א׳כס׳ צפי׳נשי־ו וכו׳סס ת״ר נשרו רובעליו ונשתיירו סמישוש
ויפסל כלולכ ככר כתב ה" סמ שפיסול זה אינו אלא בחב ספלין ולא במיפוסן וגס כסר ובלבד שמה' פכותו קיימת ומפ׳בג׳־ז דמסכחת לה נאס׳מצראה דקיימישבעל
סר״אש כ׳פל פי׳סרי״ף ולרוב טליו מיירי והאי נחלקה הוא ברוב כל פלה יפלה וכן סכע׳כסד קינא דכי נתרי ד׳פשו להו תלת iואסלא היו אלא סלס׳בכל קן ונשח
הס דברי רכי׳יהתו כתלו כהגחלקמ מצא
.
י
מה׳יתכצ׳מספטוכסמו׳וכו׳היובוחלת׳
ר״י בתסוב ' הגאונים אותו היצא
העליון
מהם
«׳
vVto
העליונים
שדרכן
להיר
י
מחוברי׳נפרדו מלח׳כקינ ' כשיפו׳אורך ההדס ונשרורוב
בראש הלולב שאין הוצא
למעל׳ממנ׳והיצ
זה
מזה
כרוכן
עד
שנראית
כשני׳ורי״ף פירו' על כל עלי לולב
שהם ספלים פסול סס תנן" גבי הדס נעיצו
כספי הוציןדבוקי׳ זה בזה ונקראיןתממת
כפולי
'
וגב
?
אחד
ואם
נפרדו
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יי׳ל
כ
' בעל
העיטור
וכן משמע מתו ' סיג שרוצים לפיס
כן אכיל אם נחלקובגב ירוכ
וע^ ה ברוב כ1,
שב  1,,1,ב נפרצו דהדס ולולב לא שנתלשו מן
השדר׳
ולדבריהם לא ימצא לנו לולב כסר כי

ולזה כ׳הפז׳זהראש כטורח נמצאים אותס פיס להס תיוסת
•א״כנללזלכי׳שלנז כזה אפי אח בת״ק וי״לשאף לדבריה' אין
ה־זיפסזליןזהםנימנ פסול אלא שהיה מתחלה כענין זה ונחלין
לא־כזפשזל נכה/
סנסתנ מברייתו 7ובקונדריס פי׳נחלקה
אל א אם היה כן
התיומת שני עלים פליוניס וכולי מתוך
ינפרד לכן פי׳ כ׳ י
דנריהס זכרן נ פירושו ססמע שנחלקה השדרה כ* כ שנר'
דנמי/ינתל מנזיין העלים העליונים חלוקי' ומעוזרי׳זה מזס
לרזב לזלכין כאיל ועוד אור״י די״מ סכל פלי הלולב כפולים
ללפי כרן זה אם כל א׳לפניס ויש בראש הלולבבישו׳סשדר'
נחלקל
סעלין
»ליין לא הזי שני מילין היוצאין ממנ׳סכל א׳כפול לשני'
ככלל נהל ' התיזזז' כסא' פלי הלולב ואותן שני עלין היונאין
אלא ליעת הר״ן מראש השדר' כקראין תיומת ואהנהו בעי
«כמלתי ליזעלה
נחלקה הפיוסת מסו אס נח לקו זה מזה
לנוי! ז כת' ה ; יפן
ל״ז כ' דאיןכליהי-־ין דסייצו קצ ' מהשדר' ומי׳אין רוב הלולכי'
כנפציקז התיזמא נמצאים כעכץ זה ומ״מ י־׳ל רבעי דאי
גפירשיי כל' אתל משתכח כה״ג ת־ומת ונחלקה מהועכ״ל
לעל׳ א' האייגעי׳ ונרא ' דמי ירי בלולבי' סהס כליס באמצע
שלרכז,היזת כפז!
כשא • עלי הל זלג בשני פלי׳שכל מל׳מה כפול כרי׳סא׳עלין
<ח 1ק ל ׳נים (rrשבלולב וסם נקראי׳הוני ולעי מה שמצא
יזיקרי כחלקה ר״י כתשו׳ הגאונים צייך ששני הרצין אלו
יזתיזיית !לאתקל־יי יהיו דבוקי׳ממש בלי סוס פירו' כאלו הם
כחלק אא״< נאנק'
פד למטה יין העלין גוף אחד וזה דבר שא־נו נמצא נאיצ׳אכל
זגא׳ז כת׳ דיע־נן אצלנו נמצא הרבה פעמי׳במין דבר אדום
שנחלק הפלר׳ ג״כ בלולב מצד פניו שהוא מחבר שני' הוצים
רז '

עד 1כתנ ר ’ י

זא״זדעל
אני

פייפ׳י

בזתך הלכה

למעז׳כז׳ עד זק
ראייא׳ייןהגדזלי'
פהיהנזהג להכשיר

פסול ו־־כ הרמכ״ם ז־ל והיאכ״ר • יש לו כמין קוצין כ »דרחי; א ו מ־
SSS
שנצטתונכווץ או שמקום אמצעיתו לפניו או לצירי 5’®3א2׳ 1־פיצי סי׳יריה•* י|ל « 06ח״ם“
ודבריו אינ׳נכוניס
הפכי' קיימות אלא
עץ עבות דרשו חכמיישענפיו מכסין
אתסנשיו העלים ה־תיריס על
העבז׳ינסרצו
עציו והיינו הדס והיכי׳ דמי עבות
דקיימ׳
דמתני׳היינו
שנש׳ רוב עבו׳של שיפו׳הדס
תלתא בחר קינא פירו׳שיוצאין נ׳עלין סמוכין זה לזה בעוגל אח' ונשתייר המיעוט מכ״ל ימשס׳סר״ל פל)ס
שאין אחד נמיךמחבירו ואם יצאו הרבה בקץ אחר ונשרו מהם כל שיעור6ךי ההד' היה עכו' ונשרורוב
הפלי׳כלומ׳רוגהקיני׳צפי׳לאנסל סכל קן
אלא פלה צ ' פסול חה כפי דכיי הגאונים
ססוברי׳שצרי׳סיה׳ בכל שיפו׳ארך ההרס
פבו׳כמ״ס רכי׳בסמו׳אכל רבי׳ייוח' כתב
והקשו על בפל ספיטו׳יפירסו סנפיכורו'
פבות סל שיעור הדס כלומרשנשרו

ער שלא נשארו אלא גיבקן אחר כשר אפיינשרו רובם כנץ שהיו
ז׳ונשרו מהם ד׳י״נשארו ג׳ ואם נשרו רוב העלין של שיעור העבות
פסול כתבו הגאיניישצריך שיהא בבל שיעור אורך ההרס עבות
ואם לאו פסול ובעל העיטו׳כ׳אפיאץכו רק פ״א ג' בח' קינא כשר
וכ״ב הרטב״ם זי׳ל וא״א הרא״ש ז״ל הכרי׳כרברי הראכי״ר רלמצוה
בעינן כל השיעור עבות ולעיכובא ברובו ואפי' אין העבו׳בראשו ונשתייר המיעוט כלומר מהסלסה מלין
יבשו עליו פסול אבל אס כמשו כש׳ושיעור היכשו׳לר״י עד שיהא של הקן הא׳ססכיכו נפרצוהשני' ונסתיי׳
נפרך בצפורן והראב״ר פיר אפי׳אם נפרך בצפורן אם עדייןירוקץ הא׳ילסיכך פסול עכ״ל ואס זו הית׳כומח
הם נשר שאם ישרו אותם במים׳ יום או יומים יחזרו לכמו שהיו רבי׳יש לגרוס כנוסחי דגיסי ואסנשרו
כמישושן וכמראיתן ואינן נקראין יבשין אלאכשילכינו פניהן רוב הפלין סל סיפור הטבות פסול אלא
שאז אפי׳אם ישרו אותם במים לא יחזרו לכמו שהיו ואם יבשו דקשי׳לי דמסמ׳סאס נסר עלה א׳מכל קן

קמא דבנשיו רוב הקיצי ' סיירי ואפי' לא
כשי מכל קן אלא עלה א׳אפ״ס שסדין

אלי וני' הל ראש הלולב כאלו הוא פן בלי נשאר פחם
רק אח לח כשר והוא שישאר בראש הבד פירו בי ג
,
שוס פירוד ולסיהאחרון סי׳ר״י אין צריך עלין של הקן האחר יוצא מכאןואחר יוצא מכאן והשלישי מורל נס איוב׳עלין פסיכתבו
הגאוני׳סצרי׳
ששני היצין אלו יהיו רביקי' זה בוס כאלו על שניה׳והוא הנקרא ראשו ובו תלוי ההדור ולכך צריך שישאר שיהא בכל שיעור אורך ההדס עבותואס
הס גיף א' אכל צריך שיהיו סמיכי ' זה לזה אותו לח והראב׳ד כתב אס יבשו כולםי ונשארו ג׳ בדין כמושץלאו פסול כן דעת הי 3המגידדכוליה
כמפספ׳שהם כראי׳כשנייאלא סאיןביניס׳
פסול שאץ מציל מירי יבש אלא הלח
ההדור סיפורה בעינן עבות דהא כל ססבאינו

לזלכיןסחקקיעל' סילו ' כלל אבל אס נחלק היצא זה מחבירו
ראחנעי ' נרזחכ
אכנע די וי ער״ל דהיינו ע״י שתחלק קצת מהשדיה פסול ומיהו כחילו׳מופעשתחלק השדר מי׳פסיל
מיס! ן .מק<' דאפש' ודלא כרש״י דפצרי׳סתסלק השירה כ״כ שיראי' הפליסהעליונים חליקץ ומפוזרי׳
למנזה מן היי ינחר זה מזה לגמרי ומ״ש אין רוב הלולבים נמצאים בענין זה היינו לומי דהיב׳לולכים
רזדראמ׳אזלשלא אינם כליס באמצע כשני הוגים אלא בהוצא אהת לברוקשיא להר דבעי כדבר שאין
נקטם כלל נת׳ש
הד׳ןיסיז׳מ מירד ,רוב הלילביס נמצאי׳כאותי פצץ להיומ׳כלים באמצ׳ כשני סוציס וניח׳להו דאע״פ
רתנה׳נדנרי ת* ה שרובלולביי׳אינ' נמצאי׳בפנין זה בפי להנ׳דמשתכחי והיא״ס כ׳בע לולב הגזול מה
(ה ) יק נז־ני) שמצא ר״י כתשובת הגאוני' וכ׳ג״ה פר-ש״י ' פי׳סיי״ף והרמ״גס ולא הכריע והי'המי׳
זדלא
כלת ־יזע
כ' יש עי שפי׳נחלקססתיומת פסולה העלה העליון שבכולן וכבי הכריע הרמ״כם בפיק רוב בעלים בהכשר כדסירסתי לעיל מן התוספתא אף בהדס כך וא״כ אין
יזלנרי הר ) ערק
לזלנדן־ש!"( ע״א מן הייוס׳כפי ההלכו' ורכי׳ואף לדברי אוהס מפרשי ' אין הפיסול אלא ברובה עלה הכשרו סל הדס אלא כעבות הילכךלמצו' כעי' כל שיעורסדסעכות ואס אדן אלא
לאן נעלי | י 6לתנש ולא במיעוטו עכ"לז י ש לו כמין קוצי׳בשררתי וכו׳ברית׳שם כפוף קוון סדוק עקום
ההב עבות כשר מדנשרו מקצת מלין כשר כרובו ה״כ אי הוה מיעים שאינו עבית
רוסס למגל פסול וסרש״י קירן פיוצאי־ן בשדרה סלו כמין קוצי׳וסתוש׳כתבו בערוך כסר דלא גרע מנשיו וי״א וכלב׳שתהא עכו' בראשו כראמיי' גני יכסו עליו דבעי'
סי׳סהוא ענין צמיתה ורבי׳כ׳כשני הפייושיס יבעקו׳פרש ’'1עקיס דוחס למגל חדא שיהא כראש כל א׳וא׳ול״צ דלא בעי׳סיהא עבו׳ בראסו דסתס מסוס הדר הוא ואס
מילתא היא ומסמ׳ לי מקט דומה למגל ללמד םאע״פ סהוא עקום קצת לא תיפסל אין הלח בראסו לא הוי הדר אבל הכא עבות הוא רבעי׳ ואע׳ג סאיצו בראשו קייס
עד שיה׳עקוס לנסיידופה למגל רכ״ נ מדברי הרמ״כס שכשהוא כגב בעל חטוטיא מצות עבותע״ב ושאר המחברים כתיוכפ״א ודנרי הראב״דז״ל מחווריןעכ״ל
ואמרי׳כגמר׳פקוס דומ׳למגל אמר ר5א לא חמרן אלא לפניו אבל לאחריו בריותיה היא״ש  :והרץ כתב יזהא דאמרינן דאסא מציאה צפי׳נשרו רוב עליו כשר וכלב'
הוא אמר רב נחמן לצדדץ כלפניו דמי ואמרי לה כלאחריו דמי יכתבו סרי״ף שתהא עבותו קיימת בהרס בפלס ' סנפה מקצת עליו לא כתפי דינו וים מי סאומ׳
סציי׳סיהא כולו עבות ואס נפר מכל שיפורו אפי ' עלה אחד פוסל והיינודאמרי'
והר״אש הילכ׳עבדי׳לחומר׳וכלפניודמי ופסול יכןססק סימ״כ׳ז״ל ופיש״י לאסייו
בגמ׳הסתא עבותחלת׳ לא מסכה ' אלמא בעי׳ שיהא כולו עכותוה״נ אמרינן
סנעקה לצד שדיה לפניו לצד שכנגד הסדר׳פדרה זהו כד הטשוי כשירה של בהמה
סהצלפי' וסחוליו׳מחוכרי׳בה מכאן ומכאן ואמצע׳חלק יעלה כמקל וכך כ'הר״ןוכ״כ ובלב׳ שתהא עבותו קיימת ואוקימכ׳בדאפחיורתלתא בקינא דאלמאכפחו׳מיכן
סימב׳זי׳ל ורמ׳ירוח׳כ׳שיס גויסי׳כהפ׳ל״ש אלא לקשייו אבל לפניו כריותו היא לא מיקרי פכותו קיימת אכל הרא״הסיכר דכי אמייכפיכוליס עבות היינושיהא
ואיפש׳סאותסגורפיןכך מפרשי דפניו הו׳צד השדר׳ואסריו סו׳הצ 'האח • ובכפוף כל הישיפו׳ ממין פכות דקיימי תלתא כחד קינא ואי איכא בפולי׳ עיעורא חד קינא
ערש״י ראשו כפוף כאגמון דומה לאיש גבן או זקן שראשיהם שסין וכפופי׳למםה iדלא הוי עבות פסול ומ״ה אמרי׳ דעכו׳ ג' לא אסכחיגן אכל כל שהוא ממין עמת
ומ״ש רבי׳ודוק׳כשסדרפו כפופה אכל עליו מופץ וכו׳כך כ׳רכי׳ירוח׳ח״ל כפוף אלא שנשיו תקצ׳ עליו כל סנשא׳רוב ככל קן וקן דהיינו '3עלים כשידשפי׳סיקרי
תיירי בסדרה דאי כפלים רו 3הלולבי' עליהם כפופות ואע״ס סהי״ן כ׳ אימתנית  ' ,עבות ודייק לס מיאמרי ' בגמ' כיון דנתיי תרי עבות היכי משבחת לה דאלמאכל‘
דנקטס ראשו דלולב וז״לשמ״סבבריתאלולב כסוף סדוק בעלה אמצעי אפיו היכא דלא כתרי מרי ספיר מיקרי עבו׳דאי לא לימא כיון מתיי מיניה כלל עבותו
ומשמע .דמיפסיל בכל שהו לפי סטשיראשו של לילב מוסמר של אתרוג' דכל ססו קיימת הכי מסכס׳לה ואין ראוי להקל בכך שאין ראייתו ברורה פנ״ל :כחובנ.מסו'
פוסל בו סר״אש כ׳כמסובה מ״ש שיש להחמיר שלא לצאת בלולב כפיף לא מיסתכי) היא״ש כלל כ״ד ששאל׳על ההד׳פכשארו עליו ולא צ שארו בו כי אס ג' מלין לחץ הוי
יודע כי דב׳זה נפל בו מחלוק ' כץ סגאוני׳וסרמכ׳כמב שהוא צפי־ והרא״כד נסלק
לי שאין להוסיף על הפתיליס סמנו סכמיס וכפיפת הרא״ש לא מיקרי כפיפה דכיון
עליו
לכולו זקוף רק שעליו העליונים כפופים מעה לא מיקרי כפוף ואני אוה׳יותר
ואמידבעיצן
לצאת
סיסאי
רוב
עבותו
וכן
אני מויה ובא קוד׳שראיתי מחלוקתן ילא
בו לפי שאין ספלים נחלקים ותיומתו קיימת ע"כ ט:
דסיליבשודיבסו איתנהו אע״ססאמונלכך הדר אכל נשרו בצי להוסיפוריה אס
חרמו 1ענף ען עבות דישו חכמי׳סעצפיו מכסים את עציו והיינו הדס בער׳ לא נשאר הרוב עכ״ל :
כתיב בכתבי ה״י איסרלן סימן רנ״ט שאץ רוב העולם
לולב הגזול והי' ד עבות דקיימי תלת' 3ח 1קיכא ופיש״י ג' מלין מקפידים על הדס שוטה בלולבוחיזיללמוד כן מדברי ה״ר אפרי׳סכלו׳יכי' בסי׳רנ׳ז
סק היו מהגיס בזסנו ) אני אומי שאלו דברי ' בלא טעם וראיס כלל ואץ להם על
כקן א׳יוצאין מתוך עוקץ אס' ונהר״אש יסומיא גדולה היא זו דאינו מצוי שיצאו
מה
מעיקץאחי׳ומיקרישפיר כשה׳סמוכין זה לזה כעיגול צ׳פאין א׳ נעו׳מחבירו אט״ע

עבית הוי ליה כמין אחר ונחסר
השיפור  :ומ״שיבי׳סדפת פרמ״כס צדפת העיטור שאפי' אין בו אלא פעס אחת
מלתא כחד קינכשי איני מוצא מקו׳טל מה סיסמו׳לוש ' כן בדברי הרמ״נס שהרי
דבריוסמועי כדברי הגמ׳  :יס״שוצ״צ ז״ל הכריע כדברי הראב״דדלמצו׳בפינן
נל השעי' עבות והיו"ל־ סרא״ש כפ' לולב הגז׳יל כתב היא״כד דבמינן כוליהשיעורא
דהדס סיהא עבות למצוה אוהביה לעיכוב מדמקש׳ליב הוצא טל ר׳ טרפקדנפי
הדס אמה בת ה׳דהשת׳תלת׳לא מסכחיה ה’ מינעי׳צלמא בעי כוליה שיעור 'דהדס
פנית דבלא עבות משכח׳טובא כת תלמ׳ובת ס׳ופוד דהדס דומי׳ דלולב מה סתם

א״ח

הלכות

לולב תדמו תרמז

שא

מס שיסמוכו ומהר״י קוליןכת׳כשויס מ״א שנסאל על הדס סוטה שרוב מדיכ׳אסכנז
כסנקטס ראשו מעי״ט ופלס׳ בו תמר׳מע״יט א״נ נקט׳רצסו מפי״ט ועלת ' בו ממיס
יוצאי׳כו והשי'שנבהל מסר על זס וסיפך ללמד עליה׳זכו׳אס יש להם על מי
סיסעכו
בי״ט משו׳דהוי דיחוי מעיקרו לפי סמשנכנ׳י״ט לא סיס ראוי כלל ודיחוי מפיקת לא
וכסוף דבריו כתב שאין לעשות סעש׳לברך עליו  ' :בשר עליו פסולה משנה שם  :סוי דחוי אצל מצית דהכי אסיקכא בגמר׳גבי ענביו סרוביס מעליו דאסמיצזטן
ובדסאבל אס כמשו כשר בייתא בראש הפעדל ^ סס  :ומ״ש ושיעור היבסות
בי״ט כש׳ניו׳לסוי לחיי מעיקרו ומינה משפע דמיספטא כמיץ דאיבפיא לן בגמי'
לר׳י עד שיהא נפיך כצעורן והראכ״ד
בנקטס ראשו סעי״ט ועלתס בו ממרס
פירש א פילר צס נפיך בצפורן אס עדיין
ההדו׳ולא נהיר׳^א״א הרא״ש?' Vרכיוךכמוש כשר ה״ה נמי אפי׳ בי״ט אס יש דיחוי וא לא אבל נקט' ראשו
ירוקים הס כשר וכולי כן כתב הרא״ס סס יבש כולו ונשארו ג׳נרים כמושק כשר :נקט' ראשו כשר אפיי אם ועלתס בו תמרה בי״ט מססקא לן דדילנן׳
ביאש הפיק ולא הכריע בא׳סהפיתש'
ביון דנר׳מתחל ' י״ט והדר אידמי חליפליו
לא עלתה בו תמרייהלכך אם יבש בראשו כשר דלא גרע מנקט'
תורת דימוי וסוב אינו חוזר וברא׳ דחמיר
ודעת הר״ן סס כדעת סיאב״ד וכן דעת
 : 0*0ואם יכסו רוב עליו ונשארו מ ג' היו ענביו מרובי׳מעלי' ירוקו׳ כשר שהם ממראיו ואם הם אדומו'
טסי מדיחוי ספיקת משוסדההו׳הוי כאלו
נדי עלץ לסין כשי והיא שישארו הלחין או שחירות פסול ואין ממעטק אותו ביום טוב ואם מעטן
כשר:
לא .בא .לפולה פד פכפיו ואחרי' מחמיריך
 VIרד (■ נח ל דרשו חכמים שעלה שלה' משוך
בראשו שם (דף לג ) ת״ר יבשו תב עליו
פוד לומר דאע״ג דגבי ענביו מסקי׳דדחוי
״׳
כנח׳* חהסיסנה קנח שלה אדום ועלה
ונסאת בו ג׳בדי עלין לחי׳כסר אער רב
סעיקרלא הוי דחוי לא סטטי׳סינס כפייך
׳ יזסר׳ וביאש כל א׳וא׳ופיש״י ג׳בדי פלין שלה משוך ופיה חלק לגמרי וצפצפ׳פסולה וזה סימני קנה שלה דעלת 'בו תמר׳בי״ט משו׳דשאני הת׳מפו׳
לחץג׳כדין ובכל ברובד ג עלץ לחץ לבן ועלה שלה עגול ופיה אינה חלק ורוקא שפגימותיה הולכות :סכידו לתקן דאע״ג דאין מסעטץ אוסס
דבכניר שג׳עלין לא הוי עבות ובראש כל
נבחןבי״ס מ״מ בידו הוא ומשוס הכי לא הוי
צסדשיהו סבדין הלחין בראשי הבדץ אגל לאמצע לאו הדר הוא וכ סרא״ס סירושר דחוי אכל הרא תקטס ראשו אין כידו כלל שתפלס בו ממרה עכ״ל ודעת כר״ןלפסו׳
אינו מובן לכאורה דמש מע ענף כמו בדי אילן וא״כ מאי ה אי לקאער ונשתיירו בו כסתם מתני׳דנקטס ראשו פסיל ואע״ג דבתר הכי מנן ר׳ישמעאל או׳ג׳הדסי׳אסילו
ג׳כדין והלא מתחלה אינס כי אס ג׳ועוד יבשי תב עליו משמע דקאי אהדס אחד ב׳קטומין וא׳ שאינו קטוס ר׳טרמון אומי אפילו סלסתן קטומים ואיפסיק׳הלכתא
ומס שייך להזכיר גו שיור ג ידן וה״ר ישעיה עטראכי פי־דהאי; מליועל לולב קאי  3גמ כר׳טרפון כתב שנכון בפיניו מם שפירוש הב הרז .ה דנקטס לחוד וקטועים
סהיו בו הרבה בריס של הדס■ ויבשורובס אס נשתיירו בסס ג׳כדיס וכסס ג׳עלין לסוד דקטומיסדמתני׳דאיפליגו בה רכי ישמעאל ור׳טרפון היינו שדיך פנפי ההדס
לסין לכל אש ואש׳כש׳ דאי אהדס קאי סל״ל ונשתיירו בו ג׳עלין ולא שלש כדין ותו שיוצאין מכידיסן בדין ועארות והן ספסקין בקני ההדס דלא הוו מלמא בחד קינא
דקאעי רב תשיא וביאש כל א ש“ מ יאלילב קאי ע״כ ולא נהיר ׳ דל מס דבר התנא וכריך לקטום אותם משם ולאחר פקוט׳אותס מהם כקראי כבדים קטומים ומאן
כלילב פיש כי־ יומי־ פג׳בדין כיון דא״צ כו יותר ועיר יבשו רוב עליו משסע דאסדס
דעסיל סבר כהפסק הוי ולא הוי הדר ורבי טרפון סבר דלא הוי כפסק והדר הוא.
קאי דאי אלולכ ויש לו גדין היבה הל״ל יבשו רוב בדין ונשתיירו ג 'ברין וכסס ג' והשתא אתי שפיר דקי״ל כסתם ממני 'דלעיל דנקטס ראשו פסול דומיא דשא׳מיניס
ואתיא כהלכתא כולה שמעתין דשקלינן וטרינן בעלתה בו תפרה ואתק ספיר מאי
עלין לסין ונ ל יכפו רוב מליו פל ההר וכסיויירו בי ג׳כדין ופלתא בחד קינ׳מיקרי
כד ע ש שיוצ יא כא עמקים א וכל קן וקן לכד ע״כ נקיא כד כמו גדי מחסין דגבי
דאמרי׳דחד ולא קטיס לא שכיח סרקו׳הו שיהא ענף של הדס שלא יצאו בו פארות
מציאה טלה לשין כלומי פלס לסין יש בכל בד ובר ולא שיהא כולן לסין דא״כ סל״ל
ובדי' מצדדיו והיינו דמקרו קטומי סחס עכ״ל וכ נ שהוא דעת כראב״ד אבל כרי ' ף
ג׳כדין לתץ עדקאמר ג׳כרי עלין לחיס משמע שיש כסם עקצת מלין לסין ואפי׳אין
וה״א״ם כהכו דאיפסיקא הלכתא כר׳טרפון דאסר אפי סלפתן קטומים הלכך ל׳ס
עלתה בו תמרה ול״ס לא עלמה כו תפרה כסר וכן פסק הרכיב׳ ס וכ עוד הרא״ס
ככל בד ובד אלא עלה א כפי׳ יק  tfרב השדא שאותו הטלה יהא בראש כל בד ובד
כיג׳עלץ על קן אחד יוצא מצאן ואש׳יוכא מכאן והג׳כאמצ׳מורכב על סייהס הוא והא דמכסרינן בהדס קטוס טפי מלולב וערגה פי ה רבי ישעיה מסו דפנפיו חוסין
הנקרא יאש ובו תלוי ססדי כי הוא כר׳יומר מהאתרי 'עב״ל ומה״רר צלי׳סשזיסי
את פצץ ואין קטיעתו נראית כ״כ והרא״כד וכפל המאור ז' ל חילקו בין נקט ראשו
ז״ל כתב שמס שיכה לסביא ראיס שפירש בד קן מההיא יפי־ק אלו מציאות דקתני לקטום דהכא ופירושם רחוק סן הדעת ע״כ וכתב ה״ה ססיא״גד סכח סברתו וכת ,
עניה שהופיע ריח
כייעששין גבי מצמאה אינו מעוור דהאבגמ׳אמת בהרי׳ מאי ברי סוני ואמאי קרו
■ הק דש בבית מדרסו ופס כל השבח הזה שהוא משבח הכרתו ככר
ליס בוי דבל .מולו ביה מידי בד  .קיו ליס כי ההוא דתנן המס עלה א׳ כבד אחד ראה הימ״בן דבריו והסיב עליהם רש קצת אמתניס מחמירים כדברי הואב״ד יכן
כפיס ושיש״י תוכיפצפיס של אילן עלה אחד בבד אחד במסכת סוכה גבי ערבה ראוי להורות עכ״ל ( ובמנהגים שלנו הס׳כדע׳הי״י דנקס׳ ויבש כשר ) י  0״ש היגכך
שנשרו מקצ ' עליה ונשתיירו בה נ׳עלין לחין איה ראשיי אפי׳עלס א בבד אחד כשרה
אסיבס בראשו כפר דלא גרע מנקסס ככר כתבתי בסמוךסכר״ן כפ׳לפסול כיבש
ושישי שס עלס אשד בבד אחד בד אחד ובו עלה אשד ע״כ אבל צ״ל לע״ד שנקיא ראשו משום דכשס שראשו של הדס כשהוא לס מציל על הכל כך כסהו יבס פוסל
הקן בד מפני שכל קן וקן יס לי מקום לבדו ומכינו שסב ^ פי׳לבדו כמישדרשו
וכר׳דלטעעיה אזיל דפסל דנקטסראסואנל המכסיתס בנקעס ראשו לא גרע
ז״ל גבי בגדי היד שפירושו פשתן ולמה נקיא בד מעצי שהוא עולה לבדו שאין בכל יבשמכקטס ואע״ע .שכשהיא לח מכיל על פכל מ״מ כשהוא יכס אינו פוסל את הכל
■ מסוורין כתוב בא״ח בשם הריטלא הלכתא להכפיר אפייבחד ולא קטיס אלא דלהידור
קלח וקלח זום ענף ייצא  :מנהג שאי הקלתי ' עכ״ל ולע״יג׳פדכיי סר׳א
דהתה הכי אי תא אלו הם כלים חדשי׳שלא שבעתן העין שאינו חייב לסכרי ז כגון מצוס בעינן ג׳ובאתיא דלא שכיחי מוקמי׳אדינא ומכשרי׳בחד וקמים וכן הלכה
בד משעין יצנומו ועשרוזווו של קידומות כל אלו שאמיר אימתי מותיץ בזמן למעשם ספי מורי ע״כ  :היי ענביו מרובים מעליו ירוקו' כשר וכו׳משנה שם ( דף
סזצאן אש׳א׳א ־ל מצאן ב׳ב׳ חייב להכריז ופיש״י חייב לסכייז דמנין סוי יס ובתי
לב ) היו ענביו מתבו׳מעליו פסול ובגפרא; דלג ) אמר רב  6100לבר זה רכי׳הגדול
אמת לא סאבו אלא ענביו שחורות אבל עככיו ירוקות מיניה דהדס הוא וכסי אסר
הצי אעריק מאי בדי שוני יאמאי קיו להבלי דכל דתלו ביה מידי בד קיו ליה וני׳
דאיצטייך תלמודא למימי פאי ברי שיכי משים דהוס מסמ׳דבד היינו דב׳שתליייס רב ספא אדומות כששותת דמיין דאמר רב ססדא האי שחור אדם הוא אלא סלקה:
מכמה דברים בעורמם תלויים בו אכל כשאינם תלויים בו אין שס בד עליו ואס כן " 01ש ואין ממפטין אותם כי״ט ואס מיעגין כשר סס בפפנה (דף לב ) היו ענביו
סתבין מעליו פסול ואס מיעטןכשר ואין ממעטים אותם כי״ט משוס דסהקן מנא
קעיא סא יקאש דבדי מסטין שמצאן פכי 'שניט חייב להכריז משוס דמנין סוו סימן
ואערינן בגמ׳דאס פבר וליקטן כשר ולפיכך היפך רבינו לשון המשנה וכתב ואס
ומצאן אשת אשת אינו חייב להכריז ואמצי הא כיון דבר לא מיקרי אלא בעוד
סוברים תלויים בי פ״כ יש ביו זה מחפץ ואפ* פ שלא מצא אלא בל) אמד יכריז:
מיעטן כשר אח י אין ממעטין אותם בי',ט ללמדנו דאס עבר וליקטן בי״ס כסר ופיהו
שהרי יש בו סימן על ידי מנין המשטין שיהיו בו להכי קאמר דבי פיקיי אף כשאין א מימן בגמר׳דס״מ כדאשחור מאתסל דדחוי מעיקרו הוא דפשיטא הוא דדיחוי
מסטין תלויים בו והיינו דקאמי מאי בדי סוני וכו׳כלומ׳סדכר שתולץ בו הדברים
מעקת לא הוי דיחוי אבל יא אשחור בי״ט וכיאה ונדחה הוא לא תפשוט אי חוזר
מראה או לא וראיתי להימ״בס והרא״ס שכתבו המס שאס מבר וליקטה כפר ולא
צע״פ שאין תלויי׳בו נקיא בד וכרתנן עלה אח׳בפד א׳והרי אין העלי ן תלוייםוב
ואע׳ה יק־־א בר ע״ש שדרכו להיות תלויים בו וכד איסשר שהיא מלשון בדי הארון חילקו בין אשסורפע׳יט לאשסו׳בי״ט ואפשר שטעמ׳ססוס דאפ״ג דג' ונדח׳ הוא
יש*ש שנושא כל אופס סדביי׳התלוייס בו נקרא כן ואשי׳בסטה שאינו נושאם כיון כל שבידו לתקזלא הוי דחוי כדאמ׳רב אשי סבחי׳פ׳כל הפסולי׳וה״נ בידו לתקן הוא
סהיא מיוסד לכך שמו עליו והשת' לא מייתי הי״אש מהת׳אלא לאפוקי דלא נימא ובראותם בגס׳אהא דת״ר אין ממפטין בי״ט מסוס רבי אליעזר ב״ר שמעין צמרו
ולא מיקרי בד אלא כל הענף ואס כןלא שייך למיקרי כד לכל קן וקן רלימ׳דשס בד
ממעטין והא קא מתקן מנא בי׳ט אמר רב אשי כגון שליקט׳לאכילה ור׳אליפז׳ ב״ר
אינו מיושלטכף אלא משותף לכל תירי דתלו ביס מידי ובמו בדי מסטין דמציאה
סמפון סבר לה כאביה דאמר דנרסאץ מחכוין סותר וכאאביי ויבא דאסרי
וא״כ כל קןוקן מאחי שתלויים בו שלשה עלץ וקן זה הוא מוחלק מחבית שפיר שייך
מתייהו מודה ר״ס בפסיק ריסים ולא ימות הב״ע דאית ליה הושענא אחריתי
לעיקרי לכל קן וקן בד וסר  fפי׳ג׳כדי עלין לחץ כפי׳הר״א׳דסיינו ג׳יקינץ סיס בכל כלומר וכיון דא״כלזו אין כאן מקין כלי ומאחי דאי משכחהוסענא אחריתירשאי־
א׳ג׳עלין אכל במאי יאמר יב חסדא וברא׳כל א׳וא׳כפכ ופירש רב חסדא שיהא קן ללקטן לאכילה בידו לתקן תשיב והילכך אפי ' אסחורדנר ' ונדחה הוא אס מעוטן
כשי דתוזי ונר׳ותלמודא דאסר דאשחור בי״ס לא תיפסוט משוס נ׳ונדחס הוא לא
א כראש כל א תן ההדסים ונקיט לה אליבא דרכי ישמעאל לאמי לקמןג׳סדסיס
מ^ וסדלכתחלהכעינן ג׳סדסיס משום מיי מצוה אכל אס״נ דמדינא כהדס אשד
אסיק אדפתיה טפמא דיהיב רב אשילר׳אלפזר בר שמעון דלאותו טעם אסי׳אע״ג.
0יש קן אחד לח בראשו סגי כיון דעדיגא בהדס אחיסגי לדברי מי ססוב׳כןוהרפב'
דניאה ונדח׳הוא חחי ונר׳ודין זה דליקק לאכילה כסר כתבוהרמ״בס ח״ל עגר
השמיט ברייתא זו ומאי דאיחמר עלס וצריך טעם למס :
יהראב״ד
וליקטן או שליקטן א׳אס׳לאנילה כסר ויש לתמוה למה לא .כתב פצייך שתהיה לו
כחב אס יבשו בולם ונפאיו ג׳בדין כסושיןססול וכו׳ול״נ לא״א ז״ל דכיון דכמוש
הושענא אחייתי לשיסיס פות׳ללקטן לאכילה ועוד למה הצריך סילקמסא -א' כיון
כשר וכו׳סס וסר״ן ב׳ב׳הסירו׳יוכתב שראוי לחוס לדביי הרא״בר וכמכ עוד הר״ן דלאכילה ליקטם אפילו כמה ביחד נסי ומדברי ה״ה נר שהיה גורס כדברי הימב״ס
זמסתביא שכשם שראשו סל הדס כשהיא לת מציל על הכל כך כסהו׳יבש פוסל את או שלוקטס אחד לאכילה הרי זה כסר ולגירס וז ניחא דאפי׳כמה ביחד סיי ללקט
הכל אבל רכינו כתכ כסמוך לכשר דלא גרע מנקט  :נקטם ראשו כסר יכו׳כפרק ואח׳דקאמר היינו לוס' דלא שת לסעטן אלא לאדם א' דאית ליס הוספנה 1אחרימי
לולב מנן (דלב ) דהדס סנקסם ראשו פסול וכתב הי״ן נקטם ראשו ראש עצו דהכי וא״צ לזו
:
כח 1ב
באורח חיים כסם בטל ההשלמה
ואס אין לו אלא זה סטנביי מתבו׳שעליו נוטלו ואינו מברך עליו והדס סוטה לעול׳
סיכח מאי דאמיינן בגמ׳ועלתס בו ממרס שאין דרך הממילעלות אלא כעק וכגע׳
(ללג ) תני עולא בר חנינא נקטם .ראשו ומלתה בו תמרה כסר וסרש״י כמין ממיס
אסור אבל ענביו מרובות מעליו
כסר *ג'פ ולאמ!«ע5י הכילולוגגל
של<)5חיע«
?טי! ממצא בעלי הרכה העמיס בעלים דבוק כמין ערי ירוק וכתב הר״ן ודוקא
מיוס ואסון ואילך*  .זי
עגניו לתליי הסי' :
^ ddp ? $
חימז עבר
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תרסו ()6
 «Vכי
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פ 6ט המנהג לכרך
על ה 7ס 7קיי«י
תרי זמרי נחי
קינא
» הראיי
»  jeטעם המנהג
וק הארנחי נול
ימפו ' נס'1 7בן
משמע
מ 7נלי
מכרי״ל נק ' לולנ
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דם
תרמז  )0תרמז ערבי■ כסל דרסו חכמיס חפלה סלה מסוך מסל וזה סימנה קנה סלה שבידינו עכ״ל ולא ירפמי למס לא נתחיורו לרכ ז״ל דהרי היא״ש דסל 1כיוןדהימב,
!יזלבדי
אדום וכי' בפ׳לולב יגזול (דלג ) תני' עתי נחל שמלה שלה משוך כנחל
פסק דשתי עיבורו מנינן והיינו ודאי מתוייאדעי״בי ה-־כי אפשר ליבייי מיני׳חן
סינז'ס'ל! 5כה,ןי
11
ותניא
הו
(
דלד
)
ערכי
נחל
פרס לצסצפס איזו פיכה ואי זהי צפצפה ערב קנה שלה סל בעל ושל הרי׳ישתי דרסו׳לא דרשינן מערכי כדסונח בגמ׳והלכך צ״לדממשמפו׳
מ!זמ:גאן>.־<1;'7ד
סשול חשלהרים ארוס ועלה שלה משיך ופיה חלק צפצפה קנה שלה לכן ופלה שלה פגול ופיה דומה
ערבי נחל מיימי סל כפל ושל הריס וכר״ן הביא דכרי התו׳ואח״כ כר1כ ולפ״ז
צריך
 6ס אינה נזילה למגל והתניא דומי למגל ישר דומה למס'
ליזהר כערבי! ססי׳נולה פל מסלושל;ן
על התיס:
פסול א מר אב־י כי תניא ההיא בסי
לפא
נכחן
ויש
להם
נ׳עוקצין
כמסמר
איל
יש
סי
]
ערכה שקנה
שגה לצאת כשל כפל ושל סייס ואע״ג דסתס
תרמח
(
א)
זכ׳מהרי׳ל גילא יפיש״י קנה שלה עץ שלה ופי׳ חלק אדום ועלה שלה משוך ופיה איני חלק לגמרי אלא שדומה למגיל לןת;א לממני׳ ושל כפל כשיהאי סא
סוקשל
עלי׳חלק
ואינו
עשוי
פגימי׳פגימו׳
בפלוגתא דפיבט איסיי
עקומו׳ונוטו׳ לצד א׳והיא כשרה ואם יבשה או גשרו מלפא תליא
שפטמותיה עקומו1
ולותי־זג ן^שנה
■ענרה « דאי ינ 6והתניא דומה למגל כעי מגל
לןכא׳אובנדסתיסה״לסתע ואחיהן
קציר רוב עליה או שנקטם ראשי פסולה אבל כמושה או נשרו מיעוט
ה!איעשיל ואפי' פגימותי׳כיל׳נוטותלצד א' עקומות כלפי עליה כשרה וכ׳בעל העיטור מסתבר' אפי׳לא נשתייר אלא עלה מחלוקת ואיןהלכה כסמס כל זס פלדעת
שקירין בית יד שלה מסר היא מגירה ופגיפותיה
ל««ש
מי ספוסק כר׳ פרשן אכל לפנינו ננסה
אח׳בכדאחיכשריולחומראכעי
'
כהרס
ומלשון
א״א
הרא״שז״ל
(יעליק גל׳אעכיל סולכו׳נכחןולהן ב' פוקצין א׳סכאן ואחד
עוד דפת אחרת שפוסקים
כריי׳עדס־גי
 pp 'itPJה ' •
מכאן כפגימות הסכין ה״ג משכחת לה יראה דבעינן שישאר רוב והגדלה על החרים פי׳ שלא על חמים בהדס אחת וערבה אחת ולפ״ז פש ליס
בסילע' גילא חילפא גילא עין ערב'כס רה כשר ורוב המפרשי |א פירשו שלכתחילה צרי׳לחז׳אחר הגרלה
על
 rערבי לצמויי סל כפל ושל הריספכ״ל , :
היא ופיה דומה לסגל סבל שאר טיב׳פיס חמים אלא שבדיעבד יצא אף בגדלה על ההרי׳ וא״אהרא״ש ז" ל
הרמה פרי פ׳ן סדידרשו ח :סי'הדר
סלק וסרמ״ב׳כתכ ויש שס פיןערבס שאין כ׳דלכתחילה יוצ׳בשל הרי׳ובן ירא׳ מדברי הרמב״ם ז״ל
שכ׳ערבי
באילן מסנה לשנס והיינו אתיוג בסרן
עי העלה שלה חלק ואינו כמסר אלא יש בו נחל האמורין בתור׳אין כל דבר הגר׳על הנחל כשר אלאמיןירוע לולב סגזול ( דףלה )* ום״ש ואס
יבש פסול משנה סס ( ד לד ) ימ״ח
שיעור
תלמים קטר׳פד מאד כמו פימגלקטןחה הנקר׳ערבי נחל ורו׳מין זה גדל בנח׳אפי׳גדלבמרביאובהרי׳כשר:
כשד נר׳מדכריו שסו׳ פער׳ שהחילוק
עץ הדר דרשו חכמי׳הדר באילןמשנ׳לשג׳ היבשות פי׳הראב״דהוא כשתכלההלס׳
שבין HD ^ H
דומה למגל לדומה למסר אינו כתמונת
והיינו אתרוג :ואם הוא יבש פסולא שיעור וכו׳כ״כ הייא״ס שס וימ״ס יכוללהעביר ט
הפגימות וצייתן כערש״י אלא כדקותן היבשות פי' הראב״דהוא כשתכלה הלחה ואינו מוציא שום לחח מחט או חוט ואס יש כ ו ליחס יראהכחוט
ועכיין והא דאמרי׳דעיכה קנה שלס אדום
או נר׳סהוא לשון קצי והיל כאלו כתביראה
וצפצע׳קנה שלה לבן מספקא לי אי אדום כי הלחה לפרי כמו הדם לבש׳ החי שכל זמן שחו׳לח יוצי
לחה אלא במחט או בחוס ויותר נרא להגיההלסון
ממש בפיק וכל שאינו אדום אע״ע שהו 5ד; מדוח׳הסבין או מפתיטתו אבל לאחר שיבש לא יוציא ל1
ולכתיב יכול להעביר בו מסט ובו ח*,ס
ירוק ככיתי לבן מיקרי ופסיל או דילמא שהכדיקישלו קשה לפי שא״א לסוחטו או לחותבראבלכיוןשיק׳ והשתא א״ש מאי דמסייס יראה ב ^ט
לבן דאמיי׳היינו לק ממס וכל שאינו שאין כו חסרון כשר יכול להעכי׳ בו מחט או חום ואם יש בו לחה ולא הזכיר מחט וכיח 'ה צריך להגיהp
לבן ממש אדום מיקרי סאע״ע סהו׳ימק יראה כחוט :ניקב וחסר כל שהו פסול אפי׳אין הנקב מפולש אכל משוס דלישנא דיכול להעביר בו מחט או
סאח׳שכשהפמש מכה בו היא געשה אדום אם אינו חסר כלום כל זמן שאין הנקב כאיסר כשר ומשכה׳ נקי חוט אינו מכיון דהיאך יכיל להעביר בו
בכלל אדוס הוא ולזה דעתי נופה דאל״כ רחב בלא חסרון כגון.שתחב יתד עב ונקב בעמן שלא הסר כיום חוט בלא מחגי־ וכתצ הרא״ש נכיפסו׳
דחזזית ביובש וכל הפוסלים השוס הדר
לא משכחת לדידן ערבה כשיה שהרי כל וחב? שאין הנק׳ מפולש אכל אם הנק' מפולש או כאיפ׳פפו' אע״פ
ערבה שלנו קנה סלה ירוק ואפילו אותם שאינו חפר ואם ניקב עד הזרע שגרעיניו בתוכו חשוב כמפולש פוסלים בחוטמו בכל■שהוא וכ״כהר״ן
ססקנה סלס אדו' אינו אלא מצדסמכ׳כו לפסולאפי׳בפחו׳מכאיסר ור״ה פי׳ דאפי׳נקב שיש בו חסרון אינו וכתבו רבייו לקמן  :דקב וחסר כלסהו׳
וכו׳סס כמשני־ ניקב וחסר כלסהו׳פחול
השמש ססיי כן תמצא כאילן ענפי׳סקנס פיסל אלא ככאיסו׳או מפולש וכ״ב ה״ר ישעי' וא״א הרא״ש ז״לכי
שלהם אדום וטנפיס שקנה שלהם ירוק
ניקב ולא חסי כל שהוא כפרובגמר' (דף
ו 6״.יע
■אדו׳
,ת .
כםכר׳הראשוניזאתרוג שנימוק  bבשרו בפני' וקטיפתו החיצוני לו^תכי פולא בילזנינ' נ יקב נקבמפולש
שנקשמ; • קיים והררי הזרע קיימין בפניימנעייולא אפשיט' tot ,רי״ף להקל במשהו ופאינו מפול' בכאיס׳ופרש״יה״ג
ואם י־ש ׳ #נשרירוב עצ י־6ו
ראשם פסולה אילכמוסה אונשרו ספוט ויש מחמירי׳והכי מסתבר׳כיון דספק׳דאורייתי -הוא ואם נטד׳כולו ניקב וחסר כל שהוא פסול ניקב וחסרכל
עליה כשרה מסנה סס (דלג ) עתה גזולה מראשו לסופו ואפי׳אס אינו חפר כלום פסול אבל אם נשאר בו שהוא חדא מילתח הוא דאילו נקב ולאי
ויבשה פסולה נקטם ראשה נפיצי
טליה שיור למעלה ולמטה אפיי כל שהוא כשר
חסר סתח' בו מסט והוציאו כשדכדקתני
פסולה כמוסה וסנסרו מקצת עליה כשר׳וכ׳הרא״ש האי נפרצו שליה דהדס וערכה סיפא פנו עולא ברחנינא איניקב ולא חסר קאי דסכשי חכא דמתני' ואתאהאי
סי׳שנערצו ממקו’ חבוקאף לער״י ספי' מפרץ דלולב היינו שנחלקו העלין במקיס
הנא לומי ואס מפולש הוא מצלו לצדו פסול מקב כל שהוא אפי׳סל מחט • ונקב
פתיומא דהאי לא שייך גבי עיכס והדס לערש״י נפרצו דשלשתןסוה וסנ׳בסיפה סאינו מפולש בכאיסי אס הוא רחב נאיסול׳פסו׳ יאע״פ סלס חסי כלו׳כגיןשתחב
בו יתד טבהומתני׳בסחו׳מכאיס׳ובסאינו מפולש וכ״כ
הר״א׳רעולאברחכיכ׳אסיס׳
גשרו מקצת עליה כסיה לאסמופי׳שנפרצו עלי׳היינו ביוב כדאי׳בתוס׳וגבי פסולה
נקס נפרצו משו׳דהוי ברוב וגבי מיעוט שייך לשון נשרו וה״מגיד כ נפרצו עלים לפי קאי וכן מוכיח בירו׳דגיסי׳הפס ניקב ולא פילס מגפני׳כשר כי הא דתכן נקבולא
דעתרכי׳והסל׳נר שפי׳שנדלדלו מהקנס שהן מחוברות בו דומה לפיתסס כנפרצו חסר כל שהוא כשי מיהו לסון סירוש׳מסמע דאע״ס שאינו מפולש שפכ׳לפביאלא
לחלל הוי מפולס מדקאמיי׳ולא פילש מבפנים הא פילס מפכי׳פסול אע״פ סאינו
סליו סל לולב ולפי׳הרא״ש סי׳סכחלקו העלץ ונסדקו לארק ושני הפי׳אמת בפיק׳
סדין ע״כ וסימביס כת׳דפיבה שנקטם ראשה כשרה וכ׳ה״ס6פ״פ ססנינוכמשנה מפולש משני צדדי׳וכן פי׳ייי אס נקב עד חדרי הזרע שהגיעיני' כתוכו פסולאפ״פ
נקטם ראשה פסילה רבי׳סובי שכשס שנדחה פסול קטימת ההדס מההיא דרבי פלא חסר כלום והא ובעי נקב מפולס היינו סלא כנגד ההדרים וניקב פד הסדר
הרפ-ץ ה״ה לפסול קטימת הפיגה שהוא נדחה שדרך א׳להד׳וסיבס אכל אץ נר׳כן
בכלל מפולש הוא וכן מסמכי אבל בה״ג כ׳מסולס כדי שיראה הנקב מצד זה לצדזה
מההלכות ששיי כשבו משכ׳זו דפרבה כפשוטה בלא דסיהחס דעת הימכ״ן לחלק אכל מצד א׳אפי׳ניקב לחלל לא הוי מפולס וכשר וסירוסל כהב היאב״ד שיש לפיס
ביניה׳ונתן טעם לדבי מפגי שהדס כל הדירו בפנותו .שעליו חופץ את ראשו ואין דה״ק ד 6ט״פ סהוא נקוב מכאן לכאן אס לא פילס .מבפנים כדי פייאה הנקכ מנד
קפימנו היאס נכרת בו אבל כפאר מיכי׳קטימת היאש נכרת בסט ופיגמת בהדרם
זה לצד זה כשר שלא תאמר מעיו סל אהרוג כמכוקכי׳הס ואיפסר שסובר כ״הדהו
פ״כ והגדלה פל הסייס פי׳סלא פל המים כפרס סס תניא ערבי כסל אין לי אלא
בעיא דבעי תלמודא אימדמיק אתרוג שנמי־ח בפנים וקיומי מדרי הזרעלריאה
ערבי כחל של בעל ושל היי׳מכין ת״ל פרבי כחל מ״מ אבא שאול אומי ערבי שנשפלכקיתון ולא איפסיט׳ואזלי׳לקולא ולס״ק נקב לאומם חדרי׳לא כויכמפולש
נחל שמיס א׳ללולב ואס׳למקדש ולרבנן למקדש מנא להו הלכתא גמירי לה וכתבו וכן משמט שהרי״ף סובר דאזלי׳כהאי בטי' לקולא דהנ׳ססולי אין עיקרן אלאדברי
התו׳דאדאשאול ומנא קפא לית לסו הא דדרפינ׳צקמן פיבי סמי׳אלא סברי כר״ע סופרי׳ולהכי לא הבי' זאת הבפי׳והימביס כ׳אתמג שנקב כקב מפולס כל שסופסול
דאער עיבה אתת דשתי דרשות לא דרשיק מערבי כדמוכס הכא ואץ הלכה ושאינו מפילס אס היה כאיסי או יתר פסול חסר כל שהוא פסול גרא׳סהיאמפיש
כר" ע ודרשי׳ערבי כחל שמי׳א״כ לא אתיבי־ פל כפל וסל היי׳א״כ צייך ליזהר סלא בנקב וחסר כל ישהו׳ חיי פסולי כינהו סד ניקב וחד חסר כלססו׳ופי׳דניקב דמתני'
להביא פיכה אלא שגדלה מל כחל מיס ולא של היי׳ולא סל בפל ע״כוכ׳סר״א׳וכן היינו נקב מפולס וסיס' חדא קתכי ניקב ולא חסי כל סהוא כסר ודברי מולא כי
משמע מדברי האלפסי שלא הביאהברית׳דסל במל ושל היי׳וקסה לפי׳סלא ראיתי תניכ׳בלא חסי כלל ואפפ״כ כיון שהוא ניקב בכאיסי אע״פ סאינו מפולש פסול
יספולס נזהרים מזה וגם רש״יפי׳ערבי נחל הגדלים על הנחל דמצוה לסבי׳הגדלי' אבל חסר הא תנאלי׳כריס׳דממכי'ואע״ס שפירושו מוחלק מפרש״י מ״מ לענקהדין
על הנחל אכל כדיפבד כסייס סל כעל וסל סרי׳דמיבינן לסו מפיבי נחל מ״מ לא דבריו ודברי יס״י סוי׳הס , :ימ׳ש רני׳סי״ס פי׳שאפי׳נקב סיס בו חסרון אינופוסל
ראיתיליביתי חהיו מצויס להביא פיבה הגדלס מל הנחל ונרא׳לי לפ׳דפיביכחל יכו׳כ״לסס ה״ס סהו׳דפה הראכ״ד סי' על דברי סימב״ן זה סבוס אלא נקבמפולש
קגדלו׳פל הכחל כלו :ממין הגדל על הנחל והיינו עיבה סרוב׳גדלה פל הנח׳למעוטי בחסרון משהו שאיני מפולס בחסרון כא יסר אכל מ״מ חסיון בעי׳וכת' ס״השהוא
צפצפה הגדלה פל הסייס ד״א ערבי נחל ספלה סלה משוך כנחל למעוטי ;צפצפה מפ׳דריפא דמתני׳חדא קסני נקב וחסר כל שהוא דאיכ׳תרמי לגריעופ׳פסו׳וסיס'
ספלה סלס עגול והאי תנא לא מצרי׳קרא לרבויי סל במל ושל הייס דבכלל סיבי ג״כ חדא קתני מיקב ואינו חסי כשר וכולה בנקב מפולס היא ולא דביסמשנתינו
נחל היאלהכיסברי רבנן דלקמן דמציכי פמי ערבות וכן משמש מתוך דכיי כנקב שאינו מפולס כלל ועולא בי חיננא ביאר מקב שאינו מפולשבחסרוןכאיסר
סרמב״ס סכ׳פרבי נחל האמור בתורה אינו כל רבי הגדל על הנחל אלא מין ידוע הרי הוא מקב מפולס בחסרון כל דהו וזה דפיו המפרשי׳האסרוניס ז״ל פכ*ל ונר
 3וא הנקי׳פרכי נחל ספלה פלו תסוך ופיה חלק וקנס סלה אדו׳ויוב מין זס גדל פל היא דעת הר״ן ז״ל והיי"ף אפ״פ סכ׳הא דתכי עולאכר חינגא על ריש׳דמתניאי!
הנחלים לכך נקיא ערבי נקל ואפי׳היס גדל במדבר או בסייס כפי טכ״ל ומסר״ר
להכרי׳ולו דסכר כדע׳בה״ג דסע׳דסא דמני עול׳אכיק וחסר קאי דאלו כלא ח& ת
אליה המזרחי ז״ל כ׳פל זה ואיני מחוור דפנא ליה לסר וסי מלתא דהרמב״ס דלכך אע״פ שהיא מפולש אוכאיס׳כשר דאיכ' למימ׳סהו׳מס׳דניקב וחסר כל שהוא תך
נאמר ערכי כחל סמסתפויו טיבי נחל ולא מרכוייא דפרבי כדקתני בבייתא ס״ל פסולי כינהו נק׳אע״ס סלא חסי חס׳אע״ס פלא ציק׳פסו׳וכמו שפירשתי לרט׳הרמ3
עתי נחל מ״מ שפימסו מרבויי׳דערבי לשון רבים ואולי הנוסח׳שלו הביאתו לזה וא°כ מולא בי חנינא איפסי דקאי אניקב ואע״ה שלא ספר וקאמר דאע״ג דלא ססי
0כסו 3בו לכן נקר׳ערבי ;חל כשקוסלכך^אערעיני ;סל סכסו׳צכלהנוהסאומ
׳ מיפפיצמקב מפולשאובכאיסר ;
ומ״ם

א״ח הלכות לולב תרמח
סו ז ש

ואס

ניתב דע

דיט

הזיע שהגיעינץ כתוכו חשיב כמפולש וכי׳ככר כתבתי

כסר ובגמ׳ (דלה ) ניטלה פיטמתו מני ר׳יצחק קאלפזר ניסלה כוככמוופרמ״י (נ ) זי» »<* 05

נסמוך שזה דפת היא״סושה' ג וסרי״ף סליקים בזה וכ"נ שהוא דפת הימכסכתס
ךני-יו וטור שגס הואהשמיט.אותס בעיא כשם שהשמיטה היי״ף ימ״מ דפת המוס׳
פטה לדפת הרא״ס וסר״ן כ׳יש מסמירץ ואומרץ שהקליפה דכר כפני עצמו הוא
וכל שנקבה כולה מצד א׳נקב מפולס

י מ^ ני׳ להל"״י< מ!nw
פטמתו ראס האתמגודוגעתו הפסמ׳סל ימין כיעל עיקל , 355כפ
ל' ס פיט £מי בי,ממי ק" ”» ^ ” « «יו
תכי רב יכחק קאלפזר ניטלה סממו כמתניתיה?וס תני ניט
לפי סהו׳סד ופסה במין בומ׳לסון פורי ר׳יפקב אבל ר״י סלוי היה מפרס פיטמתו6צ*הי' קיי60צ'כ
ופוקצה סניהס בזנב עוקצה סניטלס * » 6* 0ג*

תלמודיהפץ סהססוץ לגומ׳ שבאתרוגכש י  rp n״:
פד נקלף ממנו קליפידק׳בענק שלא חסר מבשרו כלוי מחלק
■ דכל עובי האתרוג
(ןקריפיכואששר
יכייי בין כולו למקצתו ופרעזייי ככולו כשר׳במקצתו פסו' ולפי ז ה הוא פטמתו סנמל׳הפיקץ מתוךהאתרו׳וחסיג
הדיי סזר׳קרי קליפס ונמצאו
־פסול החוזר להכשרו שאס נקלף מקצתו וקלף השאר כשר ור״ח לפי פסול והייני ימני ריצחק ק אלעזי<נס*ג« »mm
פוליסכדבייהתו׳והי־א״סז׳ל :
ואפי׳אם ניטלה ממתי מה׳ סנמסכתו והי ןמייג
פי׳איפב׳ כולו פסול אפיי לא נשתנ׳מראיו מקצתו כשר
אמחגשכמוח<-ל ב £י ופבפניס וכיככי
כבוכנ הנכנס ומכ באיסתא ולשון רבעו • עלסי* ז**’
l
״ מי ׳ יי ״ .״  ;1יי״ח
L ,
נפכאי■  :כתוב בת ה אתרוגים שיש L״ .״ .״״״.
״י"
*
י
ז
'
י
התלמוד
לא נשתייר בואפא כסלע ומיהו פי הר »־  .ר שמקום הקלף הוא יפקב טאס ליסלאמציט ככל
להס נקבים גדולים שנראה בהם חסיון
 ,ונעמן *3m
,
,,,
ש
קצת *ותוהיל
פספא פוקץ וכתב היאש ופתהלפירימ "
שעצרסזהאקר^
קמא אין פיסול בפיקץ בלל אפילו נתלש
א«נ'נהנ,*«uri 1
כדין חחי  :נימיה העוקץ ונשאר מקומו כפו גותא
 1נר׳ מדבריו דהיינו דוקא כשעורו ובשיו פטמתו והו׳הפרח שבראשו לפייהר׳יעקב כר יקי פסי,אב ^ ניט ^ נססר מגי ף0אממג כל'ס מידי דהיס י»1כס ”״׳*״
סקיי.חסי
קייםב • ואש נסדק כולו מיאשו לסופו עוקצו כשר כפל עיין  :ולפי׳ הר״י הלרי נטלה פטמתו כשר
_*»p
דאיןסקליפ׳מכלל _ .
אנקלף דלא .
ככל . .
«!«!ס
סאתיוג ולפי במרא אין פסול בפטמתו
ואשי' אם אינו חסר כלו׳ פסול וכולושש ענין ונטל׳עיקצו אש ניטל מה שחוץ לגומא לבד כשר ואס ניטל
הר׳ןנתנלצזע׳
שברא האתמג^לפי שאינו מכלל האתחי׳ ?
נפשנס (דלר ) נסרק משול וכנש ,י (דלו) מעיקרו וניכר מקומו שהו ' חסר פפול :ור״חפוס׳ כשניה׳וכ״ב רי״ף
כעי רב' נולדו כאתרוג סימני טייפה מהו
«סע
ופרש״ידלישנ׳קמ' פקר דלא סציט בסוס "יין-
והר״ם במז״ל וכ׳איייא הרא״ש ז״ל וכן נהיגינן לפסול בשניה' ורוקא
סאי קא מיכעי׳ליה אי נסד׳תנינ' וכתבו כשהיתה לו פטמ׳ינטלה אכל יש אתרוני׳שלא היה להם פטמות מק וס עו ?ז לגבי פטתא יי״ ת■15י׳יסגייי' ! ״ S71 ??’.
השו׳אי נסדק תנינא שהוא כמין טיפות
פוקץ ופטשא במקום א׳בסוף פ יוצא דופן ל»ו׳לינר-וג«!ת*׳
$י
בגיגית שנסדק כילה שלא נשתייר כס מעילם ואין נפשלי׳ בכך וכן רוקא כשניטל העוק׳ולא נשא' ממנו גבי סימני בגיוס דמנן משתסחי׳הסטמת«*3 •* ;<66
חוליא למעלה וחולי למטת■*:נא במתני׳ כלל באתרוג אכל נשאר ממנו כל שהוא כשר  :עלתה בו חזזית
רייוסי או׳כדי סיהא טמן ידן על הערק־ן 6תי«! «ilj
שהוא
ניבי •במישוש
שמקומו
נסדק פסול וככהי׳ג שנסד׳על פכי כולה והוא כמו אבעבועו׳ויש יי ממש
יעוקק היאחודר
לחזור וJ WJ
והוא שוקע ושוהה  /׳MH
I/1VI
ן
\
וק פרש״י וכ״כ היא״ש אבל הי״ן כת'יש גבוה מן האתרוג אש הוא כמקים א אינו פוסל אלא ברובו  :ואםסל דד שמכניס התינוק לתוך פיו טטע
שמח
וכ׳הרי״ץ מאת
ספירשו בו לאיכי כרובו משני צדדים הוא בב׳או בל מקומות אפי׳במיעוטו פסול :
משחירה סביב
העוקז■ש
אמי הוא הבשר שתחתהעוקץ
ץ
במיעוטו
אם הביאו הג׳מקומות
וקצת היה נ׳דמדמזד' גבי אתרוג פטמתו
ומיהו דוקא מלמטה איל כחיטזי אפילו
כל שהוא פסיל וכראמיי׳בגמ' גבי חזרת
ועוקצי וחוטמו וכן מזכיר כמיהתם גב*
וכשוטמי אשי׳בנל שהו פסול ומשמע דס״ה לכל פיסולי אתרוג ויש מחמייין לפסול דדי אש׳מסמ׳ששלש׳כמקויאח׳ טצד ראשו סל אתרוג שיוצא ממוך חודו סל אמי■ ג
כל טה -־א סדוק מצד א׳עד חללו אי אשי׳אינו מגיע לשללו כל• שנסדקה יוב הקליס' כמין עיקן בולט וקשה כעץ וניטלמס פטמתו היינו בוכנתו כלומר שניטל אומו
התצוגה העבט :לקל (* ממני קליפה דקה שס במשנה (דלד ) נקלף פסול ובגז' סעיקץ ממקיס חכורו ונסאי כמין גומא בראש האתרוג ולהך פי׳אין פיסול כזנב
האתרוג ובערוך פי בסס רבי׳חנכאל ניטלה פהמשו נראין הדברים שהוא דד והוא
(דלה )אמ; -יבא האי אתרוג דאנליר כאהעס סימקה נשיה יהא אכן תנן נקלף
החוטם כמין פטמתו סל דד כדתנן פטמת של רשון וני טלה בוכנתו הייניקצ׳הפץ
פסול ל״ק הא ככולה הא במקצת' ופיש״י כטלה נשר במקצתו פסול דמכומי הוא
וסתוס׳והרא״ש כתבו פר׳ח מפרש איסכא בכולה פסול דלא לטיפה מדמינן לה הנתון כאתרוג כאותו של חולין האי בוקא דאטמ׳דסף סדוכתיה יסשמע מתיך פי'
וגבי טיפה אמיי׳הגלודה טיפה ואם נשתייר כס כסלע בשיה וכ״כ היאג״-ד עכ״ל דפטמתו ובוכנתו מיי עניני כינהו זה בראשו וזה בעוקצי ולא בא רייצחק לפיס
סרא*ש ויפת הרי״ף וסיפכיס כר״ח אלא שכיאה מדבי־יהס דאזי' מפח ית כסלע אלא להוסיף על המשנה וכ״כ היי*ף והרמי׳בס וכן מהגץ לפסול כשניהםכשיהיה
סנשארכשישהרפכ״ס כ׳בפי׳סאם נשאר ממנו כל שהו׳כשי והיי״ף כ' אס נשתייר פסמא בראש האתרוג וניטלה אבל אס יש אתיוגש■ .א היה בי פטשא מפולס
מקצתו כשר ומשמע דאפי׳היל שהוא שישתייר כמימכשר  :וסי שיבייגבי נקלף ואינו נפסל בכך וכן אס ניטלסעוכןץ ולא נשאר ממט כלל באמריג פסול אבל אס
דהייט קליפה דקה כפכץ שלא ספי מבשי״ו כלום כ״כ שם היא״ש דאגליד פאהינה נשאר כל שהוכשר פכ״ל פי׳אס נשאר בו כצפהו׳בעובי ומ״מ מסב הגימא מכוסה
כולודאל״כ היה ליה חסי יפסול ו ".׳  ;:לסנפיר אתרוג שלח היה לו פיטמ׳מתחל׳
סומקס פי׳שאסי שניטלה הקליפס הוא מאיים התמרה ארומה וכן כל פי סנקלפים
מאוישים ושיירי שלא ניטל אלא הקל פה האדימה ולא ניטל מן הלבן ככוס דא״כ ברייתו כ״כ בא ח וכ׳פוד פסק'מורנו ה״ר פ״ט הלכה למעש׳סאס ודאי הי׳לו פטמא
ה״ל חסר אבל סי״ן כינק׳ 5ף עי׳פנקלפז כל הקליפה החצינה והיא הקליפס העבה וניטלה ראוי לחוס ונוטלי{ אותי ביו' א כלא ביכה וכשאר הימיס מברכין טליו ואם
סיס בס חליפות כשאיכליס איפס ולא נהירא דא*ב בלאו הכי תפסל מדין חסר לא היה לו פטמ׳כשלקטו איתן מן כאילן כשר אפי׳כיי׳א׳וסברכץ עליו מציוןשיש
שנ׳מדב׳הימ״כ"
אתיוגי׳שלא סי׳להס אות פטמת מתחל ברייתן פכיל :וכתבה״ה
ועוד דבגמ׳פיכי׳עלסמדרכ׳דאמר סאי אתיוגא דאגליד כאהינא סומק׳ואם נקלף
גל אומה קליפס הפכם היי אינו נשאי כאהינא סימקא ולפיכך ניא׳דנקלף היינו שאינו נפסל מטיל השושכ׳כלבי אלא מטיל׳ הרד והוא הפץשהשושב' ס וקפיקר
ססוסיס ממט אותה קליפה יקה כמין גלד שהיא על האתיוג והשתא היי כאהינא וכן ראוי להורו׳ע״י והר״ן סובי שדע׳הרי״ף לפסול מטיל השו ־זנה לבד ודח׳יבריו
סופקא וליכא חסרון בגופו של אתרוג כלל וכן דעת הימטס שכת' נקלף הקיום והפלה שיש להחמיר ולפסול כל שניטלה אחת מב׳הבימו אבל ניטלהסשושנ׳בלבד
כסי ולי נראה שהרי״ף נסי סובר כמו הי־מ״ב׳שאינו פוסל בניטלההסושנ׳בלב׳אלא
החיצון שלו שאינוימחסיו אלא כשאר ירוק כמות שהיא כריימו אס כקלף כולו
פסול ואס נשאי תמט כל שטא כסי  :רסיש ומיהו פי' היאכ״ד שמקום הקלף בניטלה הדדשהרי כ פירו׳פטממודד סל אתיוג והו׳חיטמו והא ודאי איןהטסנה
הוא ממראה גוון האתרוג וכו׳ ז״ל הרא״ס סם ושד כתב הראב׳ד דוקא שנקלף נקראת דד ילא חוטם  :ומ׳ש כדמנן פיטמה סל רמץ והיא סוסנתו היינו להכריע
גמקוסא׳אבלאם נקלף בטניס וג׳מקומת אפי׳במפוטי כמי פשיל משוס דה״ל הפטמה הוא פה שבראשהאמיי׳ ג ולא מה סכזנבו ומייתייאיימדתק פיטמהשל
כפנומי כי עקום הנקלף אין מראת־ נראה לשאיכי נקלף ואס היו מראיו סיי' כשי דמון והיא סוסנמי דהיינו מה שביאש ולא מה סכסוף ה*נ דכוומא פטמת הוי מס
זיי׳א סאע״פ שנקלף כשנים וג׳מקומו׳ואין מיאיו סייס כשי לפי שאינו דומ׳לחזדת פבראש האתיוג וגייהו הא כדאית׳והא כדאית׳דפטמ׳של מגוןהוקהדד והו החוטם
כיזב הר״ן סנ׳לו בפירו 1מורא דרש׳י דפסממו דהיינו עוקץ וי׳יצחקבן אלפור
כי החזזית אינו מפיאה האתרוג אבל נקלף אע״ס שאין מיאיהס שויס מ" מ כולם
ממיאס אתרוג הס ולא אפיו מגומי פסול אלא כשהוא משתנה חברבורות כמי'  ,אתא לממשי דססמתו היינו בוכנתו שהוא הדבר העגול שנכנס כאתיוג כסופו
פיאות אלומת כמו חוזית והלבן והכושי שהיא פסול אבל אס נשתנה מקום הקלף ככ-יכנא באסיתא ואסרי׳מפישי׳דטטלס בוכנמו הוא שהדד סהפפע׳כיאסו -ורבי
למרא׳פסול זהו ודאי כזנימיובסוטמו אפי במשהו פסול דיפי׳דחזזי והא דאמיי' יצחק בן אלעז׳בא לס׳דהא לתגן ניטל פטמתו אינו אומי פל הפטמת בלב׳סאינו
נפסל בכך אלא כסניטל סיי1לפי' יס להחמיר ולפסול כל סכיטל׳א׳משפי הבוכנות
במלטו פסול לאו דוק׳ יבולו אלא אפי׳רובא דדמי לסזזית דפסול בריבא פ״כ ושיירי
הכשתצס למראה פסול אבל אס נשתנה לפיאה כשי אפי׳לא נשתייר בו אפי׳כסלע אבל טטלסהשוסניבצב' כשר ע״כ נ׳מדבייו סאינו פיסל בנטילתהפיטמ׳סבראשו
בסדוחזזיתשסלתס מל יוני אי מפיסו בשרם וג׳מקומות או מנומר יראה שיש לו של אתרוג אא’כ ניטל כל הדד שהוא ככוכנא כאסית׳משו׳דס״לדר׳יצחוךקאלפזר
מקנס ת״י קליפ׳אס יטיס מיאט הקילוף כמיאה אתרוג ישר וזהו שסיל 0חח י אתא לפרושי מהי פטמתו ולי נ׳שלפימש רכי׳מננאל אפי׳לא נסקר׳כל הבוכה פסול
להכשרו פ״כ לשון הרא׳־׳ס ומפשט דברי רבער׳שהוא כותב כדברי היאב״ד פצבוי ותדע מדמפליג פי״אש בעוקץ בין נשאי ממנו כאתייג בין לא נשאי וכפיסמת ל#
דפסל בנשתנה ממקום שאינו נקלף אע״ע סאיכו מיאכ ^פיסל היי כמב סרא״ס מפליג משמע דכל שניסלס קצת הסטת׳אפ״ס סנשאר׳הגימא תלאה ססול׳י־בחרב
ועיירי שנשתנה למראה פסול וכו׳והא כדברי י״א אתיא דאלו לדברי הראכ״ר עצמו בא״ח וז״ל כתב סיי״טבא צל שניטלה השושנה שלמעלה אפי׳פס הדד סבסיס׳ולא
פנפתנ׳ המון סאתיוג סיבפי ליס וכיון דסרא״ששבק' דברי סראכ״ד יעי׳דגיי י״א חסר באתרוג כלו׳כסר יאץ למפסול אלא כשניטל העוקץ ופטמתי ורוב האתרוגי'
אלמא הכי ס״ל והיכי פסק יביידלא נרותיה וי״ל דאיכא למימי דהא דלא פי׳סי״א' יש שאין להם אומ׳סושנ׳ ורד שלה והאתרוג הדר זולתו וזו היא ססת הרמ״כזוה״ר
אלא סברת י״א היינו מפום דאותס סייס סוא דאצסריך ליס לפרושי דכנשתנה
יונס אע״פ כן כיון שלא נתכיר בתלמוד יפס יש לכו לחוש ולימידר׳יצחק באל®
לפיאה פסול מיידי אבל אס נשתנה לפיאה כסי אפי' לא נשתייר בו אלא כסלע דניסלס פטמתו אינה ססזסנס אלא שכנתו סל אתייג בין איתה כימאסליאשו
גשידאלו סכיתסיאנ״ד לא אצשייך ליס לפיושי ולימי דמיייי שנשתנה מגוון מפת השוסנס כין הבובצ׳סבסוף הפיקץ ופל סניהס סכיני ניטלה פטמתי ססיל אכל
האתרוג אגל לא נשתנה מגוון האתייג כ שי שהיי הוא יעצמו כ' ואם היו מראיו אס ניטלה השישנה לבד או סעיקץ לבד או סניה׳וסתי סבימית קיימית כסי יכן
בו חזזיתיהיא
סוים כסי וכיץ דמאי דשכק עלפיש דביי היאב״ד ופי׳דביי י״א אינו אלאמשוס ראוי להויות ולעשי׳מפשה יל  6יותי מפי מורי פכ״ל! 7רתח
ז־דברי הראב״ד אינם צריכים פי׳ודברי י״א צייכ״ס פי׳שוב אין מכאן הכרע לומר
כמואכעכועותוכו׳ סס במשנה (דףלד) פלחה חזוית גיליוכיחסילפלתס
דהרא״ש סיבי כיביי י״א וכיוןדאץ סכיפ כדבי ראה רבי׳לסמוךפלדביי היאב״ד סזזית פל מיפיטו כסי ובגמרא (דף לה ) לא פד יעל מיעיטי יסר אלא ימקו*'א
יצמי  :ניטלה משמתו וכו׳שסכמשנה (דלד ) נטלה פטמתו פסול כיפל׳פוקנה אבל בשנים וא בג׳מקוצוו׳סחוי׳כמממר יפסול ופרס׳י׳י חזזית כמין אבייביסו׳דקות
וכתב
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מתני׳לכניא׳׳י סיחוקיס סלויץ כוס ואינ׳רגיליס בהם ביית לבני ככל ףךוכי,לכופ
וכרוב הרא״ס והוא סיס בהם ממש סמקומו נכר במשמוש סהו גבוה מסאי האתרוג
ובית משיק פלס י יצחק 3י נסמן ישם שמואל כל הפשיל ',אינה פוסלים אלא בי״ט ורגילים בהם ומ' מ בגדל כאךדומס לכושי נדמה סולו ופשולכו כ סילו ש וכדבריה
ראשון בלבד תמי אמרי רובו מצד 6חוסמי כרובו הא דאמיי ' חכו מכד א׳י״ל בגמ' כתב רבי׳אכל הרי״ף סיילבני א״י כושי פסול וכ״ש כושי סיכה הדומה לכושישהוא
פסול ולבני בבל שהאתרוג ,כושי הכושי כשךיהמשיהרב שסו דוס ללוד כושיפסולי
דידןדה־ימ במקום א 'אכל בשני׳או ג מקיעו׳אפי׳מיעוטו פסולולא .כדברי המפרשי'
וכ כ הרס בס וכתב ה ס סכן סקי ;
דבמבו סל צד אשד מיפסל מקדמתניפן
ברובו העגל/ככרו פסוג סס בבריתוהרע ב5ן
בפיעיטו של צד א׳ פסו׳אכל הראכ׳יר לדוק׳שנתפז' הנימוח
פפמא קתני יוכו של אתרוג קאמרונר '
שכולם הפמי ?פיסיל__ זה דעמל בכרוי ותמא
א ע״ פ שבשטח החברכורות הוא מעוט אבל במיעוטו כגון
ססימש׳סיבי ססחזזית תשוב כחסי ולכך
מסתכ׳כלל מצר אחר עןל אתרוג בשר ולזה הסכים א״א הר״ אש ז׳  yיאם הןא מליץ ס מגדלו בדפוסי עש 6וכצוי אשיע
לא מפסי׳אלא כי״ט ראשקולא
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בין יוכו למפוטו בחוטמו אלא ודאי משוס
^,75
הדר הוא וספסיל ככל הימים או שמא אפשר י! צמעוכשרגסופרוץכעומראבי! הראי׳בדכ׳כלהפסו׳לין bis ■dis Dn 51 -wW
הירוש׳פליג 15גמרא דילן וסבר צפי׳בסדר שפוסלי גרובןסחצה על מחצה נסי פסו שאי אפתי לצמצ דבעינ®!יסא כמיןכייס 5ו<זיח תנו “ aי
שמתחיל דפבייגא דפי דפיוסיס״ ^ ,׳ך
לאמיפסילאלאבי״ט ראשוןעכ״לוהי״ן רוב הנראה לעינים ומחוטמו ואילך היינו ממקו
כפב עלתה תווית מל רובו כ־משל' אמרו עד הפיטש׳פוסל חזזית וכל שינוי מראות בכלשהואה וכ׳חוא״ברסעוש׳לו דפוס כשהיא קטן ומתטבתלט
דאפי׳רוכומצדא׳ע״כ נר׳שדעתוכדעת ה׳יהנמי יבש פסול שם בכל שהוא ואם עלתה גו חזזית בעייןבמחובר כמד׳ הדפוס דעבדינאדפידפי
המסרסי׳ לברובו סל כד אחד מפסיל כתב שפסל או שהוא מנומר אם כשקולפו חוזך למראה האתרוג כשר כמין קרשים קרשים כמין גלגל סליחייס
ה״ה דחוזית היינו כדמתרגמינן או ילפת וזהו פסולהחוז׳להכשרוננפל עליומי׳בתלוש ותפח אי מרח והוא׳ סל שס ורבא אשסופינן דכא נשיביימו
ככדור
הוא :חוזזם שם בבייתא אתיוג
או חזון ושפיל ספני שאינו סדר ולפיכך יות׳מתפוח שיש בו קצת ריח רע או שהו׳כבוש פחומץאן ?נריש ןל
מכפיר
ומשש' דת׳ק
אפילו שאיני מגיע פד הלבן פסול ובא״ח אומנומר פסו ל ואם הןא שחור או  pi ,כמק ןםא ׳פםו^כךןבו כב ׳פסול וי66ף &'(9
הימ״כ?אבל
כתובי״מ חוזית שנפקש׳האתרוג מחמת או «׳מקומו׳' דינו כחזזית ליפשל אפי׳במיעוטווהא דשחורפסו 1,כתעס והצכס טפיהוכס
לקיס וכתוב פודסס לפיש״י חוזיס
«« * ״  '’5Fיל*סשכסן
הרחי ק ים ®  ® Pיי ™'®’ ני
אבעבופות דקיתאין זהמעיןגיבשיס יי ?
באמיוגי שלנו עכ״לדכתב הרי״קגיאס לכישורג״יים כאתדוניםשחורים אתרוג טהור שהוכאלשםדלינ»עא.ומצינ 6ישר1״זיי' ופ^ 7נ
אמ ,ימל-ג ־לכסאכייפיה 1
אפי' אס הסניס או הג ' מקומות במיעוטו מכוש כשר אבל הנדל שם פסול כיון שאין דרכו לגדיל סש העגיל משתכח
הטלייפליכס
פל צד א פסול אבל הרא״בד ז״ל כת׳דוקא כבדור פסול גדלו בדפוס ועשאו כצורה אחרת שאינו מצורתסלאה״כי בתלמוד סירת
שדופה
סנתפזר הניסור ברוכי וכו׳ז״ל סר״אם סס האתרוג פסול אבל אם עשאו כצורת אתרוג אפי׳ עשאו דפי דפי ודברי הימ ׳בס פיקי ־ .הירוק
כתב הראכ״ד ב״ל שנתפזר ככפור ברובו חשיב שפיר צורתו וכשר התיום שגדלו שנים דבוקים זה בזה כש' לעשבי השדה וכו׳סס במשנהידלר)טמ׳
יידוע
ךר ' יהודה פיסל
סל אתרוג אפ״פ שהחכרבורו פצמןמיעו׳ וכספי המצו׳פסלתיום :הירוק שדומה לעשבי השדה פסו׳אבל אםבכרמי י״מ מכשיי
הן אבל במיפיטו כנין סאינו אלא בצד הה $ירוק וכשמשהים אותו חוזר למראה אתרוגכשר שמגור דהלכה כר יסודה ומ״ש אבל אס סולוירוק
אחד של האתיוגכסר ולפ״זהאדתניא אתרוג קטן פחות מכביצה פסול איל אם הוא כניצהאפי 1,ן  mוכשמשסין אומו סוור למרא׳ אתרוגכסי

כךכתגוססהתיוהר״פשיפפמאטשוס
דפי צאו מ גמר סייו לא הים טיזר למיא'
חתרוג כתלוש ולסיןרבינו סינימדוקדק

מנומר פסול היינו ספסטהנ ;מו יכייב הוא בוסר שעדיין לא נגמר פריו כשר ובגדול אפילו הוא נדן1,
תךמט כ<1
דלאמסתל הרכה שצו־יו־לאוחזו כשתי ידיו כש ר .
האתרוג וגבו׳ושיעו׳טיב הוא
ררייזד טיפין
י
באסתג כמיןב
היו
יג׳'
למימר שאס
חיחיייי
* דווהריו
חיורזר?י
0צ טמיר כל דהו זה בצד זה שיפסל בכך אבל אין סלסוןמויס ע״פ דעסמט כסני׳או סכתב אבל אס הוא ירוק דמשמע דפד השתה לצו בירוק פסיק ואפי אלא כךה״ל
אובג׳סקומו׳בסיעוטן לכתוב וסאדפסיל היינובשאפי׳כסמשהץ אופי אינו תחי למראה אתרוג אבל אם
בנ׳פקומות דומיא במקום א׳מה מקום א׳במיעוטו אףבפניס
כסמסהין אותו הוזי למראה אתרוג כשר ?:טיעור אתרוג קטןפהופ מכביצה פסול
אס לא סנא׳דבהכי דמי ליה שהחברבורו׳כג מקומית הןסיעוט האתמג כפובטקוס
אחד אבל פיזור מישור הוא ברוב האפחג פכ״ל וז״ל הרי״בם בהסוב׳ אנוסוסכיס אבל אס היא כביצה וכו׳סס כמשנה שיפור אתרוג קטן י9מ אומינאגיז יבי יסודם
פל דבריכרא״כדדדוקא סנמסז׳הנימור ברובו אפ״סשבסס' הסביכורוהואמיעוט אומר ככיצס והגדול כדי סיאסוז שניהם בידו ד״ר יהודה ר׳יוסי הימי אפי׳אח׳טופי
אבל במיעוטו שכולם מצר א׳סל האמרוגכפי ולזה הסכים
הר״א׳מכ״לנכתו׳בת״הד ידיו יפסקו סרי״ף וסרא״ס הלכה כר'*הודה כקטןוכר׳יוסי בגרול :וכתכ הר*ןדלר׳יו 8י
אין להכשיר אותם סזדם בלא״ס מא״ל שבאים מן העלים ובאילן מסוסדשכיחי אפי׳צריך שתי ידיו לאתמג אח' מתוך גדלו או סהו׳צייך ליסלו מל כמעל יצא וכ״כ
ורגילי לבא באתמגיס כיון דמשוס הדר פסלים חוזית באתרוג כדכתב אסירי ואץ הרמ״בס בפ״ז סימור אתרוג אין פחו׳מככיצה ואס היה גדול כל שהוא כשר  :וס ש
נחלק יוהמשו' רפמחלת ברייתו כך היה דאינו מסודר מעיקרו נמי לצו הדרמיקרו רכי׳אפי' אם הוא בוסר שעדין לא כגמר עריו כסי סס בבריתא ( דלי ) אפרוג הבוסר
אפנ׳ העולם כוהגי׳בסשיסו׳להכפיר אומו פאל״ט מא״ל ואפי׳טהס
מורגסי׳כמסמוס ר״פ טיסל וחכמיס מכסייס יפסק הרא״בס כחכמיס דמכסריס ופרש״י הבוסר קטן
1י 1ואיפשר דססכי׳אהא דכמב אשירי חזזית דפסול היינו חכיבורות סמויגסיס כפול הלבן והמי׳חלקי עליי וכתבו דפהוא סימורא גבי ענבי איתמר דבגמיבסולם
במשמוש סיד וכפב אח״כ בסס הרא״כד דחזזית ממראה האתרוג כשר והכיסא״לט
נמי קטנים הס אבל אמייגשהוא פי׳י גדול אסי׳יותר מכביצס בוסר היא כשסופו
סא״ל סכ״חי ורגילי חפיבי ערא׳האמרו׳ולא מיקיי אינו הדור מסוכך טכילד  :ואם לנדל יוסר כיב׳והכא כשאין סופו ליגדל יופי דאפי׳ר״ע דפסל כתם יכסיר בכזית
 3וא מסנה עלמחצ׳במקוסא׳כמ׳אחי ה°ר יחיאל כיון שהוא בידי אדם איפפ׳לצמצס למר ובכביצה לער דחשיב גמר פרי אכל סחו׳מכאן לא חשיב גער פיי אע* פ שאין
זכשרוכו'  :ומחוםסוי ואילך היינו ממקום שמתחיל לשפע עדהפיטמה פסול ס יפו לגדל יוס׳עוד יתכן דאפי׳רבנן דמכשרי המס פסלי הכא בפסי מכאן דאתמג
הניסי חשיב פיר׳טפי פכ״ל וסמ״ג כס׳אתמג הבוסר פרש״י אתרוג קטן כפול י 'ע
פחזזייוכל סמימראו׳בכלישהו .סס אממני׳דעלת׳חזזי׳על רובו אמר יבא ועלחוטמו
אפי׳במססו כמי פסול ופיס״י ובחיטמו בעובי גבהו סמספע מסס ויורד לצדראשו פוסל וחכמים מכסריס ואסר כך כסב ומסקי' הלכתא כר׳יהודס כשיעור אמיוגקסן
משארמקומיישבו שבאותו עובי אדם נותן סהיא כביצ׳וכר׳יייסי בסיעו׳אפרוג גדול וכמ׳מס״רר אלי ' המזרחי ז*ל דיס לחמוס
אפי' כל שהוא פסול סנר׳סס לעיני׳יותר
עיניו וכתב הרא״ס משמע ממוך פרס׳יי פאיןכל השיפוע סד ספטע׳נקרא חוגים אנא עליו שהביא סבייתא דאפיוג הבוסר דקתני ר* ע פיסל וחכמי׳סכשירין כדי לפסוק
עובי גובהו שממנו משפע ויורד אגל מדהזכיר היי״ף ור״ס החיטה אצל הפיסמא הלכה כחכמים היאך סי׳הבוסי יפרס״ידלדידי' ס״ל כחכמי ' פליגי עליסו די״מ וי'
יהויה בפחנימן ושוב אין לפסוק כמומס וצ״ע טכ״ל ול״נ דאפס׳לוטר דסמ1ג סובי
משמע שהשפיע קרוי חוטם וכן עמא דבר סמפובי גבהו עדפפטמ׳פוסליןהוזי' כל
דהו והוא הדק יבשות וכל כפסולת משום הדרעכ״ל -וגס סר״ןכמב אחר דברירס״י כמו סכפבו התו' בסוף דבריהם ריתק דאסי׳רמן דמכסיי המס ספלי הנא בפחות
מכאן דאפרוג הבוס ' הסיב פירא טפי דהספא באתרוג היוסר אפי׳איכו גדול יותר
־נאחרי׳אסרו חוטמו איתו סקוס גבוה שהחת הלן שהוא עסוי כמין נזר וכיוצאבזה
כתב ה״ה בשס הרי״בג וכתב שדברי׳אנו קמבי׳לרברי הרמ״בס ואיכ׳למידקדמספע מכפול הלבן מאח׳ססוסי ליגדל יותר כשר אבל אתרוג פאין עתיד ליגול יומרצריך
מדברי הר״אס דעסא דבי כדביי הרי״ף ויבינו חננאל ולכן מעובי גבהו עדהפססת סיהא כביצה ומהרי״ק בשורה ס״ב כלוב דרכים אחרים לייסב דאתו ר״מ ור' יהודה
תרכס בל הד׳סיניע פסולים בגזול בין לפני יאוס בין לאחר
מפולי חזזית כל דהו ומימא דהא אין ללמוד מדבריהם דמיקיי חוטמו אלאהסיסוע כרבנן לכ״ע :
ולא עובי גבהו וי״ל דעמ׳דבר לסו׳גס לדברי רס״י ולכך פוסלי גס בעובי גבהוא״כ יאום ובשאול בס יי -לב סגזו׳סנינו דגזיל ויבס פסול בכל ד׳מיני׳וכגמ׳בר״פרדכט)
הא דקאמי דעמא דבר לפסול מעובי ננסי‘ מי  ßwmהייני מעובי גבהוולמעלה קא פסיק וחני לא שנא בי״ט ראסון ולא סנה בי״ט שני בסלע׳יכש הדד בעמן ולינא
׳ולא פיכי גבהו ככלל והיינוכעד״חרפרי״ף  :ומיש פכל כדבריה הפוסליסבאתרוג
עיסליכסיסמו בכל ססוא כ" כשס הי״ן וכ״כבא״חבססהיא׳יבדוהיי״סבא :ואם
«לפר בו חזזית בעמן ספסל או שהיא מנומר וכו׳כ״כ הרס״ש גבי נקלףוכהגמיו ליה תקנחא אף גזול לית ליה תקנת׳ל א פנא לפני יאוש ולא סכא לאחריאו׳בשלמא
בסמי' וכבי נפב׳שס כקלף יעלא חסי מבסיו מיייי להי״אס ולהרמ״בוהר״ןמיירי לפני יאיים אדם כי יקריב מכס אמי רסמנ׳ולאו דידי׳מא אלא לאחר יאוש הא קנייה
בפעדיין כסאר יריק כפית סהיס  :נפל עליו מים בתלוש ותפח כריתא סס (דלו) ביאוס אלא לאימצוה מסוס דה״ל מצוה הבאה בעביה ופליג' דר׳יצסק דא״ר יצחק
אהייג חפו׳סרוח כבוש סליק כיסי לבן ומנימר פסול ולפי מס ספי׳רלינו דסיוס זו כר נחמני אמר סתואל לא ספי אלא בי״ט ראשון אבל בי״ט סד מתוך פיצא בסאול
ואקצ״ל קמדנ^ ס  Vואפי הוא סחור אי לבן ברוקי׳א׳פסול ביוב בביאיבגיסקומות יצא כמי כגזי׳מיפיכי רב נחמן כי יצחק לולב הגזול והיב׳ססיל הא שאול כסי אימ,
דיהבסזדנייפס;אפי’ במעוטי כ״כ ססהי״אסז״ל :והאדשחור פסולדוק׳בארצו' אילימא בי״ג! ראשון הא כתיב לכס משלכם והאי לאו דידיה הוא אלא לאו בי״ט סני
ערחיקיס וכוי׳ סס אמי מר אתרוג כושי פסול והתניא כושי כסר דימה לכוסי פסול
וקחני גזול פסול יבא אמילעול׳בי״ס ראשון ולא מיכעי ' קא׳לא מבפי׳סאול דלאי
אמי אביי כי מנן כמי במפני׳דימה לכושי תקרכא אמר ל״ק הא לןוהא לסיופרס״י דידי׳הוא אכל גזול אימא סתס גזילה יאיש כסלי׳הוא וכדידי׳דעי קמי ל וערפיי קא
דומל למסי שגדל כס fוהיי הוא סחיר פסול סכימה הוא קינסנסא׳אנל כוסיעצמו
פסיק ויוני פסול ל״ס בי* ט הראשון וחיובי׳מדאויית׳ל״ס כי״טשכי דליפי׳בנמילמ
היינו טעסא דכפר ואורחיה הוא הא לן והא להו לעולס מתני׳כושי נעי פסול ול׳ק לולב אלא מדרבנןבשלמא יבשפסול בדרבנןנמי טון דמצוס הוא מסוזכר לסקי
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הלכות לורב תרמט

ד*מ
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וגתיהר׳ן
ד׳מיניס שבלולב מעכבין זה ל) י! זס דבעי׳לקיחס ממס ודרפי׳נמי מדכפיכ ולקחמס
לפון רבי׳שתהין לל־חה לכל א׳וא׳וא׳כ כסאר הימי׳סגי במין א׳ולקיס׳לאס׳בעכיל ךקאשיאנענוי!
כילם הלכך נר׳רהיינו טעע' משוס דיוס ראשון דאיריש׳ בנביליןוס ^י סימ י׳ר י מ ן יןלאנשנינו׳נסוי
זכר למקדש הילכך עיקר הלקיסה כגון ד' מיני׳שכלולב ולקיחס לכל לז׳וא׳תקון גס־נ>(א 3א«ל גיון
בשאר יופי כשק דאורימ׳וק בהדר משו׳ לוכ«ן <ה ה 'צ

^ייגן הידור מצוה אמאיל  tמס י  :אי מימי למפסליה אף גזול6ןי לו הקנס ל  6סי
$ןואפי' ביאוסואפ״ג דלפק מקנא אמרינן כבבא קמא דקני ליס ביאוש והוי
דדה לזפ״ה אקרובי למזבח לא מתוך שיצא בסאול דהא בי״ט שני לא כתיב לכס
למעוטי אימא סתסגזילה מיד ואע״גדלא שמעינן דאיאוש יאוש בעלי׳ סוא שהרי
«
בפניו גוזלס מידו ואין כח להציל קמ״ל

תרמי ^

ד' המינין פסולין במול בין לפני יאוש
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ותני לא שנא בי״ע ראשון ל״שבי״ט שני ואי־יךיוכן חסר מותר׳מיום ראשוןואילך ה;לכ ניקב אד שנקכיהי כססי בו5ומרי'לקמן י׳יונינלו מסבלונפי' "' 1־;• * '
ואילך אשו ,נשא דב כשיעור ובהלכות בי׳ וקפיוול6נל כל50וי ספסולינוהגי׳ ״•L !P?i* ,
ראשון
מותר מיום
י
י
עכברים ז
־ - .ל
ופמל ליס משו׳מצו׳הבאה בעביר׳ואע״ג
המצות גדולות פסל אם נקכוהו עכברים כל ז הימים משום רמאים אע 3בכל הימי׳וי״ט שני דידן הוא כיוס ראשון שםלול « "!תר
לקרא גבי קרבן כתיב ה׳ה לכל
ואפי׳ד ספ קאהו א וראית י ר 5mן חמ ׳ (,פוס ק,׳לפ״ס ל*•! "
נדפוכח בס׳ הגוזל קמא דקאמי היי שגזל דניק׳ כשר וכ" כ רב נטרונאי נאוןואי׳א הר״אש ז״ל לא חילק
לצאת ונל^ ת 'ל כותב׳ כי ^ ישרו בעי י י ובאשי■ מפתת!י׳ לה! Vft
מות׳לאכו׳ממנו רק שישאיר ממנו שיעור ’ כדי
מכאן לכתחילה
סאה חטיס וכו׳צין זה מביך אלא
הפסולין כתבתי הוא העיקר עכ״ל והימב״ס כתב הניחתתת־׳ ע" ו
ולא כשמואל דסכר ילא אעיינן העי שלא בו ולדידן חשוב יום שני כמו יום ראשון אכל כל שאר
נמצו׳שהי׳מדאויית׳ולא מסתבר טעמיה » חולי? יל ליהימיח והרביע וי » ח דתד דל הנומולים & ינ? תמולי? סכל ספסוליס ספני מומי! או מפני גזל יין י׳קרשוגשלס
 . . . . . . . .ראשון לבד *יייגו  /* ,ך׳
דכיון דמכרך ומזכיר סס סמי׳מכאץ
אלא בראשון אבל משם ואילך לא שנא מול ול״ש שארפסולין
!ותו
משוס
כפילי דרבנן כמו בעילי דאוריתא ועוד כולם כשרי׳וכ״כ כעל העיטור וה״ר יונה וא״א הראש כת׳כסברא
אתרוג אסו׳באכיל׳פסול כלז׳הימי׳וכ׳ה״ה ו«מגו ל! לאיו לן
דר* נ כר יצסק דסו׳כמיא עריך לשמואל
מממר׳ואע״גדדחי לי׳לא סמכינןאשנויי ראשונה וכל הפסולים מחמת מום אם הוא שעת הרחק שאין שכן דעת הגאונים ודע סהססוליס מפני ניטול i;7jמו*
נמצא
סאיכןמינן או מפני שהן חסרי סשעו׳כולס מללוכ־כ *יי׳ב
דחיקי וכ״ס בס״ג ורב פלסוי גאון וגס
מלגנות
פסוליסכשני כראשון וזה מביאי ססוס׳כרכרי רכי׳וכ׳מידסיס סוסיפיז ^ פסי ^נ 1יי !דתי  0ג< «־יס
הר״ן כ׳לענין הלכה הרי"ץ כת' משנתינו כצורתה ולא כתי עליס מחלוקת ר׳יוחנן
בשני גזול ויבש וכיה בהשגות ג וכבר הכריש סרמב״ן לסכשי ' היבש אבל בגזל סוד׳ . ,.י׳ .נג קמרלגי
ושמוא׳מדקא סתס לס סתומי משמ׳רפסיק כר׳יוחנן דל" שכי״ט ראשוןל''ש כי״ט ב׳
סל דבריסס וכן רעת סראכ״ד וסימב״ן לפפוק כר׳יוחנן דקי״ל סמוא׳ור׳יוסנן סלכ' לדברי היא״ס בסמוך כ׳סבר׳סריא״ג וסעטור וה״ר יונס בזה והיא כסברת סרסב״ס < ה״ק ין• ל עי7
עשלז!Mj
כר״י זכ״ש הכא דמשמיס דרשב״י קאמי לס דסוא תכ׳ור׳אמי ס״ל מתיה עקכ ומיהי והגאוני׳והר״יבא כ׳ודין היבש יחבא'בסמו׳והרשב״א כ׳בתסו׳דעתי נוטה דב' ימיס7ל!צנ »
כ8ר נחו סו «ת
אין דעת סרמב״ם כן שהיי כת' שפסו' משוס גזל וגנבה אינס פסוליס אלא כי׳ט ראשוני׳כיום א׳הס ובשניס׳כענין לולב כשר דמספק יוס ראשון אנו עושים אותו:
למ גויס:
לו)
ומ״ש רכי׳הלכך ניקב או סכקבהו מכבר מות׳מיוס ראשון ואילך וכו׳ סס (דף
ראשון בלבד וכ׳ה״ס שכן דעת הגאונים וכ׳סר״ן שכן דעת הרז״ה לפסוק כשמואל:
(ג ) וכן זעת
מטבל
ר׳חנינא
והא
איני
הדר
זה
אין
ביה_״ .ונפיק_ הדמלן וכןהו®
אתיוג סנקבוהו עכברים אמרבר
ולגזלן
לגנב
כתוב בא’ח לולב הגזול והגניב יש פוסליס אותו כל ז ' מיסו דוקא
_. Z
£-Z_ «I _ '. L
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י י
זע׳הרי״ןיותראו
זהר*ן ונמ» ון"כ
11
רני«ל8ח( וקמ

וכגזולפליגיבסמפתי׳מ״סימקץסשוס  (% w׳: ypp
לאחריאושובשאו׳ובשהעירהנדח׳ואשו־ה
ולכתחילה לא יטול ואם נטל יןי ^ דמצוס הבאה בעבירס ומ׳ס כיוןש "יא ( נ)זנ 'גתאו<"p

ה״י
חתנוי
מפ?יס 5תסי
השבולי' ע׳א^
315ל

דס״ל לר׳יוחנן דיאוש בכדי לא קני ממצא פלא קנש גבוה אלא בשנוי רשות ההקדש

׳דקנאוכשנר מעשה וכ 'כ התוידמשמע כגת דפי קני כי מצי נפיק
ביס ולא חשיב מצום הבא׳בעכר׳והא דאמרי׳בהגוזל קמא כססיא דגזל סאה דאע״ג
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מטבל כיס אוכל מקצפו ויוצא י״יז בנותר ומברך עליו ופרכינ׳ולר׳סנינא קשי׳סחני '

 Sעי7ה״],

׳•׳•י׳ "* קו7םה«נו־כ 7לן
מצוה סדרוה כעיהושע ומזכיר סס ספיעניו והר׳יי וסרח כתבו בלשון
סנקבוסו עכברי׳אמ׳רב איןזס הדר ולא היא דסא ר״ס מטבל ונפיק ביה ולר״ח קשי'  6ס״ 'לה מןנייגו
 .״׳« ׳״  . . I . .׳ i . . . . ». .
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י׳בנקבוהו עכברי הנא .דס־כ יס צפמו על .הרייףוסו
כמשנ׳ (דכט לב לג לד )ש :ל ד׳מיכי׳אלו אס היו סל אשרה או סל עיר הכרחת פסולי׳ סהביאו לישנא קמא וכתבו עליו ולא היא דכיון דמכח ליסנא בתר׳הוא דהסקי סכי יגרן  rCמ*" ,
ובגס' (דלא ) ושל אפיס פסול והאתי רבא לולב של עיבה לא יטיל ואס נטל כשר לא ס״ל לכתוב אלא לישנ׳כמרא לבד ולכן נ״ל דממאי דאתמי אלישנא קפא גופיס ריש לולגה«!5
הכא באסיה דמשה עסקינן דכמוחי מכת׳סעוריס וערס״י לולב סל ע״א סשמשו כו משמע דהלכה כר״ס דמתני׳כפפטה כומיס אתיא דאערינן בסלמ 6טמג1׳לר״ס וצשר ל6גייהב"
לע״א לכבד לפניה קרקע אי נסי שעבודתה בלולב להעבירו לפניה או נזרהס בו ל״ק וכו׳אלא לרב קסיא ואש״ג דשני לרב שאני עככרי׳דפפיסי סינויא דחיקה סוא  1; ?,י ’_ל
לא מזול דשאים לגיוס ואס נטל כשר ואע״ג דאיסורי הנאה הוא למצו׳לאו כיסנו׳
דסאמתני׳ספמא׳קתכי חסר פסול בי״ט ראשון דוק׳דמסמ׳דב' כשר כל חסי אפי' לק״זערג 'לגורן
ניסנו כאשר׳דמשה׳אומס שהיו כשעת כיבוש א״י ססצייכן הכתו׳סרפהולולב צריך ע״י נקיבת עכברים ובה״ג מפוסל בניקבוהו עכברים סממו מפני שפוסק כלישנא לול<יי6ל׳ «יאפי,
סיעויוהאי כמאן דמכסת כיון דלסיפה קאי וכ׳ה״ה דעת רוב המפרשים שראיתי קמא דאמירב אעזס הדר וכדעסיק שאני עכברים משוס דמאיסי וצריךנ( פ ׳ל מס «•שית « "•«פו®
הוא לפיס באשרה רעשה סהיתה בארץ בימי משה פלא היה לס בטול לפי שהיתה לא פסק כלישנ׳בתר  D(:ש רבי׳ואפי׳לכמסל ' מות׳לאכול מפנו פשוגי מסא דר״ס" d|)Jj,jYpייג
3TÄ
סל ישראל דזכו בארץ וה״ס לע״ז סל ישראל שאין לס ביטול שאך סיא אין יוצאין כס מטבל ביה ונפיק וא״ת והיכי מצי אכיל מיניה דהא אתקצאי לפצומיה נכיכ׳ה י־ א ׳
אבל אשרה אחרת של גוי אף היא דינה כע״ז אחית שאם נטל יצא ומ״מ בע״ז אס דכיון דנשאד בו סעור לצאת בו כימי מכפיעו׳לא אתקצאי וכך תרצו סתו׳בפ׳לולב משכיר ה״י לקק
נתכוון ישראל לזצו׳בה הוה ליס ע״ז דישרא׳ואץ לה בישול ואס נטל לא יצ׳ומאמרו וערבה וכתוב עוד דאע״ג דממ״כ נאסרה כולה ביום ראשון דחתר כל סהו פסולניהיכיללהוייאוש
גמייהוו8י«י
יצא הוא כי״טב׳ סאיס יוצא בשאול עכ״לוכ״כסר״ן וכך סס דברי רכי׳וב' עוד דילמא ר״ח הפרי' מלה ליום ראשון ומקצתה לפא' יפיס והיה מתנה פוליס ^
הר״ן דסא רא׳רב׳לולב סל ע״ז לא יטול ואס נטל כשד אפי׳קוד׳גטול הוא דאילאש׳ ובשאר הימי׳אינו בודל ממקצתו בין השמשות וסר״ן כ׳בפ׳לולב הגוזל דר׳חנינא מן א״דכ״כהד ^יא
האתרוגים שהיו לו לאכילה היה אוכל מקצתן ויוצא בספר למחר אבל כאתיוג של גת8ו* ס•’ תתג׳ג
ביטול אסי׳לכתחל׳נמידכיון דשיי לסריו׳לאמאיס לעציה ואע״ג דרב מבעיא ליה
רבאפשיטאלי׳כעוסכפבתישסעכ״ל ומיהו מדברי רש״י שכ׳לא מצוה ודאי אסור שהרי הוקצה למצותו ע״כ ומיהו ה יכא דה פריס כוליה ליום אחד <כ' 7א'*1יל«ז
בפ׳כל הצלמים
צגימיהם
ומקצתי׳לשפר ימי׳ודאי דלסר״ן נמי מצי אכיל סיני׳ורגי׳כ׳דכרי הרא^ס ^ בך ןמיהו לזמןהוה
יטול משוס דמאיס לגבוה לא משמע הכי ודברי הרמכ״ס בדין זס על דרך אחי׳ולא
דאיתי להאריך בסס לפי שהוא דבר סאימי מצוי : 3כתיב בא״ח גמ׳סצעיריס
ע״כ צריך לפיס דבספייס כולי׳ ליוס ראשון ומקצתו לשאר ימים טסקי׳דאל״ב היה  «Sז ^חיליז
והדורסים וכיוצא בסס מבתי סכושייס מות׳ליטול מפס לולב או שאי מיני׳למצוה אסור לאכול ממנו מסוס מוקצה וכמו שכתבו התו׳ :ומ׳?2ן ולדידן חשיב יוס ב׳כטי *י!ת*ל ל* ״י:
וכל הפסולים כמו שפסולין כראשון כךפסולץכל ז׳ הימים חוץ משאול כי פ לולב יום ראשון כבי נתבאר שזה דעת הרא״ס אבל מדברי הרטבים ני׳די״ט בדיני כעא ' () 7ו«ו ,היא•*
יפיס וטעמ׳חשוס דבקיאין בקייעא דימזא והיין וה״ס הזכירו ב׳סברו׳הללו והעלהגת!£ג׳םי'ת »ו״
הגזול (דכט ) אהא דאמרינן ממ׳בשלמא יבש בעינן הדר וליכא אלא גזול כסלמא
רני׳אבלכל i' rcjuמי !ג7ר
הר״ןדנ״לדפסול כראשון ובב׳נוטלץ אבל ברוט לא מכרכי'ז 1:מ* ש
בי״ט הראשון ולקחתסלכס משלכס אמר רחמנ׳וסאי לאו דדיה הוא אלא בייש שכי
ךf
פאי ספסוליס פסולי׳כל ז׳היסי׳לעיל קאי פכ׳כל הפסולים כמו ספסולי׳בראשוןכ
אש אי לא כ׳הרא״ש משמע דפשיטא ליס דכעי׳הדי לכולהויושי איל לכם משלנ׳לא
׳ יי ^ 3סר ל« 5ג38
1
 ■. ..
.
בעי׳בסאר ימי׳וכן ולקחת© דרפינן מיניה רבעי׳לקיח׳תמס לא מיפסיל אלא בי׳ט פסוליס כל׳ז׳סימיס ס־ץ משאול וחסר ומפני שהפסיק במ״ש הלכך כיק׳או סכקכוסיעצ* ועלי! ג?<וזה
עכברים ורצה להודיענו סברת סריאי׳ג חזר לעצי! ראשון וחזי לכתוב סיום דברי6יג!י! *3נ! ני!®
ראשון כואיזיי בעיקין ׳ר חניכ׳ממכל ביה ונפיק ותימ׳ס״ש זה מזה הא כולהו בסדי
הדדי כתיבי בחד קיא ולקשת® לכם ביום הראשון ערי עץ סדר ואי משים סרא״ס דכל שאר הפסולים פסולים כל ז' הימים כדי לכתוב עליו סהריא״גמולק  :יא* ין7נ8ינן
חח ישכ׳בסס הייא׳ג ובעל העיטיי והיי יונס סכל הפסילי׳אינספוסלי׳אל׳כראסק0שלמ>*פ*׳«ת!
דמשמ׳דסנך דכתיבי מקמי יום ראש ץ דוק׳עליה קיימי ולא רצו לתקן סיסיו נוהגין
בשא׳הימי׳אבל סדר דכסי׳בתרי׳סקון בכל סיפי׳אכסי קש׳לסא מולקחת׳לכם דרשי' אבל הכאן ואילך ל״ס מול ול״ש שאי פסולים כולם כשרי׳נר׳סזהו כסברת הרמכ״ם!*vb^ s^ b
מותיו־!ג« 6ונ׳
^הכתבתי
 11$יגיקמ ונשנק דיג! כ< י]3
סכי « אתרוג  kעילה יונא■י! *יו׳סני ואילן ( :ה )אנל נמרגני ע׳לולנש.,זיל כדעת ס  /וני פ גמשרי׳ל ונ'נם <5ו י'*1יזו אם•* שירגקור סעננריםי! 3אןן ליתחלה נמאר ה־חיס נ׳ותלז׳ו ג״ח / vגיטל? משמתו
־«" ודי הרא״׳ז על• 1ולי* ילעתי מגיכן מזייעמדגריהרא׳ש כ ן ואלרנא
ונער נ^ אריז־ס כיל ׳קכחשד אנלעיע ; עלי! תזזית « ! !1א 4גמאו ♦תיסיזעיס ללאו הדי קוא עלל 81הר״א מפראג לדניעצתי פיוומתו אועיקנו תשוצ כלp 'r
מ^מע יזדנריוכננרי ר׳י זדזלקא מזזית7עש!לנ sj*r 1זלאו הדד  3ואעס!לגל ו אגל ניטל עט מין! או עויןנויפש!לו יומים א «•!} נ «ד זגמפר זימים *לגי גיס רא!7ן וגן כוא נ״לי׳נהר״ן פ׳לוללהגוולידעת תהר״א צ״עכ׳נהג״אע׳לילנהגו{/
ג׳ראגי׳יז יאמחגנעו* ומסמר?3וא עש!ל אש חתן עשנו עס שפואיזש או יונו «■הו  :אי נ 5ארשלם עש«ל אף סארהיעים ? גרע מאש חיש חסר9תסילה כיון שנא® :ש פעול נשאר גאיסילו ( :י ) ולהרין ין•  e*3sע"« ומיהו ני6רי
יוקא נסעייררונו ?  irsעלי! הא לאו הכי ( או אתרוג «קר* ואתרוג אער רמעכאולא עצי אעיוג עביל אגל ימפח׳ •יהדא '* שי׳ניג משוע זצעי׳לא נ» אראלאסיעיט&גי נהג♦ ז ( ) 1וגת׳ס סיינ׳ה משק נרמג׳ס וכ' פ מזד׳א נהגהועיו
איל נהג זגי׳ל׳נדנריהדא׳ש ו? «ורוצ*< 7טונלעשות כזנרי כר׳ן אז א־ןלו אתרוג אעראנל אםיש לו אתר לאיטול את«? עד לאחר »גירו עלסנשך! «שייצא מידי ספיקו:
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סכחבמי כסמוך ואמ״ס ס& מעו וכפהו בל ספסוליס אינס פוסליס אלא .
בראשון והלל פיעויו יםג דהיינו י״גטדליס וסליפ אכל הרמב״ן כשלא חל ? יסיפון״עפה
נ״ל דאין ככלל זה הפסולי׳ססוס דמכתת סי־שויייהו או מפני■י שאינן
חיק
וכמו
פודף של לולב ומודה הוא שצריך שיסיפפח סלםשל דגורלי׳וכמצ׳לסי דבריוסיעורן
סנמב'לדפתהרמב״ס; כתב׳ ' הר״ן גבי לולבא וסליק בחד הוצ׳מדאמרי׳במל
מוס סל לולב י״ד טדלי׳ב לפי סהגספחיסקעני׳הס והר׳ג־פס פלס ע״כ ודביי
רכי׳כדברי
מא־נומסמ׳ספסולו מגופו ופסול כל ז׳אפי׳בזמן הזה וי״א שאין פסיולו אלא
מפגי הפו׳וסס״ר יונס וכל זס לפי דיכשספופקי׳דטפסיס דהדס ופיב׳הש עפסיסקעניס
סא -הכר וביוס ראסון כלכד פסול :
" !
אבל ^
כבר כתבתי ש׳ש י
חולקים בדביולעי
וכר כפסולים מחמת מוס אס היא סעת
דבריהט סמור אויך כלולב איןפסו'מי״ו
הדחק שאין נמצא כשיכסרי׳וכו' בפרק
גודלי׳וס״ס ומס ירצה יוסיף פליהס כל
לולב הגזול (דף לא ) תני' וכולן כמוסק
כסריס יבשיס פסולי׳ר׳יהודה א׳אףיבשי׳ הד״אש זי׳ל והדמב״ם ז" ^ הכשיר לולב יבש כשעת הדחק ול& מה שירצה שאין להססעוילמפלה כיכ
שאר סיני ן ולא נראה דמאי שנא זה מזה ( וכ״חכ&״ז) היי״ף והימב״ם והיא״ש והכי סיתא: :
כסריס א״ר יסודהפעשסככניכרכי׳סהיו
תר  0 £0צוה ד׳מיכיס שישיל כלאש׳
")D
T
^
מורישיאת לולביהם למיססאמרולו אין
 “ Yipyהדס וערבה שני טפחי׳וחצי שהןי׳גודילי׳
מישראל לולב א׳וב׳מיבות ונו׳
של
לבד
שעת הדחק ראיה וכ׳הרא״ס מכאן משמע
בפ׳לולבהגזול (דף לד ) סנןר׳ישחעאל
מהשררה צריך שיהא יוצא למעלה
מההדס טפח חסר שהות אומר ׳ג הדסים וב מינות לולב אחד .

* ושדרה לול' מעע!
קהעוהקלמעל'

ואם ירצה יוסיף עליהם בל
ל־אנ״נ
די מה שירצ׳שאי ן לחם שיעו׳למעלה :ואתרוגא׳אפי׳ב ,קטומים ואחד שאינו
בו ואמר דבק בשע׳הדח׳ובין סלא כשעת
מינק
שיטול
הלתק
כל
א׳וא׳מישראל
קסום ר׳סיפון אומר צסי׳סצשחןקטוחי׳
היינו
הדח איןייצאקביב' כלל דבל הייני דקמני
■א׳וב׳ערבות
רבי
שלמות
וג
'
עקיכ׳אומר
הדפק
כשם
אפילו
שלולב
אר־זיואתיייג
מאילי! אנ 3צא
משול
ימשמש
אעי
'
בדיעבד
אפי׳
כסקוס
שלשתן קטומים
«־יגן
ויעשהבראשיהן והרמ״ב' ז״ל הכשיר גם בערב׳קטוט' אחד כך הדס אסד ועיבה אחד ופסק
לתתין הרש׳לא יצא כי ואץ־ימכן זה לסיר
סבשע׳
ולא
נהירא
מההדס
ן;תע!ר האתית
והערבה
והלולב אגודה אחת אע״ג הרמב״ס בפרק ז׳ כענץ כדברי ר3י
כליצ 3רןיגצאמ' הדח׳יונאין בר ימבינק עליו ושלאבשקו^
לתשר הדחיאפי בדיעבד לא יצא וסברא הוא כי דקי״ל לולב א״צ איד מצו' לאגדו משו׳נוי וכיון שאיןחוב׳לאגדו ישעעת׳דבפי ג׳הדסיס וכ׳ה״ה שנן וע׳נל
תתיכה ומג
7תכי!ד־■׳ ביגס שט סיבס כמת הוא וכפו סנכת׳סעויו ואיננו אפי׳ אגדו במק אחר שפיר דמי ומשום הציצה נטי ליכא• אע״ג הגאוני משוס דר׳שרפון נמיכי׳יסשעאל'
היינו זנחתןממנג
שהקשר מפסיק בין ידו ללולב דכיון שהוא לנאותואינו חוצץ ס״ל במניינא שהרי אמי שלשמןקטועק
אשילכתת־צה נלי
וכן מין במינו אינו חוצץ הלכך אם נשרו מעלי הלולב או מעלי אלמ׳מלמא כמיכר׳יסמעא ' אבלסרס״כן
לאזנלו ןיגט׳תפא'
כתב דהלכ׳כר״ע מזנק סאפי׳כסדסאמד
?מנר ני !5א
השא',׳' .לונ׳ב ולזמיוג תביסלץמד 6ץ סכנמ
.
סךסר
ההדס ונשארו בתוך
האגודה
גן*J
בענק
שמפסיק
אין
לחוש
ורש״י
חשזילנ קדא "
f
ראי
יוצא• י״ח ייר׳טיפוןנחלק על רביישמעאל
כלומ׳סלא
עשיכן
לול
15
שיורי
שלא מעמיס פי׳אע״גאר " צאגד מ״מ
לכתהל׳הוב׳לאנדו
משום
זה
אלי
ואנוהו
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ןאגידליה כאטד׳של ירק אי נמי דעייב
והא רבא הוא דאמי לקיחה ע"י דב י אחי «פר6י די.׳! \5
«עראגדישלנ־;; ע*
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אדם
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שהוא
ימינו
רכעויטו
סמס לקיח׳וסשני ס״מ דיך ככלל׳ מ׳־ל דיך .כ?י.ר• כמ)<ל<ןכ׳
הלולב
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כגון כורףדין *עיגו׳יעל3ס״רי
זאתדוניברן על נטילת לו< ' ושהחיעו
כד
האגורה בידו הימנית פס [דף לז׳) אשי
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ודרך
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םעוש׳
“י שיברך קודם לעשייתו שאילו יטול ארבעתן קודש שיברך
רנא לולב כימין ואתרוג כשמאל מ״ט נמצישנ
בקעי וכתבו ספואהאדאשר רב דבעיפן י &3יא תיא• «
הכי תלת ממת והאי חדאשצוה ומי׳ס  2צ'
שכפר
ייעא
הוד׳לעשייתו
שכיון
שהגני
'
יצ
»
או
יהפ
^
הלולב
לקיחה ממס וליכ׳הכא לא שייך למי ' דלא לאיר ;מ*« *!*ס
ויהיו ראשיהם למפלס ועקייהס למס׳רע' או האתרוג דע שיברך ונמצא שלא
יצא
כיון
שלא
נטלו
דרך
להוי
חציצה
כואערינן
לעיל די״ל דמיירי ליש { מ »כלכלי
לולב וערגה כל המצית אין יוצאץ כהס גדילתו אי גמי יפרק שלא לצאת עד שיבר׳והרמ״ב׳ז״ל כישיבדך
ס עש׳ מ זהס» ךר כעי- ,י ת יד ללןל ב  ft »,ין <& ןך 31הכ1גז
אלא דרך גדילתן ומי'■ש ואפמג כידו קודסשיטלנו בידו ול״נלר״יוי״א כיון שלא נענעו ועדין ישלו
שי ך :אן סציצ שנצ הצילה קיזימידי ומוקזי 3h,üבימין
השמאלית בס׳לולב הגזול עימד'
הזצימי' לתפסו כידו אע״פ שאינו מעכב קרינן כיה שפיר קודם לעשייתו כבית יד שבולט הכעסה מן הסודר
ולא " jjvfin
חלזצ
בשעו׳ופ׳עלי׳הראי׳ש ואס הו'
אסר
יד
ימין
לטוב
לעשות
כא׳מ
?
הדרכים
נ
שכתכתי
ולא
יברך שהחיינו
חשיב ליס רבה לקיחה תמה ורב׳סביסמה  ob ktהחליץ
ימס הלולב בשמאל דימין דיריה הוא ציצה מרבדיו שאשר יד ימינו יסול הלול׳בימין לקיחה ע״כ וזהו סכ׳רבי׳אפי' ע5ה כית יד ונותן כו הלולב וכטל ספיר דמי אפי׳כל נ7יעגד '^5וכן
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לידיהסהוי 6סמאל כל אדם ואתרוג בשמאללירייישהוא ימין כל אדס דכתר ימין
הלולב חוץ מידו פלא סיש לדקר׳על ל אפי׳דנקטדמשמילא מבעי׳אס א ) ׳•*  w׳*^ אג 5אס נמ! וגי(7
ושמא  :דידיה אזלינן אבל מלשון וחף שכ׳יבי׳וגס מדכתי יטול סאתמג בששאג חוץ מידו דיצא אלא אפי׳אס כל הלילי חוץ פירו ייצא ולכאורה תשע' מלכיי המוס' איגבת «וחפצא
כל אדם משמע בהפך דאעי נמי נוטל לולב בימין כל אדס שהיא שמאל דידיה
דאיסכ׳הוי דבחכל הלולב חוץ מידו לית סם משו׳מציצ׳וכשאין כל הלולב חקמידו ינא ! אלםגילם
ואשיוג כשמאל כל ארס שם!׳א ימין דידיה וכשר רוב כני ארס אזלינן ור״י צ׳בשם
סשוס׳וגשס•מ״ריי׳מ אס הוא אישי כל׳־מי שמשתמש תמיד בצד שמאלו ניטל הלולב לא יצאמשו׳דסוי חציצ׳וי״ל שסוכ׳יגי׳דהיינודוק׳לרב' אכללרגאדאמ׳כללנאות׳,
״מי,
^ 'ץא ״י’ 3' P3
איני חוצץ לא הוי׳ חציצה משוס דסמס בית יד לכאימו הוא‘ אכל קשה שהיי' פתוס' 17
וציףופש ניזר*
בשמאלו שהוא
ימין שלו ע׳ס
ונרא׳רהיינו לועי דמוי ימין
ושמאל דידיס
אזלינן .כתכו כס'הוציאו לו ובס' מקום שנהגי דסא דאמ׳רבא לקיחה פ״י דבר אסר שמיס זשו; סננ׳ י 7ת
■«HkK» k.kk
^ m
^ k<k «*.k%•k
^ ._ / _ / _ i
_ ׳< . 1 • . . . .
וכרע שמע מדברי היא״ש ז״ל אח*כ מצאתי סכ׳העיטור אהא דת״י איט׳מני׳פפילין לקיחה מיידי שכורך סידר סכיב הלולב ומאריך כו ועוש׳מן הסורר כמו בית יד איל נט!ו נ5אל
אדס עגיל:
בימינו סהיא שמאלומש ^  :רא ת ^ לקדאורימא דוקא מיידן אכל לולב דרבנן היצא דכייך ידיה בסודר ותופס הלולב לא סמה לקיחה ע״כ וכ׳הסרל־׳דכריהס סרק
(ג ) וכןאב«
הוא ומטוס חשיבות  tאיטי* הוא ככל ארס ומניח לולב בימינו שהיא לבל אדס ואי
לולב הגזול וצ״כ
רי׳י ולשי׳צייך לומר דנכי לקיחה כשכל הלולב חיץ מידו גיע טפי נוהגים (י> ען
עבי׳איפנ׳לית לן כס דל $גיע מתפילין עכ״ל וסדיר סכוא׳שסת׳רביירבריו כדברי
ומשוס
הכי קאמ׳דאפי׳הצי שפיהלקיח׳וכשסלול׳תוך ידו אלא סייך סוד׳על ידו או האתר« ,עדאתר
בעל העיטור וס״ם רלולב דרבנן היינו לונוימטילתו בימין הויא דרבנן משי׳דסנך
ג'
מל
הלולב
אמ״ג
דלית
כיה
משוס
לקיחה
 .ע״י דבר אחר בק״ו מבפכלו הלונ׳חוץ מידו הגרכ׳ולנתהריע
מצות וסאי חד מציה  :כתב ה״וקח גידס שאין לו אלא יד נוטל לולב והאתרוג מ״פ מיפס־ל מטע׳חציצה אס אינו צנא׳יתו וכבי כתב׳ז־ בדבריו לעיל בססוךסכת׳ ללה נהי׳ן ח״ע
בזיועוכמי גבי אין לו בהן מתן על מקומו ודיו ויומי טוב ממססיקח הלוליואח״כ וציון שאין קוב׳לאגדו אפי׳אגדו מין ^ח י םפי ידמי ומסיס קגיצ כמי
^ מ״פ מ״ל! " ,דנכ דא*'
צמיוג או אס אין לו אלא ש מאל או אסר עכ'׳ל :
כביטול הלולב בידו קוד׳שיטול ססקשר מפסי כין ידו ללולב דכיון שהוא לנאיתו אינו חוצץ דמשמ׳כסדי׳דאס איט (ל ) "נמהנצג;
האתרוג יברך על נטילת לולב כרי שיביך
קודם
לע
שייתו
וכו׳כל
זה
כתבו
המוס׳
ליאותוסיצץ 1 :דעשכ׳התו׳מוד ולולב סהוצי׳בכלי דס״ס לא כפאוחזו בלופני הכלי7ג7רש!ת מזלי"«
בפילולב הגזול גבי צל המצית פולס
מכרך
עליהם
עובד
לעשייתן
וכ״כ
סרא״ש
שס
אלא
מניח ידו תחתשוליו אוסאוחז בבית יד של כף ע״כ וס״פ לא כאוחז כלןעיי ונ6״ «־ן ^כריך
בסוף הפ׳ורל צרי' לדקדק ממי יביך ארס על הלולב אש
יברךאחי
ענטלו
כידו
הא
הצלי מיייי לא״ 5הו י ממענ 1י ל יס 3גמ׳מסי יס ^ ^*' iDכמןיח ייי ל | חת סו^ יי ^ זאינלת '3ע1
אמרי׳הצא מדאגבהי . .נאק ביה ובעינן שיהא
עברך על צל המצות עובר לעשיימן אוחז כבית יד סל כלי מיידי דליכא משו/חציכיאלא ססו׳דלא הוי לקיח׳תמס אפילי הל(צנ א;אע־ג!ז
והיה נר׳שיביך עליו קודם ־שיט לנו בידו אבל
לא
,
משתבר
להיאך
יברך
עליו
בעוד
לרבא משו׳דדרך כזיון הוא יהלכ׳כל בכלי בין אוחז בדופכי סכלי כין מרח ידי תחת לן׳בי״׳אףכשגו״א
טסוא מינח כילי סא אמיי׳בפ׳סקומץ רבה
מפילי
!
מאימתי
מכרך
עליפס
משעת
חוליו לא יצא אוחז בדופניסכצי אף ססו׳חציצ׳ומכיח ידי תחת סרליך מסוס ^קיקש הרג'« ,נמי׳נדם•
הכתעעד שעת קעיר׳דכל זמן דאין
המצית
מזוממ׳סדו
לעשומ׳אלא
עסתכ׳סיברך
ממה
ומפני
כך
סתס
רכ
י׳לו׳פיל
שנטלו
ככלי
לא
יצא
ולא
חיל׳בץ
אוחז
 3״מי הכ< , 1לאכ״רמסנש־ר
וטובסיברךמשימשל ליטול
הלול׳קור׳פיטו׳האתרוגלדהיינו
עובי
לעשייתן
שספיבץ
למניח
ידו
מסת
ס
וליו
וסר״ן
ג׳צהא
דאמי
רבא לקיח׳ע״י דבר אחי שמיה לקיח׳ואס ני1י1זשי5א ”
עיני
.זסא® זה א״נ יהפוך
א׳מהס
ער
שיברך
כדאמרי׳סכ׳פאינו
יוצא
אלא
כררךגדילמן מאמ' וכיון דלא הוי לנאומו להוי סציצ׳י״ל דאנןלית לן קר׳לפסול חצייצ׳בלול׳ומאי הא « »*«:הוזל!'
א״נ יכוין שלא לצאת
עד
אחי
הכיכ׳אע״ג
דאמרי׳בר״ס
דעצו׳אינן
צריכו׳
כונס
ה״ע
•דחייסי׳ביה היינו משו׳דלא הוי לקיח' תמס ומסקינן דכל לנאומו בטל לגבי לולב מלתניפתינעל{
בסמס אבלכמכוין
טלא
לצח
לא
נפיק
בעל
כיחי
'
א״נמשוס
דלא
צגמי
עצו׳הלולב
וסדי סו׳כאילו נוטל בו ממש וכל שהו׳טפל לידו בטל לגבי ידו והריס ץכ ^ן מנ׳ ממ ׳  wהיריק^
מד אחר הנענוע ועוד כדקאמי בסוף פיקין אלס יוצא
מביתו
ולולבו
בידו
קורא
ידו בלול׳לאפוקי כל שאינו לנאומו ולא טפל לירוכגון סכרךהסיי׳מלהלילב יןו יין»7אוו»קא »ו
סמע ומתפלל ולולבו
כידואע״פ שכל אלמזדברי׳אינן מעכביימ״מ הואיל ויש בסס שנטלו בכלי שאינו דרך כבוד כר  $ךי' לקמן ימפסיל משו׳דלא סוי׳לקיס׳ממ׳וסויא צהיען׳
•ללי
מצוה מן המוכחי
חשיב
כעובי
לעשייתן
והר
f
בס־ף הפהנז׳כ׳סב״ות אלו ימסקנ׳ כחציצ׳אבל לאי מסו/חצ־צה ממש אתינן עלהדלאפסלינן משוס חציצה אלא היכא הוא
ה $4ו!
מייו דאע״ג
דמדאגבהי
נפק
כיה
מ״מ
עדין
יש
כאןישיייי
מצום
סצייך
לנענעו
דאיכ׳קיא כטנילס ימפלין עכ״ל מצאתי כתו׳כשס ספי
אגוד׳בפ׳מקו׳סנהגו3פמ! ןעלחענ״ל:
הלכך שסיר
מיקרי
עובי
לעשייתן
שלא
בא
למעט
אלא
שאין
גוערין
את
המצו׳כולם
 .סדכ׳ססוצן בין סלולב ובין היד ולכך מסירין ציציו׳ומשילין מן סיד מסי׳טבעותיה' ,
לג!ל3,
.סיכון
עליה
•
ומ׳ש
רבי׳
בסם
סיסב״סשיביך
קודם
שיטלנו
בידו
כר׳שסוא
ממ״ם
אבל
כ׳לי
דמ״ס
אין
צייכין
להסירן
דדוק׳סיכא דכריך כוליה ידי'ט :וינענעבשעס CHPחר5ה^' r
בפא ז״ל
מצוס
מן
סמובשי
לאגור
לולב
יסדש
ועיבה
ולעשו
'
שלשתן
אגודה
,ממבין
וכן
ינענע
בשס׳קייאת
ההלל
וכו׳כפ
'
לול
'
הגזול
(
דלז
)
תק
והיק מנענפיס )0ו)1־ן06
וכשהוא מטלק לצאת בסם
מכיךתחל׳פל נטילת לולב הואיל וכולן סמוצי׳לו ואפ״כ בהודו ליי׳מחלס וסוף אףבאכא ה' הוסיפ׳נא צרכיי כ״ה נ״ס ארמיים אף כאנא יי׳ <י *י 1ק■ m
טטלהאגוד׳סזאת בימינו
:
ום
יטשאין
■
הצליח׳נא
וידוע
ני׳לר״יהואמסטע׳סכתבתיבסמו׳כשס
דהלכ׳כבית
הילל
וכתבו
התיסמו׳והרא״מד 3פע 5ן 3רנה מציכי «עיו הרא׳6
קר״אש והיאך יברך עליו
בשפ׳שהוא
מונח
בכלי
:
ודע
סזס
פכת׳הרמ״ב׳סככרן
ע״כ
שצי־י׳ לנענע בפחל׳סיטילה אלא מדאמיי׳כסוף פיקין קטן
הקרעחי ,כלול׳
לולב לאו למיסיא שיברך
בלשין
הזה
סמאחר
סב׳סהוא
מביך
עליו
טובי
לעשייתו
משמע שמנענע בתחל׳הנסיל׳אע״ס שאינו יודע לקיו׳פת ססלל ועוד מדמני׳בסיף ־נ״סיי״<? מ׳
\ ftti
צריך לברך בלמ״ד ילא בא לומ׳אלא סיבר־ על הלולב ולאיעל שאי מיני׳ובפניןנוסח פ׳תפילת ה-שחר השכיס לצא לדיך מכיאין לו פופ׳ימיק׳לול׳רמגענע אלפא בשעתם 'ז מעני*
הב־כה סמך על מ״ס בסוף ספרנית נטל את הלולב מביך ענט״ל שכיון שהגביהו צטיל׳בעי נענוע יצ״הרא״׳ם סראבי״ס הביא ראיה לזס3ן־ןסירו&ל-ץ -וןהוסכמ 5ר3י׳גיאמרו:נא-־5וא{
יוצא ידי חובת לולב אכל אס כיך קורס שיטול מביך ליטול לולב כמו ליפב בסוכה •שינענע בשעה שמברך וכ״כ הר״ן ג״כ שמנענע בשעת נטילה וכן נהגןהע ^ס ^
גאערים
מכאן אתה למד שסמבי־ך
אסי שעשה מכרך על העשייה ואפ״פ ס  :ת' עוד בפ׳הנזבר יתכן בהודו לס מחנה וסיף פיש י סודו שבתחנת סע והודו שבסוף הס בסוף ההלל גנהג׳א פ׳לולג
ובכל יוס ויום מכדך עליו
אקב״ו
ענט״ל
מפני
שהיא
מציה
מדברי
סועיי׳איכא
דמסורו ועד סוף ההלל סר פ׳הוא מסכין הפרשיו׳סל מהילי׳וייי׳מ תחלת הססי׳וסוףהג״לוכרג'הביס
'למימי דהבא נמי סמך על מ״ס
בסלכו׳כיכות
כנוסה
הגרכ
&
ולא
כא
אלא
ללמינו
הפסוק
ולא
מסתללכענע
כפסוק
א׳ב״ס
והא
דמנפנפי' באנאיי׳הושיעה נ 3ן3ןפ״ פ  '3הנאו!
שנהג«
סאע* פ שאינו חייב בלולב מן התורה מייס ראשין ואילך צדן לירך עליו אבל לא פא־ר תחלת הפ׳ולא סוף הפ' היינו ע״פסמקר׳דימי׳אז ירננו עצי היפי וגו'וכתי 2לניין
נחת לפרושי נוסחסכיכ׳ואס כן מי שמושה כא׳מסדרכיס סכ׳רבי׳סיה
ראוישיברך כתייס סודו לה כי טוב וכמי כמי ביורי וחמדו הושיעני
שלה־',שע^' l:ו| 5י3מדיש לע י «ולק ■ "5
&י
ליטו׳כיוץדאכפי לא נפק בי׳' והעולם אינ׳ניסגי׳לבר׳אלא ענט״ל
עשו׳דכיון
דאגכסי
סבר״ס באין לדיןישר' ואו״ה ואין יודעיןמי יצא זכאי ומי יצא חייב נתן הב״ה מציה ינ;ויאי<רה'י!ע3ה
נפק ביה אע״ג דלא צמק כיה לגמיי מעני שעשה בא ' מהדרכים הנזכ׳רמ״כ לא זו ליסר׳סיהיו סמחי׳בלולביה׳כאדס היוצ׳לפני השופטזכאי סהו׳שמס והיי3ן
ימיר"! כןנאראס׳
■קאמיסי־מב״ס דיכיך ליטול אלא כשמברך קידם סיטלנובירו כלל • ומ־ש רבי'
ימנו עצי סיער כלומ׳ימנו בעצי סיער כאפר יצאו מלפני יי׳זכאין
כשב׳לספוטלזנ '?רי׳ ףנ'איו
שמביך ססחייגי בשעת נטילה ולא פשעת פשי׳כפ׳לולי וערכה ( דמו )ת״יי
העושה
הארץ
ובמה
ימנו בהודו ובהושע נא ועכשיו שנהגו שס״ץ אומ׳יאמר נא רהצבי׳מיכין הדסל* נ?»ו ?א
 .לולב לעצמו אופר ברוך שהחיינו נטלו לצאת בו אופי אקב״ו ענט׳י׳ל וכתב סרא״ס סודו וכן ביאפיו נא 3יפ אהרן ופן ביאמיו נא ייאי ״’ הצביר מנעבעין על כל הודו
;
האימא לא נסוג לברך שהחיינו בשמת עשייה אלא בספת נטילה כדאפריק לקמן וסודו סיאסח ע״ב לשון הרא״ם וכן סס דברי רבי׳סב׳וק ינענע כשע׳ קריא'ההלל
בשהחיינו דסונהזיב כהכא מסדר לסו אכסא דקידושא ס״כדלולב סכרכין בהודו בכל פפס ספסזרין איתו הקהל ונר״מדבייה׳סש״צ לא ממנעבסע׳סאו׳יאמר
ליה בפפ' נ0יל'  :כתב קדשב״א בתשו׳דאע״גדקי״ל לולב א״צ אגד ויכו' ליטלן כל נא ויאפח נא וסתו׳כמכו שי״מ סאף ס״צמכעג ' אגב צכויר׳סמונץ ככל פעם ופעס
א׳לעצמו אין מכרה ץ אלא ביכה א' על כילן דמצוה אחת סיא ואין מביצקעלכל
סילו ומנמנפיןמנענ׳נמי ם״צ ביאמ׳ויאמה נאוהר*ןכ' פגל זה אינו
מחוו׳שכיוןשמס
שלק דמציה ביכה אחת  :בת 1כ בא״ח מפסה כה״ר מפולס שנפל לולב בי״ט מעונין הצבו׳סודו אינו אלא כדי לצא׳מיאסי נא ויאסרו נא כסס סיאמ' נא ויאמרו
יאשון וביייךעל נפילת לולבופססייכו ואח״ס הסתכל בו ולא מצא ב ^ פרב׳והניחס כא א״צ נענוע סך עניי׳הודו אע׳צייכ׳נעכוע ולפי׳אין מנענעין כסודילה׳סבתחלה
בלולב וחזי ונטלו ונפל
ג״כ האמיוגיבייך על נשילת ערבה ושהחיינו משוס אלא פעס א׳אבל בהודו לה׳סבסיף סנופלין אומו פ"צ וסצבו׳מנענמין בו פ״כ פעם
ויכה ונהי שא״צ
ליטול
אלא
הערבה
בלבד
אלא
מכוס
מן
המובחר
בפי
למעבד
ופפס וכן באנא סושיע׳נא וכן נסגו 1ו והנעג F 1הוא שמוליך ידו מכנגדולהלתם
וינענע סס ג״פ בהולכה
וג״ע

ד* מ
(< ) rהכ 5נונתב וג״פ כהונאה וכו׳סס מנן המס שמיי סלחת ומני ככסי עצר' כיצד היא פושסמכיח ומכיא ומוליך כתנועות קטנות או דילמ }5ההדלפה5ורההובצזה ל 15חשיב!5לזל £חןי
למנעגעין<( orי
וגייך ג׳זוגות סל תנועת קסטת מסילנה והונא׳וייון דלא איפשיסא־נקיסי׳לחויןר^
®עמים י 51נ 3ב׳הלחס על גבי ב׳הכבסי ומניח ידו תחתיהם ומכיף מוליך ומכי׳מעלה ומוריד סכא'
®ע סשי<1מ' הו7ו אסר הונף ואסר הורם א״ריוהנן מוליך ומבי׳למי סד׳רוסות סלו מעלה ומוריד למי ונמצא על זה סדי נשילת לולב מוליך ומביא מעלה ומוריד על כל דבי ואס״ע יסמף
פעס מ/לנהר׳ ן פהססיס והארץ סלו במערכא ממנו הכי מוליך ומביא כדי לעצור רוהו׳רעות מעלה את הלולב גיזוטת פל מכועו׳קטנות וכן דעת הרמ״בן ז״ל עכ״ל ושטה זו האסהנס
ןגן הואגמנהגיס
הי׳ ססת סרא״סז"ל 1:כתב הרא׳סrP 3
ונגלה ומוריד כדילעצר' טללים רעי׳אמד רב׳וכן
וגחהרי׳ג
ללולב פיס״י וכן ללולב מולי׳ומבי׳סעלס שהחיינובשעתעשייתוולקיח׳ לי דבר אחר שמה לקיח׳ הילכך ראבי״ה עקי הנענוע נראה כעינישהוא
ניתן לי*
כספת ברכה אכל נענוע דסמני' בהודו
( )pלמהר'א ומוריד וכתב הר׳ג/ש 6יכ' מאן ד5זע 'צריך אפי' עשה בית יר ונוהקבו הלול׳וגטלו שפיר דמי אפי׳כל הלולב
ובאנא ה ' הושיעה נא הוא נענוע כעלמא
נהנהותי ו איני לנענע ג״פ בהולכס ובסוכרן חוץ
ממוליךו חוץ מידו ובלבד שיהא דרך כבוד אבל אם אינו דרך כבוד כגון
י ל ש־נ־גנעופ® ומכי ^ מעלה ומוריד וגמיר לה מגעי5
ע״כ אכל סדכרי ס״ןשכחבת׳־ יתבאר לך
ניע ני,ולנה ו '.ני
שנתנו ככלי ונטלו לא יצא וינענע בשעה שמברך וכן ינענע
דלא סא:י לן בין נענו׳דמתנימין לנענוע
רבני מערבצז דגיסינן התס תנר) צייך
t
וכן
הקחל
אותו
דק לנענע ג״ס על כל דבר ודכי ר׳ זירא .בעי בשעת קריא׳ ההלל בהודו בכל פעם שמחזירין
דבשפת ניכה בכולה צייךלנענע במנין
ל׳ל שיולץדטלו
נ׳ע ומלע  0£ד'ל הכין קד וסכין חד או דילמא הכין והכין באנא ה׳הושיע׳נא אבל לא באנא הי הצליחה נאוכןינעג'בהודו אסר וגס כמרדכי כתב מל דברי ראליס
נעועו הרועוין .חד כלומר ההולכה אחד וההימזה אחד או
שבסוףהמזמאהניעניעהוא שמוליך ידו מכנגדו להלא׳וינענע אמנם באלססי וכעמךלא משמע סכי וכן
ננל דוח יול־ן דילמא הסולכה וההובאה סניהיאח׳אלמא שם ג’׳פת בהולבה וג״פ בהובא׳ואח״כ מטה ידו לצר צפקועיש׳ק נהגו העולס וכי׳ שמפני כך השמיט יבינו
לע ינ
נינים
מהולנם וה! נל ;1נענוע זס חוץ מפוליך ועבי׳סעלה ומוריד ג״פוכן לצדדרו׳ וכן לצד מערב ומעלה .ידו למעלה ועוש׳כןג״פ לבריראכי״ס משוס דסיגיין דעלפאדלא
מוליך
הס הניעמעין היא וערס״י כן על לכ דבר ודבר כלומר ומוריד׳ לצר מטה ועוש׳קל׳פ סך הכל ל״ו פעמי׳וב״הכ׳וניענוע כומיה :וכחב עוד מנהג אבותינו
ולהנהריןע׳לילג• לכל ריח שמוליך הלולב צייך לנענע ג״פ דרבנן ואזלי׳ביה לקול׳ וא׳צ לכל רוח נ״פ הולכ׳ונ״פ הובא׳אלא ופביא מעלה ומוריד בלבד וכו' הר״אש
הנזול גן םל ע' נ
בס׳לולב הגזול הביא דבריו וכתב פליהס
מהנפ'־־; 1ינ 1£ל חיץ ממיליך ומביא וכו׳כלו׳אין מספיק לו בין הולכ׳והובא׳ ג״פ לכל רוח וכיעור מנהג אבותינומולי׳ומביא
סי־סג־א סי' מל י סהילכה וכהובאה עד שינענע ג״פ בכל מעלה ומוריד בלבד מוליך ומביילמי שד׳רוחו׳שלו והמושל יב' והעולם לא נהגו כןונו׳מד יש לו וקצוות
הנענוע
כתב ב״ה הולכה והובאה הוא
 ptח£יוע מ? .רי הולכה והובאה והיה ראוי לפיס שיתפוס
מושל כר׳ והמולי' לצפון ולדרום דעת חיצוני הוא וא״א כתב
הרא׳ס
וא״צ נענוע שדיה יעלץוכ’׳כ הגאוןז״ל
נמו ירו במקיס אחד וינענע נעניע כל דהיא
הנענע*  ■:ג״ס לולי בעית רבי זירא דכעי הכין וכו' והעולילא נהגוקאלא פוליכיןלד׳רוחו׳ופנהג כשר הוא הקצר׳ וכו׳כבר כתבתי סהר״ןהביא סבר' זו וכתב
יד ימיננו להורות למי שד׳ רוחות שלו ומנהג אחר הוא חיצוני
{» } לה נמהרי׳ל
סא־נה נכונה אנא צי־ך לטרוףהלולב
*לא הפן רא £משמע דלכל צד בעי להוליך ולהביא ג״פ
הצולג3S־ תפז ומיבעי׳ליה אי הולכ׳א׳והובא׳א או ההולל והראשון שהנהיג כן היה נראה לו שהמוליףמביא לר׳הרוחות ולפסכסו וכן דעת הרמ״בס ז״ל וניא 'שנך
 f!iגאחוריהל צג והוגא׳שתיהןא׳וכ׳פתר׳וכיוןדלא איפסיט' נריכשתי וערב כמו שהגוי׳ עושק בידיהם והכל הוא דאדרכה היא סברת הרא״ס סכרי מצרי' לנענע ג'
סין מ.ל ן ומגיא עבדיגחער׳וב״ב ר״ח בשם רב כאי ואע״ג כשמזליך ומביא לשתי רוחות ואחייב מעלה ומוריד נר׳ כשתי זוגית סל מנועות קטנית על כל הולכה
לנלתפש על״ל וכן דנעניע זה מדרבנן משו חביבו המצו׳אמיו וערב שיש לו ׳ד קצו׳אבל כשמוליך ומבי' לד רוחות ואחייב מעלה והיבא׳וא״כ יס לתמוה היאך סתםרבינו
ממרי
מזעע*
הנאון תי־-ר׳ר כן נמצא שצריך ג ' הולמת וג' היבאו׳לכל ומוריד יש לו שש קצות ע״ב כת׳ ב״ה הולכה והובאה הי הנענוע כהיא״ס ואש״כ כתבו דברי ב״ה כאלו אין
עכגאו׳לפראזנן נד ונד שהם שלחים ופשה בין הכל ובטל וא'יצ נענוע שדר׳ועלין וכ״ב גאון ז״ל שא״צ נענוע שררה ועלין ביניהם מחלוקת ואפמר סיבי׳ סובי דלא
הליגי אהדדי מהי דנתב הר״אשדצריך
מררוחוהרו ייגיןנ העיטור כתב כיון דנענוע דימן הוא
כדרך
שלא אמרו אלא
®אי׳ק יטלאנל
לנשנע ג״ע על כל הולכה והובאה היינו
לשאל רוחות היה לקולא אמייילטומרא לא אמרי׳טכ״ל ורבי'
המ •; ך !,ראש סתס דבריו כדעת כי״אש וזהו• סכ׳והנענוע הוא שמוליך ידו ממגדולהלאס וינענע סעושא ג׳הולכות וסובאות קטנות דכל הולכה והובאה דלא נענוע דשדרס ועלין
לני סס ג״פ בהולכה וג״ע בהובאה ואסב מטה ידו לכד כפין ועושה כן ג״ע וכן לכר אס צריך לחבי האתרוג ללולב בסעת נענוע ולנענע ס ;יה׳ יסד או אס אינו מנענע
הל! :נ
ה :וא ׳העולם לא דרוס וכן לצד מערב ומעלה ידו למעלה ועושה כן ג״פ ומורידה לסד מטה ועושה כן אלא אגור׳הלולב לבד ויד סמאלויסהאתרוג בה תהא עומד׳במקומ׳כלי נענוע דבר
נהיני כן א א■י  0ג״פ סך ככל ל״ו פעמים ולפי גירסא זו דבריו פשוטי' ואינם צריכים ביאור אבל יס זה לא נתבאר בגמ׳ולא בדברי הפוסקים אבל ה״ר מנחם מרק״נט נסי כערס׳אעוך
למכורעהפניןדאש
לחי ספיי' דגיסי כנעטע והוא שמוליך ידו מננגדו להלא׳ וינענע סס ג״פ בהולכה ולס צריך לססיך (יכ״כ מהרי״ל ומהיי״ו ומנהגי ^ האתרוג פס סאי המיני׳סלא לההייד'
הלולנ ושכרי׳
די׳אמר דהגע-לס בהובאס ומביאה אליו ועושה כן לס ואח״ב מטה ידו לכד צפון ועושה כן ג״ס וכן מן הבנין וסיד זה נגלה אלי בחלום בליל י״ט סא׳של חג הפוכות בהמאכסןאצלי
ניל 7רן לצר דיוסלע ומעלה ידו למעלה ושמעתי סזאחהיתה גירכו' חכמי ספיד ושהיו חסיד אחד אשכנזי שמו הרב ר׳יצחק ראיתי בחלים שהיה כותי :השס ביוד ה״א והיה
היא
j׳ריליז jפונ אין מדקדקין מדכמב ומביאה אליו ועיסה כן ג״פ ולא כסב ומטה ירו לצד משרב כמו מרחיק הה״א א סמנה מן הג׳אותיות ראשונת ואמרתי לו מה זה עפימה והשיב נך
על
«דפיליס
נוהגי' במקומיכו ואני מחיתי בו וכתבתי אישו פלס ואשמומ׳על המיאה ואין מבין
סנענועי׳ שיריי סכתב גבי צפון אלמא שהוא סוכר שאינו צריך להטיס ראש הלולב לצד מעיב כדרך
דרןני* לתףנא «' שהוא סטה אומו לשאר הרוחות אלא כשהוא מביאה אליו מן המזיח מוליך ומביא למחר בעת נטילת לולב רגזירוי סלא היה מנענ׳רק הלולב ומיניו בלא אתיו׳והמתי
סתמן חלמי וחזר בו וח״ל רמזו סוד זה ב״קי־א רבה אמי סס פרי עץהדר זה הביס
ראש הלולב לצפון ואס כדבי כן
 6י£.לתגו1ה 7מאח' באחורי הלולב כלאחר ידו לפ למערב ואח״כ
סנ׳הוד והדר לעניו כפות תמרים זה הב״ה סנ׳צדיק כתמר יסיח וענף עץ עבות !ס
88יןע־ל ן לי-ייא צריך סעס למס נסחנס רוח מערב משאר רוחו׳ואסשר סהטט׳מפני שכשאר הרוחת
^ ננעסעלרן שכס .לפניו או לצדדים ע״ב צייך להטות ראש הלולב למס סמ׳עיליך לו אבל ביוה הק״בה סנ׳ושוא עומד כץ סהדסי׳ופיבי גחל זה הב״ה שנ׳סופו לרוכבכערבו׳שראס
נלילען א׳נ א^ מערב שהוא לאחוריו כשמביא ידו מן המזיח ומוליך אחורי ידו כלפי מערב מינכר סכל המיני׳סאלוממזיס בסי״ת עכ״לטאלו הארבעה עיגי׳מפכביס זס את זהשאס
נ״אר רועוע לא
היה להן להפך מילתא ספיר סלרוח מערב הוא מוליך ולפיכך אס רצה סלא להטות ראש הלולב חסר לי אחד מהם לא יברך על הנמצאים כידו אבל אס יס לו כולם אפילו לא נטלן
הראש לכד  n »iנ' לצר מערב אלא לנענע בענין זה רסאי הוא ואף לפי גירסא זי אפסי לפי״ש סמ״ס ביח׳אלא נטלן זה אחר זה יצא ובלב׳פיהיוכולן לפניו דפול הלולב תתלהכפ׳הקומץ
מלן אלאלעולם ומביאה אליו ופוס׳כן ג״פ היינו לו׳סמסה ראש הלולב לצד מערב כדיך שכטה לרוח רבס (דלז ) תק ד׳מינין סבלולב מעכבין זה את זה ובגמר ' סס א״ר חנן בר רבא לא
היה ראי לס־וע
רא :הלולינלמעלה שמגדו-ואפשר עוד לומר סאינו צריך להטו׳ ראש הלולב לסוס רוח אלא הלולב דרך סאנו אלא סאין לו אבל יש לו איןמעכגין ונתבו כרי״ף פ׳לולב הגזול ופיי׳בהואע״ג
גלילת! גדילתו מוליכו לרוח הכנגדו ומנענעו ומביאו לרוח סכנגדו ומנענע וכן לשאר דנטל כל חד וחד לחודיה נפיק ירי סובתי׳דקי״ל לולב א*צ אגד וכסס הר״אססכ״כ
דדן
♦להולין ולהג או רוחות דשתי הלחם ונבשי פצית כה״ג מס מוליכם ומביאם והדבר ידוע סלסוליך בה״ג ולא נהירא לר״ח לכיון דכולס מצייס אחד לא מסתבר שיועילו בזה אחי זה
 08גשו גתנועז הידלרוסשמגדו או להביאה אליו אינו צריך לנטות ימין ושמאל מש״ככשמוליכ׳ס והגיה בסערי׳ לא פנו דמעכביןזה את זה מסוס תמה אלא סאין לו אבל יס לו חמס
מ-שגו
*! מייין
לולנ לצפון או י|דרוס ומפני כךכ׳סטה ירו לצר צסין וכן לצד דרוס ובשאר יוסו׳לא הזכיר הוא אע״ע סלא מביס באגודה אחר כרבנן דלא דרשי״לקיסה לקיחה ולא נהירא לי
נענועלש
וכמ׳ש לי נריע לטון הטי 6אבל דרך העולם להטות ראש הלולב לכל רוח ואף כשהוא מוריד הלולב גרסתו וסי׳אלא אתא לאסמופי׳דכיון פמונחין כל ארבעתן לפניו סמברך וטטלןזה
מריוואמש'ליייר סטה ראשו כלפי מטה ואבא מיי ז״ל היה או׳סאץלהסו׳ראסו כלפי מטה מסו׳דסוי אחר זה ומסתבר שמגביה הלולב תחנה שמזנירין אומו כברכה עכ׳ל• וגסהרמ״כס
דלא דשי דזשאר שלא כדרך גדילתו וכיון דכסנטלו שלא כדרך גדילתו לא יצא כל נענועיו נ מי ציי ,כתב בפ״ז פאג נטלן אחד אחד יצא וכדברי הרי״ף והר״אש וכ״נ מדברי רס״יבפרק
נענתיגז נקרא לעשותן כדיך גדילתוט  :כתוב בתשובת מהרי״ל בלולב נ״ל להקיף דרך ימין הקומץ גס הר״ן כתכ סלא נר׳לו דברי ר״ת אלא אפילו כטל כל חד וחד לחודיה נפיק
לרן ניילתזלאייו
•הפן נ׳נהלולנ .כסנטנעו למזיק דרו״מערב צפון ודלא כאיכאדמפכי לה ולא ידע טעמי ע״כ( :וכ״ה ידי חובתיה וכתב עוד ובסס הימ״ק מקילי׳עוד ואוסרים סאע״ע סלא היו כרסומו
וגס לפעמים במנהגי׳של מהרי״ל ) ובולב הר״ן שיש מןהראסוני׳סאסיו סבנענוע סל לולב אינו ביחד כל סנט׳כולס יצא וכי אמיי׳ראין לו ממככין היינו לו׳ סכל פלא כטל אתכולן
קלולויןנוטין ין צייך אלא מוליך ופכי׳מעצה ומוריד כדמסמ׳פסטה דמימיא דרבא דאמי וכן ללולב אפי׳כאחד מכס לא יצא אכל כל סבאו לידו אפי' יזה אחי זס יצא ואע״פכ אין ראוי
«אילן אנל לגד
אבלאיןזהנכץ שאס כן למה הצריכו סיהא הלולב לברך טל הלולב אא*כ הוא יודע כבירור שיבואו ליוו כולן כאפי ' שאין מביכין אלא
בלפי יוער גרי ן ואינו צריך טירוף אחי
להפון הלולג מאי יוצא על ההדס טפח כדי לנמנע בו והלא בכלססוא בץ גדול ביןקטן ראוי להוליכו על הלולב אפ״ה כיוןדאפי־י׳סאס לא יבואו כילסלידו לא יצא סמ׳לא יבאו לידווה״ל
ביכה לבטלה טכ״ל והרמ״בס סילק בזה סכמב כפ׳סנז׳ואס לא אגרן ונטלן אסר אחי
ואו לא היה לדך ולהביאו אלא ודאי לפי סצרי׳ לטרוף הלולב ולכסכסו כעצמו הצריכו בו טפח עירף
נדילפווק׳ל מ׳ל נמי לנענע בו וכן דפח הימ״כס ’ שכת׳כפר׳ז׳ שיש לי לטמף הלולב ג״פ כשמוליך יצא והוא סיהיו ארבעתם סצויץ׳אצלו אכל אס לא היה לו אלא מין אחד אוטחסרו
לפידעפרנאוני'
וכן כשמביא וכן כשמעלה וכן כסמוריד ונר׳סהוא ז״ל היה מסרס הירוש ' דס׳ק צריך מין קח׳לא יטול מד שימצא השאר וז״ל א״ס כתב היא״בד אס נטלן אחד אהד מכין
וגן נהג מהרי׳ל
לנענע על כל דבר ודבר היינו פל כל תנועה סל סלכש והובא׳והעלא׳והורדס ובתי על כל אחד לעצמו מאחר שאינן אגודים כיקר שתהא ברכת הלולב פוטרתן עכ’ל:
ומ׳ל:
(0ייויימיו הכי מיבפיא ליה אס מוליך ומבי׳ חסוב חד ואין לנמנע בסניה׳אלא ג׳תמעו׳קטנו׳ ולענין מעשה כ״ל שיביך פל הלולב לבד וכדביי הימ״כן דבסיווך וכסו־עודא־׳סאס
®עייסולכזהיגא' וכן במפלה ומוריד או כל אחד מהם חשוב אחד ויש לו לנענע ג׳תנופית קטנו' בכל נטלן סניהס בידו אחת כפב ה״י סלמי דלא יצא כדאערי' בגנו׳ דלא אגלי׳ אתרוג
 8עזשין שגסרסין אחד ואחד מהם וכיון דלא אפשיט ' עבדינן לסומרא ומנענע ג״פ בכל דבר ודבר וזו טסהס מסוס דכתיב כפות ולא וכפי' :וכתב הר״אש בסם הראכ״ד דכסם טאשיו
מפרפין הלול נ
ןללאכדעתינאן היא שטת הרי״ף ואסרי ' פי׳הירו׳על דרך אסר לפי שטס זו סעצרכ׳לטרו׳כלולבג״פ כיבסה סכוטילין אומס לזכמן בעלמא כדי שלא ח ^ הכס חומו לולבה״נבסקוו*
*דע׳ הפור לחסה מוץ ממעלה ומוריד מוליך ומביא ואומרים דכי אמרי׳דצריך לנענע על כל דבר היינו סיס לול׳יאץ לו אתמג אע״פ סממככין זה את זה ואיןמכררץ מל הלול׳בלא אמיוג
אפ׳ה מציה ליטול את הלולב לבדר בלא אמייג לוכרון בעלמא כדי פלא תסממז
ןהוא לעת י׳א פל כל מקומות הללי יעל שטת הנטילה סמנענעין בהן סצרין לטרוף את הלולב
מורת לולב ולפי סדברי׳אלו כתכ׳הרא״בד לפי סברתו פסוב שאין פכרכץ עללולב
»הניא הלין :ג״פ כחנועית קטנות חוץ ממוליך ומביא מפלה ותוריד ואחייב שאלו באומן תניעו'
יבם
קטנות עס ההולכה הקטנה חשיבא חד וההבאה הקטנה פשיבא חד וסגיבמוליך

■■ינם אפי׳בשע׳הדחק אלא שנוטלץ אופן בידי׳כדי שלא משתכח מהוומיר׳לולב ולא
נר או דבריו כמיני הרא״ש אלא דבסעת הוסק מכינין מליו ואס כן אין יאיה לישי
דכ&סםר מין אחו יטיל שאי השיני ' מפני כך סמנוים יבינו דץ זס ומסי״י קולון כ׳
.מורם מ' א כסס בעל ההשלמה שאם אין לו אחד מהפיניס יכיצא הישאר ויברך עליו
ופא ז״ל תמה מליו ורעתו שגיא יביךאנל
מינין באתמג ולולב לי :א תפוס בלת־סיף א; אנ ' בזי עדנה
ינול׳כדישלא תשתכח תור 'לולב :כחוג; בידך שאסרו בתנופ' מוליך ומביא מעלה ומוריד ואלו הר'
jt׳ נדי הדס וק
דפיהמוצי׳משילין
והי׳ה הקשה עליו מסוגי
נהגהות אשירי דהא דד׳פינץ מעככץ זה מעבבין זה אתזה שאם חפר לו א׳מהן ילאיברך עי! הגמצאי׳בידו
דאמרי המה בהדי׳ססמניח ב׳מפיגיןברא' נ 1הין משי/־איל
6מ זה דוק׳כי״ט דאשוןאבל בי״ט שני אץ
למ״ד דאיע ׳-י*
נטלן זה אח׳זה יצא
סנ1ככ ואפי אין לו אפיו׳יטול שאר מינים אכל אם יש לו כולם אפי׳לא נטלןכיחר
ביןזסלבלולבין
משובלתוסיףחס
'
עוב
 BUBנלת>f $
ובלבי שיהו כולם לפניו ויטיל הלולב תתיליהסר לו אח׳מץהמינין
והוא ז״ל כ׳סמס שנ לי לתין הסוגיות הו' כמג וארג«’ « •
(ינר׳רהא ררסינן לקיח׳תמה למעוטי חסר
אחר
וד*שיגן נעי לר׳סיניס שעעכביןזס את זה לא יקח מין אחר במקומו ולא יפחו׳מהן ולא יופי׳ עליהן
מין לולב סאס נטל ב׳לולבין הוס־ף ועב'* והוא תרנב (*)
היכי דלקיחה ממה פוסלת אתיו׳ אפיייאש לא יאגדנו עמהיאס יאחזנו בידו עמהם לשם מצות
וג רומ מי
סילכ׳כי
שנטלן כאחד משיא דתפילין אבל אס
עליהם
להוסיף
חסידוקת ני״ט ראשון ה* נ לקיחה תמס איכא בל ת וסיף אבל מאותם ד׳ המיני? יכול
סוף ל! לנה,רל
י1
ל
יf
י׳״ | י*
1
לקח עמו מין אחר לדידן רקי״ל לולב א״צ וישיי' נ 6 :מען׳
וקסלס׳ ובהרס שיטה שאינו עבות נחלקו בו הגאונים אס הוא מין
המעכב כד מיגי׳דוק׳בי״ט ראשון
אגד לא עכר מסי׳כל תוסף דהאי לחודיה לאגשי יר׳שליס
הדס ויכול להוסי׳אותו אם לאו בהלכות גדולות בחב הרס שוטה
מסר"©
עאא פכ״ל וכיכ״כ המידכי
קאי והאי לחולי ' קאי כמחכיכפ׳סנחנקין רניחוע/לןרר',ג
שוזאסוד לטלטלו
לעשותו
יכול
אם
'
כת
נטרונאי
ורב
פסול
אחריני
אסא
Y
הו
'
חול
אפי׳כהח
מאורלי״נס וכ׳ואע״פשראבי״ה
ומ״מ אין מיסיפין לכתחלה כמוזכר פיק
ייכ׳ו יישמע לס׳ל
ואין
מאורלי״גש
לולעסו׳מעס׳כדברי ר״ת
כך
מסס
פיחתץ
שאץ
כשם
הגזול
לולב
ממלא
עבות
ג׳הרס
אלא
מיצי
אינו
ואס
המובחר
עבו׳מעו׳מן
כולו
דלאחר »ר מנות
ועת הפוסקי׳כן שהרי סתמו דבריהם ולא אותו הדס שוטח ושפיר דמי וכ״ב א״א הר״אש ז״לכתב רב עמרם
אין מוסיפין עליהס והעמידוה סס אפילו י .לוצנ אס רגיח!
J1B
נאי ץ
למ״ד לולב א 'צ אגד והוי בלכתחלה כן נר' על
חילקו כדב׳זה בין י״ט •ני לראשוןומצאתי נהנו במקומינו במתיבתא מכמה דורות שלא לפחו׳מששי׳ושמנח
מדברי רבי׳סכ׳לפעלס ואיןמוס י פיןעליה' אש «־ לשלשל!
נמסו 'סהרייל דמי מאין לואתיוג יטול
) הפריס :־
ני׳יו r '31דהא
ס^ר המימן ולא יברך אע״ג דא״ז פסיק
ולא כתב ואס הוסיף פסיל וכאן כת ואס
קי׳ל א•ןייחדן
י 'ל היום כשר
דיכיך דולקחתס דמיניה דרסינןלד׳סיניס
לנטילת לולב שאס לא נטלו שחרי׳יטלנו הוסיף או גיע עסיל ומ״ין כל לנוי מוסיף
לחניש« תוהא*
ס& עיכץ זה את זה בראשון דוק'הו׳משו©
מ׳בין נסינו כץ סיןאיויסאי לאגדו
■ככל הוי ראוי גי{
דסרא״ם סיפר אותה סברא דא© כן האי ערביי ומ״ט זריזין מקדימץלמצו׳ונוטלקאותו בבקי' שמצותו מעלו׳
( ע׳ל
מה סירצ׳ולזס הותר רבוי ההדס בין עבו' השמשות
בין סוטס וכן סיס מן הגאוני© סהי׳מתיר נדיני «• קצז'*6
דילצינן מלכ׳סתהא לקיס׳לכל איוא׳שמא השחר ועיקר מצותו בשעת ההלל ואם צרי׳לילך כדרך ואינו יכול
פ׳י:
מו׳הפיכס דומה להדס וככר הסיב רבינו
הריא׳דמלת׳ להמתין נוטלו מיד קודם שילך ובלבד שיעלה עמור השחר וקורא
נעי רוק בראשון אלא מסיק
אח׳ואח׳וק ההלל בלא לולב והמדקדק במעשיו יעשה כאנשי ירושלים שהיה תסו׳שכיון סלא מצינו בתלמו׳הית׳תוספ׳
ד& ציא בעקר המצו׳כגץ לכל
דבעי׳ו׳מיניס השקיני ימ׳מלי יופי זכי ארם יוצא מביתו ולולפו בידו היה קורא ליש ומתפלל לולבו בירו אלא בהדס אין להוסיף במין אסר עכ״ל
ה״ה מד׳מרבריו סלא באה לידו תשובת
אע״פ שאסיר לאחוז בידו סי׳ת ותפילין בשע' תפלה שמא יתבטל
למקד׳ הלנךהו6יל ופלוגת׳דרבוות׳אמינ '
סרע״בס לחכמי ערובינצא שהזכיר הי״ח׳
הג׳מיניסמא' 0אפי׳ מכוונתו שאני הנא כיו) שרב' מצוה הוא לאחיישי' שמא יתבטל
ליטיל סאמכש
^זיניניב״כ
בי״ט סני אעעא
וכספרר* יכסכ׳הר׳מס כתסוב׳אםיוכל
דהר״ח׳כ׳גל דפסי; " fי1ינ 'ס  f ,ע ג מכוונתו קוראכתור׳ונושא כפיו מניחו על גבי קרקע לנחם אבלים
אדסלהוסי׳על כ׳בדי ערכה או לא ככר
דמעכב _...
כפ#י וא*כ כיון _
בייט ראשוןניחוש ולבקר חולים לולבו בידו נכים לבית המדרש משגרו ביד בנוח או נשאלתי מליכס מאמכ׳סעס אחי' והייתי
גי’ט לזילומא כמו כשפיני עצרת דלא ביד עברו ואמור לאבו' קור׳שיטלנו שכח ואכל קורם שנטלו והוא סורס בדבר לאיפור כדברי הרמ״ב׳ואס״כ
פקילנא לולב משוס זלזול צע״ג דספק ז' על שלחנו ביום הלאשון שהוא מן התור׳יפסיק אפי־׳אם יש שהות העיד לי אדס גדול מחכמי פמבינצ׳ססו'
הואאע״ס אעינא ליטלו כמ״ש רבותינו ביום ליטלו אחר שיאכל ומיום ראשון ואילך אם יש שהות כיום
עמד על מסו' הרמ*ב שחזרבוכסיףיסיו
תרגג אתרוג
לאי&סיק ואם לאו יפסיק :
בסאול וחסר דכש׳בי״ט שני וזלזול לא שייך
מדבר זה והוריכדבר להכשיר וכן הדעת
הנאן־דוק׳כח׳עצר דאס ח׳סוא הוי לולב
טטס לסכשי׳מ״ט עיבי נחל כסי׳ומסמע
.מוקצ׳אבל בייט שני אפי׳אי סוי יו׳ראשון מ״מ לאו «וקצה סוא דמצית היו׳בד׳מיני׳ סניס ואפילו מאס כדדרסינן גבי עדים והעלה בסיף הלכך גבי לולב ואתרוג כיון
ונסי דאין לו כול׳מ״מ חזו למי שיש לו אתיוג ע"כ  :הסרלואחד מץהמיניסלא דחד חד משמע אסור לאסופי ואי סוסיך כיון דק״ל לולב א״צ אגד אסי׳אגדו ביחד
יקח מין אחי במקומו ברית י״פ לולב סמול ( דף לא ) ארבע מינים שכלול ' כש© האי לחודיה קאי והאי לחודיה נמצא שלא פסל וגבי הדס ועיבה צפי׳לכתסלס נמי
שאיןפוחתין מסכך איןעיפיסץ עליהן לא מצא אתיו׳לא יבא .סריס ולא יימון פ״כ כתב רב פמרס נהגו במקומינו במתיבתא כמה דורות פ לא לפחותמששים
וסמנה עיסת זה לשון הגסות אסירי יש נוסגץ שעוסין שאמת ערב׳כמנין לולב
ולא דבי אחי ובגמ׳שס אמי מי כשס שאין פיחת ץ כך אין מוסיפץ עליהן פשיטא
מהודפימ׳הואיל וא״ר יהוד׳לול׳צרי׳אגד ואי מייתי פינ׳אחרינ׳סאי לחודי׳קאי ופאי
סזהוס׳ח ושלשה מגד אתרוג ולולב והד׳היי ע״א  -מגד סנהדרי גדולה וכן מנה׳
לחורי׳ קאיקמ*ל אפי מי לא מצא אתיוג לא יביא לא רמץ ולא פיי׳ולא ד״ס סשיט' בישיבה ובשגס׳פיימוני כפו׳שכןנוסגיס באשכנז וכ״כ המי דכי כפ׳לול׳אקנהנינן
מהו דמימא ליפי כי היכי דלא תשמכ׳תור אתרוג קס״ל זענין מפי׳חורכימיכי׳ואתי ליטול ערבה כמרן לולב קשריה מגד סלסה אבות סך הכל כמנין סנהדרין יב •
למסיך ועיש״י אי מייתי סינא אתריכ׳ולא אגיד ליה בהדיה וכ׳התו׳דלא דמי לאגדו
תרנב מצית לולב ביוס ולא כלילה בספ״ב דמגלהידף כאומייתי לה מרכמיב
ולקחת® לכס ביום הראשון ביום ולא כלילה; ום״ש וכל היו© כשר
סלא בפינו דפרי כפו סכפב רבי׳כסמיך דכשאגדו כו אין זה כמוסיף משוס דאין זה
ירךגדילתו והכא אפי׳לר״י קאמ׳דמייתי מיג ' אחרינ׳ונקט ליה כדרךגדילמו דאפי׳ לנטילת לולב סס כמשנה ומ״ש שאס לא נטלו שחרית יסלנו ערבית כלו׳לא תימא
כיוןדתנן כל סיוס כסר ללולב אפי׳לכמחלה יכול לפסוק בעסקיו ואס״כ יטול לול'
חוץ לאגד סשי׳סמוסי וכ״ש לרבנן ע*כ וק״ל בלשון רבי׳שכת לא יפסו׳מק דהא כבי
כ׳שד׳סיצים אלו מעכבים זה את זס והא תו למה לי ליכמוב ולא יפחות מהם וגס בחצי היום או כסופו דליתא אלא לכתחלס כריך ליטלו כתחל׳סיוסדזריזיןמקדימין
הכדית׳לא אתא לאשמועי׳רלא יפחו׳מהן דהא ממשני׳סמפי׳לה אלא לאשמועי׳דאין למצות וכדאיתא כייס פסחים (דד ) גכי מילה בזמנה כל היום ואס" ס מצו׳למקיס
מוספין מליהס אתא והייני דקפני כסס שאין פוחתין מה© כך יאץעוסיפיןעלי ' ולא מצפרא כדכתיב ויסב' אברהם בבקי וה״ה לנטיל׳לולב יצריך לאקדומי מצמיא ולא
התנילאיפסו׳מהס ולא יופיף מליסס ולכן נר׳לי דלפון יבינו כזה אינו מדוקדק אמרו סכל היוס פשר לנטיל׳לולב אלא דכיכא שלא נטלו סחרי׳סיסלנו מרבי מימש
ומ׳שדכסמוסי׳מיןאסי אס יאחזנו כידו עמס׳לשס מצות לולב אינו עוב׳עליו קש ' בסוף היום וכדתנן בפ׳לילב הגזול (דלח ) לא נטל סרורי׳יסיל ערכית סכל סיום כשר
דהא אסיקנ׳בס״פ יאוסו (דכח ) דלעבוי בזמנו לא בפי כונ׳י ^ בל מאימס המיני ' ללולב  :ומ״ש פמצ-יחי מעלות השחר לאו עיקר מכוסו לכמיזלה קאמר דפקר
מצומו לכפתלה אינה אלא מסתנן החמה כדין דכייס סמצותן כיוס וכדתנן פרן
עול להוסיף עליהם ובהרס טיט© שאינו פכות נחלקו בו הגאונים וכי' כפרק לולד
ב׳דמגלה ( דכ] אץ קורץ את המגלה ולא מלץ ולא טוכלין ולא מזין וכן סוערת
הגזול (דלד ) מהא יחנן י׳יסמעאל אוג׳הרסים וב ערכות לולב א׳ואתרוג א׳כמב
הרא״ש וכל הני ספירי שלא לפחו׳מהס אבל להיסי׳יכול ואץ כאזמסו׳בל תוסי׳אפי' יוס כנגד יוס לא מטבול עד שתכן ססמס וכילן■ שעשו משעלה מסוד השחר כשי:
והרמ״כ׳כתב ומישעיקר מציתי בשעת הכלל הכי משמע מדמכן כס׳לולב הגזול וסיכןמנענעי'
לעץ* לולב צריך אגד אא״כ מוסי׳מיןאסי כדמוכח בסוף פ׳ראוהוב״ד
■אכייצה לסיסיי׳בסרס כדישיוסיה אגודה גדולה מוסיף ומנויי מצוה סיא אכל סאר בהודו ליי׳ מחלה וסיף ומאוסיש ואס נייךלילך נדרך ואיינו יכול להממץ נוטלו
מידביימא בס׳תפלת ססס <דל ) הסכי׳לצאת לדרך סביאין לו סופי ותוקע לולב'
המיני 'אין מופיפין על מנינס ואין גורעין מסס ואס היסיף או גיס פסול ואיפכא
והסדקדק ,במעשיו ימסה כאנשי ירו׳סהיס אדם יוצא מביתו ולילכו
ומנענע :
#סמבר׳דבהר׳כתיב ענף פץ עבות וכערב ' כמי׳ערבי ומיעוט ערבי סתיס אבל כל
טסשעוסי׳בכלל עיבי הוא וסכמי פרובינצא הקשו עליו וסזר ביו והכשי׳סכל ויראה בידו וכויעד משגיו ביד בנו או ביד מבלו כס״פ לולב הגזול  :ו  0׳ש שאני הכא כיון
שק באתמג וליל איןכהם משו׳בל הוסיף אףע״ג לכתיב כפת ופרי עץ כיון שאינו שדבי מצוה הוא לא חיישינן וכו׳פירושו ו־ס״ת ותפילין אץ מצויה לאוחזןיהויין עניו
מצו׳
לול׳נטילתו ולקיחתו
למש׳ולפי׳טמד במשאן וכבד עליו משאם ושמירתןןאבל
מוסיף מין אח׳והא דאמרי׳פרי א׳אמי רחמנא ולא שני© וג כי היכי דמנכילקיח׳פרי
לקיחתו מצי
? jjuך?
אמר רחמנא ולא שנים וג׳הייט לענין חובת לקיחה כלויאס באת׳לסציי׳סניס וג' כי היא ומתוךסחביב׳מצוה עציו אין פ«א' יסימור' ככד עליו ולא סרי׳וכןפרס״י ואבא
היכי דתנכ׳לקיחה פרי אמר רחממלא שנים ובהדס שאינו עבות נחלקו הגדולי׳אס
דאמרי׳קורא במורה מלחו פ״גקרקע נכנס לכ״התשגרן ומ׳פי׳קורא בסורה
הוא ץמ הדס ויכול להוסי׳ממנו לנוי בה״ג כ׳דהדס שוטה אפי׳בהדי אסא אסריני צריך להניח הלולב לפי שגולל ס״ת ופותחו נמס לבית המדרש טייר בשממת׳ויסול
שפול ורב נטרונאי כתב אס יכול לעסי׳כולו מן סמבות מצוה מן המובחר יאנו אינו מידו והפרד׳כ׳קורא בתורה ונוסא איו כפיו מלחו לאי) שמעיק מקכ׳הקויבתורה
עוצא אלא ג׳הדסיס עבו׳ממלא אותי הדם סוס׳וסשי דפי וכ״ס רב פלסיי סןסמקי׳ איחז בעמוד התורה בסעה כרכ׳וקורא■ מדמניסו לחיץקאסור לסבול קוד׳סיטלצו
?5ה מ& מ׳ישני מיכין הן כרכתי בעזרא ופלי הדס ועלי עץ עבות ואמיסאנו יואין סכר! ואכל קודם שנטלו והוא על סלחנו ביוסי כראשון סהוא מן החור׳יהסיק וכיבש׳
שגדצי׳בערוג׳אחנו ועוין  .מןרא׳יבקומה זה ייצאין עליו עבות חה אץיוצאיןפליו הגזול תכן עי שנא בדיך ואין בידו לולב מ שימס לביתו יטול של שלחנו וסיי׳רס״י
טבו׳יאפי׳& פסלו© כחוב למצי׳הדם מ״מ מץ א׳הוא ואין נא ן כל הוסיף מידי דהוס סא שכח ולא כטל קודם אכילה צריך להפסיק סעודה וליטול לולב ו ^ סיקנא בגמרא
ממוני
^סיב ועקר׳דדיקלא דא' לעיל דאוגדץ נו את הלול ' לר״י אבל לא במין אח׳מסוס
דסבי לילב צייך אני ואי מייתי סינא אחייג ה״ל ה׳מעי׳אבל ס״כועיקרא דדיקלא ( א)יי’ל-אמילז
אין ברסשי׳בל מיסיף משים רמינא מ־יקלא הוא אע״ע שאיס* כסי ללול׳ומה שח* :קו ׳ 1ח י -ו;5׳ crמנית
הכתוב לשניס לאו משוס דשני שינים כינהו אלא אמר לסן עזרא שידקדקו ויחפשו ל1לנ א נא <יי׳
־
להביא עבות למצו׳לולב ומעלי הדס יביאו סרב לעשו׳סוכ׳ענ״ל הי״א 1ז  yומדברי ג' תי\ .ף
\<
(י) 5א ;ל< « נ5
^
היא״כד בהסגרת גס כן כ׳מסיבר שאפילו של<!  7לא יקיז

יע

אח■ הלכות לולב תרנג תרנו־ תרנה תרנו תרנז תדנח

'■ /

דין שיעור אתרוג הכשר לא דק וזהו דרכו סל סמ ג סאע פ שפסק הלנה כר7יסןךס,
דאסר כביצ׳כ׳ושיעויו מוגה או כביצה כדי להעמיד הא דהידוי מצוס כין לי״מ3ץ
ז׳לסר״אש
לר׳יהודס לכל ס ד כדאי׳ליס כנ״ל ולא כמו סכתימהר״י קולוס ב סורס ס'3
כללדא״ע
צס קנה אתרוג ככיצס א״צ להוסיף עגיו אפירל יהודה ואין
דכריו נטיני ^
,«rsk

 ) 6) ZD*"jnדממבי כי" ט כ׳איירי שדקתני טי שגא כדרן־והא דמססי׳סעידתו ונוטלו על שלחנו
«3״י איירי כשאין לו שהות ביוס אבל אס יש שהות כיוס אינו הפסיק כי ההיא דתכן גבי
״ ' , Jתפצה אס המשילו אין מפסיקין ודוק׳ בי״ט שני אכל בי״ס ראשון אפי׳אס יש שהות
**
מפסיק והכי אמרי׳סתס דחפשיקין לקיומ ק* ס שהוא דאוריתא ותמהתי על הרי׳ף
למה לא הביא שקלא וסריאי־גמראעכ״ל
להתנית :
תרגל (א ) הר״אש ז״ל וכת הר״ן דהא דאסרי׳דלמידי
) <נוהגי .לאוריתא אפילו אס התחיל מפסיק ה״מ
עמדידעל אתרוג סראיי לצא׳ כימצוהלסוסי!
 /בדאתחיל כתר דפטא זמן חיובא א ו סמוך לברך כריך שנתן ריח טוב כפירות דעיקרו לאו לריח
י
,
ימימה« , 67nm
 ,י
סרא״ש
בו שליש תוכיח בבירו׳ ססי׳יממ׳דביי
הכי ואבי העזרי כתב שיש לו לכרך :הרס של מצוה אסור להריח
לו דהיינו חצי שעה אבל אתחי מקמי
*0
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מחלילתחויאלא לאותו שהוב׳בשבילו ואפייהוימות׳ילטלטלו ולא דרבנןה א ולקול ' :כתב הי״א'מדלומרי׳
(טלמלוסג׳ראוי והוקצה לפצוס  :כתב כתשובת היש בא
של לולב אס מיתר להריח בו אסרוהו לו אלא באכילה ובהנאה ומצות לאו ליהנות ניתנו
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 HJ !p * 1אתרוג שראוי לצאת בו ומצא אחר נאה
«אשיי לאזגלזג' כמו שאש כסברי׳כשהמנ׳ססתלשהתנאי
בדמי בס כיל מצוה ואפי׳היא מצו׳ עוגי־מ כגון
מהדי׳ל « ; א יג־ח מועיל בו דמ״ס מאמרו' דאמיי׳הפייס ז׳
מפנו מציה להוסיף עד שליש
I
האתרוב יו' 1נ! ד
אנומ׳ולולכ והלמוד' בפ׳לולב הנזילחפי׳
ואוכלס
פי '» ? מולמריחא אתרוג -ס לז' ימיס כ״א יצא כה
הראשון כדי להחליפו ביותר נאה
לקנות לו גוזס׳על ר״ג שהיה נשי׳ישי׳מס שגפןאלף
לאלפי לרכא או למחר לרב אשי ולא דמי
יאש1ר ׳
היודע לנענע הלולב אביו צריך
זח גאתיוג א׳יגם תקנו חכמיםסהמבובן
תרבה ( יס לעצי ס״כס דהתס חג כסוכו׳לה׳כתיבא :
לולב כדי לחנכו במצית
ורבי׳ירועס■
אל יבזבז יומר מחומש עכ״ל
שאי!
וגפג ומ״ש רכי׳יהמרי׳כו כת׳רבי׳שמחה
ממללני פ ' הזר
ךןךיןךק
 7התור׳ לולב ניטל במקדש כל ז׳וחוץ למקדש כתב דכריס אלו כנתיב י״ג חלק גובסוף
«' 3גת 11׳ 1*7לו לברך וכו׳ואכי העזיי כת ' סיס לו לגיך
י רק יום ראשון וחכמי׳ הקני שיהא ניטל בכל
כת׳ומ׳ש כעיסו׳ננסיו חייב לקכוגווענ״ל
ולא ידעתי מנין לו והרש״בא כתב סהא
דאמרי אלימתימו ליה תלת תצוהיניב׳
כוציה ביתיע משמעיאעיי״למצוס נ1ובי45
כאתרוג וסוכ׳איט מסי־י׳לתת אפי 'סליש
גמורה דדח4י' ולקחתם לכם ביום הראשון משלל אבל אם נתנו
7אש ,רזנ}  .mpמן העולס הזה בלא ברכס ואומןסמריחיס ול במתנ׳ע״ם להחזירו לו אח״כ הוא מתנ׳ובלב׳שיתננו לו כמתנה ממונו וזס תימא איך נמנו רמיםלמצוס
גחשירי <לין !ה כשמברכין על הנטילה מנהג שטות הוא
טובר׳וכת' הדא״בד ז״ל כדי פלא יבאלידי
תליי נזין א׳ו־יס כדפרישכא עכ״ל  ( :וכ״כ הכלבו ) כתוב גמוריע״ט להחזי' לו במתג' אבל אם אם׳ לו יהא שלך עד שתצ׳בו
טוני ויפיל עצמו על הצבר וכמישאמרו
' uJב ״יז,ס מ ״ה בהגהת אמירי פרק המביא כדי יין כשם
ואחייב תחזירהו לי לא יצ׳לצרי׳שיותידבו לו אה״כ לקיי׳תנאו אבל המבזבז אל יבזבז יותר מחומס סהמוני
שיי
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פיר י
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תנאו
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לא
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כמיתה ומ״מ לא כמיתה ממש אער 5יג
בהנאה דהזמנא לאו סילמא היא :
 9׳ המרדני ר״פ
למפר׳ ולא יצא ואפי׳נאגס מידו כענין שאינו יכו׳להחזירו ורוצה פלא אמיו אלא במ״ט בסב ואלתפח׳אבל
לילב הת1לא 0חל חתר־ מקבלת האש ' סיד בנה או לההזי ,לו דמיו לא יצא ואפלנתנו לו סתם ולא פי׳ע״מ שתחזירהו במצות לא תעסה אטי׳כל ממוניפכ״ל■ :
״ה ״ המ ”''ש סיד בעלה הלולב ומחזירתו למים בי״ה
חרגז  ppהיוד' לנענע סלילב אביו
נפ׳ל״! נ ^ מםתפאדעתושיחיירגו כיון שצרי׳ילצא׳ט ואם גא ההזירו
ציין?וכיימסנ ,
יכופפנפ נפ'
״־״ימים* ־'
עליוcfi6ס צי
י,׳
יתיס׳ן־עליו
 פיןבעיעפמליפיןועדפ־י ייו לא  rימיהיאפי לא החזירו לידו אלא  rwואח לאוז וומיחוין צריך לקנות לו לולב וממשנהבסוף .סיקרםי׳לי׳סמוס
6בל ל6מחליפין ד« ייח חמ  1ירו לבעלים יצא וי א שא צ לההזירו ול אא כ הפל תנאו לולב כגזול (רמב ) ואימ' בירו'לא סוף דכי
יי״,׳ « ״ t״ rני־ס מוס’עץ
לנטנע אלא מוליך ומביא ממלהומוריד
במתנה
שאומר ול הרי הוא ךל
״’ <וז 6לפיזיני &Eומולו ש*פ מצוילהסל־ף
«י »
תרנח  pההורס לולב ניטלבטקדסכלן׳ וחיץלמקדש
'נתל£ה ע״כ וכ’כ המידכי כסס יא״מ סכ 6ן דמנהגכסי וטוב לפת הלולב ועיבהכמי׳סללו כסירה ומנפנע :
ייבשוא  :וכתוב בלז״ס ( וכ״כ הכלבו ) בזמן הזה שלזין לולב ניטל בסבת 06ס גג רק יוס רבזסון וחכמים תקנו שיסא ניטל ככל מקים כל ז׳סימינו משנס בפר׳לולב
«5ז« ^
והוציאו מן המיס אין מחזירץ אותו למים שהרי הוא כ 6כן למבין סלט-ילב  :הגזול ( )ßr <1ובס׳במ׳די״ה כרלוסוכ׳סיס לולב ניטל במקד׳ז׳ובמדיצ ' יוםצ׳עפסרב
5י עיבה U -j
תרנה גר סהביא לולב לישראל בי״ט מחוץ לתסוס כתב סרס״כא שמות׳ ליטלו כ״ה התקין יגן יוחנן בן זנאי שיהא לולב ניטל כמדינ׳ז׳זכר למקדש ופרפ״יכמקדט
”'1
 P' p\ vtוכו׳גס בהגהות אסירי פר׳לולב וערכה כתב בסס א״ז שמומי ליטלו דאין פייך לגזור ז׳כדדרפי׳כת״כ מוסמחתס לפני השס אלהיכס סבטת ימים ולא כגכולין ז׳ ימים:
יגיי,מ
וס״ש אבל כשבת אינו ניטל בכל מקים לא שנא אס חל יום ראשון בשכלז אואחד
סמא יאמר לגוי להביא כדי לצא׳בו דמילתא דלא שכיס ' הוא דיפסס אדס פנו׳הבאס
כת ' כפ׳לולב הגזול אתרוג ולולב שהובא מחוץ לתסו׳כשביל יעיאל משאי הימי׳היינו דוקא אחר שחיב ב״ה אבל כזסןסכ״ס קייסאפ״ש סכשחל א׳פשאי
ס ,מ * ׳י .י6נ׳ל* בעכיר׳והמרדכי
 v:h *faמומי ליפי׳אתר לצא׳כו ואפשר כי גס ליסר שהובא כשגילו מומר לצא׳בו כיק סהוא הימים בסבת לא היה ניטל בשכ׳כססל יום א׳בסכת היה ניטל בשית בין כמקדש כין
על %
פוגריןוכו׳ועוד ראיה מגזל עצים וסכך כסס יכו'  :כל הינא דכקיאי בקיכוע׳דירסא דתנן בפ׳לוגב וערכה י״ט ראשון של חג שחללציו'
*ימג'
דברסלמצוה כדאמרי׳כס׳אלו
נאה ממנו מצו' להוסיף עדשליש בשבת לולב ז׳ושאר כל היפים ו׳ופרש״י לולב שבעה די״ט ראשון דחי סכת ושארכל
סל
(
תרנו
תרנו קנח אתרוג שראוי לצא׳בו ומצא אח
בדמי הראשון כפ״ק דלק א" י זירא א״ר סובא דמנו' פד סלים מאי היסי׳סחל כהס יום ראשון ונמצא׳שכת בחילו של מועד לא יחי ונגס׳ אמאיטלטול
מג ^פהפ ^קי•
«לחי© ' «  Aמלים אליסא שליש ביתו אלא מעת מי אימיפי ליס תלת מצומ׳ליתיב לכולי ביתיה בעלמ׳סוא ולידחי סכת א׳יבא גזיר׳שמ׳יטלכו כידו וילך אצל נקי ללמו׳ףענימ׳ו״א
אלא א״ר זירא בהידו׳מצוס עד שליש כעי רב אשי מלים מלגיו או סלים מלבר תיקו בי״ה יא הכי יוס ^ ׳נמי ראשון דאיתיס חן התורה בגבולין לא גז יו כיס רבנן מך
יידגריהר׳וע׳יז
* «**«'* vtf 3במערב׳אערימד שליש מסלו מצאן ואילך מסל הב״ס ופרש״י בסדור מציה עדסליש דלימנסו מן התירס כגבולין גזרו בהו רבנן אי הכי האידכ׳נמי אכן לאידפי׳בקכיעות
במציה שאס מייצא שני ס״ת לקמ׳א׳הדוי מחברו יוסיף שליש הדסי׳רקח מת ההדור אינהו דידפי בקבוע׳דירח׳לידחו אה״נ דמני חדא בי״ט ראשוןסל חג שסללסיו׳בסב'
^ה’* 5
*רץלהוסיף.ץתר שליש מלגיו כגון אס הקטן כמכר בשש יוסי׳ב׳דינריןדהיינוסלי׳מלגיו שליש שבתוך לכ העס מוליכין לוליב׳להי הכי׳ותכי׳אידך לב¥ס ש״מ כאן בזמן סב״הקיי׳כאןסאץ
הדמי׳ויקס את הסדור או שליש עלבי ?דמי' יחלוקלשני' ויוסיף תלק ג׳משלו דהיינו כ״ה קייס סי׳מ וכת' הכי אסיקל דלית' אלא לדידהו נמילא דחי ואלא קסי׳סני מימי
«  &hיהיייי
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4יך  8יי» היי« י שהוא כאגוז יוסיף שליש לקמת יפה ממנו ולא שיהיה מחריב לקנות אתרוג יפה
שימצא בתו׳שליש לע סתיוג שחפץ לקנות וז״ל התי׳פי׳סאס מצא אתרוג כאגוז כמו
' 1ססיסיו סבסי׳וא׳גדול ממנו שליש יקנסמוסמ״ג כתב מפרכי׳יטיץ׳סאינו ר״ל בפ״ת
נאה או באתרוג נאס יוסיף שליש ששיי לפול ' ימצא נאה ונאה אלא אס קנה אתיוג
ושיעויו כאגוז או כביצ׳ועצ׳נאס יש לו ליתןעד שליש יותר אכל אס גדול סככיצ׳אין
לו להוסיף עליו לשון מורי ר׳יהוד' ור״ג שקנ׳אמרוג באלף זוז חומריהוא מלבו מפכי
המצות היו סביבותיו עכ״ל ונר׳שכיאוי דבריו וביאור דברי הר״אש פמוסי׳שלי׳על
הם© טו׳אמיוג שיוצאין בובצמצו׳שא© סיח׳מאופו השיפו׳לא היו יוצאי׳כו ואמ׳ג
רקי״ל דהלכה כי-״י דאפ׳שיפו׳אתרוג כביצ׳נקט הי״אש אס מצא אתרוג שהוא ראוי
לצאת בו שהוא כאגוו לדוגמ׳בטלמ׳ נקמי׳אליב׳דר״מ ומיני ' כפם׳' לייסודה בככיצס
מאס קנה אתרוג כביצה מוסיף שליש לקנן ' יפה מענו לביון דלא נתת הנא לפסוק

בארץ סמוכין נהיות ב־ד ויודעים אימת סוקב
א/־חרכך ביום ראשון שה׳יא מן הגוויה אין ארס יונא
לולב דוחה סבת אפי׳לבני
בלולבו של חברו פי׳כיון דחיץ למקדש נמי ייס ראשון הוא מן סחור׳רקר׳דולקסיז
לכס כיוס מראשון כגבולין נסי' משמע א״כ אקאיס יוצא בלולבו פל תירו וייןזנז
מפויס בפשנ בפ לולב הגזול י״ש הראשון של גת אין אדם יוצ׳י״ח בלוליו של סביי'
ובגמ׳פנא ס" מ דפ״י ולקחת׳לכם מסלכ׳להיצי׳את השאיל ואת הגזול מכאן אמיו rj
אדס יוצא י״ח בלולבו סל קברו אא״כ כפנו לו בממכה ומעשה בר״ג ור׳יהופס וי״א
בן פזייה וי״ע ססיו באיס כפפינה ולא היה לולב אלא לר* ג כלבד שלקחו באלף!מ
נטלוי״ג ויצא בו ונתנולר׳יהושבמפמסלור׳יהוסע ויצא בו ובתטי לר״א גן מ 5ק&
כממנ״נסלו ר״א !3פזיי׳ייצא בו ונתנו כמסנ׳לריע נטלו  %פ ויצא גו והחזירו ליג•
ל״ל לפיססזירו « לפא אגב אויסי-ה קע״ל עחנס ע״מ להפזי׳ששס מפנ׳כי הא דאיי
רבה

ד״מ
רכה הל) לך אתרוג זה ע״מ שחהדריהי לי כסליייצר! כי החזירי יצא לא החזירו לא לא מקני אינו יכוללתזו׳ולהקנומו ל^ כיר כמתנה דלאו כר דעת הוא וכ הר ן דכחינו
יצא וכ׳סר״אס ע״ז וכן סיתס מפנה ר״ג ולהכי תנא והחזירו לר* ג דאס לא 'החזירוהו מלין הגיע לעונת הפעוטות מיירי דזוכ׳לעצמו ואיני מזב לאחרי דאי כסהגי לעונת
ספעיסו׳כק ו׳א; כקזיאקטיי כסי מקנידסאק״יצ הפעוסו׳מקחןמקחומספרן ממב
• לולא יצאו אע״־ע סכל א' לא החזירו לי״ג כן סית׳סמתנהסכל אסר נתנוסו לסביר
ויחזו הוא לבסוףוצריך■שיתנהו לו כמתנה גמור׳ע״מ שיחזיר ואס׳שיצא בוצרי׳לחזוי בסטצטלץ ומסקי נפי בהנזקין דממ? תו סמנ׳וא״ת והא איסרפ״מ להחזיר יהכיה
ניהליה ואי אקנויינסי לא מקני ולא מצי
וליתט לו כמתנ׳בהע' חז־־ה אכל אס אמי
לאהדורינמצא׳מתנתוכטלה ליתאדהא
תהוי מתנ׳שאם
תחזירהו לי
■ לו יהא שלך עד שתצא כו ואס״ה יהאשלי כמתנ׳יע״מ שתחזירהו יל ואם
קי״ל דכל תנאי דא״א להמקייס כסופו
כבתחלה צא יצא כי דהר כמי שאול ותדע
לולבא לא כפל תנאו הוי תנא׳דחייע החזר׳כטל ומעש׳רהץנו המתנ׳קיי' והפג' מליו כתסל׳תנאו בסל ונמצ׳סהקטן
טדאמיינן לקמן לא ליקנ* איניס
ויצ׳כו אפי׳ לא החזי׳לו אכל לפי מה שכידאפי׳בסתמ׳צרי׳להחזירו
קנאו ואע״פ עאיכו יכול להחזירוסכ״ל :
לינוקא כיומא טכא דיניקא מקני קני
;;  .סקכויי לא מקני ואס א״צ לסזו׳לי כמשנה
נהידקשן לאייראקכויי הואליקניליה
עד שיצבוולחזי׳לי מ זילא אצא ודאי ציי'

תרנח00
!כ׳מכרג־׳ל)
יועו ^ג לנשעס
פמחויל לו גדין
לחוור יליתן לי
נייתנה יכן הוא
גאשירי ונתא*ן
ניאח״דוכ' «'1
נתא׳ו יאסיתן
 15אתרוג5י? חגה

וא׳י׳אחרץלעלו'
* נ׳ה ותלנרי הרמי נס נראה לאתי׳נהגיע לעונת אעי׳אכלוהראשו)
לו כ״ש אם התנ׳ולא כפל :ומטע'זה רבעי׳משלכם לא ליקני איניש
אומניו יגאלאין
כסרד׳ובהג׳אשירי
ובחוב
לוליכ׳לקטןכיומ׳קמאב רקטןמקג קני אקנויי לא מקני ונמצ׳שאין הפעי״יתייייי־י
לאחרון א! א תה
אח' יכול לצא׳בואחישהגיילירו :אחין או שותפין שיש
להןאתרוגכסס א°ז מאס מוסס .עס מדנו׳כיוןשלא שסייר דאפין נח!
יובקיאי הדעת נשאי• תתנה!עיין
בשותפו׳אם יכול א' םה] לאכלו ואיןחבירו מקפין עליו יוצ כורהשי^ • צא מידו לגמרי פפי׳דס
נק«ה
ג 7יןהז
כשלו ואם לאו לא יצ׳שאיןהשותפין יכולין לצא׳באתרו המשות■ 4מחזיייןאילןו למקומווהתיכוקו׳ספצמס
נלין״תכה:
נוגלין אותו ומכרכין עליו נ אחץ אי (נ ) ונת׳כר *'«
גגי שיתן לו חכירו חלקו במתנ׳ומה ישנוהנק 7במקום שאין אתרוג
שותפקשיש להם אמרו בשומסו׳וכולו בפ׳ לאע׳נ לסחן לו
מצוי שכל הקהל קינץ אתרוג כשותפות ויוצאין כו פרש״כם כיון
בר רב הונ׳האחין עיס להתיויר לא

לחזו' יליתכו לוכמשכ׳יקקלאו כי אקנויי
סואכתכ כעלסעיטו׳מסתכ׳ביוןשהמקכל
מתנ׳יידע שהנותן אץ ניתן כמתנ׳גמוי,
שהיי צריך הוא עדיןלו לצאת כו שאץ לו
יס מחלין ( דקלזאא׳ובס
לולב אחר א״כ לע׳לו ע״מ לה־זד׳לו אלא
נותנין
הקהל
שכל
פירשו
כאלו
מסתמ׳הוי
לצא׳בו
כדי
שקכאווזו
עקכו אמתג בחפיסת הבית נטלו א' מהן
צ
אח׳אין
.מחן לו סתס והזקכל מחזי לו סתס וא'' חלק׳ לכל מי שניט׳לצא׳בו ע״מ שיחזירהו לחם כיון דבענין
ויצא כו אס יכול נאכלו יצא ואס לאו לא
 .סנאי דסא ר״ג נשןבמשנה ולא אמ׳לו ע״מ
להחד׳אלא כיון שלקח־ ר׳ג יצאת כו ולא
אואוץינין ונוטשחקה  -גס  . .דו בשע ההלל י^ כר 1אולקחוכפעו׳ירוסתאביה׳נתפ־ס׳כבי'
היה ל ו מחי ססתמ ע׳ מ להחזירו נתנו מקוץח׳־*
עיכל זמן סלא חלקו ונטלו א' מן האסי׳בלא
ט״כ ורגר פשוט הוא דלענין לצא׳בייות' עליו ונותנו לזקנים ומברכי; עליו ושוב ניטלו כל אשחר מחברו
ימודעת חכרו ויצאנו מאין אסאיןבאסץ
סוכה ממנה ע״מ להחזי׳אלאשכאלתדש שמכרבקעשו ס .הקה יצאו ידי חובתןאו לא והשי וראי כשא
צרי׳ מקפידיןזס על זה ויכול לאוכלו כלא
דאפי׳כמתנס סתס היא ע״מ  cl ^j nciהחג מיויבי־והלא׳יצאו ירי חובתן כאותו לולב אב׳ .ביו' הראשון
הצכו׳אורשומא כגק שיס צתרוגי׳היכה בתפיסת
■ יו לו לא יצא יאה נגזל ממנו ולא כלא' לילב שלו ופן ראוי שתעשו להיו׳קונין הלול' לא' מן
לאהחד
לעצמוהבית או שימצאו סיכה אתמגי׳בפיראו
תסתכר׳אע״ג שיקחנו מממונו או שיתנו הרמי׳לחזן כמתנה והוא יקנהו
החזייוכתכבעל העישור
וסזי׳ימי׳הדא חזיי־סכדאערי׳גכיאיצטלי׳ וכי״ט הראשוןיתנו במתני לא׳מן חזקני' וכל א׳יתנהו לחברו במתנ׳סכבי יצאו ואין צייכין לו עור יצא רקיע ן
לו לכס שהרי כולו הלו הוא ואס לאו לא
עי שיביא ליד סולם ובאשכנז וצרפת נוהגים כרש״בם :
דאמרי׳תתן לו את דמיה דוקאכאצטלית
יצא דכתי׳וצקחס׳לנסמשלכ׳שיה׳כולו סלו
אמיי׳מה לי היא מה לי דמי אכלאתי־וג
שגמרו ההלל אומי קריש שלם ומוציאי'
LDj
^
n
ולא4סקצתו סלו וסייף והרא׳הביאו מימר׳
כי אמי־ החזירו לי מקא אתי ג קאלצא'
שני1£3״ sבא' קירין שור או בשב בפ׳אמור וכבי זו כפ׳לוצב הגזיל וכתבו עלי׳ס״ס דהני בי
כדאמי־ינן
לא יצא
י״ח ואס לא
מוריהמפטי׳חיכגו׳המוספין ובט״ו יוס לחדש
החזירו " יי " ׳‘ ' ל 'v7 1Jl
כו ' ' 'v7 .״ ' ״ י י
הז׳ומפטי׳כזכרי׳הנה מיי חמי לולב כסותעי־ת לא נפקי ב! ה
נכי אחין שק
ראש ונו
הצבורואל vmmג
ומתפללין
יוייל« ידי חוכמייהו כיומא קפא עד דיכיבחד
יכול לאכלו
^
:לו,יצא«יו5ס
מוסף* י» »<»
מו״מיי *! >*t .n
<דח!ר׳<ימ,׳' יום בא ומחזי הספרי ואו קריש •«,
«’ .
לאו סזי׳סיאעכ״ל ונסה"■ ) כייס שגמרו וג׳אחרונו׳ וקדוש' היו־כאמצ״אתה בחרתנו מפני חט ^ נו
מוסף לחבריה סנרוא דיליה ואי לא לא נפיק
וס׳ש יבינו
יום חג הסוכות הזה ובו׳ממור ובחמשה עשר יום לחדש הזה וכוי ונ״כהימ״בס ז״ל *
מכאן שנותן לולב לחכירן כי״טראשון
ומהשטהגין כמקום שאץ אתרוג מצוי
סתסמתי׳פ״עלסחזי׳ה-א יאיעדב' דמוגס
ומחזיר ש״צ התפלה ואומר קדיש.
אתרו׳בשומפו׳ויוצאיןכו
® כך או׳הושענ׳ויש שאיןאומרין קדיש קודם סכל כקסל קעין
היא אמ״פ סלא פירש דאין אדם מפרקן
ף ^ ךןך
הושענא ונוהגי] להקיף התיבה פעם א׳ בכל פרש״בסכיוןסקנגןו 5ולצ 6׳מ מסר*מ הוי
ממצותו ונותן לאחייס דסא הנא שפס
השביעי מקיפין כאלו סי׳וכו׳כ״כ בפיי״נוהבי׳הר״א׳בפרק
נתנו להן י״ג ואפ״ה אמיי׳דקמ״ל במתי'
וביום
אותה
כשמקיפק
התיבה
!
?
ס״תע
]
ומעלי
יום
לולי:הגזול :לגליצז בפס תשוב׳רבסרירא
ע״עלהתזי׳שממתי׳ועל זה סמכיליתןכל איתה ז׳פעמים זכר למקדש רתק ככל יום מקיפין המזבח פעם אח׳
ח׳הצליח׳נא ר' יהודה פד סיף הסיע כתבו הר״אש בפיק לולב
אד׳לולבו לחברו בי״ט ספ׳וסעמ׳דמסתב ,וכיום השביעי ז|:פ ואוי אנא ה׳הושיעינא אנא
הגזול והחילוק שכין דעת רש״כס לדעת
הוא אע״פ שאין כאן ראי׳מוכסת ומוכיח'
וכעודומסתב׳דכיאמ׳החזירו יצא רוקא או .אני והוחוש^ ע׳נא אני וחושני שמו׳שלל׳ב ומה שמזכי־ריןאלו רב סרידא פשוט דלדס״בם א״צ להקנותו
כסהחזייו כסכין שיכול עדין לצאת בו הא השנים על שש עמו אנכי בצרת וכתי׳ואני בתוך הגילה והוא אסור לסוס ארס אלא גובין סתס וקמץ אומו
חס החזירו לאחי ספכר׳מל־יפו לא יצא בזיהייככיכול וגם אני והו בגי׳ אנא ה' ויירו' איתא זכר ?!יריחו ורב סתס ונוטלו אח' מהם ויוצא3ו ונוהגי
לחברו ייוצ׳בו וטסמ לתברו וכן כול׳ולרב
-לאומדן דעתא הכי הוי וחזי׳דמי׳סכא לאו
,
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,
קזר׳היא ודאי דאלולי קפיר ו ^ יכ׳לעידק טיב הוא כדי שלא להוצי׳הספ׳שלא לצור׳כיוןשאין קורץ כו אלאטיירא צרי׳לסקנו בפי׳הדמיס אוהלולב
אהא דאסר רכא הילך את  -וג זס ע״מ שאין ניהגין כן וסיד ההקפ׳פתירב האי ככל יום ב״פ אילימינו ואח׳לא' מן לקהל ומלכו ואה״כ יתנסובממב
סתהדיסו לי נטלו ויצא בו החזירו־יצא לשמאלו:ןביו׳הז' נ״פ לימינו וג" פ_ לשמאעו וא׳לימינו ואין נוהגין  pלחברו ויוצ׳כו וטמנו לחביו שדסיב׳לידי
כלום וס״ה כתב כסס סרע״בא מססברא
לטון דאינו יוצא כו אלא כשקיים תנאו
עתה אלא בכל יום אח׳לימיבו
לי דסא דאחין כשלא לקחוהילכא' בו היא
היאך יצא בו סא באות׳שעהשהחזירו
איני בידו וליצ׳למי׳דטשאמ׳עעכשיו מיירידכסהסזירו• וקייס תנאו איגלאי נדלתא אלא לאוכלו ולהרי׳כו אכל לקחוהו לצא׳בו ודאי בכל גוונ׳יוצאץבד דאמרי׳יס בריר׳
למפר׳דהוי׳מתנ׳פעיקר דא״כ ה״ל לפרושי למלתיס וי״ל דרכ׳ס׳׳לדנל האי׳ע״מ כאו' שהרי בשע׳סלקסוהו היו יודעיןס 6ימ ראויליחלק ועל דע׳צקחו עבסע׳־זיסלנוכל'6
מעכשיו דמי כ״כ הפו׳גפ׳מי פ אחזיי וא״רו היכא דלא הסזייו אמאי לא יצא הא מנאי מהן לצא׳בושיה ' כולו שלודומי׳דסומפיןסידרו הנא זס מזה שהן נכנסין לחצ סניהן
למעשבדכי* א׳היא והתנאי בטל והמעשה קייס כדאמיי׳יכפ׳מי שאחזו תירצו הסו' האין כה דין חליק׳כמו סמבוא׳נפ״ז מה/דרי׳והטע' שיש כריי׳שנפלקהוהו על יעת
כפ׳י״נ דרכא סבר דלא בעי' תנאי בדכי אחדומעש׳בדב׳אחר א"  :שאני התס דס״ל קנשפתפו פכפעשכל א' מהן נכנס יבא שקוס דריסתו פלו אף בלול׳יניו צ׳בו ואינן
כליהאו׳ע״מ לאו כאי מסכשיו דמי ונמצא שאינה מגויסת עד ספחזר׳הניי׳ואז אינו צי־יכץ לכקנו' פכ״י ואסס׳שעל דעת זה סמכי בסיכה מקומו' סליקסיס לולב א׳ונל
סלה וסיתרין זה’ אפ זס התנאי יהמעש׳אבל יבא דפ״ל כל סאי׳מ״ס כאומעכשיו הקהל יוצאים בו כין כראסון בין בסנימכ״ל  :והיבא דסניס סויופיס באמיוג׳א
למי לא סתרי אהדדי־ וכליי? יכינו וייא שא״צ להחזירו לו אלא א״כ כפל תנאו וכולי וא׳מהס איני רוצ לוות חלקו לקניו ולא למכרו לו חכרו או׳או מכור לי חלקך או קנס
הגהו' מיימו׳כ׳כסס סה׳ו .וו״ל א״נ צרי׳סיאמ׳ע״מ סתחזייהו לי היי הוא לךכמתנ' לך חלקי והלה אינו רוצה לפי שחצה להפסידו על ו♦ ודע דבהאי מימר' דאלזין
ואש לאו לא יה א שלך אלא פלא חס להאריך ע״כ והקשה הר״מךדאדרב׳אס לא יהא חקנו אתרוג כתפיסת הכית מסיים בגמ׳וטקא אתריג אכל פייש פו דמון לאוכמב.
כתנאי כל זה כ"ש[סהמתנ׳טוכ' והמנאי כטל ואפי׳אס לא יחזיר וצ״ע עכ״ל :ומ׳ש רס״כס דלא גרסי׳ליה אבל הרי" ף גריס ליה בס׳לולב הגזול וכ׳הר״ן אס יכוללצכלו
רכי׳אבל לפי מה שכתבתי דאפי׳בסחמ׳צרי׳להחזייולו כ׳ס אס התג' ולא כפל פשו' לפי שיש סס אתיוגי ' אסרי׳ומגיע זס לסלקו יצא רכדידי׳דמי וכ״ה ואפי׳יס w
הוא^ דהא ודאי ליכ׳למי׳דטפיפד־׳ף כי לא אמני כלל מכי אתני ולא כפליה לתנאים אתיוגי׳אחרי׳מאן פלג ליס י״ל דהכ׳כאתין סאינ׳מקפידין זה על זה פסקי׳יהילכך
דכיון דמסוס דאזליכן בתר אומדן דפתא הוא דאמרי׳דאס לא החזירו לא יצא אע״ס .כיץ שאף להס יש אתרוגייאפי׳נטל זה סיס' אין מקסידין לכך אבל אס אץלהסאלא.
פלא הזכיר החזרה כשהזכירו ודאיי לא מיגי׳גרע והלכך אע״ג דלא כפליה לתנאיה או פייש או רמון ודאימקפידץ הס סאף הס מצי לקיי׳פצו׳כמוהו וגסהרמ״ב׳נר׳
אס לא החזירו לאיצא :כתב הרוקח ככדרי׳פהשותסין מחכה סאס הקדישה אינם סהי׳גור׳כגירס׳הרי״ףשכ ח״ל האמין שקנו אתרוגץ מתסיס׳ הבי ונט׳א׳מהסאממ,
מקודס׳לא שמה מתנ' על כז יאמ׳לחכירו אתריגהז כהון לך במחנ׳ע״וזשתחזירהו ויצ׳בו אם יכול לאבלו ואין האחי' מקסידין בכך יצא ואס היו מקפיד ין לא יצא פד
ולא יאמ׳לי מכ״ל ויש לפמו׳סליו דא"כ רבא מקט הילך אתרוג זה פ״מ שתחזירהו לי סיתנו לוסלקיכמפניואסקנ׳זה אמרו׳חה ערי׳אי שקנו כאסדץאמיז! ג ורסון ופייס
לאו דוק׳יקס לי והר"! כ׳בס׳סנז׳כל מחנה שאס הקדיש׳איכ׳מקודסת אינו מתנ׳כלי' מתפיס' הכי׳אינו יוצ׳כאתיי׳עד שימןלו חנקו במפכ׳ואע״ס סאס אכלו אקמקפידי׳
מהי דמתכ׳ע״מ להחזיר סמה ^ תנ׳אע״ג דאס הקדיס׳אינה מקודש ^וכדאמרי׳כפ' עליו באכילתו עכ״ל וכיא׳ה״ס דכל שאין ישס צמרוגיסאחריס א" פפ שאץ פקניידין
יס ניחלין סאני הפס דמ״מ לסעת׳מתנה היא אבל מתני זו סל סורון אפי׳לשעחה עליו באכילתו אינו יוצ׳בו לפי סכל שאין סס מאותי המין אין מחילת! גסת׳יזועל׳
איכ׳סלא נתנוון להקנותה לו כלל אלא סתקר׳על סמו כדיסיס׳אביו מותי כהעכ״ל אבל כפיס סס מאיתוהמץ אפי' הי׳זה ממיל׳מןהאסי־י״מסילמן מופלה לפי פאיגן
מקפידיןמכ״ל ודכייו כדברי סי״ןז”ל ג חרנס ואחר מנערו סהללאו׳קדי׳סלס
 01טע□ זס דכעי׳מסלכס לא ליקניאינים לולבא לקק כיומא קמא וכו מימרא
ור׳זירא בפילולב וערב (דמו ] ופרש״י מקנא קנידרבנןתקינוליס זכי׳לנפסי׳אקנרי ימוציאץ כ׳ספרי׳דץסזצא׳ב' ספיי׳נתב׳כסי' תפ״ח :י ' 0ש פקורין פוי או כשב•$
סיס
פז וספטי' בזכרי׳סנס יו׳כא לה׳פשו׳בע בכי ספי':

חהנ• גני קסן
ונ׳כלי׳ו הל׳ן:
(ג ) ינת׳נממונ׳
מהיי״ל סייק״ו ל
מו^ ר׳ם 7גונין
תעית אתר 1ג למי
מיזיןלקי 7ור«3ו 5
על
«ופלות
העשילי׳טסי חתל
הענייס ונת' עוד
שס דאין ירולין
לנו ן• א ;ה שתתן
לאתרוג פאתל
חקויג
שאינו
ןנלנר:
(י ) יויל הגח׳קון׳
ה :לולנאמג׳הירין
יחי־ל לדנר סס®
והמתג נ לעסות
מניה* ם) המוותר
ראיי להיות <ו 5ג
יאתדוגן נמני
עניו! נדי לעסויג
הנענועיןנהלכתן
ועול  3nsגני
אנס

נ

מג רסן

•עת5הם

ס׳תעיןואיןיולעין
להעלו על ד ! תן
סוה׳סיהייגמתד
י לא נהג ו5היוזן
למל התפל איגרוג

א'אצאח״זחק
יגלל הריס ! כתג
עול נאהוילולולנ
נתג ח אתרוג או
 8אר מנות שסגול
אותו
מוכרי!
כיאתרי׳מח' לא
אינעי לן צולוולי
נולי האי עכ'צ ! נ'
«הרי׳ל נ אןא®
יוס א׳נשנתירא®
גל א' ףרתי 3תיה ,
לו אתרוג <15«5
« 1י»*.7

ד״ט

$ןח הלבות■ לולב תרס

תרסאתרסבתרסג

תרם )0
תלס אחי כ אומי הוסענ׳ומ׳דתנן ככל יום סקיפין את המזבח פפס
א׳וכיוס כי״ט שני וכיום סביעי ספק שמיצי לא מבחכין מוצא שאין לולב נישל אללוו׳ימי׳וזס
ןק «י׳י
»
השביעי ז׳פעמי׳ואומי אנא יי׳הושיעה נא אנא יי׳הצליסה נא
רבי הטעם אינו נ״ל דכין אמר זמן כי״ם שני ובין אמר זמן ביוס ראשון ספק היאועיש׳
™י**'* * ',
?*
יהודה
או׳אני
והו
הושיעה נא בס׳לולב וערבה ומ״ס רכי׳אני והו שני שמות סל
פ״ב איכא למימי אנן דבקיאין כקיבועא דירחא ואינו ספק לני אלא מנהג בעלמ׳קן0
כן
פיס״י
דמפ״ב
שמות
סן
הנקובים כג׳מקראית הסמוכים ויסע ויבא ויט
ושלשתן מה שאנו עושים סט ימיס אבל אס נברך זמן ביום שני אז אנו מיאי' בשעתנשילת
* »גין ני״רח בטע״ב אותיות ועהס סס המפור׳אות
לולב ססן ספק וכ״פ רס״י בתשובהסל)ץ
«י*לנ »!ן «יסס ראשון סל פסו׳ואחיונ׳סל אמצעי וראסוכ
'
ובשבת אין מקיפיןב כתב רש״י דאף בחול מי שאין לו לולב
לא לחמן ביום שני וה״ר שמואלסאיבר'כת3
"יה ;^ " ' 0סל אחרון
וסוזי״וסלוכן בזה הסדר
דכל כולססשססא '
יקיף ג כמו בשב׳שאין
מקיפיןכיוןשאין לו לולב
וייסע ה׳
הלילה וי׳ודויט
וכת׳רבשריר׳בסס רש״ידמכסיו שנהגו לברךזמןבפעת
נטילה"6כ צייךלררך גסביו׳השנידסע
15
סהולנין ידחם ושס סל 1הוא אני אל״ף דישרא׳נץ ראשון גאון שאין לומר הושעג' בשב׳מפגי התינוקו׳ שישמעו שאומרים
יום
ראסוןסול
הוא
לנעיו י«ם נני* דהענן בחשבון סל מפר׳ויו״ד דרוח קדי׳ :בשכ׳כמו כחו׳וילכו גם ליטויהלולב אכל כשאין אומרי׳הושענא
ולא
יצר
> דזמןלאמוקן
מתברר לחם  :ונר׳דכיון שאין מקיפלן בשבת מתברר להם במה לאמרו אלא כסמ׳נטילס צו כשעתעסייס
סנ'ייז ״ <rגיזיא ומ* ש רבי׳סמזכירץ אלו הב' שמו ' יותר
אפילו בחול אבל אס לא
צמיוppp3
שאין
מקיפין
וא״צ
למנוע
מלומר
הישעני וכ״ב בי׳ח ואומר קריש
” *" 1'",,Jמ י פאסריסעל סם עסו אנכי בצרה וכתיב
עסייה ואמרו בחול לאחי עשייה לא ^
!
ונפטרין
יורת פניהם ואט במוך הגולה וכו' כ״כ סס בתו׳ ומ״ש
לבתיהם:
וצריך לאוסרו בשעת נטילה מיסוי*!,
ל #ערנ7הימ< וגס אני והוא בגי ' אנא יי׳כ״כ סס רס״י :
תרסא
למנחה מתפללין כמו ביוצר וכן
כערבית דנ* אט הכא מטל ו לשם מצוה לברךעליו
מד*י  ' 5",נ
*י נ
וסדר סהקפות כתב רב האי ננל יוס
כמו כליל ראשון ובקדוש של ליל
"ה ? \
מ,הג
'
ם
ועדיף טפי מנטלו בחול אסר עשייה וק
ב״פ
א׳לימינו
וא׳לשמאלו ונו' ואין
נוהגין ביאומר קידוש וזמן
לניז 1פקיעין ז ע
ן
,
1
"
י/
אחריו מיד ואח׳ כך סוכה דזמן לא קאי אלא מסגין באפכנז סאק מביך זמן’עלהלולב
|מזג ,אין ,׳ע״ת אנא בכל יוס אחד לימינו כ כ
ע 3הנייוה לאנז כתב רש״י דאף בחול סי ברוקח : pאקירוש ולא אסוכה דאף אם יום ראשון חול יצא בזמן רסוכה
ביוססדעכ״ל  tTO 'i :רכינו יא״אז״ל
שאין
לו
לולב
הלכ׳צרין שלא להפסי׳בסוכ׳בין קירו׳לזמן• ואבי העזרי כ׳שאף כסכיס לסברא ראשונה כך משמעמתוך
<יה׳ -יןל "ינ  6ףלא יקיף כמו בשבח שאין מקיפין וכו׳כ״כ
לכייחזימיש וסיהונ׳פאס חליו׳א׳בשב׳
בליל ב׳יש לומר זמןבאחרונה כמו יקנה״ז אע״פ שהזמןאינו חתר
יז .^ 0ישמ ’^ה בהגהת אסירי פ׳לולב וערב' אסא דאמיי'
על ההבדלה וא״א זיל הסכים לסברא ראשונהא :
סכרי ' לאמיץ בסט וכי ' פשוט הוא מיק
^ ' ^ ^ לולב דאית ליה עקר מן התורה יוס אחד
תר  0ב  □ 101ב׳מתפללין כמו כראשון ונוטלין לולב שאין אני מברכיןכספ,עשיס אלאבשעת
" 1נ ,איןש״ תעל עבדי ' כל זאכר למקדש וכו' פייס
רי״בן
נטילת לולב צריך לביך בפעם סראסונס
«ביי* 5מאמ׳66ץ ומהאי טעמא היכא דליכא לא
ומכרכיץ
עע
אתרוג
ולא
נטילת
לולב
:
וכץ
כל
שבעה אבל ל׳ענין
שנוטלו־ומוציאין ב׳ספייס וקורץבא׳כמו
זמן
כי״ט
כ׳נחלקו
בו
ה״ר
י "' " לולב לא מקישין סביב הבימה
שלמי
פעס
א׳בכל
ברישמשון כי שאין לאמרו רממ״נ
אתעול ומפטיר במלכי ' ויקהלו פשוט כע׳
יצא
כזמן
שאמר
כראשון
אף אם
( ) :לכ״גי ^ק ^ יוס ושבת יוכיח סאקלולב ניטל בו ולא
הוא חול דלא גרע מאלו אמרו בני העיר וכתב רס״י שטעס הסטיס !ו
 , «,3זערנה לן מקיסץ וכ״כ רש״י כתסוכתו
בשעת
ועודסאריך
עשיי׳שיצא
ולא
דמי לזמן דקידו׳ שאומר כליל בישאיתו
מפניסחנוכ' הכית היתה באותהאסיפם
*ל״י! ע׳אוגת־ בא׳ז ע״כ • ובא״ח כתוב י״א
שאין
מקיפין
הוא
בשביל
היום
ולא
בשביל
הסול  :וכ״כ רש״י ור״י וי״א שצריך ובחג הסוכות :
ומכאן קשהלמנהג
יייעי׳
בלא לולב וי״אשמקיפץ פכ״לנכת׳סכלבו
לאמרו משו׳שלא תקנו זמן אלא או בשע׳עשייה או כשע׳נטילה טוליטולה שאומייס ביוס השניהושיענו
“
כם־י־ן־־י
ססנלג
ניכונא
שאס גא לו אגל ואם היה אתמו׳חול איל לא היה לא שעת עשיי׳ולא שעת נטילה
כחגיגת יוס סני לכיון סעסינו אותיקדש
<והג
s
|
כן
.
בחג
הסוכו
אינו
מקי
בהושענ׳לא הוא ולא
הלכך לא יצא בזמן שלאתמול וא״א הרא״ש ז״ל הסכים לסברא היאך כעסנו חול לופר יוס סכי אינו יודע
(ל ) אנל? 6ו היוסבי׳עמו ודברי תימא הס למס יפסידו
הראשונ׳וכן נוהגין באשכנז ומיהו נרי שאם חל יום ראשון בשל למה הוקס' לו יותי מפסוקי הקרבט׳ממס
ייי ^יו י !'6איל ההקפ׳וכן כסגו להקי' אפי' האכל עצמו ד•
האנואועריס בואתי״טמקראקדשהזס
■טן׳נל ' ׳! שז
מחפללין כמו שצריך לאסרו כשני כיון שלא אמרו בראשון :ומוציאין לספרי'
אגל מעי תון
יגןאמ
.
תי־״ס ^ ׳
למנחחוו !
v,
וגס ברכת זמן פאט מכרכין בו וממס
אגזדא(, 5־
וקורקבאלמואתמו׳ומפטייקורא
גיל
ביוצי
כמו
יכו
אתמו׳ומפטי׳במלכים
וכקדוש של ליל סט או קידוש
פ אנו עושי' אותו קיש לכל דבריו ופסוקי
חרס& (א ) וזמן אחריו מיד וכד בס׳לולב וערבה כתב ויקהלו דע בהוציאי אותם מארץ מצרי׳ומחזירין הספרי׳למקומן
קימות סמוספין אינס קושיא למנהג
»עא"«
היא״ש ח״ל גיסינן בפ׳סחליל איתמר רב ואומי קדיש ומתפללין מופף כמו אתמול ואולקרכנות חמוספין
טיליטול׳שבכל ספרד לא היו אומיי׳פסוקי
ת<
'
m
יהודה
אמי
סוכה
ואס״כ
זמן
רבסבכ״ס
ובחמשיעשר
כמו
אתמו
'
ומכאן קשה למנהג טוליטולה שאומרו׳
קימות המוספין וכעיקר הקימיאעי״ס
!
אמר
זמן
ואש*כ סוכה והלכת׳סוכס ואס״כ ביום הלהושיענו בחגיגת יום
!כעשנולדכיון שעשינו אותו קודש היאך מקרא קדס ומברכת ומן שאנו אומרים בו
ונ״כ א.ל?רהס זמן יש מן הגדולים דבליל סני אומי זמן
ח
וללומד
יום
שני
:
וכן בכל דבריו אנו עוסיס אופו קדשי״ל
«מהרי׳ל ««,לס החלה דזמן לא קאי אסוכ ' דאפי׳אס סיס
המועד מתפללין ערבית שחרית
ימאי יוס סט יוס כ׳להקפ' ואע״ג דקאמי
קי זז < ' J;6 cליל י״ט ראשון יצא כזמן דסוכ׳ולפי סברה
כדרכן ואו יעלה ויבא נעבוד׳ ולמע? ה בח׳פפח בחגיג׳האי הגיגה לא לסרן חג ומועדהוא
נניצי־יא שח -לקיבקנסעת עשיסבין
כתבתי אם יש להזכיר בו יום מקרא קדש הזה וגומלין הלולב אנא לפון הקפ׳וססב מלשון יחוגו וינועו
יראז  :| W>) J; ,לאחי עשיס קאי זמן נפי אשוכס וראבי ה
ומברכין עליו וגומרין ההלל ומקיפקהתיב׳בכל יום חוץ מבשבת ואפילו את״ל שהוא מלסון חג ומועדי״ל
תרסג(  0כמב שבכל פעם י״ל זמן באחרונה דהא
«ייזיי״ל י״ט שחל להיות אחי השבת מכרךיקכה״ז ומוציאין פיית וקורין בו ד' בקרבנות החג שבפנחס ורבו הרעות להכיקאפר הושיענו כחגיגת יוםהזה
שהוא יוס סכי להקפה ועי״ל דחגיג׳מלסון
ג'דג/ ,ג,וכינ" ׳' ,א ע" ג דזמן לא קאי אהכדל׳וי״ל דלא דמי כסדר קריאתן והעיקר כך הוא שביום הא׳שלה״ה קורא כהן
חג ומוע׳ הוא ויום סט לחגיגה זו קאמיי'
מגמיס 15מ  .דהתס היינו טעמא משים דהבדנה טעונה וביום הב׳ולוי כיום הג׳וישראל חוזר וקורא וביום חג׳ והד׳
קורא ואפילו הכי אין אנו פושין אומו סול מך
(<); ג״גין*«3ר כוס הלכך אין להפסיק כזמןבין ב״ע הגפן ספיקא דיומא
שהוא ביום הב וביום הג ובשני קורא כהן ומום פאע״פ שאנו חוגגי' סט יפיס לאיתחייב
קדלמאתי׳״דלף להבדלה אכל סכא אי סוכה לא בעי זמן
הג׳ולוי וביום הד׳וישראי^ חוזר וקור׳וביום הרביעי' והרביעי חוזר שהיום השט חול דהא איפסר דיוססני
•״יי'
'ה בלילה למס יפסיק בפוכ׳ו בין קידוש לזמן
וקורא
וביום הג׳וביוס
הד׳וכן כל הימי' דע יום שביעי והוא בכלל עקר ולא דמי למברך על הסוכה בשמיני
^ 1שמ מ׳ ^ 9דסא איכ׳אמוי׳ דס״ל
דאפרי׳ב־יה שהוא עושהו חול;
 !#מיים m6בעי זמן סמוך לקידושדאפי׳בליל א׳דסוכ' ומחזיר ס״ת למקומו ומתפל לין תפל׳מוסף ׳נ ראשונו' ונ׳אחרונות
וקאינמיאסוכס
תרסג בחול הפוע׳מתפללץ פיבי׳
«« יטענד׳ ש״י׳ דבפייה וא״כ בליל סני אי סוכה לא בעי וקדוש׳היו' | גאמצ׳ אתה בחרתנו מפני חטאינו ואו׳קדיטו ואומרי׳
שחרית ומנחה כדרכס
״  fענ׳ 5י ע#ל זמן לכ״ע ראוי לסמו׳סזמןלקידו׳מיד עכ״ל בכל יום כקרבנות המוספין ספיקא דיומא ביום הא' אומי כאמור
וסמרד׳כ׳סס פתי הסגרו׳ולא סכיי׳ובמ״ס וביום הב׳פרים בני בקר שנים עשל ואילי' שנים כבשי׳ בני שנח ואומר יעלה ויבא בעבודה נתבארכסימן
ארבע עשר תמימי׳וביו׳ הנ׳פרים עשתי עשר ונו׳ובשני או׳וביום ת"צ :
 föpoiהתיבה בכל יוסחוץ
קריא ת קה5מ סי' צ״ה כתב שהם היו נוהגים כראבי״ה :
מבסבת
נתבאר
בסי׳תר״ס  :ומוציאי{
«טעס שאחריס תרסב
וביוםשני סתפללין כמו הנ׳וביום הד' וכן בכל יום וסי' שלא תטעה לעולם הפרים והימים
ס״פ וקור ין בו דכקרבמת החגשבפנחס
נסוכות !׳כ
ביחדהסי״ד
הראשון ונומלין לולב
ושבת שבחייהב ערבית שחרית ומנחה מתפללין
פקורין בו ד׳ססוע כ פ׳הקור ' פומד (דכא)
®
כדרכה
' 1JJJומברכין על נשילת לולב וכן כל שבע׳ בס׳
ואו׳יעלה ויב׳ בעבור׳ ובמוסף גיראשוגו׳וג׳אחרונויאתה
וקורקבקרכמת החג פשוט בפ׳כט העיר:
•ןזש « *• * « לולב ועיבה איכא מ״ל דאינו מברך מליו
בחרתנו וקדושת היום באמצע וכולל עמו השכת
לומר את יום (ד ף'ל א ) ומש ורבו הדעות בסדי
«הומגיש < כן היא אלא ביום א׳בלבר
ואיכא מ״ד דמבר׳פליו המנוחה הזה ואת יום חג
הפוכות הזה וחית׳ מקדש השב׳ישראל קריאתו והעיקר כך הוא שביום הראפץ
«להייגזי-י׳ינ׳ף כל ז׳ופסקו הסוסקי׳ כמ״ד כל שבפס בעי והזמנים
ומוציאין שני ספרים וקורין באיז׳בפרשת כי תשא ראה סל ח״ה קורא כהן וביום השני ובו' בסוף
״* 5 6נמ
•גמשת?s״׳ t
איז ברכס :ומ״ש
זמן בי״ט .סט
»  s 0אבל ״לעטן יי
אתה אומר אלי ומפטיר קורא קרבנו' של ספיקא דיומא לפי מה סוכה אתקין אפימר מכריע' דמדלגי
?הומ
,,
ס
בחלקו
פ
י שלמה ב ר שמשון כתב שאץ שהוא היום
ומפטיר ביחזקאל ביום אב גוג ולמעלה כהלכו׳ פסח דלו גי וכתבוהו הרי״ף והר ' ׳אש בפרק כני
עכ8ל !ז״ג ?לע"« לאמין וכו׳ז״ל הר״אס כפר׳ לולה וערבה
תרפר מום
המיר ופירשו כפס גאון כמו שכתב רכיבי
כתבתי למה מפטירין כך
מ6גי "*®ייי" ,ולעצין זמן על הלולב בי״ט פני כתבו רבי
ומרי כפב כך היו מהגיס רטמיסנים
מ5י* ' ייע נפי ' שלמה כר׳סעסון בשאלתי אם אומיי ' זמן על הלולב ׳"ט ב ' ותמהני על מ״ס
בה״ג
הראסוט׳קוריןב׳ספקו׳היוס וסג׳בפ׳יוס התחילו סאינה מספקו׳היוס גללוסרכיי!",
*<5קיס v
דזמן דכסאפטי דלולב והלא לענין לולב מפסקי לילו׳מימי׳ור״י פסק
לאקאימריס חוזר מה שקראו שנים הראשונית וההוספות הקשו מליו וכתבו סס שראוי להנהיג
בקרנגיתיהס 3נ/
זמן
בי״ס
סט
וכן
נהגו
גדולי
גימיזא
ופעם
סלהס
ממ״כ
יצא
בזמן שאמר ביום
הא׳ סביוס אסד של ח״ס יקרא סראפון ביום השני והסט כיוס הג׳וסתר שלישי כיו׳הסני
«תן הומטיי ;
דאפי׳אתסר ליס דחול הוא הא אמרי׳סעוסה לולכ לעצמו מכרך שהחיינו ושוב אץ ורביעי ביו׳סג׳וכיוצא קורץ בספקות ככל יום ויוס ^ יהרמ״כס'3פ *גמהל׳מפלה
י מכרך כספ׳נטילה וא״כ ה״נ יצא בזמן סבירך אתמול אסי׳אם היס חול ול& דמי
לזמן בקצת נסחאול!י כתיב כמנהג רבותיו סל רס״י ובקצת נוסחאות כתוב כפי' הגאון
סל קדוש שאומר בשני סלילו׳ דאותו הזמן הוא בשביל היום ולא בסביל
הסוכ׳ולולב
סכתבו הרי״ף והי־״אס ונוסח זו עיק׳וא״ת מפני מה אין מתסילץ לקרות נספיקו סל
מידי רהוה אשאר י״ט ועוד קשו׳ דבעי׳נעילסלולכ ( ימים
ואס נברך ומן מספק יום מיום שניכבר כתבו רס״י וסרי״ף והי״אש והר״ן ססטעסמפניפאין להזכירגי
וביום השט ללא לזלזולי בקדופתהיום :
ובאי!

תרסג בחוד

ומנחה

זש

ד־מ

ובארץ ישראל שאין ספיק' דיונן אין קורץ כנל יוס כי אס פ' היום ב לב ד כי כ״ס
נרא׳היא דנהגינן שהחזן נופל פוד ערבה אחרת עס פיכה שבלולב דאותה פרכה לא
תרסד(<) f
הסניסהוח ראשון לח '! ; קורא כהן פרשה כיוס השני ולר־׳הג׳העוליס אחריו ח זייס
חשיבת נערכה מסיי להא ס״למלבא' צ לגד ואס היכיףפל ד מיני׳שנלולב ואגדו
? ,ביגיוגהוי׳
וקורץ אותה פ עצמה ועל דרך זה ככל ייס משאר הימי׳ :
ושגה סבח״ה
ערבית
עמה
לא
עכר
על
כל
מוסיף
דהאי
לחודיה
קחי
והאי
לחודיה
קאי
ומאשר
דיכי
כוא
*71T
1ת?דהניוןבהוא
וכו׳ובמיסף ג ראשונות
שהרית ! מנחה סתפללין כדרכן :ןוכוובמיסף
וג
צסמטתאתה
בחרתנו
האגדכמאן
דליתיה
דמי
והאי
כמו
ערכה
שי
:
מלב
פכי׳ל
כ
'
ה
ר שכמה כן הי ש כיסר  f<!%נשמי!
צמח ז" ל ערבה ביים ססכיעי נראה בררני אלא ישתכח ני׳?
וקמש׳יהיוס נאמכי ובו נתבאר בסי' ת’ צ:
ומוציאי ] כ ספייס וקורי ן בא 'ז' בס ' כי
לן □ חמישי של Iח ה שהו היעוענא רבא כרהגץ שאינו יכול ליטליעסהלולב ד בספהכ,הו׳ וחול!ן־7ישלאחר
מפא ראה אתה אומ׳אלי וספטי ביחזקאל
יוצ  \ £ח נ 1ד ) 5קרדכ  3י ך ןזען
י< ף נענע תפיל׳ מחיית חין
שמרבין במזמורי כמו בי״ט א ואויכחשא
ניו׳כוא גוג ששוט בס׳בני העיר ( ד לא ):
רכה במוסף ומרבים סצת מרות כ כמו בי״ה לכי שבחג נרונייעל בתחנה והס נעלה עובר משוס בל מוסיף 3נינ(ןמלי״״לעל
וילרבד
ביום השישי של ח״הסהוא
הו  :פנא רכה ניהגיס המים והכל חורך אחר חהתו׳וכל היי » דם תלויים במי׳דיש נןו :ן מ ואסרי הנעטע היססץ יכול הים ליטצה הטי כיחגי״ע!אין
סמרכיס מזמורים כמובי’ ס וכוי ומקיסץ להתיר בו
וסמך לדבר דכתי'
כפת חסר
ו׳פי׳ו׳ימי ,עס
ממההני>ג ׳ וכס כ׳סעת
הקסה
נ 'כןיר ׳!5יח!צל
על ”
אחל
אגודו של לולב■ ז
י
י
,ף ^ ב ערבן  <8ח!; על
חחד
.
סאמ ס<רמב ס פהמוס י
.
יייאזתמנהפעם
ז׳פפנדס זה מפו' כמסכה ס
יהיהכפו׳וילאיות׳ומקיפין ז"פ ומרגיש תחנוניםמ׳ל המים
ונוט
^
'
ן
ופעכ'

™6.
מק־פין בו כיום נערכה ופליגי בה רכי
Ä
(דףמהאסביוססשנ־עיהיומקיסיןאת״ ערכה זכר למקדש שהיו , ,
 wnmiAmוכיכל נ 5ז״ייניס לנה
ואת׳חותר״ש
מ״3ח ז פעמי'  :ום׳ש ויס
טהגי׳לכתי׳
יוחנן
אמר
יסור
נביאי׳הוא
פי
נביאי
"
אחרוני׳
ד,גי
זכריה
ומלאכי
ז״ל אע״פ סקצ' מהראש וני' חולקץ יכענין7קנלהניל? לןנ׳ר
ערכ׳סליו
יו השכיעי אמרי׳דציטלתכעני ן־?רנלי'אח'<f»f
בו אגוד׳ של לולב וסמך לדכר לכתי׳כפת יפרוס ולכך מברכין עליה ור יהושע אומימנחי נביאים היא פיר׳ עיכ סנ
אז!ן חין ואחר
ספר כ״ב המרדני כפ לולבהגזול :ומ״ש
מנהג כעלמ׳שנהגו כך ואין מכרכי] עליה ופסק רי״ף שאין לביך מ5מ ל ופרס״י סאינ׳נקשר׳עס ד״אוקי״ל פזתחזהל?ח׳ה«ר
רנרעלין ערבה זכר למקדש מיקר
נטילת
עליה
דאסיקג׳
איבו הוה קאי קמיה דר״א בר צדוק ואיתי ההוא נמידלולב ס"צ אגד ובפ׳ראוהו ביד אמי ; ל״רה״ען־ןאחר
עיבה זו הלכה למסה מסיני כדאיתא כפ
:ה זו הלכה למסה מסיניכד^1
ית
^
כפ
נברא ערבה קמיה הביט הביט ולא בריך קסבר מנהג נביאים הוא דלעבור בזמני5א בעי מנה ושלא ממטפכןאנלהניד׳לת,
לולב
ב ועיבה )דף מדק ומשמע
המס
סלצי
'
ואמנחג
לא
מכרכינז
ובעל
העטור כת׳הא דלא ברייך
ר״אכ׳שום׳ בעי מכה! כל שעברה מצותו הוי כלאחר
זסרגי־יע "סל
כאמרה
?יה כ^כה ^•
כלכמקיס ב ' כד ומציתס היחיד הוא ויהיר אינו קובע ברכה לעצמו אבל צבו׳ודאי מכרכי?
זמנווככ רכמת׳] ^  3סי כחס ונס,כ עודשקדי׳לאלעהי’ ת
במהד׳להקיף כה
שבעת הימי ' וחכמים
מקנו ליטלה כנכולין כיוס השביעי זכר
למקדש וא״ת למה לא תקנו למטלה כל ז"
כשס שתקנו כלולב כבד מינו בגמר' לולב
ליאי׳לי עקר מן החור' שהרי יו׳ראסון הוא
מן סתור' אף גגכולין
עבדינן ליה ז ' זכר
,

ורב שמואל מ הפני פסק
כר׳יוהנןשסברכץוא״א־ הרא !,שן״ל כ׳
ונהגי כרי ף כה גאון שיעור דזהכוט ב פ בתפלת
מוסףשליום ;
לפי

שכתפלתהתמיי אט

נוטלי ? הלרלכ וכתכ ? £ת ד :כוס ף

^

<ר

כרדגסאחר

ינט־עה

ונפט« יזריך נהפוס י!?־ף ן;ע! וי׳ט

וניטלת בפני עכמ׳ובשעת החרטהשצרי׳
לחבט בה מסו

מני־גנייאי׳ יסל טל נ׳) -הני גל"אני־ןוד" י .ד״כ

ההוא אנו נוטלין הערבה בפני עצמה ורש״י פי׳ הבום ( ונוהגיםעצמה ויצ׳בה ידי חובהפ״כ :וכה סנהגי ל ^ ילמי cvS
יוכבות הניחת עם ההושענית לשמהה ) לשון ניענוע
והרמב״ם עכשיו שהמתעסקי; בצרכי כמר פכיאץ "הגיזל ;״לק,זם

למקדש ערב׳דלי׳לי עק׳מן
התור׳בגבולין ז״ל כתב חובט בה על הקרקע או על הכלי ב" פ או גי וכ״כ
לא עבדיכן שבעה זכר
למקדש
•
והטעם׳
גיאה
וערבה
זו
צריכ' שיעור וכמה שיעורה
רבנהמן אמר
סקבעו יום
ז׳לערב׳יות
מיו׳אחי
נ
י
'' שהו ^
עלץ לחץ ורב ששת
אומאפי׳עלה אי בכד אחר נ והלכתא
נ! פני פ
^י
תו
הי
]
׳היה
מ
'
וח
נמ
יו
דס
׳
מס
0
י
ששת אלא שכתב רב האי שמכוער הדבר ערה א' בבד
אח׳ואינהלעזרה ופסנוטלי; אותה נשאר מנהג זה
כיסים
שאס
.
מ
.
יום
שביעי
ל
ה
'
ו
בסב
ניגילת אלא בפני
עצמהפי׳שלא יאגד ר א עמה
אבלןשלו ב  ,רו
בידם אף בנבולין  ( :ומזהנ יזפשס
היה ערבה דוחה שבת מה שאין כן כשחל
שהשמש מב־א ערכה ומוכרה צזותס ליל
להיויבשאר הימי ' מפני כך כשיט חכמיס ד״א אץ לחוש ואץ ארם יוצא ידי חובתו בערבי' שבלולב אפי 1,אסשהשמש מב -אער - -
ג הי השירי פ ..כני העיר
׳
"
הגביה אות׳ב״פ אחת לשם לולב וא  9שם ערבה ןרב נהמ ן ^ ןםך א ו6
כשם vכחוב ב
לקבוע בגביל׳סמס אחר לנטילת ערכה
 '15ז הושענא שבלולה יכיוצ׳בה 555פ
קבעו היו׳מניוח׳יותה לערבה שבמקדש ארם יוצא ירי חובתו בערב' שבלולב אם הגביה אותה ב״פ ופסק
שנזרקת י •/ן לפסוע עליה • כתוב בהגהו '
והטעם שנט לת עיב ' כז' דוחה סבת ולא הר״ם במז״ל דאין אדם יוצא בה ואבי העזרי פפק שיוצא בה ולזה
מיימוטות בשס ר״  6ס דססור ליהנות מן
הסכים א״א ז״ל :
בשאיימיס מפויסס בו .מ '  :ובר» ב■ po

הרי״ץ הערב׳כ׳הר״ן בפ׳ לולב וערב מפני ס״ש | על? ת השתי כטעם
גיבדי שבית המקדש קייסלא היה מב יא׳כל פ ס ׳ עי״ע " דיה
׳לו
הוחגחגהגיסש ג?
כרב מביתו אלא שלוחי כ״ד היו מביאים מותה דהמועיס נזסגים

 3גמ'TD״ Sופיי’! :דתנ.1ככ ^יוס הי י nD ^in
בשביעי אפו' שהרי הוקצה לכל הז'
מקיפי:
קיפין «פת
ת המזבח
סמזבס פעס
פעס ת
א' ואותו
ואותו היו כנו
היו׳כלו'
ואפיינפסל אסור כל ז׳הימי' ובשמיני
בז
׳מקיסץ5ות ההן :,ן ' פ 5ייהוה
הי?ף עצרת מות׳ולרידן דאי׳לן תרי יומי בשמיני ספק ז׳אסור אבל במי
3צ
צולב או בערבה ולפי מנקג ^ יעכש ’י ספק שמיני מותר וכ׳ה״ר פרץ שאס חל י״ט האחרון של חג באח'
סמקישיןאת התינ׳בכל ילפע׳א׳וכסכיעי
בשבת שאסו׳אף בט׳אעי׳ג דק״ל שמות׳בט׳הייבו בשאר ימי׳ אבל
ז״פ משין ' דסכרי שאותו היקף היה בלולב
הנא אסיר משו' הכנה דכיו? דבשבת לפני׳אי? שכת מכינה לי״ט
לאי כערב׳כיון שאין אנו
למקי
אלצבעבפי איל
דלולימיויד
הבלאי
אי הוה
דוה בלולב מת
עוסי׳בערכ׳זכר

שהוטל עליכו חובה לעשוילולב זכר למקד'
שבעה הנהיגנו להקיף בי ז  :ר למקדש וכ״כ
רש״י במשוב׳ ואף הימ״בס כ״כ בפ״ז ולפי
והאף בשביעי סל עיבה ראוי להקיף
בלולב ולא בערבה עכ״ל ולא נהגי קאלא
להקיף ביוס
.סהטע׳לעשו׳ככ״ע עי
השביעי;י ס
גס"
7נת ד
דמ  7פ' ן
כלו׳וכן  ,ו :כ
אס נטל עמו עיבה אין בכך
למ״ד

ולאנהיראיי < א הר״אשז״לדלא שייך ביה הכנה ובן נוהגיןבה
היתד הפריש ז אתרוגים לז׳ימים כל אחד יוצא בר ואוכלו למחר
אבל כיומו אסור שהוקצה לכל אותו היום :
אע׳' פ שגמר סעודתו ביום ז לא יסתור סוכתו שנלא
יזרמן לו פעורה אח״כ ויצטרך לאכול בה ומוציא
הכלים ממנה .מן חכינה ה ולמעלה ומתקןהבית לכבוד י״ט האחרון
ואם רוצ׳לאכול בח בשמיניצדי׳לפהות בה א מקו׳ד׳עלד׳לעשות
היכר שאנו יושבין בה שלא לשם מצו׳סוכה שלא יהא נר׳כמוסי'
וזהו דוקא לבני א״ן שאין צריכין לישב בה בח' ויום זי הוא ד! הם
הול הלכך יכולין לסותר׳ ולפחות בה אבל אנו שצייכץ לישב בה
בח׳אין רעשות כה שום הכירא של פסול שהרי משום ספק ז׳ אנו
יושבי? כה ואם רוצה לישב כה בט׳אי׳א לפחו' בה נח׳מפני שהו'
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כפנינה !1

נת?

שנהג! 0נ? יבין
י 1יחן03ל '!ן 'ן :א* ׳
,
צתקס שמגיעשם
<ז!רר .לגנ׳(p0C?2
מעליהן הסלין
? גשאייס עיסי!

™

שנךב

עלי׳מעיקר׳דלכוליי ומ אתקצ55י למצוהי ' מנ 6ןשלס סי׳« זג
לפסוקי• מ  6ות' שצולין בהס תפיסי׳ובסר (אםיחהדכ 5לא<!:
ורי״כק היה ניהג בערב׳שהיס מת ק ,ממנ ,גנפש? ה 01וצם
עצים לקילמוסיס והיה מבעי בהם
מא °נע״י 5 /י׳״4
בפס׳בראמרי׳גבי ע׳־רוב הו3זיל ו  6י תנ 1בי ' מקי?ני ,יל ימין
ביה חד ^ מצוה ליעביר ביה מצו '  6חריתי סי׳ל״ניו הוני יש
ה וגם המרד ' כ' בסוף ' סוכ ' נ/סור ליהנורן  pפמא .,לגגות־!
מערבה לל 1חר נטילת'& ס ^ ר תנ ׳ מ״ ,חן 1׳ ונ כ הימין?פב? ,
,

!
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,

,
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הר גלם מימיה!  .זה

דלנוני יומא א׳תקצאי ולפי שראיתי כני מלאי (;.גל .:אד©
אדם צולץ כשר ופירות כעצי ערב׳לצקר מישניהע״׳אנל
נטילתה כתבתי כן ע״כ  0 :״כ רצי ^י הלגטאואנלהאזר
בני ארס סהולכין כפד׳של גוי ' ברשך׳ הג-,ד א׳ א שלא ירצהל?
.. k
!,
י,
 <.ג 5איאה? אצלמל
וקוצצין ערב גלוסענ רבה ונמו גי דפלא הנקיא נגואה
כדין הן עוסץ מדאמי רבהינא לכנהו לגג ואה דש כעד
אוונכרי כי גזיחו אסא לא תיגזון צתין ללגרימדאמדי’ 3יכ
וסעד וקרק׳אינה נגזלת ובכיי נחמזהמ ' 7״׳■'־ ;  rהאימא!
למפיק

?געי

ע ל ל גז ל י^ פי׳ מי מגד כדמוכח בכר קד< לאזיתיה
מיתו' ומסתמא גויס גיזלי׳שרות זה מזה ל.מילק א' ה7ר

מקי פין כערלאס כטל עמה לולב אין בכך
כלום  :יפליג ,בה ר' ייח  :ןא-ן' יסמביאי'
וקימ׳לן
כמי
כפיהגוז
בתר׳גזל הגויאסו׳ לגיתייאילאליקזה
הואובו׳שס  :כתב הגאון סיעו'
החבוט
כי״ע והא דאמ׳רב אשי כמ׳כי אזלכארר .׳ נניתא אי תזי
נגןאהדנייאיהלד
לפעמי וכו' עד אנו ניטלץ
העיבה
בפני
י״ט
ומה
יעשה
להכירא
כ
אם
הי
&
קטנה
שאסור
להדח
בה
הנר
להנהי שיכסי דגופנא דמלו ביה קיטפי
,
ל׳:יח \ דיא יזילתא
עצמה כ״ ב סר״אש Y3לולה וערבה כשס יניהנו בה ובזה יש הכירא ואם גדולה היא שמותר להניח בה הנר
דעינני וכו מפיפי רבותי משו ספק דתלי ללמא "ליש דעתיה
גאון ב־או דבריו דהא דאמיי׳סביט מביט יניח בתוכ׳כלי המאכל שהן אפורץ להניחם בתוכה •
הרפז
לסי לבר מפרדס' סיי ימצחן אני אומר ( אמועיוז אמנאן
ולא ניי׳היינו כשני ע ל ' פעם א ' וחובט ב ' מי
פעמי '  :זמ״ים ורס״י פי׳חבוט לשון נעניע
דסתס ניי' גוזלי שדות סס כחי׳ל שהוירי רב הונ׳מככל הוא
ומזהיילאווננרי ijpij׳ אני■ אלתר3אי!
וכי׳כלי׳ילענץ מהו חכיט זה רש״י פי׳שסוס נענוע והימ״בס פי׳שהו׳חבסה ממש על
בין בבל לחוצ׳לארץשאט כמש  :י׳א סריהם ןאע״ פ ספירס
^ ג״לי
^ לכפוגמנמ׳״עלל
לקרקע או על סכלי :וערבה ׳זו צריכה שיעור וכמה שיעור׳וכו׳כפ׳לולב ועיבה
סישרא׳הס
לאו
דוק׳הו׳דמה
לי
מגוי
מה
לו
מישר׳
שהיי
שניה׳תור׳גזל
נוהג בכ׳י־אל צולגינןער 0,פיד?
(שס ) וצ׳הר״אש■ שעסקי הגאונ ^ כיב ססת משו' דהלנת׳ס־חיה באיסורי וכן פסק
בי׳יצת׳הלוי ז* להה ייפ״ל  :בערלכי פ׳לולב
הגדלכ׳רבי׳אכיגדו׳כהן כשחל
היסענ׳
 ? Mit׳ "?ר
הדמ״ב « יהר״ן כ׳וקי״לכרנ ששת ומיהו מסתיר' דש יעיר אייכ כשעור אורך ערבה
רבא באחד בשב' וקצצו גויס עיכס בשביוהכיאוכשר' ולא אמרי׳מצו׳הבאל׳בעביר ' אייל העידה זל
שבנילכ פלא מצעו שהקלו כה כזה  * :א ' נח ניטלת אנא בפני עצמה שס
מימרא
היא
והביא
ראיה
לדבר
•
ובתשובת
הרש
בא
כתוב
סל
אחד
שאמר
לנוי מ 3ע"  ,נשיעויאיד׳הערבה
דר' אמי ומ״ש,פיר סללו יאגוד זכר אסר עמה וכו ' כ׳׳פהר״אס וכ״נ
מפיס
"
’
ואין
שיחתוך עיבה כדי סחילא מזומנת למ״ש והלך הגוי כשבי׳ ל מי 1ו '
ל פיר וחת 1שהקיל? ^ עלל
אדס יוצא ידי חיבתו בערבה סבלולב אפי׳אס הגבי׳אית? ב פעמי '
ורב
נחמן
אמר
משסוהיוסהרכיס
ויצא
הקול
בעיר
שביום שבת היו קוצצין עיבה לצויך ישראל 1א״כנדאה ^כל
אדסיוצ׳ידי חובתו בערב׳סבלולב אס הגביה אות׳ב׳פעמי׳ג״ז סס ומ״ס סהרמ״כס
והשיב דמיתרת היא דגוי במלאכתו הוא עסוק אבל יפה טשיתס להחמיר כיץ הפיסל
נעינה
׳*יל ^גי פ! כג ג״כ
פסק דאין אדם יוצא כה כפ״ז ומ״ס שאבי״ה פסק שמציבה בפשקי הר״אש ובמרדכי
 .שנעשה בפרהסיא ובמקום פיהסיא ים לחוש לר־טן שעה:
נערגה זו ה;*!יל
פ׳לולכ ועיבה ומ״ס ולזה הסכיס הרא״ש סס וכ עוד למרדכי סס בשם רבי׳אפריס
בשביעי אסור שהרי הוקצה לכל שכעת
שלא מלמו
שהקיל?
גה׳ (? ) והיעקג א־מ ק א ' אא!?וןיןהה » ע « ת עסהלילגנ״י־ני ./גסילתל!ל< והקפה ! נןה« א נייהריזל םהואטי׳סהג ? ןל 5חווקייערל?5נס ?ל'לי » '.גת 5אייירה!שי; נות?9יהו < שעתקוקה״יי״יןא< תהללי יו-והמצאי י"' שי' 7
זהו
עיקלמגימה p*mגראהדא״ג ליעזלעת הל(ל י כלל ושעת גמילת כל? לגזהייג? יע ותפילת ש״יית ועלין> סלא לי״להמאחרשלא נוכי נשים ״קוסלימלהעכהלולנ ( ה ) ולכ מהרי׳וותהוי״ל7ל! נ«י חיגשהכיידני!לאה? ת** חגי 77
׳יעיני
הערגה ! כן הואכהג' אפ׳מי הי׳גיי תר  0ו ( ח ) ונ׳המ׳מ פ״ז דה׳סוכה לאס ר5ה לאכול נסוכה נ 4אר יסיס א״ולנחות דקגי?ם «׳ 7את י ל״עיגי ( נ ) ונתנו ה ;׳« כלהעמי; השלוונות ומפהל -ה למוך אלו■• דאי!
»יין אליי־ לאין י״ט
י״י! תנקלחגירו

תרכח אתרוג

(ל׳כמהדי״צ? לככלגו?הדג היהנזהגגלילמ״ש? סוכות לעל " להווה ציסולדשות מפנה ואחי י׳י שגונה גשנה הנא,הלישגכמוכיתלןיתן

הימים
Fff

נב

א

תדסח (א) הימיס וכשעיני עצרת מות׳בפ׳לולב ומיכה (ד מז ) איפלינו אמוראי כמלתא ופסקי
ן במכתבם
מיסייב למיכל כה מאי זה טפס שיהיה וצרי׳לעשו׳מעס׳בין הסמסו׳לאכו׳בהוהר״ן
הפוסקי׳כי' יוחנן דאמ׳אתמג בז ' אסור בשמיני מותיוא׳ת אמאי מית׳כח׳הא
ע״כ
כ בריש ביצה דאעי׳ג דבש למי לא אמיי מגו דאיתקצאי כשהאיסו' מחמת יוסשעכר
 7א״א מג א יא
 !#מוי׳יוס שמיני בין השמסו׳אסו׳רשמיוס הוא
וכיון דאתקצאי לכין ססמשו׳אתקצאי לכולי יומכבי מ-יקצ׳למצותו חמי׳ספי כ׳הר״ן כפ׳סמבי' כדי יין אס התנ׳ליהכו ' מפני סוכהונוייה
הגגרלג ללא תנינז הי׳הרא׳דבכה' ג לא שייך למי׳מגו דאתקצאי לבין הסחשו׳כיוןדלא נאס׳ביןהשמשו' לכסיפלו חין תנאו כלו' דכי היכי דסונס אסורה כל זמן מצות׳חפי׳כפלו כרייה נמי
דנקראחג ' אלא מחמת ספק יום סעב׳וכן נמי אמרי'
אסירי ומיהו כיום הח׳משמע וראי דסהני
(נ ) ונ*גל(  '/אן הפרישז׳חתרוגי׳לז׳ימיהחג כלא
יוצ׳בו
?CHH
לפי התינס ש כמג
 HjIDונרה אסיחן נס כח׳ו&־ידן נם כטישהוא מנאה לסוכ׳ולמייה כל שנפלו דכיון דנא
הראזן־ני׳גאניל' ואוכלו למסר יאע״ג דאתקדזי
שחפ
יוס
ספק ח׳יכתיא׳יא הי" אש זייל וכרמקלעשב'
מתס׳אנא משו׳מוקצ׳מהני כהו תנאה כי
משזש ד פ;-ת' ׳יד'1
סעכ׳וכ״כהתו׳בפ״קדסוס׳גכיעג־ר׳בקרמי' במי״ט האחרון של חג מתק שלא להסתפק מנויי סוכה עד מש כירי דמהני ככל מוקצ׳עכ״ל וככר כתבתי
 3סלכ־נלאתסה והרן תירץ דליכ׳לסימר
רמגו
דאתקצאי
ונראה
דשרי
:
זה בסי׳תיל׳׳ס  :ומ״ס יכי׳ולדיק גס3ש׳
מוליסנשי;הלאין לכיןהשמסו׳אתקנאילכילייומ׳משודלבץ
»ללי
מתפמיק ג ראשוני וג א״רונות שהוא סמיני פשו׳סוא • וכתוב הר״אש
ה ערכית
ירץ^ג״ ץ;ג) השמשית גופיה לאאתקצאי שהי־יבין
וקדושי היום באמצע וארמי ותתן לנו את יום כד מקלע שכס במוצאי י״טהאחמן סל חג
הכנש i
ינריז1
י,לל'T
למצו׳אתמג שאפי' לא
וt
הסמשו' , ,
אינו ראוי 1
שמיני חג עצרת א הזח יסקדש בב״ה ינפטרק לבת־הן לשלום נוהגץ־שלא להסתפק ז״ל התוספות כס׳
התפ ׳«;.:׳
נ
״
נמ
י
נטל
כל
היו
א־נו
נוטלו
כין
השמשות
דכי,ץ
המבי' כדי יין נהגו הפולש כשחל תשיעי
כצ7יגיוז? גיצשייון דלולב בזה הזמן מדרבנן בר פיוסרסישון ואוכלין בסוכה מפגי שהוא
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יקורקכא חמסה ביאה כל הבכיר סבי ' ט קורים1
עומד וסקויץ כל הבכור כח׳ענרת כפ׳בני כפיי ( דף לא ) * רמ״ש שמפשיר ויהי
ככלו׳שלת׳ג״ז שס ולרש״י שהטפ׳שמפטיריןכן מל שס ביו׳סשמיניסלח את הטס•
היסט ל! ל תסיטי יזחסלליןכמו בליל שלפניווכר׳ כל זה פשוט ומ״ס וקורץ
באיוזאתהברכה וכןמ״ס מפס;ר ויעמיד סלמהפסוטבער בצי
העי ' (שס ) • יךוהמס באשכנזשהמסיי׳והמתחילנודרי׳נדרי׳וקיראי׳לכל מרעיה
ופושין משתה ושמחה וי״ט לס יומה סל תורה כתוב בהגהות אמירי פרק לולג
ועיבה כסס א"! מצאתי עקרו סל מנהג במדרס בפחלת שיר הסירים ויכאירושמז
ויעמוד לפני אדון .כריתה ' ונו' ויעש משתה נכל עבדיו א מר רבי יצחק מכאן
שעושי׳סעודה לגמרה של מורה •
ולמוצאיי"< 1סבדילין במפלה וכן עלכמ&
כדרך
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כךר׳שמכדילין כמ״ס אלא שאיןמברכין מל הנר ולא על
הבשמי׳כב׳נתבא׳בסי׳תצ״א מן המהדרים עבדי כמי הדור ראשון דהיינו נר לכל א׳וא׳אס היו אנסי הבית מסים
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לא קיימי אלא אכר איש וביתו סיש יותר סדור דאיכא היכירא כשמוסיף וסול ! אוגמר7כ ,סא״ןכי
תדע כאי חנוכה דחניא בכ״הבכסליו וכו׳בפ׳כמה מדליקין ( דף כא ) ואיכא מחסר כנגד ימיס הנמסים או היוצאים אכל אס יעשה נר לכל אס אפי׳יוסיף ליכא וב״גילת ' תע]ית
הכירא סיס לומר סכך יש כני אדס בכיתאמיזשקנעז י",
למידקכיחתוס בחותמו סל
שמכדיליןבמ׳ש אלא שאין מברכין על הנר ולאמל הנשמים :ע
"כוכר׳סהפולס•שנוהגים להדליק 3גיל׳ תשזס
חנזלהמזנח
נ ״גמ 6יהיי ־פ■ ״!־־ • ׳״ -״ כי ס־״יזל־ו
נטמא דככי חיס אינו מסמא מגבו אלא
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ממינו מ״מליחו׳סנן' הסיסיהו וכגימ׳כבר
עד סכאחרונ׳הסח׳ואפי' כני כית הרבס פ׳גהעלמך
איכס עושים יותר דעתם כדעתהתו׳דאי ל);
מ׳שק3ע(הוי*(0
תרצו כתו׳שאס כני גזרו על הגוי' להיות
חנוב׳ דתנייבכ״ה בפסליו יומי חנוכ׳תמני,׳
נזכייכ״ל שהיו סונחי׳בסוסס בקיק' סלא
כהימ״כס למה אינם עושים כמהורי' מן הכש
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הסיטו סכלי וכן משרז׳מדכרי יס״י
סכמב
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אכל
להללולהולוע
תעני
'
שכשנכנסו
יוני׳בהיכל
טמאו
כל
השמני
שבהיכל
וכשגבר׳
בחותמו בהצנעו וחתום בטבעתו
והכירו
בסבי לש2י סס (י®  0כי שיש לי 3פ ™,קבע•m .נם  ,נ,
עולה לב' כני אדם ופרס״י עולה לכיכני משמע
מפיר״שי■
טלאנגפו בו והר [',תירץ סאס
הסיטוהו
יד מלנו׳בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אי! א פך אח׳ של
ארס למהררים העוסי' נר לכל א׳וא׳ורבי׳ ענ״ל .אפשרשלזה
היו שוברי׳ אותו לראות אה יש
בי
להב
או
שמן
שהיה
חתוס בחותמו של כ״ג ולא היה בו אלא כדי להדליק
^ 3כי  £ךס
מפבי5ןכן נהג  .גמשת׳סמחה
מרגליו׳כיין שראוהו נחתם
בחות׳סל
כ״ג
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ויזגאתי בהגה ,
יום א׳ונעשה בו נס והדליקו בו ח׳ ימים לשבה אחר' קבעום ח' י״ט
מנהגי׳סעוליחנזב,
אלא ודאי לא מצאוהו כלל ולא ראוהו בהלל ובהודאה פי׳לומר בה? הלל ולהורות ^ ומרכו ךי נ< סים מיסין כרלכל ח וא שיצטרך נר זהלפלות
ואיפש׳ שגם לזה כיון רס״י כמ״ס והכירו
בהודאה אבל מותרין הן בעשייתמ ל אכה ןנוהגןת ך; נשים ש 1,א לב בכיאדם ף שעתהבשביל ב נמתוזהו רשז׳ילנןנןי.ביוצ('
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״ייל״לייי
סמן “
השיב מ3 ™.
הרפענ״ל"
מהו' פד שיעברו פליס ז׳ימיימיו׳טומאת
המותרים ואחרי' נהנו בהן איפור & תה רש& י להתיר' בפניחם והקיפה פתילות אס כפם עליה כלי כל ( ) 3ד.ם:שמועה
פתיל׳עול׳כשביל כר א׳לא כפה עלי' כ5י כגפניולמינמ״ש
ויו׳א׳לכתישת הזתיס ותקי־נ' להוצי׳מהס
וקראום הנובה חנו בכי׳חרז*זידז אומר הר׳ימ מרוטנבורק ז! 'ל שרכוי
סמי -״
סמן .ההוד
הסעודות
להלל אפי׳לנר אח ' אינו עילה לה י סהן ' כמדן רס המימיפ״דלמ׳ק
שמרבי׳בהם
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סעודי
הרשו'' א
שלא קבעו׳אלא
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רחוקק ד׳ימיס והוצרכו ח' ימים בין
הליכה ולהודו׳ ולא משתה ושמחה אין מספידין בהן אלא לחכ׳בפמו כ ג ז סס  V fj \:כסהר אש מסי  -י שיתנח׳גו״להלכווע
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בחן is! 1.3
צידוקj 111־
כסס בעל לעטור וכ״כ סבלי הלקט בסס בקדק
איר«
ר?^שב?והיה ?י כיי׳ לצי,ל’׳ ״  ,א נ ?צ
ן^ ןן 7כי אירע הנס בנרו׳תקגו להדליק נרו' בכל
בעלסדביו'  tTDI :רבינו כ״ל ד13פיל י להתעסעע.צאדו
כפש הנס
מ הלילי יי לםחי ^י
' ליליבדי להזכיר הנס וצריך כל ארס ליזהר
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מפראג«rjלהיא"
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היחי ? צ י ? ללתי צ ל א כמיי כצי יכי דלרי על חסת עכ׳ל וצא

גיעס הס ימיהי י' ל דסיעו׳כרחקת אצ כע רידפישחז
זשיולזה
סאנזרי בפתילי כיכורו׳ולפי איחה הערך וע׳צסי׳ תקש״ת
צרי׳להוסי׳ריחו׳כגסו׳ןלשע׳ךיסןיידךקן׳כ אןמתעכיןעעניח;
למניחהע ל פמסכסמן;«,ר״ ה לחו׳ וכן ׳ ח״ם נאסבהאי
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 .גריילמיתנתעניון

סמן בכיו המנוי כשעור נסחר הפך
כבתחל׳וניכ׳הנס אף כליל׳הא׳א״נ סבליל
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יאסמכתנו כלהשמן 3בימוודל קיכ ל יות נר שיש לו כפיות עולה בשביל
 3 V CD״ Cת י כר חכ ' כה מצי ל ? ט ח י 1ל
למעניתז *
הליל׳ובכק׳מצאו הנרות מלאים שמן וכן ואם מלא קערה שמן והקיפ׳פתילו׳אס כפה עליה כלי כד פתיל
פתק ביתיסבהוץ ונוס הידר בפליימכי '
תרעא ( א)
ביל לילה וליל' • ונוהגר הנסים סלא עולה בשביל נר א׳לא כפה עליה בלי אפי׳לבר א' אינו עולה לפי בחלו׳הסמוכה לר״ה וכתבו המוסעו׳מציס
וכןהמנהג
לעסו׳מלאכ׳בעו׳סמרו׳דולקו׳טעמןכדי שהוא כמדורה וכייא״א הרא״ש ז׳יל מסתברא שלא הרחי זח מזה להניח' מל פתה ביחומ3קו ץמי ירי ד ^כ׳ ולמהר אייפראג
שיהא להס היכר׳סאסי ' להשתמש לאורן :עד כאצבע אבל אס הרחיקם זה מזה ער כאצבע שאיגו בעשה חצר אגח כילו עומד סמוך לר ה אבנ  cdנפניםדןלע**•» ,
יש חצי לפני הכי' מציה להניס על סמלו כ״ה בגי אלם
וב־״ש וגס אס יס מקומו׳סנוהגין איסו ,כמדורה יצא וג״ל דאפי' הרחיק' אין להתי בלא כפיית בלי דמה
בכל היו אין להקל
החצ׳דאערי׳לקמן חצר יןי ש3
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גיאוציראצמי<זפ
לה׳משו׳רברי׳המותרי' נבו' יש בהרחקה אס הפתילי׳גסו׳והלהב גדול אפיייות׳מכאצבע
צריכ׳ב׳כרן־ ן5ן מרי׳ נמ יכר סי& , I,״ 3׳הץ׳ חמאיא״רו רך גני
ואחיי ' נהגו בהם איסיר סאי אתה רשאי
מתחברות
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אדם הס מ'.י3אן>
עול לב כני אדם מסי! לש3’ 2י׳־’ י 6ס ללעיהתן־מנהגינו
להתירם בפניהם הא דדבריס המיתרים כפיית כלי דהו
ואחיי׳נהגובהס איסו׳וכויברימ׳היא 3פ'
מניסי
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פתח
בתיה
יהיה
לזה
מימי׳ולזס
נמן
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עוללמאחר
אם חבית פתוח לר״ה מניחה על פתחו ואם החצר פתוח לר״חר
מהשמאל אבל אי מניחים על פתח סחצר שמזציקין בפנים
מקום שנהגו ( דף נא ) ושובר רבי׳סאף
ביבי שאץ נעכיני סוס כי איסור לומי מניח' על פתחו ואש הוא דר בעלייה שאין ל ? פתח) פתוח לר"!
אפי סעי'  :א^ 3רש״י סירס מ3ח
»  bאיוכצלהדליק
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נמקום
ויירוהזרומי<ח
ולצן
פרסומי ניסא ונא בר ה אנא במצרי
דנזי־ו הא לזסר מיתכי׳ומפני כך כ׳דבחניכ׳ משח בחלון הסמוך לר ה ובשע הסבב ס $ינו רשאי ג־קיי חמצוח
׳  3עי צהדליקכולן
אע* פ פת ץ שום זמן ממנה אמו' בעשיית משח׳ על שלחנו ודיו וצייני אח׳ ^ השתס' לאורו ואם יש סיורה
סבמיה׳היו פתוסי׳לחצ׳ואס סיס דר כעני נמפיזהסמו׳לפתח
מלא :׳לא ביו׳ ולא בלילה אס היו מהגיס א״צ נראחרשיוכל להשתמש לאור המדור׳ואם הוא אדם
חשוב
סאקלומקוס בחצרו להניחו סס מניחוזנינ׳הטרי׳שמלצי׳
מבפני׳כנג׳סחלון לממ
יךע״כ ור3י ׳ כ אנח '(
איפ׳הכיר
איסיר ככל היום אין לסקל עליהם ואינו שאין■ דרכו להשתמש לאור המדורה צריך נר אהד אפילו אם יש
r,
 1״.לש״זגזתןהזצ׳בשזן ,
מוכיח דאיכ' לסי׳דכיין דאין בו כד סרך מדורה מצוי להסחה למט׳מי״ט ואם הניחה למעלה מי' יצא
אבל
כ כדברי המוס דממה למיסס על הפס ה:יל1וצקמגהגינן
איסור לית לן בה  :ודדח אומי הר״ס אס הניחה למעלה מכ׳אמה אפי׳בריעבר לא יצא דלא שלט׳ביה ביפו מבח-־ץ ולפיכ הוציך לפיס דחם היה אפי שפיר צכיע:
מיוטינבור ' שיבוי הסעודי' סמיביס בהם עינא וליכא פרסומי ניסא וכת' ח״ר יואל הלוי דוקא כשמניהה דר בעלי סניח׳כחלון הסמוב ' לר״הכשלןין ( ) 3כ׳נ״ימנשם
לו פתספתוס לר״ה מיירי כלומ׳סאס5י 0סמ׳קדאיןלהיליק
הס סעודו׳היסו־כ״כג״כהחרדיבפ׳מקו׳
׳« ׳ק ^־ ^ י  -י/י* , 1׳ ' ^ ' ' • 1,י׳ י
פתח העליס
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נדו ח0כבעיגול
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בחנוכה^  .:גבי סוכה ג אם דפנו מניעו רפנך אפי׳למעלה מל אמה כשרה
דלרבר ,1הכל מכרין את הלוכל
וצום סיה פתיח לחצר מניח פל פמח ה יזצ של לה ססענים
ר/רעא .ויען כי אירע לנס כנרו׳תקנו דשלטא כיח עינא וג״ל שאין הנדון רומח לראייה דהתם בעינן
סהו׳פתוחלר״ה5זכל הכ׳מיירי כססעלייס מסתזרים3עיג!ג
להדליק נמת ככל ליל׳נדי שתשלוט עינו בגג וכיון שמחיצות מניעות לגג על ידם ישלו׳עינו פתוס׳לכית דהסתכו כי מנחלה על פתחלהזי״כגודזר׳אך v
להזכי׳הכס ססו׳נפ׳כמ׳נרליקין (ר כרו) בגג אכל הכא שצריך שישרוט עינו בנרו׳כיון שהוא למעלה
מב׳ הבית צו על פתה ססצר ליו מינכר' מ,לל[׳ עיסלי^ נע,יעכ׳3
(צריךכל צדם ליזהר בסס מחדואפילו דלא שלטא ביה עינא מאי נפק׳ מינה בגג שהוא עריק למעלה דמסוס עליה הוא ולפיכך מניחה 1ח למ וגמהרי״ל לשיאה*
עגי המתפמס מן הצדקה שואל (6מוכר ממנו בשבילו לא שלטא ביה עינא ספי והדני מאיר מרוטנבורק השמון לד״ס  :וס״ש ובשעת הסכנה גירות תנזכה ש5
כסותו ולוק׳סמן להדליקן כ״כ פרמב׳ ת' ז״ל חיה מדקדק להניחה למעלה מג״ט ולמטה מי׳ :ומצוה להניחה וכו׳עד צריך נר אתי אפי ' אס יס מדןרש לה שהיותחובים
סס :
מצוה להניחה למעה
מעסיה יקא׳
.
יונאוא נכנסוסה
ה״ה דהיינו נודסכן כפ׳ע״פ ( ד צט )ש  6פי' בטפח הסמוך לפתח ד משמאל כדי שתהא מזח מימין ונר חנוכה
עצי סביסירול חל יפחתו לו מ 6יב'■ כוסות
ספחיס ססתנן התם גץ היוצח מתחת ל״קפן
נשזר׳גשוה
משמאל וכ׳אני העזרי שאס אין מזוזה בפתח מניח' מימין ובס״ה
טל יין וסשמ 15משוס פרסומי כיסא:
הפסיס  .ויצא והדק קייב גפל סשעון פלאיהא כח7ןרס
?נמיר
׳וחזהיר* בהה
רי־יז יהי י
יהיוייל ו בניי ת״ס בפ׳כמ׳ הקטן כת שאם מניחה בדלת עצמ׳יניחנה מחציו של כניס' לצד פשתן והוא עובר בר״ה ונמסה מסתיו עכ״ל זכ׳נת״ז שי/

עד שבאחרונה יהיו שמנה ואפי אם רבים בני הכית לא יעשה
1 ;1
l
שנימון סליל ראשון ואילך

שמאל

 |5ת ןך החנ
ןמ
מדליקזן{ד כג ) סיגיל בני סנוב ונר סבת
.
"
גפי־יזטו ' שקוד
י־חר״-
חנוניי״,־יד• ידי
יזיייז
כויין ליס מי׳פ״ח ופיפ״י משוס דכתי׳כי כי מצוה ותורה6ור פ י נר מצוה דסכת והדליק' את הבית במל הגמל ח״ב הניס הסנוני  ntנרי מ :ר חpoמ ?
סייביגי יw 6®«,6W
ו ךהמרירד5ן אור התורה  :ופסה נרות סם גליל ראשון מדליירו׳ויר׳סס ( רף כ  ) 6יהודה אומי ביר חנוכה עטור צומי רבינא משמיה דרכאזאת אומיתנרסמכה כמיזיה ה«איל«נ5
מ״ר מיי׳נר חסכ׳צד c- 6וב־תווהמהדרין נר לכל א׳וא׳והמהדיקמן המהדרין ב ס
הוה לך
מציה להניחה כתו - uי* ׳
משיה■u ! v
דאי ! u
ונילמחנירו
ס״ד *•*vjisi .
למעלה  u׳
מי׳לימא w
ליס ׳«*י י ^
ען
jwj
למיח׳למעל מגחל ^־׳r
אמי " חזגדגמקגירו
אושרי יו׳א׳מדליקח׳־ מ יאן ואילך הולך ופוח׳וב״ה אומרי׳יויא׳מדלה א מכאןואי׳־ך
וייכבוודילמא אי מטיח ליס סובא אתי לאימכועי ממכוה וכ' הר״ן כשסר״ס ךקי״ל לאמי־ןוי מסיה
כיבינ׳רלאסבקינןמאי
מאידאיפשיגיילסו ליבא ורבע' ונקטינןמ איך) 3יךחי 3ג ׳3ה_ עג  "-נתנבפסקי
מוס ' ? והולך סעסייהי דב״־ש ככג׳פרי החג א״כ כנגד ימים הנמסי׳יטעמייסו דב ס
דילמ׳ בעלמא וכן סק
פסק סיר
יונס Fff
ב
ולזה
נוהגי!
לעשז׳גירמן
כיגד ימי סייצשי® 2
משי Cי ל
^
א -ימזיה יגנ״לזנזמגאתינמ ^מלציקין נימתש:- 16’3t 5לי״טא1ש 'חמג׳וףנקיןהני(-תסמ! כי׳וו לזו עדשה! ליתחתמות זזיחוומטן>
 J6מסנ׳שמללחין33״ה!מלו' : .׳ ד׳א* ? ׳ביתדןממיקי!אן.תו גני ^ ןא:זיתי ;?’,־״דז 6\sf L׳  ) «\ ,כ׳מהר־א חפיאגהיימ!מ״ל לסזכה ג״ה יותר מן 'אתה פ :ו5התשו׳דצאשלעא גי :עיכא ז 5ק אםהסכן « ביעצלענו׳כשר והיאסגרת
קפיגזה״חוס הקתי«1ת3םנגמאתיניפלזתלא P״״’ ";? ,•'«1בי ' *W* 0יי ״ י
' י> י 1<51ני• ' Vn
וי״פר״ערציגי!סי׳מי־ז״ג ( ז )«לנההריי3פהיהכזהרצהגיחזנעפתהם״ ולפתהאע׳גלהאילנא ״ז5ידןיןנסני'ונ"נמהלא״י
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מרוD
> Jק ; יני ק הדתף׳להדליז

ד*מ
ה( )

א־ח

הלכות

חנוכה

זכיהכלי!

,׳המנהג להדליק ולזה הסכים היש״בא ע״כ וכ״כ הרא״ש וז״ל אע״ג דדחי לי' מכוס להניחה למסה מי׳
גב״ה ני! « נחה כדקאמ׳רבינא משמיה דרבא וגס איכא פיסוס הכס גיפי כשהי' למסה דדב׳העשוי
לע יך פ י; ע  fלתור אין דרך להכיח׳כ״כ למט' וכ״כ בפי׳רבי׳חננאל ומצוה להכיש׳למט׳מפשר עכ״ל
! £נ וכן פסק סמ״ג וסמ״ק והרי״ף והרמ״בסהשמיטו הא דמכוילהניס׳למט׳מי משמ׳דס״ל
א״לרהס P,ה ,א דכיון דדסו בגמר ' להא דרבינא לא קי״ל
נ״הרי״מאין אני כותי׳ומ״מ לענין מעש׳כרא׳שצרי׳להניס' שמאל ובב״ה מניחה לדרום וזכר
ניהי־יו ק *איי?* בתוך י׳כיון דלסכךרכוות ' מצות׳כתוך י ׳
" יליי״ף והיטנ׳מצוי!׳בין גתויייבין למעל;
*< w׳ 3מ"■ " מי הלכך למעבד כמצות אליב דכ ע עדי
ימיחמ :ה והדני דהיינו כתו' י׳ואע״פ שהמרדכי כ׳דעכשיו
הני״רגהיההפ״ז שהרגילו להניחם בפני' נרא' דאין קפידה
”
p,J7׳׳נהל”{ ' .
ק׳  J 5ßלהניחם למעל׳מייידלא
פירסו׳מאח׳שרבי׳
יאחר
נוטל, 1
.
,
ממ
1
הגגיר
הכר
שמס
דבריו
משמע
דלא
שני ליס בין פני
«יל! ומלצי׳ הניח׳ מכסכיס למניח מבחוץ וכן נהגו לעשות
הנשארים «
־־®" ז המזדקדקי׳ומ״ש אבל אס הניח׳ למעלה
ח״י " 5מקןמ ׳ מכ׳אמה אפי׳בדיעבד לא יצא וכו׳ ג"ז סס
ומתעלל

בעוד .

,

,

,

שהשמ ,.מד5יק :
אמרבהונדרסרכנתןברמכיומימסמי
(ו )!ב׳כ *; ,הגי׳ דרב תנחום נר סנוב ' שהניח׳ למעלס מכ,
 7לאנתנהג «־יין אמס פסולה כסוכ׳וכמבוי ופרש״י פסולה

תרע!

אחריתי מייל והכא כמי נימא דאפ״ג דחזו דלא אדלי׳בתרפמחא לא אתולמחשדי'
לאמרי באידךפתסא אדליק וי״ל דלענין תפל ' שאני דכיון דאי לא מצלי ה'?ל פורק
עול מלכות סמים מפליו כל סיכא דאיכא פתחא אחריתי לא אתילמחשדיה עס
סאין קלענץ חנוכה ועי״לדהדלקות נ•" חנוכה כיון דיש בס הפסד ממוןאי
אינ׳פתסא אחריתי אתולמסשדי׳כי היכי

למנורה שהיתה ידייםע״כ
חצר שיש לה ב׳פתחים מכ׳רוחות צריך להדליק בכי'פתחיישלא
יחשחיהו העוברים לומר כשם שלא הדליק מה הפתח כך לא
הדליק כאחר׳הלכך אם ב הפתחים מרוח אחת שיסולק לראות  2P -D1בפל התרומות לדידןשמדליקין
בפכיס אפי׳בב׳ רוחות די לו כ אחי מסס
כאחד די לו כאחר מהן וכלגעל התרומה לדידן שמדדיקקבפני׳
כ" כ ג״כבסמ״ג ומידכי:
אפי' בב׳רוחות די ול באחר מהן שאין היבירא אלא לבני הכית
מצותה מסוף שקיפ׳סחמ׳
והםיודעי' ששני הפתחים של איש אחר ונראה שאין להקל ואף
עד חצי שעה ק
לדידן איכא חשש כיון שמדליקין
בפתח הבית ס העובריןרואין הלילה וכו׳בסי׳ ימה מדליקין ( דף צא)
שלא הדליק ואיכא חשד :
תקמצוה משתסהע החמה עד שתיצלה
/2
 nnijfמסוף שקיעת החמה עד חצי רגל מן השו' וכתבו הרי״ף והר ' אשסשעו׳
*

דבהאי לא אדליק בהא ,כמי לא אדליק
אבל בתפלה דלית בס הפסד ממון כי
איכא פתחא אחריתי לא אתו לפחשדיה.

שעה מן הלילי שאז הע׳עוברים

שתכלה רגל מן השוק הוי כמו חצי שעס
אחר שקיפת לחמה ימפיס בגמרא
דהיינו לענץ ראי לא אדליק מדליקוא״נ
הרי״ף .והראש א’ נ
,לשעורה .וכתבו ■

ושבין ורואין בבית׳ ואיכא פרסומי ניסא הילכך צריך ליתן בה
שמן בזההשיעור א ואם נתן בה יותר יכול ׳לכבות לאחר שעבר
ך ,,ז ^הגיי דלא סלסה כיס עינא למעל ' מכ׳אמ׳וליכ׳ זה הזמן וכן יכול להשתמש לאורה לאחר זה הזמן שעבר עיקר
הי}ש £הח ^פ 1,סיסומי נסא וכתבו התוס' סאסהניחס
מצותה כומ״מ עדיין זמנה כל הלילה ודלא סהר״ם כמן ^ עןבתב לשיעורה כלימר שצייר
(! ) > כ״נהכל " למעל׳מכ ' אעה ומיפט׳והניס׳ כמו שהיא

« V :אף אסלה דולקת לא עשה כלום דהדלקה פוש' מכוס
פתד־מייי׳א אש אלא יכבכה וימעסנה ויחזור וידליקכה :
וכתב ה־י יי5ול סליי מין־נסמניסיניק
ח6מיה)/ש3אל 0א׳ וכו׳ונ״ל דאיןהכדון דומ׳לראי׳וכו׳מצאתי
אפ״ה
יילליק כתוב כשם מוה״ריינחק אכוהבז״ל כ" ל
נשתיהןתשיח7}:א ששברת רבי׳יואל שכשיש בכאן אוי ' האויר
^נ?א  T 3/הוא מזיק לעיניס ואין האדם יכיל להביע
גיהיינמ
למעל כל מה שירצ ולזה הביא ראי מסוכ
ונפתתהנית « לק שאס הדפני' מגיעו' לסכך אפי׳למעל׳מכ'
כ׳לאיכ׳הניי/כ״ר כשי ,וסלסה ביה עינאוכזהכר׳שאץ מקוס
גפא"’
^ ׳'! לקושיי' המחכ'מכ״ל  .והרי ם מרוטנבורק
י׳נפנים \ עתח היה מדקדק לה ניסה למעלה מג טפחים
הסי״ך לר״ה !יש ולמס׳פי' כ״כ הננרדכי בפ׳במה מדציקין וטעמ׳משוס דכל למטה מג׳כאדע׳סמיכתא
נוהגים צהל׳יק דמי והיה מגיחה למט׳מי' מהטעס שנתבאר דלא שבקי ' מאי דפשיטאלהו ליבא
«נפני׳לפת׳הס״ץ ורכינא ונקסי׳מאי דאידקי בגמ׳בדרך דילמא וסי׳לו לרבי׳לכתו ' הא דהר״נן גכי הא
דמצוה להניחה למטה מי אלא דלא דק ומצוהלהניחה בספסהםמוך לפתח וכו'
לאק ״יליןלקי ת מימרא סס ( דףבכ ) ופרש״י מנוס להניחה כחצר או גר״ה כטפח הסמוך לפתח
מו<!הנעע׳העת« ,שאס ייחיקנו להלן מן הפתח אינו כיכר שבעל הבית הניחו סס  1 :ם״ש שמניח',
לי״ה  c,w״ 'ים משמאל כלי שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל מסקנא דגמ׳סס  :לס ׳ש כשם
ש= ח אי ה ׳' ר ו ל א ׳־ " ־ל’ ? ״ ם

החפהרמ ל’ ' ״י־ ־ ™ ? ל'  £ל

לימן שמןלתוכו

" ה » ס ־ -סה וזלקת יס -לנמ ^ הסיכוו

מן ן■ ושק עבר זה הזמן » ינו מדליק אכל עם עברכל הליל .יל » ־ .סייצ 5ל־נומו לוי
להס־זמש
הדליק לא ידליק ביום המחרת דשרגאיבטחרא מאי אהני
וקלא לאורה היפות בידוואסא
דאמרי׳דאי ל
15
ישלים בלילה של אחריו שכבר עכר זמנו וכ״כ ה״ר יצחח ב״ראדליק מדליק כתב היא״ש אכלמכאן
יהודה והתוספות כתבו דלרידן א״צ לדקדק בזמן שיתנו
חכמיםואילך עבר הזמן הילכו אף על פי
שמתרץ
ז״ל שלא נתנוהו אלא להם שהיו מדליקין בחוץ ולאחר
זה
הזמן
תרוץ
אחר ראוי להחמיר ולהדליק ני
איןעוברייושבייאבל אנו שמרליקין בכית ואין היכרא
אלא
לבני
חנוכה במחלת הלילה ומשמעמדבריו
הבית אין להקפיד על הזמן וכת׳ בס״ה ומ״מ נכון להדליק כעור דהיינו לכתסלה אכל אס עבר ולא הדליק
ידליק מספק וכ״כ התוס ' בשס י״י פורש
בני הבית נעורין ונרא׳שאף לדידן צריך לדקדק בשיעור
שאע״פ ולא היה לו לרבי' לכתיב ודלא כהימ״בס
שמדליקין בפניי כיון שמרליקין בפתח הבי׳והוא פתוח יש היכרא
שכתב עבי זה הזמן אינו מדליק מאחי
לעוברים ושביםד:

שאף לדברי סאומי מדליק • איני מדליק
אלא מספק  :ומ״ש ואס עכר כל הלילה ולא הדליק לא ידליק ביוסהמחר׳וכן
לא ישל׳ס בלילה סל אחריו וכו' זה לחון המידכי בפרק בתה מדליקין הסיב ר׳מאיר
בנר חמל שלא הדליק בליל׳כך דעתו ניטה לב יון שלא הדליק שוב לא ידליק ודיחוי
הוא כדתניא מצותס מסמסקע החמס עד שתכלה יגל מן השוק דאי לא אדליק
מדליק משמע שלא עשה תצוה מן המובחר וב ום אין פרסים הנסככרוכ״ש
בשאר לילות לא ידליק פכ׳ ל • ומ״כ בתשובה אשכנזית דלאיכא הי" מ לומר אלא
ראותו לילה אץ לו תשלומין אבל אלילית אחיות לא קאי דכס כל יומא איתי' ולית
 !!°' Bא,״ !
אבי סעזרי שאס אין סס מזוזה בפתח מניחה מימין כ״כ בהגהות מרדכי בסס רבי׳ דין צריך בשש וכן איפא באגודה וצא דמי לעומר להמס משוס -דכמיב תמימות
גחגר ,,ה,
המן״ה
יקיר
:
!
;
«
"
ספר
המצות קטן כ שאס מניחה בדלת עצס יניחנ מחכיו של כניסה ,תהינה אבל הכא כל חדא מציה באנפי נפשה היא ומה סמוסיפין מסוס הדור הוא
בית־! !
גל
חנוכה
וכויבסי׳ר״ס
ו־כתכו
בסס מוה״הי יצחק אבוהב ז״ל י״מ מחציו סל פתח כפנחלקכה
ע״כוכ״כהמקס חה לשונו אס לא הדליק לילה אחד לא ידליק למחר או לילה
נםמאצענ״ל
ו
'
׳
ה
לשניס
כסיס
אותה
כחצי
סל
הכניסה
שהוא
לצד
פכים
ויהיה
לכד
שמחל אבל לשון האחרת מה שהיה לו להדליק אז ולא דמי לק׳ש ותפילה דאערינן כפ׳תסלת השחר
יש ^ טיעע ^י  /ספי המצות היא יניחנ׳מסכיו סל כניסת הבית לכד סמאל ונר׳שפירס כך כשיכנס שיחזור ויקרא ויתפלל ובחבלי הלקט הביא תשובת הי״מ ורכייו מבוארים שסכמו
גפ1ני 0לבית יחלוק מפתח הכית לשנים ומחצי סל כניסה הוא לצד סמאל יחשב מחלק שכתבתי בסס תשובת אשכנזית וכתוב בא״ח מי■שלא הדל•־ק בליל ג׳ אלא ב' נמת
אבלה»ה השמאל ובזה יהיה לצד שמאלעכ״ל  :וזה לשון המידכי ובטפח הסמוך לדה וכן או בליל רביעי אלא ג ' זה היה מפסה בלוניל והחמירו שידליק מה שחסר להדליק
שמ37יידן י*י״־ כדלת עצמו מניחה לצד סמאל של כניסה  :וגדש שמניסין נר חנוכה בב״ה נראה ואין צריך לכרך פעס אחרת כי הברכה שעשה בתחלה על חיוב כל הנרות פסהו ג
 * P ”5דהיינ ,שתקנו כז
מפני האורחי׳שאץ לסס בית להדליק בו וכמו שתקנו
קידו׳בכ״ה 1משוס וכתב הרש״בא כתשובה מי שלא הדליק בלילה א' מכל הלילות סוב אינו מדליק
נפנים מוס וידוע  ,י
; ,
; «
 1י
 ,י
׳ ,
שכבר
ן)5וסלינא
הוה
דחוי
עכ״ל
^ אורחיס
וכ״ל
רחמו
שפי
'
וסתו
דברי
כבי
הרש״כא
כנישתאוב
כפו
כ
הנלכו
שנתפרשו
וכתב
דברי
סר״מדאנר
טעסאחרסהוא כדי לפיסס
•לעוגדיס
סגיסכלל
הנס
בפני
כל
המס
ולסדר
הברכות
לפניה׳לפי
שיש
בזה
פרסום
גדול
לש״י
וקידוש
דאומולילהקאמי
דאין לי ור שלימין ואהא דתניא מצומס משתשקע החמה
■אפי*
ישלגיתי
.
רנה
שמו
כחפכיכיס
אותו
במקהלות
ח״ל
הרי״בש
בתשובה
המנהג
הזה
להדליק
בב״ה
כתב
הר״ן
לאלמיזיא
שלא
יהא
יסאי להדליק קודם אלא עיקרמצותה קאמר
.
פפמיץ/לה
^
ח
מנהג
ותיקין
הוא
משוס
ערמומי
כיסא
כיון
שאין
אנו
יכוליס
לקיים
ואס
המצוה
רצה
כתקני
להקדים
מקדיס
אבל
מדברי
בה
'
ג
כיאה
דדוקא
נקט
מספשקע
החמה
להדליק כל א ' כפתח ביתו 'מבחוץ מאכי שיד האומות תקיפ׳וסברכיןעלזה כמו טכ״ל ודברי המלכס כדברי בה״גסכתב אין מדליקיןנרות חנוכה קורס שמשקע
«'האין נו5ריןג״נ שמביכי׳פלהלל דר 'ח אע״פ שאינו אלא מנהג ימ״מ באותה הדלקה סל ב״ס אץ הסעה אלא פס פקיעתה לא מחחיין ולא מקדימין וכר' שדקדק רבינו לכתוב מסוף
להדליק בטפח אדס יוצא בה וצריך לחזור ולהדליק כל אחד בביתו עכ״ל ה י ומ״ש שמניס׳בדיו'
שקיעת החמה משוס דתחילת שקיע׳סססה עדין היוס גדול כמו שכתבו התוספות
מ »<דלפת ' מי״ל זכר למכור' וכו׳בתרומת הדשן כת׳שיש מקומות סמסדרי׳אותם כין מזרח
למערב
בפרק במה מדליקי! וכתוב בסס מההר״י אכוהב ז״ל שכתב בא״ס מי פסדליק אפי'
ס״’ י5פתח א ') ובמקומות אסיים מסדרים איחס בין צפון לדרוס וסא סילתא
תליאבפלוגתא
בחול
מסיי
שהוא
טרוד
יצא
והוא
שיהיה
בפלג
מנסה האחרון דלא המיר מהבדלה
ןאין הכירארק דתנאיבס שתי הלחם נרות המנורה היאך היו מונחיס והיה נר דהלכה כר מסבירו
דאמרינךבה צלי מרב סבת בשבת מיסו צריך ליישן בה סמן יופר משיעור הדלקה
לנני א־ם8הם וכן פרש״יאליביה בפי ' החומש אמנס סרמ״בס וסמ״ג כתבו דמצפין לדרוס היו
כדי שתדליק עד דכליא רגלא רתרמודאי עכ״ל •
נהלרי׳ששלליקןשפ מונחי׳וצריכי׳אכו לסדר הנרות כמו שהיו מסודרים במנורה למי כדאית ליה ולמר
הרעג כל השמנים והפתילות כשיי׳לה בין בחול בין בשבת אף הפסוליםלנרס,ל
כדאי' ליה וכהי׳נסר' ופסטיה אמנ׳אס הייתי כמקיס שאין מנהג הייפ׳סכהיג כמו שכת פלוגת דאמלראי בע כסה מדליקין ומשמע בגמ' דסלכתא כיב דאמ׳פתילוצז
ןקך ^ ^־) פראית׳ במב מקומית וכיבימחבירו פכ״ל והמנהג הפשוט לקבעם ככותל דרום ושמניס שאמיו חכמי׳אין מדליקי! בהס בשבת מדליקין בהם בחנוכה בין כחול בין
וכ׳נהנה׳פס״ק פי" ונמצאו מסוריי ' בין מזיח למערב ( וכן המנהג בגלילותינו ) הצר סיס לה ב' בשבת וכן פסקו הפוסקיס והרוקח כתב שמן זית מצוהמן המוכחיוגס המידציכ
י׳שמשוןלגם עכשיו פתחי' משמי רוחות צריך להדליק בשתי פתחים משתי רוחות צריך להדליק בשתי • שמהר' ס היה יגיל לסדל־קבשמן זית
כתב הרש״בא שאלת כמ״ש הו \ף בנר
^" 3ייז לעשית פתחי׳וכועדדי לובא׳סהס מימרא ס׳במה מדליקין ( דכג )וכ' הר״ן ומסתבר' דכיון חנוכה שמיתר להשתמש לאורה אסר עבור זמנה דא״כ למה התירו כה סמנים
״^ל ,מןגק "! ” שאינו מדליק אלא מסו׳חשדא לא מבר׳אלא אח׳פתח' ז  :וא״ת ומ״ש מהא דאמרי'
ופתילות סאסיו חג מיס להדליק יהכו בשבת שהרי כל עצמן לא התירו אותן אלא
«נאתחל«״ל1נזם ״א בפ״ק ובמר׳לביכו' אסור לעבי' אחורי ב״ה בסע׳סהצבו׳מתפלליסולא אשק אלא מפני שאסור להשתמש לאורה קושי׳זו אינה כלו׳שהרי לא הצריכו להוסיף כשמן
 | «f.הוהאק דלית ליה פתח' אחריתי אבל אית ליס פתחא אחריתי לית לן בה ואמרי נפתחא
שיהא הולך ודולק כל
הלילה
שיעור לנ'
רזח
« 1,חניככומה 0טאמר _6מיםמגהליקת נידות תטניסאע״ע
דולקים נ’Iא ומויוןעט ! א"ה (אין )
נכח
ליקחמעע שעור לנד
למ5י? תי ונו־אהלאדר׳שתתוולא קחמו־ לעשות פעיאע
«!»■*,
ארונוע א 5אכ;ןעזד( 1לא?5זןי #דעמוה
■11,-4..,.
 .שאון «
יי
.
ע כ׳ ,
 .י.

שקיעיהחייה  :תך ^ ( א)  piנהג
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ימנגשצמע(« .יר f
היהמגרץ נימתאחכויגאמנסממהמןה« ננקרנ5מן ויתשנותיההננזעכ״ל *

אדו

שט
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אליב׳דשמואל סכמי ' אי לזית ליה טפמא דבזויי מצרה ולאסליג אלא באכחוסי ה5ן ( נ )«*ין«סכר, 6

 1כדי שיעורו וכסיך זמן זהי היה ראוי לחוש שמא יטה אכל כל שאסרו חין
זמנה מות׳להדליק בהם ובשבת נותן באומד גס כפי טעית ולא כצמצוס שא״א
כימו'
אימותה ליסכי דאכחושי וא״כ הביזוי מצוה פליגי וי ל דמספקאליה אי ® 'י^ *53לש מימל
כשעלר
0א"א ג״כ פיעויאסו׳תשפיסו שאינו נמנע מתשמישו סיעו׳זמןמצומצם ומאןלימ׳ גמור׳היא או לא וסשיט רב הונא בדיה דיה י הוסע דלאותיובפ׳גמור׳היא ילחימר' מניפו7א) כאס! י
אם'
לן שהתירו להוסי׳בשמן בסב׳לסדלי׳בסכ כדזותן פמני׳עכ״ל; למ״ש שאף בחול אס
אמר דפליגי באכחושי ושמואל איה ליה טעמאדכיז׳וימצוה הלכך ציי הביזה פושה צ־שתמשלאיר׳ד
«11
כבתה קידם שעכי זמנה אין; צריך'לסזור־
מצו' אין מדלי' מנר לנר וה״ל כסו קינסא:הדלקתה (לכןמומ׳
_ כל חשמנים והפוזילו׳כשרי׳לדז בין בחול כץ בשבו* א״כ מגמיא ליה אי
ולהדליק ' ולא חייסיג׳ נמיישמא יטה' מפני
סמכינוארבהדעכיד
למציינשמני׳שאין
סאין אורה" יפה שהרי אסור
להשתמש
:
'
שמואל
או
דיילפא׳
הלביתא
כרה
אף הפסולי׳לנ׳של שב׳ מפני שאין אורן יפ׳ושאיןהשמן׳ כשמואל או
אגל יא נתן . .
נישפן
לאורה שס א״ר ירמי׳מ״ם דרב קסב׳ככתם
ופשיטרכהונא ברי׳ דרה יהושע דהלכמ׳ ימר לאו ' " מר
אין זקוק לה ואסו' להשתמשלחוי־׳ופרש״י׳ נמשך׳ אח ,הפתיל כשרי׳לה דלא חיישי׳שמ׳תכב' ויחזו'
1רידל^ יקג ,כר 3וגכיזויי מצוס פליגידליסכ׳דאכח׳ושי להשתמש אצ «ר*
כבתה אין זקוק לההלכי' בחול שרי ואשוח שאף בחול (ע״סיתדיע" ב) אם כבתה קורם שעבר זמנה א״צ לחזור
אימותה והילכן* ־איהדלקה פושהמצוס לאחר
שע ,י
להשתמש לאורה שיהא ניכר סהו׳נר' מצום ולהרליקה ולא חיישי נמי שמא יטה מפני שאין אורן יפה שהרי׳
מדליקקמני לכר אבל אי הנחה עישימ ^ סחמרפ/יאהיד
וליכ' לסיחשלהטיה וכתוב בת״ה שאפילו' אפור להשתמש לאורה כ ל״ש תשמיש של קרוש׳כגון ללמו׳ול״ש׳ ה״לכיסוקינסא ואיןמדליקין להני מיילהדליק "מןשא•!
כבמה כע״ש קודם קבלת שבת סמדיייהוא שאר תשמי׳ואפי' תשמי' עראי בעלמ׳כגון לעיין׳ מעותלאור׳אסור סכויי סדליקין משרגא לשיג' אכל לא ע״ימלליקיןגהןנשנפ
מכע״י אינו זקיק לה וכתב הר״ן נשאל ובעל העיטוי כתירוקא תשמי' של חול אבל תשמי׳של קרוש׳ שרי קיכסאוכן דעת רי״ף לכך לא הכימ ^ דתיושי׳שמלוישתמ׳
הישב״א אם לאח׳שהדליקכא לתקנ׳וככס
ולא נהיראלא״א הרא׳ש ז׳יל ומפני שאסו׳להשתמלאור׳מוסיפין ל®! ” ״לתי '?1״יליקיז מגי לגי יף * ״ן <*»'
viw
נר
אחישאם
ישתמ׳לאורהשיהי׳השימוש
לאור
אותו
הנר
ישאלה
איות׳בפיגג אס חייב לחזור ולהדליקה
ואס
ביני עצמו אבל לא ע״י
קינסאאבלבעל
מר״ע
מברך פעם שני ' והסי’ ססתבר׳שאיט
חייב
התממו׳ממיר אסי׳ע״י קינסא לפי דעתי (
סיש״קשי׳מכ׳־ת
לאחי ה״ר יחיאל נרות חנוכה שמדליקין אחר יותר בסתם לשמש
להרליקה דה״ל כככתה שאין
זקוק
לה
ולא
פירש
איזו
מהם
יכול
אחייב
לבירור
איזה
שירצ׳
להיות
שמש
מסו
'
דח״ד
משו
'
א
כסוסי
מנו׳עמל
3
קן
ס
,
•
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איןשס
״
פמז»עציו
להדלקה עושים מצוה וכבי הדליק׳ואם בא
ופליגי כמרי מצוה יהלכ ״אכשמו5לן כי וי
לעשו׳צןדהרימדשל׳
אפי׳הראשון אומן האמצעיות או ררוקא האחרון והכי מסתבר
להדליקם אינו מכרך עליה דסצות הדלקה׳ תשוב׳נרות חנוכ׳אין להפסי׳בהן הילכך האחרון יהיה שלא לשב דרבה פביד טותיה וסר״ן כתה מדליקי'[לע מ* לישמח«>ב
האטכדא • ־וט״של-״ס תשחי׳של קדיוסם
מנר לנר ואפי' פ״יקינס'ישרי דה ' אסיקכלהדליי,
ולינאהכיר׳
בגון ללמוד ול״ש סאר תש מיסוכר' כ״כ סם׳ נרהנוכ׳שאם ישתמש לאורן ישתמש לאור אותו הנר ואין שם
בגמ׳דטעמי׳דרב דאמ׳אין מדליקקמסוס לימים
החנאייללוה
הר״ן ה״ל איסור להשתמש לאורה פירש כל שמש עליוג כיהשמ׳הוא המרליק בו הנרו׳ע״ב :
וה״רמאיר
בזרי מצוה ודוקא פ״יקיכס* 5הו ^ ד ^ ם ישנהגז ^ דיתיה/
תשפיסי' ואפילו משמיש מצוה דכיון סע״י מרוטנבורק לא היה מרלייבנר של הרס אלא בשל מתכ׳ וכשלא
דאלו מנר לנרחטה ' בלא קינסא ליכא כזויצכןעי'
שאיןוהקדלי
נס סנעש' בפטרה' תקצו׳עשאוס כמנורה היה לי אלא של חרס היה לוקה חרשי' בכל לילה וכשלא היה
מנוה ומינ' דשמואל אפי׳ע״י קיכס׳ שרי וזי שמש
ניהלאהחדלי׳'
חאין מסתמסיין בה כלל והא דאמ' שמואל לו חדשים היה מסיקן באור יהוו כמו חרשי' רהכי איתא במסכת היא הסטה המחוורת בגמרא ולא  pדעת נל הניילתלאיכא
לקס׳אסו׳להרצו' מעו׳מגד נר חנוכה לאו סופרים אין מרליקין בנר ישן אין לו רק ישן מלבני באו׳יפה ופת',
הרמ״כןד<י מסק נ א ע", ,ף נסן $׳{סוי הכירלימי'
הילנאים
למימי
דדוקאתשמיש דרשות אסוראבל• נרי היוא של חרס הלכך בשלסתב א״צחדש ושל זכוכי׳אוחרס והרמ״מז כתב ומדליקין מכר חנוכה לכי (סלנוידלאקאיז,
משמיש דמצו' שרי
אלא
לומר
שאפי׳
רצוי
מצופה
רינו
כמתכת
:
■
חנוכה וכתב פליוסרא״בד וע״י קינסא דאטל׳
לאלהשתמש
מעות שהוא משמיש קל אסור והכי מוכח
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׳״
י
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והתו כתבו ס מ הדלקה עושה מציהאו כגנר
חנונה
תשמיש של חול אבל מסמי ' שלקדוש׳שרי •; להדליק נר אחר של חנוכה כ״ש
שאין
להדליק
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!□" ש רבי׳וחשי׳ כרש ל שכת ןני ש לכ״ ס שהשמששם »דאי
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לאו׳רהיינו דוק' תסמי״׳קבועדהרואה אומ׳ ומ״׳מ -צריך שידליקנה במקו׳ הנחת׳ שאס הדליקה בפנים והוציא׳ להדליק קיסם מנר של שבת כדי להדליקלהשתמ'
לאלרן-צנ*ל
לסם מסמי׳זס הדליק׳ולא לסם מצוה אבל
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0
*
חנוכה
מסוס
דכיון
דעלה
קיימח
ממילא משמע דכי קאמר כולם סל מצוהלה™’' ננ יח :י,ה
כתבי כןרבייורביייייוסס tוספגישאפו' להשתמש לאיי׳מוסיפי׳ני אחילהשתע׳
שיציל
להדליק
חזה
לזה
'
ר
6
ני
הכוכס
כמי
ק
£
י
•
־
כתוב
כתרומת
הדפן דאסי׳למ״ד'כ״^,
שמילהנהגה ”
שהס ז  ':י
כנה'
,
י.
.
1
1
לאורו וכו׳כ״כ רבי׳ירוחיוכמעוד כשמני׳נר א׳להסיתמ׳לאור׳מניחיבפני פצע פאל״ה
מדליקיןמצרלגרמלידיקיכסא לוס ים לחוששיכבה הקינסס ביוסקודסשיגיע
לויפינרשמדליינו
יאמרו פל כולן לצורכו הדליקן (ופ״כ מהי״יל שתחב השמש למפל' מכל הנרות)
ונמקו ' שאינו יגיל להרלי' פס נר א 'צ נר אחי להשתמש לאורו עכ״ל ועכשיו אפ״פ
סמרליקין בפת׳ שסו' מקום שאין רגיל להרלי ' סס נר מדליקין ני אחר מובד׳משאר
צרות ונר׳שכך הנהיגו כראשוני׳מפני שאין הכל בקיאקלסלק ביןמקו׳שרגיל להדלי׳
שס רנ למקיו שאינו יגיל וכת ' המרדני מ״ס נהגו לעסו׳ השמש גדול יות׳מהאסרון
שאס בא להשתמש שישתמש כני של חול •־ שאלה לאחי ה״ר יחיאל נרות חנוכה
שמדליקין אח ' יופ׳כסת׳לשמש וכו׳כתוב בת״הסי׳ר״ג שנשאל בני אדם הדליקו
בבית אסד ונתערב צר אחר בין שתי ציו' שהם סמשי׳אי שרי ע״י ביטול כרוב ומ.ית'
ליהנות משלשתן והשיב יראה דלא בפיל משים דבר במכין ססרי מדליקץאותן
במנקכללילה י  :הר׳ט מתטנבויק לא הייה מדליק בשל חרס אלא בסל מתה'
וכשלא היה' לו אלא סל קרש היהלוק׳חדשי׳דהכי איתא בפס סוערים וצו׳פד מלבנו
נאור יפה כ״כבסנהו׳מיי' וגס במרדכי' פ׳במה מדליקיןובשרליכלקטו וכתוב
עוד בסבלי הלקט אק חופשי! לפתילתו להחליעה עד שחכל' ה • חרעד מדליקץ
מניר לצר ודוק׳מר עצמו ונו' גפי' במה מדלי׳ (דף בג ) חיתמ רב אמ׳אין מדליקץ
מצר לני ושמואל אמ' מדליקי! פמ׳ אביי כל מילי דמר פבי׳כרב לבי סהני תלת
דפביד כשמואל וקד מינייהומדליקק מני לני יתיב כהו׳מדרכנן קמיה דיכאדא
בר אהבה ויתיב וקאמר טעמא 1רב משוס ביזוי מצוה הוא אמי לסו לא תציתי ליה
עעמ ' ה 1רב משו' מכחיש מצום ופרש״י מכיסי' מציה ומחזי כמאן דשקיל נסור ושואה
קצת מלחלוחית שמנו מאי בינייהו דקא מדליק משרגא לשיגא ש' ד מסוס ביזוי
מצי' מפרג׳ לשרג' מדליק מ״ד משום אכחושי מהרים מסרג׳לשרג׳נמי אפו' ופיש״י
מסרג׳לסרגא מביא נר אצל נר ושתיהסשל מצום ולא בקיס ואימכינן בגמ' למ״ד
ן מפו׳אכקוסי מצוםוא& יקנ׳בקשיא ובתר הצי בעי תלמיד מאי הוי עלהומהדרינן
א״ר הוצ׳בריה דרב יהושע מזינא אי הדלק עיסה מנו מי־ליקק מנר לני ואי הנחה
עושה מצוי׳ אץ סרליקין מנר לכר ואפיקה' רהדלק׳ עושה מניה וכת׳לרא״ס מאי קא
מבעיא ליה מאי הוה פלה דלכאור׳מפמרסלנה כשמואל מדעבד רבה כיפיה וכ״ת
אא זאיןמווציקיין מ3ר לנר היינו

לאותו ני מצום פח־הס לסד ליק מידה דאשורב :
ו/לעת

האתיי׳שאקלחזוי

תלכחא הדלקה מושם מצוה ול3ז הנחה הכי אסיקנר) כג 3ן׳ ע' ?5ןה להדליקמהמלקים

מדליקין ( דף נ ( 0כדש הילכך עששית
 6ר יהושע בן לוי עססי־לת שהית מלקת והולכת כל היום כולו למוצ
15י סבת מכ 3חני לנימייוכהנו
ומדליק׳ופי׳לס" שהדליק למצי׳חטכתער׳סבת למוצאי סכתצרי׳לכבות׳ולהדציק׳
להחמירזאיןישנות
למצות הלילה י וס״שומ״מ ציי' פירליקכ ' במקום סצחתה כלו׳אע״ג ד 5ןיןהבחה•היינהג ?־טעם
פושה מצו' מ״מצריך סידליקנה כמקום הנחתה וכדאית א המס ; דף כבחאמ׳יכא «  V״* ,־ היא
הדליקה בסט׳ו& וציאה לא עשה כלום ספני שהרואה אומי לצרכו הואל׳ארלק׳והן (
האחרים 1הם p
אמי תו רבא סם היה תפוס ני חנוכה לא עשה כלו' מפני סהרוא ' אומר לצורכ ' רשותגהיזר מנוה
^

וכן

.מילגמיילהדליק

הוא מקיש לה מצאתי כתוב בסם מוסרר״י אבוהב ז״ל צתו׳ממקי יוסף כי פפס א׳ אס יכנה אירן
ראה בב״ה
שהדליקו הנרות ,בכליםה ין
י * ^ .השכה
פב!^ ןתו
? ין הניר!' אין
להדליק!
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,
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«* 1החחרים דאין
לרות
מתוקנות
לנר
חנוכה
וחסר
שהדליק
המדליק
ני
חניכה
היה
מוליך
הסב
כיח,ג {4קה(r
להגביה הכלי להעמידה במקומו המיוח׳לו נל הסנה ומחה ביד המדליק שלא יעסה
דק״לכנתואיןזקוק
כן שאע״פי ששמעו הגיומדי' בב״ה הברכה של חנוכה בשפת ההדלקה מ״ס הרואי"
להעכ״ליושייןלוקא
שלא היה סס באותה שעה יאער לנויצו הוא שהדליקו לכךצוה שלאיגכיהנה
להחמיר אגל לא
שיניחנה למטה בפחית נד׳ ואמר
של
וווו!שעדים יש על זה למי שמרין משתמשים ל. 5
!ויסכשאר
כשאל־ נירזת
גיריתשל
וכיון שהיגינו כלהשנה להרליק לאורה אף על פיסאינה כמקומה כיין שאין «?(
׳ןקחשמימדנרי

 v,׳•׳•׳• ■ יץ ' ׳״״' ׳* ׳4׳''
׳*׳• היי<! דוקא קוים
חין לדקדק ב! הכככךמשוס הנכנס־ם והיוצאים ועוד שאפילו כבית אין אני שנעשהמנותיא<1
מדליקין עכשיו אלא מפני כני הבית ואס ק לפי זה אין לסוס לעוברים וס 3יםכ״ש כנמהחאחידאייו
וצ״שככ״השסריכלהבאיסלשס מדעיים שאלו מיו' סס של חנוכה יעוד היהנרא׳ «קוילהאק "ד!יק
לומר שמאח׳שכבי הדליקן במקיס שאינו ראוי דה״להצבי*5T *50 5קי ?*י הכגכ״ל* ( גאיצ*מ׳׳י ' ה^י
 3״\ ff
l:
וכיין
lJJ
-iJ
נב *i
גיעיי]

קענ<'דן>סי׳ז•;"כ

זיזאינעולסהניראווז» 1קליימתואנלכשכנה| 7לקלמ »< |ו | ן 1נ  0ל' 5קין יוחגולנןכ נעלהמגהיג שא  :ןרלהלניקתנר( תג ה י עיל  !•p'.rcלתנות ן איל מכריף לכנותן מזינו<נ 3״( (ג ) מג״יהייק! \> "d
וי " נ 7ה" 0נר : 8ת״תאו תולה שישמשנכה אותי' מןאתדלהא *
תרז  1ת ( א ) ( נתו .מתוי"ו 7.נריןלה 5יקה&^ תני  tu?eגמקלס אללקתה ;

םח
 ( tyljiי 30׳  1כץן ספקיהמצר' בשעת ההדלק׳צריך שיגביל ככר שיפור שמן קודם שידליקויכו' ממחילץ לצד ימין ומדליקין כדרך םר) צי מי כרית כותכץ דאשש ' דחשיב להיכס״ג׳
,״? ?  fכ״כ הרא׳בפ׳כמה מדליקין :זי׳ל וכיון דסדלקי׳פוש׳מצו׳צריישיתןסמןמר כיי שיפור פונה דרך' ימין ואף 6ס אינו פונה דרך ימין כה״ג נראה ליסב המנהג משוס
קוד׳הדלקאבל אס בייךוהדלי׳ואח״כ הוסיף שמן פד כדי שיפו׳ לא יצא ידי חובתו:
דהאידנא אין ליהס מזוזות לכתי הסויף שכהה מדליקין אסכן צריכייןלהדליקן
.כלי״שתהא הנינה
ולאידליקנ׳חש״ופסכגמוהשת דאמרי׳הדלקה עושה מצוהיהדליק׳חס־ולאפשה כימין הכניסה
■ כצדהספחהסמוך לפתס כדאיתיא כמרדכי וא״כ אותו ני פסוא
פ«
נ׳לעשיימ;<ענ״ל' כלום וכת הר" ןהלכףהדליקהחש״ואפ ' פ
כנגד ימינו הוא הסמוך לפתח לעולם וכו
צריך להתחיל פכ״ל וצר' שמנהג כני ריטש
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שהניחה
גדול
לא
פשה
כלים
מיהו
כמס
אומר
לצורכו
הוא
אוחזה
וכיון
שעיקר המצוה בשעת
ח״א כ׳ הר°ר מנה
הוא הנכון וכסי מה סכתכחיכשס מהר״י
« 'צ שנליו יא1ון כפל העיטור דאס הגיע ״
לתנוך
.
מות׳והכל
צריך שיהא בנר שעור שמן קורס שידליק אהל לא ידליק דתן
מנרן כצג׳ ניסת תלד .במנהג כדאמייכירושלדמגל מכאן
שמן אח״ב ולא ירליקנ׳הרש שוטה וקטן אנל אשה מדלקת שאף קולוס לאין לחלק כין היכא סהנרו׳ כימין
ק«ל 0ההילק׳כלי׳ ואילך התקינו שיסו קטנים קורים לרבים
הכנישה להיכא -סהס כשמאל הכניסהוכן
היא היתה בנס וחייבת בה :
■׳
אניוצוסגיס :׳
0יהי< ץב׳ציגשיימן ע״מאבל אשה מדלקת וכו׳סס כגמר אשה
ףןךי ^ ן
המדליק בליל ראשון מברך להדליק נר של חנוכה
תל? 1ז
אפסנאי חייב להדליק בפני
^ ^ מני5וה ^ ודאי מדליקה דאמר רי״כל נסים חייבות
ושהחיינו
ואם
לא
בירך
זמן
בליל
עצמו ואינו• יוצא כשל
«שעשעיסים ^ כנר חנוכה שאף ה ן היו כא ותו הנס וכתב
כתי א״א הראי' ש ז-״ל בתשובה
.
 .ן
הדלקהנר .לא "! הר״ן שגזרו היונים על כל הבפולו׳הנסואו׳
דמכרך בליל שני אויאיפתי' שיזכו׳ » <.
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מליל
ראשון
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מבדך
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ין׳7ם שידליח כי שיכפלו להגמון תתלה' ופ״י אשהנעשה
להדכיק ושעשה ניטים והרואה סגי ואסימדליקין עליו בביתו וטעדאלא
ש ני שהזא נש
א( " נס
דאמרי׳בסדר'
ד׳בתויס־ל .יוחנן
האכילה
הנרות
מברך
כליל
ראשון
שתים שעשה נסים ושהחיינו׳ מכאן צייך להדליק בסמסו פשוש כפרק כמה
מיןסוכונליצג על1
<,
. 1
1
, ,
.י ' י
׳ י  £דכפישלופמש
‘ליק כפתחוהוי
בעני? אח' א ,:צ לבדךגירסי׳במס' םופדייהמרליק אחשהףלימ־ משוס סשדא והא דאמרינן דאס מדליקין
גאזתוהליצה אצל

< י^

ההרחקה

^-
ושעש'נסים'

ראשון

־U f•_ . I-
 VJ WWJUWiSJ׳• ■; IV׳
(pn ,jכ!  owoהוא חדא דסגי ליה ע״ישליחופול־ אס

ק ךןךי» ^

( ?!HDא) מפנימה לא השיב רב פפי כשאמרלו ת*

™? ,| Cרש'נא ל פפ׳לא סגי דלאויאיהו מהיל נהי דלא
דלאו איהו־מהיל דהא ני תנוס סגי טל
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ן חייב להדליק בפני עצמו ואינו יוצ׳

בשל בעק הבית ומיהו

כן הא-יכל אצל אכיו או אצל חכיו ויש לו

כפרוטה בית תיוחד לשינהוכו' הרש״בא
כפ׳בתשו׳

סגי שיתן לו וישתתף עמו סגי ואם סדליקק עליו בביתו אי צ
יותיואם דאין כריכים להדלי׳אבל צריכי׳להפמחף
ידי יש לו פתח פתוח
לעצמואינוייוצא במה שמדללקין כביתו ו5ל& כדין אכסנאי־ויכת מיהר״י אססב ז״ל כסס
:ה אלא צרי׳להדליק בפתחו ל א״א הרא״ש א״ת ק גדול ככיתאכיו ואינוסומךמל
יכל אצל אביו או
האיכרה ^וךו
שלחן אביו הריהול!כאכסנאי'וצריך
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דמדליק במקום

בית מיוחד לשינה צרי׳להדליק שביון שיש לו בית מיוחד לשינה
■ ־השה ^והה5.חחטו
והעולם רוא ן אותו ויוצא בר איכא חשדא אם איני
כתיומת סושןדאכסצאיי שהוא כשויאס
שאין העוי* םיורעיןשאוכלכ«קים אתיו»,3
לקח ®.. 6אני רצה לסדכיק ולברך מפו׳הידוי שסיר ימי
מו/יקין בפג׳ פ ומסתמא בני חצר יורעץ .שאוכל כמקים אחה (וכי' ה כתשוימהרי״ל סי קמ״ה ובמסר׳יל
אפייה
שייך חשד כי השכנים
עובדי׳ושביס
&L.lifttkלפני פתה הבי'
ורואי' ה״ל חנוכה ) ולי גי ' דאין לסמוך מלזיה
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שאוכל 651במקום עליו שסי כתב רש״י כסס רבותי1׳ דלא
שאינו מדליק ע״ב כתב רב שד שרום אנשי־ הרבה חדרים בחצר לכרך כרכה סאינה צריכה : 3כתוב
ששיי3
סוזקק׳כרכ׳זו אל א למי שלא הדליק
כביתו׳
בא״ת
אחת
קניי
שורם
סהגי׳לחינוך
הרין
סדלי
כיון
המצות
שמשחתפק סולן בשמן ויתנאין בולם בנר אחר
(ב )לה«
נה׳כי
3
יי
'
פרין
או
ליושב
כספינה
וכ״כ
הר״ןתס
א׳ואמדליקיאעצמוע ^ פתחי ביתו ואיי׳^ פתח' דרכנן היא מצארוי כתוב כסם מסיר״י
־־׳״־
'
^
׳
1
־־־
'
־
“
־
"
־־־ ״״־ “ ־" ־״״־
אב ^ הירו' מצות סל
יהיא״ י(עע"׳ לשונו מסתברא שלא הוזקק' ביכה זו אלא הר נבא לנפשיה חייב רארלוקי משוס חשרא ; הנותר מן השמן אכוהז״ל כלשון הזס כתו׳כא״ס שמיישהלך
לסיפל5וסדלי זיל 6סיליקופליומוז
לכפר שאין כ \ ישראל ולן סס כליל חנוכה
והפתילות כליי ראשון מוסיף עליו ומרחיק בליל שני' נותר ב ^ יב
"מןה,האכש ^ ,ביתו ואינו פתיר לצדליק כלילה שלא
אך מל פי' שאץ לובית מיוחד שממנו
שני/מוסיף עליו ומדליק בג׳וסן בסל הליאות נותר ממנו בי! יל ח׳
יכול להפפתף מצינו יוצא כמצוה שייתסייב לחזור ולברן
ס סרכי משולם סיה נוהג להדליק ולכרך
עושה
לו
מדורה
י
ושורפו
בפניי
$צמו
יפי״
 . ' 13ע? על הראיה וכ״כ סמרד׳וכ״כ הרא״ש הרואה
זפרלנספ"כ ( וכ״ב הכלבה סור שסמי
, ,/ה^)” ,;^ 7הי ^(] נר תנוכה צריך לכרך פירש המהלך' בספינה ורואה צרות סהוליקוי כפי׳ והוא אינו פכא כספינה או שסו א בכיה גויס מדליק כברכות' ומנייתה פל שילחנו ולא דמי
! ^,איל מדליק  :ומ* ש כשם תשוב היאיש פחם לא כירך זמן כלילה ראסון מביך בליל ב׳ לאכסכאי דאמרי' דאי מדליקה מליה כגו גיתייס' לא בפי לאשפתופי דסאני החם
«:הגל* ,מדליק  bאו כשיזכור כ״צ כא״ח ובשכלי הלקט' והכיא ראיס מדאמרען כפר ככל מערכי' ה״נ' שים פרסום■ הנס כהדלקת אוספיז׳ו עכ״ליוב״כ המידכי' ג־  •:הנוחר מןהשמן
א׳לעג״יאס אימ מפתכרא דאי ס״ד זמן זמן כל שכפה מי איכא הא לא קשיא דאי לא מכרך האימא י והפתילו' בליל ראשון מוסיף פליו ומדליק בליל שני ומעד שהרי הוקצה למצומו
מכרך למסר וליומא צחרינאעכ״ל מצאתי כתוב כתשובת אשכנזי המאהס 3ירן צ״צ הר״אס בארק כמה מדליקין כשם סאלתוית דרב אסאי והימדדכי בשיק ילמדנו
ופסיקתא רבתי וא״ת והרי כתב רמכסימן תמי״ב צריך ליפן כיה סמן כזה הספור
ד״ימולי ^ מ ^ן זמן בליל ראשון ולא הדליק וכליל כ' או ג ' בא להדליק אינו חוזר ומכיך זמןא
איג״פשיש לאלם דקי״ל זמן אומרו אפילו כשוק ואינו צריך לחזור ולאמיו על הכוס :
גרסינן
ואס יפן כה יופר יכול לצבומה לאתי ספברזס הזמן וכן יכול לספתמש לאויס
אשהש«7לקתעליי' במפל' סופרים המדליק לאחר שהדליק אומר הנרות סללו אצו מדליק  fוכו ' כתבו לאחי זה הזמן שפיר מיקי־ מצופה וגס היי״ף ואר״אש ניתבו' ק 3פ«*םנוצר ודברים
”
יפזכשל,״לתי’ ז הרא״ס כפ׳כמה מדליקין ולתל ססמע שר״מ היה אוא' אותווכ״ל כהגהו' מרדכי :אלו סותרים זה את זה וכ | כתב הר״ | שהגאמייס שאומרים שאס ככת'וצסארשמן
כתב
הרד״א
לסם
הר
יונה
שבליל
ראשון
מכיך
שלאה
לרכות
אלו
קודם
ההדלק׳
כיוס הראשון מוסיף עליו ומדליק כמס שלומי' נשאר בה כיוס אחיו' סוסה לו
( ;) 7ע״ל' סימן רכל המצות מברך עליהם קודם עשייתן ובליל ל׳מכרך קודם ההדלקה להדליק מדורה ושורפו כמקומו שהיי הוקצה למצותו כסהולקיס פלמ״ססר׳יף שאם
 <Wדגייילי ושמשה נסים מבריך לאחר שמדליק נר ראשון קודסישידליק כי ס ;י שהואצ< 2אותו היתס דולקת והולכת פד כשיעור סזה ורצה לצצופה או להשתמש לאורה הרפות
שיא  .י״ו היום וכן כליל ג ' קורס שידליק נר ג' ולן לרביפי וכן פל צולם סכ׳יל נראה מדבריו בידו אכל אין נראה צן סדכרי היאי׳ס שאך ע״פ שכתב סייס זו דפוסה לו מדורה
תח
^ .ה'ייז ^";נ\רי .שככר שהתחיללהדלי' כליל ראשון כס מאהיל ככל הלילות סבל מהסר״י קולים ז״ל  3שס השאלתות אסאיתא שפיה סוכר•• ססי& חולקת פלהסכרא הראשונה א״ל
כת
בשורש
קס
דמאסישכתכהמרדכיכפ
כמה
מדליקין
כסס
יכיכו
מאיר
לכותבן סמוכות זו לזו ורביצו פשוש הוא אסוכר שאין חולקו׳ שהרי כתבן לסתיהן
לפנית« אנ 3אם להתחייל לכד סמאל כדי לפנות לימין משוס' כלי פינות שאתה פוגה ' כלאם לן ראוי סתס ומצאתי צפוב כסס מסרר״י אב ייסב ז״ל סייס לחלק כיציהם שכסצתן הסמן
« " זהרגה ” י הוא להתחיל להדליק בליל ראשון פכי סיומר ימיני ויברך וכליל שניכשיוסיףנר בכר ולא הוקצהו אלא לשיעור זמן .הדלקה יכול אס ' כ לססמפ׳ממנו אס ירצה אבל
?מיי״היעילכמ’ אחרת אצלו יתחיל ויברך על הנוסף שהוא יומי שמאלי כדי להפטח לימין לדניי צסיחן השמן כצי כסתם אז הוקצה למצות ני חצוכה וצרי ך לפשות לו זה המקק
‘ 6נתנאר5
רבי׳מיאיר ולן כליל ג ' כשיוסיףפוד אאר סמוך לסאינמאהיאשולת יתחיל בו פכ״ל ולי נראה־ לחלק ביציהם בענין אסר שמ״ס כסימן מרפ״ב מיידי שנתן כהסימן
בנוסך וש יתחיל הכרכה ואחי כך יפנה לצד ׳־מין וכן בכל לילה ולילה נמצ׳סתמיד יותר מכשיפור ואחי שדלק כסיפור מותי ליהנות ממנו דלא הוקצה למצוהאלא
מכרך פל הנוסך סהוא מורה על הנס שהרי כתוספת היעים כתיהף הנס ב אכל כדי שימור הצריך בלבד  :וש״ש כסימן זס מיירי כשנותר מססמן הצייך לשיעור
אס היה מתחיל כליל לראשון להדליק מר השמאלית גס בליל סכי היה צריך שדלקה הוא הוקצה למצותו ולפי' פדי־ך לפשות לו מדורה דכיון דמשיעור הדלקה
להתחיל בי נדי להפנו' לימין כדברי הי״מ ולן .כליל שלישי ולן כל הלילות ונמצא הוא הוקצה למטתו ואסור ליהנות מפצו וכ״פ כהגהות אימוניות ואיכא לאידק
שאין מברך אלא על נר ^חיד לל ימי חנוכה עכ״ל ואך פ״פ סלדביי הי״י לא סייכא למה צריך לעסות מדור׳למות ה& 5:ן והפתילות מ״ס מעצי סוכה וצוייה דשרי אחר
קושיא זו מ״מ קיצת מחק לומר דברכס שעשה נסים יצרך ליל ראש ץ קורס הילקה החג ככר תירץ הר 'ן דהת׳ לא מקצה לסו אלא לימי הפג לפי סצנס־וי־ין להסאי אסי
וכשאר לילות אתר הדלקה ( לק נ״ל דיש לנהוג כמהיי״ל לכרך צל ברכות קודם החג ולא מקצה לה 1לשצותהילמןריאכלשמן ופתילה סעסויס להתכעי לגמה כ4
הדלקה ואין חילוק כץ ליל א ' ללילו ' אחרי ם )
ובתרומת הרסן כתוב דכי
יהיב להו מר לגמיי מקצה אותן למצוה דאין אדס מצפם אימתי חככה ציו ואס
1יצו& מתסילין להדליק בשני שסו' מגד צד
סמאל
פדנרי
הערדפי
וכני
אוישסריך
י
נשתיירו הרי הן אפורין שהרי הקצה אותןלמצומן לגמרי וממה לעצי שלה ומייל

^
רו ?
הוקמ

שיש

לכסלו ו מ:

תרעח

מישאין ידו משגתלקני' בי
חט כה ונ יסבת וכו ליהל

סימן זס פשוט נס׳ כמס מדליקין ( דף כגC
והטעם סתקדי׳נר סבת לנר סנוב׳ מפרש
בגס משו' פלוס ביתו כלוע מסוס דאמרי'
ותזנח משלו׳ נפשי זו הדלק׳ ני סבת שכני
בימומצטפריס ליפב בחשך והטע׳סמקדי'
נר חנוכה לקדוש היו׳ משוס פרסומי נסא
ואע״ג דקידוס היום דאוייפא ונר חנוכה
דרבנן כיון דאפשר לקדושי בפת אקדומי
שמן לני חנוכה עדיף:

תרעם

כתב בהה״ג

נישל שלהרסל

חנוכה
:וכה ייליקףל חנוכה
ברישא וכו׳כי״ן כפרק במס מדליקין כתב
ססרמ״בן הקשה על דברי בה״ג והואזי׳ל
השיב על הורי הרמ״כן והעמיד דברי
בה״ג וכן נראה מדברי המרדני סס אבל
הרא ' כתבסש ד משמע בגס׳ שקבלת סבת
אינה תלויה כהדלקת הנר וכתב רכינו
ירושס שכן עיקר וכן נרא׳שהוא דעת הרה
המגיד שכתב בסוף הלכו' חניכה על דברי
כה״ג וכבר השיבו פל ו הימ״בן והרש״כא
ז’ל ואמרו שאין הדלקת שבת קבלה
אוסי׳והכיאו ראי' לזה ולא מצאתי בדב י' י
רבעו קכלס אוסרת כע׳׳סעכ״ ל לכפימז
רס״ג החרכתי כזה ולעניין מעשה נראה
לי דמדליק סל חנוכה תחלה ד 6ף לדברי
לחולקים פלבה״ג חס רצה להדליק סל
חנוכה תחלה רשיזי א  :וכתוב בתיומת
הדפן סימן ק״ב5זע פ שעדליקין מבעוד
יוס מברכין עליה משוס ' 61ל) יסש ' בע״א
חשוכה הכשר מצוהוהני 6ילןיה לדבר5
תרם בליל שבת צריך לימן שוס דבר
לשון בין הכרות לפתיח
בשביל הרוח0ל5ו יכבה הפיות כשפותח
הדלת ד,יר שלזחורי הדלת נזסור לפתוח
ולנעול כנגדו כל דברי סימן זה נתגאיו
בסימן רע זז :

ואומר מעין המאורע ר 6ס לא סמר* לזין חרעט־ ( א)
יאי1
ושורפו בפני עצמו שהרי הוקצה למצותו ואם נתערב ממנו מחזירין אותר וטעמא מש ו דל 6י דאורית '
שאין כיכהר ובן נהגו ודל א כדברי אבי״סשפת 3לנריז נראים "(
בשמן אחר ואין ששי'?! בטלו כתב הר מאיר מרוטנמרק
לעצים שנשרומן הדקל לתוך המרדני דהסחא ביון מהגו כולי פלמאנתש,דה (כ״כ
להוסיף עליו כדי לבטלו ולא רמי
להזכיר וגס בירך ע״ס להזכיר שויה עליו נתאיו נ״טקוא
התם
דשאני
ומבטלן
מוכנין
עצים
התנור בי״ט שמרבה עליהם
כמוכהוחוזי • ומ״ש ורצינו תס היה׳ חיזר לידליק סל »ת
בשע׳שהנר
ממנו
נהנה
הכא
אבל
ביעורן
שאין נהגי מהן עך אחר
עת־לה לתליר
נזכר של3ן אמר !־ רחוס סעקר
דולק ואסור ג״כ לשהותו לשניהבא׳ לנר של חנוכה דהיישי׳שמא
קידסשמיגי׳לצמיל
ואינו נראה לר י וכן דשת מ אזל כתב $
יבא לחנות ממנו כיון ששוהה אותו לזמן מרובה ואפי' אסכרתנו־ בסי' רצ״ד  :ופ׳״ש־ומ׳מ אס נזכר באות' להדלקה לא הוי
בכלי מאוס חיישלהלכך אין לו תקנה  :ברכה כל זמן פלא הזכיר השם אעילוכיןקנלתשנמלידייק
 ,3שלשנת תחילה
הו 5ן כת3
שאין ידו משגת לקנות נר חנוכיונר של שב' ן ,תה £ £ס קןזר
מיהואיז נזרגים
!,
,
יקנה של שב' ולא של חנוכה יש לו של שבת סחס ש״ ח5ילא ™ כגיכת המ 'י 0 ' 1הי להלתק שלחכוכה
תחילהזכיכ
ואין לו לקנו׳של חנוכה ויין לקדוש היום יקנה נרות ולא ייןח  tקוד ססייס כשיגיע להרחמן יאמר סרח מן
ט “ IHDבה״ג נר של שבת ושל חנובה ידליק עשה כסי ' וכפלאו׳כסס סעשית לאבותינו ניינהגיסשלגז :
תר(1
של שבת בימים ההס ובזמן הזה בימי מתתיה וין חרפב (א) נ׳
של הניב' ברישא ראי מרלןק
א״ייהם
ואיןל; ו
ובמוסף .סל סבת ור״ח ", .
שעחלה
מר3
/
ברישא איתסר ליה לארלוקי של חנוכה דהא קכלי׳לשב׳והתוס' יעשה בפורים . :
אכשעתל,
סבחכוכהצריך להזכיר גס של סנוכהאףעליה׳א-
כתבו שאין הקבלה תלויה בהדלקה ויכול להדליק של שכ׳תחלה
ע״פשאין מוסף בחנוכה כך היא מסקנס מלכותהרשעהיר
■ ואת״ב של הנובה כל זמן שלא קבלו לשבת ־
דגמי' כפר' במה שדליקץ סס ובתו 3סס להא׳אמוכ אחר
שבתצרי׳ליהןשיםדגר לחוץביןהנרו׳
בהגהות המרדכמרא׳ס 6ס ^ הןכירסז ,יגלעייך ישיאל
SHIl
וי״ס אין לומר
,
ילפתח בשביל הרוח שלא יבכה הנרות
חכוב במוספין מחזירין אותו וני מדכרי ילהשניי.סמחו־־תן
כשפיתח הדלת דנר שאחורי הדלת אסור לפתוח ולנעול! כנגדו שם שיש סולקין בדבי וכל דבריו טל סססאלאתירתן נ'.א מ ׳
כ׳הריס מרוטגבורק כשהייתי בצרפ׳ראיתי את מירי ה״רשמואל! ראכי״ס סכתכתי לפיל בסמיךדאלולדירן וניב רני ס־ליה
וייהרס * •
שלא היה לו ב קום אחורי הדלת להדליק גרות של הנובה והיה
מאיאיריאמוססץאסילוערכיתשחריס ( נ ) כת'מהרי ל
״ ,
1
כתב1״יח> .
קיבע אותם בדלת עצמה אהירי הדלת ונתן הוא טעם לרב׳רכיוץ ומנחה כמי אין מסזירץ והיש בא
לגבי בית חשיבא כמחובר לקרקע ולא חשיב שאלת מי שלא הזכיר במפנה בסכמסנ -א<א תחמן (לא
שהדלת בטלה
?ת ואין לרם ,כ שפותח או נועל חניכה מסזירין אותואע״פ^סאין בחנוכהלקולאלתמחואל
כמטלטב הנר כשפיתח ונועל הרל

מטח השמן אי השעוה אל הפתילה או מרחיקה ממנו ונמצא
מכבה או מבעיר דהא נר שעל הטבלא מנער את הטבלא והוא
נוטל ולא חיישינן לחא שמט ,השמן לפניו אי לאחריו רלא שייך
כי האי נונא מכבי או מבעי׳ואפייאי שייך דבר שאין מתכוין מות’
ולאו פסיקרישי׳חוא ע״פ ולפי מחשפירירשי י בההו־ דגר שאחורי
חדלת אסור לנעול ולפתוח הוא אסו׳שפירש שחג' תקוע באחורי
הדלת ובפת 1חתו וננעילתו מרחיק השמן מן הפתילה או מהרבה
אליה וההיא דנר שעל הטבלה מעימי׳כשאח בו שמן דחשיב ליה
פסיהרישיה אם יש בו שמן :
במ״שאין םברילין ז בנר של
K ^ fin
■ חנוכהשאין -נחנק לאורוואין'
במוצרזיסכתלזץ
תרפא ירףםל , 0י
מברכין על הכר ער שיאדתו לאורו :
של
בכר
מבדילץ
ה' ימי חנוכה מזכיר של חנוכיפיר׳על הניסי׳
חנוטה וכו ' כתוב בתרומת הרסן סימן*0
בתפלה וכב״הט ואומרו בתפל׳נכרב מורים
דמדליקין נר חנוכה בכית הכנסת קודם
הבדלה כדי ל5וחר צמיקי יומא וסרב רבי ונב׳יהמ בברכת הארץ ואם לא אמדו אין מחזירין אותו וד״ת היה
דוד מבוררהס כפס שים סמדליקין אומה חוזר אם נזכר שלא אמרו קודם שעקר רגליו ואינו נראה לר״י וכן
דעתא״אהרא״שזילומ״מאם נזכר באותה ברכה כל זמן שלא
סחרסשבדילץ עלסטש ו)5חר כך יאמר
פתח ע סלהיך לך וגומי נימהר״יל וסגורהזכיר השם אפי' בין אתה לשם חוזר ובמוסף של שמזור״ח
שבחנוכה

ציין להזכיר גס של חנוכה אע״פ שאין מוסף

בחנוכה

קרבן מוסף מי אמריכן דסן יכר״ חפ ;-״ ב א־ך אפיס כל
 ,ימי חמנהואן>
,
י1
י,
סאס

ברכ חחי

טעה3

מסוס ד 3ש ־ נמנתה נער׳חגזכ'

ע״כ אכיל ואט״ג דבר"ס דעלמא אינו חוזר א זאימריימחמן:
והכ׳ל״ש או דילמ״אינו סח׳תשולאינו חת' תרפד (א)
וכיונהנים
ואינו דומה לסהייא דר״ח שאד שסח '( nf־׳
דדא עד
3ח ןל 3מפלה ל פ י פיס ^ מגד המ $ןר£
צ* 0ז הי!שי ן ללי
,
. 1,1 ,
בעצמו קרנן מוסף אלפ לא חייבוהו לקזי עד לחנכתהייונוז
אלא בשעה במקומות המחוייביס בתפלה ישי אל fr-ipקינ"
פבללאבכרכ׳סמזון דאיכו מחוייכלאכיו' של נתשקשלם /
?/ג ח ״י
וכיון סם בשב ' דע״כ אכיל סזרת אכילתו
־ פ־ נ לאכ׳קא א
״
11
לישראלקויא
מחוייבת לו והלכך בשבת סתר כמפנה רע׳:
נשיאשליזסהשל־שי
שזה וזה היום חיבה עליו אבל בחנוכה
דא״פילובתפלההמחוייכתאיני סוזד לנף וכ.כל י!ס דס
באכילה המחייייבת אינו חוזר ע״ . 5ך ^ן הישיאל קוראשל
שאין אימריה צ< £ס סע  £:ימ וג ' מ זה לפ< 1ניזנהניס

שלג,

סחוסגפ״ק רמגילה יש שאין אימי כסס ו:ן נוהנין וכת"
לפי שאמרו פכמיס לעילם לא ישאל אדם ־  7nחגמים '<יו'ם
ולא5ןסץו כ ,ען השמיני כה•. ,ד ד
ציציו לא בג׳ ראשונות
לא הי > !," // ..׳־א נקרננוit
טפחא
ושטות הוא שהרי סאי
יי' "‘ גמליאל וישראל
למתפלל בלשון יחיד אבל כשביל הצביר ג -מר נל הידר עד
עש׳אעהיזגוירה
פרי אבל נר ,שאין לאמיו מטפס אח׳משו ' ק
■י' יא' ז
דאפריחפמי' דיל דבר דהוי-דלהבא תקנו 1^ 5) -0
.יזכה
■בלהנא ובדבר להודפה הוי לסעכר ומץ׳]•,
מוכיייןשלהפחחרה
 •,ננרכת
י' יחס תל חת:.,׳ישי'
התיב אמנס כך היח מססס'ב יוכ
שלחנמ׳ישלהפתי׳
וכן כוס' הרמב״ס וכ״כ במ״ס הילה ' דעיבד
במר ע 3ך  .,זע 3ך 3מיע 3 ,ך; 3
■ נשלחוזכ׳חהראיק
אישתל'
חרכג כל מ' ימי שנוכה נרמיין את rßDק נ fי«א
מזית
־! ״
יףנ׳שגתוענתנוכה
׳ס «ל בע3
י ) מימרא יר לומנן מסוס ר״ס3ן יסוארק משנת שניס י(א
ופתוב כשגל* הלקט שהטפס מסוס דפלי ' ! את חנילהפנח־
בנרותיו כג  P'-SdD'iמסלפכע הרי הן  £נהתונה ,חעעחא
להפטירי ' *״'C
ארור ד' "
כחג מחליק בקרכיותיו ועור טפס '• ״׳
לפי שהנס נתחדש ככל יוס ועוד שהרי מתזנה  piהוא
 "3י "גלל דג
קוראים

וילבו כתבו כדברי פ״ה יק כוהגיןלסדלי,
קודסהבדנה ) :
חרפב כל ח׳ ימי חנוכה מזכיר סל
חנוכה פי׳על הנסי׳כמפלה
ובביכת המזון יאימרו בספלה כברכת
מודים ובברכת המזון בברכת ס  6קפפרי
במס מדליקץ ( דף כך ) ומהרש׳ עעמ׳משי' ׳
דמן בתפל׳ביןבכרכת המזון סרי׳לאומרד
בברכת הודאה מסו' דכוליהמילת׳דחנוכ
עקיה הודאה כתוב בת״ח יוחנן הוא
ומפרש
בנשיאי׳ג' ככל יום
נשא
»* ’
^ • *’ *
בפי
** Kaa %
חשמונאי צמו סאימר כספר יוסיפ־יןוי״׳א
בפפיהתא משום שנשלם מלאכת
חשמונאי ע״ד יאמיוחשמניס והוא דיך
בחירק
גדולה • וכתוב פ״ס י״א היפעה
המשכן בב״ה בכספיו וםתחיי) ין בו׳יהי ביום כלו׳משה ויש מקומו
הרי״ש והביאס לזה מה שמצאו בזכרי׳זאת
שמתחידין בגרב' כחגים ומנהג יפההוא י! פי שנעשה הנס ע״י
,jD (7׳
הרשעה פי׳בפלת הרשעה כי מלת רשפה
ישראלהוראביום
הראשון מתחי?! ביו׳ כלות משה וקור' אותו ש cבה? לוי א
שיפלח סל
,
להפטיר
I
ו7
הוא סס דבר כמי כי בערס באש רשעה בחנים וכן הסדר ביום
עד וכיום ןץעןלישי ףעןך
 -ח :וכררגילהראשון ביום השני ב קוךא כהן וביו השני עד פר אחר בן בקד ולוי
אבל יותר נכון לקרות הרשע׳בחסף פחח
ייוסתח"-־!׳
איט
הירא וביום השני וכן בכל יום כיום השמיני מתהילת ביום השמיני וגומרת כל הסדר ויש מקומית לש
לקיחת  .-.•.זיו<
_' .״• __ להיארז
_ _ ׳״״״— _
_. _ w׳ . .
גי,לחי.י . .
_
! .י
l 1 ..
ן. I
ז
י .
י
תחת הר״יש ע״ד הפשוק ביחזקאל מדרכו
ושבת שבחנוכה
הגרויומנחג יפה הו
בסדר
זויס שקי ל)של
,
הישפה והוא סס התואר וא״ת למה אפר ?שקורין עד פרש׳ראשונישל בתעלותךכדי
בו
חל
ואס
ושמהי
רני
זכריה
ראש ת7ש ־
זו־יסביד עוסקי מורתך ולא אמר דבר מוציאין בי ספריי באי קורא ענינו של יום ובשני של הנובה ומפטירבנרוין
יהפכו כמו שאמר בצל האסריס וי״ל צי ב׳שבתות מפטירין בשניה במלכי׳בנרו׳של שלמה ואם הקרח טבת3שנ ׳ ג מוציאין שלש׳פפרי׳וקוחי

יש שא״א כשם שעשית וכו׳לפיישא״א תפלח בהוראה וי״א כיון
שצורך רבים הוא יכולין לאומרו כמו יעלה ויבא שאומיבענודה
אלג דלא ישאל אדם צרכיו נל ראשונות וג׳ אחדונות אלא ביון
שצורך רבי׳הוא שפיר דמי ובסדר רב עמרם ישנו וא״א הר'אשי
ז״ל לא חיה אומר אותו אלא היה מסיי' ועשית להם־ נסים וגבורו'
בימים ההם בעת הזאת :
 73ח ימי חנוכה גומרין הלל ודין קריאתו כתבתי
מקצתו בהלכות ר״ה ומקצתו בהלכות מוכי:

ששה בעטנו של יום ובשניה קורא • י

גני ד

אחד

םד

א־ח

תרפה (<* )
: 1ת

יסלילא ^ר
פר ל« ,ל
ימי
יעשיר
"קייאיי "’-י5,5
<0זהי ",י!,ןד”) ,
 5אנהנ! קמ׳’ כג׳
«הרי׳שאמןשאיק

יייליו לי א

לי׳לייז

הלסת

ממלה

קוראים מסיאיס וכל יום נשיא סלו חלוק משל חיירו אס כן כל נשיא צריך לגמור
ההלל פל קרבמתיי •,אץ ראוי לחדש קריאה בלא קריאת ההלל:
הרפד וקורין בפרסת נסא משיאים מסכה בפ׳בני הפיר ( דף לא ) כחנוכה
בנשיאים ומפטיר כנרות הירי ' רני ושמחי ואס סל בו ב' שבתות
מפסירין כשניה במלכים כנרות סל שלמה פשוט בס' בני הפיר ( סס ) וכתב הר״ן
אפ״ג דניות דסלמה קדיימי אפי' הכי סריסי לן דזכרי׳ססוס דנכואות עתיד כינהו
ואס חל ר״ח טבת ־ :שבת מוציאין נ' ספרים כפ ' כני הפיר ( דף כט ) ומפסיד כנרות
דזס־יהבס במהמרליקין אהדכעירבא (דף כג ) נר חנוכ וקדוש היום צי זסמהס
עדיף קדוש היום עדיף דמדיר אודלמא כר חנונה פדיף מסוס פרסומי ניסא כתב
הרא״ש מסס׳אי לאו מסוס פרסומי כיסא תדיר קודס אפי׳לדחות את שאינו תדיר

^הר'ימ * ( ,j5ויש לדקדק מזה כשחל ר״ח טכת כסכת סמפטירין הפטר' סל י"ח ולא מרו׳חסריה
דמדי׳קודס דלא שייך פרסומי כיסא בהססר' דסא ; ורי' בתורה דר״ס קודם ואח״כ
^
דהטכה ואי שייך פי־סימי כיסא בקריא׳אפי׳לדחות פיסומי כיסא עדיףכ״סלהקדי׳
«נטעיי־ם עכ"ל
י׳מהדי״ל ^ ל׳ וליתא לסך סברא דהך סברא היכא דא״א לקיים שניהם ערסומי כיסא עדיף אכל
להקדים תר׳־י עדיף ראיכא לפרסומי כיסא באחרונה כמ 1בתחלס הלכך קריאת
פישי(ת א, ,
התורה דא״פשר לקיים שניהם תדיר קודם אכל כהפטרה שאין מסטייין אלא 'א
"" מאיןאזחייס פי־סומיניסא עדיף ועו׳דכיון לקורא בשל חנוכ׳באחחכס יש להפטיר כמאידסליק
מי ש;י -ץ של קהל ליה ופיר דקריאת התורה אין כ״כ פרסו' אבל בנרות דזכריסאיכא פרסום יזילכך
סלא-ממיזיליזא !:יי מסטירין בנחת דזכייה עכ״ל וכ״כ סס התוס' יהמרדכי דמפטירין כנרות חבריה
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 6ח״כ

ולא כהשמיס כסאי ואם חל רח בחול מוציאין ב׳ ספרים וקורץ ג' באח׳ כענין ר״ח
ובסניה קורא אח בעכין חנוכה מסקכא רגמ' בפ׳ככי העיר ( שס ) כתב הרוקח סעס
אחד שכח וקרא ד' בפיסת החדש שבא בחנוכה וא״ר אס לא היה הס ת מבחץ לא
היינו צריכי׳ לקרות חמישי בשל חנוכה דיהא אמרי איןמשגיחי' בחנוכה ופוריםלכ
עקר פלו׳אס לא יקרא כל עקר אין לחוס אחר כי קרא בתורה אסור לקראם פעם
שנית אלא כהן בלכר קורא כמקום לוי עכ״ל וזה לשון שבלי הלקט מצאתי כסס רבי
שלמה מעשה נא לפני ר ססשכסהחזן וקיא ל אנסים בע ר חסבא בחנוכהכמו
סרגילין לקרות כשאי ר״ח ואי מי רבי אס לא היה מוציא ס״ת לא היה צריך לקרו'
ייתר דהא אמרינן אין מסגיחין בחנוכה ור״ח כל עקר אגל עכשיו שהוציא ל
תורות משוס פגמו של ס'' ת שני צריך לקרות חמישי בסל חנוכה ואין לומר שרביעי
עצמו יקרא בשל חנוכה קודם שיחתים כסיית הראשון כפי ר״ח דה״ל מדלג ואץ
מדלגין כתור׳

כסניעכיינין אלא מאסר

שסד׳התחיל לקרות כשל ר״ח

יחמוס ; ויביך

< tefהגליא 0ויבא חמישי אחריו ויקרא בש״ת השני כשל חניכה ומוטב סיכטל הא דאמיי' כר״ח
יי שייים לעי,ש ארבע אין פוסתץ מהם ואין מיסיסין עליהם ואל יפגס ס״ת פלל יזה לסין התו'
בפרק הקורא עומד אם הואיי׳טוקיא כל סמינין שהוא כריךושנח לקחת כחובת
"* י*' ” "
היוס יחזור ס״ת ויקרא אח' בחובת היום ואחרון שקרא קודם הוי כמאן דליתיס
אכל כשבת של חנוכה אי בלח של מנוכה אין צריך כדאית׳בילממו דחנוכ׳דהלכח
אץ ססגיחין בחנוכה כל עיקר פכ״ל:
פירושד' פרשיית שתקנו חכמים לקרות סלחאדר
תרפה סדרהפרשיות
עדר״פ ניסן כמוששניכו כפרק בני ספיר( דף כט ) ובגמרא
פירשו סס טעם קריאת ד' פרשיות אלי כשבתות אלו וכתכו במיס׳רר״פ היה קורא
דיס פרשיית המח-יייבין לקיות דאורימא כמו פי־שת זכור ופרשת פיה אדומהא
ר״ל! אדר שחל להיות בשבת קורץ פרסת שקלים שהיא כי משא ופו' כל סימן זה
מבואי כפרק כני הפיי (שם ) והסימן שכת ' זס״ו ב״ו ד״ד וכי״ו מבואר סס בדכרי
הרי״ף וסר״אם  :ומ״׳ש ולפי חילוק סדרים שלנו לא יבא נך לעולם סי׳דלדירן לא
מתרמי פרשת שקלים לא כפרשת ואתה תכוה ולא כפרשת כי תפא ג

הרכות סגלה
תרפו גרפעןבמגלת תפניות את יום י״ר ויום ט״ו כאדר יומי פוריאאימן
דלא למספר בהון ורלא למנזר כסין תעניתא ה  :י איתא בסוף
פ״ב דתעניות ופיס״י כספ ׳ק דרי׳ס ( דף יח ) מגלת תפנית ימים טובים פקיעו
חכמים מ״י כסיס שאירעו בסם ואסרוס כתענית ויש מסם אף בהספד יכתכוס
כמגלה אית אילץ יומיא דלא לסתפנאה בהון  *.וס״ש כדאית ' נמס' תפניו' דככל
מקים תאמר דלא למספ׳בהון לשניו ולאחריו נמי אסור כלו׳דתכן כפ״ב דתעניות
(דף טי ) כל הכתוב כמגלת תענית דלא למס& ד לפניו אסור ולאחריו מותר רבי
ידסי אומר לפניו ולאחריו אסור דלא להתטנאה כהון לפניו ולאחריו מות' ר יוסי
אומר לפניו אסיר ולאחריו מיתר ופרש״י כל הכתוב כמגילת מענית דלא למספד
דאי׳יומץ דלא להממנא׳ופקצתסון דסמירי טפי דלא למספד ואותן סהן חמורים
ואסוח׳ כספם ' לפניו אסו׳משפ'‘ דילמ׳אמי למעלבי״ט גופיה ולאחריו מומ׳דכיון
סעכי יום לא חייפי׳ואותן שאמן סמורי׳ליאס׳בהספ׳אלא דלא לסתענאיבין לפניו
וכו' ואפסיק א הלכת׳ 3גמ' כי' יוסי ולא היה צריך רכי׳ לכתוב דכפל מקום שנאמר
דלא למספד בסין לפניו אסור דאפי׳אט לא נאמ׳ בפורים אלא דלא להמסבאה היה
אסור להתענו' ביום שלפניו כיון דקיימ׳כרכי יוסי וכן לא הים צריך לכתו' לפניה'
ולאחריה ' נמי אסור דלענין מה שהוא י״לדביוס שלפני פורים אסור להתענו׳סוה
סגי ליס רליפא דלפניס׳אסור להתפנו׳אלא דקופסא רמילתא קאמי דניון שכתוב
אפ״ה מהנין להתמנות כי״ג דלא עדיף
בו דלא למספ׳לסניו ולאחריו אסור :
לפניהם דחנוכה ופורים משאי ימים דמגלת תפנית כן כתב סרא״ש בפ״ק דמגלה
וכ״כ התו׳בפ״ב דמפטות דהא דאמייק חנוכה ופורים לא בטלו ר״ל הדינים שלהם
לעשותן י״ס ודלא להתענאה בהון אבל בדינים שלפניהם בטלי ותייצו עוד דכיון
דיו© שלפני ספורים נתבטל מי" ט דדיה שהיו רגילים לעסות גו ונתבטל י״ט סלו
ה״נ יש לנו לומר שיבטל משום טעם יוס שלפני הפורים דה״נ אמרי׳בפמוך גבי יום
סלפני נקצור וכו' וכן גבי י״ט טוריינוס וכיון ומולו מיום סלסה לא יאסרו מסוס
י״ס הבא אסייהס והר  fהקשה על זה בפ״ב להפניות וכתב סהר״זה פירן לכיון
דפוריס דברי קבלה ודברי קכלס כמו דברי חויס וס״ל כשבתו ' וי 9ט דתניא טם
אתוריס לפניהם ולאפריק שומרין לפי שהם לברי תירה ודברי פורס אין צריכין

חזוק וכסס הרב אלברגלוני אמרו דמון דק״ל דמולס מגלת תפנית אלמא יפוץ
סל חכמים להקל ולבטל ולסי׳אע״ס שלא בטלו חניכה ופורים אץ לנו להחמירבלש
ודי לנו לפסוק כפמוא׳שססק כגט ' הלב ' כיס״בג דאמר לפכ״הס ולאחריהם מומר
ע״כ וסרא״ש כת 3בפ״ב דתפניות•כדברי היז״ה  :כהב הרמב״ס בפי״אמהלכורו
אכל מומי לספוד לפני חנוכה ופורים ולאחריהם והוא מהטעם שכתכמי ובסגהו'
מייסוניות כתוב בייס הלנות תפניות יבינו שלט כתב דחנוכה ופורים לפניהם
ולאחריהם מות׳ דחניכ ' מפרסמ׳ציסא גססנסגנל ישראל להתפנות כיוסשלפני
פוריס מיהו אין זה ראיה דתענית אסתי שמא שאני דפשיב לן כתפנית חוכס כיון
דהוי מדכרי הגאונים ומנהג כל ישראל אבל תענית רפות לעילם אסור פכ״ל ומיהו
לסי התירוצים שכתבתי לפיל תפנית רשות נסי שיי והכי נקיטי' א ועוד ישפמך
מהא דאיתא 3גמ' י״ג זמן קהלה לכל היא כלומר פד השתא קאמר דליכא איסורא
להתפנות ביום שלפני סורים והשתא קאפר שיש סמך לומר שראוי להתמנותכוי
וכ״כ הרא״ש וסר״ן בריס מגלה אהא דאמרינן י״ג זמן קהילה לכל היא ופירש וש״י

אהד שלר״ה ומתחיל וביום השב׳ובשלישיוז קור״מפטי׳בשל חנוכה
ומפטיר בנרות דזברי׳ואם חל ר״ח בחול מוציאין בייספריוקורין בא,
ג׳בענין ר״ח ובשנייה קורא אחד בעגין חטבה
סדר הפרשיו״ר״ח ארר שחל להיות בשבת קורן
תח  £ה
פרשת שקלים שהיא כי תשא שהיאמענץ
השקלי׳עדועשית כיורנחושומפטייביהוידע בן שבע שנימזוציאין
ג' ספרי' בא׳קורין ו׳בענינו של יום ובשני קור' אי בשל ר״ח ובשלישי
י קורא מפטיר בפישקליס ובשב׳שניה מוציאין ב'ספרים וקורא באחר
מענינו של יום והמפחיד קורא בשיי זכור את אשר עשה לך עמלק
עדסוףסדראומפטייכהאמר ה׳פקרתי ובשבת שלישית שהואט״ו
באדר מפסיקין ובשבת רביעית שהוא כיב בחרש פרשת פרהארומ׳
בא׳ קורא הסדר ובשניה קורא המפטיר פרש׳פרה ומפטיר ביחזקאל
וזרקתי עליכם מים פהורי׳ובשבת חמישית שהוא כ״ט בחודש פרשת
החרש הזח לכם ומפטירין בראשון בא׳ לחדש הל רי׳ח ארר הסמוך
לניסן בתוך ימי השבוע ואפי׳בע״ש מקדימין לקרות פ׳שקליס בשבת
שלפניו ומפסיקק כשניה כדי שתהא פ׳זכור כשבת הסמוכהלפירי׳
מלפניה ואם חל פורים בלש מקרימין לקרות פרשת זכור בשבת
שלפניו ואז משתנה הסדר והנני מפר׳הפדר לפיהימיישראוי לקבוע
בהם אדר והם ד ימים שבת ויום שני ויום רביעי ויום שישי וסייזב״רו
ואס חל ר׳יח אדר בשב׳אז הפד׳כמו שכתבתי לעיל ואםלח ר' ח אדר
ביוסהשני מקרימין וקורין פרשת שקלים בשבת שעברה שהואכ״ט
בשבט ובשבת שניה שהיא ששה באדר מפפיקין ובשבת שלישית
שהיא י׳יג וב פי זכור ובשבת הרביעית שהוא כז בו פרשת פרה ובשב׳

ד׳באדר מןפסיקין ובשבת שלישי שהיא י״א בו פרשת זכור ובשפת
רביעית שיחיא י״ח בו פרשת פרה ובשבת חמישית שהיא זא בו פ׳
החרש וא ^ חל ר״ח אדר ביום ו׳מקדימין וקורין פ׳שקלי׳בשב׳ שעברה
שהיא כ״ה בשבט שבת שניה שהיא ב ,באדר מפפיקין ובשלישית
שהיא ט׳בו פרשת זכור וברביעית שהיא י״ו בו טפסיקין ובה' שהיא
כ״ג בו פרה ואוו שהיא ר״ח ניסן פיההר׳פימן זט״ו ב״ודי׳ר ובי״ופיוש
כשחל ר״ח אדר בשבת אז מפסיקים ט״ובו וסימן זט״ו וכשחל
ביום כ׳אז מפסיקין ו׳בו ופי׳כיו וכשחל ביום דאז מפסיקין בר׳בווסי׳
ד״ד וכשחל כיום ו' אז ספסיקין ביבו וי״ו בו וסימן ובי״ו פרש׳ שקלים
כשחל להיות בשבת שבואתה תצוה במקום שהמפטיר עולה לממן
שבעה מוציאין ספר אחר וקורין מואתה תצו׳עד ועשית כיור נחשת
ובמקום שאין המפטיר עולה לממן שבעה קורא מואתה תצוה
עד פוף סידר' והשביעי שהוא מפטיר חוזר וקורא מכי תשא ואס חל
בשבת שבכי תשא עצמה במקום שהמפטיר עולה למנין ז׳ קורק ו׳
מכי תשא ער סוף פררא והשביעי שהוא המפטי׳חוזר וקורא כי תשא
 .ער ועשית כיור ונמקי' שאין המפטיר עולה למגק ז׳קורק ז׳מכיתישא
ער פוף הסרר והמפטיר ההר וקורא מכי תשא ער ועשית כיור ולפי
חלוק סדרים שלנו לא יבא כן:ך * ־
לעולם

במגילת תענית את יום י״רויוס ט״יב&דר
' יומי פוריא אינק רלא למספר בחון ורלא
למגזר בהון תעניתא ואע׳־ג רק״ל בטלה מגלת תענית בחנוניופורים
לא בטלה וא*כ לפניהן ולאחריהם נמי אסורכדאית׳במסכת תענית
דבכ״מ שנאמ׳דלא למספר בהון לפניהם ולאחריהם נמי אסוראפייה

נוהגי{

תרפמי»)יל׳

■ מקר' מגלה פטא צמי הכי כהגי׳פעבודמס ולויס בדוכנם
«ץ « ׳לתזה דר״ת הקש ' פליי' ופי׳חמן קהלה לכל היא היער לומר שהצל מתאספין מעבודתן ובאין .לשמוע
לתענית אסתר ובאים בכי הכפיים לעיירות לומר־ סליחוותחנוני׳לפי סבו נקהלו וישראל כמעערס כולן מבטל ין מעבודתן ובאין לשמוע מקיא מגילה כפי רבא מת
לעמיד לע נפשם והיו צריכי רחמיס וכן מציכו במפה שעשה תעני׳כשכלחבעמלק מצוהומקר׳מגילה סי מינייהו עדיף כתר דבפיא הדר פסטה מת מצוה עדיף דאמרלארול
ויכרדכוסשה ואהרן וסור עלו ראש הגבעה ודרשי' במס' מעניו׳מכאן לתפני׳ צבור רמ גדול כבוד הבריות פרוסה אמלא מפסה שבתור ' וכ׳ הי״ן שמבטלץ מפכידתן התרננית >?6ע״ג
שק ' עליזקתעגי'
ובאין לפידע מקר׳מגל׳יאע״ס סיסשהית 7
סצריך ג׳מכאן נראה לר״ת סעד לתענית
ע 7פישמיג ז׳־יאיל
נקדלרו״ש״ס
ח״כ
6
ו
עבודה
לפכוד
כיוס
אסת׳שאכדעוס
ולאחריח׳דחנוכה ופורים
;וסיס כ מו שעשו בימי מרדכי נוהגץ להתענות בי־״ג דל  8מדיף ? לפניהם
המגילה ־
מקיא
לשמוע
ובאין
מעבודתן
עכסלין
(ב ) מא״זמגב
משאר יומי רמגילוז תענית וכיון ששאר הימים כטיל! עיקרן ומות׳
וצסתי■ש נקה׳הלו היהידי׳לעמיד על כעם «
מגלה בצבור ומיהו דוק' בשיכולים אח״ה  7קגירתת“ יוקו׳*7
להסליס העבודה הא לאו הכו ודאי אין לסיןרא מגיליז i
מבסלין העבודה מראורי׳ משוס מגלה
ודא פיישהכל מתקכצין ^ תעניתאסתר ובאין כניהכפרי׳ילעיירו1
^ לפי שיג יל
.נפסן.
דרבנןב גכ׳מוסר״ר אליה המזרח י ז״ל פיל
«״י  Wנןוליתוות״נ,נ.י 0 ,י לומר סליחו ותחנוני לפי שכו נקהלו לעטור על נפש והיו צריכין דברי הר״ן ונ״צ גס מדברייהרמ״כס סבי׳
ירכלד ־לטיוח רחמן ואנועושין כמר שהם היו עושק בימי מרדכי ואסת ,וכשחל חוץ ממממצו׳שאין לו קוברין שהפוגע בר
לעפות כן כע״ש לפי שלא ■
לככו׳השב׳וכמס׳סוסדי׳סרבותי׳שכמער׳ פירי' כיום אחד מהדימין התענית ביום ה׳שלפניו לפישרגילין קוברו בתחלה ואחד כך קורא דמסמע איי
מתענין כאדר ג׳תעניו׳ של אסתר אע״פ להרבו׳בו בסליחיותחנוני׳ ולא יתכן לעשות כן בעי׳ש שלא יוכלו איכא שהות אין ואי לא לא דאל״ב ואח״ב
להתענות להכין צרכי שבת ייש מתענין ל ימים באדר והכי איתא במסכת קורא למה ליעכ״ל וכך סי׳ דבריו כיון
יוצק . . . .
בניסן לא .היו . .
.סאות' .היו —,
מתענין כאדר ג׳תעניות של אסת׳א״ע סהרסב״ס סבור שמס שאערו דמת מצוה
המשכן סופרים רבותינו שבמערב
בניסןסנגאלו בו אבותינו והוקם
דאמיינן פי שאותן היו בניסן לא היו רוצין להתענו' בניסן לפי שבו נגאלו ומקיא מגלה מתמצוה עדיף הוא לענץ
טכ״ל הר״אס ואחי כך הביא הא
קדימה אבל לא סתתבנול מקיא מגלה
תעני אבותינו ממצרים והוקם בו המשכן :
בספ״ק דרה דאע׳ג דבטלס מגלח
ספני מת מצו׳ א״כ ה״ה רכשאמרו מכסלין
אמך ריכ״ל חייב ארם לקרות את המנילה
tffVI
? ״ ימי
?נינה י™',
מפכודתן בשביל מקרא מגליהלא ביטול
פצויעשה
והיא
כיום
ולשנותה
כלילה
ZÄJÄP
 t״-
«מש קאמ׳אלא קייס וכן הוא דעת כסו'
סכתבומבטלין כהכיסמפכודתן לשמוע.
מזכרי סופריםומכרכידעליה כמו שמבדכקעל מצודרכנז וצרל
עיי’ ,ל , 4לו,״י ה־ס 4
למגמו׳ נ,יג ארס ליזח שלא לכטל קריאתה שחרי אפי כהני צריכין ליבטל מקר' מגלה וקש ' אמאי מבטלין והלא אחד
״  4מסמלול־ן
הקייאס יש היכה סהות לעכוד׳וי״ל דכיון׳
דסריפ,׳לעיל[ [tקהלה ^ מעבודתן כדי לשמוע מקרא מגילהזאפי׳ת״ת ששקולה כנגד כל
כ6ך<
המצר׳ מבטלץ אותה לשמוע מקרא ממלה ליש שאר הסצו׳ואין דיזשהאי' היוס הוי זמן עבוד' והןמניחץ
היא הוי תענית אס תר ת ? נת חמדס
וגס ? מרדכי לך דבר שאין נדחה מפני מקרא מנילה אלא קבורת מת מצרה אות׳בסבי׳הקריא׳טשו׳הכי ק-־ילי־הביטול
קוד׳סבטלס מגל תעני׳עכ״ל
כללשהמוצייפת מצוה קיברו ואח״כ קורא אבל שאר כל המצר׳ וא״ת ויעשו עבודתן מייד ואחי כך יקייאו
עיב
הצריך סס לתת טפס למה מממנים
האריך
סורי' :ו  0״ש ופה סצנו חקדמין התמני' נרחיץ מפגי' הלכך צריך ארם ליזהר בה והנני מפר׳הלכותיה זמן המגל׳לבדס וי״ל דטוב לקרות עס הצבור
משוס דהוי עפי פרסומי כיסאי:
ליום ה׳היכצ סחל עורי׳להיו׳כמ״ש היינו קריאתה ומי הם שחייבי׳ לקרותה והכשר קריאתהוהכש׳תיקונה
לומ׳רלא תימ׳סס אית דתפני ' זס נתקן וברכותיה ופדר חיום ובדלות סעודתו ומתנות עניים ושלוח מנות
תרפה מגלהנקיאת כי״איי״ב
■ גס
מפני שהסענו בימי מרדכי בי״ג ס הו'־
ואיסורו בהספד ותעניתובעשיי׳מלאכה •
וכו' משנס כריס
סמלחמה כשחל פורים בע״ס היה לנו
נקראת בי״א בי״בבי״נבי״רבט״ו מגלה ( דף כ ) מגלה נקראת כי״א בי״ב
להתענו' כע״ס שכדי לסימכר לי״ג כל מה
והאידנאאיג׳ נקראת אלאבייזר בי״ג כי*דלטי׳ ו לא פחות ולא יתר כרכין
סצפשי וסדחזי׳ שאנו מתענץ כיוס הנר'
סצין טעמי של מענית זה מפגי סהחמנו אלא שהפרכיםהמוקפים חוממימו׳יהושע בן נון קורק כט״ו אפל המוקסין חומה מימו' יהושע בן נון קורץ:
בימי מרדכי בי״ג שהיא ייס המלחת' אלא אם חס בח
" ל וכן הכפרים חסמופין לחן אפי׳ אינם נראים עמהם בט״ו כסייס ועיירות גדולות קורין בי״ד
מטעם אתר אנו נוהגי׳לסחמנות לכך כת' בגון שהס .כעמק אושנראין עמהם אפי׳אינם פמוכין כגון שהם אלא פהכפיים מקדימין ליום הכניסה
בהרובלכרשלא יהו רחוקים יות ממיל ואפייהנרך אינה מוקפת ופרש״י אלא שהכפרי׳מקדימץליו׳הצניס י
דלמול׳מטע׳ זס אנו מתעני וכשחל עוריס
במ״ס ברין היא סימטני בי ביו ששי אלא חומה עתה אס היתה מוקפת כימי יהושע קורין בט״ו וכיוןשהית׳ כלומר מאח׳סהמוקיפץ קורין כס״ו וסאין
' אין בו י׳בטלנין שמשכיפין תמי׳ לל׳ה קורק כט״ו ואין מוקסין קויץבי״ד היי הכל ככלל תו
מפני שרגילץ בתעכי׳בסייחו׳ומסו׳דקסי' מוקף אפי
פיכי עשכח׳י״א י״ב י״ג אלא סהכפיי׳נתנר
ליס א*כ שאנו מתענין תענית זה זכר קרוי מוק׳חומ׳ אא״כ הוק חומ׳תחל׳ואה״כ נרמיש׳הליתיישיואחיל
לכם חכמיס רשי' לסקדיס קריאתה ליוס
לתענית מרדכי וצזססי לחל ^ ין 6נ י הוקי איןקירקאלא בי״ר ופי׳הרייס שרוטנביר׳דלא מקרי ישב ואח״כ הכניסה יוסשני כשבת סלפני י״דאו
מתשנין הג ' מעניות שהתפנו הס כגיס ז הוקף אלא בשישב תחילה אדעתא שלא להקיפו אבל אס ישב
חמישי בשבת שהוא יום הכניס מפכנסץ
גת'ה
סי׳ ק״ט די11יר

לה־גי

,־גל

™
ממר  ,״■n5D

^(!יו .ס

ביום א׳מקדימי׳וסתענין בייס ה׳פלפניו
ב" כ היוקחכסס הסאלתות  :כחוב
בסבלי הלקט מצאתי כסם יס׳יספסס

תחילה על דעה להקיפו מקרי שפי' הוקף ולבסוף ישב כרךשהוי
ספק אם הוקף כימי יהושע שא לאו קורין בי ר ובפ״ו ילעניןכרל
כתב אחי הר י ז ל מסתברא שיקראו בלא ברכה בשני הימי'כיו'
,
״ ,
,
,
״ ־ •
ט ו לא יברכו דשמ אינה מוקפת חומה וביום י ד לא יברכו רשם

היא מוקפ׳ועדקלא הגיע זם; ה •.הויא ברכלבטלח וכיון רברכה
לא מעכב׳למה יכניס עצמו בספק ברכה לבטלה והרמ״בם כתב

לעיירות למטפס לפי סכתי דיני' יושבים

בעיירות בשני ובה׳בתקכת עזר׳וסכפיי'
איכס בקיאים לקמת וצריכים שיקראנס
לססא' מכני העיר ולא הטריחום חכמים
להתאחר ולביא כיוס י"ד ופשידס שיום
הכניסה גי״ג ופעמים שהוא כי״א :

והאידנ׳איכ׳גקיא' אלא כי״דאלא
ומיש

לרוב
א׳שהיתהי שמברכין כי״ר כיון שהוא זמן קריאה
להתענו׳בה כמנהג ובתת אפס
צריכה לרכוב אצל השלטון ושאלה לרכייאס היא יכולה להתטכו לתחי ולאכול היוס שהכפרים המוקפים חומה מימיה יצופע בןנון קורין כט״ושס על עמנ׳זו אמ׳רכס
מפני טורח הדרן ואע׳יבייתעני׳זה אינו ל א מדברי תורה ולא מדברי סועדי ' אלא בר בר חנא א״ר יוחנןז ן לגרירבי עקיבא סתימתאה איל סכמיס אומרי׳ כזמן הזה
מנהג בפלמ׳ססרי תענית אסתר ומרדכי היו בימי הפסח ואס כפס ארס לומ׳דברי הואיל ומסתכלין בס אץקויץ אותה אלא ממכ׳ופיש״י הכל כופין נמקי׳חנלה
הצומו׳וזעקת׳זה איןסי׳אלא כך פי׳מל דבר הצומי׳והצעקו' שעברו עליה' כימי הסן גאו יום י״ד באיי קיינן מגלה נשארו לאדר ט ו ייס וט ו סל ניסן פושץ פסח ורם
קבלו פליהס ימי הפורים נזכר להס לדורי׳הנס ואפ״פכ לא לאדם לפיוס מן הצבור תקדים קריאתה יעשו פסח לסיף סל& יס ייס סל קי־יה ונמצאו אוכלין חמץ כימים־
משוס לא תתגודדו ויש מהפירשי׳םמתעני׳שס הצבו׳יוס ה׳וסוזריס ומתעדס יוס ו' אתרוניס של פסח והרי״ף פי׳הואיל ופסתנלין כה כלומר הואיל ופניהם סל עניים
כדי לסמוך התעסי׳לעורי׳ור׳קור׳עליה הכסיל בחשך ילך דכל עצמו סל תפני׳אינו נשואות למקרא מגלה כדי לסלק להם מעות סורים אין קריין אותה אלא בזמנם
קבוע מן התורה וכיון שנהגו רביס ויש שגורסים הואיל ומסתכני׳ בה כלו' באותו העת שהיו ישראל מעמידים דתיהם
אלא מנהג ומחמיר זה במקומו כאלו הוא
לההענו ' בה׳דייצו בכך פה"ל וכל זה כתוב ג״כ בא ח כתב הרמ׳יבס בפ״ה ססלכית ואין באין לידי סכנה .היו קורץ אומה בי״אגי״כבי״ג אבל כזמן הזה סמסתבניס
מעניות נהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות כי״ג באדר זכי לתענית שהמעט ישראל ברתיהס אין קורץ אופה אלא בזמנה שהוא י״ד וס״ו וני׳סזוסימה טיסתו
כימי המן פנאמ' דברי הצומות וזעקתם ואס חל י״ג כאדר להיות בסבת מקדימץ פל הרמ״בססכתב בד״אסמקדמין וקורין ביו׳הצניס׳בזמן סיס ליפר' מלכות אבל
ימהפרן כסמיפי סהי' י״א יכ׳ה״ה הטפס לפי שא״א לאחר עד יוס ראשון לפי שהו' בזמן הזה אץ קויין אומה אלא בזמנה שהיא יוסייייד ומס ט״ו ימ סכפיים וכני
פורים וכן אין ממענץבע״ש מסכי כבוד השבת ואף ע״פ שנפסקה הלכה בע״ש עיירות קודאין כי״ד ומי כרכין קורין בש״ו  :ומ״שרבי׳סהביכין המוקפי׳חומה

ל קורץ בט vמי :אמרינן
כייס זכי לנס שהיו צופקין בימי צרתם
לקרות׳מבט׳׳י ליל י״ד כדי להקל על האנוסי׳והמעוכר' שלא להתענות יותר מדאי ליהרכו׳והוצל בס״ל הימה נדאמרי' בסיףכתובות ואין זו רפיה לפי סכתי במקצת
פכ״ל ( וכ״ה בכלבו ) והיא מצית טשס מדברי סוסיי׳ומב רבץ עליהכמוססכרכיס נסחאות רב אשי קרא מגלה כהוצל לבנימין אבל סימכ״ן כסב דמשמע דמוקפי'
אמי' דח״ל קורין בט״ו דהא לרבי יהושע כן קרחה דחפי כל שמוקפץ סופה מימות
 3למצות דרבנן פשוטהוא :וצריךארס ליזהי שלא לבטל קריאתה שהרי
<
בהניס צייכיס לבטל מעבודתן כפרק קמא דמגלה ( דף ג ) מספסס ומשפחה אחשורוש אפילו בס״ל קורין בט״ו ומדרבי יהושע בן קישה נשמע לרבנן כזוקפין
סוסה
לי אמי ר 3י יופי בר חגינא להביא משפחות כהונה ולויה סמבטלץ

ד״מ
)א
דורפדז (
«צפי
לגרי« העיקרחסר
מן הספר ע׳ננ״ל
7ש«( ך מקרי אם
יכןללנא אל הכרך
מ? ך מיל אנל
גנראה לאע״ג ללא
יזכל לאג לא העיר
נונילעון לאי נא
המפסיק
נהר
«צריך להקין־ ת הצן
רב אע״ה מכלל
העיר יחשב מאתר
ננואהעס העיר
«הלאמלן פיל כן
נ״ל •

אח

הלכות

ממלה

תר&ז־

סו« ,מימו׳יהושע כן נון דהא לא פליגי אלא כזמן דרככן תלו לס בזמן יהושע כן נון אלא אנרא׳ ־עי דאין סברא לומר שאפי׳ רחוק כמס פרסאות מן סכרו לפי שסו0
ורי״בק תלי לה כזמן אחשורוס אבל בעיירות שכח״ל לא נחלקו גס זו אינה ראיה נראה מן הכרך היא נדון כמוהו אבל הר״ן כתבי״ס מראם וסמוך דקאמרהיינו•
דאיכא למימי דהא כסא תליא אלא פהוא ז״ל הביא פוד ראיה מדגרסי׳בירו׳הכיך דמתחשב מתחומי המיר והכי דייק ליסיא דקאס ' נראה אע״ס וכו׳ולא קאשר רואין
אופו מן העיר מיהו אה והא כמי אימא דרואין אותו מן הפיר בעי ' א״נ איפשר
שחרב ונפשה של גויס וכולו ואס סירוס ' מתפרש כך יש ללמו׳ממנו סהכרכין מוקסין
דכיאמרינן ופד כמה אמר רבי יימיס
חומה שכס״ל קורץ בט״ו וכן דפ׳הגאוניס
העולם ובשושן קורין בט״ו אע״פ שאינה מוקפת חומ׳מימית כמסמתן לטבריה מיל אכולה סילתאו
ז״ל פכ״ל וי כ הרמ בס שכרך המוקףחימ לרוב
כן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהל' מהדר בין לכר׳עמו בין לסמוך ומ״מ אינו
מימו' יהושע בן נון קורא כט״ו אף אס הוא יהושע הואיל ונעשת בו הנס
נראה סאס היה רחוק כמה פרסאו' ספני
בח״ל  :ואיכא לחידק למס חלקו מנוה זו לעיר אם כשהלך היה דעתו לשוב לביתו בליל יי׳ר קודם שיאיר
שהאין אופו מן הכרך יהא נדון ככרך
לימי׳חלוקיס וקבעו יום מיוחד לפחי׳ויוס
מיוסד לכרכי' מה שאין כן בשאר המצות היו׳ קורא כבני מקומו אף אס נתעכב שם ואם אין דעתו לשוב פכ״ל והשתא לפי מה שכתב דאספי דכי
עד שיאור יום י״ר קורא כבני המקום שהלך .שם כיצד בן כרך
יהבינןשפוראדמיל קאי גס לנראה פמו
ותיק הר״ן שמפני שהיהודים היושבים
כפרי הפיזות והיהודים שבשושן לא נסו שהלך לעיר אס חיה דעתו לשוב למקומו בליל יי׳ר קורא כבני קשה דאס כן נראה פמו למה הזכי דאס
מאויביהם ביו' א' שהרי היהודים הפחים מקימו אפי׳אס נתעכב אח״כ בעי' אכל אס דעתו לעמוישם מקע' אין ביניהם יופר ממיל אף פל פי שאינו
גחו בי ד והיהודים שבשושן נחו כס ו ועשו י״ר כיון שדעתו לעמוד שם מקצ׳ היו׳של זמן קריאתו חל עליו זמן
נראעמו נדון ככרך וכמו שכתבתיוצריך
כל אח כיוס מנוחתו משמה ושמחה לפיכ' חוב׳קריאתן וקור' עמהן וכן בן עי׳שהל׳לכר׳אם דעתולשויילביתו לדחוק ולומר דכי בעי ועד כמה בין
כשקבעו עליה ' י״ט לדורו׳קכפוהולכל א' בלי׳י״ד קוד׳שיאויהיו׳קור' כאנשי מקומו אכל אם היידעתו לעמו׳ אסמוך בין אנראס קאי וכי אער לירמיה
ביום שנח בו והושוו כל סס־כי ' המוקפין שם מקצ׳י״ד כיון שלא היה דעתו לשו ' למקומו בזמן חוב׳ אנשי כמחחתןלנוברי 'מיל קאי אתמיהו ומיהו
האכדאיתא והאכדאיתאדבאיצונראס
אנשי
חומ׳לשושןשמפנישבה היה עק׳הנס וכ״ת מקומו נסתלק מעליו חוב קריאת
סשחינן המיל במרת הליכה בקרקע
תינח לר'יהושע לן קרחה דאמדגמוקפץ
חומה מימות אחשורוס תליא מילתא אבל לדעת תנא דמתני׳דאמר מימו׳יהוסע בן וככיאה דהיינו יושבת בראש ההר לא משחינן המיל בקרקע אלא עלידיסנותנץ
נון הא לא דסיא לשושן ומס ראו לקבוע להס יו׳ט״ו י״ל דהיינו נ! טמ' כרי לחלו׳ככוד סחבל מעיר לעיר באויר ואס אין נמשך אותי חבל יותר ממיל נדון ככרך דהשתא
וביאיר דנריסר״ןכךהסי״מדכראה
לא״י כדאי׳ כירוש' ופי' הענין שכיון שהוצרכו לחלוק כין מוקפין לסאין מוקפץ כשם הוי סובא טפי ממיל במדת קרקפתי :
שנחלקה שושן משאר עיירות •אלו תלו הדבר מימות אחשורוש היתהא״יסהיתה וסמוך דקאמי הייני כמתחשב מתחומי העיר כלימי שבער זה נחש 3מכלל תחוס
חרכה באותם הימי׳נדונת כפחיס והיה גנאי כדבר ולפיכך מלו הדבר בימות יהושע אותו כרך אבל אס אינו נססבכמתחוס אותו כרך אף על פי שהוא * ־אסמן
הכרךוגסאיכו רחוק סמנו מיל איני כדון ככרך וכשהוא כחשב מתחום אותוכרך
גן נון סדי שתהא כרונית ככיכיס שאף על פי שעכשיו אץ לכס חוסה כיון שכיתה
מוקפת מימות יהושע בן נון סרי דינה כאלו יש בה תימה כדאמרי׳בגמ׳עכ״לוק״ל אס הוא סמוך דהיינו שהוא בתיך מילאו אם היא ניא ' אף על פי שהוא רחוק ממיל
על דבריו מדאמיי׳בגמ׳ותנא דידן יליף פרזי פרזי כתיב הכא פ״כ היהודי' הפחים כיון מחשב מתחומי הכרך כדון ככרך אי כמי אפשר דכי אמרינן ופד כמהאכולה'
וכתיב התם לכר מערי הפחי הרבה מאד מה להלן מימות יהושע בן נון אף כאן מילתא מהדר וכולי כלומר דגם כנראה י עמו בעינן פלא יהא רחוק ממנו יותר
מימות יהושע כן נון ועדיך אלא שושן דעבדא כמאן וערש״י אי ילפינן כך ג"ש ממיל אבל לומר שהוא רחוק כמה ערסאות ער שאיני כחשב מתחומי׳ העיר שאס
נראהסהכיך יהא נדון כמוהו זה דבר שאינו כי' לאסרו וזהו שכתב ומכל מקו' אינו
היאך עשו אותם שבשושן כט״ו הא פחי הוא ולא ידעי' בה שהוקפה מימות יהושע
ניאה שאס היה רחיק כמהפרסאות מפני שתאים איתו מן הפיך יהא נדוןככרך
אמר יבא שאני שושן היאיל ונעשה בהנסופרס״י הואיל ונעשה בה נס שנתן
וסה ^ שכתב רבעו אפי' הכרך אינה מוקעת פומה פתה אס הימה מוקפת בימי
להס גם מחי לעשוי כדת היוס להרוג שני ימיס על ניחן לא נחי פד ט״ו ופן קבעו
לדורות וסם כדברי הר״ן מאי עריך אלא שופןדעכדאכמאן האכלעיקיץ של יהושע קורץ כט״ו פשוט בפרק קמאדמגלה וככר נמכאי ונ עמו של דבר שהוא
מוקפץ לא עבדי בט״ואלא להדמות לשושן ורבא אמאי קאמר שאני שושן הואיל כדי לחלוק כבודצאק ישראל  ! :ביוןשהיה מוקף אפילי אץ כו מסרה בטלנים
דאילאהאיטעמא היומי מושן קירין בי״ד ומוקפין וכו ,קורץ בט״ושס אמי רי״כל כיך שאין בו עשיה בטלנים נדון ככפי והכריחו שס
ונעשה בהנסדמשמע
כדקיימי קיימי בט״ו ואלו לדברי הר״ןאס לא היו בכי סושןקורין 3ט״ו גס סמוקפין התוספות והר״אש דלא איירי רי״בל במוקףחומה בימי יהושע כסתם ס־ך האמור
לא היו קדרין כט״ו שהרי לא קבעו בס״י למוקפין אלא כדי לדמותן לשושן לפיכך בכל מקום לפנץ מקרא מגלה אלא כשאינו מיקף מימות• יהושע איירי והוי כסתם
נרא׳לי דנהי דטעמא דר' יהיסע כן קיחא הוי כדכמב הר  fשקנפי ט״ו למוקפיין כחכין האמורים בכל התלמוד שהן עיירות גהלית אבל במוקף כימות יהושע 3ן
כדי לדמותן לשושן וכדא' בסדיא בגע* מ״׳ט דד׳ יהושע 3ן קרחה כי שוש! מה שושן נון אין צריך עשרה בטלנים וכן נראה שהוא דעת הימב״ם ז״ל וכתב הר״המ ופ״ע
מוקפה מימות אחשורוש ופו' לתנאה דידע לא הוי טעמא משוס סכיי אלא ס יינו שטה אחרת יש בזה דאפילובכיך המוקף בימות יהושע בעי עשרה בטלנים ואם
סעמא כיון דמצוה זו הוקכעה בזמן מירננה פל א״י ראו חכמים שייאותו הדור לאו היי זה כעיר ווהו דעת סימ״כן והרש״בא ז״ל ע׳'כ ולא נתחוורה שטס זו בעיני
לעשות זכר לאדן ישראל כנס זה יכדא ער בפיק בתרא דר״ה דאית לן למעבר זכר הר״ן וס״ס כתב שמה שנהגו מכסיו בא״י לקי־את ב ט" ו אפ״פ שברוב ס מקומות אין
למקדש ולפיכך תקנו שמוקפץ חומס מימות יהושע יקראו בט״ו ושאי ,העיירות פס עשרה בטלנים שיהיו בטלנים ממלאכה לעמוד בכית הכנסת אפי׳לאותסששה
יקראו בי״ר ואילו לא סיו מחלקין ביניהם לא היה לא״י זכר כנס זה ויש קלת סעד יש לישב אותו מנהנדלאו דוקא בטלני' אלא כל שדרים שס י׳כני אדםשסולני׳בקר
לזה כדברי הרמ״בס שכתב כל מדיני שהיתה מוקפת חומס מימי יהו שע קורץ כע״ו וערב לב״ה הרי הוא כאלו יש סם י׳בטלניסן ואין קרוי מוקף תא״כ הוקף חומתחלה
וכל מדינה שלא פיתה מוקפת חומה מימות יהושע קורץ בי״ד שישן הבירה אף ואח״ה נתיסכה אבל נתייש ' ואחי כך הוקף אץ קורין אלא בי״דסם אמ׳ריב״ל צרך
ט״פ שלא היתה מוקפת חומה מימי יהושע קורין בט״ו סבה ה‘ ה סנס סנאס׳ונם שיסב ולבסוף היקף נדון ככפר מאי סעמא דכתיב ואיש כי ימכור בית מושג עיר
נט״ו בי ולמס תלו הדבר בימי יהושע כדי לחלוק כבוד לאין ישיאל שהיתס חרכה חוסה שהוקף ולבסוף ישב ולא שישב ולנ&ףו היקף סיר' דמושב נקוד פמ״ח והוא
כדי שיהיו קורין כבני שושן וחשבו כאלו הן כרכין המוקפים חומה אפ״ס שהן עתה סמיך ומשמעו בית שמושב סל עיר החומה ומשמע שהיזוע' ה׳יתה שם תחלה וכתב
קרבין הואיל והיו שקפץ חומה בימי יהושע ק־רין כט״ו ויהיה זימן לא״י בנס זה הר״ן ססוב ' רש״י רדוק׳לעניןבית כבתי ערי חומ׳הוא דכעי׳היקף ולכסוף ישב איל
פ״כומאחר שכתב דץ המוקפץקודס שכדין שושן הבירה משמע דטעמ ' דמוקפץ לענץ מגלה לא ואינו היאה כן מדברי הרי״ף סהביא׳ההלכותיו ואף סל שוןבעצמו
בט״ו לא תלי בשושן ומ״ש כדי שיהיו קורץ כמי כשישן לאר למימרא דמוקפץ מלו מוכיח שאף למבין תקרא מגלה איתמר דאי לא ה״ל למימי נדון כבתי עיי מהיי ' :
ומ״ש רבי׳בשס הי״מ מיוטנבורק דלא מקרי ישב ואח״כ הוקף אלא כשישב תחלה
בבני שושן אלא הוי כאומר סיהיו קורץ בט״ו ימ״ש ולמה תלי הדיר בימי יהושע
אדפתא שלא להקיפו וכיו׳והר״ן כתבוא״ת כיון דאמיינן דכיך שישב ולבסוף הוקף
ה״פ למה חלקו מוקפות מימות יסוסע משאינן מוקפות והיינו דמסייס בס הדי
שיהיה זכרון לישראל בנס זס ואס אייתא שסבת חלוק מוקפין ה.יא מפעם אסר וטעם נדון ככפר עיר המוקפת מימות יהושע כן כץ היאך קודאין נא״י בט״ו ניחוש דלת'
כדי לחלוק כבוד לאריץ ישיאל אינו אלא לומר לפה תלו כימות יהושע ילא בימית ישבה ולבסוף הוקף י״ל מסיכת הגו־ ס אינה ישיבה ונמצא שישעה שכבשה יהושע
אחשורוש מאי ויהיהזכיון לאק ישראל בנס זהדקאמי  :וכן הכפרים הסמוכים היה כה תומה ולא ישגה סד שנתיישבו בס ישראל וא״ת והרי ב :ל הערים הסיקע'
להם אפי' אינם נראים עמהס וכי׳בפ״ק דע גלה (ד ג ) אמר רי״בל כיך ופל הסגווך פימה קורץ כט״ו ואי אמרת דישיבת המיס אינה יש בה הרי ןה כאלו לא היו
לו וכל הנרא׳פמו נדון ככין ועד כימה אמ ר ' ירמיה כמחסתן לטבריה מיל ובתי הכי מיקסת חומה מימות יהושע בן נון לשי שלא היה בהם זנק ישיבה כלל י״ל כי אמרי'
תנא סמוך אע״פ שאינו נרא׳נראס אע״ס פאינו סמק משכס׳לה כנין דיתכ׳ביאש ה״מ בא״י משוס דמון דלמנין כתי עיי חומה דינן כמוקפין מימות יהושע גן נון
ההר אלא סמוך 6ע״פ שאינו נראה י״יכי משכחת לה אמר ר ' ירמיה ביושבת כנחל מפני שישיבת הגויס אינה ישיבה אף ל שכין קריאת מגלה ציונית כמוקפת סימם
ומסמדפיפורמיל לא אתמר אלא לסמוך ואינו ט־א׳אבל נרא׳אפי׳רחוק כמה נדון אלא דאכתי איכא למידק העייה׳המוקפו חומס שבח״ל כחוש דילמא קדמה ישיבתן
ככרך ויש לתמוה על לשון רכי׳שנרא׳שהיוא סובי דפיעו׳מיל שאמרו קאי גם לני' לתושמן ונמנא שהיי הן כאלי אץ להס חומה אלא איכיא למימי סהולכץ אחי היוב
אע״פ שאינו סמיך א״כ למס החני נרא׳שאם אץ כיניהיייתר ממיל היי היא סמוך סמל החב קודמת סימחן לישיבת! סכן דרך רוב המדינות מקיפים חומה תחלה
ואע״ס שאינו נראה עמו היי דינו כמוהו ואס הוארחיק יותר אע״פ שכיאה פחו ואח״ה מיסבץ אותן עפ״ל  :כרךשהיא ספק אס הוקף בימי יהושע אס לאיקויין
הא אמית לאינו נדון כמוהו וסרמ״בס כתב כדברי רבי׳ותמה עליו הי״המ והעלה  3י״ד ובט״ו וכ״נ הימ״בס ז״ל וטעמי מדאמיינן בפ״ק דמגילה חזקים קרי בטבדיא
שעקר הנסתא בדכייו היא כרן וכל הניאה עמו וכל הסמיך לו אם אץביניהס יותי בי״ד ובט״ו מספקא ליס אי מוקפת פומה מימות יהושע בן נון סוא אי לא יב אסי
על אלפים הרי זה ככרך וקורץ נט״ו דסישתא אס אין ביניכם לאוקמי אלא אסמוך קיי מגלה בהוצל בי״ד ובט״ו מספקאליה אי מוקפת הומה מימות יסושעיאילא
בלבד וזה דבי מוכרח בגמ׳עכ״ל ודוחק ג׳' כ לשבש נסחת רכי׳ומיהו איפסר לדחוק אבל הי״ן כתב שהורו הגאונים ועיירות המסופקו' אס סם מוקפות חומה מימות
ולומר דובלבד שלא יהיו רחוקים יופר ממיל דקא' לא קאי אלא אריסא דהיינו יהוש' הולכץ כהן אחרוה עיירות שמא אינן מוקפי׳מומה מימות יהושע וקירץכי״ר
ועי׳שאסיתאמ' שהוא ספ׳סקול ה׳ל ספק•של דבריהם לקיל׳וכססא פוטרו כשניהם
הסימוכיס להס אפי' אינם נראים עמהס אכל אסיפא דהיינו ניאיט טמהס לא קאיי
1הא בהדיא קאמי בהו אפי׳איכס סמוכים ופי״ל שהרס״בס ויבי׳ספרפי ' דכי בעי ושנטל סמנו בודאי מקר׳מגלה לפי קורא בראשון ופטו׳בשני וואמרייבגע אטניי
והוצל
ועד כסה לאו אסמוך בעי דסמוך משתס' פשרן ממש דהיינו בתק עיבורה של עיר

תתנח

תרנט;

שיב ד־ים׳

והזבל סהיו׳קורץ בהן בי״ד ומו״ו במדת חסידו׳היו טהגין כן משוס
ספקדטכריא  pליימי5Vןף אס יחזור לעירו יקיא׳היו׳ט״ו הרי״ף כ׳ל״שאלא׳שעתידלחזו -כלילי״ר (< )' פ’הפ 5צןל׳
•דמלי׳במגגיא ומכסיא ובהוצל מפני טהיונחלקין בס בקבלתן זה אומ׳מוקפתחה
ונתעכבולא חזר ואשמועינן שהדבר תלוי בכוונתו בספה; סיצא־ מביתי אס סיס התיספת .ק ®רך
אומר אינה מוקפת והיו קורין בה בלא ברכה לספק דלבריהס לא בעי ברוכי כדאי׳
בדעתו להיות לילי י״ד בביתו היי הוא כמקומו אף אס נתעכבסמה אכל .א ס5ןי3ך סהיה מפיס דמאז
בפ׳נמ׳מדליקין אלא שראוי לברךכי״ד מפני שהולכי׳אחר רוב העולס וה״ה הזכיר עתיד לסזו׳בליל י" ד קור׳עמהס עכ״להרא״ס ז״ל ורבי׳סמס דבריו כדפתסו־״אס
הי׳על
זס
״י י׳)
סכריזו ״ץ
וכת״׳״.
עוד -חיימ
סי״מ ״ ^
שלא ״ח
ששו ^ ״״״
לספק ) יו
ותחל׳אמ׳הדץ דרך כלל שאס דעתו לחזי י״ליןוראניזסי׳ל
אלא
כא״י
שהיו
ידועות
בסע׳סתקנ׳מסע
,
’
&נשי מפומו ונחשב כבני המקו׳שעם' שם להתחייב בזמןקריאת׳ :בי״ד קאי אכולה מחני/ואס״כ אב לפרס
דכיזןשא־מנתקן*ן
דין
בית
בבתי
ערי
חומס
אכל
בחוצ׳לאק
היכיקאי לכל חלוקה וחלוק‘ וזהו סכ׳כיה׳ הילו אתי רוב
פורי׳שח ^ היות בשבת כגון ט״ו לבני כרכים דאילו י׳רלאיבא
מעקרא כך התקינו שכל שהוא ספק לא לעולם בשבי אין קורין את הםגילה בשית אלא מקדימין להרות בן כרך סהלך לעיר ומ' ולכאור׳ הוהמשס '׳
העזלסעכיל
יקראו אלא גי״ד וי״ע שהיו פוכרי׳ונוסגי' בע״ש וכדי שיזכרו ענין היום ח־רש־־ן בעניינו שדרו ממתיבתא לפרושי דרבא קאי ארישאלומר דק עיי
■"Swini
כדברי רבי׳וכן ראוי לעסו׳ וקנהגו העול'
סהלךילכרך אזלינן בתר יו ' י״ד שהוא יוס ניית ?"נ הרץ
לעשות כדברי הרמ״בס ז״ל וראיתי לה״ר' היכא דנפיק כשייר׳או נפיח בפפינתא קור׳בי״ר וכל תקג'
שיכול
קריא׳אכשי מקומו ומיכה כשסע לק לרך ספ״ז ליגילהע׳לז'
יוסף אביו ז״לססיה קור' תגר על המכהג
געשו׳כדי שיקרא בי׳יר יעש׳ואם אין יכול לעשו׳קורא אות' בי׳יא  0הלך לעיר ד6זלי! בתר יוס ס״ו סהן !5יר׳
דכשמיןדנד׳הקריא׳
שנוהגי׳הכל עיר מוקפת סימה לקח׳בי״ד בי״ב בי״גאכל בעשרה ומיי ולמס׳אינו יכול לקרות׳וכ״ב רע״םז׳יל
קרי  6מ מי מ ק ומו ופר" ק (ץמו
נתיים מיז .נןע
וט״ו דע״ב לא קאמרי סימ״בס סקורין בב׳ וכי שמברך לפניה ויזא״ריה כעוקודיאותה טי“ « וי* מעי!הוכייה ז*ל
הימי׳אלאבכריך שהוא ספק דהיינו שקצת' כתישהאידנא אין קוח [ אותה כלל אלא בי ר אפילו מי שיוצא כעי׳סיקרי פחזוקורא ־
אומרי׳מוקפ׳הי׳מימו׳ יהוש' וקצת׳אומיי'
אינה מוקפת מימו' יהושפ אבל כל שאין
לודעי׳בה כלל לא מקריא ספק והיה מכי'
מס׳שגגו׳איכו החמה ער סוף
קראה משעלה
ראיה ממ״ש הרמ״בסבפ״ס
חייב באש' תלוי עד שיהי ' סס איסו׳קבוע באדר ראשון ואח״ב ראו לעבר השנה קורק אותי באדר שני אבי^ לקעיי סהל׳לכרך וא״כ סיכיאיפש׳דרב' ג ”^ענ״ליי»«י־
הפרשיות שעשו באדר ראשון א״צ לחזור לעשותן בשני :
מ.ילחי /מל J3עי .יסהל ולכ יוו? 5עז> לגמ»ג״די'* **?,
כיצ׳אכל חלב וספק אס היה כזי׳או פחות
 ' ®OHחייבי? בקריאת מגיאץ בהנים
יליף לבן כ יךשהלן־לעירשמימינ׳דליתי׳אן־המידכי "!לה
מכזי׳ או ססיתה לפניו חתיכ׳חלב וחתיכת
לגי 3גע פ
למחלה
וישראלים עברים חלל ממןף ^ין
ה יפירשו יפשדמ ה כת רבי
בתחלהדמנ׳גי!
נע׳םלכ׳"הר^*»ןמ*<^ן׳
סופן ואכל אש׳מהס ואינו יוד' אי זה מהם
קעיסהלך לכרך וכי' ובן כיך שהלך לעיר
אכל אס הימה לפניו חמיה אסספק שהי׳
חלב ספק שהיא סומן ואכלה משור שהרי
אץ כאןאיסוהרי דלא מיקרי ספ׳להתסיי'
אש׳תצוי עד שיהיה סם איסו׳קבוע ומיל
מפתירא
כי
היכי
דגשים
מזמנות
לעצמן
ואינן
מצטרפו׳
לברכתכתיב וסיני׳ ילפ׳צן לבן עיר שהלךלכרך ע7י.ם * w,״.p7
נשמ׳לענין קריא׳מגל׳דסת׳עיר
המוקפת
הזימון
הי׳ג
אינן
מצטרפות
לי
'
ילכתחילואנררוגינוס
מוציא
מינורפשו׳הכי א״א לפרושי דבןמיר שהל׳לכרך
"יקיוימיללע »׳
חומס ואין יודעין בה אס היא מוקפ׳חומ׳
ולא שאינו ממינו
וטומטום אזלי׳כתריו׳י'ר ובכן כרך שהלךלעי׳ ^לי׳ ה
העידה "ע"«
מיסות יהושע אס לאו דלא באה לכלל
בתר יוס ט״ו דא״כ רבא כי אמר׳לסילתי'
”כ £
ספק כלל ואין קורין כה אלא בי״ד בלבד שהוא זמן קריא׳לרוב העולם ולי נרא׳סאין על ק כרך שהלך לעיר ה״ל לפימיא ומיהו מתני׳דאקדמה בן עיר שהלןלכר ! לק
הרפס ( א)
הנדון דומה לראיה דא״כ אפי׳אס ׳:חלקו בקבלמס זס אומר מוקפת חומס
אומר כרך שהלך לעיר לא קשיא מידי דאיכ׳למי׳אורח׳דמילת׳נקגי שדרך מי עיירו ' ללכת
מאי!

בלשון רביס ויס אס למקר׳כדאית׳בכריתו׳ריש פ׳ ספק אכל והלכך לא ילפינן מיכ׳
דהת׳לאו משו׳דלא הוי ספק הוא אלא מפו׳דגזר התויהוא דלא ליסיי׳עד דליקבוע
קורין׳
איסור ומיהושי לקיים דבריו ממ״ש הר ) בשם הגאונים דסביריה והוצל שהיו . .
בסס בי״ד ובט״ו במרת תסידו׳היו' נוהגים כן משוס ספיקא דסכריה רתליא קמגכיא
ומכסיא ובסוצל מפני שהיו כחלקי' בקבלתה זה איפר מוקפת וזה אומ׳איצה מוקפת
מסמ׳מידבריו דדוק׳פכס״ג הוא זהויא ספק וקורץ בי״ד ובט״ו לדברי סגאוני׳ממדס
חטידו־׳ולדכרי סימ! בס סד ינא אבל כל שאין מחלוק בקבלתן אלא שאין אנו יודעי׳
אס היא מוקפת מיסו׳יהוסע אס לאגלא נכנסה לכלל ספק ואין קורי׳בה אלאביי׳ד'
לדברי כפל והעולט פנוהמם לקרות בי״גי ובע״ו בכל העיירות סמיקפו׳ מן הסתיס
נראהשיסוברי' שכיון שאט רואין אומה ססייא מוקם כיאה לכלל ספק אס היא מוקע׳'
מיסות יהושע והיא בכלל מ״ס הרימב״ס עיר פהיא ספק קורץ בס בשני הימית
וגליליהן אבל אין מכיב ץ עליה אלא בי״ד הואיל והוא זמן קריא׳ לרוב העילס אח״ל
בא ליד ספר אשכנזי וכתוב בו קשה ליי עיירות דידן מכא לן סלא היו מוקפו ' חומס
ולמה אין אנו קורין נפי כט״ו מספק תפונה כיל פרכיס דידן קורים בי״ד אי לאו
י דקים לן מוקפת מימות יהופע בן נון וספקא לטבריה משוס דמספקאליה לחזקה
אי היקף קפא חשיב אי לא כדאיתא סתס כך פירוש רבי׳משה הגאון כתשיבה מפ״ל
וכן מצאתי ,כתוב בתשובות בפס גאון p : 3עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר
אס כשהלך היה דעתו לשוב לביתו כליל י״ד קודם שיאור היוס וכו׳בפרק ב׳דמגלה
(דף יט ) תנן בן פירשהלך לכרך ובן כרך שהלן לעיר אס עתיד לחזור למקומו
קורא במקומו ואם לאו קורא עמהס ובגמ' ( סס ) אסר רבא לא שאנו אלא שעתיד
לחזור בלילי י״ד אבל אין עתיד לחזור כלילי י״ד קורא עפהס דפתי׳עיל כין היהודים
הפחי׳היוסבי׳בערי הסחות מכדי כתיב היהידיס יפחי׳למה לי למכתב היושבים
בערי הפרזות הא קמשמע לן דפרוז בן יומו נקרא פרה ומדפמז ק יומו נקיא
פיוז מוקף ק יומו נקרא מוקף רפ' הרא״ס פיפ״י דרבא קא אכן כרך שהלך לעיר
דאס אין עתיד לחזור בליל י*ד אלא ישארבעירעד אור היום חל מליו חובת
קריאת היום והרי סוא כבן פיר וסופרו! יוס וה״ה כן עיר שהלן לכרך ואינו עתיד
לצאת משם בליל ט״ו שהוא ככרך פפהאי׳היוס ס״ל מוקף יום וקור׳בליל ט״ו וביו'
ט״ו אפי ' יחזור לעירו יקרא ביום ט״ו בעירו אבל אס הוא יורע שעתיד לצאת בליל
ט״ו קויראבי״דכדןי בני עירו ולא רצה לפרש מילתי ׳דרב׳גס בבן עיר סהלך לכרך
דלא מסתב׳למימ׳שאם ישנו ככרך כיוס י״ד שחלה מליו חייבת קריא' מוקפין ויאאר
פס יוס ט״ו ויקרא ממכס או אף אס יחזור לעיר ויקרא3ס״י' כיון דפדיין לא הגיע
זמן קריאת מוקפץ למה תחול עליו חופת קריאתן זהו סברת רס״י מיהו לישכא
דתלמודא משמע דיבא קאי אכולה מתני' וכמו שמועיל לבן כרך להיות ככן עיר
כשעמד טס ליל י״ד ומקצת היו׳ שהוא זמן קריאתם של בני הפיר וחלה עליו חובת
קריאתן כמו כן מועיל לבן עיר שהלך לכרך ועמד סס סקצ׳יוס י״ד כיון שבזמן חיו'
קריא' כני מקומו אינו ממהס נסתלק' מפליו שובח קריאת אנש^ מקומו וככלל עס
בני הכוך להתחייב כזמן קריצתס וקרי' ביס עוקף ק י *,מיי כיון שהוא ככרך בזמן
קריאת בני עירו ונ< £תלק מעליו חובת מקומו הקוראים ביו' י״ד וקרינן ביה מוקף

־ מוקף נח דמי נפידפמזבן
דמוקף בן יומו פירושו שאיבד יוס פית שהו יום י״ד דהיינו שהיה דעתו להתעכבמירד׳פ״תדעגיליז
סס כיוס י״ד מקרי מוקף ונסתלק מעליו חובת א :ס ימק ומו ופר"•3ן יימו פירושן ?7
■ ע״לדקניא*
«־אגי ה
סנתעהבעיר יוס י״ד שהוא יוס .
.
קריא׳המקו ' ס ^.ךסס ה<ז פ^ יו סןבת ־
יום קייאת
מקו' זה ודברי סרמ׳בס סתומיס ופירשס ס״המ כדברי רס־״י יכן פי׳הר״ן ג״כ דברי
הרי״ף סכ׳וזהו לפונו ל׳'ש■ אלאשעתי׳ לחזוי בליל י״ד אבן כיך שהלך לעיר כלחו׳קאי
וה °ק שאס עתיד לחזו׳למק׳ימו בלילי י״ד קודסזימן השחרית אינו צרי׳לקרו׳עמסס
כיון שלא יתעכב כאן ביו' י״ד א״כ•איפי׳צתעכב כיון שנתעכב שלא מדעתו וכן דע׳
הרי״ף שכ׳וכתעכ׳ולא חזי אבל אס אין דעתילחזו׳כליל י״ד כלומ׳סלא היה בדעתו
לחזור למקומו באותו לילה אלא להתעכב כאן ביוס י״דונתעכב קור עמה׳ ביו׳י״ד
שעושה פרוז כן יומו ומיסו סא חזר למקומו כליל ט״ו״קורא עמהס וגדולה מזואמרו"
בירוסב-ן עיר שפקר דירתו ליל ס״ו נתחייב כאן יפאן ומדפר־וז כן יומו נקיא סיחי
מוקף בן יזמו נקי׳פוקף• כלימי דבבין פיר שהלך' לכרך כמי אמרי ' שאס היה דעתו
בליל י״ד לחזור למקומו בליל טי״ו לא יהא נעש׳ מוקף בן יומו וקור׳באומיהעי׳עצמ׳
בי״ד בליליוביו׳י״ר כמקומו אכל אס דעתו בליל י״ד להתעכב סס ליל צ1״ו וקצת מן
היו׳אינו צרי׳לקרו׳כליל י״ד וכיום י״ד כמקומו אלא ממתין עד ט״ו וקור׳עמסס דהיי
היכי דפיוז בן יומו נקר׳ערוז ה״כ מוקף כן יומו נקי׳מוק ובן יומו היינו בליל ט״ו
וקצת מן היו׳עכ״ל  :פוריםשחיל להיו בשב בריש מגלה ( דף דאא״ר יהושע ין לוי
פורי׳סחיל להיו׳כשב׳סואלץודורשין בעניינו׳ שליוס :ו  0״ש כגון ט״ו לבכי כרכין
ונו כן כתבו פס הרי״ף וסרא׳ ז״ל והוא בירוש פ״ק דמגלס משו׳דאס י״ד בסב׳יבא
י״ה בע״ש  :וס״ע} מקדמין לקיומה בע״ס (ד ב ) פס במשצ׳ומצאתי כתוב סמנהג
יירושלס לגבוה מעות מתנות עניים .ולחלקס בו ביו׳ואץ אומרים בועל הנסיסזאץ
מוציאץ בו ס״ת ויויישבת שלפניו ססיה ח׳לאד׳ קוראי׳פרשת זכור ומפטירין פקדתי.
ובשבת יוה ט' ו שהוא יוס פורים חומריס על הנסיס ומוכיאין בו שני ספרי' והורי',
בשני ויבא עמלק ותמהכי למה לא יאמיו על הכפים ביו׳ ששי סכו קורין המגל' נ :
^ ופתב
הי״ן בפ״קדמגל׳ מלמה שכהרי״ף בשם הירוש׳סעוד׳פורי׳מאחרין
ולא מקדימיין כשחל י״ד להיות בע״ש שעיירות' גדולות ומוקפות חומס קורץ
בו ביום שאין מוקפץ חומה עוסק סעודה עד אחד כשב׳ ונרסי׳כירוס ' ויעשו אותה
בסב׳ א״ל לעשות אותס ימי משתה בתי 3את ססמתתו תלויה בבית דין יצא זה
ששמחתו' בידי טמי׳רסמח' אינה מתקכ׳מרדכיאלאכידי סמים :
שדרלמפתיבת'
היכא דכפיק בשייד׳או כפיק בספינ׳וכו׳כ״כ בספר הרוקח וז״ל אדם שהולך נספיכ׳
או במדבר אס יפיל למצוא מגלה יקא פמו ואס לאו יקר'בי״א בי״ב בי״ג סהתנוקו'
קורי׳ן ולא יברך לפניה ולאחריה והמרדכי כ׳בר׳יש מגלה סני׳בתוספת׳פ״ק דמגלה
היוצ׳בשיירה וה מפרס בסעינ׳קורין' בי4ד וכ״כ בה״ג ויש מרבותינו אומרי׳סאס אין
בידס מגלה מוטב שיקדימו ויקראו ממס שלא יקראו כלל וכ״פ בעיני דגרחיכירו"
פ״ק דמגלס תניא כל החדש כסר לקריאת מגל ' שנא׳והחדס אשר נהפך להס מיגון
 .לשמחה אימ ר׳חלבו ובל £ד מד ט״ו הא דתימא כל החדש כשר לקריאת מגלה בשביל
 ,הולכי דרכים סאין בידס מגלה איל לסעוד ' אץ עושין-אלא בט״ו ואפי׳קוד׳י״אינ״ל
מדלא אמר ר׳חלבו ובלבד מי״א עד ס״ו וההיא
לתוספתא

מגירה

אד1

תר& ט

תר־צ

(?)!:משמע ממרי דמיוםפת׳כדאעס׳לו לקראת עמה׳ר 6בי״׳סמכ״ל וכ״כ בהגהו׳אשירי ב'סס א״ז (וכ"כ' דהכל כסריס לקמת' לוח המגלה חוץ סחיש שוטה רקסין כתב סברא זי ובתכימליט׳
גייכס״ל פמ׳שתא מנהגי מהר״א טירנא (שאס יודע שלא יהיה לו מגלה בי״ד חייב לקרות׳קודם שיצא דא״א דהתס הוא שאינן מוציאות אנסים בברכתן אבל כאן היאך איפשר שמוציאו׳
לדרך אפי׳מתחלת החד׳ והר״ן כ׳כיפ״ק וז״ל כתו' בסער המאור תכי׳ בברית המפרש אנשים ידי קריאה ואין מצטרפות עמהס לסטין אלא ודאי מצסרסות
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הפרשי
ואנדרוגינוס מוציא מינו ולא שאינו מינו וטימטיס ומי־ שחציו עבד וחציו ק
חורין אפילו מיניו אינו מוציא תוספתא
ולעש זמן אי־נס׳ שלא בזמנה כגון שחל י״ד לבני שיירו' או
אינומוצייהרש׳ כתבה הר״אש בפ״ק־ דמגלה וככר נתבא׳
״׳ס״ולבני כרכים אבלבי״אוי״ב ליכ׳קריא׳וטומטום ומי שחציו עבד וחציו בן חורין אפי׳מינו
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מוציאי ! אחרים ידי חובת** ור" י בסי׳ תקע ע לעניין תקיעת סופי ואיפת׳
שוטה וקטן אפי׳הגיע לחינוך אינן
שע ( נאדרראש;} כלל דהא בסלי; להוי ובריתא זו לא הזכייה'
6
בלב׳אלח-כריהרבז״ל ואכיאו׳ ,מכשיר בקטן:כיון :שהניע לחינוך ובה ז״ל פסקכוותיד! וא״אזי׳ל שמשם לסד לענק' מקרא מגילה וכבי׳
_’ת' אלא בי״ג
דלעש(
גריןלח(( ___
^׳׳ t׳c״  wהו0׳הד זלי^,יי״ב \ כדי " 15י׳עי5יב^ הניא המשנה כצורתה וא׳י׳ב רעתו לפסוק כת״ק וכ״ב בוז״גירו׳ נתבאר' שסדחציו עבד וחציו בןחורין׳
אפילו עצמי אינויסוציא ולא חשש יביט
״* 5 *%
■ מ״ש סס' ומיהו
חב־ל הוה מכניש כני ביתיה קרי קסיהון מכאן צוהגין במקצוג לכתבו כאץ' לפי שסמך על
מקומות להביא קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגידה' •
אבא׳i
גרסי ':ר׳;' .l
 T״
. S׳
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צל 'כ ״'היאי
*'פראג שכך היא׳ בי״ג ה״ה לי״ב' וי״א ובירוש'
אס הוא סובר דעבדי' סמלו ושבלולססו
המגילה עומר או יושביצ׳משמע
עבדות חייבין כמקרא מגלה כססשנשי׳
■׳ האאי^ יא בסס ׳ר יהודה כל שאמרו ידחה ממקומו'
«מ
ובלבד כעשרותו גיסי׳ בירו׳ספרסי' ימים'
בריעבד אבל לצתחלה לא יקרא חייבות אתי שפי׳ שלא הזכיר כאן דאינו
והולפי מדבריו' קורק כדרכן וברית' עליג יושב ובירושלמי קאמר
ראפי׳לכתחליוהרמב״ם ז"ל כת״אבל לאי מוציא את עצמו וגס בתוספתא שהביא
דאפשר ליה .
עליה במשמע׳א״נ י״ל הא .
הא יקרא לכתחלה יושב כצבומפגי כבור הצבור ואפי׳שניםואפי׳י' הרא״ש לא החכ׳ר מסוס דכיון דלאשייך
למימר ביה לא אתי צד עבדי׳ ומפיק צד
בא״חבשהר״אה׳ יכולין לקרוו^ ביחר וצריך' לקרוהה כולה' ומתוך הכתבי ואם קרא■
דלא אפש׳לי׳עכ״ל וכ״כ־
■ ע" יפ לא יצא הילכך' צריך שתהא כתובה כול׳לפניו ורוק׳ לכתהל' ,חרות דהא צד עבדות נמי חיובי מחייג
דכי״א וי״ב וי״ג יכול לקרותה ע" כיכיל
מוציא היא את עצמו וא״ת מהאי טעמא
אבל דיעבד אם השמיט בה הסופד תיבות אפי׳ ער חציה וקראה'
דההי׳דירושל׳דכל החדש כס׳לקריא׳מגל'‘
יוציא ג״כאת מינו וי״לאףעל פיששני
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כדאי הוא ה ירושל לסמוך עליו ומיהוכיל
סקר׳סלא בזמנ׳אס נזדמנה לו מגלה בזמנה חוזר וקורא כדין בן כפר סהקדי׳ליו׳  .לעצמו וצד חירו׳לפצמו איכו ראוי להוציא אח אחרי אפי אס אותסאחרי׳מורכבי׳
לככיס׳סאס' היה בעיר' בי״ד חוור וקורא עסהס (וכ׳כ בכלבו ) •  0חב חבלי' הלקט צ״כ מעבדו׳וחירו׳וע״כ צ״ל טע׳זה לרע׳רס״י ססוב׳דנשי׳מוציאויאת האצעי׳ואפ״ה׳
בן עיר שהיה בא בספינה או בדרך ולא היה עמו מגלה נזידמכ ' לו כט״ו קורא אותה טומטוש אינו מוציא מינו וטעמא מסוס דטפיעריף כשהמוצייא הוא ודאי אשס
בט״ו וה״הר י׳פקב הביא ראיה' לדבריו מדגרסי׳בירוש׳כל החדש כשר למגילהובלבד' והשימ׳זכר מכשהמוציא הוא טוסטוס אפי׳אסי הסומ׳כקבה ואפי׳אסהשוימ׳טומטוס
לגד טו (וכ״כ בכלבו ) ואס יס מי שמסתפק בדבר יקר בלא ברכ׳ע״כ • וקורץ אות׳ דסד״א כיון דתרוייהוסד מינ/ינהונפקואהדדי ידי חיבת קמ״ל רלאמשו׳דבעיצן
בלילה וחחרין וקורץ אותה ביו׳מימרא דרי״בלעב ק (דף ד ) וכבר כתבהרכי׳ב־סי" שהמוציא את אחריש ־י ס יהא ניצר אס־ הוא זכר או אש הוא נקבה ולא תיקסי
מאנדרוגינוס' שמוציא את מינו דהתס־שאניי שכבר הוא נכר שהוא בריה בפני
תרע״ז וימ״ס ושל לילה זמנה כל הלילה ושל יו׳זמנה כל היום פר שני' תכן ( דף כ ) כל
היו׳כסר לקריא׳סגיל׳זה הכלל דבר' שמצותוביו׳כש׳כל סיו׳ודכר סמצותו כלילכסר עצמו < חרש שיוטה וקטן אפי הגיע לחינוך אינן מוציאין אחרים יידי חובתן ורבי
ומישמהנץ החמה עד סוף היו׳ואם קראה משעלה עמוד הסחר יצא יהודה מכשיר בקטן משכה בפ״ב דמגלה־ ( דף יט ) הכל בשרים לקרות את המצלה
כל הלילה :
משנה' שס  :קראוה כאדר ראשון ואחר כך כאו לעבי השנה קורק אותה באדר שני' און מחרש שוטה וקטן ורבי יהודה מכשיר בקטן יכתבוהתו־ספו׳דעיכבקטין שהגיע
משכה פרק קמא ( דף ג ) ודייק מיכה' בגמרא הא לענין סדי פרסיות זה יזהשוין' לחינוך מי־ירי דאי כשלא הגיע לסצוך מאי' ט׳עמא דרבי יהודה ויא״ת אי הכי מאי
ט׳פסיהו דרבנן דכיון דמקרא מגלה דרככן ליפי דימן ונפיק דרבנן כדאמרי׳בפ׳,
כלומי' שאס קראו הארבע פרשיות בראשון אין צריך' לחזור ולקרותן בשני *י
^(3״ה ) מנימתני‘ לא ת׳ק דא ר״א נר״י רארש' /ג מיסיק דמת ני׳רש״נג ויש לתמו פל רבילמם מי' שמתו גבי בן מברך לאביו אע״שסהוא קטן ויוצא בברכתו' ומיקי לההת׳בדאכל
היאלאיז׳אפי׳שלר פרשיזת איקריגרא!:
ןןקרינשכי( פסקר״יהלכ׳כרש״ג הוצרך לכתוב זס שיעורא דרבנן ואתי הקטן שחיובו דרבנן ומפיק ליה וס״נ נימא הצי כבר תרצו
ל!כןהנ 0קאהאתיפיי׳ מנרי רני׳ ולן מירשיוע שעשו נאדראי' ניץ לק״ר דכיוןשאנ׳ו' קובעיןעל דלא רמו דקריא׳מגלס ליכא חי׳ובא אפי׳ כגדוליש אלא מדרבנן וקטן איצר מאוייב
!'!יגשופןנשכיילאפיק
פי החשבון לא שייך אלא מדרבנן בשאר מצות ובגדול ליסא אלא חד דרבנן כמגלה' ולא אמי תרי
ןימפפרי׳דגרסיאיפכא (מ״מיי6צת«וה י נ,׳5
לסי׳קראו את המגלה כאדר א׳ואח״כ ראו' לעברי הסנהואיפשר׳סכ ק ללמדנו שאם דרבצן ומפיק חד דרבנן ^ ו 0ש* רבי ' שדעת הרא״ס לפסוק כת״ק כך'כרא׳שסוא
טעו בני העיר וחשבו' סהיתה שנה פשוטה וקראו המגלה והפרשיות באדר הראשון דפת הרי״ף והרמ״בש ז״ל ואהא דתצן חי ] מחרש כתב הר  fהאי אירש דהכא אפילו
ואס״כ• נודעלהס שהיא מעוברת חוזרין לקרו׳ המגל כאדר השני ואינם צריכי' לחזיה במדבר ואינו שוסע ואע״גלסתסחרש בכל מקום שאינו סומע ואיצו מדבר אבל
לקרות הפרשיות י:
מדבר ואינו' שומע או שומע ואינו מדבר הרי זה כפקאיס לכל דבריהם כדאית' בס׳
 bUnflה  5ל חייביםבקריאת סגלה כספיים לוים׳ ויסראלים בדיתא
ביריש מי שאחזו אפילו הכי סרש המדבר ואינו שומע לא חוי למקרא דאתי׳לה כרבי יוסי
מחייב ומשני דאמר בפר' סיס קורא הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו לא יצא וכיון לאיהו לא
מאן ^.
מחייבי ,
הצי לא _
פפיטא .אי . .
התם . . . .
ועדיך . . . .
ערכין . .
_ ..
לא צריכא ליצטל מעבודתן כדאמר רב יהודה אמיר שמואל כהכיס בעבודתן ולויס נפיק גופיט לאחייני צמי לא ספי׳ עפ״ל ודבריו מבוארים בגמר דקאמר מאן תנא
בדוצכן וישראל במעמדן מבטיליןסעבודתן ובאים לשמוע מקרא מגלם  :ומ* ש חיש דעצר צמי לא אמר רב מתנא ר יוסי היא דתנן הקורא את שמע ולא השמיע
רביכיו' עבדים חילל וממזר וכי' אייפשי דכל אני איתנהו בתיספתא ומשוס דנקס' את אזנו יצא ר׳ יוסי אומר לא יצא ולפי זא לא קיימא לן כי סא מתני׳ד&א בפר'סיס
צהניס לריס וישראלי' איצטייך למיצקט הכי כי' סיני' דלא תימא פסניס לויס וישיא' קורא איספייקא כלבתא סס בגמ׳דלא כר יוסי וא״כ חרש המדבר ויאיצו שומע מוצי'
לוקא הוא דמחייבי  :ומ׳ש ועבדי ' כעברים סשותרריס סיירי וכדסתבו סריסב״ם את אסריס ידי חובתם ודלא כשאני׳ ולפיט יש לתמוה על סימכ״ם שפסק בפ״א
ויסמ׳ג דאילו עבדי׳שמלו' וטבלו לשס עבדות שדין נשיים שהזכיר אחר כך הוא נלמד מהלכו׳ מגלה שאס היה הקורא חרש השומע ממנו לא יצא וסן יש לתמוה על הרי״ף
לכל מצות שהאשה חייבת בהן העבד נסי חייב בהן ויאע״ס שאין חיובהאישה' במצוא ויהרא״ש סצאבו המשנה צצויתה ומשמע דס״ל דהלצה היא ואפשר לדחוק ולומר
אלא מסמס שאף הן היו באותו הנס הא מההוא טעמא איצא לחיובי עבדים שגם שהם סוכרי׳דאע״ג דמלמודמוקי מתני׳כרביייוסי היינו אי אמרינן כי היפי דפליגי
הסי היו בספק סכנה כיון דמוליס היו ומיהו לדברי המפרשים דאף היו באומו הצת בק״ס פליגי במגלה אבל כיון דאז׳ינ' דר בפר׳ היה קירא צבי ק״ש כתב הקורא את
&יינולומר שע׳י אשה נמשה הנס איפשר דאין ללמוד מנשים לעבדים וכיון דה!* א שמע ולא השמיע לאזנו יצא רבי יוסי אומד לא יצא דמשמע דסביר דיצא ומ״ה
אצות עסה שהזמן גרמא עבדים פטורים  :וס״ש וסחככין נמי הקטן כה פ״כ קמצי לה בסתם ור׳ יוסי דפליג הוה יאידאה וגבי מגלה קתני סתס דלא יצא ולא
הי  -רמגלה שאיני דבפי '5בה פרסומי
סרמ״בס ופשוט הוא  :ומ״ש ונשים כמי' חייבות בקריאתה בריש מגלה ( דף ד ) נתב סוים חולק בדבר אית לן למיימיר דס' 3מ?5
&מרר'י" בל נסים חייבות במקר' מגלה שאף סן היו באותו הנס  :ו  0״ש ערש',׳ 5צי  5א וכל שלא השמיע לאזנו ליצא פר& ומי ציסא ומס הדבר רחוק כיון דאזינן
שמוציאות לאנשיםידי' ח ובתן כריס ערכין כתב כן אהא דקאמר החס הכל כשרי'
תלמודאמסמע ליס דמגלם וק״ס סוים סס מכין לנו לחלק ביניסןוכא׳׳ח כתוב
היה
לקריית את המצלה תצא לאתויי מאי לאתויי צשים יטעמו משום דפיקר הנס
סםרמ* בס לא הוציי׳מכלל ה׳מוצאין אלא שוטה וקטן לבד ולא הוציא חרס נר סיסס
ע״י אשה וכ׳הר הצג ישכן נראה' שהוא דעת הרמב':
ומ״שרבי' בשה כה״ג כתבוהו ספר הימיב׳׳ם שבידו מוחלקת משלנו* כתוב הר״ס בר צמח בתשובהבירושלמי
התוספ׳בריש ערכין וברי׳מגל ׳והר״אשכמ׳גריש מגל׳דברי רש״י ודברי ה״צ ולא אמרי׳אמתצי׳לית כאן חרש ולפיגמ דייין מיידי במדבר ואינו שומע ואתיאכמ״ר
הכ׳רי׳ומ״מ דבריו נוטי׳כדע׳בס״ג־ אבלסר״ןכ׳על דבריהב י'ג ואיןזס ססוו׳אלא שראוי צריך שישמיע לאזציו ולא דומיא דסוטם וקטן הי׳ דאיצהו אפילו בדיעבד קריאתס
לחוש להחמיר והמרדכי כתב שראבי״ס פסק כבה״ג וראיה מתוספתא למגלה צשים פסילה אבל חרש המדבר ואיצושומפיוצאין אחרים בקריאתו אבל בשופר אינו
ועבדיםוקטניס פטורים מלקרות המגלה ובה״ג גרים הסי ארי״בל צסיס חייבית מוציא וטעמא משום דבשמיעא תליא מילתא דהא סכרכי׳פל השמיעה וכייןשאיצו
§תסמפ מגלה' והכי אימא בירוסל׳ בפ״ב אמר בר קסיא צריך לקרותה בפני ב ' סומע אינו מחיייב בדבר ולא מפיק אבל במגלט דנקריאט תליא מילתא כיון ליודע
וכתוב
אנסים נסים וקטנים שאף הן היו' באותו הנס בספק וכו׳ועמה לא תקשה לרי״בל לקרות כר חיוב הוא אבל סומע/איצו מדבר יוצאים בתקיפת־ועכ״ל :
וכתוב
סהתיספתא דהא נשים חייבות בפסיעה ולא בקריאה וההיא דערכין יש לומר לפי* צא״ס השומע מגלה ממי שהוא סודר הצאם ממנויצא דומיא לשופר :
'ה״ג דהא דקאמר נשים כשיות במקרא מגלה פיר להוציא נשים כמותן ונראה ע״ש מקום שאין מנין אס יש שס1׳ או ה' אח ' מהם יורע המגלם והאחרים אינע
לראבו״ם דנשים איברכות על משמע מגלה ואפי ' איי קרו לעצמן מספקא לראבי״ס יודעים אחד טיטי את צולם אבל אם כולם יויעיס יקראו אותם לעצמם פב״ל :
אי קטן מצי לאפוקי צשיס דשמא אפ״ג דתרוייהו פטורים מקריאה וחייבים בשמיעה
ירושלמי רי״בל הוה מכניס כני ביתים יקרי קמיהו בערקבמרא דמגלהj
דילתא אין חייבות בשויס כדאיתא כיס ' מי שהחשיך גבי חרס שוטה וקטן הי מינייסו
את המצלה עומד או יושב יצא ר" פ ( דף כא ) וצתטהר״ן
תלצ חק 1ר &
סדיף ע"כ  :וב״ה כתב כי היפי דצשיס מזמנות לעצמך ואינן מכטרפית לברכת
ייצא לאו דוקא דאפי׳לכתחלה צמי  :ר ^ ׳ש רכי׳ואפילו
א .
|זינ |ןו ה״פ אינן מצטרפות לעשרה לפפחצה הר״ןבשרק שני דשגלם אמתניתין שני© ואפי* עשרה יכולין לקרותה ביחד משצה ובריתא שם ואף ע״ג דצתורה אין
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א• רייאח סייוגץ כרש״בג
והרמכ׳כ׳כדברי רב ושמוא׳פאס הימכתוב׳יוני׳ושמעיצ׳ אע״פ סאינומכי׳
^
חי׳יזי׳הכוומ׳מכרי
וכפ׳אס׳מה׳תפיליזכת
'
איזכופכיז תפילין ומזוזה אלא ככתב

אלימא דכסינ׳מקרא וקרי
ליס תרגו׳הייכו על פה לא צריכ׳דכתיב׳ תרגו׳וקרי לה
מרגי׳ואמאי דהצןאבל
קויין
אות׳ללעוזוח בלעז סיי׳ והא אמיקרא' ככל לפון לא
יצא ואסיקנ' הא לא
דמיא
אלא להא גיפטי׳לגיפטיי' עברית לעבריי׳עילמי׳לפילמי׳
יונית
ליוני׳יצאכלומ׳דכיון
סיס
מביצי׳באותו
לסון
יוצאץ
ידיסוכתן והוא שתהא
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עדנת והיא ™ס ''
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'
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לסוןפיתי סמה׳כת ובת  D\ mלכצי  <?fסי1
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^ 1״׳m^ ^ ..׳ »  vמד ירייו

^ וראיתי מי ת״יס רוצה לדי 1
'ל  Ln fחתר׳ כתוב׳ כאותו
דית׳כמוב בלשמגפסי
111 ,
Mn

צאפדורי סכר וכת
המרדכי יריע מנש הוה יתי.ב קומי ר די וקח מתכמנ ס ג
בך דלא כוונת׳ ואיל
למימ׳דלא
פליג
אמתט׳דאס
קרא׳מתנמנ׳מאח׳ססוציא׳מפיו
יצא אכל אס סמע'
סקור' פסו׳ וכותבו מפכמנ׳לא יצא וכ״ב סבלי הלקט בסס רבי' שמס׳  :היה ממב
ג״ז
משנ׳ס
<
דף
י״זא
היס
ו)׳ח לחו לי)•צו!
ימוסי
לה
נותלרורס׳ומגיהס
בנמ׳רו
יש :or״ דכפיב׳נולס יזמיס אס
ימיי כיון לבו יצא
פסיה׳פסוה'

הדרס נר  3י

 1; tj viwmiג. 5יגו jjjj
 , uuvuעץ!  v v uw׳  ^ v ujעיון ^ לזיגו דור

אלא בפנינו סל מגלה אין
זה וזסו׳הפסק והכי אית׳ בירן׳ ודויס׳וכלב׳ סלא יפליגו
דעת׳לעניניס
אסרי׳פכ״ל
"
"
ס
רבי׳
ולא
יפסי׳בה בעניני׳אחרי׳וס" ^ והוא סיכון
לקרות׳ כראוי
ולא
כמי
סקור׳להגי׳סוא
 Lהמהר׳אס כיון לבי יצא ואס לאו לאמדתנן בפ״ב 31רכו׳ (ד יג ) ה־ה קור׳והגיע
יצא ואיתמ׳ עלה כגמ׳ ס״מ מכות צייכות

ד־מ

תרצ
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S5S

(ג ) ובךו׳ »םרי״5
יכ ”כ א (לרה׳
הגיי״פ ”יה
לומר תז,מ 'מ ^מ

כדפת היא״ס ססיר!
״ ■
י

סובי

כדעת
סאומרי׳מצית
.
..

צריכו׳כויה וכמי סנתראר
־
-

כסימן

כרב אסי

מדחס לס רב

ורכינא

נסתפק בדברי הרי״ף לוס
 - 1י

דפתו

כיפת ר״ת יהמר

תקפ״ס ואיכא
למידק דכיון דהא דאוקמלמתנית מ׳ס כיון לבו יצא בקוי׳לסגיה ספי׳הי״ן וכיון רפסק כי אין צייך לחזיר אשר י' או אס מפרש כפי׳קמא־שכתבתי
היינו כי הי־כי
דלא תפשוט מ ינה דמצות צריכות כונה אבל למאן דסכי צריכה לרמת רב ממיס דבריטבדיפליגי אבל לכתחלס מודה רב דצייך לחזר אקר י' ולעי׳
א־ש ואת פישנלת׳ נונס אפילו
בקורא
כדרכו
מתוקמא
דא״פה
דבריו כמ״ד צייכו׳כונה לא היה לו לא יצא עד שימין לצאתמאח׳שרבי' כתב בתחלס דברי סרי״ף סססכלימר ^ לו הס דברי הרי״ף והס סתומיםואיפשר
לו׳הכללנ׳,ייי' א־־׳׳ סיתס
לפרשה כדברי ר״ת או כדכיי רב עמרם
יףיא ע!
אמרינוא :7,אנגתיאלא
לכתוב ׳
ולא 1כמו <
שקור '׳,להגיה וצ״ל דמ״מ אסתר ארורים כל עוברי ע״ז כרוכי׳כל ישראל א׳ ר פנהסוצריך לפי הסייס הא' שפירשתי בו ככ״ל לפרש
",גני ^ מ ( ,ם כיון שאף לדברי סאומאיק צייסת כונה שיאמר וגם חרבונה זכו' לסוב ד לרב האיי ול סנהג דחזי לןמאן דברי רבינו ואפש ' לומר דפשיטא ליס לס'
7גהד ,ה 7רנפז כיון שלא יקרא כמישקורא ל* גיה אע״פ
דקרי לה למגילה פושט וקורא באיגרת ה אבל כפ״ת לא חזי לן דברי הרי״ף כדברי ר״ת וה״ק דביי הרי״ף
כשמותייהו!א! תןשהוא סותם כמ״ד צריכות כונה כתב כן
הנלהגי׳נןש״גלאיז לומר בהא סלי פלמא מודו  :ומי׳שוהא ורב נטרונאי ז״ל כת׳הוו
יודעיךשבב׳ישיבדשבביתרבינו ע 1כבכ^ שם סתומים וכדברי ר ת הם מפוישיס
1
לחסי׳יס סופסדז
■
^ 1
ובה ג סולק על פסק זה שסובר דכדיעבד
על השומע כפיס ובכ״ם ישראל קורין
וכורכין
כס״ת
ונוהגי׳במפר׳ ובאשכנז וצרפ׳
^  J., ^ jדבעינן שיצוין הקויח
עליגי והלכה כיב אסי וי״עסבר ככה״ג
מרג׳תמןס< נרים להוציאו היינו דוקא יחיד הקורא אכל כרב האיי מגילה בזמנה שהוא בי״ד שהוא עיקר זמנה קורקאות׳ כסדא שפוס' הלכה כיב אשי וסבר כפר״ת
 pממהרי׳ל ׳כ ג׳ שליח כבור מסתמי דעתו פל הכל כדמנן אפייכיחיד לרי״ף ור״ת בת׳אפי׳לחזו׳אחר י’ א״צ אלא לכתחילה בסדא דלכתחילס פליגי ומ״מ איכו סובר
ה7־ 5קיזל%ל גם כבר נתבאר בסימן הנזכר :
ירושלמי קורין אותה ביחיד ובה״ג פסק ודוק׳בי׳ ור״עם ז״יל כתי צריך לחזור לגמרי כמתיס דר״תסבר דבדיענדנמי
חמש
עסי' •מא
יני ;nsע6הכל fאין מדקרקין כטעיותי' רב
יצחק
כר
אבא
סליגי ור״ע סבר דבדיעבד מודם רב אסי
יי י.
 ,אחר י׳ואם א״א בי׳אז קורין אות׳כיחי׳ ולזה הפכי׳א״אז״ל ז :
1,
ננ£.י
*׳
6
׳
ד
,
נגי
ורב
חננאל
הוויתבי
קמיה
דרב
וכו
דיצאולסטס זו אמי ספיר שכתב סברת
ך[( ךןךן בתוב׳בסם כסיקך' בקומו׳ ובקנקכתו,
היוןה־< «•
יתמשי ,וכתבוהו הר״אס והר״ן ואיכ׳למידקדהל״ל
עלהדפתרא ועל הנייר פסולה עד רב עמרם אחר סכמת בה״ג וגס מפרס
עללי ; '
מא(
‘
איש
)
ולא
אהדר
מאן
דאמר
יהודייה
דההוא
הוא
שתהא כתובה על הספ׳ובדיו וקלפים שלנו כשרין אע״פ שאינן דברי רב עמרם כמו שפירש הרא״סז״ל
'כ
> כא;,י
דיהס
כ
,
^
דהעי
אבל
ההו׳דאמר
יהודים
דשפי׳קאמ'
וא״ח
כתב
הרא״בד
הכריע
ואמר
דלעולם
מעיפציןוצריכ׳שירטוטור״ת ז״ל כ׳כיון מקראת ספר ביתני׳ לה
בעמיתי
לאה״ל
למהדייה ויש לומר
דלא נחת כל דין ס׳ית כ חוץ ממה שמפרש בהדיא דהיינו שאם הטיל בה בעינן עפרה מיהו במקום שים צבור
מהר' 6ו׳לש׳ק השת ' תלמוד׳לאסמועינן הי
סיניהו
שפי'
שקראוה
כעסיה
אט יס סס יחידץא
נמגעג" יאי קאמ׳ אי סאן דאמ יהודים או מאן דאמר גחוטי גירין כשירה אבל לכל שאר הדברי׳היא כס״ת לעכיןעיבוד
"■• »"
יחידים שלא קראוה עמהס יוכלו לקרית'
:שה-
עלייי׳ יזז^ל ' יהודיי ' אלא
לשמה
והיקף
לאשמועינן דלא אהדר למאן
גריל
הגא הגסה «
z
,1
י
ביחיד כיון שהיה בעיר פרסוס דקריאת
PWJ
PBrc
דסעי
ומשוס
הכי
קאמר
ולא
סדר
חד
הצבור
עכ״ל
ו ומה שכתב יבינו בזמנה
עלנא(כי חרא! מינייהו איססר דאיכא פלוגפא אי קריכן יהודים או יהודיים והסוא דקאמר הא
סהוא י״ד שהוא עקר זמנה לאו דוקא דס״ס לס״ו לבני הכרכים אלא דתדא
!א

איה

,זיל

אללדצהג ל; ׳! uw

הקהלליך 'ה '
י־־רס
^^ ^ J / 3
,!?5ל׳ ,הי פה א ,רה
כי י׳רלני ה־הו-י
ןאקוהא! אחי -הכ
ן ליש׳ ,הא
 7עת  0מתיר ק■

אף על פי סלא קראה כתקנה קראה כולה מקרי וכתוב בא״ח י״א דוקא יהודים
יהודיים חבל אס אומר מיושב יסב או מכופל נפל וכדומה ודאי חוזר וכן נראה
עכ״ל :
וצריךלומר עשית בני התן בנשימה אחתבספ״ק דמגלה ( דףטז )
ומפרש
טעמ׳משום
דכולהו
כהרי
הדרי
נפקן
נסמתייהו
וכתבו
המוספות נראה
דהיינו לכתחלה אגל בדיעבד יצא• J
ירושלמיכריך לאמיס בנשיפה אחת
ועשרת מרס בפרק בני העיר וכתוב בא’ח שצריך לומר עם עשרת כני המן איש
סלפנים ועשרת סכל בנשימה אחת:
לרבי נתן הקורא מגלת .אסתר וכו' אבל
בנשימה אחת אין צריך כלומר אין
צריך
לקרות
כל
סוף
פסוק
ומחלת פסוק
בנשימה אחת דאלו כולה בנשימה ארזת לא הוה צריך למימר שאין צריך שהרי
מילתא ללא אפשר

הוא

והרוקח כתב

מנהג שלא

לנשס בין׳

פסוק

לפסוק לפי

וכיון דצריך עשיה יחיד לא מחייב לקרוא דהיכי מכרך הא הוה ליה מוציא סם
שמיס לבטלה וכ׳כבא״ח שכן דעת מקצת גאונים ושהר״מ כתב שמביך אפי ' ביחיד
עכ״לומתיךמה שנתבאר יתבאר לך שדעת כל הפוסקים חוןמבס" נהפךדעת
מרדכי הילכך נקיטינן כדברי הר" מ שמברך אפילו ביסירח
תנן בס״פ ראוהו
ב״ד היה עובר אחורי ב״ה או שהיה ביתו סמוך לב״ה ושמע קול סופר או קול מקר'
מגלה אס כיון לבו יצא ואס לאו לא יצא וכתב הר״ן דקשיא לתוספות היכי נפיק
הא מגלה בעי ' עשרה בין בזמנה בין שלא 3זתנ ' ולאו קושיא היא דהא דבעי׳עסדה
דמגלה היינו משוס פרסומי ניסא ובמקום קריאתה סואדבעינן עשרה משוס
פרסומי כיסא והא איכא ואף על גב דהאי שמע לה במקום דליכא עסרה קריאתה
מיהא בפשרה הוא

וממקום

דאיכא משוס

פיסומי ניסא שמע לה ומשוס הכי יצא

לשיי׳ע קייא^ שנקראת אגי־ת
ובשבלי הלקט סרכי ישעיה דקדק מדפסמע בבריתא בגמרא שהיו ע״כ ואמאי דתנן ואס לאו לא יצא כתב הירושלמי אמ׳יכי יוסי בר תנינא לא אמרן
1
מתרגמין א
ומה
שהיו
קורץ
פסיק אחד פד סופו ומתיגס וחוזר וקורא אחד ולא אלא בעובר אבל בעומד חזקה כיון  :כתוב בת״ה כני היישובים שאין להס מצין
^
כמו
שאנו
נוהגיס
שלא
לעמוד
בסוף
הפסוק
והראכי׳ע כתב בפירש אסתר בעבור ורוצים ללכת לקהלות הסמוכות להם לימי הפורים כדי לשמוע מקרא מגלה בצבור
«לנהכג׳נמנתי עזרא הסופר
הפסיק הפסוקים ולאהיהאחר שכיסרבותצוו אבותינו עליהם צריכים להקדים ביאת' גס לסבת הסמוך לפורים כדי שישמעו פרשת זכורבעשרם
כלומר מפני שהיא מן התורה כמו שנתבאר בסימן קמ״ו:
תרצא
היתה כתובה כסס בסיקרא וכו׳פד טל הספר ובדיו משנה
בר״פב
(דף
יז
)
ודיסתרא מסרס כגמר' דמליח יקמיח ולא מפין
קשוקי־יאייוערוהמרדכי בפ״ב דמגלהכתב' 3
הסברות  :כחובבא״ח
כשמזכי' הקורא סס סמן וכתבו התוספות והר״אש בקלפים שלנו אע״ג דלא מפיצי תיקון שלנו חשיבכמו
משאי פ (:קיז
מש! 0ובניו מנקשין התינוקות
באבניה
או
דדי
בלוחות עץ שבידם וכתוב בהס שם המן ובניו עפציס .סלהס - . :י •״׳■
וצריכה׳״■ ״־ '•
שירטוט ׳* ״־ ״
מימרא  -״-׳־V
כספ״ק ׳׳(־ ר
דף טז ) ״ל,
וכתוב.כא״ח .
מוץרמישנעז׳
וע״י
הניקוש
הס
נמחקים
ולמנהג
הזה
ים
סורס
בהגדה דאמרינן כי מחה אמחה בשרטוט סטה ראסונהח ור ת כתב כיון דנקראת ספר מתנין כה כל דיני ספר
^ את זכי עמלק אפילו מעל העצים ומעל האבנים לכן אץ להלעיג טל המנהגות כי תורה וכו׳כ״ב המידסי בפ״ב דמגלס כשמו וכ"כ ג"כ הגיסות מיימוכיו ' וכ״כ א״ס
כ ,תר7יכ
לא לחנם נקבעו והמנהג הזה
נוהגים בצרפת ובפרובינכי ' ונותנים טעס ע״ש ושם בסם הר״מ ולשון יבינו אינו מכוון דמשמע די״ת אתא לאיפלוגי על שוס דבר
לימליס מי כתג רשעים ירקב עכ״ל  :סגלה בי״ג שהוא עקר זמנה קריין צותה צסי׳ביחיד לרי״ף שנזכר לעיל ואינו כן וא 'כ לא הל״ל אלא כתב ר״ת כיון מקראת ספר :
כתב
אימיי.׳«״צכי׳ג ובפ״ק דמגלה ( דף ה ) אמר רב מגנה בזמנה
קורץ אותה ביחיד שלא בזמנה בי' הרשב״א במזוכ' ( סימן ט ) על מגיל׳סהיא נקודה מחמת הניקוד איני רואה סמפסל
ל)!;רדייזןינ
^" ^ ויב אשי אמר בין בזמנה בין סלא בזמנה קורא איתה בי' הוה פובדא וחש לס רב בכך יכתב עוד ( סימן ק״ו ) מגלה שיש בדף הראשון ברכות ופיוטים דכרפעוט־
rJrTr^c
^
<
״
לידיב
אסי
והאי
פלוגתא
דרב
ויב
אסי
איכא לפיושי דלנתחלה היא אבל בדיעבד שהיא כסיה ע״כ והמרדכי כתב לסרק בני העיר כסס אבי״ה דאין לכתוב ביצות
.’,#נייתיקייזלינתגב תודה רב אסי דיצא ואיפסר לפיושי דבדיעבד פליגי אבל לכתסלה מודה יב דבי'
במגלה דאתק׳לס״ת ולא דמי למגלה הכתובה בין הכתיליס עכ״ל ( וכ״ס בהגות
עלילח״ז״ ^י' ואיפסי דכתמייהו פליגי דלי־כ אפילו לכתחלה ביחיד ולרב אסי בדיעבד מני
מיי׳פ״ב ) ואף על פי שנראה מדבריו דמפסיל כמי פסיל לה טל דבריהרש״בא יש
לא יצא וי״ת פירש
דבמרוייהו פליגי דלרב אפילו לכתחילה ביחיד ולרבאסי לשמץ להכשירה בדיעבד: J
ומ״ש רביכו וצריכה עמוד בראש וחלק בסופה
««ם
למת! תא < ^ ,בדיעבד נמי לא
יצא ואף ע״גדח שליה רב לדיב אסי פסק כיב משוס דקאי רבי כדי להקיפה בוסבלכס״ת נראה דהיינו חדתגיא בפיקקמא דבתרא ( דףיג)
שנא׳שס
^
עי׳י׳רק׳
יוחנן כותיה דמע ' בפ״ג גבי קורא במגלה הכתובה כץ הכתיבי ' לא יצא לא אמרו
המצה לדבק תורה נביאים וכתובים כאתר ועושה לראשי כדי לגול עמוד ולסופו
«  pאפיי מזי« אלא בצבור
אלפא דק.ירץ כיחיד וכיב ור״ט היה אפשר לומי דמפרש פלוגתיהו כדי היקף ופרש״י כדי לעגול עמוד מניח קלף חלק נגלל על גבי עמוד של ע|
^
בדיעבד אבל
לכתחלה פודה רב דצריך לחזר אחר עשרה ופסק כרב משוס דקאי שהספר נבלל עליו וסופו כדי לגלול היקף בסופו מניח חלק גדול כדי לגלול בו כל
ס^בי
'
!
מעל
ר׳יוחנן
כותים
כמו
שכתבתי
אראפסרדר״ע
מפיס
פלוגתיהו
כלכתחלסאכל הקיפו שאין עושה סני עמודים לגוללו לאמצעי כמו שאנו עושים לס״ס אלא גוללו
עכ
לןנ
»
כנ
״,
נ
׳
בדיעבד
מודה
רב
אסי
דיצא
ומדחה
לה
רב
לדרב
אסי
אלמא
הלכתא
כיסיה
ולא
סחהלתו
לסופו
וכרך
החלק על כל ההיקף עד כאן לשונו ולפי זס מה שכתב הכל
א״ח ן«סיי 0לכןסיישינן לדרבי
יוחנן
דס״ל
חד
לגבי
תרי
וכ״כ
הרא״ס
לדעת
רב
עמרם
יז״ל
בסדר
כספר
תויה
בשאר
דברים
הוי
כספר
תורה
ממסולעכין
עמוד
בראשס
ופני!
אי 1לגע”
■
רב עמים פסק
כיב אסי מדחש ליה רב לדרב אסי וקמ& תבי והא דר׳יוחנן אינה בסופה היי כספי פויה המדובק .טס נביאים וכתובים וקשה שמנהג העולם הוא
ראיס
דאף
לרב
אסי
קריאה ביחיד נדפרס״ידמצו׳לחזור אחר י ' ואס לא מצא ייאינו בהפך שהם עישיס עמוד כסופה וסלק בראשה כדי להקיפה בו מראה סהטטם
( 7א  ,פ י פטור

הננמיפיז׳פזריץ

מקריאתה אלא

.

קורא

ביחיד ע״כ
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שהתוספות הקשו על

גירסא זו

מדפניא

הפס
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הספרי'

נגללין

לתחלתן

שלא הי ק 561להנ!' המןענ ל גיהעיוךפיוגהג גנל.ל לעולם כלהגחזריס
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ה
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(
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ינאשכג
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מהגיס
לפתזת
כל
הייגלה
!
את״כמתחיל לקיאת ' וק הוא ג״הרי״ל יכןגוהגי׳( ) 1וגהגה״א פיק מסתמק אי

מת^ יקתהזא מישנל העולם חולק ע5ין ( נ ) ( נ'הר"ן' פ״ק לייגיצה לן• פי /
עיאלאשןד ל « תגה שלא״ןהכמג ( אםכמ< 3זםלאיוןהנתנ אינוייגאגה אלאנשעת הדחקכז׳זעו׳הא־ין 3מן עיקוגי המגילה ( ;“»הרי״ל «לפכומגה גרץ
צהגגיא  bתמה מעין קוזם 5יכתזנה כמן גפ״ת ןנ׳גהגה׳אשיריואתלנקוד
נמגילל
נאם
אפי
'
סון
>
פמק
(
ג
)
יכמג
1
הגה
'
יזיי
«
ןנית״
<
ד״גיל
*
דכל
הישיוין
שלחגילה
יעשה
ההזיחת
וג׳מהרא״י
י
משקע
סי׳עיג
דאם
עשה
ערפיועיה
פתוחות פשול למי 7ליש לה 7ין סעם אמנס;גא״ו
נ׳לעקגע פרשיותיהראויילהיור; פתותות !הארידפם איוה פרפה תהיה עפמזה< איוה עהיה שפותה אח?ם נהגוכלנלי הגה׳מיימזכילגןצא נענתידנרי א״ו

ד״מ

שיד

לתחלתן ואמ״י׳נמיהפ׳נדד׳לתחלתרהו׳נגלל וגבי מזווה אמרי׳נמי סכורכין אות ' וי״ו מיזתא גסזהסהוי״ו דוחמא צריך למפתחי׳ כזקיסה מאיי״סעמא דכזילהר (ז ) .מהנהיי«
בחדאזקיפא איזדקיעו וכת' הר״ן י״ל דלאר למימי' ד 3עי לאומני טפיססא׳ ןןי״ן ק/למגילה לאיו
מא׳כלפי שמע דהיינו להחלתו פ״כנר׳לר״־י ד גיסי' ועוש׳כראסו כדי היקי ' ובסופו
כדי לגדל עמוד וכ"כ גספ׳התדויסי׳ר״ב ירכיי ימו וכת' אס  /א "כ במגל׳ש־שלה שהרי לא מצעו סנימנית במהיר׳כאותיו' גדולות אלא לפשוט ראשו הכיו! יףןה  ,יני לפשללמגילי!משוס
לין סאיסזרי׳יש לס לסיו ממייא׳בסוף וכדי היק בתחלמ׳בלא׳עשו׳והגה״מי כשכתבו לשץשתיש׳סהו׳זקוף מלסוןזקיפ' וםסרי' סי' שצריך להאיי׳בה בקריאת׳ ( ובמהי״יל דנהי' ” ,אמל ^־
סכן הי׳טסג כסקיא המגילה ) ולא יחטוףלאמיל! השתיט
דכיי ר" ת  :תכו ומנים בסופה כדי לגליל
כצירתן אותה וכראש כתג י״מ מותה בביאתה השיעי מי «*'
פמו׳ובמחלת׳לגלו׳ כיק׳והיס׳כ׳כפי׳המשכ ' גריל והטטרת חתיץותלייח ההין וקופץ וכל גופות האותיוי
וי״מ בכתיבת' ו והיאמאות <ג דולן׳עי׳ כ יזיא|גי לפהמא:
כראשהוי״מבכתי
פ״גדמסב ידי׳אהא למגן מוגליקסבסס' וזידגן ש^ שעטנז’ גיץ ובחפירויויתירו׳ ד וצריכה עמוד
א ! מיהן קנה
את וחלק כסופה כר׳־ להפיפ׳בו הכל כסי׳ת והריים בגדליל כישאיזצרי "'
סלמעל׳ושלסט׳סבמחל ושיסו מטמא
החסיר(די«
כל ״ ™
וז׳לא״חלפי׳ הי 5ק צייו לממסחיהלזקיף ’ « b
־ח
ראשו ככפיף וכל המאריכו איני 6לא ( :יתירותהיאדין
הידי ר יסד׳אוס׳ סכסיף תינומטמ׳עד
סיעש׳לועמוד סכתחל׳וסבסיף כדאמרי' עיבור לשמח ואם כתב׳מין או גוי פסולה ובעל ה״ג כ׳שאיןצריבה טומה לפי שלא מצעו וי״ו זה בתו' א ותיו ' לכתו׳לנתתילה גס
בפ״ק דב״ב ועושה לו כדי לגלול עמוד תגין • עשר׳כני המן צרי׳פכתבם כשיר ,ולא כשא׳ שיחת שחלק גדולות עכ״ל ירושלמי א״ר יוסי ב״ר״כון איזה א!תקרי(לא
על גבי כתב אלא מניח חלק בין כתב לכתב כזה
גל1
מ,יג*
קרי ?
בםופס מ,,ג
איסבריש דפאואת
צריך שיהא
א(
ןא־1ה
"
,
פרשנדתא
בתחילתו ונדי היקף בסופו וק׳ דהכא את
משמ׳שהעמו׳היה בסוף הסס ' והכי מסתב'
עמר בסוף דפא כס מי העיר וכתב בה גג,7לה •וי קאן
וקאמר בירושלמי פי״י כזה ומדקדק מל' איש
ואס ("!1ש לכן ה1א
דלפון ’
דאס היה כרי היקף בסיפו א״כ הספ׳כגלל ואת
פרסכדחא ואת גמשזרת י
מתחלחי לסופו ונמצא כשירצה לקרות בו שהי׳פסול אם לא עשה כן וצריך להאריך וי״ו דויזתא ירושלמי ואת בסופ׳פ״ר .בסוף
^(ה )  ,גהנהק
דלפון
סטהר׳ילסאס כסיף
צריךלגיללו לתסלמו יעיד דבההי׳פמעת׳ א׳ ר יוסי בר בון צריך שיהא איש בריש רפא ואת כסופה שגיץ
< חהל אחפדאגה
אספתא
אמריכן
והלא
הדף
גופ גיסי׳תני׳כל הספרי ' נגללי׳לתחילתן ונחוץ כחדק קנטיראנקרא מפר שאם תפרח בחוטי פשתןפפו(
שנן ישלמיויהגירש'
שעשרה כסוף דפא פורתא
ואת נהתרידגימ סק
אע״פ סרש״י פיר׳שס ממחלתן לסופן אין ונקרא׳איגרת שאם הטיל כה ג׳ הוטי גירים כשרה ובלבד שיחו
אלא כרא׳שסה ובסוף אדליא
ואת דע׳הסמ״ג1הגה*מ
לשון כגמ׳מוכיח כן ועוד אמרו התס ספר משולשין משום שיש בו פיתשי׳שונץ צריך לצאת כולם לעשות
שטס ר״ל עכ״ל וכן ארידתא
יגין
ואת והתנהג
ה גזר א לתסלתו כגלל וסיד מסתבר רומיא אחר בראש היריעה ואחר באמצעיתו ואי בסופה וא' בחלק רביעי
הא־וכנוים שלא
נהגו  :ומ״ש בירו׳ פרמשתא
.דמזח’ םנכיכ' כלפי שמע יכן בירו־ס׳פ״ק
י ״ ת לעשות עמוד כ55
מכאן ואיבחלק רביעי מכאן וצרי׳להיוישיור בראש היריעיובהופ׳
אריסי
עושה עמוד לספיכסופו הילכך ס־׳דגרסי' כשתופר' ביחד שלא יתפור הכר ובמשהו סני וצרי ,שיהא כתובה עניץ כחיץ כהדץ
ואתןנ״כנמהרי״ל .
קנטירא נראה דשניץ ארידי
ואת ( ו ) וכן ג( יג* ןנ׳
התם ופוס כדי היקף בתחנתו וכדי עמוד
בסוגו ויש לקייס גירסת הספריס דהמס לברה שלא תהא מחובר עם הפפרייואסהיא מחובר׳עמהם וקרא הוא מלשון סינים ויזתא
עשית גאיזערשנדתאא׳
בה ביחיד יצא ובלבד שתהא נגללת כסיית אבל בצבו׳לאיצא
פרחשת׳א*
כלו׳כעין שנני׳סעושי׳לכיסס א ח׳מהשנצ \ קטנה
בחדכיק תויה נביא ',ונתיכי' כאחד ואס
היה סללו לתחלמו היתה תורה למעלה ואם יריעותיה עורפו׳מעט על שאר היריעו שבהפיאו חסרו' מעט
3יל’ ״” 5י ' ^ ' 5יל״  w ? w׳ '  3ו’ 6״ ,־־ i״ “ CvnT
ואינו ככור המור׳להיות' כמו סומ' לנביאי' אפי׳בצבו׳יצא בה כתיב״הזייל האראמרי בעכו' לא יצא פי'בבי ה
כרי דפ ׳ ואת כנגדו בסו אות׳שט׳ואיצטרי' הרתוייןלהיזתן
ייצא
וכתיבי ;! בל התור' ננללת לתחלת׳פכ״ל שהוא מקו׳צבייובעי פרסומי ניס ,אבל שלא בב״ה אפילו כי
למי׳הכיכדי שלא תטעהלפ׳דואת בסוס' «« גילהומיקנ׳איו
ונ  /רבי' שמשון שם ואף לפי מ״ש לקיים ול
מהגיןכלנריו לק
כת׳סניזללמדך יAi
ל״נ רכל י׳ מקרי צבור לכל רכר ואין חילוק אם הס בב ' ה או ל ^ בסוף דפא קאפ׳ומסו׳הכי כת' 1
גייסת הספרי׳משעע דס״ל רפעו׳דמגלה
קאמיבשו ף נזשה ) 0וכ׳ ^הגה"«
דסא קא מקאלא
דלאו
בסוף דפא
ואם אץ מנילה כשיר׳יש מת ירק לקרות' בחומש כראם׳ ילעביץ
דלאובסוף
׳שטח׳שטד
כדפרי׳וק״ס ובלזיקכהדין פ־ננ ^
נעיןשניז כדפרי׳וק״ס
דהיינו נעיןשגי )
ב״הrזיג
 yשאם דהיינו
הוי בסו כה ונדי היקף כתחנת' וכדמסמע לולב שיוצא ביבש בשעת דרחה כתב
מכל הכי שהביא כתחלת דבריו דלא אמר
קינטיא נר׳סר״ל סוס מב׳צדדים כמו כניןימזילתבודנפ״תן
תרצב
קרא במגילה מולה יצא
הסוס שמסליכין משקולת הככצוין מראש׳ נין חוטילג׳די׳לז
דבמדכיק תור׳נכיאי׳וכתוכי׳כאחד עמו'
בתסלתו וכדי הקיףבסיפו אלא מאוס
לסופה והיא סוס כן כל תיבות סלססית ;׳לה ;;; נ ?ח ץה
כבוד התור ,פלא פהא כשופ׳לנכיאי׳וכמובי׳אבל המגל׳דליכ׳למיחס להכי הרי היא
מסית 3נ ’ המ 1הס ץ גכ זו^3י סוס ^3י 0ה חה כסי״ ס כ5ןריח ע״ג ^ריח ו^ בינה » מיו -נמ ”תפ?
ככל הספיי׳סנגללן עסיסן לתסלחן ויש לתמיה על רבעו היאך סתם דבריו ספך ע״ג לכעס ומצאתי כתוב ונחי ] שי לשון חילוק והוא הנחלק ונחצה לב ' חצתין מלה וניליס כתב
דעת התי׳והרא״ש ורבי׳שמשוין ודוחק לומר סלא ראה דבריה׳ואיפש׳סמאח׳עראה קנטירא פי סול! כמו מעה וסב/ל בחל שהוא סל מאין לחתוך בו את הכותל וק ימא״ו ניימ״לו
סהיא״ם ורכי' שמשון כתכו לקיים גייס' סספיי' ומגלה דעה כס״ת ואין לדמותה פי' בערוך וביאור המכין ששירת בכי ההן את אח מצד ח׳והסמו׳מכד אח' אלו מגדומסנמ ׳סזסדים
לסי׳ת שאין בו אלא תירס כלכד שהוא צריך ב׳עזודי ' ומגל׳רי לה בעמו' אה 'מד?זי' אלו חהד כוונת המאמר סניץ ונסי] וכו׳ר״ל כמו הלולאות של כיס שפוסק מציזהריק ^לנת ^לל, 1
לה לש״ת הפדוכק מסי נביא יס וכתובים דאין לו אלא עמוד '6וכי היכי דהתסהוי ומצד זס ומכניס רצוש כין נזלו שמצד זה וכין אלו שמצד אחי ומוסך היצופונקסר ח נענישכע '. 5
עמוד כיאשו וכדי היקיף כסופי ה״נ כמגלה וס״ס אקלבייו גראץתהטע׳סכמבתי הכיס כך סלו אתואמחכאן וסישנדתא ושמות האחרים מכאן כמו הסכצי ונחלקת
בסמוך דשאגי מדכיק תורה נביאים וכתובים דמשוס כבוד המורה נגעו בס אכל זו השירה לה׳המך׳לכאן ילכאן כמו הסנט של בנאץ הסיתך את הכותל לכאן ולכאן
במגל׳דליכ׳האי טפס ' מורו הרא״ס ורכי׳שמסון שדינ׳ככל שא' ספרי׳סנגללין מסופן פ" כ נקראה ספי סאסתפיה בחוטי פשתן פסולה ונקראת אגרת שאס הטיל בה
לתסלתן ועוד סנסס׳ התיו' כתב קיום לגרסת הספרי ' במכין סכתבו רביכושמשון־ ג׳חוטי גידי׳ככ׳ר׳בלבד שיהיו משזלסין כס״ב דמגל׳ופרש״י גקרא׳ספ׳ונכת׳בסס׳וכ'
והרא׳ס וסת׳אותו הילכך מכל הני טעמי פסט המנהג לעסו' במגלה פסו׳כסומ ס
קיא״ס פרש״י שיהא מראש התפר עד מקו' תפירת הגיר כממנו עד הגיד הב יוכן מן
וכדי הקיף במחלת׳וכן עקי והימ/ס כתב שאינה צריכה עבוד לשמה כ 'לו׳ ודלא הב׳לג ׳כמו טן ג ' גיד סוף התפ׳ונפייושו מצעו ג סכי' גבי עיי סקלט ואמרי ,הסס
כר״ת וכתב ה״ה זה פשוט פלא נזכר בו עבוד ואינה כס״ת אלא לדברים שהשי' לו ושלשתשיהי מסילמויסיהא מדמ׳לחכרון כפחברקלשכס ומחב לקדם כמקד׳לצפון
וסמג כתב על דברי הימ״בס נר לי ראייתו מדקרי ' במגלה הכתוב' בין הכתובים וסרי״ף כתב שאס הטיל בה ג׳ חופי גידים כסרי סכים בסני קצות היריעה ואקד
ביחד ובא״ח כתיב שהגאון רב אחא והרא״ס והר״י מקורב״יל והר״ת צתבו שצריכה בתוך סיריע׳ובלבד שיהיו מפולשין פירו׳ סאותו סכתיךהיריע׳יהיה באמצ׳היריע׳
עכו׳לשמ' ( וכן כוהגץ ) :י מיש אס כמ' 3סיןאוגוי פסו׳ג״ז מדברי הרמב״ס ובה״ג ואסכחןנמי משזילשין בכה״ג בפ׳כיצ׳מעבריןגבי ג׳כפרי׳משולסי׳ומכורו׳גבי מומי׳
כתב שאין נייכה תגין נלומ׳ידלא כי״ת וזה לשון סבלי הלקט כתב במל היראי׳כל הילכך כיון דאשכחן מרי גווני משילסיןשי גהתמי' כמגלה ולהטיל בה גידין כשני
הלסת ס״ת בה וצריך שיהיו אותיות סגיטנ״זג״ץסזוייני׳ג׳דיניס ושמה' כל אות הפירוש י' וכס ה׳חוטי גידין עכ״ל וכ״ה שמרדכי וכךהס דברי רבי׳והוי יורע סהר״מכ'
מפר׳דמסולסיז היינו סצרי׳לתפו׳ ג׳תסירו/ראש היריע׳וג׳בסופה וג׳באמצעית'
מוקפת גויל מד׳רוחיתיה ובעל הדברות כתב שאין צרי' לזיין האותיו' וכ״נ בעיני
דגריע׳מגל׳מס^ ת מעשי׳בבל יו׳שקוריןבמנל׳שאיכ׳מזוייכו׳ולא ראיצי כןבמקומיניו ולפי זה אס כאני לצאת ידי כל הפירושי׳צרי׳ לתפו׳י״א תסירו' ג׳בראש היריע׳וג
מעולם לזיין מגלה עכ"ל  :עשר׳כני המן צריך לכתב׳ כס יה ולא כשאר שימת
בסופ׳וג׳באמצסית׳ותפיר׳א׳ בחלק הד׳מצד 5ה ותפיר׳אחר׳בחלק הד' שמצי האח׳ י:
וצריך לכיו׳ סיור בראש היריע׳ובסוס' כשתפורי׳ביחד פלא יתפור הכל ובמשהו
 .וס גס״ט קמא ( .דף ׳ג ז ) יכו׳ כל הסירו ' :ולן נכתבו׳ אריח ע״ג לבינה ולבינה מ״ג
אייח חוק עשירה זו ומלכי ממן סאריס ע  /אריח ולבינה מל גבי לבינה מאי טעמא סגי נס״ת במינן הגי כזאית׳בס׳שני דמגל׳ וטעמ׳כדי סלא יקרע ולמדרבי׳למגל׳‘
9לא חהא תקומ למפלת ' וערש״י ארית הוא הכתב לבינה הוא חלק שהוא כפלי' מס״ת וז״ל המדדכי מספק׳ לן אי כעען במגלישיוי תפי וסבי' סיא דבמי' עכ׳יל:
מז הכת׳ייהאריס חצי לבינה שלא תהא לסם חקומ׳לכרסי׳צעדיו תחתיו ונתב הר״ן
וצר״ך שתהא כתוב׳לכרס שלא תהא מחובר׳עס הספרי' וצו' בפ׳סני למגל' צמר
שיותר נראים דביי ר״ת סכמו שאריח הוא מן הכתב כסו מ לבינה היא ימן הנתב ר' חייא בר אבא אמ׳ ר ' יוחנן הקורא במגלה לכתיבה בין הכתובי׳לא יצא ומחו לס
וה״פ כל המירו׳ארית ע״ג לבנה וכולי וקד/שסה האחרונ׳לבל והקצרה אריח כפץ אמוקא בצבו׳ סנו ומקמי הכי אמרען כתם אה  6רלא יצא את׳ יבא לא אמרן אללו
שכתובו' סיר' הים ושירת דבורה חוץ תסיר' זו סאריח ע״ג אריח ואת ואת ואת שהן ללא מחהיא ומיימי פירתא אבל מחסר' ומיילזי״א פורתא לית לן בה ופרס״י
הכתוב' בין הכתובים ספריס שהיו בימי החכמיס כילם' עליון כס״ח סלנו לא יצא.
מינוקצרו׳זו לסמצ׳מזו -ולכניקורא לשעו׳סיס אחכו׳והס ג״כ זה למעלה מזה ומאי
זקא׳סלא תהא מקומ׳לגזפלחן טעמו של דבי־שנשהחומ׳שיה כשני ואשי׳ואיןכס דבעיכן אגרת לעצמה דמפמזס גיסא טפי דכי קוראה בין ככתובים נראה כקירא
בליטית אין להוסיף עליה ולחזקה כתו שהיו יכולייאס ה יי שם בליטות ושעי הקוע' במקרא או מחסר' או מייתר׳אחכה משא׳קלפיס למטל׳או לפטה או קצר׳מהס ויס
סאז יוכלו להוסיף על המין ולחזקו וכגון זה היי׳הים מה שא-ץ כן ! ו שהעמיד הצד לה היכר לעצמה וכתב הר״ן ומחי לס אמות׳ לא אמרו אלא בצבור %מ לא אמרו לא
סלה כל א׳ שיה מב ' נדריו ושיר' האזינו נמי כיול בזו היא פטמודיה סוים מפדשיש יצא אלא בצבו׳אכל ביחי׳ יצא י כן דעת הר״יף ולישנ׳לא0שמ' הכי ד" 6כ סל״ל ה״מ
בה מפלתן של רסעי׳צדכתי׳מראש פרעו' אויב וכתי׳כי דס מידיו יקיס ינקם ישיב בצבור אבל ביתיר יצא ומדקאכז ' ומחו ליס אסוחא משמע שרם מחלישים כח הדבר
לכריו ומיהו כל שעומיס אייסת כדמוכח במסכת ס־יפיי' ולא מקסי לך הח דאמיי' בפצייו לפי׳ נראה דס״ק ימחו ל יה אמוס׳סאין לומר לא יצא שלא אכ! רו אלא כצבור
כל הס רות כולן אריה על גבי לבנה ובר' דס״ק כל הסירו ' שיש בהס אריס ולבינה הס אכל ביחיד אפי׳לכתסל׳סלכךאסי׳בצבו׳דיעבד מיהא יצאו עכ״לאבל הימ״נסכת*
גכהכי׳אריח ע״ג לבינה לכנה מל גבי אי ח חיץ מזו שאע״פ סיס בה אריח ולבינה בסדיא כצבו׳ד־יענד נפי לא יצא וכדעת הרי״ף וק דעת הרא״ס ג"כ והכי ? קיטי' :
כתב3״ה ז״ל האדאמרען בציור לא יצא פי ' בב״ה שהוא מקום צבור וכו ' טעפ<
הס נכתבת אריח פ״ג אי$ף ולבינה ע״ג לניני אבל שימ־ו האזינו אין אריסין כלל
די' מיקרו
משוס דאף סל גפי
•כ״ל וכתב הערדכי גידושל׳בעיכדין לעכב או למצוה ומסיק לעכב וצריך להאריך
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מלתא אין לגעור במי
ששח בקריאתה דלאו הפסקה היא אלא וכבי־ נתנו טפס לדבר כפ״ק דמגלס חסו'
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 .רעסז לבלילפוריא אחר קריא' מגילהישיבו׳ליפיל על פניה׳וכו׳וכתשוב'מצאתי
י אומר ובא לציון וי״א עיא״א אותה
לפי שאין טפלין על עניהס כ״כהתיספ׳בפיק
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להצוא גכר אדהיד■ קיןסר  ,כיתנ׳3הןרי׳<יג;7א<רהווח<ר5ז
במקום שייצה  :׳
irppciממהסגא
*
.
מויבוא עמלק דע סוף סדרא וקורי? המגירה ואחייב סד׳ קרושה :׳ .
תרצה מצוה לסיבות בסעור׳פורי'
לעניים א ולפחות׳ ונטייה וצא צמס כיתניההתס בי יומיהפש אלכי על
כל אדם ליתן מתנות
H3njn
וצריךשישתבר עד שלא
פוס רכה כייה דרבא אמר אפילו תיסא אמרפיןזמ׳גהיימ
שגקגהלק
מעות
עניים
'
לב
שתי מתנות
ביומיה הספד ותעני׳קבילי טליהו מלאלשישמונ״ןא?הצא
ידע כץ ארור המן לברוך מירכי מימרא
דרבא בפ״ק דמגלה (דף ? ) וכתבו המוס׳ לעמים כפורים אין רשאק לשנותן לצדקה אהר׳ואץ העני רשאי לא קניילו טליהו דמעיקרא נת ,יסמקס נתשונתמסרח י
ללא ירע בץ ארור המן לברוך מירכי להוציאן לד״א אלא בסעודת פורים ואין מדקדקין בהן אלא בל ומשתה וי ט ולכסוף כתיב צעפית איתם 7מג 7ימ1לאןתי
ארור' זרש כמכ' אסתר איויי׳כל הדשעי‘
התפילה
מי שפושט ידן־ לינזול מתנין לו אהר ישראל ואח גוי  :ימי משת' ושמח׳ ואלו י״ט לא כתיב ואלא לאחר נמל
 H1XDלהרבר׳בסעור׳פורי׳וצרי' שישתכר ער ריב מאיטטמ׳לטיי׳לההו ' גכר׳משו׳דכרי׳ כמ 1נשארימים :
כלומרידאי
כרוכים כל היהודים וכ״כ הר״ן
rQTin
שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי המותייס ואחרים יהגו כהס איסור פיה
נין איור המן לברוך מרדכי לסוד אפילו
סתה טובא לא טעי כיה פ וכת ' הי״ןבשס .ואס אכלה בלילה לא יצא ואומר על המסיס בב :אמ סהדרא׳ואם׳ ובאתריה דיכי לא נהוגואכי׳עא ^עןל 0תרצד (א)
תיודזני
\
רבעו אפרים דמההוא טיבראדקםיבה התחיל בסעודתו ביו' ומשכה דע הלילה כ׳א״א הרא״ש ז״לשא״א■ נהוג ורבי נטיעה סל תמחה נטע ופסקי יישפ״קדמנילס
כסעודת פורים ושיזט^ ס לר' זירא כדאית■
נהג״כמהשכותני׳
מנות איש לרעהו לפחות ב ' מנות לארם היי״ף והרא״ס כי־כח דאמר מלאכה לא
ולא ס״ד על המסים וצריך לשלוח
קבילו פלייהו וכ״כהרס״בס אלא•שכתב נ ' מחניתלהווים
3גמ׳ אירחי ליה מימרא דיכא
אהד ואםיהד! ליף מעידתו בשל הבדוי יצא :
למשב הכי כתי ' בא״ח סי-־ב א יגיש לבסומי׳
משזסלכתי׳גפרש‘
סאע״פה אץ ראוי לעפות בו מלאכ '6מר־^
ני תשא גיסמחנית
מוריא לא שישתכי שסשהמ׳איסי' גמור !*[ !*  £ ( IXןף*  0$מותר בעשיית מלאכה ובמקום שנהגו־
1
השקלונמקוסשאין
שלא לעשות אין עושין והעושה אינר חכמים כלהעיסה .מנפכה ב,וספ יי’ ס
!יאיןלך עבירה גדולט מזו סהו׳גוי־ס לג״ע
איה• ריאה סי בינה לעולהוכר ' שכתב כן עניים ימללענג
וז׳ד ונ :לה עבייו' דלת; סך שישתה יותר רואה סימן ברכה לעולם ואסור בהספד ותענית בי ד ובט״ו למי מההיא עוכרא דרל״לטייה לההו' גבראמע/תפ׳רי,לענמו
ןליתמלמקו׳שיונה
מלימודו מעט  :ואב הכלה בליל ' לא יצא כרכיסיועיירות שתיהן אסורות כשמהן והנשים־ מענות נהם ולא צמח כמניה ז וכתב כשכליה^קס
< עלצוגתנחהר י
דאסרידלטייהססיסי
מימרא דיבא סס ומפי' טע מ ' משים דימי
שכולן עונות כא׳ ומטפחות שנלכות כף אל ףכ אבל לא מקיננית׳ אסיא
אןימעוגרות
נלין
,
המת לא מענות .
בשס
ממתה וסמסה כת־ב כתב המידכי
־תקבר
שתהא אחת מדברת וכולן שנות אהריה
ואחייס נהגו בהס חיסור דאפילו כמקום נ!מניםנ׳חחנית
ראכי״ה סצייך לנהוג לילי שכת ויומו ולא מטפחות ובהלכות ריה כתבתי אם י״לביו צדוק הרין׳וקדיש• סנהגו לא כהנו אלא כיוס מקרא מגלה ! סימנןוהיתנ!כל
דומי' דקריא' והמחבר תמה• עליו ( ובתסו' כתב בשאלתות שאם מת לו מתיבפיורי׳אסו' להספידו ולאלנהוג־ עצמה אכל לאסור סל זהכןה שיכו מככג העונדעכ״מז״ל
הנה׳חנאפיחעות
עגיל א־וכחיב בא״ח ר וכ״ כהכל 3ו ׳/
כרין־זשימ׳רגס בלילה חייב לשמו' )
ייהורים 1נל מקום
. . .
,1 .
מהר״י כא״ס נהגולאכיל בליל פורי׳אסר׳ אבילות׳ ואם מת קודם פוריים ופגע וב פורים בתוך ז׳ בסי מפנו " " ,
כ תי' ב
גזירת
לזע נ יסכאכה לח ? בילופ לייפ י6חי  Vתישמחבע קורע
התענייזי־עלכי׳זכר לזרעיכי׳סהיו אוכלין
התקניות
צוקחין! המחציות
בולוקחי
העושה* -ו
כל ’.יעו<,1י\
ומנדיץ jj j
כמנהג •׳i.׳»* י
כמקבל ״״ - v
.״■!—
בבי' המלך דהתי׳דתנו ליומן הזרעיוניוכת הר׳אשרייס סנהגירסלאלאכו׳בשרבליל* מלאכהיכיון ספשטיאיס־ורו בכל יס יאל -אמכם בנין סל שמחה כגון בית סמבות ל3כ ן  kאותה « טנע
ההיא כיי סלא יטעו ויחשבו שהי׳סעודת פוייטב וכתוב ע״ס סעודתיסורי׳סאכל'
אואכורכקי סל מלכים מותר וכן מלאכת מצוהשריא כנין כתיבה סל מצוב י ני ״ני” 0ה5
 ,מחרות למעות
■ •
< < .
ומותר לכתוב פסש הלכו־־ ^
־
בלילה לא יצא י״ח י״מ כעין לילה שאין אנוק' כנגדו דרך שמפה וי״ט וכשאיל רבינו
סמחבהסכרכתיב פקודי ה ע(ל ,ם !לא מל
:ות ופשטי המקראות שחים
האייי מי שנשבע להתענות כפורים מהו והשיב אץ־כיס במצית פורים לדחות סס׳
סל סלזלת שלום ומזכי' סיבותיו וכן כל דכר שאין צייך מט 7ע אחרו';*היא
ישרים משמחי לב ואגרות
שמיס ואיטפי ליו לפשו׳ספוד׳פיריס כלילה ויוצא י״ח וכתוב ע״ס פורי׳סחל להיות
כוזב הרש״בא שאלת אס מותר ליטא אשה כפורים נמגת ניזקי׳אחי
פיון גדול ני' שמות׳עכ״ל :
דושמסת בחגיך כתיב בסגיךילא באשתך אבל בפויי׳מותר «יהרי״ל כתגוכל
בע״ש עבדיק סעודת פורים מכע״י׳ וכלילה צריכיםלקדוש י • וצייני נמי למיטעס
מסתכי־א שהוא מותי
מידי כתר קימשא ויש שעושים סעודתםבבקר והכל לש המנהג ג בסימן תרפ״ת
ומשוס סיד יומא לא משהי איניש כפשי׳וכמ״ד מטי' פריה וי ביס תחרת ' ^jp
ועוד דהי״ליסד יומא
כתבתי כשחל יוס ס״ובפבת כיכיט המוקפים" אימפי פוסיש סעודת פורים כתוב־
ובמשנית  3י" י ל״ 7הליישושימטן
ואסור בלספר
וכעציניאלו הולכים בהן־להקל דסדרנינן הס ׳־
בתרומת ה־״־יסןסנסגויוב העולם לעשות עיקר סעודת פורים בפרבי ' וצמשכיס׳
כברכהבא׳בסמיך ומסי ' מעכו' ! הלל לא ייועיגו
סמיה׳אסוריומבשניהן
ובטיו׳לבניכרכץ ועיירות
בה עד הלילה ורוב הסעודה הי ' בלילה ונתן טעם לדכי ומ״מ כתב שהוא ורבותיו
כף אל צף אבל לא מקרנו' שתה׳אח׳ מדברמ והי .ות)?! י) :י'הסק3
כא׳מטעתו׳שממת
בהם שכולן עונות
עיי jכ ליפן
מאפסו׳מסנה לפוף מ"ק ^ !ית׳ כמ 0
שלוקחים
נהגו לעשו׳עיקר הסעודה כשחרית וכת' עוד שמצא במשובה סכל מאכל
ולא
משט
לא
סמת
נקבר
'
וכולן עונות אתריה
למעות פורים ג'
_
J
* ,
,
״
■
', ,
סכסויי׳זה מזה אפי׳שלא בישו' מסו׳פפח׳פורי׳פטעת קייא׳המגל׳עד ליל סעודת
כהב הלי« ןןיומ« לפלנו
אין מועד בפני ת ס וסש סצוכה ועוריס יכתבו רבי בסוף טי י ־.
א ר פפא
פוייס סהס סני לילו' ויום אחד אין בהס מסוס גניבה ולא נזילה ואין להזמינו לכ*ר
• לוי מתי כפורי׳אסור להספידו ילא לנהוג אבלות ואס מת קורס כתג 7יתן ג ' חני
נשא־למית סאת סת
"
, w ,״ .״,
_
_
_
_
תוששץ עליו ובלבד שלא ימסו שלא כהוגן ע״פ ז׳טיובי העיר עכי־ל  .ונ״ל דהיינו
ואין

שהיו נוהגים המורים כך אבל אנו שלא כהנו כןאין סילוק כץ פו דיס לשיאי
לדידהו
ואובל על
הלמתכזקין סהארכתייכזו ) *.
^^.4
^  « I , .י.. . .
ימות השנה לעכדןשס  ( ,ועי־ בח״ה  - -־ ן | VI
הטסים בברכת המזון בהוראה בס'' במה מרליקץ ( דף כד ) ואס התחיל בסעודתו־
כיוס ומסכ׳עד הלילה כתב הרא״ש ז״ל שאין אומרים על הנסים אכל הגהות מ׳
אומריח מל ^ יוי » ^ יי* י ' י " ׳ י״יי״י'
דיור! ותשר׳ננד הלילה כה כ הרא״ם  Ytסאיז

כמ׳כפ״ב מס׳סגלה בסס הי״ס שצריך לכר' על הציסיס כדאשכחז יב צלי סל פית
כמ״ס וכ״כ בא״ס בסס סר״ימקירבייל ( וכן טהגין )
לרטש לפחות ב ' מפנות לארס א' כמבאר בסימן תיצ״ד ; ואס החליף סעודתו
בשל חבייו יצאבפי' ק דמגלה ( דף ! ) אכיי3ר אכין ורב • הטנא בי אבין מחלפי
סעודתיהילהדדי וסייו׳סי״ן לא היה לא' מהם כדי שיוכל לשליח לחברו ולהשאיר
ולקיים
מצות,
לאכול סעוד '
יייי " ייי
פורים• ^ "
חיייי׳ * "*״־־
זהי לזה פדי
חיזידתת זה
לזהיריי לאיי!*
 %סעודתם
חדלחיתדל א'
ולפי׳שולחיס נל
לעצמו •למי
ווסל ומי סכות ורש״י פי׳מחלפי סעודתיהו זה אוכל עס זה כפויי' של סכה זו ובשני'
סועד חבית עמו וקשה ליעל דבריו דא" כ לא היו מקיימי׳משלו' מנות איש לרעהו׳
וא״ת שהיו סולחי' סכות איש לרעהו א״כי מאי תתא לאשמועי' י:
חרצו פורים מותר בעסית מלאנה וכו׳כפ׳קדמגלה (דףס ) אמיי׳ די נסע
וצריך לשלוח מנותל^יש

פורים ופגע בו פויים ובו׳ו״ל היא-׳ש כשף ס״ק כת׳

בספר

המקצועותץה י נ דםמ  3וינר ונ״ל ! מתטגע

כיהTDft 'n !rr1י חע געליסע ^ו
בהורי׳' fyl
למספיי ל מנהג  36לי ת
ליה סיכביא אסי ליה
רב • וטף שממה ועשתה וי״ט כתיב סמהס ומשתה מלמד חצי גדולPC,.
בהפטתא דאנני
למיתב
ומחיגמין בהספד " חרת עליה; כעל
סאסויץ בעשיית מלאכה
שאסוריסיכתעניהויוס טוב מלמד
י״סילא דפק מקים שנהגו לעשות מלאכה בפורים עושי ' «חגיתהסקל ׳עול
ובתעגית אסור אכל

זתתציתהשקלהיה
אבלית
""

בגו■ז׳ימי
סיורי'—
ואתימי -
מקמי פיריא - .
והיכא דסכיב ליה סיכבס ,
גזית י ® ' י' דה'׳ ה 7ןיגלי׳ ו י גל' ם \' ? ' ° Vi'üו י ףנס עו ^ ס ס״ ט ד0מחס בס’ב > :כ י גד ^אט ' פזיסי׳
שליס
ו־גצ(זו*
ושמחת בחגיך פויי ' נמיישמפס צפי' ביה ועשה אותס ימי משתה וסמסה וד־יקחקטציז .
פורי־׳אבל חנוכה לא מפסקא ואסור בהספד דת־׳ר ככ״ה לכסלו יומי חנונה סג־גיאצי' ועוז 7אין3כז
איכון דלא למספד בסון מספד הוא דאסי׳אבל ימי אבלי׳לא מפסקי וכן דא 0י׳ח ך 0ז׳ שס מטגעשהיא
ז3יזגאיןמונ 7ו(1לא
ולן מסורס בסאלתותע״כ והקש ר״ע כיון דס״ל דסע׳אח ' ^
גזר ז א כ ס ה ו ימי לפני פורי בחלו ממנו גזרת ל כי דימה אות לגמיי לרגל 6׳כ 4׳ יזלקיס חאתר
כי פליגי בהאי סייקאדר״ג אומר משסרב ב״הר״הוי״ה כיגליס ' וחליגי תיאי שכע׳נמנמי׳ליפן
וינר " ' "י
והוא
׳חצאי 'י "
נסיס " ,י,," ,
ךר; קקצשים
לי uע ;! /
מפיס j u
דסוריס *לאjuv u
 1יק  .״׳■ ^
דר! .
ומיד .. .
פוריס - .
עליה אמאי לא ססיב . -
נסי
טעופכיננז "
כרג,/.׳ ימ .
רוד!.
ירה1
ממסחיח
כמוטל מענות :ויצא
הי׳׳
מל!!
קע.מ כיננל
וכפורים מענית ומטפסותוהורה ר3
מטפסות
ולא
במועד מעמת
יפי
ים לשי4ר
. ,
״,. .
המטבעהקבו׳נמן
 *0ייS3DD1 4
; זיוהרי נ

כלפהא נפעמת ( יצל״עצרתןהיךים ,
יחסתגתנה «,הפור׳״ כיהאזמרנררגאפי הזהיתיג
יצא אעי׳לאהסתכרנת 3המרדכי ^זן• פ״סלחנילהופ׳הפקגל גב״מע" ,ד^ קמ״ל ועלקעזריס
כהצאאמ׳אייא־לא אפזיבנןלבי מלדשאכו׳א '« קאעסקי בהעולפסיריס״״ ^ ל ” ^ ' 5
רה * יןיץלתנ « האדגיסינןפ״יץדנא 1י' הייתע קתיהדרנ
ןאיןנתנקנ! 1
(נ)
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מ לכי ואלהי ישעי •
עתשגביני בדרכי משה עבדיך
ך ,סכל וידוע אותך •

אליך אתפלל:
כי בזאת יתהלל המתהלל:
לא בגבורה חכמה וסלל:

 bvיי ,הפועל העוסק במלאכת שמים הזמציר מנחם הנקרא

על

מענדל בן היקר כמר הירשל בן הקצין כהר״ר מענדל
ר׳לאזישז״ל מק״׳ק פראג הבירה ועוסק ילעיעכק״ק ברלין :
על ירי

לעלידי

כפועל העוסק במלאכת הקודש כאעונה הזעצר דוד בן לא״א
כהר״ר יששכר דוב זצ״ל מק״ק זאלקווי • סמוך לק״ק לבוב :
הפופל העוסק במלאכת הקודש הזעצר צדוק בן
נמר אביס ז״ל מק״ק מעזריטש במדינת פולין גדול ;

ידיהפועל הפוסק כמלאכת עכורה הקודש הזעציר משה בןכהר״ר
פנחס
סוחט טויסק ז"ל מק״ק סראג הכירה ופוסק לע״ע בק״ק כיליז:

על ידי הפועל העוסק במלאכת עכודת הקודס דרוקר יצחק ק כהר״רסלמה
המכוכה זלמן זצל מק״ק לאטין באך במדינת הגר לע״ע בק״ק כילין

לא״אעל

יריהפועל העוסקבלאכתהקודש פרפסץ

ציסרהירסל קלא״א כהרי

מאיר זנ״ל מסססת בפווק מק״ק בריסק דליסא לפ״ע בק״ק ברלין

:

פרטי רמזי טור א־ח חרושים מהרי קארו זציל
#

להתחזק לעמוד בהשכמה
לעבודת בוראו ובאי זו שע'

לתחוב החוטין במף ולסותכן אח'זכ
למה נהגו לעשות קסיבסוףכל חוט •
אסתולין הציציתלאורך הטלית דוקא או
אפילו לרחבו

סמא ' והקציצ' למסה לצד ימין או איעב׳:
אס מתקכין סקש׳בעניןסהמפברת׳מונח'
לצד הכתף והקציצה לצד היד אי איפכא•
מי שהוא מלול לנזילות אס' יכול להניח

טוב לומר שחרית פ ׳כיור ותרומת הדשן
ומזבחמק״ט׳קטר' וסמני הקטר׳ועשיימו:

סבר׳זרסלכפ׳העטו׳באופןהטלת הציצי׳

תפליןסלראשפלהכובע
רצועו׳של יד סהי ' דב חוצץ ביקלזיוע  :מי
סיש לו מכה בזרועו היכןמניח תפלין:אל
ירחיק יוד קש תפל׳של יד מהקציצ ' :משפ׳
מי שנהפכה לו יצועה סל תפלין :אס גס
בתפלייןסל יד לא יתהפך היצוע  :אסצרי'
לעפות קשר סל תפלין בכל יוס :אס טוב
לכסות תפלין סל ראש וא להניחן סגולין:

ון

הלילה טוב להתחנן
המחודשים

ב ילבש חלקו בעודו שוכב
ג מה יאמר בכניסתו
והנהגתו  :המחודשים

יב שיור שעור חוטין שנפסקו
יג ארבע ציציו׳מעכבקזה את זה

לב״ה

נודע לו שטליתופסול והו' בכרמלי'  :נפת'
אח׳מהציציו' בש 5ת אס מותיללוכסו

מה טעס אין אנו אומרים התכבדו וכו'
אימתי׳מותר לאחוז באמה ולהשתין :אס
מותר לחכך נאמה :

יד מי בשר לעשר׳ציצי וטלי׳שאול

ד פדר נטילת ידי׳בבוקר וברכתה
המחודשים
דין מיס הססוליסלנטילת ידיס לסעוד׳:
אין צריך ליטול ידיו סטרית מרביעית
אס יכול לכרך ולהזכיר הסס קודם נ״י:
אס צריך ליטול מכלי כמו לסעודה  :אס
ציי׳כלי למט' כמובמי׳אחרוכי׳דסעודה:
באיזה מקוס ישפוך מי נטילת סחרי ' :לא
יטול אלא ממי שנטל ידיו :איזה יד נוטל
מחלה  :מסכסך ידיו בתוך סכלי אי מהצי
אס חזר השכיב עצמו לישן קוד' אור היום
אסצריךלחזו' וליטול ידיו ולברך :
דין אס היה נעור כל הלילה
טעם למה היה דוד מנמנם,כסוס
אסשורה רוח רעה על הידי׳ע״י שינה כיו'
אסמבר׳על נ״י ואסר יצר בביתו או בב״ה
למה נהגו לרח וץ הפה  :כשלא עס׳צרכיו
אס מביך טל נטילת ידיס ואשר יצר
מה הם הדברים שצרי' נ" ילאחריה' :דכרי'
הצריכיס נטילה אי סגי בנקיון בעלמא
הנזקים הנמשכים לסי שאינו נוטל
הכז׳הנמ-שך למי שאינו מנגב פניו יפה
אי זה נקרא מקוסהטנופת להצרי׳נטילה

ה
ו

כוונתו בברכתו ובהזכר׳השס
ברכת אשר יצר ואלהי נשמח

דץ המטיל מיס ולא שפשף  :דין נגע
נבשר מטונףשבגופו או צואה  :הסי דע׳
אס צריךנ״י לתפל'0 :מטיל מיס ב׳פעמי׳:
מטיל מיס אפי׳טפה אחת חייב לברך :

הלכות
ציצית
ח עטיפת ציצית מעומד וסדר
עטיפתו וברכתו ולמהנקר׳ציצית
אס יוצא ידי חובת ציצית בטלית קטן
ואס מכרך עליו להתעטף
ואס לובשו תחת בגדיו או עליהם
דין כפל כל טליתו מעליו או רובו
המתעטף בציצית קודם היום כשיאוי
היוס ממשמש בציציות ומביך :בגדסחיי׳
בציצי׳ ואין בו ציציות אסו׳להמכסו׳כו:

ט כל מיני בגרי׳הייבימבציצי׳ואם
צריך לעשות הציצי' מצבע הטלי*
אי זהבגדי׳חייבי׳מדאורית׳ואיזה מדרבנן
צמי סתסא״נו אלא סל רחלים
רחל בת עז צמרה פסול לציצית
טלית של משי איזה מין ציצית מטיילקגה
יור כמה כנפו׳ יהיו לטלית ותהיה

חייבת בציצית וטלית ׳כפולה
ותפר כנפיה
מלבוש סקצתו פתוח מן הצדדין וע״י כך
ישלו ד׳ככפות אס חייב בציצית  :כנפיס
צריכיןלהיו׳מרוב׳ולא עגול :בויןא ומצנע'
והול-ר סעלהצואר אם חייבים בציצית :

יא עשיית הציצית מכמה חוטין
וכל תקון■עשייתןן •
אס צריך לסזוי־ הקוטין ולנפץ כצמ׳לסמה
אס נתפרקו החוטין משזירפן
אסהיוהחוטץ ארוכין ביותר
דין מלא קסר גודל שצריך להרחיק
אופן עשיית הקשרבציצית :
אס יכול

איזו מלאכה בציצית צריכה כוונה לשמה

טו מות׳להתיר ציצית מטלית זה
ולתלותו באחר
טליתמצוייצ׳כהלכתשחלקו׳לשתי׳והטילו
ציציות בכנפיס המחודשים  :אם נקרע
הטלית מהנקב שהטלית תלוי בו ולמטה

טז כמה שיעור הטלית להתחייב
בציצית
יז מי חייב בציצית ומי פטור
נשיס הלובשות ציצית מחזי כיוהרא

יח פי' לילה לאו זמן ציצית הוא
אסר תפלת ערכית צע״פ שיום הוא אינו
מברך פל הציצית
משעלה עמוד השחי הוא זמן ציצית
ליל יוס הכפוריס מתעטף מבפ״י ומברך:
כשהוא מתעטף באשמורת אימתיזמברך
יטאץלברךעל עשייתן
■ קופסא פטוריץ

וכלי

העושה טלית לתכייכץ אע״פ שלפעמים
לובשה בחייו פטורה מציצית

כ

לוקח טלית מצוייצת מן הגלי
שאינו תגר

המוצא תכלת אס הוא פסול

כח צריך למשמש בהם כל שעה
ומדר־ משמרשה וסדר הסרתן
והנחתן כתיק :

רצופות שעשאן מקלף כשרות
סא אינו יודע לכיין מקו' הכסת ב תפלין
בראש להניחן יתד כיצד יעשה

כט אין לברך כלל על הסרתן :
ל זמן הנחתן שחרית :

לה מנין השיטין וראשי השיטין
לו צורת האותיות

דל

סדיהנחתןבבתי׳לרש״יולר״ת

מי שלא הניח תפלין עד אח תסל׳ערבי:,

צורת האותיות כלס מבואר בארוכה

לא שבת וי״ט לאו זמן תפילין הן
ודין ח״ה :
לב משפט כתיבת תפילין וכל
הכשר תיקונן!

לן גדולה מצות תפילין ועונש
חמבטלין :
לח הפטורין מתפילין והן קודמין
למזוזה • .

איזה דיו כפר לתפלין  :כתב אות אחד
בזהב או זרק עליה זהב :מה הוא קלף ומס
הוא דוכסוסטו' ועיבוד' אי סגי במחשבה
סהוא מעבדו לשסה :עיפדו לשס מזוז׳ או
ס״ת אס כשר למסלין :מה סימן עוטים
בעורות.כשמכיחין אופן בידגוילעבד
עור שנעבד שלא לשמו אס יש ל ו תיקון
ךג 3ר הפשוט אפילו איקיי ליה ינוקא
בהלכתו פסול*

חולה אס הוא פטור מתפלץ וכן כחורי'
המהרהרים וסומא

כא ציצית אץ בהן

אורך הרצועות :

גל אם נתקלקלו פור הבתי׳ או
נפסקו התפירות או הרצועות
ושיהיו שחורות התפירות:

אס צריך לחלוץ תפליןמפומד
אס עגע בפפלין של ראש תפל׳מהיעשס
מכשקיןתפיליןכסמ׳הכסה וכסעפליצ'

קרוש׳ונזרקין
אותיות שרגליהם מגיעי׳לסוף הקלף בלי
אסור לגרר ציציותיו  :אין להשתמש
הקףגויל
מתחלת־אימתי
פוס דבו׳האות
בטלית של מצוה לתשמיש מגונה
מ״ס פתוח׳שנבתמ׳אס ציי׳לגרו׳ בל האו'
אס יס ליזהר מלשכב בטלי' שיש גיר ציצית*
אותיות שנדבקו אס יש לה תקון • אס יש
ומלכבסוגרה
תקוןלרגלי הה״א וקו' שנג׳למעל׳או לרג׳
כב העושה ציצית לעצמו
מברך אל״ף שנגע בגג או פני הא״לף בפני׳בגג •
שהחיינו :
אס
גופי
י״ודי
השי׳ן ועי״ן ופ״א רצד* י
ב׳או ג׳מתעטפין כטלית א׳ היאך מכרכין
נוגעי׳בגו׳האמיותיות׳מכמקו׳דכוק׳בסי'
בג ההולך בבית הק ברו' בטליתו
ל"ו :אותיותסכדכקו וכ׳ לפניו אס יש תקל
אס מותר להכנס מוך ד ׳
אמות סל מת אותיות שהן חלוקות לשתים סא יש תקנ׳
בטליתסיש בה ציצית
והיאך
יתקנו
אותיו׳של סס שנדבקו אסמות׳להסריר'
כד נכון להיות זהיר ללבוש טלית משפט אותיות ותיבות שנמחקו קצת
אס כת דלי״ת דומה לרי״ש או חי״ת כמין
הטןכל היום :
עונש מי שאץ לו ניצית בבגדו
ס״אוכתב לפניו אין לו תקנה
לאחוז הצינית ביד שמאלית ולפומוכתזה אס נכנם ראם הלמ״ד באויר הה״א או
בשפת קריאת סמע  :מסתכל בציצית ה« י״ת אפי׳בלא נגיעה פסול • אסצ״ל
סלפניי כשעת קייאת פרשת ציצית
בתחלת כל פיסה ס כותב לשס תפילין
אס
כל
השמות
שאינם
נמחקים צריכים
הלכות
תפילץ
כה למה נקראו תפילין וכוונתו כתיבה לשמה או דוקא סס ההויה
בהגהתן ואיסור ק״ש זולתן :לא יכתוב אזכרה פד ® יבדוק מה שכתב
 :דקדוקי דברי שמדקדקים בהם סוערים
אס מקדיס הנקת תפילין לציצית
אס מות לכתו השם על מקו הגרד ומחק*
עד אימתי צריך להשהות תפילין עליו
הבא למסוק אות לא ימחוק כשהוא לח
כראש חדש חולצין תפליןקולס מוסף
הנוהגים להכין מפלה של ראש פס סל יד יש מחקין שפוסלין :
מיכה שלמעלה
נראית כשתים ומלמטה נראית כאמת
קודסמחתסלידטופיס הס
אינו רשאי לבתו׳תפלץ אא״כ יודע לקרו׳
כשממשמש כת$לין מה יברך
מיבס א׳סהיא ב׳אותיות לא יכתכנה pp
חלץ מפליו על דפת להחזירן מיד
דין נשמטו ממקומם שוה לחלצם מדעתו לשיטה• באותיות הסס אין כותבין אפילו
אות א׳חיץ לדף :
צורת פרסיות סל
הניח מפלין סל יד ונפסק הקשר והוצרך
הפליןלצאת ידי חובות הרמ״בס והי״אש
לעסו׳קסר אח׳אס צריך לברך שנית  :מות'
לכר׳על תפלין שאולין אבל לא טל גזולים אס יס להקפיד כפרסיות סל ראש לכתבן
כסדרן או לעסות פתוחות או סתומות
וכ מי שאץ לו אלא תפלה אתת
דבתי׳של ראש אס פסאן מד עורו' ומסרן
ומה מברך עליה :
מהי׳׳י ליאון ז״ל פסל תפלקשערסיותיה
מלדפתהר״אס
כז מקום הנחתן ואטר ושיעור
•אס היה קרוע בגד שעל תסלץ סל יד עד
סלס נראיןאץבכךכלוס
אס יהיה הקשר כתעלין סל יל לעעל׳לצד

 15ס יס להקפיד שלכן לכרוך ?פרשיו׳ אל6
בקלף כשר  1 :נתינת הפרשיות כבתים
להיכא יהיה נוסה פתיחת הפרסה
אס הניס הפרשיות מושככו׳בבתי ' כשר :
אס עסה פור הכתים מעור טהור׳ואח״כ
ציפן זהב אוסיפן עור בהמה טמאה
אין לקנות נידן מןהגויס לתפורמפלין
באי זה גיד״יס תופרים
אס תופרי' בסליא דורא®שעושי' מהקלף
כיצד יעסה שתהא התפירה מרובעת
אופן עשיית הקשר

פירש תפל־ין מרובעות ואס היו ממבעי'
ונתקלקל הרבוע  :צורת השי״נין שכבת ׳
סיפור הכרוך על הסישיות יראה מבחוץ
לא מצא סל עגל יעשה בסל פרה או שור

נשים אם יכולות להגיח מפלץ  :בקצת
דכריסחולק שמושא רכא עס תלמו' שלט
מנודה ומצורע אסורין בתפלין

לט מי כשר לעשותן וסד׳בדיקתן
וממי נלקחין *

גר שחזר לסורו מחמת יראה כשר לכתוב
פפלין הסוכ׳תפליןואמ׳סהיו של אד׳גדול
כאמן כמקו׳שאיןמי שיודע לבדוק תפלין
ולפפרן ויש אצלם ישנות
ס איסור תלייתן והיתרו ואיפי' חשנזים
בהן ,
סא מותר להניס תפלין במכה כנגד צדו
מא איסור משוי בראשו והוצאות זבל
בעוד תפילין בראשו והיתרו
במ
איסור לשנות תפילין סל ראש
ורצוסותיולשלידוהיתרו
חפלין מל ראש דאתכי פליהו מותלשנו׳
פגאיסו׳ליכנס לביתהכסאותפילץ
בראשו והיתרו

אם מות׳להשפין ותפלין בראשו
אס תפלין בחיקו והוא חגו׳ סגור' או מד
בבגדו בידו אס מומדלהסמין וליפטת
אס מות׳למסא ליקח עביט של מי רגליס
בידו ותסלין בראשו
רמ
איסור שינה בהן והיתרו
מהאסור ליככס לביתהקברו׳אולתוך
דאמו׳שלמתכשהסבראשו ולכי' המרק

הלכות קריאת שמע
מ 1נוסחכרכותשמברכין בשחיפל
סדור׳העולס  :טעס למה ביכות החסר
פותחות בברוךעא * פ שהן סמוכות
אס מזכיר סס בברכ׳הגומל חסדי׳טוביס
ואסמסיי׳כה לעמו ישרא׳זגי אינו מביך
שלא עשני גוי ושבוי סכר׳שלא עשני עב'
קטרוג טל ברכת הנותן ליעף כח ופל
בועת מגביה תסליס  :סא אומרי' לעולם
זהא אדס ירא שמיס בסתי
קרא ק״ש בלא ברכו׳אס חוז׳יאימ׳הברכות
אס יכול לומ׳תחנוני׳קודס ברכת התריס
מז ברכת התורה מאד צריך ליזהר בס
טעם למה אנו מברכין ברכת התורס
לעניה ולא לאחריה
בירך ביב' אהבה רבה קודסביכ׳התורס
אם צריך לחזור ולברך ברכת התורה
יפול להרהר כדי׳ת קודס ברכת התויה
(*) א א
נשיה

פרטי רמזי טור אורח חי  tחרושים מהרר״י קארו זצל
נשים מביכית ברכת המורה
כיח למה קבעו לקרו׳פ' התמיד ובאי זס
מקום אומר פ׳ברכת כהניס
א״א ע״פ דברים שבכתב
מט

בךמתסילסושה סלוס

נז ענין ברכו וכל הלכותיו
אחר שאמר החזן קדיש וברכו אין לספי
אפילו בצרכי רביס

נה זמן ק״ש לכתחרה
למצוהמן המובחר

 .ובקצת דברים התירו

חמנ׳

נ טעס משנת אי זהו מקומן וברימא
דר׳ ישמעאל
אס אפש׳סיקר׳ק״ס שלערכי׳ושחרי׳אחר
נ! עס למה נהנו לומר בכל יוס .הודו ליי׳ י שיעלה עמו׳השחר ויצ׳י״ח סניה׳ הספות
קראו בשמי וכו' וכל אומס פסוקיסנטעס שבמסנ׳הס זמניו׳  :טעה בקרית שמע של
לסזמורי׳שמוסיפיס בסבת ויי' מלך שאין שחרית אס יש לה תסלומין בערבית
לומר יי' הלך כי אס ב׳ פעמיס בלבד אס נט נוסח ברכת יוצר ופירוש ואם
אומרי ' בסול מזמור השמי׳ מספרי '  :טעם
טעה בה ואם יחיד אוט׳ קדוש'
למהאומרי' בכל יוס יי׳מלך בעמידה :דין
שבה
עניית אמן אחר ברכת עצמי  :בין ברוך ס נוסח ברכה שניה ופירי ברכו׳
שאמרלישתב׳לא יפסיק ואס הוא מוכרח

נא כרוך שאמר וקדיש המזמורים

אינן מעכבות
סא קורין ק״ש ביראה ובכוג' ואין
אומר אל מלך נאמן ושאר
דיניה ודקדוק קריאתה

כשאומרים אשרי אס אומרים כסופו
ואנסנו נברך יה וכו'
אס כופלים פסוק יי׳ימלוך למולסועד
חזרת יי׳אלהיכ ' אמת להשלי׳רמ״ח תיבת
אין אומרים הזמירות במרוצה וכפרט
מזמור לתורה מצוה למסוך אותו בנגינה שבקרי׳ססע  :מה צרי׳לכוין כשאומ׳אח'
טעס למה אומריישירת היס ופסו׳כי ליי' היאך צרי׳להדגיש בדלי״ת  :אין להקפיד
מלכפול ק״ס אלא פסו' א׳כלבד  :אס יש
המלוכה והיה יי ' למלך
להקפיד מלומר אמןתרי זמני  :אס יש
דקדוקי אותיות שצריך לדקדק בשירס
להקפיד מלכפול יי׳הוא האלהיס  -היאך
בדגש ויפה
נב בא לב״ה ומצ׳צבו׳כסו׳ פסוקי דזמר' ימן ריוח בין הדכקי׳אס יש כיכיה׳מקף:
הכרמ׳שמברכין בכק׳אס יכו׳לאומר' אס אומרים ק״ס בחשאי או בקול רס:
אחר תפלתו
אסלאדקרקבאותיותיהולא
סב
נג צרי׳שיה׳ש״צ הגון ומי ראוי להיו׳ס״צ השמי׳לאזניו יצ׳ונקרא׳בכל לשון
צריך להשמיע ש״צ קולו בשמ׳ישראל ואס
יש לחזן לומ׳ישמבחלפני התיבה מעומד
געס למה מקנו בישתב' את סיוס הכרכה יחיד אמרו ככר יחזור לאמרו מס ש"צ •
מלך גדול ומהולל בתושכחות וכו׳
סג קורא אותה בין מהלך או יוש׳
ישתבח
אס מכרך החזן כמן ' ציצית קורס
או עומר אבל לא פרקדן
בהונו
מי שקולו ערב מטה לכבד יי'
פד קראה למפרע או ששהא בה
עד כמ׳שני׳אינו רשאי לירד לפני התיבה
פה קראה סירוגין
מי שהו׳גדול בשני׳ואין לו זקן אס ממני'
קרא ק"ש ובא לבית הכנסת ומצא צבור
אותו לשליח צבור
קויין ק״ס אס קורא עמהם לכ הק״ס • ,
מההמכולסורי׳לפניהתיב׳קקבמ״ס
על
סו לאיזה דברים יכול להפסי' בה
שליח צבור שקולו ערב ומאריך בתפלתו
בין הפרקים ולאיזה י דברים
גר יכול להיות שליח צבור
מפסיק .אפי׳באמצע
המתרצ׳להיו׳ס״ץ שלא מתו' אגודה אחת
צבור שנתמכה על פי בקשת השר באמצע פסוק שמע .ישראל אין להפסיק
סליח
כלל וכן בסכמ״לו ובין שתע לב״ס כמ״לו
שליח צבור בשכר עדיף ממדבה
אין לפנו׳קדיש וקדוש׳ כין גאולה לתפל'
שכר שליח צבור אס פורעין לפי ממון
לס מותר להרחיק אמת ויציב מק״ס כד
קהל אינס ימליט לפרוע אלא וא לרב או
לסמיך גאולה לתפלה
לשליח צבור איזה מהם קודס
גזז ספק קרא ק׳ישאו ספק אם
אימתי מסלקין חזן טאוטגותו
בירך לפניה ולאחריה
נד דין ישתבח ועניית אמן אחריה
למה פניית אמן אחר ישתבח אינו הפסק אם יש תשלומין לק״ס דשחדיח בערבית
אואיפכא
למה אסור להפסיק בין ישתבח ליוצר
פח אם מפסיקין בברכות ק״ש
נה א״א דכר שבקדושה בפחות מי׳
לומר פיוטים
טפס לכל הקדישי ' שאנו אומרים בתפלה
התחילו להתפלל בעשרה והלכו מקצתן
סט פי׳אין פורסק על שמע בפחו׳
סי סעימ׳ומתפלל יהי ' ויש ט׳זילתו יכולי׳
מעשרה ודין סומא
נהגו לפרוס על שמ׳ ספי׳בסכיל אח׳סלא
לומר קדיש וקדושה
המדבר ואינו שומע וכן אלס מצסרפין שמע ואפי׳סמע הפורס• כשחוזרים לומר
להצטרף לדבר שבקדוש׳צריךשיהי״בף־״ג קדוש׳בשביל אית׳סלא שמעוה אסצריכי'
שאיפשר סנער שנולד חדש אחד אסר
לגמו׳כל התפל׳• הרוה' לצאת בדרך היאך
לו
קביו ישלים מנין חרס אחד קורס
יעשה לשעו׳קדיש וקדוש ' קידס סיצא •
לעשרה
עבריין או מנודה אס כמכס
ע ימי הס הפטורי׳ מק״ש ואםרוצ'
בעובי
או
עומד באגף וכן בתלונות
להחמיר ולקרות
שבפכיס
'
לאות
הטפלים אס מצטרף
חיוב כונס את הבתולה בק״ס בלילות
העומדי׳בעזר׳אס עצטדפי ' לאות׳שבב״ס שאינו מתיסד עמה •
השופע מביתו קדיש ויש באמצע .מקום עא מי שמת לו תמ אימתי פטור
מטונף אס יעג׳ ג עיר שאין בה אלא י' וא'
מק״ש ואינו רשאי להחמיר
מהם רוצה לצא׳ :אס שוכרין מי שישלים
ולקרו׳ ואימתי חייב
מנין כיצד גובץ סבירותו
נונוס׳הקדי׳וכריעומיווהלכופיו:טפס בע פיטור נושאי המט׳וחילופיהן
וחיובן
למה ציי׳לענו׳הקדיבקול רס ול  '$נתקן
בלשון ארמי  :שיש לחז ,ולהשתדל לעכו' גע דין הישן בטלי׳עם אחר בטלי'
א' או עם אשתו או עם בניו
קדיש  :נוסח סקדי' ומה עוכין הצבו׳את'
ש״ץ  :אין להפסיק בין עלמיא ליתברך :עד דין לבו או שאר איבריו רואץ
הקדיש/פושע שלש
כשגוטר *

פסימו׳ ואסר

אס אדסמחב׳גופו בזרועותיו אי דייסנן
ליה כהפסקה מבגד
הנשי' יכולו׳לברך ולהתפלל אע״פ שאינן
חגומ׳ובלב׳שלא תהיינ׳ערומו׳-צרי׳ליזה'
ששו ' אבר לא יגע בערו' בסע׳ק״ש ותפל'

אי לפניי  :אסיש חליקבי ו3צ3ו'ל5יחיד
לענין מתעלל אחורי רבו :
היה מומד בתפלה והשתין תינוקכב״ס
איז׳טוב יות' להתפלל בדר׳או בבתי הגוי׳
סיס בהם צלמי׳או בני הבית יבלבלוהו.

עה איסו׳קריאת׳נגדטפח מגולה
באשה או נגד שערה או נגר
ערות נוי ואפילו היא בעששית

צא תקקבגדיו ואזורו בשע׳התפל׳

פירוש קול ושוק ושיער באש׳טרוה • טעס
למהאיןאטנזהרין מללמוד בשמיעת
קול כסיס ־ אס מותר לקרות כנגד ערו'
קטן • החזיר פניו מכנגד הערוה או
שהי' סומא או בלילה :

עו דין צואה בעששי׳וצוא׳בגומא
וצואה עוברת ופי חזירודין צואה
על בשרו או הכניס ידיו בב״ה דרך
חור וצואה בפי טבעת
עז ביטול מי רגלים לקח' כנגד? •
עח היה קורא ושתתו ימ רגלים
על ברכיו
עט כמה צרי׳ להרחיק מן הצואה
ואסהואתותקאו בלילה •
בתי כסאות שלנו אס הס במו ריס רע
עא ין לו עקר *•

פ מי שאינו יכול לעצור מלהפיח
עד שיגמור ק״ש ותפלה
פא בן כמה יהיה הקטן וירחיקו
מצואתו
פב שיעור יבשו׳הצוא׳והמי רגלי׳

צרי' לחגור בשאר ברכות או לכסו׳ ראשן

צב היה צריך לנקביו אליתפזיל
ואם התפלל אם צריך לחזור
עומד בתפלה רכזכישנגע  3מקו' מסונף
איזה מקום בבשרו נקרא מקים ממונף.

צג שהיה קודם תפלי ואחר תפלה
צד לאיזה רוח יחזיר פניו בשעת
תפלה ורכוב ויושב בספינה
היוצא לדרך בי״ט שני כשמתפלל שבע
ברבו׳צרי׳לעמו׳־תולה אס יכול להתפלל
שוכב פל צדו ־ יש ליזהר בשעת תפלה
מלסמוך עצמו לפמוד או לחברו
היכא דלא איפשר מתפלל מיושב
המתהלל כשהוא מהלך בדרך אושהוכרת
להתפלל מיוש׳אס צרי׳לחזו׳ולהתפל׳עוס׳

צה כיצד צרי׳ לכוין רגליוועיניו
בשעת תפלה
סיב לכויןרגליו כסמ׳סאוס׳קדופ׳עסש״צ

צו הדברים שאסור לאחוז בירו
בשעת תפלה
צז לא יגהק ולא יפהק ולא יניח
יריועל סנטרוודין .רקיקה וכנה
ושמיטת הטלית
ג

פג קריאה בבית הכסא או כנגדו

בספה שמתפלל אס יכול ליקה שדור
הפלות או דבר אסר

מי פיס לו ספסל נקוב בסדרו ונענה עליו
אס מיתר לקמת ק" ס • בית טכס' שיש לו
מסיצות אס מות' לקרות ק״ס כנגדו •

כשמתפלל אסור לרוק אם לא לצורך וכן
אסור להבליעו כבגד העליון

פד ק״ש ושאלת שלום ותפילין
בבית המרחץ
פה קראה במקום מטונף ופסק
להיכן חוזר
אסור הרהור ברברי מורה במקו ' מטונף
אס מותר לשאול הלכו׳בית המרסן בבית
המרחץ והלכות בית הכסא כבית הכסא •

פו הרחקה ממים סרוחים ומי
משרת פשתן
פז איסור קריאה כנגד גרף של
רעי ועביט והיתרו
פח בעל קרי מות בהן וכן כתפל'
משפט ט׳קבין לבעל קרי
אס הנדות יכולו׳להכנס בב״האולעמו'
בפני חכירותיסן כשפת סמתפללות:

דיני

תפלה

וברכת

כהנים

פט זמן התחלת תפל׳השחר וסוף
זמנה לכתחלה וריעבד ואיסור
לימוד מלאכה קורם תפלה

טעס הנוהגים למת שלוס למביריה׳ אחר
האל הקדוש
הנכנס לב״ה ואומר סירות ותוסבחות אס
מותר אחר כך להתעסק כצרכיו
אס מותר לאכול ולשפות אוכלי׳ומשקין
לרפואה קודם שיתפלל
מומ׳להסתפר ולהכנ׳למרחץ סמו׳לפחרי'

צ מקום הראוי לתפלה ושיהא
נקי ויתפלל עם הצבור ודין
אומנין ורקיקה בב״ה
בית העומ׳לצדדי כ״ה סס רשאי להתפלל

ואחוריו לב״ה ופניו לרו׳סהצבו׳מתפללץ
אס יש בב״ה תבן או גמי רוקק עליו
ואס ישכים אדם לילך מן העי׳שמתפללין
סס כעשרה  :דבר מוע׳כגוןספסל אינו
חוצץ בינו לקיר בגדים המצויירי׳אס יכול
להתפלל ככגד׳אס יכו' להתפלל כנג׳אדס
או נוגעין כעדותו או כערו׳ חבירו מלעי׳סכר אס יכול להתפלל אסורי רבו

צח המתפלל צריך שיבוץ לכו
ומה היא הכוונה
צט שכור או שתוי אל יתפלל
אס יש ליזהר כזמן הזה מלהתפללכשהוא
שכור♦ אס יש לחל׳בין יינו' שלנולשלהס

ק איזו תפלה צריך לסרר קודם
תפלתו
כשהתסלה כמוב׳לפניו אס ציי ' להסדר'

אק וצמ׳לחתו׳בשפתיו ולאישמי'
קולו ואם טוב להשמיע לאזניו
גועס למה מהגיס בר״ה וי״ס להשמיע

קילס בתפלתם
גועס למה הנשים מתפללות בלשון לעז •

קב איסור לישב תוך
מתפלל והיתרו

׳ד

אמות של

אס השלים מפלתו היה אדס אחי מתפלל
אחריו אסור לפסוע שלם פסיעות פד
שיגמור הלה מפלתו

קג

היה עומר בתפלה ונתעטש

מי שהיו מיס שותתים טל ברכיו בעודו
מתפלל • למה אינו מיחיקד׳אמות
המבקש להתפכש במפלס

קד איסור להפסיק מפני המלך
קח שהייה שבין שתי התפלות
קו מי הם הפטורים מן התפלה
דין מלוין את המת ואין למטה צורך בהם

קז ספק התפלל אם חח' ומתפלל
קח סעה ולא התפלל דע אימתי
יש ול תשלומין ומי שלא הזכיר
שבת וליח במנחה
כשמתפלל תפלת מנחה בליל׳למשלומין
אומר אשרי ♦ טעה ולא התפללשחרית
לא יתפלל קודס 4שיגיע זמן תפל' המנסה
מי שהיה תבור שעדיין יש שהות ביום
להתפלל ועביה השע ' אם ישנו תשלומין
מי שבטל לתפל׳ לצורך ממונו סלאיפסד
או מפני שהוא שכור אס יש ול משלומין
לנייועה ומזני' מאורע סל שאר ימי׳בפפל'

«לא

פרטי
פלא בזמנה לא הוי הפסקה

ק ט גכנ׳ לב״ה ומצ׳צבוימתפללין
ויכול להתחיל ולגמו׳קורם שיניע
ש״ץ לקדוש׳אי למודי׳או אינו יכו׳

אס אינו יכול להתסי׳ולגמו׳עד שלא יגי׳
ש״ץ למודים ושעה עוברת יתפלל
יחיד המתפלל יוצר ו ש״צ מתפלל מוסף
והגיע למחיה המתיס אס יאמר כתי עם
שליח צבור  :יחיד העומד בפפל׳וכשהגי׳
למחיה המתי׳היו הצבור אומרי׳קדוסס
דסידר׳ לא יתסי׳להתפלל אלא א״כ יורע
שיכול לגמור קודס שיגיע שליח צבור
לאמן יהא שמיה רכא :
אס צרי׳ליזה מלהתחיל להתפלל כשאינו
יכול לגמור קוד׳יגיע ש״צ לאמן של האל
הקדוש ושל שומע תפלה:

קי

דין תפל׳ הביננו ודין תפלה
קצרה ודין תפלת הדרך

היה רכוב אס כריך לירד לתפלת הדרך
אס דעתי לגון כעי׳ואס״כ נמל׳לכא׳ממנ׳
אס צריך לחזור ולהתפלל תפל׳הדיך אח'
שכבר התפלל אותה כבקר
טעס למה תפל׳הדרך אינה פותחבברוך
חלוק לענין כרכה בתפלת הדרך
קאצרי׳לסמו׳גאול׳למפל׳ואסעוניןאמן
ואס אומרי׳פם! קי ' בץ גאולה לתפל׳ :אס
יש חלוק כין שב' לחול כסמיכיגאול׳לתפל'
כששליס צבור חוזר ההפלה צריך לחזור
ולומר יי' שפתי תפתח
קיב איסור שאלת
צרכיובג׳ראשונות
וג׳אסמנות והיתרו
סדר י״ס ברכו׳על נסים שנעשו לצדיקים:
גק
סמך מהכתובים לג׳  .ראשונות
הסוסה כשאומר לפניך תשתחוה או בלך
לבדך אנחנו מודס מגונה הוא
הרוצה להאריך בשבחי הב״ה כיצד יעשה
המתפלל ובא כנגדו גוי שיש בבגדו שתי
ומרב אס יסמהוה במודים

;} קיד ברכה שניה ומנין תיבותיה ו טפס
למה מזכירין כה גבורו ' גשמים:
אפילו כמקו׳סצייכי' גסס כימות החמס
אס הזכיר גסס במקו׳טל מח :ייין' אוחו:
קמו סיזונ׳עשיה למה נתקנ׳זו אסר זו
קיו ומה משנין כה יסיר לרבים
קי? ברכ׳השנייודין שאל׳ואס טעה כה
טעה ושאל גסס כימות החמ׳כמקוס סכל
הארץ צריכה גסס באותו זמן
קיחברכה י״א קשרהוחתימתה
קיס ביכ׳י״ו קסר׳ ושואל בס כל ציכיו
חלוקי' בשאלת צרכיו כשומע תפל׳או
בשאר ברכות או בסוף התפלה
חלוק בין צרכי צבו' לצרכי יחיד לענין לו'
סליחות באמצע התפלה
•קכ ברכ׳י״ז היאך מתחילין בה במנח'
קכא ברכ׳י״ח וסחייתה והאומר
מודים
מודים
קכב ואס יכול לענות קדיש וקדושה
־ קודם אלהי נצור
אין להפסי׳בץ י״ח ליהיו לרצון כתחנוני'
ואפי׳לטנו׳קדיש וקדושה  :יכול להפסיק
בתחנוני׳כדרךסמפסי׳כברכו׳קריא׳שמע
ק בג דין כריעה וג׳פסיעות ופיר' נותן
סלוס לימיני יאח״כ לסמאלודכספוסע ג'
הסיפו׳שמאל עוקר תחלה  :אין לומ׳עוסה
סלוס אלא לאחר שפסע ג׳ססיטות
שלש׳פסיעו׳יפיו עקב בצ׳גוד׳וגוד׳בצ׳עק'
טעמים למה אני פוסעיס שלש פסיעות
חישמוסי׳על ג' פסיעו׳אוסלא פסע סלל
כמקיס יראת הפסד ממון אס יפסע
כשס״צ מתפלל בלחש פוס' ג׳ססיעו׳אכל
לאחר תפל׳ שמתפלל כקול םי אינו פוסע
אחר שפסע פ 'צ במפלת לחס אינו צריך
להמתין אלא חזזי למקומו מיד ; הפסייט

רמזי

טור

» ורה

חיים

תפלתו אימתי יחזוי פכיו לצבור
ג,כר חזרת ש״צ התפלה היאך מועיל
במי שאינו יודע להתפלל ומניית אמן
אץ ס״צ מוצי׳למי שאינו מבין מהסש״צ
אומר ־ אס יחיד יכול להוני׳חברו שאינו
בקי :
ס״צ שלא התפלל בלח' יכול
להתפלל בקוליס ויוצא ידי חובתו
ססיס לגעור כמי שחחר התפלה עס ס״צ
ואינו חותם  :אע״פשכל הקהלבקיאץ
צרי׳ש״צ לחזו' כתפלה • היאך בתפל׳אחת
שמתפלל עס הנכו׳עולס לו כשלש
העונ׳אמן לא יגביה קולו יות' מן המברך
כל זמן סלא כלתה עניית אמן מפי רוב
הצבור יכול לענות אמן עמהם
קכה נוסח קדוש ' ואס יתן עיניו למט'
או למעל' ונוש׳גופו כלפי מעל׳ :אץ הצבו'
אימרי ' עס החזן נקדיש'ולא קדיש
כאי זה מקומות אין לדבר בסס
הסומ׳קדו־ש׳כמקוס אח׳ ואח״כ נכס׳לב״ה
ומנ׳נבו׳אומרי׳קדוש׳אס עונה עמהס
ר כו ש״צ שטעה אס מסלקץ אותוודין
עוכר תחתיו  :ש״צ שלא הזכיר יעלה ויבא
בחזר׳כפפלה והזכירו בלחש
 Dpמודים דרבנן ושוסין עס הכבוד
אס צריך לשוח כמודי׳דרכנן תחלה וסוף
טעס למ׳נקר׳מודי׳דרבק  :אס יש חתימ'
במודים לרבנן  :אס נכון לומר כהני ס עס
קדושך  :טפס למה אין פוני׳ אמן אח׳ש״ץ
כשאומר ברכתכסניס

הי! כות נשיאות כפים
קכח אין נשיאות כפיס בפחו׳מי׳

חס ס״צ כהן מלמדין את הנותן מי' שלא
יאמרו לו ליטול ידיו
אס כסא כפיו פעס אחת כיוס אינו עוכר
אס לא יעלה עוד באותו כיוס
כהני' שא ינס תצי׳לעלו׳לדוק אין צריכין
ליתעכ׳פחוץ אלאעד שיקי׳ש״ץ כהני' :אס
רסא־׳הכסני ' לעלו׳לדוכן בבתי שוקי׳זאס
צריכים הכהניס ליטול ידיהם בשפת
נשיאות כפיים • אם צריכי׳ לרחוץ רגליה'
עד אי זה פר׳ צריכים הכהכיס ליטול  :אס

חרושים

מהרי קארו זצ״ל

זה ימי׳וכאיז׳תפלו׳אין כיפלץ על פניהם

קלב פדר קדושה
יכול לאמרה

ואם יחיד

טעם לפסוקי׳ סאימריס ובא לציין ולמה
א׳יא אותו בשבת וי״ט • אסו׳לאדסלנאת
מבית הכנסת קודם קדושה דסידרא

קלג עלינו לשבח ופטו' הקטורת
ומזמורים
פירוש ברייתא דפטוס הקטרת
אם יש ליזהר מלומ׳פטוס הקטרת על מה
אס אומרים הסיריס במנחה
אס אומרים ברכו אחר קדיש כתרא

קלד למה מוסיפין תחנונים בשני .
וחמשי ומתענים
הלכות■ קריאת התורה
קלה כמה עולין לקרות בתורה
בשני ובחמישי ובשבת במנח׳ומה
קורק ואם אין שס כהן
אם מוסר להוסיף על ג '
בשניובחמסי
ת״ס קורא לפני כהן  ' :כהן שאינו יודע
לקרות אינו עולה לקרוא כתורה
קהל שנוהגים למכור מי שרוצה לקמת
ראשון בסבת בראשי׳ אס כופץככהניס
לצאת מב ה  :גיוס תפני׳אינו טולה כהן
שאינו מתטנה  :כהןהמתפלל אס ממתינין
לו כדי שיעלה לקרות בתורה ראשון
כהן שקראוהו לקרות בתור ' והוא קורא
את שמע אס רשאי להפסיק
כהן שבא לב״ה
קוד׳שיבר׳ישרא
' על התור׳
כהן שקרא וסבור שאץ סס לוי וברך כדי
לקרוא שנית ונמנאססלוי
אס יש בב״ה כהניס ילוייס הרכה ורוצים
לעלות כלס ולקרות כתורה
אס אין סס כהן כיצ׳עולהלוי לקרו׳כתור'
אם קרא החזן כהן או ליי ואינו סס לא
יקרא לאחר בשס • אס יש למסו׳כיד -ס״צ
כהן מלקרות לכסן לעלו׳לספר תורה וכן
לוי ללוי  :בית הכנס׳סכלסכהניס אוכלס
לוייס כיצד ישלו לס״ת • כהן יכול לעלות
לחתן מורה ולמפטיר :קטן אס עולה למנץ
שלשה  :אס אין סס כהן אלא סימא
מי אדס החבושים בבית האשורץ אץ
מביאין להם ס״ת אצלם
קלו בשב' קריין שכעס וסדר העולים

קורא ש״צ לכסניס נפסלת עבודה  :כיצד
מחלקי׳הכהני׳אצבעותיה׳  :תיבת יברכך
אס מקרא אות׳שליח צבו' :אס יש להקפיד
על הכהני׳שלא יעקרו רגליה׳עד שיסיימו
הצבור לפגות אמן אחר ברכת שיש
שלום
׳
pD
כמה
פסוקים
קורא
העולה
לס״ת
פרש׳עמל׳אין
בה
כמה מאייכין הכהני׳בתפלה שאס׳ ברכת
אלא ט׳פסוקי׳למה אין
כהכיסואס מוסיפץבה
מוסיפץ
כה
מלמעל׳או
$
למט
'
•
אס קרא
פחו׳מלעיך גפסוקי' לכל א׳צריך לחזור
אין הכהניס רסאי׳להמחיל כברכה אחרת
עד שיכלה אמן מפי כל הצבור
אסדילג פסוק א׳ולא קראו אס צרי׳לחזור
ש״כ כהן אינו מקרא •
קלחאץמסיירץ בפרסה פחות מג'
כהן נושא את כפיו אע״פ שלא התפלל
פסוקי׳וכן לא יתחיל כה בפסו׳מג׳פסוקי'
.כהןשמל את התינו׳ומת כוש׳את כפיו :כמ
קלט  .הקירא צריך לסדר הפרשה
ישת׳ויהי׳אסו׳ליש׳את כפיו  :נושאי נשי׳ פעמים שלש כינו לבין עצמו
כעבירה אי מטמ' למתי׳אס נושאי׳כפיה ' :אס שליח ציבור יכול לביז לעצמו ולקרו׳
אסנושא כפיו מוך י״ב חדס או מוך ז׳ ימי כלי שיאמר לו אחד קרא
כשמברך ברכה ראשונה אס יהיה ספר
אכלותו • כהן פנוי אס הוא נושא כפיו
סעסלמההכהניס באשכנז אין משאין תורה סתוס אי פתוח
כפיהס ביל יוס  :באיזה תיבות הופכיס טעס למה ברכה אחרונה פותחת בברוך
סכהניס פניהם לדרוס ולצפון
כירך ברכות התורה בלחש אס צריך
קכט באיזה תפילות הכהנים לחזור ולאמיס בקול רס
אם לא שמעו הצבור כשאל העולה כרכו
נושאים כפיהן
מה טוניס אחריו
כשאין סט כהן אס ש״ץ אומ׳כרכת כהניס
הקורא בתור׳אוחז בעמודי הסת כשעת
קל מאן דהזא חלמא ליקום קמי
ברב והוא עצמו פומ׳כתחלה וגולל בסוף
כהני ולימא רכש״עוכו'
טעם כיצד יאמר רבו ' ש״ע וכו׳והרי אמרו למה כשיורד הקור׳ בתורה אונלי׳לו חזק
קם הקורא במורה ונשתתק זה ש $ומ׳
יש עבדשתברבין אומו ונו'
תחתיו מהיכן מתחיל  :כיום שמוציאץ
סלא נפילת אפיס אם מטהלע
סני ספיי׳אס טע׳וקר׳בפרש׳סל שני תחל׳
צר שמאל או ע״צ ימין •י
קטא כריך לקחת מעומד בלא סמיכה
אץ להפסיק בין תפלה לתחנה
אין
צריך
לעמוד בשפת קריאת התורה
פעם למה אין כופלין על פניהם
בלילה
סומא אינו טולה לקחת במורה ,כלל
אס נופלין על  .פכיהס במקום שאין ס״ת
כהן או לוי סאינס יודעים לקחת
בלילי אפעחתאס נופלין על פניה'  :כאי
העול קורא טס שליח צבור ננחת
2
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אס אסור להעמיד מקר )5סיסייע לטולס
לקרות בתורה  :אס יכוליס לקרות ס :י
אסיס זה 6חר זס וכן בן אח׳האב  :באי זה
צד טולה לקרו׳בס״ת ובסי זה צד יורד
סטס למה קורץ יפכבנה במקו' יסגלנה
אע״פ שאסוי לקרוי'לזות א׳שלא מןהכתב
קטב אס סטה הקור' איןמקזירץ אומו
קסגכמה קורץ כתור׳ואס יצאו מקצתן
צבור שאץ לססס״ת אס קורץ כחומסין
דין נמצא טטות בס״ת באחד מן כסומ׳שין *
אס מות׳לברך ולקרו׳כס״ת פסיל  :נמצ'
טעו׳בס״תאס סוזרי׳לקרו׳יס״ת כסר
קטר מדלגין מביא ואין מדלגין
בתור ' :טעס למה בסב׳סיס בו סמן מדלגין
צלז׳ההפטי־׳וקוריןסוש אשיש  :כ  0סוציאין
סני ס״תואין להס אלא אח׳בזמן הזה אס
גולליןס' תבצבו' :איןסותחיןואיןמסירין
מפת ספר ב מד שיגללו ספר ראשון
 HDDדיני המתרגם והקורא
לא יתרגם החזן עצמו
 Dpאסו ' לצא ' כסס״ת פתוח ואפי׳כין
פסוק לפסוק אבל בין גברא לגברא סרי
אס מיתר לקיו' הפרסה טניס מקרא וא׳
תרגוס בסטת קריאת התורה
אס מותר לטיין נסעת קריאת התורס
אפי' בין גברא לגברא אסור לסער
אסור לספר כסהחפטיר קורא בנביא
 Dpאסור לאחוז ם״ מ כלא מספקת
טטס למנהג האסכנזי' סאוחזין ס״ת טרו׳
אם יס ליזהר בסאר כתבי הקד' מלאוחזס
ערומי׳ :נכון לקכו׳להוצי׳ס״ת ולתתוכיד
כחזן וכן נכון לקנו׳להוסי' המעילי׳לגולל
 ncpאין ס״ץיסאי להפפייהתיב׳בצבו׳
קטם אין הצבור רשאי לצאת מב״ה טד
סיכטל ס״ת

ההכרתי

בית

הכנסת

קץ כופין בני העיר זה חת זה לבנו׳ב״ה
והיאך בוכין אותה ויסיבתסכבוכה כנגד
ב״האץדי לו בהרחקת ד׳אמות
אס יס קטס׳בין הקהל ואינ׳יכולי׳להשוו׳
דעתם לברור ראסיס
קנא קדוסת ב״ה ואס מוטיל בה תנאי
יחיד הקובע מדרס בביתו אץ לו קדוסה
מותר ליישן בבית המדרס  :לצורך בית
הכנסת מומר ליישן בו  :אסמות׳לימס
בבית הכנסת בסכין
אובכוסאוכראש
מגולה או בטיט שעל גב רגלו
אס מותר להשתמש בעלייה שטל גבי ב״ה
קנב איסור סתיר׳ב״ה כדי לבנו׳אסרת
קנג בית הכנסת מותר לעשותו בית
המדרס אבל לא ממדרס לב״ה
מטפחות תורה וחומשים לוקחים כסס
ככיאיס וכתובים
אס מותר למכור ס״ת יסן ליקח כו  :חרס
היאך מועיל תנאי למעות שגבו לקדושה
אחת לשנותם לקדושה קלה ממנה
תנאי שבט' טובי העיר לשנו' דבר קדושה
לקלה ממנה
אסמוכרץבית הכנסת ללמוד תורה
פירוש כמעמד אנשי כעיר
מי שיס לו ירושה לאי זה דבר בבי׳הכנסת
אינו רשאי למוכמ לאחר
אס סוכייס ב״ה לצורךמצוה אחית
המקדיש קרק׳לבית הככסת והקהל רוצי׳
לבנות עליו בית המדרש והוא צווח
א© אלם .אסר חלקו מכ״ה או ספייס
מיסהיתה בית המס׳ בביתו אס רשאין
הצבור לשנותה לבית
אחר׳■* . .
כלי הקדש סכהגו להביאה לב״ה בחגים
אין יכיליס להוציא ' לחולין והקהל יכולין
לתפסם להקדש אחר מיתת המקדיש
דין כתב שנמצא אסר מיתת אד© ,וכתוב
בו שהקד יש כלים
ס״ת שהוחזק
שהוא
של
אבותיו
של
ראוק

אב

אץ

פרטי
אין הצבור יכולין להחזיק בו  :אין לקנות
לתש מישי קדושה מעילי׳ שנשתמש בהם
הדיוט  :אדסשהיה רגילבשו׳מצו׳ואירעו
אונס ונמנו הקהל לאח׳וכשעבר האונס
רצה לחזו ' למצותו  :לא שייך ירוש׳במצו׳:
מעיל שתפור מסתי׳פשמן אי זס צד יפי'
טל הס״ת

קנד למה נהגו להניחסידורי׳וספריס

 .על גבי בגד הפרוס על התיכה
צרי׳ליזה׳ שלא יהיו מספחו׳ססרי׳שעטנז
מה היא קדושת ספסלים שכבי׳ה
אי שרי לשנו' הכלונסותלפחי׳שמסמני'
בו הס״ת לקריאה  ;-אמן שמניחי׳בו ס״ת
אימתי אין בו קדוש׳-־מטפחות המייחדים
לס״ת אחד אס מית' להשתמ׳כהס לספרי
תורהאחריס • נמת ע״ז שכיב ןהגלס
אסו׳להדליקן בב״ה • עכב' שנפל בסמן
אס מותר להדליקובב׳יס • אס מותי
להשתמש לאורנרב״ה או להדליק ממנו
קהל שקנו ס״ת והתנו שאס ירצה א׳מהס
לצא׳מהעי' יתנו לו חלקו והוקיר הספרי'
קנה צריך לקבוע עתיס לתורה

יקנו משא ומתן באמונ׳ועם דגוים
עע״זביום
אירס׳ •
קם

אימתי זמן ספוד לכל אדם ולת״ח

דיני נטיבת ידים וברכותיה
קנח ?! הזהר בלי וברכתו והניגוב

מס צריך ליטול מיס אתמני׳וציי׳ לסעוד
סעוד ' שלישי' בשב׳ואין לו מי כדי לזו ולזו
פת לבא׳בכסכי׳או לחמניו׳אס טפונין כ״י
אוכל פחות מכביצ ' אס צריך נטילת ידים
דין נטילה לדבר ססכולו כמשקה ואס
מכרכין עליה ופא' דקדוקי'• המטבל ראש
סירק במשקה ואין ידיו נוגעת במשקם
אם צריך נטילת ידים • אס צריך נטילת
ידיס לשתיה  .על אי זה משקין הצריכו
כטילה לדבר סטבולו במשקה
בסר צלי אס טמון נטילת ידים
נטל ידיו לדבר סטבילו במשק׳ואח״כ מל
לאכול לחס אס עלתה לו אותה נטילה
אס צריך ליטול ידיו לתבשיל מתפיס  :מי
סהי׳במדב׳או שיש לו סכל אוכל בלא לי
המטביל ידיו או ששופך עליה׳רביעי׳אינו
צריך לנגב ידיו

קנם
גברא

דין בבי שנוטלקממנו וכת

שעור נקב בכונס מסקס
בלי שנקב אימתי מותר ליטול דרך פיו
כובעים סל לבדי' אס נוטליס מ הס לידי'
אס מות' ליטול ידו אחת מן הכלי וישפוך
ממכה לידו האחר' או לשפשפה כחברתה
המשים ידו קרוב לשפיל סמי' מכלי ולא
תחת השפיכה ממס
קטן כן כמה שניכו כשר ליתן לידים
אס צריך כווצה לנטילת ידים
טבילת ידי׳אס היא כפרה בפתו׳ממ׳סאס
המטביל ידיו במי גשמים כשהן ! ותלין
שאיבה פהמשיכו׳אס כפרה לנטילת ידים
המטביל ידיו אין צריך שטיפה ב' פעמים
ולא ניגוב להגביה ידו
לא יקח מהנהר סיס בידו אחת וימן על
חברתה
ידו אחתבנטילה רדו אחת כסב ילה ידיו
צוהורות המטביל ידיו כיצד מברך

קם מים הראויין ׳לנטילה ושיעורן
טעס למס מיס שנשתנה מראייהןפסולו ' .
מיס■ שצינן בהס יין פסולים
מיס שלפני הנפח ושלפני הסער ושפתו
מהם תמגוליס צם כשרי' לנטילת ידים
מי מקויה־אומי מעיין שעשה בהןמלאב'
נוטלין לידי׳מיביחושי' אדומים ומכל דבר
שתפלת ברייתו מן סמים
סלוגתא דרבוותא בנ״י נקטינןלקולא■

רמזי

מור

אורח

חיים

ספק בטהרת ידיסויש לו מיס מזומנים
כלי שהיה בו רביעית מיס כשרים ונתן
לתוכו מעט מיס פסולים
בל הדברי׳ העולים למדת מקוהכמושלג
וברר וכו׳עוליס לשעור רביעית
מיס שנגע בסס מי שלא נטל ידיו
אס נוטלין לידים ביין או במי פירות
שנים שנטלו שתי ידיכס זו משמינית וזו
משמינית וחוזרים ומתערבים בקלוח
רביעית שאמרו בין שנוטל ידו אחת כץ
שנוטל שתיהס בין של גדול בין של קטן
נטלו שני בני אדס זה ידו א ' וזה ידו אח'
וחזר הפני ונטל ידו השניה

קסא בלדבר שחוצ׳בטבילה חוצץ
בנ״י ועד איזה פרק צריך ליטול
באיזה עכין יטיל ידיו שלא יצטרך להגביה
ייסוב דברי ה״ר יונה שכת׳צרי' שלא יגביה
ידיו • טעם למה לא כת׳הרמ״ב׳קצת דיני
נטילת ידיס כהלכות ברכות1
אס צריך לשפשף ידיו בשעת נטילה
כמה צריך ליזהר המפעשף ידיו

קסג

האוכל אלפ שאינו נוגע
באוכל צריך נטילה

המאכיל את התינוק אס צריך ליטול ידיו

קסד נוטל אדם ידיו שחרית ומתג'
עליהם כל היום
העומד בסעוד׳ונזט־ שנגע כמקום מטונף
איזה מקום הטנופת לדבר זה

קסה מי שיבא מב״ה ורצ׳ליטול
ידיו לאכילה׳
קסו אם רשאי להפסי׳בקנטילה
לברכת המוציא
קדוש והבדלה לא הוו הסת דעת כיון
שדעתו לאכול מיד

קסז מאיז׳מקוסבוצע וכמה יבצע
ואסשכח או מסופק אסבצע
ודברים שבלילתן רכה או עבה
בשבת מברך ברכת המוציא קודס שיחתוך
אימתי או׳ברשות מורי ואימתי סבר! מורי
אץ לברך ממציא קודם שיתפוס הלסס
טעס למה נהגו לבצוע על המלח
ראובן הייה כוטל ידיו ובירך יעקב המוציא
ואח"  :כגב ראובן ידיו ובירך על נטילת
ידיס לא הוי הפסק
אבל הבוצע מפס והשיחו המסוכץדעתן
קודס שיאכלו אס צריכין לחזור ולכאך
היה לפניו פת שאיכה צריכה ליפתןובירך
ואמר הביאו ליפתן אי הוי הפסק
היה לפניו ליפתן אח׳ואשר הביאו ליפתן
אחי אי הוו הפסק
היו רוכב ין ואמת נאכל אס מצטיפין
אם לא קבעו מקו׳ ונתכוון המכר' להיציא'
אס יכול להוציא את חברו בסבת מביכת
המוצי׳או ברכ' הייןאע״פ שאינו אוכל עמו
אס יש' ליזהר שלא להאכיל חיה או עוף או
גוי מחתיכה שנוגעת בה חתיכת המוציא
הבוצע אס הוא נותן פרוסה כיד האוכל
אסצייך לאכול פרוסת המוציא קורס
שיאכל פת אחר . .

קפח דיני הלחמים איזה קודם
לפציעה ואיזה חייב בברכ׳המוצי'
היו לפניו שתי כברות שלימות אח׳גדולס
וא׳קטנה מביך המוציא על הגדולה
אס אין לאדם אלא שני חצאי לסס יסירם
בעץ או כסוס דבר
לחס סלם ובו דסק פרוס׳יפריד הפרוסה
הבוצע על פת של גויס מפני שהוא יותר
יפה מותר לו לאכול כל הסעודה ממנו
טיסה שנלושה במים ושאר משקין אימתי
מכירך עליה המוציא
אס קבע סעודתו על הפת ואח״כ הניאו
ול לחמניות מה מברך

חרושים

מהר״י

קארי זצ״ל

השורה פירורין במיס או ביין אינו מכרך
עליו המוציא ולא שלש מכות
סשטי״ל מברכין עליו המוציא

קסט מאי זה תבשי׳צרי׳ליתןלשמ'
קע אין משיחין בסעוד׳ ודרך ארץ

ובאיזה אצבע אוכל מלח ומאיזה טעסאץ
אוכלין אותי עכשיו

קפ

הפרת המפה וכיבוד הבית
קורם ברכת המזון

סעס למה מכסין הפבץ בשעת ברע'המזון
דיןסיור פת על שולחני בשעת ברב׳המזון

ססותכוס מיס או יין ומניח כיכרי
שישת׳חברו מה יעס׳אס יקנח
מקו׳נסיק
'
קפא טעם למה מים אחרונים חוב׳
הפה או אס ישפו׳דרך סס מהמסק׳הנשא' אס יש מיס פסוליס למיס אסיוכיס
קעא אימתי עושה אדם צרכיו פירוש מיס אחרונים מפסילץ מן הגדול
שיעור תכיפות נטילת ירים לברכס
בפת ובמשקין
קעב שכח והכני׳לתוך פיו משקין פירוש אין מכבדין בידיס מזיהמות
מיס אחרונים אין לטפוך עליה׳ שלא פעס
אואוכלין בלא ברכה
קעג מים אמצעיי׳ובשר אחר גבל אסת כל בד • אס צריך לנגב ידיו

ואיפכא ושנים אוכלין
אחד זה בשר וזה גבינה

בע

שלחן

אס נוטלים עיסאחרוניס בכל מיני מסןץ

קפב באיזה משק׳מכרך ברכ׳המזון
מיס אמצעים באי זה דברים דינס כמיס ועיין בסמוך

ראשונים ובאי זה דברים כאחרונים
מי שאכל בשר ושהא קצ ' ואס״ב סצ׳ בשר
כין שיניו • שלא לאכול בשר אסר גבינה
בסעוד׳אחת •משפט קינות הפה בין גבל
לבשר ופס צריך הדחת הסה

קעד אימתי מברך על יין שבתוך
הסעודה ויין מלפניה ולאחרי׳ ואם
אחד מברך לכלם ודיני המוגמר
יין ההבדל ' אימתי פוט׳ייןשבתו׳ה סעודה
יין שלאחר המזון ליתיה בזמן הזה כלל
יין שלפני המזוןברכ׳המזו׳פוטרתו מביב'
שלאחריו אפי׳אין לו יין בתוך המזון
בא לה׳ייןבתו׳הסעוד׳ונתנוונו המסובין
שאחד יפטור אותס
בכל מקו׳סאח׳מיר׳לכלן צרי׳שיהיו קבועי'
אס אימוצי׳את כלן בכרכ׳הפי׳וברלהיץ
פעס למה אח׳פוער את כלס ביין הבדלה
כיון סמכדיליס עומדים

מיס פגומים אס פסולים למזוג בהם כוס
קדוש והבדלה וברכה
אסכו׳שלפני המבי־׳אינו פגו׳והשא׳פגומי׳

קפג פי׳י׳רברים שנאמרו ככוס של
ברכ׳וכמה מהם אנו צריפי'לעשות
אימתי אין צריך הכוס הדסה ושטיפה
כוס של ברכס אס צריך מזיגה
צריך למזוג הכום כשמגיע לברכתהארץ
אסשמאלמסייעלימין • איטיבאיזהיד
נוטל הכוס • אס סס כין כי־כה לברכה
כל אחד מהמשוב,׳ אומר בלחש עסהמברן
אס ברך ברכת המזון עומד או מהלך
ביכה מעין שלש אס צריך לאומיה מיושב
אסור לברך והוא עוסק במלאכתו
יכול לכרך כשהוא מיסב
אין נותנין כוס של כיכ׳לירךאלא לטו׳עין

קפד אכל ושכח ולא ביר׳או מסופ'
אס פירך וער כמה מברך
קעה ברכי הטו׳ והמטי׳על שגוי יין קפה ברכת המזקנאמר׳ככל לשון
ברכת הטוב והמטיב אס הוא אפי׳על יין וצריך להוציא בשפתיו

ששתה ממנו תוך שלשים יוס
אכסכאי ואורח אס מביך הטוב והמטיב
היה שות' יין חדש והביאו לו יין ישן אס
צרי׳לכרך בפ״ה  :אס מברך כטוב והמטי׳
אח׳שפייתו -־כלה יין ראםוןוא 0״כ הביאו
לו יין אחר אס מבר׳סטוב וסמטי’ -טע 'למ'
מברכיןעלסנויייןואיןמכיכי ' על שנוי פת

צריך כעל הבית לברך ברב המזין כקול רס
ברך וצואה מגדו או שהיה שכור אסכריך ^
לחזור ולברך

קפו נשי׳אסמוציאו׳אתהאנשי׳י״ח
קפזנוס' כרב' ראשוני ושני ,ומי תקי'

נשים ומכריס אס אומייס ברית ותורה
בבי־כתהאיץ • שכס מלומי מל הנסים

קעו דיני פרפרת שלפני המזון קפח נוסח ברכה שלישי׳ ואם טע'
קעז דין דברים ולא הזכיר שנת ור״וז
ולאחריו
הבאים פתו׳הפעוד' מחם' הפעור' אס חותס בונה ברשמיו ירושלס
צ״לזומו בסורק • שלש שאכלו כשבת
או שלא מחמ׳הסעורילענין ברכה
כיצד ראוי לנהוג לענין ברכי בפי רו׳הבאי'
בסעודה
דבייס הבאיסלפכי הסעוד׳ ודעתו לאכול
פת אחריהם אס טעונים ברכ׳לאסריהס

וזימנו ושכחו להזכיר מעין המאורע •
אס חייב אדס לאכול פת ביום טוב
אכל סעודה רביעית ושכח להזכיר
היה אוכל במ״ש וגמ' סעודתובשב׳אוהי'
אוכל בסבת וגמ' סעודתו כמ״ש אם מזכי'

שינה מקומו ואח״כ חזר למקומו הראשון
אס צרי נחזי׳ולבר '• אכל במזרח׳סל תאנ'
ובא לאכול במערבה צריך לחזו' ולברך
היה אוכל וקראו חבירו לדבר עסו ויצ ׳ לו
לפתח וחזר אס צריך,לחזור ולברן
\
אס מות׳לסכות מקומו בהכיחסס זקן או
חולה  :אי בעינן דוק׳הניס זקן .או חולה או
אפי ' ילד ובריא  :מי ששינה מקומו ויש לו
מאותו המין לאכול במקו השני וכן מלכי
דרכים האוכלי׳דרך הילוכן
ישן בתוך הספור ה לא הוי הפסק

קפט נופ׳ברכ׳רביעי׳ועל מה כתקני

קעח שינוי' מקו׳אימתי מצרי׳ ברב׳

קעט; פי' נמל ידיו אפור לאכול
הבלן ונבריך אימתי הוי הסיח דעת
.גמר בלבו מלאכול או מלשתו ' ונמלך א.ס
צריך לחזור ולברך
היו סותיס ואמרו באו ונקדש או נבדיל
נטל הכוס לברך דינוסאומסב לן ונבריך
הרגילי׳ לאכול מיני סירית .ומבי 6י' לסס
זה אחר זה אס צרי׳לברך על כלאח׳ואחד
לא אכל מלס בסו׳אכ׳־לפו פו לא שת׳מי'

לרחוץ כו' סל כרכ׳כמי׳ולהעביר׳על עיניו

קצ טעם למה בכה״מ מכרך
בפ״הג בסוף ובקשו׳והברליבתחל׳
אס צריך להטיל מכוס המכר׳לשא ' כוסות

קצא פועלים העושים מלאכ׳אצל
כ״ה מח מניפים
/
קצב נוסח ברכת זימון לשלשה
ולעשרה ולאלף
קצג האוכלים כאחד אםבחלקי'
האוכלים רוככיס אימתי מצטרפין לזימון
בעל הבי׳עם מי ביתו שלא נקבעו יחד
אס רשאים ליסלק

קצר ג׳ שאכלו כא׳ושכ׳א׳מהם או
שני׳ונרכו לעצמ׳אסמזמניןעמהם
קצה ב׳חבורות שאכלו כפי׳ אחר
או בביבתי׳אימתי מצטרפקלזימון
קצו אין מזמנין על אכיל׳ איסו׳וג'
שמורד ין

פרטי רמזי  .טור אורח חיים חרושים מהרר״י קארו זצ״ל
שמוררקהנאה זח מזה

י /

אכל אסור במקום סככה אס מביך מליו

קצז דיני צירוף לגי ולעשרה
המכטיף לעשרה אס צריך לאכול כזית
אוכלדייס׳אי חשו' סוכל דגןלהצטר'
לזמין :אכל ולא שתה אסחיי׳בכרכ׳המזון
מדאוריתא •
מי שאכל ולא שתה אס
מוציא ידי חובתן אחרים שאכלו ושתו

עליו :רקיקין דקים שמניחים עליהם
מרקח׳ברכת המרקח׳פוטק

ריג באיז׳דברי׳פוטר  .א' את חבירו
אימתי כוי שומע כעונה

ריר כל הברכו׳צריכין שם ומלכות
רטו עלאיזוכרכ׳עונין אמן
ריר על ריח טוב מבר' לפניו ולא
לאחריו

קצח גיאו י' שאכלו ונכנס אחד
ומצאם מזמנין
קצט שמש וכותי וליה וגר שלא ריז הנכנ׳לחנותו של בש׳וישב שם
טבל ואונן אם מזמנקעליהם כל היום או יוצא ונכנס
ר פי׳גיישאכלו כא א׳מפסי' לשני׳ על איזה בשמים אין מברכין
ואין שנים פפסיקק לאחר
רית לבר׳על מקו׳שנעשו בו נסים׳
והרואה אשתו של לוט .
רא־ מי מברך ברכת המזון
רב ברב'פירו׳האילןוייןחי ומבושל _ על כל נס שיש בו קדוש השם מברהין

הבי־צו לפניו עצי בסמי ' ופשביבשמי׳על
איזה מכרך תחלה

סחט אשגול סל מנביס מכרך עליו בפה״ג
כינת מי• שריית צמוקים ותאנים
ברכת יין שנתערב בו סכר

כלל בברכות
רג על פימת הארץ מברךבפז־ז״א

סי׳לידפ איזהו שרי העץ אוערי האדמה
ברכת פימת אילן סרק

באו מליו גכבי׳בליל׳וכא לידי סכינ' וכיוצ׳
בזה אס מכרך שעפה לי נס
הנעשה לו נס מברך הגומל

ריט דין ארבעה צריכים להודות
נפעליופופ׳וכיוצ׳בכסי׳אלואסכרי׳הגומ׳

רב הטב׳חלו׳בג׳ותעני׳חלום בשב׳
סבת שסל כו מעני׳סיכן

מזכיר של

תענית

רבא ברכ׳־הגשמיסומתי יאמ׳אות'

רד ברכת שהכל כגון בש׳יוגכינח
ודגי׳וכיוצ׳בו ויין שההמי׳ ותבשיל
שנשתנה וקור׳ושקדי׳רכים ושכר רכב מח מברך על שמועו׳ ,טובות
תמרי' ושעורי׳ ודבש של צרעין רכג כרכ׳לידת אשתו זכר וברכה
מיתת אביו
והשותה מים ילצמאו
ברכת הגשמים אס נוהגת עכשיו

חומץ מאימתי מכרכין עליושהכל
ברכת מי שעורים • ברכת יין ממזוג
אס מכרך על דבר שהוא ליפואס
כרכת,מיני דבש מנושל בחלב חטה
ברכת ענבים סו צורלואמבושלי׳שקורי'
קונפ׳־״טו -ברכשומשמין שלמין וסחוקיס
ושמנן • ברכת דכר שמסופק בברכתו

רה ברכת חירקו' ופירות וקטניות
ברכת מיס שבשלו כהסירקות מסבשר או
בלא כשר > ברכת סחיטות ירקות
כרכ׳ירקית חתומ׳חתיכויקטנו׳אולכושי'
רו ביר׳על פיח־׳האי׳לןבפה״א ועל

צ״ל ילד׳אשתך זכר ומת מבר׳הטו׳והמטי'

רנד ברכת הרואה ע״ז או מקום
שנעקרה ממנו ובבל ובית נמכר
נצר וגוב אריות וכבשן האש

הרוא׳ס׳רימא ביחד אש׳שמופלג כחכמה.
והרוא׳חכמי׳אז־ מלכים וקברי ישרא׳ועע״ז

רכה הרואה חנית לזמן ובריות
משונה ופרי ח דש
ע כביס ותירוש ותאניםסחימ׳ולבנדת צי
חשוכים סני מינים לפנין שהחיינו
אין מברכין שהחיינו על סכוסר

רבו ברכת אלוגות מוציאי׳פידות
פירות הא « בפה״ע או שהכל רכז ברנ׳זיקי׳חועו׳ וברקי׳ ורעמים
ורוחות
ומסופק מאיזה ' מין הוא
סוי לפניו אתרוג וזית וקר' וברךפל רכח ברכת ימים ונהרות ' הרים
האתרוג • חס צריך לחזו ' ולברך על הזית .וגבעות ומדברות מט הגדול

היה אוכל מפוחים ובירך פליהסואח״ב
הביאו לפניך אגחי׳ -כרך על הכוס ונשפך
והביאו לו כוס אח׳אס צריך לשזור ולברך
כדך על אוכל על דעת שיאכל סף משאר
אוכלים וכפל הראשון מידו .
■ הלכות תפלת מנחה
ברך על המצו' לעשותה או על דב׳לאכלו רלבלמול׳יזהר אדסבתפל׳המנח׳נצנו'
ולא עלת בידו לפי שפה ואח״כ עלת בידו
 .המתפללי׳פנש׳ואין שהו ביו'לחזו׳ש״צי״ס■
דר'עלסי'יןוצמצ'סהו' תי' ולפניכמסוניןיין האוצליס בסעודת נפואין והשעה עובר'
רז ברב' ראשונה של פירות העץ למפלת המנח ' :חלוק בין .ערבית■ לשאר
והארמודב' שאיןגידולו מןהארץ׳ .מפלות לעצין אם התחילו אין מפסיקין
פי׳כרכ׳בוי נפשו׳דכות ואס סותמים 3ה .רלגזמןתפל׳המכח׳ואסצרי׳להקזי׳אש׳מי'
ררר שכ׳אוהזי׳ולא התפל׳מצח טע ' ולא
רח כרכה אחרונה שעל ה׳מינים
התפל׳ מנס׳שאומ ערבי׳ב ' אסאומ׳אשרי■
שנשתבחה .בהם א״י
דלהתפלת עיבי׳אם היא
חויב'
ואימתי■
ברכת קמח סממנים למוךשקדי׳סעושין
לשול׳וקמח לתוךגרי 0יץו  0לת לתו האזרז היא זמנה :
זמן ק״ש של ערבית
ברכ׳אחרונ׳של הכוס׳מממש׳המיני׳כשהן טפס למה קדחין ק״ש קודם צאת סגכבי'
אסמברךפלק״& שעל מטתו
שייסאו קליו '■ כרב׳ג׳ אס פוסד׳יזפיןשלש
רט היה בידו כוס מיס ופבו -שהו' צבו' הקורים ק״ש קוד' צאת הככבי׳היאך
יתנהג האד'  :פוף זמן ק״ס סל ערבית
יין איפב׳ זפתח ארעתא דאידך
ונזכ׳וסיי' כדינראו שאמר שניהם י אסו׳לאכול או לישן משהגיע ,זמןק״ש ע1
רי ברכיראשונ׳אפייעלכל שהו  .ס׳יקי׳סוף זמכ׳לאנו' ואס יאע השכימו

רכטיברכ' הקסת וכרב ' חמיה׳בתקופתה
ולמ׳בסהי־יוכצבי׳מןססרומ׳ומזלו׳בפת'
■־
רלסמתפל׳עלמה ספכ׳הריזו תסל׳שוא׳
רלא אפור לישן כיוס יותר משיכ הסיס

ריא היו לפניו מיני' הרבה לע אין׳ ידלו כמה ברכות מברך,לפניה
ילאחדיה .ונוסחתם
מהם מברך תחלה
דלז פדר תפלת ערבית .
 .מבשיל קמח כוסמין או סיפון אס מקדים
רלח ,צריך ליזהר בקימור חלילו!
ביכמולגפן ומאנה וימון
■
יותר .מבשל יום
ריב מבר׳על העק׳ופוט׳ ^ תהטפל'
אוכל )mכל צדי למת' השתיי׳ אס מבר׳

רלטמצוה לקרות קישעל0טו#

אם די בפרשה ראשונה
צין אוכלים ולא שותים ולא מדברי׳ צחי
ק״ם שלפני מטתו

רמ -לא יהא תיל עם אשתו ביות׳
חמן עונה .י
הישןעל מט׳שתיכו' יסןעצי' פי ' כנ ותןמטתו
בין צפון לדרוס הריין ליה כניס זכרים.

רמא לא ישתין בפני מטתו
■ ערום
לקום בזריזות לעבוד' הסס קוד ' צור היום

או תנוד או להניח׳בהם או■ לסמוך
לה והיתרו
אס מוחי לסמוך קדרה אצל האש סמוך
לחשכה  :אס מותר להחזיר מכירה לכירה
מנויים שלנו אס ים להם דין כירה
כחזיר בשוגג אס הואאסור• דין להטמין
מיס חמין לימן לקדר'בסב ' :פירו' ככאכלי'
קייס אס מותילהשהותס פל גכי כירה
טפס למה נוהגיס עכשיו להשהות' כתנור
או ככופח ומכסים פי התנור בבגדים
סמך לנוהגים להסזי 'תכשיל לתג ו' בשמן
הנך גזרות דגזרינן פס סס גס בהשמנה
דלצורך תחר

הלכות שבת
רמב  .שכר המענג אתהשבת¬
■ והמשמר כהלכתו
רמג היתר
שכירות מרחץ ושדה רנד איפור שהיית צלי והיתרו
ותנור לגוי
צם מות' לימן פש״טיד׳לתנו׳סמו׳לחשיכ'
רמד בנין בית או עשיית מלאב׳ בתנוריס שלנו צס מית ' לרדו' פת בשמן
 .ע׳יי גוי בקבלנות
יהודי הדר ביישוב לבדו אסור ליתן לגוי רנה איסור עשיית מדורה סמוך
מפו׳נהשכי׳לו פועלי' בחבה וכי״טניכודי לחשכה והיתרו
הקונה מכס ומשכי' גוי לקכל מכס בשכת
צדס חשוב סכנו לו כשבת בי ' חוץ לתחום
לא יכנס בו  :להניח ישראל לגוי לעסות
מלאכתו כשכתצס צסורמדצוריתא
ספינ׳הידוע׳לישראל אסור להשכיר' לגוי

רנו עניןשש תקיעות שתוקעק
כערב שבת
רנז
איסו׳הטמנה
בשב
'
אפי׳בדבר
שאינו מוסיף הבל והיתרו
היתר הנח׳קדרה בתנור סתו׳סמו׳לגחלי׳
שכס והטמין כדבר המוסיף הבל

רמה ישראל וגוי שקבלו שרה או
תנור בשותפות או שלקח ישראל רנח אם מותר ליתן כלי שישוב
משכון מגוי
דבר הם או צוק ע״ג קריר' טמונה
ישראל וגוי שקבלו שדה סתם ולא התנו ולטוח פיו בבצק
אס יש תקון לדכר
רנט דברים שטמן בהם איז׳ אסור
ישראל וגוי שלקחו רחייס־סל מיס
מנור של ישראל שנתת לאופ׳גוי וזה נוט׳ לטלטל׳וכיצ' נוטל הקדיר׳ ומחזיר'
■ יוס טוב שחל להיות בערב סבת צס יכול
כך ימיס והלה נוטל כך ימיס כנגדו
להטמין כצכניס
צס מומיליתן לגוי מלבושי '
לעכו׳בשב'
צס מותי לסתור בשבת סתימת תנור
מרחץ שלקחו ישראל וגוי
בשותפות
השתקה בטיט וצס מות ' לחזור ולסוממו
צסצפו גוי' בתנורו סל ישיא' בעל כרמו
היכצ דאיכא גחלים לוחשות סביב לקדר"
סכרו אסור • חלופי סכי סכת אסור
צין לסלק הקדרה
ישראל וגע שקבלקעפיי ' מטבע מהמלך רס מצות רחיצה בליש
ישראל וגוי השותפי' בכהמ'* מקוןלישרא'
שהשכיר שווייס לגוי ושורש בסם כשבת רסאדברי׳ האסורייבין השמשות

רמו שכירות כלים ובהמה לסי
הפקר בפני כמה

רמז שליחו׳אגר׳ ביד גוי קור׳ השב'

והמיתרים

צס יס להוסיף בשבת מחול על הקדש
כמההוצ זמןהתוספ׳זמצי זה שפהאץ
ממרכין צמ״ס שעדין הוצ יוס

רפי סדור חשלהן מבעוד ׳יום
וללבוש מדים נאים ולשמוח
בביאת שבת
רסג ליזהרלעשו׳גר יפה וידליק
לפתילות והוא קורם לנר חנוכה
וקידוש היום

צם קצץ טס הגוי להוליך אגרת ואמ׳לילך■
בסבת אסור * גוי הולך מעצמו למקום
אחד ישראל נותן לו אתת
אס הגוי צמ' לישראל שרוצה להוליך כתב
בחנס למקום שהוא רוצה מותר • השולח
אגרות כיד גוי ועתיד לקצו׳עמו• מי סיס
לו פכי׳לזמן צם מות׳לשלסו כע״ס באגיץ' טעס למה נהגו להדליק סתי נתת
צימתי חיי ' האיש להדליה כר שכת ולברך
רמה איסור
הפלגה יבספינה קודם .עליו
חשבת זהיתרו
אס מזת׳לפדו בשייר במדבר שהוא ידוע מצי זו שעה רשצי לסקרי' ולהדלי' נר סב׳
שצרי'לשל'שבת :אס פיר׳וסוצרלצא׳בשב' אסצרי׳לברךפל הדלק׳בנר כי״ט צו בי״ה
טפס לנוהגים שספתילה שהדליקו בה
חוץ לתקו׳ונכנסלעיר צם■ מהלך את כלה
רמט איפור לצור על העיירות משליכין אותהלארץ
יחיד שהקדים והתפלל ערמת מבעו׳יוס
הורס השבת והיתרו
יצס צסור בעשיית מלאכה • רוב הקהל
מ
מצותלהכיןלשב׳ביוסהששי
קבלו סבת המיעוט נמשכים צחריהס י
בבקדיהוא' בעצמו
'יצרם סבצ לנדיר וכב׳התסילו הקהל ביכו
רנא איפו׳מלאב בע״ש מן המנה׳ ויש עליו מעות
ולמעלה והיתרו
יחיד צו צבו' שהיו סבויו׳פחשכ׳והמפללו
ספי יש ראל אס
מותר
לסמי
כע״ש
מן
סל שכת ואסר יכן זרקה ממה צס מותרין
המנס׳ולמעל׳ -צס מותר לארס אש׳בע״ש
בעשיית מלאכה

רנב היתר התחלת מלאכה בע״ש
והיא נגמרת בשבת ואיסורו .
נתן כליו לכובס נכרי וראהו עושה בהם
בשבת • האומר לגוי מבעוד יום שיחתוך
ערב כדי שתהא מ; ומג' למ״ס שהוא יום
הושענה רבה :אם יש חלוק בגוי המקבל
קבולתבין בחכ לבשכר• :עשה' גר מ5אכ
 3פלאם מומר ללבוש אותו כלי:בשבת

תג איסו; שהיית קריר ע״גכירח!

ימי סלצ התפלל מנחה ופנו הקהל ברכו
.התפלל מנחהיובא לב״ה סמיך לברכו
ישראל שקבל סכתצס עותר לועי־ לסבת
שלא קבל שבת לעשות לו מלאכה
טפט לנוסגי׳נהרליק ני קורס זמןהדלקס
 6וצס״כ מדליקין ממנה ני של שכת
שכיס צו ג בעלי כתיס פצוצלי׳כימקי צת!
) a) j

א

ג צם

פרטי
אס נ 5אחדמכרך לע מנורה סלו
המדליקין בזויות הבית ואוכלים כחצ׳אס
מברכין על ההדלק' :עונשי׳וכפרה שפסקו
על אנסים שנכנסו לעיר כשהקהל יוצאים
מבית הכנסת  :מי שנודע בשבת שעבר
 -עברה ומתיראיס שמא יברח

רפד פתילות שאין מדליקין בהם
בשב׳בקנר שעל השלחן בין שאר
נרות
אין מדליקין כסמרטוטץ אפילו מחורכין

רסה איסור נתינת כלי מנוק' מלא
שמן ע״פ הגר והיתרו

אס מות׳לתת כלי תחת כר של סמו׳אס יש
צד היער ליתן כלי תחת הנר לקבל שמן
כר אחדסלהתרבפנץ מזכר

רפו מי שהחשי' לו בדרך מה יעש׳
בכיסו
ובמציאתו ובתפילי׳
שבראשו ובתבילתו שעל כתפו
והיאך יפרק חמורו

מישהחשי' לו בדר׳והנית כיסו על החמו'
אס אסור להנהיגה בקול רס
אין עמו חרש שוטה וקטןיאם מות׳להוליך
כיסו פחות פחות מד ' אמות
מציאה אס מומ׳להוליכה פחו ' סד ' אמות
אס מותר לרוץ בכיס עד שמגיע לביתו
מי שיצא מביתו סמוך להשיכה וחסכה לו
מצא ארנקי בשבת אסור ליטלו
מי שהחשיך לו כדרך והוא רוכב על סוס
אס ילך והוא רוכב או ירד ילך ברגליו

רסז

ע״ש

בבינח׳אקנופלקעל פניה'

קבל סבת מבעוד יום אס מות׳לאכול מיד

דסח נוסח תפילת ערבי' ופירוש'
ואם טעה בה או לא הזכי׳של שב'
טעה והתחיל לומ׳אתה חונן ומיד כשאמ׳
תיבת אתה נזכר קודם שאמר אתה חונן
מי שהתפלל תפלת חול ולא הזכיר של שב'
הטו ע ' בתפלות סכת ערבית סחרי ' מוסף
מנסה והחליף סל זו בזו  :חין אומריןכרל
אתת מפץ שבע בנית מתנים ואבלים

רסט תמיהא שנהגו לקדשבכייה
ודין טעימתו
רע פ׳במ׳מדליקק ומתי אקלאמרו
טעם למה אין אוערי' במס מרליקץבע״ש
סל חנוכה

רעא

ימה׳לאכולמידוכל דיני
קרוש היום

בצרכי סעודה כבוד יוס קוד' לכבוד לילה
אס לא קדש בליל׳מקד׳ביוס קדו׳של ליל'
אס מקדש מעומד  :מי שאין לו אלא כוס
אחד היאך יעשה קדוש יום ולילה והבדלה
אס לא טעם אחד מהם מלא לוגמיו ובין
כלס טעמו כשעו' :טפס למה הקדוש פותח
בברוך כיון שהיא סמוכה לברכת היין
אסלא אכל אחר קדו׳כזי׳לא יצא ידי קדוש

רעב יינו׳הבשרי׳לקידו' והפסולים
יין לק אס כסר לקדוש
יין קדוש והבדל' פוטר יץ שבתוך המזון

רעג פייאקקידואלא במקו׳ סעוד׳

המתענ׳בשגתאס יכול להוציא אחרים
ידי קידוש ביו׳נסומ׳היאך פוטר כיי ביפו
כוס מילה שהיא בסבת ישקה לתינוק
אס צריך לאכול כמקום נר
?דש לע דעת לאכול שס ונמלך לאכול
במקום אחר או איפכא

רעד כיצד בוצע על שתי
ושיעורה

ככהת

אסבוצט כככר התחתון אוכמליון

רעה איסו׳לפלות ולקרות ולבדוק
כלים לאור הנר והיתרם
אס מותר לקרות לאור נר של שפוס
אס מיתי לקיו' בספר ההגדה כליל פסה
ספל להיות בשבת
. ..

רמזי

טור

אורח

חיים

רעו נכרי שהדלי׳את הנר או עשה
אש או נתן שמן בנד הדול׳איפתי
מותר להשתמש
נכרי סהדלי׳את הנר לצורך ישראל סאסו'
להשתמש לאורו אפילו בקצץ הוא
אס מותר לומר לגוי להביא ני הדלוק
אס יש אס דולקת והרב' טליה סגוינטעס
לנוהגי׳היתר לומר לגוי כשבת לעסו׳אש
רעז נר שאחורי הדלת או שהוא

קבוע בכותל שאחורי ןקדלת או
בדלת עצם'
רעה חילוקי דינין לכבו־נר בשבת
רעט טלטול נר ומנורה ומותר
שמן שבנר
נר שהדליקו כו באותו שבת אם מומר
לטלטלו על ידי תנאי :נר שהדליקו בסבת
לחיה ולחולה וילד׳וכו'  :מנורה שהדליקו
בה אסור לטלטלה על ידי ככר או תינו?
נר שהדליקו בו באומו שבת אס מומר
לטלטלו לצורך גופו או מקומו

רפ קיום עונה בליל שבת ומותר
לבעול בו תא הבתולה
רפא סדר המזמורים ותפל׳ השחר
וחזרתה
פירוש חמדת ימיס אותו קראת
פי׳ישמחו במלכותך וישמחו בך
אין לשחות כולך לבדך אנחנו מודים

רפב ׳ז שקורי׳ ואם מפטיר ,ערלה
טעש למה קורץ סכמה בסבת
אס קורים כנענים לס״ת
מאימתי קטן פולה למנין שכעס
נשים וקטנים כיצד פוליס לסכין שבפס
מנהג חדש בקדיש ביוס שמוציאץ ב׳ס״ת
ססרשכי שנמצא בו טעות
סשר שנקרע אחר שקראו בו שבעה
הקורא בתורה שדילג פסוק אחד

רפגטעסלמה אין קורק בשבתי
בפרשת המוספין
ו* פד כמה פסוקים צריך להפטיר
כמקום שאץ ס״ת אט קורץ ההפטיה
בסקו׳שאץ ישראל יודע להפטי מה יעשו
מפטיר שנשתתק באמצע ההפטרה
למס אין המפטיר מפטיר עד סיגלל ס״ת
סבת שהפרשיות מחוברות איזו הפטיה
מפטירץ  :כשמברך ברכו שאחר ההפסר'
אם רשאים לסלק ספר ההפטרה
טפס למה סזכירין כשמות בשבת ולברך
סעוסקיס בצרכי צבור
אס מועיל ל מתי ' מה שפוסקי׳צדק׳בעדס
פירוש מה שכת׳כשפרי ששופך דמי' חוטא
עד יוצאי מצרי'; אסמדלגץמבי 'סי'קמ״ד

רפה השלמת הפרשה עם הצבור
אס לא השלים פרשיותיו מם הצכו׳משלי'
בשמיני עצרת שניה מקרא ואחד תרגוס
אס קורץהערש׳סמ״ותכסע׳קריא׳התיר'
מלמדי תינוקות אץ צריכין לחזור ולקרו'
הפרשהבסבת  :אפי׳שמעהסרשה מפי
ש״צצריךלהסלי׳פרשיותיו עס הצבור
אץ צריך לקרות ביום טוב פרשת היוס
אץ צריך לחזיר ההפטרה עס הסדר

רפו נוסח תפלימוס׳ופירוש׳וזמגה
אס הקדיס תפלת מוסף לשל שחרית
פירוש תכנת שכת
הנוהגים להתפלל בקול רס עסש״צ
אין אומרים כרכו אחר קדיש בתיא

רפז בקור חולים ואבלים בשבת
רפח אסור להתענות בו שש שעו׳
אם לא בתענית חלום
אסעוסקי׳בשבת בתור' אי נתענוגי׳
טעם למה המתענה בשבת תענית סלוס
קורעיןלוגזרדינו
עלפיזססלום צולזשק 3ס בפ

חרושים

מהרי׳י

קארו

זצ״ל

המתפנה בשבת אס צריך להתענות מיד
ביום ראשון
יש אדם שמות לו לבנו' כשב׳או להתענו'
המתענה בסבת באי זה מקום יאמר עננו

רפט אם יכול לקדש על שאר
 .משקין ומהום הקדו'
אס טוב לקדש על השכר מעל הפת
אס מומר לטעום קודם קדוש דשחרית
היאך יעשה ככוס מילה בשבת

רצ ירב׳בפירו׳כדי להשליק׳כרכו'
סמך למה שנהגו לדרוש כשבת

רצא גדול שכר המקיים סעודה
שלישית וזמנה
יכול להפסיק באמצע סעודה שחרית
בברכה וחוזר וסועד מיד כדי שתמלה לו
לסעודהשל׳־סית
אין לדרוש בצבור להססי׳באמצע ססודה
שחרית כדי שתעלה לו לסבודה שלישית
פי׳סומה מיס בין הסמשו׳כאלו גוזלופר'
פירוש מיני תרגימא
כסיס חייבותכשלש סעודות ולבצועלע
סמי ככרות

סאץ לצלו׳ כתי ? בתי עיני׳של כסףהקבו'
בסלשל׳שלכסף •
סומא אסורלצאת
במקל ואפי׳ביוס טוב • אס מותר לצאת
בטלית וצידיו מקוסליס על כמיפו
אס מותר לצאת במעות הנעורים בבגדו
אס מותר לצא' כטלית או סוד' עלהצואר
אס מותי לצאת מעוטף בטלית
אסמותר להוצי׳מלבוס או חגו׳לצור'יחברו
לצאסבשני מלבושי׳אינוצרי׳אלא לא׳מהן
אסמומ׳לצא׳כבתיידי׳הנקראי׳גואנטיש
אס מותר לצאתבכוכע אע״ג דלא מיהד'
המוציא סער תורה והיו גסמיס יורדים
לא ישטס אדם כליו אפילו מפני הזיעס
היו כליו שטוס ין מע״ס אינו צריך לסלקן
מי שנשרו כליו אסור לנערן
אסמות׳לצאיבמכס׳שעל הראש כדישלא
ירדו גשמים על הצעיפים

אס יוצאין כפאה נכרית שבראש הקרח
אדס שיש לו חבלה כידו אס יטול חתיכה
בגד ויתן עליה • אס מות׳לצאת במצנפת
שתוליןבצואי למי שיש לו מכה כידו
אס מותי לצאת במנעל שאינו של עור
בגדים השרויים במיסאסו׳לנגב׳סמו׳לאש
רצבסד׳מנחה וטעם למה אומרי׳
הריחן מהר צייך לנגב גופו כשעולה
ואני תפלתי
כיצד מותר לרחוץ בנהר
טפסלמהא״אואניתפלתי במנחה בי״ט
שב איסור ניעור טליתו והיתיו
יום טוב שחל להיו' בסבת למה אין קורין
שג כמה אשה יוצאה וכמה אינהיוצאה
במנחה פרשה של יום טוב
שד במ׳העב׳יוצ׳וציוויהאדוןעלשכית׳
טעם למה בקצת ימים אומרים קדיש אחר עבדי׳גוי' סל יסר׳אסמותריןלעשו׳מלאכ'
שה כמה בהמה יוצאה ובמה א יל יוצא׳
קריאת התורה מיד ובקצת ימים מאחיין
צ״ל כתפלת המנחה יום מכוחה וקדושה אס אסו׳לישב בקרון כשהגוי מולי׳הכהמ'
פירוש תפלת מנחה של שבת
גבינו שעושות הגויותבשב' אס מותרות
רצג סד׳ ערבית ולמ'
מאחרי׳
אותו
אס מותר ליתן בהמה למעה
שעור תוספ׳סצריךלהוסי׳מחול טל הקדש
שואיסור למיין בנכסיו מה צריך או
להחשיך על התחום
רצד הבדלה  :טעם למה אין
דין חזנים סמשניריס אומ׳להתפל׳כסב'
מתפללין הביננו במ״ש
סייס ברכת אתה חונן וקודם שהתחיל היאך מופר לפסוק צדקה לעניים בשבת
כריה אפרת נזכרשלא הכדילבתפלס
אסור לשלוח גוי אחר קרובי המת
רצה טעם למהאומרי׳ ויהי נועם אס מותי להחליף משכון לגוי בסבת
אס מותר לקנות בתים מן הגוי בשבת
וסדר קדושה
מותר להכריז אבדה כשבת
רצו סדר הבדלה • מי שאין לו נר על מה
אסו׳להכרי! סכל מי שלא יודי׳זכות ו סיש
מבין בורא מאורי האש • מי שאין לו יין
לו על קי־קע אברזכותי • הקונה מקש
אס מבדיל על הסת או על השכר
בשבת כיצר קונסין אותי • אס מות׳לצא׳
אסמבדילין מיושב
חוץ |תחו' להציל סלא ימייו הגוי׳נפש אח'
אס הביא לחס על השולחן קודס הבדלה
שז אקוי לומר דבר פלוני אעשה למחר
אימתי יטול הבשמים כימין
אס מות׳לספיסמופו׳מעכיני מלכי'ישרי'
אס משקין מכוס הבדלה לכל כני הבית
אסמות׳ליתןמעו׳מע״ש לקנו׳לי מהפרוצ׳
רצז אס צריך לחזר אסר
הבשמים
או למסו׳לו בגדי' מפ״ס והגוימוכר׳בשב'
אס מריחים על הפת ומכרכיןעליו
נהגו להבדיל בבית אף מל פי ששמעו כל שבות דשבות אס הוא מותר במקום מצוה
רזסמומ׳לו׳לגוי להדלי׳לו ני לסעוד ' שבת
בכי בית הנדלה
רצח אס איןלו נר א״צ לחזר אחר נר אס יכול לומר אני חפץ לרכוב למסר
אס ציי׳לחזר אחי ני כמוצאי י״ס אם מותר להחשיך כרי למשו׳מלאכ׳בשד'
או כמרחץ שהוא תוך המסו'
נר שמי פתילות מכני כאבוקה
היתר שאלה בסב׳בלסוןלעז
מברכץ על השלהבת ולא על הגחלת
הלוא׳שבת אס ניתנ׳ליתכע
במוצאי יוה הכעוריס איןמנרכין יעל הנר
איסור קריאה במליצות ומשלים סל שיס'
שהדליק ישראל מגוי
פורים סחל להיות כמוצאי סבת אס צריך חולין אפילוכחול
אס מות׳לקיוח כפכתבחכמו׳חיצוניות
לכרך על הנר קורס קריאת המגלה
אין מברכץעל נר שבתוך הפנס עד שיהא אס מותר לשאול תן השד׳בשבת
א המית לומר לגוי להוצי׳מןהמנו׳התמין
רואה השלכב' ומשתמש לאורה
רצט נוסח הבדל׳ואיסור אכיל׳קוד׳לה כשהקדדס נוגעת בגחלים
סחורה הנפשד׳אס מות לומ׳לגוי להצילה
המתענה ג׳ימיסוג' לילות רצופי׳ומתחין
מלאכה הנעשיתבשב׳ ע י אמיר׳לגוי אס
במ״ססיאך יעשה בכוס ההבדלה
מותר' בהנאה
טעם למה נוהגיןלדלות מיסבמוצאי שכת
אס מותי לומר לגוי לבשל לתינוק
תכף ששמעו כרכו
מותר לומר לגוי בשבת עשה מלאכתך
ש לעול׳יסרר אדם שלחנו כס״ש
אבר יש כאד׳סאינונהנ׳אלא ממאכל מ״ס כין השמשות אין איסור אמירה לגוי
אס מותי להחרים בשבת
טעה למס אומרים פיוטים במ״ס
שח היתר טלטול כלים ואיסורם

שאאיסודילרוץ בשב׳והיתווודין
_  ,אמת המים
אס מופר לטייל בסבת בלי כסוי הראש
לץ טבעת הקבוע בה אבן או שכתובים
נס אותיות

באור דברי׳הסיקצי׳לכמ' סלקי׳מתסלקי'
אס מותי לטלטל תפלין בשבת  :כאור
דרני׳היתי לטלט׳ספוקצ׳שבכל חלק וחלק
נר

פרטי
נר שהדליקו בו באותו 5בת אס מותר
לטצעלדנפירוש אין הכן לגוי
מומי ליגע בדבר המוקצה :דבי המוקצה
אסור לטלטל אפילו מקצתו
מותר לטלטל מוקנה על ידי נפיחה
כלי סנתמפ׳לא יטו׳ממט חרס לכסו׳בס:

שיז דיני קשרי׳חאסורין והמותרי׳
כשבת
בית הצואר שקשרובחוטץ ואינו יכול
להתיר' אלא א״כ חתכס או אס היה פתוח
ותפרו ומצ׳להתירו • אס פות׳לקסו׳דלי
בחבל • קש' שבבג׳שיכול לפשוט הבג' בלא
התר' הקש'• אס מות׳לקשו׳קש׳א׳ואץעליו
קש׳שכי • אי שרי לסתי שלא ע״מ לקשוי
אס מותר לבתק זוג מנעלים שמדבקיס
הרצענים • מותר להכניס אבנט במכנסים

אסא 5רו לשחוק בכדור בשבת
דנ שאין לו מיס אס מומר לקנח כעפר
אסו׳לסא׳תחת אציליו זרע תולעי המשי:
אם מותר לטלטל שעטנז
אס מותר לטלטל מכבדות של תמרה
אס מומר לטלטל אצט״ורלב

שיח המבשל בשבת והשוחט אם
הוא מותר באכילה

אס מומ׳לסלטל כלי זכוכי' מלא חול נקרא
כלעזריליג״ייו

המכשל לחולה סיס בו סכנה אסור לחולה
אח׳שאין בוסכסאסו לסרבו׳אפי׳ע״י גוי
גוי שבשל כשבת לחול' שאיןבו סכל מותר
לברי׳במ״ש ואין בומשו׳בשולי גויס • אם
נתנו במלח לתוך יורה מתח' במזיד • כלי
שקעבימה ו מהאור פד אימתישי לו דין^
כלי ראשון  .עמי אם הוא ככלי ראשון
י ככלי ב׳שרי אפי' טפי מהפסד׳ .*.אס עותר

מוקצה לעשירים אי הוי מוקצ׳אף לעניים
אי מהני תנאי לכל מוקצה מחמת איסור
אס מטלטליו סופ׳וחצוצמ׳ופנקס ומראס

שט

רמזי

טור

אורח

חיים

טלטול בנו ומוקצה בידו!

מה נקר׳מניח-השוכ׳כיס מליו ומעו׳בתוכו
הסוכ׳סעו׳בכיס סבכגדו אס מות׳לטלסלו

שי מוקצה האסור והמות׳ומופצ'
לחצי שבת

ליתן כנג׳האור להפשי׳במקו׳הראוי לבשל
צונן שכתבם' אם מות׳להניחו בכלי ראשון
או במקו׳שהיד סולדת • אס מות' לימןצונן
ע״ג מיחס כדי להפשיר • אסו׳ליתן פירו׳
בכיב לאש שבבית החורף כדישיצלו
כלי סני אע״פ שסיד סולדת בו מותר

מוקצ׳סיבס ואין׳הבעליס מכירין בו מומר
ממרי׳שנתנ בגיגית מיס בע״ש אס מות׳
לשמות מיס בשבת  :אין מוקצה כשל גוי
תיבה שיש בה אוכלים ומעית אס מותר
לטלטל' :צזוריס המיוחדי׳למעות אס מות׳

קדרה שהעביר' רותח' מעל גבי האור אין
מוציאיןממכ' בכף  :אס מות׳לטוח סמןושו'
או ביצ׳על הצלי  :אסו' לטרוף כצי׳בקערה

לטלטל' כשאין בהם מעות
שיש מוקצה מחמת מאוס שאסור לטלטלו
טפס למה מ ותר להשתמש ממסר היורד

שיט איסור בורר והיתרו

בשבת ולא אסיינן ליה מסוס מוקצה

במין אחד נא שייך ברירה וכן בשני מירן
ונישל משרה׳קצת שר מיני דגי׳אי שייך
בהו ברירה •י שתר להגביה חבית יקפל
שום דבר להוצי׳יי ן מהחכי׳ -מיס שיש בהס
תילפי׳או קשי׳וקמחי׳מומ׳לשתות׳על ידי
מעה לא יחק בידו אגוזי ' ושומשמקלדבש
אס מות׳לעסו׳יינמלון ואס מות׳לסמו •
שב סחיטת זתיס וענבים וסחיטת בגד
והסי׳רישיס  :אס מזת׳לסחו׳לימוניס • אם

שיא היתר טלטול מת והוצאתו
ואיסורם ־
אס מופ׳לטלט׳מת ע״י כסותי :ממ המוטל
ע״ג כריי׳וכסתו׳וירא שמ'יסריח:כשחוסשין
שמא יתקשה המת ולא יוכלו לסושטו :אין
מטלטלין מת ע״י ככר או תינו'אלא לצרכו
אבל לא לצורך כהניה או דבר אחי
אס מות׳לסלטל מת מן הצד  :תת המוטל
כבזיון בר׳ה אי במקום מפולת אס מות׳
להוציאו משם  :פירות הטמונים כחול או
בעפר  .אס מופר להוציאם להדיא

מותלמון ענבי׳וכיוצ בסס או קנה הסוק'
מס■שהיה כתוכו משק' אסו׳ לנגבו במפה
אסור לכפר נגד השרוי במים בסיש״א

שיב טלטול אנכי בית הכסא

אס מית׳לפקו’ נקב שיוצאין בו מיסנדבש
היוצ׳מסלו׳דכס המרוסקו׳מות' :אם מומר
לתת כרנוס בתבשיל כשב׳נסאוכל תותי'
וכיוצ׳ כסס יזהר שלא יגע ידיו במפה

מותר לקגח כעשכיס המסוברי׳שלא אסרו
להשתמש אלא באילן  :אס מומר לכככי'
פכיטלית לרשות סיסי ד אבנים לקיטת
ממן הזה אס מות' לטלטל אבני' לקנח בס:

אס מותי־ לבצוע פתו במשקה ספירות
שכא .ענייני תקון מאכליםאסורים
וביצה שנולדה

לטלטלו ולהני חו על ספסל אס׳ או להסזי'
;רגל למקומו

שיד פיחנו אין בנין והתיר׳ בכלים
־כץהתקו מע״ש בחניו׳אסמות׳להככיסו.
י־למציאו  :היאך סוהר לקרוע מור שעל
פי החבית להוציא ממנו משקין  :אס
מוהר לנקוב חבית במקדח  .בחאשאיכה
יכולה לצאת סופר להכות טליה גביזא
אחר'־ אס מופר ליחן ברזא או קנה חלול
כשבית להוציא ממנוי ין • סותלי ממרים
• :זמיר מפקיע וחותך • דף■שע" פ התג ור
שמורקיןאותו בטיט הומר להסירובשב'
הרוצה להכניס ספיפרת בחבית אס מותי
למכניסה כיד או בכלי • סכין התקוע
י■ כותל או בספסל אס מומ׳לסוציאו בשב'

שטו עשייה אהל או מחיצה והית'
תופפת אהל
פרוכת שלפני ארון הקדם אס מות׳להסי'
ולפרו׳אחר במקומו• וילון כתלוי כקביפו'
אס סותר לנטותו ולפרקו

שיר רין צידת שרצים וחבלתן
ודריסת הרגל .
אס מומי לכ פול ביפולשמירויוד' סיןנבי•
בתוכוי'

*>

אסמותרלמלוח כמה חתיכות צנץ
אס מותי למלוח בשר או בינה מבושלים
מליחת כסר ודג חיים וטלטול»
כיצד לכיס את המלח בשבת
כיצד מרסקים דבילה וגמגמה וחרובין
בשר מבושל מותר לחתכו דק דק
אפוי לחח יך כסר חי דק דק לעופות
פריס סלקא לאכלו לאלתר שרי
אס מותר לחתוך אינסלאד״ס
מומ׳להשקו׳את התלוש כדי שלא יכמוש:
אס מותר ליתן חומץ לתוך חרדל או שוס
המרוסקים
אס מותר לקלוף סוסים ובצלים
שבב אמירה לחבימלמלאו' לו כלישל
מדהאופימתכמרן
כליסהנקחיס מסגדם אסור להטבילם
בשבת ומס תקנתם
אימתי מותר לחוף כלים כנסי יחול
אס מותר לחוף כלי כסף במלח
כוס ששתה בו הגוי מותר להדיחו

שכג

נטילת מוץ מהתבן
לתמגוליס

 .אס מותר לגבל מורסן
לאחיך בער חי דק דק לאכיל׳טופות בסי
פכ״לו

חרושים

מהר״י

קאת

זצ״ל

מוהר להאכיל תולעת המשי
שכד זימון גוי ולתת לו סזונו׳או חפצי׳
אס מותר להחזיר משכונות לגוי בסבת
הבא בשביל יסראל זה שמות׳ליסראל אח'
אפילו ודאי סובא מחוץ לתחו׳מותרלפרב
לאלתר ■
שכה רחיצו׳ גופו בחמי האור או בחמי
טבריה או כצומץ
אם מותר להכניס כל גופו לתו' מי׳צוכנין
זיעה בחמי טבריה אס היא אסורה
טוכלהמנעמלרחוץכחמי טבריה
אס מוהר לרחוץ ידיו בחורסן או באפר:
שכו סיכתמתכיו כסחיששבהס
אט אסור לסוך שמן בזמן הזה
שם דיני חולישמחללי׳פליו ושתי שאו'
לגוי ומכה ורטיה שעליה וכיוצא בהן
אס מסללין שב בשביל חולה סיס בו סכנה
אמ״פ שאין במנייט׳הדבי■ שעושין לו םכנ׳
דבר שאין בו סכנ׳עת׳אבל יוכל לבא לידי
סכנה אין מחללין עליו סכת
כרכי חולה סיס בו סכנ׳היכא דאפסר כגוי
סבת דחויה היא אצל חולה ולא הותרה
מי שאחזו דס מקיזין לו דס אפילו הולךלע
רגליו ואפילו כיום ראשון
צשה או מתי שאומרים על חולה אחד
שצריך לחלל עליו שכת
חולה שאין בו אפי' סכנת אבי אס מותר
לעסות ע 7י ישראל רפואה דכוי שבות
במקום שישראל אסוי־ לעשות גס החולה
עצמו אסור לעסות לעצמו
לו

חולה שאינו נופל למשכב אף ע״פ
מיחוש ומתחזק בו מה משפטו
איזה פלה מותר ליתן ע״ג מכה
סכה שגתרפאה אס נותכין טליה רסייס
אס מותר לנשים לקלח חלב כדי שיאחוז
התינוק הדד או מפני דבר אסר
הכיי׳מות׳לאכול מאכל שאינו של בריא י׳
שיש

מות' לאכול שרפים מתוקיס ולגמוע ביצ'
חיה כדי להכעיס הקול
חולה שצריך לחמס לו יין על ידי גוי י
בשולי גויס מותר לשולה שאין בו סככה
לא יתן ע״ג מכה דבר המוסך ליחס ורם
מותר לכרוך צלצול למי שלקה באצבעו
אס מותי להניח בגד או קורי עכביש על
גבי סכה סיוצ׳ממנה דס עי שיש לו חטטין
בראשו אס פותי לסוך
אס מותי להניח פתילה בפי הטבעת
שכח הזריז לפקח על נפש בסבת הרי
זה משובח
הסכת

שכסיולד' כיכ׳מחללין עליה תא
יולדות שאמרה תוך ג' אינה צריכה
בישלו לה בע״ש והותירה אס חוזרי׳לבשל
לה כליל שבת

שלעושין כל צרכי מילה בסב •שמעו
הולד בוכסמבע״י אץ מילתו דוחה סבת
הוציא ראשו חיץ לפמזדו' ונראו ג׳טככי'
לענץמילה אץ תלוי בקבלת סבת אלא
ביציאת הכוכבים
איחתפוך חמימי או איכדור סמני בתר
מילהעוסץעלידי שנוי
איכא סמינר לרחוץ קוד׳סמילה ואסתפוך
הנך דלאחר המילה אס תדחה המילה
האב אס יכול למול בכו בסבת ,
מי שלא מל מעולם סא ימול בשבת
שלא רפואות בהמה בשבתולולדס
שלב כיצד מפנין את 0א וצר או מפני
ביטול בית המדרס
שלג סא נפלה דליקה מזון כמה
סעידות מצי־לץ
מי״׳ה למוצאי שבת מצילץמזון ספוד׳א':
מצילץלחולה ולזקן ולרעבתן כבינוני
אס מותר להוציא בבת אח ' יותרעשלסה
סעודות בכלים הרבה
אס מותר להצול* ו  #ר מורך אחת

אחריס הבאים להציל אס רשאים להציל
יותר מג׳סעודו׳ובכלי הרב'• המציל לחצ׳
סלו שאינו צריך ערוב אס מציל כל מה
סירצה  .:אם מותר לכמוכ פסוקי דיחמי
וקמיכגין לוס מצילין אותן  :אס מותר
להציל כתבי הקדש למקו' סאיכו מעורב
אס מותר לומר לגוי להציל כתבי הקדש
אס מצילין הגליוכיס
כל מס סמות׳להציל מפני הדליקה מותר
להציל ממיס ופאר דכריס ׳המאבדים
המכבה דליקה בסבת אס הוא חייב א1
אס הוא מותר
שלד הצלה לסבית שנסברס ולפיתת
שנתפזרו  :אסריס הבאים להציל רסאיס
להציל בכלים הרבה  .חבית סנסדק׳ועוס׳
טיף טיף מותר להבי' כלים לקלוט ולצרף
כספן• היין לארץ אס מותר לעאוב כל מה
סירצה
אס יזוב תירוש מגיגית מכבי' כיצד ימסה

והילוך
שלה באיזה אילן אין עולץ
עלנביעסביס  :הניח חפץ באילן מבעוד
יום אסור להורידו בסבת
יש ליזס׳מלהסליך זרטי׳במקו׳יריד גשמיה
אסור לשרותחטיס ושעורים במים
אם מותי לרדו׳ חלות דבשמהפוורת

שלודין דבר שאינו מתכוץוכיבוד
אס מותר לכבד בית שישנו
וריכוץ
קליפות שאסור לטלטלם
אס מותר לשחוק כתפוחיס או באגוזים
לשיר
שלז השמעת קול שאינו מכוין
אס מותר לשחוק באגוזים על גבי מחצל'
אס מומר לשחוק בתס וחסר אס מוחין
ביד נשים ותינוקות המשחקים באגוזים
זוג המקשקש לשעות אס מותר להכינו
ולערכו כדי שילך ויקסקש לכ השבת
שלח אין רוככין לע גבי בהמה ואץ
שטין בכה׳האידנ׳אסמותר לספק ולטפח
ולרקד־אס מותר לרקד ביוס שמשת תורה
אם מותר לספק כלאחר יד שאין למחות
במספקין ומטפחין ומרקדין  :אסור לכנוס
בי״ט־הנןשא אשס סאיכ׳בתול׳מע״ש צריך
להתיחד עמה מבעוד יוס
אס מותר לגרש בשית
היאך מותר לפסוק צדקה לעניים בסבת
אס מותר להחרים סוס ד 3י •לשבת
אס מומי לעבור כמיס עד צוארו
אסמותרליככס בספיכה
אסור להוליך דבר מאצלו או ל הביאו
אצלו על פכי המיס
אס מית׳ליכנס בססינ׳ופיין לעילבסמוך
אס מותר להפליג בספינה

שלט ליטויל שער וצפרנים
משפט החותך יבלת
דין
דין צפרן שפירשה וציצין שפרשו
עוגות ס כ ורובין פליהס
סריקת הראש
אותיואס מניחין התינוקות לאכלס
צריך ליזהר שלא לכתוב ב משקין ספל
הסלחן וגס לא ישרטט באצבעו כמו
אותיות באפי כגלב
לין נתיצת שומשמין ואגוזים לדבש
טפס אסור סבילח חרס וקריטת גייר •
המדבק ניירות או עורות חזעפיקן
שם התרת נדרים בשבת והסיתן
טפס למה נהגו להתיר חרמי צבו׳בשגת
* iS I
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לגוי בין השמשות להדליק הנר

שפב קטן סעוסה מלאכהבשבת אס

בית דין מצויץ להפרישו
אס אביושל קטן מוזה ' להפרישו מאיסור
יומר מבית דין קטן שהגיע לחניך אס

מכוויןלהפרישו

מאיסור אס

פרטי
סא מאכילין לקטן בידים אסורים דרבנן
שמג ההולך במדבר ואינו יודע מתי
הוא שבת
שמד פירוש ארבעה רשויות
מבואות שמקצתן מתקצרים ואין בהם
כשיעור אס הסר״ה
מדברות ויערות אס הס ר״ס או כרמלית
משפט עמודכר״ה
שמה חילוק
משפטי
ארבע רשויות
חיוכן ופיטוי' והיתק
שמו זה עוקר וזה מניח פטורים
שמז הוציא ידו מליא' פימת לחוץ אס
מומרלהחזירה
שמח ארבע אמו׳סמותר לטלטלבר״ה
באיזה אמה מודדין אותם
אס מומר לטלטל בתוך ד' אמות ברשות
סיבים שלא כשעת הדחק:
כיצד מומר להוליך פחות מארבע אמות
שמם עומד אדם בר״הומטלטל
בישות היחיד או איפכא
שנהעומד ברשות הרכים ומחבר
ידו למזחילה אי לצצוי
שנא הקורא בספר על האיסקופהאו
על הגג ונתגלגל מידו
שנבשני בתים בשני צידי ר״האס
מותר לזרוק מזה לזה וזיזהבולט
שנג בור שכרשות הרכים אסממלאץ
ממנו מרשות היחיד
שנד גזוזטרא שהיא

למעלה מןהכית

רמזי

טור

אורח חי ם

מותרין

שסו

טעם למה אסרו לטלטל
מבתים לחצר בלאעירוב

שייראההולכת לדרכה אם פטורי,מלערב
אבטמפא של קטן יכול לערב ולהקנחאס
מניחין הערוב בבית הכנסת  :נום ,דברי
המערב • גכו עירובם ושכחו מלערב סליו
היכאדלא עירבו מאתמול אס יש תקנה
בתים שבספינה חייבי' בעירוב ושאין להן
בתים דינם כשמיים כחצר
דוגית שאינה גבוה סן המים י׳טפחיס אין
מטלטלין כה אלא בד ,אמות

שסז  .כיצר אשתו של ארם
מערבת עליו שלא מדעתו
מערב שאמר חחרני בו מן העירוב

שסח כלההעירו׳ושיעורוונמעט
נתעפס פת הערוב ונתוספו דיורי •י״ס
גרוגרות כמה כינים הס שיורי ערוב
שנתמעט

שפט נותן מעה לחנונישיזכרו
לו בערוב
שע אוכלבמקו׳אח׳וישןבמקו׳אח׳

יש לו פנה מיוחדת שיש לו בה כלייחשיב
מפיסה • שנים סדרים בכירה אחת וכל
אחד יש לו פתח פתוח לחצר אנשי החג'
שהיו אוכלין על שלחןאח׳אין .צריכיםלער
דין המתארח בכיתשבחצר
ב״ה אס צריך לערבעס בצי החצי

מהרי קאדר זצ״ל

חרושים

יכולים לשכור מסגוים להשכיר  :דין
ישראלי׳וגוי'שבספינ׳ושרוי-כל אח בחדרו
שפגגוי שלא היה בביתוועירבו
הישראלים ואח״כ בא הגוי בשבת
שפדגוי הנכנס בחצרלשסאכסנות
אס הוא אוסר  :פרשי המלך שנכנסו
בבתי היהודס אס אוסרים
שפהדין צדוקי

וכותי וישראל מומי

הדריס כחצר
שפושיתופו מבואות וכמה
משתתפין
ושיעורו  :ישראלים סדרים בשני'ושלשה
מקומות  :חלוקים אסיכולין להשתתף
כאחד  :שעור שאר סירות לערוב
סמופי מבואות עוסין מחומן  :נוסח דברי
המשתף מבואותכסי׳סצ״ה  :אס טוב
לשתף בכל ע״ס או פעס אחת נשנה סס

שפזפיחס

סומכין

על עירובבמקום

שיתוף ועל שיתוף במקוס עירוב
שפחאס מותר לטלטל כלאעירוב
שפט גוי הדר כמבוי וישלוחלוך
אחורי ביתו פתוח לבקעה
שצ מבוי שישראל וגויס דרי׳בוובית
אחד סל ישראל פתוח לביתו סל זה
ישראל הדר יחידי בעיר של גויסשהיא
מוקפת חומה ועבר יהודי דרך סס בסבת
ונתאכסן בחצר אחרת
אס מועיל שכירות משר המיר
שצבעיר של רכים וסל יחידונעשית
של יביס או איסכא

תז מי סיצלן

ברשותכגי־ן ' חכמהלילד

ואממ לו הכי נפשה המעסה

תח
הנח׳פימבי -תח ומקיש ליאלפי'אמו׳
מקוס עירובו ואס כלתה מדמו בחציהפי׳
סלן בה או בסופה או בעיר אחמן .
תטהנותן עירובו כביה הקברות או
באילן או בקנה או כבוי או נתמבמגדל
או נפל עלזו גל או נתגלגל חון לתסוס*
אף על פי שהערוב למעלה מעשרה אין
צרי׳שיהא מונח על גבי מקום סרקבו׳ד
טוב לעסות עייובי חחימין מסומן
הרועים והקייציס וסומריפירות מאיזה
מקום מודדים להס אלפים אמה
ת ,מי שיש לו בית כאן ובית אחרלסוף
ארבע אלפי׳אמה ויצא לילןלביתו •
תיאמי שהיה במזרח ביתו ואמד
לשלוחו לערב לו במערב
ומצי
תיבעירוב סכי היוס לצפון היום
האחרון לדרוס
 .תיג המערב לרבי׳מהאומ׳והח,שיעורו•
’  THאין מערכין עירוני תחומיןלאחד
שלא מדעתו ועל מי יכול אדס
לערב שלא מדעתו
תטו אין מערכין

עיובי תסומיןאלא

לדבר מצוה וברכת העירוב

מה נקרא מצוה לענין עירובי תחומין
אמרו לו שנים ערב עלינו ואס' עירבעלץ
מבעוד יוסואסדמשחשיכה

תיו שכת וי״ט הסמוכי׳שני ימיםעוביס

וחלון הבית פתוח לה אסממלאין ממנה שעא מי שיש לו בית בחצר והלך מבואות היהודים המתוקנים כהלכפף
והשני למערב
שנהאמת המים העובר ,בחצריאס
׳לשבו׳אצלב״האו אצל! בגו מותרין לטלטל בסן ואין צרי' לעשו׳דקה
הלכות ראש חדש
לפני פתחו של מי סלא ערב • אין כל העי,
ממלאין ממנה
שעב דין טלטול גגין וחצרות
חשובה כחצר אחת לאסור אלו על אלו
שנולשפוך מים בחצר או בגומא או
תיזהיתר עשיית מלאכה בו
ואיסורו'
וקרפפות מזה לזה •
עלפי הכיב
קלון סכין שתי חצרות צריך שיהא מרובע .עיר סל רבי׳ונתמעטה ועמדה עלחמשיס נשיס הנוהגות שלא לעסו' מלאכהבר״ח
אס מותרים באחו מלאכה
ב־רשו׳היחי ,והפופכין■ עירב מ״יחלוןאולולמות׳לטלטל מזהלזה .דיורים אינה צריכ׳סיור  :המזנה כסתוף
שוקת ססופכין בה
דין שתי חצרו' ובית ניניהם והואעתוק■ לכל בני המדינה אינו .צייך להודיעם
תיחאיסור התענית בווהימרו
מקלחין לרשות הרבים
בעיר כל דבי שאסור כרשות הרבים
לסתי החצרות ■
דין מי ששכח ולא נשתתף עס בני המדיני
חיםדין סעודתר״ס
אסור ככרמלית
שעג שתי גזוזטראות הבולטות
משתי■ או מי שהלך לשבות בעיר אסרת או גוי דין קבל עליו להתענותבר״ח  .ערבי״ה
שהים עמהס במדינה
עליות
סתי דיאטו׳זו כנגד וז ומקצתן עסו עוק'
ור״ס אס אסור להתענו' בסס מן התורה •
שצג אין מערכין גי״טאא*כ עלתנאי אס נסיע להתענות בשבתותוימי׳טוכיס
שנז אסור טלטול בהיקף שלאהוקף
שעד סתי׳מצמת שערבו יחד דרךחלון
ור״ח וחנוכה ופורים
שכיניהם ונסתם
שצר מסק עירוב אס הואכשר
לדירה והיתרו  :תקון לקרפף •
שעהמרפסת אינו אוסר עלבני'החצר שצהימצו׳לחז׳אח׳פירוב ושיתוףומברך המתענה כר״ס תענית חלוס או מפנינדר
יומר מסאתים שלא הוקף לדירה
שצו היוצא חוץ לתחום ישלו ארבע
צריך למימב תענית למעניתו
מה•יהיה בקרפף ויחסדמוקף לדירה
שעו בור סכין סמי חצרות אסממלאין
ממנו מיס בשנת
אמות וכיצדנמז־דין
הב דינו בהספד ובצידוקהרין
 3ית וקיפף של אדם אחד אס מומר
צור שבחצר במרתף סמוך לחצר דר אדס׳ שצזכל אדס ישול  .אלפיס אמהלכל
תכאאמירת פרשת ובראשי
סדשיכס
להוציא מזה לזה
אחד ודולה מהכו' דרך חלון  :בית הכסא רוחולכליו ובהמתו * נהרותהמושכים
תכב יפלה ויבא ברצה וחזיתו ואסטעה
רחבה בית סאמיס לא סוי כקרפף
אס היא מסוע' אם הזכי׳יפלה ויבא  :טעה
שבין שני בתי׳כיצד משתמשין שניהם בו :ובאים מחוץ לתסוס ממלאים מסס :
קרפסוח שלנו הס מוקפים לדירה
שצח הבאלמ 3וד אלפי סל תחר• העיר ולא התפלל מנחה בערבר״ס •
טעם
שעזשתי עליות הפתוחות לחצרואחת־
שנחדין רחבה שאחוריהכית
עשתה גומא בחצר לשפוך מימיה ואין כל החומה יסרה היאךממדדין
למה קורין הלל כר"ח:טע.ס למס כופליןכל‘
שנט דין הית׳ טלטולעל! ידי היקף
הנשמה •
והשניה לא עשתה
אס מודדץ לעיר מישיבתה או מחומתה
שתי בלא ערב.או ערב נבא
שעחשלש חצרות פתוחות זולזו
שצטבאיזהחבל מודדין ואס היה נהר מי שלא התפלל עדיין והצבור קוריןהלל
שתי לא' אולב׳ולג׳
לפניו וכיצד מודדץ
ופתוחות למבוי
אס ברךלגמור
שס גג הסמוך לר״ה וחצר
ת ישב בתוךהתחום  .העיר ולאידע טעסלמה נסגוסש״צ׳ אומר יאמר נא
שעט .שלש חניות וסלשה־בתיסביניהן
שנפרצה לר״ה
וחשכה
לו
שם
.
,
פתוחים זה לזה ורוצים לעיב יחד
ויאמרו נא והקהל עוניםהודו■
מי תקרה מועיל אפילו
גבוה
מעשרים
&& אחד אורבי ,מכניסהצ'
ששכחרולא•
תא דין חפצי הפקר וחפצו הגוי
למניין טפס למה הפסיקים אנה ה' הושיעאנא
' שביתה
ואנא ה' הצליחה נאלשנים  :קיא ההלל
שסא רין מחיצ׳שלאנעשי׳לדירה עירבו  :אס בטלוכפי׳רשו'הצרןובתיהן
אין מחיצות אנשים מועלת לטלטל מבית
הל ׳דין חריץ סכין סני תחומישכת וטעה ואינו" יודע .היכן טעהי  :הקורא
חברו לביתו אס לא ערבו  :אין לעסות מות׳להוצי' אף מבתיה  :כמבטליירשות
למד אס צריכי' לבטל רשות ,כבת אחת tתג שב׳בבקע׳והקיפוהגוי׳בשב׳ את ההלל למפרע לא יצ׳זטעסלמהקורין
מחיצת אנסים אלא כשעת הדסק
את■ ההלל מפומד 1כליל פסחמיושב
תד יש מחומין למפלהמעשרה .
■ שפא המבטל רשותו .והוציא אחר כך
שסב הכשר מבוי פתום בלחי ‘
מביתו
לחצי
:
.
תכך דין קריא׳התור׳וסד' תפלת מוסף
תה מי שיצא או סחשכ׳לו חון לתחום
'  -אפילו אמס ' אחד
שפב גויכחצ' אימתי אוס  :שמי חציו,
חכר הזכרת יפלס ויבא־כנרפתהמזון
וקורהו^ לחילוקים
לחי סאינו יכול לעמוד ברוח מצויה
חכהי ח שחל להיותכשבת •
ספמוחחו לזו ואין להם דריס׳ רגל זה על דין נשחתו  .מפני הספינה בסבתאם.
■חבונוסח ברכת הלבנה
ופירושה ־
צריך שלא יהא הלחי רחוק מן הכותל
זה ובחצר האס׳ דר גוי אפילו בקשו מהגוי מהלך את כלה
שלשה טפחים
לסכור ולא רצה סוכיין מאשתו ואפילו אף על פי שעירב בפת בספינה לא יהלך המאה .לבנה בחמסה בימות החול אס
משפט מבוי
שרצפו
כלחייס
עחויז
מג'
משכירו ולקיטואס האדוןרוצ׳להשני' אם כלה בשבת כיון שלא סבתכארימחיצו' ימתין למוצאי סבת
משפט לחי
המוסך
עסדפנו
סל
מבוי
תפז כלליס לידע המולדותוסתקופו'
 .שוכיקמפכירו ולקיטו  :שצממגזכ׳המלן כי שרינן להלך כל
■ הפיר אס הוא דוקא
שעור אמת סוכה ומבוי
ונתחל'הגזב' :גוי שיש לו ה
שכירייישראלי' כמוקפת
תפח כללי׳
ליר׳סקכיפו׳והחדשי׳והמעדו'
יש מבוי דלא סגי ליה בלמי וקורה’י
וכל אח שרוי בחדרויכל
סצרי׳לסזו׳ולשכו'
ספינה שבאה מחוץ לתחום בשבת מותר י וסי׳ הל׳פס׳דש״ח נ״וע
אר״קשר״ש■
׳חלכות פסח
צריכים לחזור ולערב  :אם יכולין לסכור לצאת בי״ט שלאחריו ולהיות נכד הפיר
שסר תקון מבוי המפולש ׳
רחבה דחד גיסא פתוח לממא וסד גיסא מהמשכי,כסהשוב'מצוי  :נסהמשבי׳יכול תו ימ שאץ ל5ר ארבע אמו׳ והוצל תפט אין מתעניןולא גופלץבגיפן
פתוח לשביל סל
עד אסיר חג ;
כרמי׳דסלי׳לגוד׳מהרא  . .לסלקו אי מהד שישכירומהשוכר :
■לנקביו' .׳
שסה•מבוי
שנפר׳מצרו
או
מראשו
חצר סל גוי ובו ישראל אחי ונתאכסן סם אם כשיצא לנקביו נמס לתחום הפיר תל לפה קורץ אוחו שכתהגדול
ישראלאח
'
*
מב וי
סנשתתפו
בו
ונשברה
סקויה
:
חצר.
כמה
הוא
רשאי .להלך*.
תלא זמן  .איסור חנו׳ בערב פסח
שהעיחב מוצח בו וחצרות הפתוחים לו גוי אחד וישראלים׳ קיוביםאהאיפכא
וכדיסתו
אם
אס

יכול לערב יוס ראשון

למזרח

פרטי ומזל
אס צייך להוציא הבהול מפיו

תלב ברכת הבריק׳ וא״א עליה
שהחיינו
תלג במה בורקי; וכאיז׳ מקומות
בוחזין
צריך לכבד תחת המטות ותחת התיבות

תלד שמירת החמץ אח׳הבריקה
כיכא שצריך לבדו׳צרין -לכטל פמס אסר'
מסח הבטול  :אס צריך לשרוף החמץ

תלה לא ברק בליל י״ר או כיו׳י״ר
תלו יוצ׳בשייר׳אועוש׳ביתו אוצ׳
יוצא לדרך אס צריך לבדוק
?מפרש ביס או בשיירא ולא בדק  :המפר ׳
ביס והיוצ׳בשיירא אס מכרכץכשבורקין

תלז
תלח

תלט
תם

המשכיר; בית לחבית על
מי מוטל לבדוק
עכבר שנכנס לבית כדוק
וככר בפיו ותנוק שנכנס
וככר בידו
ספקות הנולדים בצבורי
מצה וחמץ
גוע שהפקיד חמצואצל
ישראל ואיפכא

אס מותר לישראל להשכי׳כית לנוי לישן
בתוכו חמץ
גוי הנכנס לביתו של ישראל לאכול סמצו

תמא נכרי שהלוה לישראל על
חמצו וישר׳שהלו׳ לנכרי על חמצו
תמב דין תערוב׳ חמץ ודין חם׳
 :נוקשה
בצק שבסדקי הכלים או בסלי נצרים
דין חסיס או סעוריס שנמצאו כמיס
דיןסטיס שנפל עליו דלף במקומו׳ מועטי'
דיןמרקח׳שיש לסו׳ סמא ערכו עמו סלת

תמד י״ר שחל להיות כשב' מתי

בודקקאתההמ׳ומתי מבערקאותו

י״ד שחל להיו׳בשב' :איןסבסליןדייס׳וכיוצ'
■ כיצ״כימכי־ן חמץ לגויבי״ד שסל להיו׳בשב'

תמה כיצד מבער החמץ ואס
מותר ליהנות באפרו
אס יכול להשליך החמץ נמקוס הפקר

תמו המוצא חמץ כביתו כייס או
בשבת
חמץ אסור לטלטלו כפסח
אסור לקנות חמץ כפסח לצורך הגוי
חטה שנמנאס■ בתרנגולת בייסטוב

־ תמז תערובת חמי בפסח או לפניו
או לאחריו בלח או כיבש
היכא שבשאר איסורין סגי בקליפה או
בנטילת מקוס אף כחמץ כן  :לח בלח או
קמח בקמח שנתבטלו קורס הפסח
סומן מהותך שהותך קודם הפסח
ארקחו' שנפשו קוד׳ספסת  :עייב׳מחומצ'
שנתנו כה יין :בוס ' שדכין אותי במדוכה
'מחומצת :דין יין שבחביות שנתנו עיסה
בשולים לדבק הנסרים
הייכ׳ו־אין מנהג -סיאך פוסקים מומןסגמז
־ לפגס ; ובמקום שנהגו אסור יש לה סמפ'
' היכא ד? וא משהו וגס נותן טעס לפגם
חטים חמץ שנתערבו בשאר חטים ולא
■ ' נודע עד לאחי כפסח

תמח חמץ של נכרי או של ישרא׳
־ ;? ועברעליו הפס' ואס■ נתנו לגוי
קודם זמן איסורו
גוי סיהביאדומן חמץ לישראל ליוסטוב
ראשון והגיחו בחצר המשתמרת  :אסוי
להאכיל לבהמ׳חבירו חמץ שאינושלו  :אס
מות'לי  0ןבהמ;תו לגוי להאכיל׳כימי הפס'

תמט חנותישראל,ופועליםביים
ואיפכא■

תג ישראל שלוה מחבית כפר

טור

אורח

חללם

וחדישים מהר״י קארוזצ״ל

קודם הפסח וישראל שמקביל מגוי
ככרות ברבית בכל שבוע
אס מותר להשכיר ביתו לשוס בו חמץ

תנא דין קדירו׳של חרס שנשתמש
בהם חמץ להכשר סכין וכלים

בצק סשסא כלא פסק פעמים שלם ואס
כצר׳הסהיו׳יש שיעו' מיל -כמהו׳שיעו׳מיל
עבר׳ולסה תחת השמש או לא צננה ידה
אסישליזהרסלא להוליך המיס לתנור
מגילות  :עיסה רכה קצת אין מוסיפין בה
קמח וכיצד יעשה

קערות צריך שיגברו המיס על גדותס
.כיצד הכשר כליס שמשתמשי ' בהן בשעת
לישה  :הכשר הרחת סמדיס בה הפת
לסם מכס שהונח פ״ג לחם חמץ חס בחס
לכשר כלי זכוכית
עופות שנצלו בשפוד של כל השנה

זו כזו  :אין לעשו' פאנדי״ש או פלאוצ״יש
אסו ללוש העיס׳עס זרעי׳כגון שוס׳וכיוצ'

תנב פדר הגעל׳וחילוקי׳ומשפטיח

תסארקתנור שאופק כווהיסקו

דין כשמגעילי׳כליס גדולים :אסמגעילי'
כלי ראשון סס פלי פני או כלי׳ שנשתמש
בהם צונן עס כלי שנשתמש בסס חמין
אס יכולים להגעיל אחר שעת אסור חמץ
אס יכול להכניס הנליסקודס שירתיחו
המי' ולהשהות׳עד סירתישו :אםו' להגעיל
כלי בס ' וכלי חלב יחד כששניהם בכי יומן
אס מגעילין כלי חמץ וכלי גויס יסד
אס מותר להגעיל שני כליס כני יומן
ביחד או זה אחר זה
לא יניח אדם כלי' לתוך סלו ויגעיל׳ביחד
כיצ׳מגעילי׳לוח שנושאיןעליו מולייאתו'
בשעת הגעלה לא יטול הכציס בצבת
דין הגעלה בשאר משקין או כמיס
המעורבים באפר או בחמי טבריה

תם

אקעושיןהמצו׳ע״יגויוחש׳יו

טעס למה אנו נוהגים לנייר המצות
כס יסדת המצות בתנור יזהר שלא יגעו

אין עוסין חררות ברמץ
מעסאלפסאיאיב לסימסכיהמשו׳חמוץ
אס מותר לסרו׳המצה במים או ביין חמין
צריך ליזהר מלתת המצית אחר אפייתן
בכלי אן מפה פיס כוקמח
דין מצה שנכפלה בתנור באפייתה

העב לאכי׳מיד כשתחשךוהיתיב׳ודיכיה
כשיט שלנו צריכות היסבה .
שולט כשתי ידיו על איזה צד מיסב
תלמיד לפני רכו לאומנות ועבד לפני
אדונו אס צריכים היסכה • מכס מופלג
אע״פשלא למד ממנו כלום משוב כרבו
כזית ראשון סל מנוס אינו צריך היסיבה
ית שאינו שותה כל ססכה יין כיצד יעשה
בארבעה כוסות • כוס שיש כוכירכיעיות
יוצאין בו שנים :כוס שאינו מחזיק אלא
רביעית אס משקה מסכי לבכיו הקטנים
אס שהא שטה גדולה כין הכוסות
תנוק שלא הגיע לחינוך אינו צריך כוס

תעג בום ראשון וברכתו וטבול
ראשון וכל הסדר

אוכל מצה עשירה אפילו בלילה הראשון
מותי ללוש ביין אפילי נתניכו מיס
יס לברור המלח קודם כפסח
נלוסה במי פירות בלבד אס חייב' בחלה

אס רשאי לשתות בין כוס ראשון לשני
אס לא מצא חזית מה יקס תמורת ' :טעס
למה משימים כק־ערה זרוע וביצה
למה צולין הזרוע על הגמלים  :אס אכל
בטיבול ראשון כזית צריך לברך לאמריו
ראינו מ ברך עד אחר אכילת מתר
אס אין לו כרפס איזה ירק יקח
סעס למה חולקים המצה קודס ההגדס
ולמה מטמינים חציה תחת המפה
המכתהיה מגולה עד שמגיע ללפיכך
ויטול הכוס בידו ואז יכסנה • סומא אה
פטור מלומר הגדה ואס מוציא אחרים.

דגן שמלה מלחלוחית הארץ אסור
מצה שאינה סל מצוה אינה צריכה סמור

שק של קמח שנפל לטיט כפסח
חסים שהטילו עליהם עככריס מי רגליס

של פסח עד שהתחיל ההגדה

הכשר סקיס שנמנו בסס קמח כל השנה
ורוצ׳ליתןכהסקמחלפס  :איןנותניןשק
קמח על סוס או חמו ' שאין עליו אוכף או
עור עב  :סעס למה נהגו ל^ קר כריחיס
קמח שנטחן אחר הנקור שומרים אותו
עד לאחר הפסח :אס אסור ללוש מצה
כיוס שנטחן אותו קמח  :כל איש ישראל
צריך לילך עס הסטין לטחון  :אס יש ליזם׳
מלתת קופות הקמח זו על גב זו

שיעוראדנתבקעואיהוי דוקא בשעורי'
אואףבסשין
אס כפלו גשמיס על מרימות שבשדות

הנו .מינים שיוצאין בהם ירי מצה

תגר יוצאין במצ׳ נקיה והדראה
ודין כימיני בצקת
דן גזל חסיס או קמח ועפאו מצה
טוב ללמדלוערכלמי שיגיע לידו מצה
שלי הרי היא לו במתנה

תנה פי׳אין לשין אלא במי' שלנו

מיס שנשאבו מבעוד יום ולנו כל הלילה
דן מיס שנשאבו בלילה
אסשואביןיום אחד לימיס הרבה ,
מים סלא לנו שנתבטלו כרוב מיס שלנו
פסח שהל להיות בשבת ונפלה תקופה
בלילה שלפניו באיזה מיס לשין
בע״פ אס שופכין כשביל מת מיס סלה ו
מיס שאובי' שהניחם במקו' מגולה חרתה
עליהם חמה אס מותר ללוש בהם
מיסשבציסטי״מא אס מותר ללוש כהס
סמוךלסאיבתס

תנו שיעור העיפה ואם לש יותר
מכשיעור ,
כיצד סושיןלכוין כלי שיהא גו שעור
כשמודדין שעו׳עיס לסס׳אין גודסקאותס
אס יהא הקמח רפוי במדה או עצור
לישה וקטוף בעמילת עץ
הנוהגי׳ללוש עיסתן עפרון עסרוןובשפת
הקיטוף מסברין אותן טועים הס

תנז דין הפרשת חלה בפסח
אס מפריסין חלה כעיסה או אחר אפייה
במקום שאין כק בעיר אס מותר לטלטל
החלה ביום טוב

תנה זמן עשיית המצות בכל ע״פ
ובע״פ שחל להיות בשבת

קוד׳חצו'
 üים ליזהר מלאפומצת מצוה
תגט באיזה מצןוסאח ^ ין לשין
יש ליזה׳מללוש תחתחלץאפי׳פתו׳צעזר׳

תסב

הית׳ליש׳כמיפירו׳ואיסורו

תסג לחרוך שגי שבלים יחד
תסד נתינת קמח בחרדל וכשאר
מיני טיבול
תסה שריית מורק לתרנגולים לועז י׳מקצ׳ההגד׳כדי שינינו ככשי׳והטף
סי ששכח מלהבדי׳במ״ס ויוס טוב
תסו דין רוק וזיעה ודלף

ברכהראשונ׳ואחרונהשל
תער
דסאינו מחמיץ
ד' כוסות
רגלים
ומי
והאזן
והעץ
והחוטם
מי הפס
תעה ברכת המוצ*׳ ומצה ואכילת
׳
והטלמחמיצץ
מרור וברכתו וטיבול שני
תסז  .חטי' שטבעו ויש בהם חשש
כיצד מטבל המרור בחרוס׳ודין כריכה
חימיץ ואינו ניכיכיצ׳ימכר' ונמצא מצוה לבלוע כל הכזית לש מצה כשהוא
חטה בקועה בתבשיל וכל דיניה מרוסק בבת אחת וה״ה לכזית מרור
צריך לאפות המצו׳שמורו' כדרך עשייתן
כריך לעשות רקיקין דקים ולא עבים
אס נסכרס אחת מהג׳מצות או כאבדה

בוי מלא חטיס וכקרקפיתו יש חטים תעו אכילת כשר צלי כליל פסת
מבקעות  :חטיס המובאים בשק
יגסמיס מזלפיס עליהס :תכואה סמוליכין תעז אכילת אפיקומן ואם שכח
מלאכיה

בספינה אס קוכיס ממכס לפסח
אס נמצאו בתבשיל ג׳ססיס אי אסרי׳ליס

אסכאכד׳המצ׳שהניס תח' המע' לאפיקומן

תעח איסור אכילה אחריה
תעט כוס שלישי׳ואיסור שתית
בינו לרביעית
תפ כוס ד׳וגומר עליו ההלל והלל
<
הגדול

אפי לא התבקעו  :חטהמבוקע׳אומעט
לחס חמץ שנמצאו בתוך המצה
פת חמץ שנגע כפת מצה חס בחס
סטה שנמצאת במים ולשו בהס מצות
צלי רותח שנפל עליו חמץ יכן חמץ שכמצ'
על בשר מליח וטפת חמץ רותח שנפלה אס צריך לגמור ההלל כמקום סעודה
על פת מצה חמה או צלי חס
הפא כוס חמישי ומה אומרי׳עליו
חטה מבוקעת שנמצאת בתמגולת
תפב מישאץלואלאכע׳מצ׳שמור׳
מותר למכרה לגוי
שנפלו לבאר אס מימיו מותרי' וכן תפג מי שאין לו יין כיצד יעשה
חטיס
העושה סדרו על הפת אינו אומ׳לא גאלנו
מיס
סל
כמצ׳חמץבדלי
:
סמץ
'
לס
בו
כפל
אס
ולא יהללוך
אחר
או
מליחה
כפרכגול׳קור׳
מטס
נמצא
תפר הרוצה לעשות הסדר בב
מליח  :חטה שנמצא' אצל תמגול ' בקער׳
בגי בתים
סרו בסר כמיס ומצאו בהם גרגיר חשה
תפה אס נשבע שלא לאכו׳מצח
מלגו תרנגולת בכלי שני דסמץ אסור
חסה שנמצאת בתמגולת אס צרי׳לסרפ׳ .הפו הסדר בדרך קצרה
אס חות' מהולל בתשכסו' או חי העולמים
אס צריך לתקן בחות חדשות בחביותי'
הסח זמן איסור עשיית מלאכה ערבי תפז סד׳תפלת הלילה וא׳יא ברכה
שבתות וי״ט ובערב פסח
א׳מעין ז׳ואקמקרשין' בב״הב
אס אסור לפשות מלאכ׳כי״ד אפי׳פ״י גוי י״ט שסל להיות כשכ׳אס מזכיר של שבת
ביעלה ויבא
אסור לספי את חבית מחצות ואילך
 DDHאסו׳לובשרזה לפסיסיטי׳ מותר טפס למה עוקרין כתפלה ישמח משה
טפס למה הבכורות מתעני' ע״ס ואין עוקיין רצה והחליצנו בברכת המזון
נקבה במיה מתענה * ערב פסח מי ששכח לומר אמה בחרתנו ואמי יעלה
שסל להיות כשלת אס מתעט הבכורות ויבא
תעא איסור אכילס ושתיה בערב תפח סדר תפלת שחרית וקריאת
פסח והיתרס
ההלל ודיניו
■קטן אס מותר להאכילו מצה3ע'ז פ
אס מ «רן ^אכול הזית קורס הפסח

אס

פרטי רמזי טור אורח חיים חרושים מהרר״י קארו זצ״ל
אס קרא כל המכין שצריך ושכח לקרות
בחובת היוס

תפט ליל שני מו1ח* לין לספור
העומר ודיניו
המתפלל עס הצבור מבעוד יוסכיצ׳יעש׳
טס הספירה  :שואל לו חבימכמסימי
הספיר' היוס מס ישיב

אורחיס ולא באו  :אפה מי״ט לחבירו

תקר דיכת תבלין ומלח ושום
וחרדל וחריפות
אסטוחנין חרדל בריחים שלו
תבלין במדוך אס צריכים שוס שינוי

תקה חליבת עז לקדרה ויניקה

גוי שחל׳כפני יפראל :אסמות' לסחו' כוסר

כשהחזן ימקדי׳לכרך ועוני' הקהל אמן אס
סחרי׳לברך אס צ״ל היום כך וכך לעומר
אס סופרי' קוד׳קדוש והבדל' או אחריהם
טעם למה מאסרי׳מלספו' במ״ש עד אח
סדרקדושה

סיה לו קמח או עיסה בשותפות הגוי
גלגל פיסה מעי״ט אס אופה אותה בי״ס
אימתי אמרי' בחלת ח״ל אוכלוהול׳ואח'

תצא הבדלה בתפלה ועל הכוס
כמוצאי י״טלחולאולח״ה

כך מפריש  :אס יש לו פת נקיס ומצה
לאפות אחר׳או איפכא
מותר להפריש מתנות בי״ט אפי׳מבהמה
שנשחטה מערבי״ט

תצ סדר תפלת יום כ׳וח״ה
טעם למס א״א קדיש אחר סער ראשון

נוסח הבדלה בתפלה במוצאי שבתלי״ט
ונוסח הבדלה מל הכוס בסימן תפ״ג

תצב טעם לג׳ תעניות שמתענים
אחר הפסת
תצג איסור מלאכות ונשואין כין
׳ פסח לעצרת
אין מסתפי־י׳ביוס ל״ג  :אסטסאי׳כשיס
מל״ג וא־לך  :אס משתפיין בר״ח אייר

תצר סרר תפלת כ' ימי׳של עצרת
אסור להתענות במוצאי חג השבועות

הלכות יום טוב
תצה דברים שמותרים ביום טוב
ואסורים בשבת
אס אדס מוזהר כי״ט על שכיתת בהמס

תצו מה עונ׳העוש׳מלאכ׳בי״טב1
צרכי חילה שאין בו סכנה ביוס טובשני•
אימת מותי לכבות הנר והדליקה

תצז צידת חיה ועוף והזימון
דין אווזים ותרנגולים ויונים שבבית
אס הזמין יותר ממהשצריך
גוי שהביא דורון לישראל בט יונה קסט'
מסוכך שיש לו בעיר

תצח אין מראין סכין לחכם ביי׳ט

עגל שנולד ביוס טוב מעדיפה
אחי סעודה אסור לשחוט בהמה בריאה
אפילו אוכל ממנה כזית
השוחט את המסוכנת איבו נוטל מורה

כמקום שהסנופת מצויות אסשוחטין
בהמהכי״ט  :אותו ואת בנו שנפלו לבור
בכור שנפל לבור  :מי ששחט ואין לו עפר
מוכן  :בהמה שהובאה מחוץ לתסוסבי״ט
אס היא מופרת

תצט הפש׳העו׳ רמליגתו ומליחתו
אין להערים למלוח כשר ע״ג מור אסר
אכילת שחרית :הפרמו' אלו אי שרי אפי'
למי שאינו צורבא מרבנן
חצםמות' לטלטל נוצתהעוף

תק

כיצד קונים בשרי מהטבח
ואיסור המשקל

ומש יית בית יד כבשר

בני חבורה המקפידי' זה מל זה לא ישקלו
ביד :אין להמרי׳למלוח גמלא גרמא אלא
קודם אכילת שחרית  :קנה בסר אודגיס
מפי״ט אסמות׳למלת׳בי״ט -
נסחט מעי"ט מותר לנקר כי״ט ואפי׳אינו
צריך אלא למקצתה

חקא איזה עצים מבקעין ובאיזה
כלי מבקעין אם משברי' אות' כיד
קורה שנשכיה מעי״ט מות' לבקעה בי״ט
מציס שנשרו סז האילןבי״ט
כשמסיקין בכלים אס מהפך בהס לאחר
סאחזסכהס האור

תקב הוצאות האש ותקונו ודין
אהל עראי
תקג איפור בישול מי״ט לחבירו
פסה כדי לאכול בי״ט והותר או זיק

תקו מדיר׳קמח והרקרתו והפרש'
חלה

תקזאפי׳בפורני חדש׳ועציישנשרו
אסורליקחפץ מביןהפצי׳לחתו׳בוהאש

תקח ליבון רעפים ושבירת חרס
וחיתוך גייר לצלי
תקט שפו׳שנשב׳ חודר או שנתעק'
סכקשנפגס בי״ס אומעי״ט  :שפוד שהוא
ארוך אין חותכין ולא שורפין אותו
אס מותר לתפור עוףשמלאוהו מבפנים
מותר לחתוך אגד טלאים ועופו׳מקולסיס
וחוטים תפורים אולשרעס
אס מותר ללבן כלי שאפו גו פפטידא של
בשר כדי לאפות בו סל גביכם
אסור להטביל כליסבי״ט
כמה מותר לשפשף הכלים בי״ט
אין כוקבין נקב חדש בחבית
מותר לטלטל מוקצה בשביל אורל נפש

תקי מלילו' ובלילה רסינון חרדל
ועשיית גבינה ותיקון ירקות

אסור להדיח ולשלות
אס מיתר לגבן ולהעמיד סחלב
אסורלהוצי׳חמא׳מהחלב ואפי'

ספק אסהוכא בסביל ישראל או ספ׳נלקט
היוס אס צריך בכדי שיעשו
גויסהבי׳לישראל כמהין ופטריו׳אסוריס
דבר שהובא מחוץ למחוס והוא סל יסראל
גוישהביא ד ורון לישראל אס הוא מ ותר
תוך ארבע אמות • דין דבר הבאמחוץ
לתחום לעיי* שיש בה הרבה גויס
ככלל איסור מי שהובא בשבילו סס כל
בני ביתו :אורחים אס הס בכלל
ישראל ששלח דורון לחבית מעי״ט ע״י גוי
ונתעכב הגוי ולא הגיע עד י״ט מותר

תקיו תשלו' דורון בי״טכיצ׳משלחין
תקיז כיצ׳קונין מיני מאכל בי״ט
לקיחת פת סמה מן הגוי
מדידת תבלין לקדרה ומדידת קמחללוש

תקיח הוצאה המותרת והחזרה
וקצת ענייני מוקצה
אס צריךבי״ט עירובי חצירו' כיצד מותר
לשלו׳מסכונות לגוי • כיצד הכנת מוקצה
חעי״ט • דין הכין מי״ט ראשון לשני
סוכי תאנים ובהס תאני' אס אוכל מהס
בי״ט אס מותי ליקס מנעליס מגוי בי״ס
באי זה צד יש היתר למוקצה

תקיט

סילוק תריפין וחזרתן
וקטימת קיסם

כלים המפוצליס כיצד מחזירים אותם
אס מייתר לפנות ולגמור את האוצר

תקכ לכבד בין הפטו׳ובשא' הכי׳
תקכא הורדת פירות מהגג מפני
המטר וגתינ׳כלי תה׳ הדלף
תקכב אין הסומייוצ׳ במקלו ולא
הרועה בתרמילו
פולה מותר לילך במקל

תקכג קירור בהמ׳וקרצוף ולידתה

גוי שהמי׳בהמותיו לדייר סדס ישר'בי״ט
ע״י

גויס

תקיא עשיית מדורה להתחמם
בה ועשיית מוגמר
אסמית׳לרחוץ תגו' קטךתיצ' בתמיטכרי'
לגמר כלים על ידי כפיית כוס
אס מסממיס בית החורףבפסח

תק יבאקמבשליןלצור׳גויולכלבי׳
מותי לימן לגוי חתיכ׳פשט״ידה או אוחא
בישל הישראל לעצמו והותיר
מותרלזמןגוי שאינו מכירו
עיסת עבד או שפחה אסכאפיןבי״ט
דין האופיס בתנורי גייס
מותר לסלוח לגוי ע״י גוי  :אס מוציאין
תקומכואה מרשות לרשולסאני׳בהמתו
אס מגכלקמורסן לתמגוליס
עיסת הכלכי׳אימתי מותר לאפותה בי״ס

תקיג דיני ביצה שגולדה בי״ט
י ובשב׳ודין פפק ותערובתה
דבר סיס לו מתירין דלא בטיל דוק' במינו
סומכץ כלי בשביל שלא תתגלגל
ביצה שנולדהבי״ט.ראשון אס מותר׳בסני
כלא הכנה :ביצה שנולדה בשבת הסמוך
לי״ט אס מותרת ביוס סכי
אס מותר ליק ^ ביציס מן הגויבי״ט

תקכד דברים האסורים משום
שבות וכל דיניו
מי שרכב בי״ט כיצד מעכישין אותו

הלואת י״ם אם ניתנה
תקכה
לתבוע וגביית צדקה
תקכו רקמת בי״טראשוןובי״ט שני

הלכות חול המומר
תפל איסו׳מלאכ׳כח״ה הי' מדרבנן
תקלא איסו׳תגלח׳במוע׳ והיתירו
סולס שנתרפא כחפ״מ אס מותר לגלס
פירוס אין כדרי פחות מסלפים יוס
פירוש ירופלמי ביומי דרבי זעירא הוי
מרחקין ומקרבין וכו׳ • המותר להסתפר
בחפ״מלא יסתפר אלא בצינעא
מי שהמיר דתו ונא לטהר במושד

תקלב דין נטילת צפרנים ורפואה
אפה הרוצה לטבול כיצד תטול צפמיה

תקלג צרכי אכילה המותרים
והאסורים
אס קוצץ אדם דקל בחולו שלמוסד

תקלד איסו כיבוס במועד והיתירו
מי שאירע לו קרי או בעלת כתם אס
מותרי׳לכבס ־ אס מותר לכבס בגדינשי׳
המותר לכבס אס צריך לכבס בצינע' ואס
מותי לכבסאפיבנתרואהל

תקלה איסו׳ לפגר' קדירה והיתירו

אס מותר להסיע ממונו מעיי לעיר
אס מותר לצאת ממקום למקוס במומר
אס מותר לרכוב שלא לצורך המועד
מותר לסרוק הסוס כדי ליפותו

תקלו תיקון כהמ' וכליה לצורך
רכיבה ורפואתה .
תקלז דבר האכד מותר לעשותו
כלא שינוי
אע״פ שים לפועלים מה יאכלומותריס
מפום אבירה דבעל הבית • אדםחשוב
צריך ליזהר אפילו במלאכת דבר האבד

תקלח הית׳עשיי׳ מלאכו׳שכתלוש
ואיסורם
דבר סהוא ידוע פסו' לצור׳המוע' מומר
להביא אותו בפרהסיא
וכן אס יש לחוש שיאבד אס יביא בצינעא
אס מותר לטלטל סחורה הנאבדת

תקלט איסו׳קניה ומכיר׳ והיתירה
והלואה
אס מותר לזקוף חוב הגוי או להפר׳ממנו

תקמ בנין ותקין דברי' שמחוברים
לקרק' ועשיי׳תנו׳ותקונו ותקקרחי׳

מת בי״ט כיצד מטהרים אותו ע״יישראל
מותי
אס מחממין מיסלריזיצתו -כיצדמטלטלין מות׳ל יטול גבשושית סבבי' :
אותו אס עבדי ישראל קובייס המת
לעסות אלפסין וקדרות  :אין מחזירץ
מי
:
כשבת ובי״ה אסור אפי' ע״י עממין
מנעל על האימו׳סכין מות' לחרדה ודינה
שמצאוהו מת חוץ לעיר אס יביאוה לעיר אס נשברס
לקבמ -מישמתכמי׳שאיןבה בית הקביו' תקמא דין היתר מלאכת הדיוט
אס יוליכוהו לעיר שיש בה בית הקברות
פלא לצורך המועד אסור לתפור אפי׳פל
מותר לשכור ספינה בי״ט להוליך המת
ידישינוי • אס מותר הסדיוגי לתפור
יהודי שמת רחוק מיישוב ישרא' ולא ניתן כדרכו לאחרים אפי' תופס המחט בשינוי
לקבורה ונודע הדבר לקרוביו כיוס טוב אסור לתפור :אס מותר לגדל פתילות
אס מותר לצאת לדרך ביום טוב שני ללכת
תקמב איפור עשיית מלאכות
למקוס שהוא שס כדי לקברו
המותרות כשכר והיתיק
אין קורעין על המת אפילו בי״ט סני
 :אס כל מלאכה מותרת על ידי פועלשאין
באי זו שעה קיכרין את המת בי״ט שני
לומה יאכל  :פיר פועל שאין לומה יאכל

תקכז דיני עירובי תכשילי] וכל
משפטיו

תקמג

איסור אמירה לנוי

־ גוי מקבל לבכות ביתו של ישראל כיצד
טע׳למה כקר׳סמו עירו׳-כמהשיטו׳העירו
מותק בי״סואסו׳בח״ה :עשיית גוימלאכ'
אפילו מי שהניח עירובו ואבד סומך על
;^ '1בקבלנות כתלוש כיצד מופר לימן
עירוב חבירו • צריך הזוכה להגביה פייוב ל ^ במועד מלאי' סעוש' לאת׳סמופד
תקיד כיבוי דליל שנפלהותיקוןמהקיק' טפס פי' הירושלמי שאמרמי״ט
תקמד היתר עשיי' צרכי רבים
פתילה כיבוי בקעת
לחברו ומיום טוב לשכת
אסמיתר לכסות האש בעפר
ודין צרכי יחיד
המערים אס הוא מותר לאחרים
למי אס מות׳להשלי׳ בכין ב״ה בסולו של מופד
מותר לסיסיף פתילות מי
דין המבשל בלא עירוב בשוגג■ תיקון
בס' לצורך מצרה אפי׳יש לפועל מה יאכל מות
נר שהדליק בובשב' מות' להדליק בו בי״ט שלא עירב •מערכין עירובי פגשילין
אס מותר לתקן הפתילות בכ״הבי״ט
' חסכ׳־אס יכול להניח עירוב כי״ט סט
תקמח איסור כתיבה וטווי׳תכלת
לציצית והיתירם
אסור לשרות פתילה בסמן שבנר דולק
טעס לנוהגות להדליק הפתילה מבע״י ׳ תקפח דין עירובי תחומין וחצרות
אס מותר לכתו׳כמובה או לחתמ׳ במועד
 :ושתופי מבואית מי״ט לשבת
ולכבותה  :כר סל י״ס צריך לביךעליו
אס מותי לכתוב כתב משקי כלא סיכוי
ישמחתי
תקפם עינג י״ט
אס כ׳' תכיןשעימכיר' או אריסו' וקבלנות
תקטו גוי שהבי׳דורון לישרא' ויש
במינו במחוב׳ או שמחוסר צידה כי״ט מאסרין לבא לג״ה וממהרים לצאת
אס מותר לכתוב חסכון תקיפו' אוחרוש
אס אוכלים שגי פבסילין כיוס טוב
ששמע או סער מחודש שכא לידו
או חוץ לתחום ודין ככדי שיעשו
בגלי יום טוב יהיו טובים משל שבת
מותר

רמזי

פרטי
מותר לקבול בסביל חובותיו

תקמו דין בנימת נשים
ותכשיטיהם

ולארס

אם מותר לפשות סעודת נישואין במוע'
סעודת כרית מילה מותרת במועד

תקמז איסור הספד ותעני׳וקכור׳
המת והבראה
מיסבצה לושמופה צפי׳ רחוקהתיזל'
יום קודם הרגל מותר לסעדו
צין לתלוש עשבים ועפר במועד כבית
הקברות כמו שנוהגים לעסות בחול

תקמח דין ימ שמת לו מת בי״ט
או בחש״מ או ביו׳ האחרון
לענין אבילות
הלכות תשעה באב
תקמט דברים שאירעו לאבותינו
בד׳תעניות
תקנ שלא לזלזל בתעני' י״ז בתמוז
וג׳בתשרי וי׳בטבת
תקנא ט״ב אין ב״ר יכולים לבטלו
ודברים האסורים מליח
כיבוס במים להניח צפי׳בער' ט״ב מותר
פי׳גיכוץ  :צס מופ׳לנשי׳ לכבס בשבת זו
לגויס  :מנהג הזקנים שלא להסתפר
לפני אותה שבת כדי שיכנסו ליו׳פפנית
מנוולים וגועריסבסי סמסתסר
צסור לספר לקטנים ולכבס צת כסותם
חל ט״ב בחמישי אימתי מות' לספ׳ולככס
הנמנעי׳מצכיל ' בסר מסנכנ' צב מותרי'
כתבשיל סל בישר וצסוריסבעוף ובשר
מלוח ויין תוסס • משנכנס צב צס מותר
לחוף הרא׳ולרחצו ולרחוץ הרגלים
צס שותים יין הבדלה וכרכ' המזון בימים
שבין המצרים וצם אוכלים דגי ' מכוסלי'
בחומץ • צם מביכים בימי' ההם שהחיינו
ולא יכה אפילו לתלמידו

תקנב איסו׳אכיל׳בשר ושתיית יין
או ב׳תבשילין בסעודה המפסקת
טפס למה נהגו ליס 3ע״ג קיק' בסעודה
המפסקת• לאכול בסמוד ' המפסקת פת
«טובל באפר  :צס אוכלי‘ בסך ושותי׳יין
ערב ק״ב קודם חצות
יחי׳סקבל עליו שני וחמישי כל ימו׳הסכה
יאירע ערב ט״ב להיות בשני

טור

אורח

חילם

טוב לש  ' :מוטה על הציץ ואכן תס׳ ראשו
תקנו דין הבדלה בטי׳ב שחל

להיות בא׳ בשבת

תקנז נוסח הזכרה מעין המאורע
ובאיזו תפלה מזכירין

טעה ולא הזכיר נסם

תקנח מניעת בשר לילי' ויום י׳

הנוהג להתענות תשיעי ועשירי וסל ט״ב
להיות בשבת אינו מתענה אלא יום צ'

תקנט פדר היום ואם יש מילה
ואם חל בשבת
לא נהגו לברך על מגלת איכה • צי זו
הפטרה מפטירין כמנחה • צם צומרי׳צדו׳
הדין על מת • משפט נמנו ונחם

תקס דברים שאסרו חכמי׳ לעשו'
זכר לחרבן

צסיברךעלטליתקק

צבור שגזרו מעני׳ ג עד צבור צסרשסיו
בצרה ונודע להם סכב׳כפטרו מהתפיס'
קודם שקבלו עליהם תפנית

תרעאהיוש׳בתעני׳אימתינקר׳קדו'
עיר שהקיפוה גוי' וכן יחיד הנרדף צינס
רשאים להתעמת

תקסא דין קריעה לרואה ער*
ישרא' בחרבנןאו ירושלי׳ או ב״ה
צסקויעין על שאר ערי יסרא׳חון מערי
מה כקרא בחרבק
יהודה •
צס קרע על צחת מערי יהוד׳צינו קורע
שיעור קריעות צלו
על השאר •

תקפב קבלת תענית והשלמתו
ותענית שעות
כריך להתפנות פר צצת הככביס
כשהלבנהזורח׳ומצירה פל הצק בידוע
ששקעה חמס
חתן המתענה ביוס חופתו היאך יעסה
בשתיית כוסות אירוסין ונישואין
תעני׳שלא קבלו מגע״י אלא משחשכ'
צם מות׳לאכול בו• צי סגי בקבל׳תפכית
במחשבת הלב • צי לא קבל תפנית עד
הלילה צס יצמ׳עעו • תפנית הלום אס
צריך להשלים• בי׳ימי תשוב׳צסצומ׳ענכו
הנודר ואומי צס יהא כך צשב כתפנית

תקסג באיזה שעה מקבל התעני‘
ואי סגי קבלה בהרהור
טעם למה צריך לומר צהא בתעני' יחיד

תקפד פירש אוכל ושותהדע
שיעלה עמוד השחר
תקסהאפאומוייעננו בכל התפלו׳

תקנג רברים האסורים אח׳שהפם׳
בסעודתו

,תקנה מ״באינו חייבבכפיי׳המט׳

תקפם יחי׳ המתענ׳על הצר׳ועבר׳
וצבו׳המתענין על שום דבר ונענו
תקע מי שנדר או נשבע להתענו׳
ואירעו בהם שבתו׳וי״ט אור״ח

צבו שגזרו תעניו׳והתחילו ונמצאו קצתם
חלים בסול המוע׳ציןמפסיקין
צין להתענות בט״ו כשבט

הקסו הזכד׳עננו לש״ץבתעני׳צבו׳

ולא בעטיפת הראשודין
הנחת תפילין וציצית בו

צשה סנדר׳ליל׳על קברי הצדיקי׳ סבמקו'
פלוני וצח* כ הסכימה ללכת סס
הנודר להתענו׳ סכום ימים רצופי׳וצירע
בהם תפנית סובה

טעסלמה לא נהגו לתת אפי מקלה ברצ'
חתכים

אין אומרים תחנות פרב ט״ב במנקה
תשפה בצב שסל להיות כשבת אס מוסים
שוס שינוי במלבושים • ט״ב שחל להיות
במוצאי שכת באיזו שפה חולצין המנפלי'

קורים במדרס איכס ובפרק אלו מגלחין
ובפירוש א י כ' • אס קורים בפירוש איוב
ובדיני מוחרם ומנודה שבס' אלומגלחין
צם מותר ללמוד על ידי הרהור
דין עוברות ומניקות לעניןהג׳ צומות
דן יולדת לאחר שבפה לענין הג׳ צומות
דין כדה הרוצה לרחוץ כתשפסבצבכדי
ללבן וללבוש חלוק לבן ולהציע סדין לבן
סנדל סל עץ ומחופה עור צסו' • לא ילך
ויטייל כסו׳כדי פלא יבא לידי שסו׳וסתו'
אס מותר לעשות מלאכת  Vי גויס
אסמותר ישראל לחלוב הסתת
אסמוס׳נעסות פרקמטי׳בט״ב -סוחץ ביד
הרוסצי ' מןסמנס׳ולמעל'<ט״ב שסל להיו׳
בחמישי נשב׳אימתי מות' לספר ולכבס

מתענה יו© מיתת צביו ולצ יום קבורה
צ® אירע יוס מיתת אביו ביום סבת

תקעב אין גוזרין תעני׳ על הצבור
בתחלה בחמשי
ץ

.יחיד בתי זה מקום צומי עננו
יחיד המתענה צומי עננו בלשון רבים
צם בא .להוסיף דברי תסטני׳אס צומריס
בלשון רבים • יחיד צומר י״ג מדות דרך
קריא© • אסור לומי לאחרים שמתפנה

תקגד דברים האמורי׳ בט״ב ואם
חל בשבת

חרושים

מהר״י

קאח* זצ״ל

שליח צבור ששכח מלומר עננו
כשאין הכהן מתענה יוצא מב״ה ועומד
לקרות בתורה ישראל המתפנה
מפני׳צכור כמ״ש צו בערב ר״ח אובר״ח

תקעג בטלה מגל :/תעני' אם גוזרין
הצבור תענייב׳ימי׳הכתובי׳במנל׳
תענית או לפניה׳ ולאחרידס
ר״ח לפניו ולאחריו מותר

תקעד ההולך ממקום שמתענין
למקום שאקמתענקאו איפכא

שכס ואכל אל ירצה בפניהם וצל ירצה
עידונין בעצמו
להרעיב עצמו בשנת רעבון ושלא לשמש
מטתואלא צם הוא חסוך בניס • עונש
הפורש מן הצבור ושכר המצטער עמהס

תקעה | סרר תענית שמתענין על
הגשמים

ולהתענות

שאירעו ' בהם
שני וחמישי כפל שבוע
הלכות

ראש

השנון

תקפא טעם למה תוקעי{ בריית
אלול ואומרים סליחות בהשכמה
ים נזהרים שלא להתענות ערב ר״ס
המתענים בפר״ה יכולים לאכול בסעודה
סל כרית מילה
מתפנין ארבעה ימים לפני ר״ס

תקפב סרר תפלת ערבית והמלך
הקדוש והמלך המשפט
צס צמר מלך אוהב צדקה ומשפס
סעה וצמר הצל הקרום יתיך כדי דיבור
חזר וצמר המלך הקדום
בסבת בכפיס אומר בברכה מעץ סכע
המלך הקדום
ספס למה צומרי׳ודברך צמת וקייס לעד
ספה בערבית םל ר ה ולצ הזכיר סל י״ט

תקפג סימן לידע אי מסיק שתא
או יא מצלח עסקי׳
תקפד סדר תפלת שחרית ומפני
מה אין אומרים הלל

ספס למה נהגו לומר מבינו מלכנו
בני צדם החבוםי׳צין מביצי ' ס״ת אצל©
צפילו בר״ה וי״ה

בר״ה מלין בין קריצת התורה לתקיפת
סופר

תקפה תקיעה מעומד ונוס׳הברכד,
וכיצד תוקע פר׳תקיעו׳ ואםהתחי׳“
ולא יכול להשלים
תקפו שופר מאי זה מין ב״ח כשר
תקפז התוק׳בבוראובחבי׳גדולד.
תקפח איזה זמן ראוי לתקוע

צי זו פרשה קוריס בתעני ' וצם מפסירין
במנסס
עוברות ומניקות סממפנוס רפ עושות
כשצומרי׳הלל הגדול מהיכן יתחילו -ירדו
גשמי׳ביוס שצח׳התעני׳צ״צ הלל הגדול

ספס למה לצ מקנו לדחו' יום ר״סכשחל
להיות בסבת

שאר צרות שמתענין
ומתריעין עליהם

תקפט איזה אד׳ ראוי לתקוע ופי
מוציא את אחרים תקץ

דבר בצ״י אס מתייעץ עליהם בשוריא
צם יש דבר בחזירים גוזרים מעדת
סא יש דבר בגויס צם גוזרין מענית
על איזו צרה מתריעין בכל סביבותיה
בתפניו׳צלו צין מתפנו׳פוברו׳ומניקות
צסמחעכץבלילס
םצ יש רעב ודבר מתפללין מל הדבר
צין מתפללין על שני דברים כאחד אלא
אס ק הן מענין צחד
צם גזרו שמד וגזרו שלא להתענות

צריך לזקיף הסופד
הקפ בצד הרח׳לצי צצ
הרחיק הסופ׳מפיו וכפס ותקע בו לצ יצ>5

תקעו

תקצא למי מוציא ש״ץ בתפל׳ר׳יה
צומריס צת מוספי ואס ים סילוק בין
ראסון לסכי בזה

תקצב חזר׳ש״צ תפל׳מוסף וכמה
תקיעו׳ תוקע עום׳ על סד׳הברכות
זה שתוק' כםהםיושבים צ ס הוא בפצמי
צריךלתקופ פל סדר®ברכו'

תקעז באיזה מקום מתפללי׳על
רוב גשמים

הקצג כרבוי ותקיעו'
זו את זו

צס נוסלין על סכיה׳ובאי זה מקו׳צו׳עננו

תקעח היחיד ג״כ מתענה ומתפלל
ע ^ צרתו
תקעט סד׳תפלה וברכו׳שמוסיפין
בתעניות

תקסח םא שכח ואכל ביו תעני'
אימתי ישלים

כמפניות צלו בצי זה מקום צומיי' עננו
צס מפסיקין כין הברכות בהתרמות
צם ממריפין בשופר צו בחצוצרות
בצי זי תפלה אומר כ״ד ברכות
פימ׳תקיפו׳צין מעככו׳זו צת זו ברכות
צץ מעכבות זו צת זו • בצי זו פרש׳קורי׳
כסמתענין בר״ס צו בער׳ ר״ח צו כפסרס
בטבת שסל להיות בפ״ם צס נופלים פל
פניהם במנחה

תקצר יחיד מוציא את הכירוי״ח
תקיעה ולא ידי חובת ברכות
תקצה מצוה בתוקעין יותר
מבמברכין
אסמריעיןותוקעין אחר
תקצו
התפלה

תקסז מטעמתכיצד מותר ובי״ה
וט׳יב אסור
צם מותר לטעום בת״צ צו לרחוץצת פיו

לוה צדם תעניתו אפילו בלא צונס גדול
מי שקב ' עליו להתמנו׳סני וחמישי סל כל
השנה אס יכול ללות
מענית צבור ציפו יכול ללות
הלוה תעניתו צם צריך לפדותו בצדקה
מי שגדר להתפנות כך תעניות יכול
לדחותם עד ימות החורף
שני ימים ושתי לילות יצופין שויסכמו 'מ
יום סצינס רצופים
המתפנה בי״ח פנוכ' יפוריס ופי״ה צריך
למיתנתעניתא לפענימו
׳ג

שלומות שפתענין עליהן אפילו כשנה

כסמתענין בר״ת צי זו פרשה קורים
בצי זה תעניות מתפללין תפלת נעילה
על צי זו צרה מתסללין כ״ד כרכות

תקפ ימי׳ שמחענין בהם על דברי׳

תקצז
.

םא

מעכבות

אם מתענין בראש השנה
ובשבת שבנתי'

המתפנה פעם צתת בר״התעצית חלום
יתפנה כל ימיו השני יפיס*
צם צריך להתענות כל ימיו צפי' כשחל
ר״ה בשנת.
 6ס התפנה תענית חלום ביום שני סל
ר״ה צס צריך להתענות צל ימיו
הרגיל להתענות בר״ס ושינס רגילותו
לצ יצכלצדסבי״ה כלסכעו

תקצס

פרטי• רמזי

תקצה סדרהפל׳המנחהואומרי"
צדקתךאםחללהיו׳בשבת
תקצט סדרתפל׳ערבית בלילשני׳
הר כיצהשנולרהאודבשבתלש׳
ק המחובר בראשון אסור בשני

טור  .אורת

דלים

ס״ץ.מזכי רשלשבתבאתהמתן וא© לא
הזכיר אזן מחז׳־ךין אותו

תרכד הבדלה ותקועה והעושה
ב' ימים י״ת

פטה לתקיפה במוצאי י״ה
טעסלסה אנואומרי׳ז״פ ה הואסאלסיכו
אס
כיוםאומרים זמן בקידוש ליל י״ע שני וכן הפושיםסניימיםי״ה וחליוססניבע©
שני־בשופר
םא לא מצא פרי חדש אע״׳פב מברך זמן המ י עסו להכין לספודת סבת
הלבות סוכה
סיירי פתילה ושמןולפידי' שככו כי״ס"א
סל ראש הסנה אם מותר להדליקם בשני תרבה טעם למה תלההכתו׳מצו'
תרא סדר תפלת י״ט שגי והבדל סוכה והרבה מצות ביציא׳ מצרים

במוצאייי־נז :
 3ינ א״יאסצריכי'

לעשר

שני י״טשלר״ה

הרב סדר הימים שבץ ר״ה לייב

'אס נופלים על פניה׳בערב יוםהכסורי"

הלכות יוםהכיפורים¬
• הרד שלא להתענות בערב יום
הכפורי׳ולהרבו' בר בסעודה
סאסור להתפנות בערב יום כפור

מרה סד׳כפר' שנוהגי׳לעשו׳בליכ
סא

נכון למנוע תעשה הכפרות

תרו לפייס בעיחה את חבית
■ אם
הקניטו:

תרבו פיסול סוכה שתחת האילן
והכשרה
תרם פיסול כילה בסוכה וסדיןפתתת
הסכךוהכשר©
תלכח פיסול סוכה שתחת סוב' או
בראש העגלה
תרכט דברים שפסולים לסכך בהם
אם הניח סולם כגג להניח סכך עליו
תר 1?,מניןהדפנו׳והכשרן וכל מיני דפנ'
קנה מכאן ומכאן סמגיעיןלסכךאי מהני
לצורת פתח אע״פ שאץ קנה על גביהן
תרלא אס היו צלתה וחמתהשד©
.
למפלה או למסה

תרלבסיפור אוירוסבךפסו'באמצע
תרלגשימור גובההסוכה
תרלד שיעור איכהורחבה
תרלה סוכת גנ״בך
ורק״בש־ועיין

באיזו שפה לוקהוטובל  :סופך עלראשו
ועל גופו ע קבין ועולה במקום טבילה
אבל אם מומר לטבול בערכי״ס

תרז צריךלהתודות כמנחהקוד"
סעודה

כסימן תר״לו

חרושים מהר״י .קארו זצ״ל
תרסשעההקפ התיב'ואיןמקיסיןבשב'
םא האכל מקיףכלולב
הרסא פדר לקידוש בליל שני י
תרסב אסאומ׳מטיל׳לולבי״עסני
תרסג סדר לכל ימי סול המועדולשבת
שחל להיותיב ■:
תרסד סדר יום השביעי
ביום שביעי אס מקיפין בערב׳אובלולב
הנועל ערב/אחר פס ערבה שבלולב או
עובר משו׳בלחוסיף או לא
עעס למה נהגושהמתעסקי' בצרכיצבור
מביאים העיבה י הושענאשבלולב
אע״פ שנזרק אין לפסוע עליה
ישראל הקוק עיבה מסדה הגויברשות
הנוי שלא כדין הוא י הושענא רבהשחל
להיות כסב' וחתך נוי ערב׳והגיא׳ בסבת
תרסהאתרוגבאיזה יוסהוא מומר
אתרוג שנפסל כיוס ראשון מומר לאכלו
מברא להושענא ולא אגבהה למיפק בה
שריא בהנאה
חרסו
לאיסתוי* סוכתובשביעי
תרסז דע אימתי זמן איסו׳סוב' וטייס
התנה ליהנות מעצי סוב׳ ונויה כשיפלו•
אי מה ני
תרסח סדר תפלת ליל שמיני ויומו
ודיןישיב' בו בסוס' )?:ם ישני
בליל שמיני עצרתבסוכה
תרסט סד׳ליל ט׳ ויומווהבדל׳בטוצאו

הלכות חבובה
תרע סע לחנוכ׳ואיסורוכהשפ׳ותעני׳

תרוז ^הפסייאכילתו מנעודי 1מ חדלו .
תרלז «
לא׳־ •
כעיש«
סיכהמ«א5לכלךל0
ימו מ«
4
החג
ושיעור התוספ
תרלחאיסור עני סוכה וכריהוהיתיר'
נשיםהאוכלו' במוסע' י״ה אין מוחין בידן
תרלט עושה סוכתו קבע וביתו עראי
תרט אם מטמינץ חמץ מעי״ה
תרם מי הס הפטורים מסוכה
תרי אסמדליקץ נר בליל י״ה י
כר
חנוב
שלא
הדליבליל׳אין לו מסלומין
ר/רמ?גי טשס למה אין אנו מברכין
הטס למה נהגו להדליק נר לכל אחד
ימ
שהחיינו
שלא
בספת
הדליק
פשיי׳
בליל
ג
סוכה
'
אלא ׳ב נרות
תריא לילי״ה כיומו
ומלאכות
תרעג בל השמנים והפתילות
תרסב סדר תפלת ערבים
האסורות בי׳ה
והוצאה
וטלטול
"
כשרים הל ואפי׳ בשבת
תרמגסדר הקידוש ועייןבסי׳תרסא
תריב שיעור
אכילה
ושתייה׳
תרמר סד׳פפל׳שחרי׳
וברכוינטיל׳לולב אם מותר להוסיף כשמן יוער מכשיעור
האסורים
באז
הלכות לולב
כשבא להדליק בשבת בשמנים הפסולים
תריג רחיצה האסורה והמותרת
תרמה לולב הפסלוהכשר
אפי׳כנתהבע״שקוד' קכל' הסבשעדיין
אס מותר לעמוד פל כריסיכסתו לש עור
תרמו
הדס
הפסול
והכשר
הוא.מב עוד יום אינו זקוק לה
בא לסכנה וכבס אותה בשוגג איט
תרטו איפור תשמיש המטה
תרם
?
ערבה
הפסולה
והכשרה
תרעא טעם להדלקת נרות
הרעב תחלת זמן הדלקתן וסופו
ואם • יש להם תשלומין
שיעור השק שנותן בהן

תרמח אתרוג הפאולוהכשיר
תרמם ארבעה מינים גזולים או
שאולים או סלע׳'!

אסור ליישן עס אשתו במטה
.הריו באיז׳דכדי׳מותרים התינוקת
קטן פחות מבן תשעה אס מותרי להניחו
פיתענה

הרין עוברות ומכיקות משלימות
תריח איך מאכילץ לחולה ויולדת

סומכים על דברי רופאים גויס להאכיל
החולה כי״ה
תחט ^ נדרי וןמן התר ^ עכרייני׳
1x5מיססניןל
^ , •" •^ ",

חרגסיערו אורך הדס וערבהולולב
תרנא עצו׳לול׳נטילתו
וברכ׳וניעכופו
כינ׳אוגדיןאתהלולב  :גדס אס טט לול׳
םא נפל לול׳כי״ט־ראשק ובירך עליו ואח
כךראהסלאהיהבוערכה
ציין להקיף בנענוע סלולב דין ימין
« ,ימדיוס פעיביצ״ז  :רייןלסמוך

״ • ״! *
,״״1
הוידוי*«
תרכא סד תפלמוס ופד

אסאומיי׳בכרכו׳ההפטר׳מלך מומזסולס
מילה שחלה בי״ה כאי זו ספה מוסלין
אס אומרים ברכת המילה על הכוס
1<,עם למה אומרים סדר עבודה במפלת
המוסף יותר מבסאר מפלות
הגהות כסדר מבודה :
טפס למה
שנהגו לימר צדקה
גי״ה
בעד
המתים
הרב־ סיד  nWnהסנחה כיב
אס אומרים אבינו מלכנו כשחל להיות
.בסבת ואס אומרים אומו במנחה
«

־תרכג

ן

סדר תפלת נעילה וזמנה

 Ät־ S

אין לו אתרוג אס יטול שאר מינים
תרנכ זמןנסיל׳לול׳לכלאד׳וליוצ׳גדרך
הרנג מית׳להרי׳באתרוגיאסמבר׳עליו
מותר להריח בהדס סל לולב אס כמנה
תרנד חזרת לול׳למיס ולהוסיף עליה׳
אולהחליפם
תרנה לולב שהביא גוי מחוץלתסוס
תרנוכמה צריך להוסיף גדילקנות
אתרוג נאה:
תרגז זמן קטן לחנכובלולב
לכ׳• ז׳ח
וץ מסבת
י ״י
תרנחn* Mrf
לולב ניטל ׳•
I !WI
תרנט ©
דר
היום
ומפל׳מוסףוחזרתו

זקוק הל
םא מותר לקמח בספר לאורחנוכה
איןחושסץ לפתיל' לסחליפ׳ עדשתכלה
תרעד כיצד מות' להדליק מנר חטפה
לכרסטכה • נר לש שבתיסל
ב״הםא מותר להדליק מזהלוה
תרצח היתה נר מונחת נמקרע' שלא
לשם פצוהוהדליקה
תרעו ברכות ני חנוני ואם לאאמ׳בליל
ראשון שהחיינו
כוסה כרג׳ ההדלקה אס היא בלמ״דאו
בעל • המא׳נר חנוכה ובירך זמןואח״כ
3א להדליק אס יחזורויברך  :באיזה ני
היא מתחיל להדליק בכללילה
תרע? דין אכסנאי והאוכל אצלחבירו
ואנשים הרבה הדריסבחצר
אע״פ סמדליקין עליו בתוך ביתוצריך
לראות ני חנוכ  :נהגו שאפ״פשגודליקין
עליו כתוך ביתו מ״מ הוא מדליק
ההולכים בכפרים שאין סס ישראלים
מדליקים בבית״הגוי
תרעם איזה מדליק תחילה נר חנוכה
או ינ שכת
תרפ תיקון לשלא יכבה בשבת נמת

חנוכה כפתיחת הדלת
תיפ&אין «בדיליןנ«״סעל נרחנוכ'
כאיזו סננהמדליקי? נרסמכס
בב״ה כמוצאישבת
תרפ  3הזכרת לפ הנסים כתפלה
ובכ״המ ואס לא6מרו :אסשכ׳
מלהזכיר שלחטכבב״המ יאמרכסרחמל.
תרפג כל ס׳הימים גומרים את ההלל
טע׳ למהגומריןההללבכליוס
רת  0סדר קריאת התירס כימי

" חנוכה כחול וכשכת ובר״ח
וכשתלד סהל יו בשנת • ר״ה סלסנוכס
שקראו ד כפרשתהיחודס

תרפה.

הי־סיותססס

זמן קריאת הד׳

סקלים יזכור יפרה והחדש
סימכיסלידע זמני ההפסקה מהס:יש
פיפיותשחייכין |לקרו׳ כהןמדאוריתא

הלכות פורים

מיססו5
>צריךלצא /לדיךאס יכולללוג!
תפנית זה
תרפזהיי לקיו כליל׳
המניל׳ולשמתה

ביום • מגו לקרות המצילה
ליל י״דמכנג״י

חלפהזמן קריאתהלעיייו'ולכרכיס
המוקפים סימה ומה נקרא
מוקף:המס עיירות המוקפות אי מספקין
להובסוקפו׳מימו׳יהוסע וקריין גס כס׳ו
תרפטמי הס חייבים בקריאתהועי
מוציא את אחרים

תרצ אבו יכול לקרות׳ יושב אוסייוגץ

ומתנמנם ואס אינה כתוב כולה
התופס בידו מגלה שאינה כסרה אסו'ול
לקרות פסש״צ • אס יוצאין במגילה
הכתוכהבלעז  :יודע אשורי ויודע לפז
 ,אס יוצאבלעז • יחיד הקויא תא המגלה
אס מכיל לפניהולאחריה
תרצאבסס נכתבת ועלמה
ככתבת ומשפטי כתיבתה
ותפירה ועמודפלה :מגלה שהי׳נקודה או
שכתוב !כה ברצותופיוטים :

תרצב כרכות שלפניה ושלאחריהואס
סס הב והקריאלפולה
בייךפל קריאת מגלה והתחיל לקמת
והפסיק
ושהא r
פורים שחל להיות במ״ש אה יברךבורא
מאורי האש קודם קריאת המגלה
תייצג סדי תפלת היוםוהלילה
תרצד
* כסה מתנות חייג
ליתןלאביוני'
מפות שתסב כלבולחלקס | ביוה פורים
אינו רשאילשנותם
במקום שאיןעניים מהיפש׳כמפו׳פורים
תרצח מצוה להיכרתבסעודיפורי'
 .ועד כמה צריך להשתכר ומשלוח מנות
אם צייך לאכול סעודת פוריס גסכלילה
פורים שחל להיות בער׳ שכחהיאךעושץ
סעודת פורים
ס״ו דמוקפין
שחל
להיות
כשבה טושים
סעודת פורים כיוסשכת
תרצו דינו בעשיית

מלאכהוכיצד

יתנהג האבל.
'אפילו כמקים שנהגו סלא לעסותמלאפ'
'לא נהגו אלא כיוס מקרא מגלה לכד
מותר ליסא אשםבפורים ■
סורים שחל להיות כמ״ש והאכליושב
 3כ״ס בשנת כמנסה
תרצו דין יום י״ד וס״ושכאד׳הראשון
 .להספד ותענית ולסיבות כסעודה*

